FR

— M E S T L E S N A DAG B L A Ð Á Í S L A N D I * —

25. TÖLUBLAÐ 18. ÁRGANGUR

Þ R I ÐJ U DAG U R

ÍT

T

30. JANÚAR 2018

Nemendur sviðslistadeildar LHÍ ætla ekki að greiða skólagjöld fyrir vorönnina 2018. Nemendur afhentu stjórn skólans bréf þess efnis í gær en ástæðan er slæm aðstaða að Sölvhólsgötu og
síversnandi þjónusta við nema deildarinnar. Telja þeir forsendubrest uppi um viðskiptasamband sitt við Listaháskólann. Stjórn LHÍ fundar á fimmtudag um málið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Tæplega 400 skjólstæðingar fá bréf
Um 400 skjólstæðingar starfsmanns skammtímaheimilis fyrir ungmenni í vanda sem grunaður er um kynferðisbrot fá boð í viðtal hjá
Bjarkarhlíð eða Barnavernd. Lögreglustjóri segir að skoða þurfi dráttinn á málinu á borði lögreglu ofan í kjölinn. Gera þurfi betur.
LÖGREGLUMÁL Halldóra Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra Barnaverndar Reykjavíkur, segist hefðu
viljað vita fyrr af kæru gagnvart
starfsmanni skammtímaheimilis
fyrir ungmenni í vanda á vegum
borgarinnar sem grunaður er um
alvarleg kynferðisbrot og Stöð 2
greindi frá í gær. Kæra á hendur
manninum var lögð fram í ágúst
í fyrra, en meint brot eiga að hafa
átt sér stað á árunum 2004 til 2010.
Maðurinn starfaði á heimilinu þar
til fyrr í þessum mánuði. „Sama dag

Íslensk síða fyrir
Bitcoin-skipti
VIÐSKIPTI Í fyrsta sinn er hægt að
kaupa og selja Bitcoin fyrir íslenskar krónur. Þar til gerð vefsíða, isx.
is, var opnuð fyrir stuttu. Að sögn
hönnuða skiptimarkaðssíðunnar
uppfyllir hún bestu öryggisstaðla
sem völ er á.
„Það eru allir sammála um að
rafmyntir séu framtíðin en hvaða
mynt verður ofan á er ómögulegt
að segja,“ segir Hermann Ingi Finnbjörnsson, einn af eigendum félagsins Skiptimynt ehf. sem stendur að
baki vefsíðunni.
Mikil viðskipti eru stunduð með
Bitcoin en samkvæmt upplýsingaveitunni coinmarketcap.com námu
viðskiptin á heimsvísu 7,3 milljörðum bandaríkjadollara síðastliðinn
sólarhring.
Það jafngildir 730 milljörðum
króna. – bg / sjá síðu 4

og við vorum upplýst um meint
brot mannsins sem um ræðir er
honum vikið frá störfum,“ segir
Halldóra.
Sigríður Björk Guðjónsdóttir,
lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, segir að dráttinn á málinu
þurfi að skoða ofan í kjölinn. „Upplýsingar um vinnustað mannsins
komu til skoðunar þegar rannsókn
hófst í janúar. Maðurinn var þá
yfirheyrður og óskað eftir gæsluvarðhaldi. En við þurfum að skoða
hvernig þetta gerðist. Það er mikil-

Fréttablaðið í dag

vægt að geta brugðist við strax. Við
þyrftum að geta byrjað að rannsaka
öll mál þegar þau koma, en því
miður er veruleikinn ekki sá.“
Maðurinn hefur starfað með
ungmennum síðan fyrir aldamót.
Halldóra segir að viðbragðsáætlun
hafi verið hrundið af stað. „Við
ætlum að senda öllum fullorðnum
sem hafa dvalið á vistheimilum
þar sem maðurinn hefur starfað
bréf þar sem þeim er boðið viðtal
í Bjarkarhlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Þá stendur út af

hópur sem er ennþá börn, og við
munum hafa samband við þau í
gegnum forráðamenn.“ Um er að
ræða tæplega 400 einstaklinga sem
voru skjólstæðingar mannsins.
Á skammtímaheimilinu þar sem
maðurinn hefur starfað undanfarin
ár búa ungmenni á aldrinum 13-18
ára. Halldóra segir samstarf Barnaverndar við lögreglu öllu jafna gott.
Hún muni ekki eftir að sambærilegt
mál hafi komið upp áður.
Sigríður segist skilja að fólk sé
slegið óhug, enda grunur uppi um

MEISTARAMÁNUÐUR ÍSLANDSBANKA

SKOÐUN Kristín

Soffía Jónsdóttir segir
mislæg gatnamót enga lausn.
10

SPORT Agla María Albertsdóttir
skipti yfir í Breiðablik. Félagaskiptin skilja eftir biturt bragð í
munni Stjörnumanna. 12
MENNING Frumkvöðullinn Þorbjörn Broddason er sjötíu og
fimm ára. 14

alvarleg brot. „Þarna er grunur um
misbeitingu manns á aðstöðu sinni
gagnvart viðkvæmum skjólstæðingum.“ Hún segir að kynferðisbrot hafi að undanförnu verið sett
í forgang innan embættisins. „Við
höfum lagt áherslu á kynferðisbrot
með fjölgun lögreglumanna sem
annast rannsóknir þeirra. Í þessu
tilviki var um að ræða tilkynningu
um gömul brot og það fer á bið
vegna fjölda alvarlegra mála sem
beið afgreiðslu. Það er ekki nógu
gott. Við viljum gera betur.“ – ósk
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LÍFIÐ Aðstandendur AK Extreme
segja erlenda snjóbrettakappa
sýna hátíðinni áhuga. 26
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*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Söngvatn á spottprís

Veður

Austlæg átt 5-15 m/s í dag með
slyddu eða snjókomu sunnan- og
vestanlands, en þurrt og jafnvel
bjart norðaustantil fram á kvöld.
SJÁ SÍÐU 16

Yfirvöld neita að
afhenda Sunnu
vegabréfið
LÖGREGLUMÁL

Lögregluy f i r vö l d á
Spáni neita
að afhenda
vegabréf
Sunnu Elviru
Þorkelsdóttur sem legið
hefur alvarlega slösuð
á spítala í
Malaga í tvær vikur. „Ég er
fyrst og fremst að annast hagsmuni
Sunnu og hennar fjölskyldu, og að
vinna í því að koma henni aftur
heim,“ segir Páll Kristjánsson, lögmaður Sunnu.

Lögmaður Sunnu hefur
gert kröfu um að vegabréf
hennar verði afhent.
Páll segir Sunnu ekki með réttarstöðu sakbornings hér heima, en
eins og Fréttablaðið greindi frá var
eiginmaður hennar handtekinn við
komu hingað til lands frá Malaga
fyrir helgi. Hann situr nú í gæsluvarðhaldi grunaður um aðild að
innflutningi á fíkniefnum frá Spáni.
Fjórir menn hafa nú stöðu grunaðra í því máli en það varðar innflutning á amfetamíni sem smyglað
var með DHL-sendingu frá Spáni í
pakka sem merktur var Skáksambandi Íslands. Þrír sitja í gæsluvarðhaldi vegna þessa máls en fjórða
manninum var sleppt úr haldi í
síðustu viku.
Páll segir erfiðlega hafa gengið að
fá svör frá spænskum yfirvöldum
um ástæður þess að lagt hefur verið
hald á vegabréf Sunnu. Aðspurður
segist hann hafa gert kröfu um að
vegabréf hennar verði afhent og
hefur hann verið í samskiptum við
ríkislögreglustjóra vegna málsins.
Þá hefur utanríkisþjónustan verið
fjölskyldu Sunnu innan handar. – aá

Félagsstofnun stúdenta fagnar hálfrar aldar afmæli á árinu og ákvað að blása til árslangrar afmælisveislu. Á síðasta mánudegi hvers mánaðar gefst
stúdentum kostur á að kaupa öl á 50 krónur glasið. Nóg var að gera hjá barþjónum Stúdentakjallarans í gær vegna þessa. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Eimskip sendir
frá sér viðvörun
VIÐSKIPTI Áætlað er að rekstrarhagnaður Eimskips, fyrir afskriftir
fjármagnsliði og skatta (EBITDA),
fyrir árið 2017 verði minnst tveimur
milljónum evra minni en afkomuspár gerðu ráð fyrir. Félagið sendi
frá sér afkomuviðvörun í gær.
Í afkomuspá frá nóvember í fyrra
var gert ráð fyrir að EBITDA 2017
yrði milli 60 til 62 milljónir evra.
Bráðabirgðatölur fyrir árið benda
hins vegar til að hún verði á bilinu 57
til 58 milljónir evra. Mun því muna
minnst 500 milljónum íslenskra
króna. EBITDA ársins 2017 verður
þó 7,5 prósentum hærri en 2016.
Gylfi Sigfússon, forstjóri Eimskips, segir ýmsar ástæður liggja að
baki verri afkomu á síðustu tveimur
mánuðum 2017.
„Stærsti áhrifavaldurinn var að
útflutningur frá Íslandi og Færeyjum var minni en gert hafði verið
ráð fyrir,“ segir Gylfi. – jóe

Rekstraraðili
óskast

á veitingastað með fallegt sjávarútsýni í Hafnarfirði
231m2 / 70 manns í sæti · Full innréttað · Útbúið tækjum
Möguleiki á rekstri spilasalar · Losnar fljótlega

Á besta stað
í hjarta Hafnarfjarðar
Guðmundur
615 0009

fjordur@fjordur.is

Kjötætan fær sér kíló af
steik kvölds og morgna
Bandaríski læknirinn og kjötætan Shawn Baker flaug af landi brott í gær saddur
og sæll eftir að hafa úðað í sig íslensku lamba- og nautakjöti, fiski, sviðakjömmum
og hákarli. Hann sótti landið heim í tilefni af „kjötjanúar“ en er ekki á móti vegan.
SAMFÉLAG Þeim fjölgar stöðugt sem
kjósa vegan lífsstíl og sniðganga
mat úr dýraríkinu. Kjötætur hafa
einnig verið að gera sig gildandi,
fólk sem borðar ekkert nema dýr.
Meðal annars með þeim rökum að
mannskepnan sé í grunninn rándýr,
kjötæta.
Dr. Shawn Baker hefur einungis
neytt dýraafurða í rúmt ár. Hann
er 51 árs, fyrrverandi afreksíþróttakappi og segist aldrei hafa verið
betur á sig kominn.
„Þetta snýst ekki um að vera á móti
vegan. Heldur að vera með kjöti,
heilbrigðu mataræði og heilsubót.
Þetta er ekki pólitískt baráttumál.
Okkur er alveg sama hvað annað
fólk borðar,“ segir Shawn sem telur
kjötát allra meina bót.
„Mannskepnan er í grunninn
kjötæta og hefur veitt, drepið og
étið flestar skepnur merkurinnar frá
fyrstu tíð. Þegar við skiljum okkur
frá hinum prímötunum þróast limaburður okkar og axlir okkar hreyfast
öðruvísi en hjá til dæmis simpönsum. Það er vegna þess að við vorum
alltaf að kasta og þá ekki ávöxtum á
milli okkar, heldur spjótum þegar
við vorum á veiðum.
Þegar steingerð mannabein, annars vegar fimmtíu þúsund ára gömul
og fimm þúsund ára gömul hins
vegar eru borin saman kemur í ljós
að mannskepnan hefur lækkað um
sex tommur, beinin orðið þynnri,
vöðvarnir rýrari og meira að segja
heilinn hefur minnkað. Ég tel að við
séum gerð úr rauðu kjöti.“
Shawn á hugmyndina að janúar
sem alþjóðlegum kjötætumánuði,
World Carnivore Month, og kjötætan Ævar Austfjörð fékk hann til

Shawn Baker, til vinstri, hefur verið Ævari Austfjörð fyrirmynd í kjötátinu, en
sá fyrrnefndi hefur einungis neytt dýraafurða í rúmt ár. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Íslands til þess að boða fagnaðarerindið í „kjötjanúar“.
Þeim félögum ber saman um að
þeir hafi aldrei verið jafn vel á sig
komnir. Krónískir liðverkir séu
horfnir, lundin léttari og þeir hafi
fundið aftur gamla snerpu í íþróttaiðkun sinni.
Shawn gefur lítið fyrir hugmyndir
fólks um mikilvægi grænmetis. „Á
Íslandi hefur ekki verið mikið um
grænmeti. Hvar áttuð þið að fá það
fyrir hundrað árum? Íslendingar eru
með langlífustu þjóðum. Þið hafið
lifað á heilbrigðum dýraafurðum,
lambakjöti, skyri og sjávarfangi.
Þetta er leyndardómurinn að baki
hreysti þjóðarinnar.“

Shawn mælir með öllu dýrakjöti,
osti og eggjum. Öllu úr jurtaríkinu
og öllum kolvetnum er úthýst. Daglegur matseðill hans sjálfs er enn einfaldari. „Kíló af steik í morgunmat og
kíló af steik að kvöldi. Ég borða ekki
nema einu sinni til tvisvar á dag sem
hefur þau jákvæðu áhrif að maður
verður ekki svangur. Ég fasta ekkert
kerfisbundið, gónandi á skeiðklukku
til þess að fylgjast með hvenær ég
megi borða.
Hvenær borða ég? Þegar ég er
svangur. Hvað borða ég? Steik.
Hversu mikið borða ég? Þangað til
ég er orðinn saddur. Einfalt. Eins og
hvert annað dýr.“
thorarinn@frettabladid.is

Nýr Tiguan Allspace.
Fyrir hann, hana, hann,
hann, hana, hana og það.
Öll í einu.

Nýr sjö manna Volkswagen Tiguan Allspace.
Þegar þú sest inn í Tiguan Allspace opnast þér nýr heimur tækni og þæginda. Plássið er rúmt en heldur þétt utan um þig
og möguleikarnir í upplýsinga- og afþreyingarkerfinu eru óþrjótandi. Tiguan Allspace er útbúinn ríkulegum staðalbúnaði og
með 4Motion fjórhjóladrifinu fer hann létt með hvaða aðstæður sem er á vegum úti. Svo fæst hann bæði fimm og sjö manna.
Komdu í reynsluakstur og finndu hvernig Tiguan Allspace breytir sýn þinni á heiminn. Hlökkum til að sjá þig!
Fjórhjóladrifinn Tiguan Allspace
Verð frá:

5.990.000 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
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Opna íslenskan skiptimarkað með rafmyntina Bitcoin í fyrsta sinn
VIÐSKIPTI „Það eru allir sammála um
að rafmyntir séu framtíðin en hvaða
mynt verður ofan á er ómögulegt
að segja,“ segir Hermann Ingi Finnbjörnsson, einn af eigendum félagsins Skiptimynt ehf. sem opnað hefur
fyrsta íslenska skiptimarkaðinn
fyrir rafmyntir á borð við Bitcoin.
Í fyrsta sinn er því hægt að kaupa
og selja Bitcoin fyrir íslenskar krónur. Vefsíðan heitir isx.is en á henni
kemur fram að skiptimarkaðurinn
sé hannaður með bestu öryggisstöðlum og aðferðum sem völ er á.
Hermann segir að markaðurinn

Samið um
veiðar við
Færeyingana
SJÁVARÚTVEGUR Íslensk og færeysk
stjórnvöld náðu í gær samningum
um fiskveiðiheimildir Færeyinga
innan íslenskrar lögsögu fyrir þetta
ár. Hljóðar samningurinn einnig upp
á gagnkvæman aðgang að veiðum í
lögsögu beggja fyrir norsk-íslenska
síld og kolmunna á árinu 2018.
Samkvæmt tilkynningu sjávarútvegsráðuneytisins var samið um
aðgang til veiða á kolmunna og
norsk-íslenskri síld með sama hætti
og í fyrra en með þeirri breytingu að
hámarksfjöldi íslenskra skipa sem
getur farið á kolmunna í einu í lögsögu Færeyinga fjölgi úr 12 í 15.
Ísland mun áfram hafa heimild til
að veiða 1.300 tonn af makríl sem
eru aflaheimildir frá Færeyjum í færeyskri lögsögu. – hg

Samruni Haga
og Olís ekki
skilyrðalaus
VIÐSKIPTI Samruni Haga og Olís
verður ekki samþykktur af Samkeppniseftirlitinu skilyrðalaust.
Þetta kemur fram í tilkynningu sem
Hagar sendu Kauphöllinni í gær.
Í apríl í fyrra tilkynntu Hagar um
undirritun kaupsamnings á öllu
hlutafé í Olís og fasteignafélaginu
DGV. Kaupin voru háð niðurstöðu
áreiðanleikakönnunar, samþykki
hluthafafundar og Samkeppniseftirlitsins.
Samkeppniseftirlitið hefur sent
Högum frummat sitt á samrunanum
en þar kemur fram að samruninn
verði ekki leyfður án skilyrða. Í tilkynningunni kemur fram að félagið
muni ganga til samninga við eftirlitið til að leysa úr þeim þáttum sem
koma fram í frummatinu og eftirlitið telur raska samkeppni. – jóe

hafi verið í þróun undanfarin tvö
ár en fram til þessa hefur íslenska
rafmyntin Auroracoin gengið þar
kaupum og sölum. Fram að því
hafði myntin aðallega verið til sölu
á samfélagsmiðlum. Öruggt mark
markaðstorg hafi skort og það hafi verið
þeirra markmið að skapa slíkan
vettvang.
Þegar þetta er skrifað eru sex til
sjö Bitcoin til sölu á ISX. Verðmæti
þeirra í krónum talið, miðað við
gengi gjaldmiðilsins, er um það bil
sjö til átta milljónir króna. Hlynur
Þór Björnsson, annar af eigendum

Skiptimyntar, tekur fram að einungis Íslendingar geti stundað viðskipti
á síðunni.
Verðmæti Bitcoin hefur
margfaldast á undanförnum árum og fyrir
vikið hefur verið gengið
um myntina eins og
hlutabréf.
Hermann og Hlynur
segja hins vegar að
fyrst og fremst sé raf
rafmynt hugsuð til að leysa
hefðbundna gjaldmiðla af hólmi.
Kosturinn við rafmynt sé að ekki sé

hægt að falsa myntina eða gjaldfella
með aðgerðum á borð við peningaprentun. Um sé að ræða mynt
sem sé óháð bönkum og
opinberum stofnunum.
Þeir segja að nokkur
fyrirtæki á Íslandi séu
farin að taka við raf
rafmynt þegar greitt er
fyrir vörur. Þeir binda
vonir við að fleiri fyrirtæki muni feta í sömu fótspor og íslenskt hagkerfi með
rafmynt verði til, nú þegar skiptimarkaður er orðinn að veruleika.

Mikil viðskipti eru stunduð með
Bitcoin og sem dæmi má nefna að
samkvæmt upplýsingaveitunni
coinmarketcap.com námu viðskiptin á heimsvísu 7,3 milljörðum
dollara síðastliðinn sólarhring. Það
jafngildir 730 milljörðum króna.
Hermann segir aðspurður að
ekki sé nokkur leið að vita fyrir
víst hvað Íslendingar eigi mikið af
Bitcoin, enda ríki nafnleynd um
eignarhaldið, en hann telur að
upphæðirnar hlaupi á milljörðum,
í íslenskum krónum talið.
– bg

Íslendingar mest til vandræða
og hundsa björgunarsveitirnar

Dæmi eru um að ábendingar björgunarsveitarmanna um lokanir á vegum og götum innanbæjar séu hundsaðar. Björgunarsveitarmenn geta lent í því að koma sama fólki til aðstoðar ef það lendir í vandræðum en
beita aldrei valdi til þess að koma í veg fyrir að menn fari leiðar sinnar. Íslendingar eru til mestra vandræða.
SAMGÖNGUR Dæmi eru um að ökumenn sýni björgunarsveitarmönnum ókurteisi og hundsi ráðleggingar
þeirra þegar björgunarsveitarmenn
vakta lokunarpósta fyrir Vegagerðina eða lögreglu. Frá 2014 hefur
Slysavarnafélagið Landsbjörg séð
um að vakta lokunarpósta, bæði á
vegum utan höfuðborgarinnar og í
þéttbýli.
„Já, já. Það eru nokkur tilfelli
þar sem fólk telur sig hafa átt rétt
á að fara leiðar sinnar,“ segir Guðbrandur Örn Arnarsson, sem er
yfir aðgerðamálum hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg. Hann segir
atvik af þessu tagi þó sem betur fer
ekki vera algeng. Bæði eru dæmi
slík atvik þegar þjóðvegum er lokað
vegna ófærðar en líka þegar götum
innanbæjar er lokað vegna tónleika
eða íþróttaviðburða. „Þá geta menn
orðið pirraðir yfir því að þurfa að
ganga nokkur hundruð metra heim
til sín.“
Guðbrandur segir að hvort sem
um er að ræða lokunarpósta þar
sem fólki er ráðlagt að fara ekki
áfram eða lokunarpósta þar sem
það varðar hreinlega við lög að fara
áfram geti björgunarsveitarmenn
ekki beitt valdi til þess að koma í
veg fyrir að fólk reyni að komast
leiðar sinnar. „Ef fólk ætlar að fara
í gegn þá erum við ekki að standa í
valdbeitingu enda höfum við ekki
heimild til þess,“ segir hann.
Guðbrandur segir að björgunarsveitarmenn veigri sér ekki við að
sinna þessari þjónustu þrátt fyrir
þetta. „Við ræðum þessa hluti og

Frá 2014 hefur Slysavarnafélagið Landsbjörg séð um að vakta lokunarpósta, innanbæjar og utan. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

þetta hefur ekki verið vandamál.
Það er mörlandinn sjálfur sem er
mest til vandræða þegar að þessu
kemur. En þetta eru örfá tilvik.“
Hann segir líka að björgunarsveitarmenn komi til aðstoðar
þegar ökumenn lenda í vandræðum
eftir að hafa hundsað ábendingar
um lokanir. „Það hefur alveg komið

Það er mörlandinn
sjálfur sem er mest
til vandræða.
Guðbrandur Örn Arnarsson,
hjá Slysavarnafélaginu Landsbjörg

NÝJAR
KLASSÍSKAR
KILJUR
LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið alla virka daga 10–19 | Laugardaga 11–16 | www.forlagid.is

fyrir og það er þá þegar menn eru
komnir í mjög mikil vandræði.
Það eru þá yfirleitt jeppakarlar
sem telja sig komast eitthvað lengra
en þeir eiga að gera,“ segir Guðbrandur sem segir að götum og
vegum sé aldrei lokað að ástæðulausu.
jonhakon@frettabladid.is

ÖFLUGUR
SUZUKI S-CROSS
BEINSKIPTUR, SJÁLFSKIPTUR OG FJÓRHJÓLADRIFINN

KOMDU
OG PRÓFAÐU
HANN!

Nýr fjórhjóladrifinn Suzuki S-Cross
- meiri veghæð, nýjar öflugar- og sparneytnar vélar
gera frábæran bíl enn skemmtilegri og til í hvað sem er.
Þú kemst alla leið!
Suzuki S-Cross er með ríkulegan staðalbúnað.

VERÐ FRÁ KR.

3.990.000

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is

Suzuki bílar hf. I Skeifunni 17 I Sími 568 5100
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NÚ ER VETUR

Á ÍSLANDI
Njóttu þess að takast á við vetrarfærðina
á bíl með drifi á öllum. Renndu við í dag og
tryggðu þér einn góðan á enn betra verði.

Fimleikafélag Hafnarfjarðar hefur byggt tvö minni knatthús í Kaplakrika á síðasta áratug. Nú á að byggja knattspyrnuhús í fullri stærð. Þessi mynd er af byggingu minnsta hússins, sem kallað hefur verið Dvergurinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

www.bilaland.is
4x4

Gætir óánægju innan
Bjartrar með samstarfið

4x4

Rnr. 144638

BMW X5 Xdrive40d
Nýskr. 06/14, ekinn 55 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

LAND ROVER Discovery 4 SE
Nýskr. 01/16, ekinn 86 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ:

VERÐ:

8.990 þús. kr.

8.290 þús. kr.

Rnr. 390666

Rnr. 331216

NISSAN Qashqai Acenta 4wd
Nýskr. 06/16, ekinn 71 þ.km,
dísil, beinskiptur.

SKODA Octavia Ambition 4x4.
Nýskr. 04/16, ekinn 78 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ:

VERÐ:

3.390 þús. kr.
4x4

3.180 þús. kr.
4x4

Rnr. 144785

Rnr. 144547

SUBARU Forester Lux Plus
Nýskr. 04/14, ekinn 70 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

HYUNDAI Santa Fe III Premium
Nýskr. 08/16, ekinn 29 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ:

VERÐ:

3.690 þús. kr.

6.990 þús. kr.

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.
Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

NM86381 Bílaland 2x38 4x4 bílar 30 jan

4x4

ENNEMM / SÍA /

4x4

Forseti bæjarstjórnar Hafnarfjarðar lét í ljós óánægju sína með vinnubrögð í
framkvæmdaráði bæjarins. Útboð á knatthúsi auglýst án samþykkis nefndarmanna á útboðsgögnum. Bæjarfulltrúi minnihlutans telur útboðið hygla einum.

Rnr. 144648

HAFNARFJÖRÐUR Óánægju gætir
innan Bjartrar framtíðar í Hafnarfirði með það verklag að bjóða út
þriðja knatthúsið í Kaplakrika án
þess að endanleg útboðsgögn lægju
fyrir í framkvæmdaráði bæjarins.
Var ákveðið að bjóða út byggingu
húsnæðisins áður en ráðið samþykkti endanleg útboðsgögn og
lýsingu á húsinu. Formaður framkvæmdaráðs segir ekkert óeðlilegt
við vinnubrögðin og að brestir séu
í meirihlutasamstarfi Sjálfstæðisflokks og Bjartrar framtíðar.
Málið var tekið fyrir á síðasta
bæjarstjórnarfundi í Hafnarfirði.
Þótti oddvita Samfylkingarinnar í
bæjarstjórn drög að útboðsgögnum
benda sterklega til þess að útboðslýsingin væri sérstaklega sniðin
að þeim aðila sem byggði hin tvö
knatthúsin í Kaplakrika. Er það
finnskt fyrirtæki sem nefnist BestHall en formaður knattspyrnudeildar FH hefur verið umboðsaðili
fyrirtækisins hér á landi.
Tveir bæjarfulltrúar Bjartrar framtíðar, þau Guðlaug Kristjánsdóttir
og Einar Birkir Einarsson, gagnrýndu einnig að alútboð hefði verið

Það kom mér í opna
skjöldu að félagar
mínir í meirihlutanum
skyldu gagnrýna þetta
opinberlega á bæjarstjórnarfundi.
Helga Ingólfsdóttir,
bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins
og formaður
framkvæmdaráðs

auglýst án þess að endanleg útboðslýsing lægi fyrir. Helga Ingólfsdóttir,
formaður framkvæmdaráðs, segir
þessa gagnrýni Bjartrar framtíðar
lítilvæga.
„Það kom mér í opna skjöldu
að félagar mínir í meirihlutanum
skyldu gagnrýna þetta opinberlega á bæjarstjórnarfundi,“ segir
Helga. „Ég held að það sé alveg rétt
mat að það gætir aðeins óánægju
innan samstarfsins. Hins vegar er
alveg ljóst að hér er unnið eftir fjárhagsáætlun og ekkert athugavert
við þetta verklag.“
„Þetta eru auðvitað tveir ólíkir

Þetta eru auðvitað
tveir ólíkir flokkar í
samstarfi en samstarfið í
heild hefur gengið nokkuð
vel þrátt fyrir að við séum
ekki sammála
um öll mál.
Einar Birkir Einarsson, bæjarfulltrúi
Bjartrar framtíðar í
Hafnarfirði

flokkar í samstarfi en samstarfið í
heild hefur gengið nokkuð vel þrátt
fyrir að við séum ekki sammála um
öll mál,“ segir Einar Birkir.
Í útboðslýsingu segir að gerð sé
krafa um að innanhúss njóti dagsbirtu að það miklu leyti að við
notkun á björtum degi sé óþarft að
lýsa húsið upp með lýsingu. Einnig á knatthúsið að vera óupphitað
og þakið þar með án einangrunar.
Yfirborðsefni þaks skal svo vera úr
efni sem kallar á lítið viðhald. Hin
tvö húsin eru svokölluð tjaldhús og
gætir dagsbirtu inni í þeim á björtum dögum. sveinn@frettabladid.is

Risaturn Reita virðist úr sögunni
SKIPULAGSMÁL Svo virðist sem hugmynd fasteignafélagsins Reita um
turn sem rís 110 metra yfir sjávarmál við Sæbraut neðan Höfða falli í
grýtta jörð í borgarkerfinu. Borgarráð hefur nú heimilað skipulagssviði borgarinnar að hefja undirbúningsframkvæmdir vegna vita í
hefðbundnum stíl á þessum stað.
Fréttablaðið sagði frá hugmynd
Reita 18. janúar síðastliðinn. Daginn eftir var haft eftir Hjálmari
Sveinssyni, formanni umhverfis- og
skipulagsráðs Reykjavíkur, í blaðinu
að ekkert annað stæði til af hálfu
borgarinnar en að halda sig við
vita af þeirri gerð sem þegar eru við
Reykjavíkurhöfn. Þremur dögum
síðar var borgarráði síðan send ósk
frá umhverfis- og skipulagssviði um
að fá leyfi til að hefja framkvæmdir

Turn Reita átti að reisa og
reka í einkaframkvæmd en
afhenda síðan borginni til
eignar að 25 til 30 árum
liðnum.

Risaturn Reita átti að vera í senn viti,
fræðslumiðstöð og útsýnisstaður.
MYND/GAGARÍN

við slíkan vita, rétt eins og til hafði
staðið.
Í vitanum eiga að vera innsiglingarljós fyrir sjófarendur. Þau koma í
stað ljósa á Stýrimannaskólanum
sem háhýsi við Höfðatorg skyggja
nú á. Við vitann verður útsýnispallur. Kostnaður borgarinnar er áætlaður 75 milljónir króna en Faxaflóahafnir kosta smíði vitans sjálfs.
Turn Reita átti að reisa og reka í
einkaframkvæmd en afhenda síðan
borginni til eignar að 25 til 30 árum
liðnum. – gar

Er veisla framundan?
Hvort sem þú ert að halda afmæli, brúðkaup eða
fermingu þá eru veislustandar Krispy Kreme
tilvaldir. Þú velur kleinuhringi og magn og við
lánum þér stand í veisluna. Sendu okkur
tölvupóst á fyrirspurn@krispykreme.is
Við hjálpum þér að gera veisluna ógleymanlega.

Smáralind Kringlan Skeifan
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Ráðamenn keppast við að
fordæma tilraunir á dýrum
ÞÝSKALAND Ríkisstjórn Þýskalands fordæmdi í gær tilraunir sem
EUGT, samtök bílaframleiðandanna
Volkswagen, Daimler og BMW,
gerðu á bæði öpum og mönnum árið
2014. „Tilraunir á öpum og jafnvel
mönnum er ekki hægt að réttlæta
á neina vegu,“ sagði Steffen Seibert,
talsmaður Angelu Merkel kanslara.
Umhverfisráðherrann Barbara
Hendricks tók í sama streng. Sagði
hún tilraunirnar „viðurstyggilegar“ og að hún væri hneyksluð
á því að nokkur vísindamaður hefði tekið
þær að sér.
Um er að ræða
tilraunir sem New
York Times greindi
frá á fimmtudag.
Lé t EU GT g e ra

tilraunirnar til að fá ákvörðun
Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar
frá árinu 2012 um að dísilolía væri
krabbameinsvaldandi snúið við.
Í umfjöllun Times kom fram að
tíu apar hefðu verið lokaðir inni í
innsigluðu rými og látnir anda að
sér útblæstri nokkurra bíla í tilraunastofu í Nýju-Mexíkó.
Bæði Stuttgarter Zeitung og SWR
R a d i o greindu frá því um helgina
að nítján karlar og
sex konur hefðu
tekið þátt í sambærilegri tilraun fyrir EUGT
í tilraunastofu í
Aachen. – þea
Volkswagen Golf.
NORDICPHOTOS/AFP

ISIS felldi ellefu hermenn
á afgangskri herstöð
AFGANISTAN Að minnsta kosti ellefu
hermenn fórust þegar skæruliðar
réðust á herstöð í Kabúl, höfuðborg
Afganistans, í gær. Sextán hermenn
særðust en fjórir skæruliðanna
dóu. Sá fimmti var handtekinn en
hryðjuverkasamtökin sem kenna
sig við íslamskt ríki hafa lýst yfir
ábyrgð á árásinni.
Skæruliðarnir fimm réðust á herstöðina klukkan fimm að morgni að
staðartíma en samkvæmt talsmanni
varnarmálaráðuneytisins, Dawlat

Waiziri, sprengdu tveir þeirra sig í
loft upp.
Árás gærdagsins er fjórða stóra
árásin sem gerð hefur verið á einni
viku. Árásum bæði talibana og ISIS
hefur farið fjölgandi frá áramótum
og hafa þær kostað fjölmarga lífið.
Á laugardaginn fórust rúmlega
hundrað á markaði í Kabúl þegar
sjúkrabíll, drekkhlaðinn sprengjum,
sprakk í loft upp. Talibanar lýstu yfir
ábyrgð á þeirri árás.
– þea
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Tyrkir rústuðu 3.000
ára gömlu musteri
Borgarastyrjöld síðustu
sjö ára hefur valdið
ómetanlegu tjóni á sýrlenskum fornminjum.
Fornt hof í Afrin bætist
nú við listann. Yfir fimmtíu almennir borgarar
hafa farist í aðgerðum
Tyrkja í Afrin.
SÝRLAND Loftárásir tyrkneska hersins hafa eyðilagt stóran hluta Ain
Dara-musterisins í Afrin-héraði
Sýrlands. Frá þessu greindu sýrlenska ríkisstjórnin og bresku samtökin Syrian Observatory for Human
Rights í gær.
Myndum af rústunum hefur verið
dreift á samfélagsmiðlum og má sjá
á þeim að sprengigígur hefur myndast í miðju musterissvæðisins sem
og rústir þar sem áður stóðu ljón,
hoggin úr basalti. Talið er að Aramear hafi byggt hofið og gert stytturnar
um þúsund árum fyrir Krist og er
musterið því þrjú þúsund ára gamalt.
Syrian Observatory segir um 60
prósent hofsins nú rústir einar og
hafa verið frá því í loftárásunum á
föstudag. Minnst 51 almennur borgari fórst í aðgerðum Tyrkja í Afrin.
„Í þessari árás kristallast hatur og
villimennska ógnarstjórnarinnar í

Ef til vill er nú ekkert eftir af þessu ljóni nema brot og salli. NORDICPHOTOS/AFP

Tyrklandi gagnvart sýrlensku þjóðinni, fortíð hennar, nútíð og framtíð,“ sagði í tilkynningu frá þjóðminjastofnun Sýrlands.
Borgarastyrjöldin hefur geisað
í Sýrlandi frá 2011 og hefur valdið
ómetanlegum skaða á fornminjum.
Ber þar helst að nefna hina fornu
borg Palmyra, sem er á Heimsminjaskrá UNESCO. Hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við íslamskt ríki
rústuðu þar meðal annars 2.000 ára
gömlu musteri og fornu leikhúsi.
Maamoun Abdulkarim, fyrrverandi framkvæmdastjóri þjóðminja-

Golf Metan á
vistvænu tilboði!

Volkswagen Golf Metan sparar þér bæði peninga og kolefnisspor svo að þú og umhverfið njótið góðs af.
Nú færðu Golf Metan á vistvænu tilboði. Gríptu tækifærið og skiptu yfir í vistvænan bíl. Hlökkum til að sjá þig!
Vistvænt tilboð:

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

2.990.000 kr.
Verðlistaverð 3.250.000 kr.

Við látum framtíðina rætast.
www.volkswagen.is
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Þú finnur fjórar metanstöðvar
á höfuðborgarsvæðinu og eina
á Akureyri.

ar strax!

Til afhending

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

stofnunarinnar, sagði við AFP í gær
að eyðilegging Ain Dara væri jafnmikill harmleikur og það sem gerðist í Palmyra. Hann hefði jafnframt
áhyggjur af fjölda fornra bæja nálægt
víglínunni í Afrin.
Tyrkir herja nú á Kúrda í héraðinu
og reyna að uppræta starfsemi hersveita þeirra, YPG, en svæðið á landamæri að Tyrklandi. Tyrkir telja YPG
hernaðararm Verkamannaflokks
Kúrda, PKK, en NATO og ESB líta á
flokkinn sem hryðjuverkasamtök.
Því neita Kúrdar og Bandaríkjamenn. thorgnyr@frettabladid.is

Tveir nýir grænmetisréttir

ÞEIR SEM ERU
VEGAN ELSKA
Ofn
200°C
.
í 20 mín
ofn

Örbylgju
3 mín.

Nýtt

SKOÐUN
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Betur heima setið
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Halldór

N

Kristín
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Fylgjendur
aðferðarinnar virðast
hafa látið alla
gagnrýni sem
vind um eyru
þjóta og
haldið sínu
striki í
samstarfi við
sveitarfélögin.

emendur í skólum sem innleitt hafa lestraraðferðina Byrjendalæsi taka ekki meiri framförum í íslensku en jafnaldrar þeirra, ef marka
má niðurstöður úr samræmdum íslenskuprófum 4. bekkjar.
Á þriggja ára tímabili fá börn í 4. bekk í þeim skólum að
jafnaði lakari einkunn á samræmdum íslenskuprófum en
börn í sömu skólum gerðu áður. Sveitarfélögin vörðu 105
milljónum króna til verkefnisins á árunum 2005 til 2016.
Gera má ráð fyrir að sú tala hafi hækkað enn frekar.
Þetta kom fram í Fréttablaðinu um helgina. Byrjendalæsi er íslensk kennsluaðferð fyrir nemendur í 1. og 2. bekk,
þróuð v
við Háskólann á Akureyri. Næstum helmingur 170
grunnskóla landsins notar aðferðina. Áhersla er lögð á að
unnið sé jafnt með tal, hlustun, lestur og ritun. Hljóðvitund,
réttritun, skrift, orðaforði, setningabygging og málfræði er
hluti af náminu.
Margir hafa gagnrýnt kerfið og spurt hvers vegna það
hafi verið innleitt þrátt fyrir að ótal rannsóknir sýni að
hljóðaðferðin, sem áður var notuð, komi best út við upphaf
lestrarkennslu. Varhugavert sé að nota heilar kynslóðir
skólabarna í tilraunastarfsemi, einkum og sér í lagi í lestri
og stærðfræði, sem sé undirstaða flestra námsgreina. Vanda
þurfi til verka frá upphafi.
Illugi Gunnarsson, þáverandi menntamálaráðherra,
gagnrýndi Byrjendalæsi harðlega 2015. Hann sagði að
aðferðin byggðist á veikum grunni. „Menn eiga að geta
spurt sig, þegar nýjar aðferðir eru innleiddar í íslenskt
menntakerfi, hvaða lágmarkskröfur eru gerðar um rannsóknir er varða ágæti þeirra – hvort rétt sé að innleiða þær
eða ekki. Ég tala nú ekki um þegar um lestur og stærðfræði
er að ræða.“
Menntamálastofnun gagnrýndi Háskólann á Akureyri
harðlega og vakti athygli á því, að flestar fræðigreinar sem
háskólinn vitnaði til væru gamlar, sú nýjasta frá 2003. Að
auki var gerð sú sjálfsagða athugasemd, að æskilegt væri að
Háskólinn á Akureyri kynnti niðurstöður rannsókna sinna
fræðimanna um árangur af Byrjendalæsi. Háskólinn á Akureyri svaraði því til að aðferðin byggðist á viðurkenndum
aðferðum, sem hefðu verið nógsamlega rannsakaðar.
Fylgjendur aðferðarinnar virðast hafa látið alla gagnrýni
sem vind um eyru þjóta og haldið sínu striki í samstarfi við
sveitarfélögin.
Í svari Skúla Helgasonar, formanns skóla- og frístundaráðs í Reykjavík, kom fram hér í blaðinu, að munurinn
á niðurstöðum fyrir og eftir innleiðingu Byrjendalæsis,
þegar reykvísku skólarnir eigi í hlut, sé ekki marktækur. Í
sjö skólum hafi orðið framfarir en í 13 hafi meðaleinkunn
lækkað. Varast beri að lesa of mikið í það.
Einhvern veginn hljómar þessi málflutningur kunnuglega. Halda skal áfram hvað sem tautar og raular. Ekki skal
tekið mark á niðurstöðum raunverulegra kannana, ef það
hentar ekki.
Byrjendalæsi hefur þegar verið innleitt í annan hvern
grunnskóla og allt bendir til að fleiri skólar taki upp þessa
aðferð við lestrarnám ungra barna, sem eru að stíga sín
fyrstu skref á menntabrautinni.
Allar breytingar hvort sem er í skólakerfinu eða annars
staðar hljóta að eiga að skila betri árangri en kerfið sem fyrir
er. Börnin okkar eiga skilið það besta. Oft er betur heima
setið en af stað farið.

Heimilis

RIFINN OSTUR
Er nú á tilboði

Ómissandi á pizzuna,
í ofn- og pastaréttina,
á tortillurnar og salatið.
370 g

100%
ÍSLENSKUR OSTUR

Frá degi til dags
Guðjohnsen gufaði upp
Viðar Guðjohnsen hvarf jafn
skjótt og hann birtist óvænt
þegar hann gaf kost á sér í leiðtogaprófkjöri Sjálfstæðisflokksins. Á nánast sama augnabliki og
úrslit lágu fyrir hvarf Facebooksíða hans, Leiðtogaprófkjör
2018 – Stefnufesta og árangur, af
vefnum. Sonur Viðars og nafni
gerir hins vegar baráttuna upp
á eigin Facebook-síðu þar sem
hann bendir á að sá gamli náði
markmiðum sínum. Hann hafi
einfaldlega viljað segja það sem
aðrir þora ekki að segja og hann
„vildi líka gera það með sem
mestum látum til þess að móðga
sem flesta“. Sannur sigurvegari
í tapinu.
KSÍ hugsar um stelpurnar
Knattspyrnusamband Íslands
hefur gert góðlátlega athugasemd við frásögn sem birtist
hér í síðustu viku. Þar sagði frá
hneykslun á samfélagsmiðlum
yfir að ekki hefði birst frétt um
leik A-landsliðs kvenna í knatt
knattspyrnu gegn landsliði Noregs
fyrr en á leikdeginum. KSÍ
virtist því í litlum tengslum við
umhverfi sitt. KSÍ hefur að sögn
kvennaboltann í hávegum og
hafði birt 58 fregnir af leiknum
síðustu þrjá dagana fyrir leik,
ekki síst á samfélagsmiðlum.
Reiðiraddirnar hafa því líklega
frekar einblínt á ksi.is og misst
af því sem hafði birst í nærumhverfi þeirra á netinu.
thorarinn@frettabladid.is

Þitt er valið

F
Kristín Soffía
Jónsdóttir
borgarfulltrúi

Við leysum
ekkert með
því að færa
hnútinn um
nokkur
hundruð
metra.

réttir helgarinnar eru þær að Eyþór Arnalds vann
stórsigur í leiðtogakjöri Sjálfstæðismanna í Reykjavík. Til hamingju með það.
Þrátt fyrir dræmt gengi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík seinustu árin virðist hann hvergi ætla að hvika frá
stefnu sinni um dreifingu byggðar og andstöðu sinni
við eðlilega borgarþróun og ætlar nú að bæta um betur
og berjast gegn Borgarlínunni.
Það eru vissulega vandamál í borginni og þau þarf að
leysa en ég treysti mér til að fullyrða að mislæg gatnamót leysa ekki eitt.
Við þurfum að tryggja dagvistun barna innan hverfis.
Við verðum að efla dagforeldrakerfið, gera það miklu
ódýrara fyrir foreldra og við þurfum að fjölga ungbarnadeildum. Það þarf að útrýma skutlinu. Borgarlínan og
efling almenningssamgangna mun svo vera tæki til
að auka valfrelsi barna með því að gera þeim kleift að
ferðast um borgina þegar þau hafa aldur til.
Það þarf að halda áfram að skilgreina og styðja við
hverfiskjarna og gera fólki það mögulegt að sinna sem
flestu innan síns hverfis.
Við þurfum nýtt stórt hverfi inni í borginni. Við
þurfum hverfi sem gerir ráð fyrir góðum almenningssamgöngum og umferð gangandi og hjólandi frá fyrsta
degi. Við þurfum að byggja í Vatnsmýrinni vegna þess
að byggð þar mun ekki skapa umferðarvanda heldur
leysa hann. Við byggjum okkur frá umferðarvanda með
því að þétta byggð – ekki með því að byggja umferðarmannvirki og þið sem í dag þekkið Ártúnsbrekkuna
á háannatíma getið ímyndað ykkur hvað það myndi
þýða að halda áfram að byggja austast í borginni.
Mislæg gatnamót eru engin lausn inni í borg – þau
taka pláss, stytta ferðatíma á háannatíma um sirka 90
sekúndur og eru algjör farartálmi fyrir gangandi og
hjólandi. Við leysum ekkert með því að færa hnútinn
um nokkur hundruð metra. Við leysum umferðarvandann með öflugum almenningssamgöngum og skipulagi
sem vinnur að því að gefa fólki val um búsetu, lífsstíl og
samgöngumáta.
Í vor verður kosið um skyndilausnir sem skapa
vandamál eða borgarþróun til framtíðar – þitt er valið.
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Manneskjurófið

Borgarlína? Nei takk!
Guðmundur
Edgarsson
kennari

Í

umræðum undanfarna daga um
almenningssamgöngur og borgarlínu er miður að enginn hafi varpað fram eftirfarandi lykilspurningu:
Hvers vegna eru sveitarfélög að reka
strætó? Er einhver ástæða fyrir því að
ríki eða sveitarfélög reki strætó frekar
en rútufyrirtæki, leigubíla eða flugfélög? Og hver er árangurinn? Hann
er slíkur, að einungis brotabrot af
fólki kýs að nota strætó að staðaldri og
bullandi tap hefur verið á rekstri hans
um áratuga skeið. Sveitarfélögunum á
höfuðborgarsvæðinu hefur nefnilega
ekki tekist betur til en svo, að í huga
meginþorra fólks er strætó einhver
stórtækasti tímaþjófur og óhentugasti fararskjóti nútímamannsins,
sem um getur. Það blasir því við að
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu
gefi rekstur strætó frá sér og leyfi
markaðnum að spreyta sig, rétt eins
og markaðnum hefur verið treyst
fyrir ýmsum öðrum sviðum flutningsmiðlunar eða almenningssamgangna eins og skipaflutningum og
flugsamgöngum. Varla er flóknara að
reka leiðakerfi Strætó en flutningsnet
Eimskipa eða áætlanakerfi Icelandair?

Björk
Vilhelmsdóttir
félagsráðgjafi

Miðstýrðar lausnir á borð
við Borgarlínu ber að forðast enda enginn til að bera
ábyrgð ef ævintýrið gengur
ekki upp. Þannig á að hleypa
Uber inn á leigubílamarkaðinn og leyfa öllum þeim sem
hafa tilskilin ökuréttindi að
reka strætóþjónustu.
skorið nema með því losa Strætó
undan klóm pólitíkusa og opna fyrir
samkeppni á frjálsum markaði. Jafnframt á að lækka álögur á íbúana sem
nemur taprekstrinum. Miðstýrðar
lausnir á borð við Borgarlínu ber að
forðast enda enginn til að bera ábyrgð
ef ævintýrið gengur ekki upp. Þannig
á að hleypa Uber inn á leigubílamarkaðinn og leyfa öllum þeim sem hafa
tilskilin ökuréttindi að reka strætóþjónustu. Samhliða ætti að dreifa
byggð og umferð víðar um höfuðborgarsvæðið enda nóg landrými til
staðar. Sömuleiðis er kominn tími
til að bíleigendur fái þær samgöngubætur sem þeir hafa margfalt borgað
fyrir með þar til gerðum sköttum og
gjöldum í gegnum árin. Verði þessi
bragarbót ekki gerð, munu íbúar
Stór-Reykjavíkursvæðisins sitja fastir
í umferðarteppu um ókomin ár á
meðan hálftómir strætisvagnar keyra
um á einkaakreinum um borgina
þvera og endilanga með tugmilljarða
tapi á ári hverju.

H

ugtakið manneskjuróf kom
upp í huga mér fyrir nokkrum dögum þegar ég hafði
hitt nokkur ungmenni sem lifðu á
jaðri samfélagsins og voru, að þeim
fannst, á valdi sjúkdóma og kerfa
sem þau höfðu enga stjórn á. Þar
sem ég fann ekki hugtakið á netinu
ákvað ég að koma því í umferð því
ég tel að mennskan og það sem sameinar okkur þurfi að vera sterkara
en það sem greinir okkur hvert frá
öðru.
Ég lít svo á að við séum öll einhvers staðar á manneskjurófinu. Við
líklega dreifumst um þetta róf í samræmi við normalkúrfuna og ef svo
er, eru bara örfáir á jaðrinum. Það
er eðlilegt að sveiflast innan normalkúrfunnar og maður er sjaldnast
lengi á sama stað á rófinu. Allar
manneskjur sveiflast og takast á við
áföll, líkamlega og andlega sjúkdóma sem og gleðistundir í lífinu.
Þannig er lífið í blíðu og stríðu. Það
sem við erum að takast á við hverju
sinni, á ekki að skilgreina okkur sem
manneskjur, heldur mennskan í
okkur.
Um daginn hitti ég atvinnulausa
unga konu sem var kvíðin og þunglynd. Fyrir mér var það ósköp eðlilegt ástand miðað við aðstæður

Einnig er mikilvægt að samhliða sjúkdómsgreiningum
sé fólk rækilega minnt á
að það sé nú samt á manneskjurófinu einhvers staðar í
normalkúrfunni.

hennar, aldur og fyrri störf, eins og
maður segir stundum. Ég sagði við
konuna að mér þætti hún algerlega normal og hún bæri utan á sér
góðmennsku, heiðarleika og traust.
Þegar orðið normal kom óhugsað
út úr munni mínum var eins og
ég hefði gefið henni gull og græna
skóga. Hún nánast lyftist upp úr
stólnum og fór að tala um það sem
hana langaði að gera í framtíðinni.
En hún gat lítið gert, því í hennar
huga var hún fyrst og fremst ung
kona með sjúkdóma sem hún hafði
ekkert vald á og því ekki á eigin lífi.

Á jaðri samfélagsins
Undanfarin ár hef ég hitt margt ungt
fólk sem hvorki fótar sig í vinnu né
í námi. Þau eiga það sammerkt að
vera fjölgreind, bæði í þeim skilningi að hafa margar mismundandi
gáfur til að bera en hafa líka margar
raskanir samkvæmt alþjóðlegum
læknisfræðilegum skilgreiningum.
Fólkið sem ég hitti er iðulega með
lesblindu, athyglisbrest, ofvirkni,

kvíða og eða þunglyndi. Mörg eiga
þau það sammerkt að vera á valdi
þessara sjúkdóma eða raskana,
enda í hugum flestra ekki fyrir
venjulegt fólk að eiga við slíkt. Það
er eitthvað sem sérfræðingar eiga
að takast á við. Sjúkdómar og raskanir hafa þannig ýtt þeim út á jaðar
samfélagsins þar sem þau búa við
fátækt og félagslega einangrun, þar
sem samfélaginu hefur ekki tekist
að finna þeim vinnu eða nám við
hæfi. Seint og um síðir er þeim síðan
boðið í starfsendurhæfingu.
Kvíði og þunglyndi eru eðlilegur
fylgifiskur þess að hafa ekki hlutverk í lífinu og vera óvirkur í þeim
skilningi að vera hvorki í vinnu né
í námi. Oft er besta lausnin á því að
komast í nám eða vinnu og sjá hvort
það skili ekki bata. Oft er líka nauðsynlegt að taka lyf og nýta margs
konar þjónustu samhliða. En það
þarf að vera samhliða, ekki í stað
virkni. Einnig er mikilvægt að samhliða sjúkdómsgreiningum sé fólk
rækilega minnt á að það sé nú samt
á manneskjurófinu einhvers staðar
í normalkúrfunni. Þannig komum
við kannski í veg fyrir að fólk verði
fórnarlömb sjúkdómsins og verði
þá frekar fullgildir þátttakendur
samfélagsins eins og þau langar sjálf
til að vera. Þessi nálgun er almennt
kölluð valdefling. Sem félagsráðgjafi ber mér að valdefla, það er að
aðstoða fólk með að ná valdi yfir
eigin lífi. Einungis þannig getur
fólk breytt aðstæðum sínum til hins
betra en er ekki háð valdi annarra.
Með því að vera mennsk og
umbera hvort annað í blíðu og
stríðu gefum við fólki tækifæri.
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*Miðað við uppgefnar tölur framleiðanda um eldsneytisnotkun í blönduðum akstri

Einkavæðum strætó
En hvaða form er skilvirkast á
almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu? Úr því fæst ekki
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TIL AFGREIÐSLU STRAX

RENAULT TRAFIC

RENAULT TRAFIC STUTTUR
1,6 L. DÍSIL, 115 HESTÖFL
Verð: 2.943.548 kr. án vsk.

Renault atvinnubílar hafa slegið í gegn með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði
og úrvali sparneytinna dísilvéla. Komdu og kynntu þér Renault Trafic og láttu
sölumenn okkar gera þér tilboð í nýjan atvinnubíl.

3.650.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá, 6,5 l/100 km*

www.renault.is
GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

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

SPORT
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Með því óvæntara
sem maður hefur lent í

Þ R I ÐJ U DAG U R

Agla María
Albertsdóttir
skoraði 11 mörk
í 43 leikjum fyrir
Stjörnuna.

Landsliðskonan Agla María Albertsdóttir skipti yfir í uppeldisfélag sitt Breiðablik
á sunnudag. Félagaskiptin skilja eftir biturt bragð í munni Stjörnunnar þar sem Agla kom
fyrir tveimur árum og sló í gegn. Formaður meistaraflokksráðs kvenna segir að hann hafi
aldrei áður séð annað eins og er hann margreyndur og eldri en tvævetur í bransanum.
FÓTBOLTI „Ég er eldri en tvævetur í
þessum bransa og búinn að vera formaður í rúm níu ár. Maður kippir sér
ekki upp við þessa hluti en þetta er
með því óvæntara og sérstakara sem
maður hefur lent í,“ segir Einar Páll
Tamimi, formaður meistaraflokksráðs kvenna hjá Stjörnunni um
félagaskipti landsliðskonunnar Öglu
Maríu Albertsdóttur frá Stjörnunni
til Breiðabliks.
Það kom mörgum í opna skjöldu
að Agla skyldi færa sig um set.
Stjarnan hefur verið bikar- eða
Íslandsmeistari síðustu ár á meðan
Blikar hafa misst margar stelpur og
stór skörð verið höggvin í liðið sem
endaði í öðru sæti Pepsi-deildarinnar
í fyrra.
Agla sjálf sagði í viðtali við mbl.
is í kjölfar félagaskiptanna að það
sem væri í gangi hjá Breiðabliki væri
meira spennandi en hjá Stjörnunni.
Við það vill Einar ekki kannast. „Ég
GUM Orginal 2x10 copy.pdf
átta mig ekki
á þessum ummælum.
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Þetta er fyrsta tímabilið í sjö ár þar
sem við vinnum ekki titil, annaðhvort deild eða bikar eða hvort
tveggja. Förum í 16 liða úrslit í Meistaradeildinni og það eru engin áform
önnur en að endurheimta eitthvað af
þessum titlum þannig að ég átta mig
ekki á þessum ummælum.
Eins og kemur fram í fréttatilkynningunni þá kemur hún til okkar sem
ungur og efnilegur leikmaður, búin
að spila einn leik með Blikum og
eitthvað með Val. Hún fer frá okkur
sem A-landsliðsmaður og ég veit ekki
hvað hefði verið hægt að gera meira
fyrir hana.“
Einar segir að mörgum hafi komið
félagaskiptin á óvart, meðal annars
honum sjálfum, en Agla var samningslaus eftir að hafa nýtt sér riftunarákvæðið í samningnum sínum
eftir tímabilið. „Mér sjálfum var ekki
tilkynnt þessi ákvörðun heldur tilkynntu forsvarsmenn hennar þjálfar26/01/2018
12:51
anum
þessa ákvörðun
þannig að ég

Mundir þú eftir að
bursta og skola í
morgun?

Hún fer frá okkur
sem A-landsliðsmaður og ég veit ekki hvað
hefði verið hægt að gera
meira fyrir
hana.
Einar Páll Tamimi, formaður
meistaraflokksráðs
Stjörnunnar

Liðið hefur breyst,
það er ekki hægt að
neita því. Fimm landsliðsmenn eru farnir en við erum
bjartsýn.
Þorsteinn Halldórsson, þjálfari
Breiðabliks

hef enga vitneskju um þetta.
Hún ákvað að
gera breytingu,
hún var auðvitað
samningslaus og
þetta er frjálst land.
Hún nýtti ákvæðið og
við ræddum við forsvarsmenn hennar og gerðum
henni tilboð í byrjun desember, þegar við vorum á
milli leikja í Meistaradeildinni.
Við fengum svo engin viðbrögð
við því á þessum sjö vikum.“
Einar segir þó að Stjarnan sé vel
mannað lið og stefnan er sett hátt
fyrir komandi tímabil. Hann segir að
hann sé stoltur af þætti Stjörnunnar
í vexti Öglu sem sló í gegn á hægri
væng Íslands á EM í Hollandi. „Agla
er góð stúlka og hefur reynst okkur
vel og við óskum henni velfarnaðar
í því sem hún tekur sér fyrir hendur.“
Þorsteinn Halldórsson, þjálfari

Blika, fagnar komu
Öglu til liðsins enda
eru margar lykilkonur
farnar í atvinnumennsku.
„Liðið hefur breyst, það
er ekki hægt að neita því.
Fimm landsliðsmenn
eru farnir en við erum
bjartsýn. Það er gott
að fá landsliðsmann,
það hjálpar til.
Það er stefnan í
sumar að berjast
um allt sem í boði
er, það breytist ekkert og engin ástæða
til þess.“ Þorsteinn
segir að Blikar
verði með yngra
lið en oft áður á
komandi tímabili
en stefnan sé engu að
síður sett á að vera við toppinn – og
helst að enda þar í hvaða keppni sem
er. benediktboas@365.is

Tannlæknar
mæla með
GUM
tannvörum

Fæst í næsta
apóteki og helstu
stórmörkuðum

www.artasan.is

Roller derby lið Íslands fékk meira að segja kveðju frá forseta Íslands.

Roller derby landsliðið fer til Manchester
HJÓLASKAUTAAT Íslenska landsliðið í
svokölluðu hjólaskautaati, eða Roller
derby, er á leiðinni til Englands á
morgun þar sem liðið keppir um
sjálfan heimsmeistaratitilinn. Keppt
verður dagana 1.-4. febrúar í Manchester en þetta er í fyrsta sinn sem
Ísland tekur þátt. Roller derby er að
verða vinsælla víðar en á Íslandi því
auk Íslands eru Austurríki, Íran, Rússland, Filippseyjar, Kórea og Kostaríka
einnig að keppa í fyrsta sinn.
Fyrsti leikur Íslands verður gegn
Kostaríka á fimmtudag en síðar um
daginn mætir Ísland liði innfæddra
Ameríkana, Team Indigenous. Allir
leikirnir verða sýndir í beinni útsendingu á vefsíðu Derby Duck Productions auk þess sem breska ríkissjónvarpsstöðin BBC Sport mun sýna
beint frá síðustu leikjum mótsins á
heimasíðu sinni.

Forseti Íslands, sendi
landsliðinu kveðju:
„Kæru liðsmenn í Roller Derby
félagi Íslands. Gangi ykkur vel á
heimsleikunum í Manchester.
Þegar rétt er að málum staðið
geta íþróttir gert svo margt til að
bæta einstaklinga og samfélög.
Ég ítreka heillaóskir til ykkar.
Áfram Ísland!“
Íþróttin er hönnuð og aðallega
stunduð af konum. Þetta er grasrótaríþrótt og fara vinsældir hennar
nú ört vaxandi. Stór hluti iðkenda er
meðal annars hinsegin fólk, innflytjendur og konur sem hafa ekki fundið
sig í öðrum íþróttum, en í íþróttinni
má finna öruggt umhverfi þar sem

jaðarhópar geta stundað hreyfingu
og tilheyrt frábæru og alþjóðlegu
samfélagi.
Hjólaskautaat er hröð snertiíþrótt
sem spiluð er á hjólaskautum og fer
fram á sporöskjulaga braut á flötu
yfirborði. Inni á brautinni er einn
jammer sem á íslensku kallast hlaupari og fjórir varnarmenn úr hvoru liði
í einu. Tilgangur leiksins er eðlilega
að skora sem flest stig.
Hlutverk hlaupara er að skora
stigin en eitt stig fæst með því að fara
fram hjá hverjum leikmanni úr hinu
liðinu. Hlutverk varnarmannanna
er að koma í veg fyrir að hlauparinn
skori stig með því að spila vörn og
spila sókn með því að hjálpa sínum
eigin hlaupara við að komast fram
hjá varnarmönnum andstæðinganna.
Taktík og útsjónarsemi eru því
mikilvægur hluti af íþróttinni. – bb

Súkkulaðipáskaegg
Súkkulað
ipáskaegg

Gleðilega
Gleð
ilega páska
Páskaeggin frá Nóa Siríus eru án vafa orðin ein af ríkustu hefðum í páskahátíð Íslendinga.
Undirstaða páskaeggsins er vitaskuld hið ljúffenga súkkulaði frá Nóa Síríus en eggin
koma hér í rjómasúkkulaði útfærslu og 45% dökku súkkulaði.
Ekki má gleyma málshættinum sem gefur páskaeggjum Nóa Siríus hinn hátíðlega blæ.
Þessi vinsæla hefð á það til að sameina kynslóðir og skapa ljúfar minningar með þjóðinni.
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85
ára
í dag

Bragi Ingason

matreiðslumeistari.
Bragi er fæddur á Fiskinesi við
Drangsnes, sonur hjónanna Inga
Guðmonssonar, bátasmiðs frá Kolbeinsvík
í Strandasýslu, og Guðrúnar Guðlaugsdóttur
frá Kletti í Geiradal. Eiginkona Braga er Erla Óskarsdóttir
hjúkrunarkona frá Siglufirði og eiga þau fjögur börn.
Bragi mun eyða afmælisdeginum með sínum nánustu á
heimili sínu.

Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Þorleifur Kjartan
Kristmundsson

(Daddi)
Breiðavík 21, Reykjavík,
lést á Landspítala Fossvogi þann
25. janúar síðastliðinn. Útför hans fer fram frá
Guðríðarkirkju föstudaginn 2. febrúar kl. 13.00.
Svanhildur Ólafsdóttir
Kristmundur Sverrir Þorleifsson Laufey Inga Sverrisdóttir
Þorleifur Kjartan Kristmundsson

Ástkær frændi minn

Gísli Sigurðsson
blikksmiður,
Skúlagötu 40,

lést sunnudaginn 21. janúar.
Útför hans fer fram frá Dómkirkjunni
föstudaginn 2. febrúar kl. 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Sigríður Oddný Marinósdóttir

Þorbjörn ætlar að taka deginum í dag með ró þó stórafmæli sé.

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR ÁRNASON

Var ráðinn við Háskólann
um leið og Ólafur Ragnar
Þorbjörn Broddason prófessor er sjötíu og fimm ára í dag. Hann gekk á undan í því að
gera fjölmiðla að rannsóknarefni og fjölmiðlun námsgrein á háskólastigi hér á landi.

Þ

orbjörn Broddason prófessor er ekki ginnkeyptur fyrir
afmælisviðtali en lætur þó til
leiðast. Það er lumbra í honum
og hann ætlar að taka deginum
með algerri ró þó 75 ára afmæli teljist
stórt. „Ég er annars hraustur og mig
hefur sjaldan vantað í vinnu um ævina,“
segir hann og viðurkennir að hafa verið
frumkvöðull að því að koma fjölmiðlun
inn í akademískt nám á Íslandi.
„Jú, það má segja það. Þegar ég byrjaði
að kenna í Háskóla Íslands haustið 1970
setti ég upp fyrsta námskeiðið sem sneri
að því viðfangsefni, undir yfirskriftinni
Félagsfræði fjölmiðla. Það voru tvö
störf auglýst við Háskólann það sumar,
annars vegar við félagsfræði og hins
vegar stjórnmálafræði. Þar vorum við
Ólafur Ragnar Grímsson settir hvor í

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

sitt starfið. Haraldur Ólafsson mannfræðingur var kominn þangað stuttu
seinna svo við vorum þrír sem fórum af
stað með það sem kallað var Námsbraut
í almennum þjóðfélagsfræðum haustið
1970.“
Þorbjörn segir mikla aðsókn hafa
verið að þessari námsbraut strax í upphafi „Það var alveg múgur manns sem
byrjaði. Þar var hin svokallaða 68-kynslóð á ferðinni, félagsvísindin pössuðu
vel inn í hennar hugmyndir um hvað
ætti að fást við í tilverunni. Margt af
því fólki hefur síðan sett svip sinn á hin
ýmsu svið þjóðlífsins.“
En hvert skyldi Þorbjörn hafa sótt sinn
grunn? „Ég fór fyrst til Edinborgar í Skotlandi í félagsfræði og í framhaldsnám til
Lundar í Svíþjóð. Meistaraprófsritgerð
mín þar fjallaði um börn og sjónvarp á

Íslandi. Þá var í Lundi að spretta fram
öflugur hópur í rannsóknum á fjölmiðlum sem ég var síðan í góðum tengslum
við. En það var ekki fyrr en alllöngu
seinna sem ég lauk doktorsprófi í Svíþjóð og þá í fjölmiðlafræði. Um miðjan
níunda áratuginn vorum við komin með
þá námsgrein í Háskóla Íslands, sem ég
ber ábyrgð á, og var líka með í ráðum
við uppbyggingu náms í fjölmiðlun,
fyrst á diplomastigi og síðar meistarastigi.“
Enn sinnir Þorbjörn verkefnum fyrir
HÍ og var formaður dómnefndar við
Óslóarháskóla í haust. Auk þess fæst
hann við ritstörf og á árinu kemur út
bókarkafli eftir hann og Ragnar Karlsson félagsfræðing. Hann snýst um stöðu
íslenskra fjölmiðla á lýðveldistímanum.
gun@frettabladid.is

Elín Sigrún Jónsdóttir,
lögfræðingur

Útfararþjónusta

& lögfræðiþjónusta

Hver er vilji þinn varðandi skipulag og fyrirkomulag
útfarar, þ.e. hinsti vilji. Við bjóðum þér til samtals um
það sem er þér mikilvægast við lífslok þín. Viljayfirlýsing
þín verður eftirlifendum mikilvægt leiðarljós. Samtalið
og varðveisla upplýsinga er þér að kostnaðarlausu.
Með kærleik og virðingu
Útfararstofa Kirkjugarðanna

Vesturhlíð 2, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Eiginmaður minn, faðir, afi, sonur,
bróðir og frændi,

Sigurður Þór Erlendsson
lést sunnudaginn 28. janúar.
Athöfn fer fram í heimabæ hans
í Svíþjóð.

Bryndís Svavarsdóttir
Thor M. Delahanty
Valdís Ósk
Týr Huginn Sigurðsson
Iðunn Freyja Sigurðardóttir
Alexander Huginn Thorsson
Sveindís E. Pétursdóttir
Erlendur M. Guðmundsson
Björgvin P. Erlendsson
Lára E. Eiríksdóttir
Lovísa Ó. Erlendsdóttir
Hallvarður Þ. Jónsson
Vilhjálmur A. Erlendsson
Svava Sigmundsdóttir
börn og barnabörn.

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.
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Heilsa

Aron Freyr Stefánsson
hefur gengið á fjöll frá
því hann var krakki og
á hátt í hundrað fjöll að
baki. Hann segir samveru
fjölskyldunnar í útivist
ómetanlega og vill fá fleiri
unglinga á fjöll. Hann fer
fyrir gönguverkefninu
Svalur á fjöllum. ➛4

Spennan
Kristmundur Gíslason, Taekwondo maður ársins 2017, átti frábært ár í fyrra. MYND/VILHELM

Áttu við
meltingarvandamál að
stríða?

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

Grandagarði 9 - Sími 517 3131 - sjavarbarinn.is

heillar mest

Taekwondo maður ársins 2017, Kristmundur Gíslason, á sér það helsta markmið að komast á Ólympíuleikana í Japan árið 2020. Hann vann alla bardaga sína
hér á landi í fyrra og stefnir á gott keppnisár. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

Framhald af forsíðu ➛

F

yrr í þessum mánuði var hinn
22 ára gamli Kristmundur
Gíslason útnefndur Taekwondo maður ársins af Taekwondosambandi Íslands. Kristmundur er vel að útnefningunni
kominn en hann varð Íslandsmeistari í bardaga á nýliðnu ári
auk þess sem hann vann alla
bardaga sem hann keppti í innanlands á árinu 2017. Fram undan
eru annasamir tímar hjá þessum
öfluga Keflvíkingi sem tekur m.a.
þátt í nokkrum stórum mótum
utan landsteinanna á næstunni.
„Síðan er stefnan sett á Evrópumótið í maí og Heimsmeistaramótið árið 2019. Stóra markmiðið er hins vegar að komast
á Ólympíuleikana í Japan árið
2020 svo þangað til mun ég æfa og
keppa eins og ég get til að komast
þangað.“
Síðasta ár var annasamt hjá
Kristmundi. Hann var m.a. einn
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þriggja íslenskra keppenda sem
unnu sér inn keppnisrétt á heimsmeistaramótinu í Suður-Kóreu
síðasta sumar og komst einnig
áfram á Evrópumótinu sem haldið
var í Búlgaríu í desember auk
þess sem hann náði 5. sæti á Paris
Open. Í upphafi síðasta árs var
hann í 411. sæti á heimslistanum
en er nú í 146. sæti sem þykir ansi
eftirtektarverður árangur á svo
skömmum tíma.

Byrjaði átta ára

Kristmundur byrjaði að æfa
taekwondo átta ára gamall hjá
Taekwondodeild Keflavíkur.
Hann segist ekki hafa verið neinn
afburða íþróttamaður á þeim
tíma en hafði hins vegar mikinn
áhuga. „Ég tók taekwondo þó ekkert alltof alvarlega á unglingsárunum, þrátt fyrir að hafa komist
í unglingalandsliðið tólf eða
þrettán ára gamall. Síðan þá hef ég
verið fastamaður í landsliðinu og
keppti m.a. á heimsmeistaramóti
unglinga og á Evrópumótinu fyrir
21 árs og yngri.“
Það var ekki fyrr en árið 2014
sem hugarfar hans breyttist og

„Við höfum ekki marga heimsklassa keppendur en það eru nokkuð margir góðir yngri keppendur að komast upp í
eldri flokka á næstunni,“ segir Kristmundur Helgason taekwondo kappi úr Reykjanesbæ. MYND/VILHELM

hann hóf að leggja mun meiri tíma
og metnað í íþróttina. „Ég komst
á heimsmeistaramótið 2015 og er
búinn að vera að einbeita mér að
stórum opnum mótum síðan. Á
þessum tímapunkti tók ég ákvörðun um að leggja allt í taekwondo
og stefna á Ólympíuleikana 2020.
Síðan þá hef ég keppt eins mikið
og ég get til að koma mér upp um
sæti á heimslistanum.“

Heillandi íþrótt

Utan þess að æfa og keppa í taekwondo er Kristmundur þjálfari
hjá Taekwondodeild Keflavíkur og
starfar sem einkaþjálfari í Sporthúsinu. „Helstu áhugamál mín
eru ferðalög, matur, þjálfun og svo
hef ég líka gaman af því að fylgjast
með öðrum íþróttum. Þegar ég var
yngri var ég eitthvað í körfuboltaboltanum og svo prufaði ég eina
og eina æfingu í öðrum íþróttum.
Ég hef þó ekki tollað í neinu öðru
en taekwondo.“
Hann segir taekwondo mjög
heillandi og skemmtilega íþrótt.
„Það sem heillar mig mest er
spennan sem fylgir því að keppa
og áskoranir sem fylgja því að
æfa og verða betri. Taekwondo
er mjög fjölbreytt íþrótt þar sem
hver getur farið á sínum hraða
með sínar áherslur. Í henni er
keppt í bæði bardaga og tækni
og svo er líka æft hefðbundið
taekwondo svo fólk með ólík
áhugasvið getur fundið eitthvað
fyrir sig.“

Kristmundur varð Íslandsmeistari í bardaga á nýliðnu ári auk þess sem hann
vann alla bardaga sem hann keppti í innanlands á árinu 2017.

Vaxandi íþrótt

Hann segir íþróttina enn vera að
stækka hér á landi og iðkendur
hennar verða betri og betri. „Við
höfum ekki marga heimsklassa
keppendur en það eru nokkuð
margir góðir yngri keppendur
að komast upp í eldri flokka á
næstunni. Sífellt fleiri sækjast
eftir meiri reynslu og þjálfun utan
Íslands, bæði með því að æfa og
keppa erlendis og með því að fá
erlenda keppendur og þjálfara
til landsins. Fyrr í janúar urðu
nokkrir Íslendingar Norðurlandameistarar en þrátt fyrir það eigum
við enn langt í land og því er verkefni fram undan að halda áfram að
bæta stöðu taekwondo á Íslandi
enn frekar.“
Hvernig er dæmigerð helgi hjá
þér? Það er ekki til neitt sem heitir
dæmigerð helgi hjá mér. Yfirleitt
er ég sjálfur að keppa, æfa með
landsliðinu eða fylgja liði Keflavíkur á önnur mót. Þegar lítið er
að gera þá æfi ég sjálfur á daginn
og eyði kvöldunum með vinum.
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi:
365 miðlar

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

„Það sem heillar mig mest er spennan sem fylgir því að keppa og áskoranir
sem fylgja því að æfa og verða betri,“ segir Kristmundur Helgason.

Hvað færðu þér í morgunmat?
Ristað brauð með hnetusmjöri
eða hafragaut.
Hvað finnst þér gott að fá þér í
kvöldmat þegar þú ætlar að gera
vel við þig? Þá finnst mér mjög fínt
að fá mér góðan hamborgara eða
útbúa kjúklingavefju.
Hvað finnst þér gott að fá þér
í millimál? Ég fæ mér yfirleitt
Hámark eða Hleðslu og banana.
Hvernig kemur þú þér í gírinn
fyrir mót? Dagurinn fyrir mót er
mikilvægur hluti af því að koma
sér í gírinn en þá þarf ég að ná vigt
og fæ yfirleitt að sjá keppnisvöllinn. Á keppnisdeginum sjálfum er
það góður morgunmatur og góð
upphitun sem kemur mér í gírinn.

Ertu morgunhani eða finnst þér
gott að sofa út? Mér finnst mjög
gott að sofa út þó að ég komist
ekki oft upp með það.
Ertu nammigrís? Já, ég er þó
nokkur nammigrís og elska ís og
súkkulaði.
Hver eru helstu persónulegu
markmið ársins í einkalífinu? Að
eyða meiri tíma með vinum og
fjölskyldu.
Er gott að búa í Reykjanesbæ? Já,
það er mjög fínt.
Er Villaborgari besti hamborgari
landsins? Hann er klárlega besti
sjoppuhamborgarinn. Ég fæ mér
Villaborgara með öllu sem er allt
sem fer á pulsuna plús rauðkál og
súrar gúrkur.

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

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 ,
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Meira úthald og þrek eftir 2 vikur
Organic Beetroot frá Natures Aid er lífræn þurrkuð rauðrófa í hylkjum og talin 100% náttúrulegt bætiefni. Hún getur aukið blóðflæðið og þannig stuðlað að betri líðan og betri heilsu.

H

ollusta rauðrófunnar hefur
lengi verið þekkt. Hún er
mjög rík af andoxunarefnum og hafa rannsóknir á rauðrófu sýnt að hún er æðavíkkandi.
Aukið blóðflæði hefur góð áhrif á
hjarta- og æðakerfi líkamans, það
lækkar blóðþrýsting, eykur snerpu,
orku og úthald,“ segir Hrönn
Hjálmarsdóttir, heilsumarkþjálfi
hjá Artasan.

Meira úthald og orka

Ingveldur Erlingsdóttir er mikill
maraþonhlaupari og fer hún
fögrum orðum um lífrænu rauðrófuhylkin frá Natures Aid:
„Ég er búin að vera að hlaupa
undanfarin sex ár. Ég hef hlaupið
mörg hálfmaraþon, tvö maraþon
og tvisvar hlaupið Laugaveginn. Ég
fór að taka rauðrófuhylkin þegar
ég var að æfa fyrir Þriggja landa
maraþonið. Áhrifin fóru ekki á
milli mála, um það bil tveimur
vikum eftir að ég fór að taka rauðrófuhylkin þá jókst úthaldið og
þrekið á hlaupum og ég fann bara
almennt fyrir meiri orku. Ég tók
pásu á að taka rauðrófuhylkin eftir
það og þegar æfingar fyrir Laugaveginn byrjuðu í mars sl. ár fór ég
að taka hylkin aftur og þá fann
ég greinilega aftur þennan mun á
úthaldinu og þrekinu. Hér eftir tek
ég engar pásur í að taka rauðrófuhylkin, enda engar pásur fyrirhugaðar á hlaupunum.“

Ingveldur að hlaupa við Landmannalaugar. MYND/SIGURJÓN PÁLSSON

Gott gegn hand- og fótkulda

Lífrænu rauðrófuhylkin frá
Natures Aid eru 100% náttúrulegt
bætiefni og góð fyrir alla sem vilja
viðhalda góðri heilsu. Það er mikill
hægðarauki fyrir marga að geta
tekið inn rauðrófuhylki því ekki
eru allir jafn hrifnir af bragðinu af
rauðrófunni eða rauðrófusafanum.
Viðtökur Íslendinga við Organic
Beetroot frá Natures Aid hafa verið
ótrúlega góðar og flestir kaupa
þessa vöru aftur og aftur vegna
þeirra áhrifa sem þeir finna. Margir
tala um að úthald við íþróttaiðkun
aukist en einnig eru margir á því að
hand- og fótkuldi minnki til muna.
Vegna æðavíkkandi áhrifa er það

Áhrifin fóru ekki á
milli mála, um það
bil tveimur vikum eftir að
ég fór að taka rauðrófuhylkin þá bættist úthaldið og þrekið á hlaupum
og ég fann bara almennt
fyrir meiri orku.
Ingveldur Erlingsdóttir

einnig algengt að blóðþrýstingur
lækki.
Regluleg inntaka getur haft fjölmarga kosti í för með sér en hún
getur stuðlað að:
● Auknu blóðflæði
● Lækkun blóðþrýstings
● Bættri súrefnisupptöku
● Jafnari blóðsykri
● Auknu úthaldi, þreki og orku
● Betri heilastarfsemi og betra minni
● Eflingu ónæmiskerfisins
● Heilbrigðu hjarta- og æðakerfi

Almennt um rauðrófur

Rauðrófur eru af sömu plöntuætt og
spínat, skrauthalaætt (Amaranthaceae) og tilheyra tegundinni Beta

Náttúruleg lausn við
bólgu og verkjum í
vöðvum og liðum
Einstök blanda af virkum plöntukjörnum í
gelformi án alkahóls og kemískra
íblöndunar- og geymsluefna.
SORE NO MORE eru náttúruleg hita- og
kæligel sem henta vel við tímabundnum
vöðvaeymslum, bólgum, harðsperrum og
þreytu eftir stífar æfingar.

SORE NO MORE kæligel

SORE NO MORE hitagel

• Linar bráða verki vegna byltu
eða höggs.
• Frábært á vöðvabólgu.
• Kælir rólega og djúpt inn í
vöðvann.
• Upplagt til að minnka
harðsperrur og vöðvaverki.

• Gott á þráláta verki eins og
liðagigt, sinabólgur og vefjagigt.
• Örvar blóðrásina.
• Hitar og hjálpar til við að auka
hreyfigetu.
• Mjög hentugt til að hita og
mýkja upp stífa vöðva fyrir
æfingar.

vulgaris. Þær eru sneisafullar af næringar- og plöntuefnum og innihalda
m.a. ríkulegt magn af járni, A-, B6- og
C-vítamíni, fólínsýru, magnesíum
og kalíum. Þar að auki innihalda
þær góð flókin kolvetni, trefjar og
öflug andoxunarefni. Rauðrófur
eru oft ráðlagðar fólki sem glímir
við blóðleysi og slappleika vegna
járninnihalds og nú hafa rannsóknir
leitt í ljós að þær innihalda einnig
efni (nítröt, e. nitrates) sem leiða til
meira úthalds og atorkusemi.
Fæst í flestum apótekum, heilsubúðum og heilsuhillum stórmarkaða og verslana.
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Samveruna í útivist segir Aron
afar dýrmæta
og vill fleiri unglinga í fjallgöngur
með foreldrum
sínum.

Aron stýrir gönguverkefninu Svalur á fjöllum hjá Ferðafélaginu. Opin kynningarganga fer fram í dag á Úlfarsfelli.

Ómetanleg
samvera É

„Við fræðumst um fjallgöngur, útivist og hvernig á að undirbúa sig fyrir lengri göngur. Ætlum líka hafa gaman,“ segir Aron.

Ragnheiður
Tryggvadóttir

heida@frettabladid.is

Aron Freyr Stefánsson hefur gengið
á fjöll frá því hann var krakki og á
hátt í hundrað fjöll að baki. Hann
segir samveru fjölskyldunnar í útivist ómetanlega og vill fá fleiri
unglinga á fjöll. Hann fer fyrir
gönguverkefninu Svalur á fjöllum.

g hef verið að ganga á fjöll
síðan ég var níu ára með
mömmu minni, Hönnu Grétu
Pálsdóttur, með Ferðafélagi Íslands.
Það sem dregur mig aftur og aftur á
fjöll er hreyfinginn og góður félagsskapur,“ segir Aron Freyr Stefánsson, sautján ára útivistargarpur
en hann fer fyrir gönguverkefninu
Svalur á fjöllum.
„Ég er að gerast fararstjóri hjá
Ferðafélaginu með mömmu en við
vorum beðin um að setja saman
verkefni fyrir foreldra og unglinga
að ganga saman á fjöll. Það hafa
ekki margir unglingar verið að
ganga með mér í skipulögðu
verkefni en ég veit samt um nokkra
sem eru að ganga með foreldrum
sínum. Það er ómetanlegt að vera

saman og þetta er svo miklu meira
en bara gangan. Það þarf að undirbúa ferðina saman, ákveða nesti
og fleira. Eftir gönguna er síðan
hægt að spjalla um hvað fyrir augu
bar í ferðinni. Í verkefninu verður
gengið á mín uppáhaldsfjöll og við
fræðumst um fjallgöngur, útivist
og hvernig á að undirbúa sig fyrir
lengri göngur. Við ætlum líka hafa
gaman,“ segir Aron og rifjar upp
eltingaleik á eftir samloku niður
fjallshlíð. „Í göngu á Grímmannsfell missti ein kona samlokuna sína
sem rann niður brekkuna. Ég stökk
af stað á eftir henni og náði henni
á endanum, enda vildi ég alls ekki
skilja plast eftir úti í náttúrunni.“
Hvað hefurðu gengið á mörg
fjöll? „Úff, þau eru orðin ansi mörg.
Örugglega að verða hundrað,“ segir
hann. „Snæfellsjökull er í sérstöku
uppáhaldi vegna þess að gangan á
hann var mín fyrsta ganga á jökla-

broddum og í línu. Það var ekki
gott veður svo gangan var pínu
erfið. En þegar ég fór á Snæfell var
18 stiga hiti og við gengum í svo
flottu umhverfi. Í þeirri ferð sá ég
Herðubreið og Hvannadalshnúk.
Ég hef ekki gengið í útlöndum enn
þá og stefni ekkert á Everest, tel það
aðeins of hættulegt,“ segir Aron.

Opin ganga í dag

Kynningarganga fer fram á Úlfarsfelli í dag og eru allir velkomnir.
„Það er hálka á fjallinu svo við
mælum með broddum og að fólk
taki með sér höfuðljós, vatn og eitthvert nasl,“ segir Aron.
Brottför verður frá Ferðafélagi
Íslands í Mörkinni 6 klukkan 17.30.
Einnig er hægt að mæta beint á
stærra bílastæðið í Úlfarsárdal
klukkan 17.45. Nánari upplýsingar
um verkefnið Svalur á fjöllum er að
finna á fi.is.

meltingargerlar
”Bestu
sem ég hef prófað
“
PRENTUN.IS

Víðir Þór Þrastarsson,
íþrótta- og heilsufræðingur
frá Háskóla Íslands.
@OptiBac
www.facebook.com/optibaciceland

Fæst í apótekum og heilsubúðum

Vörubílar
& vinnuvélar
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Kynningar: Vélfang, Vörubíla- & vinnuvélaverkstæðið ehf., Hýsi-Merkúr, Kraftur, Brimborg

„JCB á sér langa sögu hérlendis eða allt frá árinu 1963. Sennilega er JCB vinsælasta tegund vinnuvéla hér á landi, enda hafa þær gefist mjög vel í íslenskum aðstæðum,“ segir Sigurjón Stefánsson. MYND/ANTON BRINK

Leiðandi á sínu sviði

Vélfang ehf. er eitt af leiðandi fyrirtækjum í sölu og þjónustu véla og vélbúnaðar til nota í fjölmörgum framleiðslu-, iðnaðar- og þjónustugreinum, að sögn Sigurjóns P. Stefánssonar sölustjóra. ➛2
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V

élfang hefur starfað á sínu
sviði um árabil við mjög
góðan orðstír, enda mikið
lagt upp úr gæðum og góðri
þjónustu. Eitt þekktasta vörumerki Vélfangs eru JCB vinnuvélar
sem henta sérstaklega vel fyrir
verktaka, bæjar- og sveitarfélög og
bændur. Skotbómulyftarar frá JCB
henta vel fyrir byggingar-, sjávarútvegs- og framleiðsluiðnaðinn,
ásamt vélum fyrir bændur.

Vinsælar vinnuvélar

„JCB á sér langa sögu hérlendis eða
allt frá árinu 1963. Sennilega er JCB
vinsælasta tegund vinnuvéla hér á
landi, enda hafa þær gefist mjög vel
í íslenskum aðstæðum. Salan hefur
verið mjög góð í þessum vélum
undanfarin ár og margar áhugaverðar nýjungar komið fram. Þar
ber hæst ný hönnun á hjólagröfum
en JCB hannaði nýja vél frá alveg
frá grunni sem heitir Hydradig og
þykir afar vel heppnuð. Þessi vél er
mjög stöðug og öflug og útsýnið í
kringum hana er í sérflokki,“ segir
Sigurjón P. Stefánsson, sölustjóri
JCB véla hjá Vélfangi.
Fyrir stuttu fagnaði JCB 40 ára
afmæli JCB Loadall skotbómulyftarans en JCB fann upp þessa
gerð vinnuvéla árið 1977. „Fyrsti
skotbómulyftarinn sem kom til
Íslands var JCB 540 og kom í byrjun
árs 1986. JCB skotbómulyftarar
finnast nú um allt land í fjölbreyttri
atvinnustarfsemi,“ segir Sigurjón.

Vel hannaðar hjólaskóflur

Þá þykja hjólaskóflurnar frá JCB
með þeim allra best hönnuðu í
dag. „Þær eru hraðvirkar, kraftmiklar, hljóðlátar og úr þeim er
frábært útsýni,“ nefnir Sigurjón og
bætir við að belta- og minigröfur
frá JCB séu væntanlegar í nýjum
búningi og útfærslum á árinu.
„Þær vélar sem eru líklega
þekktastar af JCB vélunum eru
traktorsgröfurnar JCB 3cx og JCB
4cx. Flestir hafa séð slíkar vélar að
verki einhvers staðar á lífsleiðinni. Þessar vélar eru í stöðugri
þróun og henta vel þar sem þarf
að leysa fjölbreytt verkefni með
einni vél, segir Sigurjón sem gefur
traktorsgröfum JCB toppeinkunn.
Þá hefur Vélfang um árabil verið
með vörur frá Claas til sölu. Um
er að ræða rótgróið en jafnframt
framsækið þýskt fjölskyldufyrirtæki í framleiðslu landbúnaðarvéla. „Claas hefur sent frá sér
margar nýjungar í vélbúnaði fyrir
landbúnað og framleiðsla þeirra
spannar nánast allt sem þarf til
nútímalegs, vélvædds landbúnaðar,“ upplýsir Sigurjón.

Að sögn Sigurjóns hafa vélarnar frá JCB reynst vel í íslenskum aðstæðum. MYND/ANTON BRINK

Þýsk gæði

Nánari upplýsingar: www.velfang.is
Vélfang ehf. er til húsa að Gylfaflöt
32, 112 Reykjavík.

„Hjá Vélfangi fást einnig dráttarvélar frá Fendt en það vörumerki
er af mörgum talið „Rollsinn“ í
dráttarvélum. Þetta eru þýskar
hágæðadráttarvélar og þekktar
fyrir margar tækninýjungar, eins
og t.d. variomatic-skiptinguna
sem er talin ein sú allra fullkomnasta og öflugasta sem völ er
á
í dráttarvélum
í dag,“ segir
Sigurjón.

Tæki frá MSB fást hjá Vélfangi
en þau hafa getið sér gott orð fyrir
styrk og endingu í fjölbreyttum
og krefjandi verkum. MSB er frá
Suður-Kóreu og framleiðir vökvafleyga og margs konar önnur
vökvaáhöld til notkunar við
vinnuvélar af öllum stærðum
og gerðum. MSB hefur verið á
íslenskum markaði í allmörg ár
og þjónað ánægðum viðskiptavinum, að sögn Sigurjóns.
Loks fást tæki frá Kinshofer
hjá Vélfangi. „Kinshofer er þýskt/
finnskt fyrirtæki sem framleiðir
m.a. „Rotortilt“ sem á vondri
íslensku mætti kannski kalla „úlnlið“ fyrir belta- og hjólagröfur. Frá
Konshofer fást einnig vökvaklær,
-krabbar, -skóflur og fleira fyrir
vinnuvélar og vörubíla. Þetta eru
mjög vönduð tæki og hafa reynst
afar vel hjá vinnuvéla- og vörubílaeigendum,“ segir Sigurjón.
Vélfang var valið framúrskarandi
fyrirtæki 2017, þriðja árið í röð.

Hjólaskóflurnar frá JCB þykja með þeim allra best hönnuðu í dag. MYND/ANTON BRINK

Útsýnið er eins og best verður á kosið.

Þýska fjölskyldufyrirtækið Claas hefur sent frá sér margar nýjungar í vélbúnaði fyrir landbúnað.

MSB-brotfleygur vinnur
á erfiðum
verkum.

Hjá Vélfangi fæst svokallaður „Rotortilt“ sem mætti
útleggjast sem úlnliður fyrir
belta- og hjólagröfur.
JCB er gæðamerki sem flestir þekkja.
MYND/ANTON BRINK

Útgefandi: 365 miðlar

Ábyrgðarmaður: Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Veffang: Visir.is

PROACE

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87346 01/18

Óþreytandi bakhjarl

Verð frá: 3.990.000 kr.

Enn reiðubúnari en áður í hvaða verk sem er

Það er mannlegt að þreytast á löngum vinnudegi og þá er ómetanlegt að geta reitt sig á óþreytandi bakhjarl sem dugar
hvað sem á dynur. Komdu og skoðaðu þennan fjölhæfa sendibíl sem er þarfasti þjónn hins metnaðarfulla fagmanns.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með PROACE.
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
Selfossi
Sími: 480-8000

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.

4 KYNNINGARBLAÐ

VÖRUBÍLAR OG VINNUVÉLAR

3 0 . J A N ÚA R 2 0 1 8 Þ R I ÐJ U DAG U R

Kiddi rót keyrir strætó í Noregi
Kristinn T. Haraldsson, eða Kiddi rót eins og hann er betur þekktur, og kona hans, Jónína
Þrastardóttir, ákváðu að umbylta lífi sínu og flytja til Noregs. Kiddi ekur strætó í meðalstórum bæ þar sem búa um 46 þúsund manns stutt frá Sandefjord þar sem hann býr.
Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

K

iddi segist vera alsæll með
þá ákvörðun að flytja út.
Hann hafði rekið hamborgarastað í Hveragerði og síðan
Mosfellsbæ. Bankahrunið kom illa
við reksturinn og það endaði á því
að Kiddi missti allt og stóð uppi
gjaldþrota. „Það datt niður öll sala
á veitingahúsum eftir hrunið. Eftir
á að hyggja var glæfralegt að flytja
staðinn í Mosfellsbæ,“ segir hann.
„Ég var í Svíþjóð sem ungur maður
og kunni eitthvað í sænskunni.
Mér var sagt að það væri hugsanlega hægt að fá vinnu í Noregi svo
ég skellti mér í rútupróf. Þótt ég
væri með gamla meiraprófið hafði
ég ekki keyrt rútur. Hins vegar
keyrði ég flutningabíla í Bandaríkjunum þegar ég bjó þar í þrjú ár
eftir að ég kom heim frá Svíþjóð.
Ég keyrði átján hjóla trukk á milli
San Antonia og El Paso.

Á rútu á Laugaveginum

Eftir að ég lokaði hamborgarastaðnum í Mosfellsbæ fékk ég
vinnu hjá vinum mínum hjá
Iceland Excursions Allrahanda
ehf. Fyrsta verkefnið var að keyra
rútu niður Laugaveginn. Það
runnu nokkrir lítrar af svita niður
eftir andlitinu þá,“ segir Kiddi og
hlær. „Þetta var eldskírnin mín,“
bætir hann við. Eftir eitt ár í starfi
var Kidda sagt upp störfum. „Ég
ákvað að snúa við blaðinu, taka
slaginn og fara til Noregs. Flutti
fyrst einn út á meðan ég leitaði
að húsnæði og vinnu. Þetta var
um áramótin 2011-2012 og ég var
síðasti móhíkaninn áður en Norðmenn breyttu reglum og lokuðu
landinu. Það mega allir koma til
Noregs svo framarlega sem fólk
er með norska kennitölu. Til að fá
kennitölu þarf maður annaðhvort
að hafa vinnu eða húsnæði. Til að
fá húsnæði þarf maður kennitölu
svo þetta er ekki auðvelt. Ég fékk
svokallaða D-kennitölu og það
tók mig þrjá mánuði að fá vinnu.
Á meðan lifði ég á hafragraut og
grenntist um 20 kíló enda átti ég
ekki krónu,“ segir hann.
„Konan mín flutti hingað út
þegar ég var búinn að fá vinnu.
Hún fékk vinnu hjá matvæla-

fyrirtæki. Ég keyrði fyrst strætó
í einum elsta bæ Noregs sem
nefnist Tønsberg, en keyri nú í
Larvik og nágrenni. Þessi bær er
mitt á milli Óslóar og Kristiansand. Það er einfalt fyrir okkur að
taka ferjuna yfir til Svíþjóðar en
þar er miklu ódýrara að versla
í matinn en í Noregi. Það er
ókeypis með ferjunni og fríhöfn
um borð.“

Mikið regluverk

Norðmenn eru sparsamir og
Kiddi segir að þeir geti verið
erfiðir í umferðinni, séu til dæmis
ekki gjafmildir á biðskylduna.
„Hægri handar reglan er í fullu
gildi. Ef einhver tekur réttinn frá
þeim hika þeir ekki við að keyra
áfram. Gangandi vegfarendur eiga
líka alltaf réttinn og líta hvorki
til hægri né vinstri. Norðmenn
eru sömuleiðis með eitt mesta
regluverk sem ég hef kynnst. Það
er eiginlega allt bannað,“ segir
Kiddi og bætir við að Noregur sé
ein stærsta sveit í heimi. „Þetta
var það fyrsta sem maður lærði en
engu að síður er mjög gott að búa
hér,“ bætir hann við. „Á Íslandi
setjum við reglur til að brjóta
þær. Slíkt er ekki liðið hér í landi.
Fyrsta sem ég lenti í var þegar ég
skaust út í búð og gleymdi að setja
á mig bílbelti. Það eru alls staðar
löggur í leyni og ég var stoppaður
á þessari stuttu leið. Þeir meira
að segja sýndu mér mynd til að
sanna sekt mína en sektir eru
himinháar. Þegar maður leggur
bíl í bílastæði verður maður að
vera fimm metrum frá gatnamótum, þeir koma og mæla. Ég
reyndist eitt sinn vera með fjóra
og hálfan metra og fékk sekt.
Vegna þessa eru Norðmenn löghlýðnir í umferðinni og aka ekki
yfir hámarkshraða.“

Góð læknisþjónusta

Kiddi segir samt margt gott við
að búa í Noregi. Í lögum er ekki
ætlast til að unnið sé meira en átta
tíma á dag. „Allir fá mikilvægan
tíma með fjölskyldu sinni. Það
er frábært að vera með börn hér.
Heilbrigðiskerfi er mjög gott og
sömuleiðis öflug heilsugæsla,“
segir Kiddi og bendir á að hann
hafi verið fluttur í sjúkrabíl á
spítala með „hjartavesen“, eins og
hann orðar það. „Ég hélt ég fengi

Kiddi við strætóstýrið í lok vaktar. Hundurinn Birta er með í för en dýr mega vera í strætó í Noregi.

Kiddi og Jónína. Á bak við þau er sviðsmynd úr myndinni
Baráttan um þungavatnið.

svakalegan reikning en þurfti
ekki að borga krónu, hvorki fyrir
læknisþjónustu, lyf eða sjúkrabíl.
Fólk getur hins vegar þurft að
borga stórfé hjá sérfræðingi ef það
er ekki með tilvísun frá heimilislækni.“
Kiddi segist ekki vera á leiðinni
heim. „Við keyptum okkur hús
hérna og sjáum í hvert skipti
sem við borgum af því að lánið
lækkar. Við finnum ekki mikið
fyrir afborgunum. Ég er líka búinn

Þarna liggja reykingapeningarnir, segir Kiddi, en bátinn
keypti hann eftir að hafa hætt að reykja.

að kaupa mér spíttbát fyrir þá
peninga sem ég eyddi áður í sígarettur. Vinnan mín er skemmtileg
og hér í sveitinni vinka börnin
strætóbílstjóranum og fólk er
mjög kurteist.“

Engar skerðingar

Kiddi segir að rútubílstjórar í Noregi séu yfirleitt í eldri kantinum.
„Menn mega keyra strætó til 67
ára. Þá hætta þeir og fara á eftirlaun en þeir geta fengið áfram-

haldandi keyrslu í tíu ár ef þeir
vilja auk þess að halda óskertum
eftirlaunum. Einn karl sem keyrir
með mér og er kominn á eftirlaun
á stóran búgarð í Taílandi og tekur
sér tveggja mánaða frí yfir veturinn. Ég stefni á að verða norskur
ríkisborgari og þá verð ég í góðum
málum í ellinni. Við höfum fengið
nýtt líf hér, okkur vantar ekkert og
líður vel,“ segir Kiddi sem er mikill
dýravinur og er bæði með hund og
þrjá ketti.

555-8000 : velanaust.is

Aukið öryggi
Allra hagur

Yfirbreiðslur - Segl - Net - Margar útgáfur

Óstöðvandi við allar aðstæður.
Á fjórhjóladrifnum sendibíl frá Mercedes-Benz eru þér allar leiðir færar í starfi, hvernig sem viðrar.
Fjórhjóladrif tryggir þér hámarksveggrip við krefjandi aðstæður sem skilar þér á áfangastað á öruggari,
sparneytnari og þægilegri máta. Komdu í heimsókn á Fossháls 1 og skoðaðu úrvalið.

Vito, fjórhjóladrifinn, millilangur sendibíll, 138 hestöfl, sjálfskiptur 7 þrepa.

Verð frá 4.580.000 kr. án vsk.

ASKJA ATVINNUBÍLAR · Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík · Sími 590 2120 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Þú finnur okkur á Facebook
„Mercedes-Benz Ísland atvinnubílar“
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Guðmundur
Björnsson tók
við rekstrinum
árið 2007 en
faðir hans, Björn
Guðmundsson,
stofnaði fyrirtækið fyrir 30
árum.
MYND/VILHELM

Nýja húsið við Desjamýri verður rúmir 2.300 m² með tíu stórum innkeyrsluhurðum og gegnumkeyrslu í nokkrum þeirra.

Spennandi tímar fram undan
Í sumar mun Vörubíla- og vinnuvélaverkstæðið flytja í stórt og fullkomið húsnæði í Desjamýri í
Mosfellsbæ. Verkstæðið verður vel tækjum búið og vinnuaðstaða starfsmanna til fyrirmyndar.

V

örubíla- og vinnuvélaverkstæðið hefur þjónað
atvinnutækjabransanum í
tæp 30 ár. Fyrirtækið á sér því langa
og góða sögu en það er fjölskyldufyrirtæki sem stofnað var af Birni
Guðmundssyni. Sonur hans, Guðmundur Björnsson, tók við rekstrinum árið 2007. „Fyrirtækið hefur
m.a. verið í hópi framúrskarandi
fyrirtækja Creditinfo frá árinu 2014
og erum við gríðarlega stolt af þeirri
viðurkenningu,“ segir Guðmundur.
Verkstæðið hefur verið til húsa
í Tranavogi 3 undanfarin 20 ár en
mun flytja næsta sumar í stórt og
fullkomið húsnæði í Desjamýri 10 í

Mosfellsbæ. Það eru því spennandi
tímar fram undan að sögn Guðmundar. „Mikil aukning atvinnubifreiða á markaðinum síðustu
misseri kallar á aukna þjónustu
og við munum svara því kalli með
því að færa reksturinn í stærra og
betra húsnæði og þannig bæta við
þjónustuþáttum. Til viðbótar við
þá þjónustu sem við veitum nú
þegar, sem er viðgerðir á aftanívögnum, munum við geta boðið
upp á smurþjónustu fyrir stórar
sem smáar vörubifreiðar sem og
bilanagreiningu, viðgerðir og aðra
þjónustu fyrir flestar tegundir vörubifreiða.“

Samheldinn hópur

Verkstæðið á nýja staðnum verður
vel tækjum búið og vinnuaðstaða
og starfsumhverfi starfsmanna
eins og best verður á kosið, segir
Guðmundur. „Við teljum þann þátt
mjög mikilvægan, þ.e. að starfsmenn finni sig örugga og að þeir
finni að öryggi þeirra og hagur sé í

fyrirrúmi. Það mun skila sér í betri
vinnubrögðum sem mun skila sér
til ánægðari viðskiptavina.“
Hjá Vörubíla- og vinnuvélaverkstæðinu starfar samheldinn og
traustur hópur starfsmanna með
áratuga reynslu í viðgerðum og
þjónustu atvinnutækja. „Starfsmenn okkar hafa sérhæft sig í viðgerðum og þjónustu á hvers konar
aftanívögnum og höfum við haft
traustan og góðan viðskiptavinahóp sem margir hverjir hafa sótt
til okkar þjónustu í áratugi. Enda
leggjum við mikið upp úr persónulegri þjónustu og einfalt samskiptaferli til að tryggja sveigjanleika í

samskiptum. Við vitum að þessi
atvinnutæki mega ekki vera stopp
lengi vegna bilana og því höfum við
alltaf lagt ríka áherslu á að ganga
strax til verka og leyfa viðskiptavininum að fylgjast með framgangi
verksins.“
Hann býður alla þá sem eiga eða
reka atvinnubifreiðar og önnur
atvinnutæki velkomna í nýja og
glæsilega húsnæðið á komandi
sumarmánuðum.
Frekari upplýsingar má fá með því
að hringja í síma 588-4970 eða
senda póst á info@vvehf.is.

Blóðkornin í æðakerfi neyslusamfélagsins

T

rukkar eru einn mikilvægasti hluti flutningskerfis
heimsins og ómögulegt
að hugsa sér landflutninga án
þeirra. Það má halda því fram
að iðnaður, hvaða nafni sem
hann nefnist, myndi lamast ef
flutningabílstjórar heimsins
tækju sig saman og legðu niður
störf, þó ekki væri nema einn
dag. Vörubílar eru því algeng
sjón á hraðbrautum, hvort sem
er í stórum meginlöndum eða
litlum eyjum og því ekki úr vegi
að kynna sér nokkrar staðreyndir um þessa hvali þjóðveganna, blóðkornin í æðakerfi
neyslusamfélagsins.
Vörubílar ferja meira en sjötíu
prósent alls varnings sem fer um
Bandaríkin og 95 prósent þess
varnings sem telst viðkvæmur
eða hættulegur.
Vörubílstjórn er með erfiðari
störfum í heimi og veikindatíðni vörubílstjóra einna hæst
meðal starfsgreina. Þá eru vörubílstjórar einnig undir miklu
vinnuálagi þar sem þeir eru
stundum lengi fjarri heimilum
sínum og þurfa að þræða viðsjárverða vegi.
Meðalvörubílstjórinn í
Bandaríkjunum er karlkyns,
þrjátíu og þriggja ára og býr
í Flórída. Hann vinnur fyrir
FedEx, keyrir kringum hundrað
þúsund mílur á ári og á þrjár
og hálfa milljón starfsbræðra
í Bandaríkjunum. Einn af
hverjum níu vörubílstjórum

í Bandaríkjunum á sinn eigin
trukk. Ekki nema milli fimm og
sex prósent vörubílstjóra eru
kvenkyns. En það er ekkert í
starfinu sem krefst þess að karlmenn gegni því frekar en konur.
Fyrsti kvenkyns vörubílstjórinn hét Lillie McGee Drennan.
Hún fékk réttindin árið 1929.
Fyrsta kvikmynd Steven Spielberg í fullri lengd hét Duel og var
um baráttu milli ökumanns fólksbíls og brjálaðs vörubílstjóra.
Myndin var gerð fyrir sjónvarp
en næsta leikstjórnarverkefni
Spielbergs var svo Jaws.
Orðið trukkur eða truck birtist fyrst í heimildum árið 1611
og vísaði þar til stórvirkra hjóla
undir fallbyssum á skipum.
Hundrað árum seinna var orðið
notað til að lýsa vögnum sem
voru ætlaðir til þungaflutninga.
Fyrsti vélknúni trukkurinn var
búinn til árið 1896 hjá Daimler
verksmiðjunum í Þýskalandi.
Slysatíðni vörubíla er minni
en mætti ætla, aðeins fimm
hundruð þúsund slys í Bandaríkjunum árlega á móti 5,25
milljón slysum þar sem fólksbílar eiga í hlut. Í aðeins 2,4
prósenta tilfella lenda vörubíll
og fólksbíll saman og í 84 prósentum tilfella er það bílstjóri
fólksbílsins sem veldur slysinu.
Stærsti vörubílaframleiðandi
í heimi er ekki bandarískur
heldur japanskur. Isuzu-bílaverksmiðjurnar framleiða
450.000 trukka á hverju ári.

Völubílstjórar keyra meira en hundrað þúsund mílur á ári í Bandaríkjunum.

Hér má sjá timburflutningavörubíl á ferðinni í New York fylki.

Hér má sjá vörubíl á leið á markað
með tómata og gaman hvað flytjandi
og hið flutta smellpassar í lit.
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Langt út fyrir þægindarammann
Helga Sæunn Sveinbjörnsdóttir hjúkrunarfræðingur lauk meiraprófi í lok síðasta árs. Henni
fannst ekki auðvelt að setjast undir stýri á stórri rútu en segir æfinguna skapa meistarann.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

É

g hef starfað við hjúkrun um árabil en langaði
að víkka út sjóndeildarhringinn og lauk prófi
sem leiðsögumaður frá Leiðsöguskólanum í
Kópavogi árið 2013. Síðan þá hef ég oft hugsað um
að taka meiraprófið og lét loksins verða af því í
desember í fyrra. Það eykur atvinnumöguleika leiðsögumanna að hafa það upp á vasann,“ segir Helga
Sæunn Sveinbjörnsdóttir sem hefur tekið að sér að
leiðsegja ferðamönnum á sumrin.
Upphaflega hafði hún hugsað sér að taka próf
á litla rútu en ákvað að láta slag standa og taka
meirapróf á stóra rútu. „Fyrst fór ég í bóklegt nám
en þegar prófi í bóklega hlutanum er lokið má
byrja á verklega hlutanum. Ég varð að fresta prófinu um nokkra mánuði vegna anna í vinnu en mæli
heldur með að gera þetta allt á svipuðum tíma,“
segir Helga Sæunn.

Öðlaðist öryggi með tímanum

Þegar fyrsti ökutíminn rann upp leist Helgu
Sæunni ekkert á blikuna og hún hugsaði um að
hætta við. „Ég hélt það væri erfitt að læra að aka
rútu og ég komst að því að það var erfitt. Það er
ekki svo auðvelt að keyra svona stórt farartæki og
það tók mig tíma að átta mig á stærðinni, hvar hjólbarðarnir eru nákvæmlega staðsettir og hvernig
á að taka beygjur. En þetta lærðist allt saman og
öryggið kom með tímanum. Ég var stundum að
deyja úr hræðslu,“ viðurkennir Helga Sæunn hlæjandi en hún er ánægð með að hafa lokið meiraprófinu. „Ég fór langt út fyrir þægindarammann og það
var mikill sigur,“ segir hún ánægð með áfangann.

Áfangi að aka til Reykjavíkur

Feðgarnir Sigurður Gíslason og Egill Rúnar Sigurðsson hjá Ökuskóla SG sáu um kennsluna. „Þórir
Schiöth, maðurinn minn, tók meiraprófið á sama
tíma og ég en hann hefur mikinn áhuga á bílum. Í
fyrsta tímanum var ég satt að segja handviss um að
ég gæti þetta ekki en svo ók ég af stað og fór í fyrstu
hægt og rólega. Kennslan var uppi á Keflavíkurflugvelli þar sem herinn var með aðstöðu á sínum tíma.
Þar er gott æfingasvæði og smám saman fór ég að
öðlast meira öryggi við aksturinn,“ segir Helga
Sæunn glaðlega en hún æfði sig að keyra niður í
miðbæ Keflavíkur, út í Sandgerði, í Bláa lónið og
upp á Keflavíkurflugvöll þar sem hún lærði að
leggja rútu í stæði. Það var síðan stór áfangi að
keyra til Reykjavíkur í borgarumferðina.
Helga Sæunn byrjar í nýju starfi á morgun sem
hjúkrunarstjóri í Sóltúni og ætlar því að bíða með
að keyra rútur á næstunni. „Ég vil einbeita mér að
nýja starfinu en ég er sérlega ánægð með að vera
komin með meiraprófið. Ég get vel hugsað mér að
keyra minni rútur eða jeppa og fara með litla hópa
í ferðir um landið. Við hjónin vorum að hugsa
um að fara saman með hópa í ferðir og það væri
gaman að prófa það seinna í vetur eða í sumar, ef
tími gefst til.“

Þegar fyrsti ökutíminn rann upp leist Helgu Sæunni ekkert á blikuna og hún hugsaði um að hætta við. MYND/ERNIR

Vinnuþjarkar

Til sjós eða lands
Við græjum það

Þýsk og japönsk gæðavara

Hanix H27DR

þyngd 2825kg
vél: Kubota
14,4KW (19hö)

asafl.is

Weycor AR65e
þyngd 5150kg
vél: Deuzt (vatnskæld)
54KW (73hö)

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833

HVAÐ TEKUR
ÞÚ Í BEKK?
SKYJACK SJ 3220 TEKUR 408KG

SKYJACK SJ 3220
VINNUHÆÐ 8,10 METRAR
HÆÐ Á PALLI 6,10 METRAR

1.990.000 kr. + vsk
Vinnulyftur ehf.
Sími 519 2210
vinnulyftur@skyjack.is
www.skyjack.is
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Klúbbsamloka í nestisboxið
Í dagsins önn vill stundum gleymast að huga að hollustunni, ekki síst þegar fólk er mikið á ferðinni. Klúbbsamloku með góðu áleggi má útbúa með stuttum fyrirvara og taka með í nesti.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

K

lúbbsamloka er ein vinsælasta samloka í heimi.
Hún er oftast búin til úr
þremur lögum af ristuðum brauði
með ýmsu góðgæti á milli og er
sérlega matarmikil. Oftast eru
brauðsneiðarnar smurðar með
heimagerðu hvítlauksmajonesi
og síðan er settur kjúklingur eða
kalkúnn og kál á fyrsta lagið. Á
annað lagið koma síðan tómatar,
steikt beikon og ostur. Samlokan
er ósjaldan skorin í fjóra parta,
kokteilpinna stungið í hana til að
halda henni saman og hún síðan
borin fram.
Klúbbsamlokunni má auðvitað
breyta og bæta að smekk hvers
og eins. Skipta má út áleggi, nota
aðra sósu og hvaða brauð sem
er. Nútímaútgáfan af klúbbsamloku samanstendur af tveimur
góðum brauðsneiðum með alls
konar áleggi á milli. Þá er klúbbsamloka fyrir grænkera ekki síðri
en sú hefðbundna. Hún getur
verið útbúin með hummus,
spínati og avókadói og smurð með
sinnepi í staðinn fyrir hvítlauksmajonesi.

Hvaðan er klúbbsamlokan?

Talið er að hin eina, sanna klúbb-

samloka eigi rætur sínar að rekja
til Union-klúbbsins í New York en
borgin er sannkölluð Mekka samlokunnar. Union-klúbburinn var
opnaður árið 1836 og er þar með
elsti einkaklúbburinn í borginni
og sá þriðji elsti í Bandaríkjunum.
Á matseðlinum var samloka sem
kallaðist Union-klúbbsamlokan
og má gera ráð fyrir að þaðan
komi nafnið. Önnur saga segir
hins vegar að klúbbsamlokan
góða komi frá Saratoga Springs
klúbbnum en þar var stundað
fjárhættuspil á síðari hluta 19.
aldar.
Hvaðan svo sem klúbbsamlokan kemur upprunalega er ljóst
að brauðmeti af þessu tagi hefur
verið á matseðli margra bandarískra veitingastaða allt frá árinu
1899.

Klúbbsamloka í
nútímabúningi
3 sneiðar gróft brauð, ristaðar
Grænt pestó
1 tómatur
Lambakál eða romaine salat
Basil
Góð spægipylsa í sneiðum
Avókadó í sneiðum
Rauðlaukur, sneiddur
Paprika, skorin í bita
Kjúklingabringa, grilluð og sneidd
Ostur

Heimagerð klúbbsamloka hentar vel í nesti.

Smyrjið pestói á eina brauðsneið.
Raðið tómötum, káli, basil og
spægipylsu á sneiðina. Smyrjið

aðra brauðsneið báðum megin
með pestói og leggið ofan á. Setjið
avókadó, papriku, rauðlauk, kjúkl-

ing og ost á brauðsneiðina. Smyrjið
loks þriðju sneiðina og leggið ofan
á. Skerið í tvennt og njótið!

Iðnaðarmenn, verktakar og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
hafa margsannað sig á Íslandi,
stórar sem smáar!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229,839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201,612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169,355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280, 205x109,
mál: 5x30cm. Verð kr: 120,888,- án vsk.

SM I ÐJ U V EG I 40, GUL G ATA , KÓ PAVO G I

14 KYNNINGARBLAÐ

VÖRUBÍLAR OG VINNUVÉLAR

3 0 . J A N ÚA R 2 0 1 8 Þ R I ÐJ U DAG U R

Stendur á Hverfisgötu
og rífur hús við Laugaveg
Björn Viðar Ellertsson, Kristófer S. Snæbjörnsson, sölustjóri véladeildar Merkúr, og Rúnar Tómasson frá Mölun ehf. MYND/STEFÁN

Véla- og tækjadeildin Merkúr er umboðs- og þjónustuaðili Liebherr krana og vinnuvéla á Íslandi. Fyrsta
verkið á nýju ári var að taka á móti sannkallaðri niðurrifsvél sem á tæpum mánuði hefur sannað gildi sitt.

L

iebherr R950 Demolition segir
leikmanni eflaust ekki margt eitt
og sér en líkast til mun hver sá
sem vélina augum lítur stoppa um
stund og fylgjast með þegar henni
beitt. Þar er um að ræða spánnýja
sérhæfða niðurrifsvél sem véla- og
tækjadeildin Merkúr flutti inn og
afhenti Mölun ehf. í upphafi árs.
Vélina má þessa dagana finna á
framkvæmdasvæðinu við gatnamót
Hverfisgötu og Barónsstígs þar sem
unnið er að niðurrifi og uppbyggingu.
„Þetta er mjög sérhæft tæki og
hefur reynst afskaplega vel þennan
tæpan mánuð sem það hefur verið
í notkun,“ segir Pétur Ríkharðsson,
framkvæmdastjóri Mölunar. Félagið
Mölun er tiltölulega nýstofnað og að
því standa tvö jarðvinnufyrirtæki,
Ellert Skúlason og Borgarvirki. Pétur
segir að hugmyndin með Mölun sé
að leggja áherslu á niðurrif bygginga
og endurvinnslu á niðurrifinu inni á
framkvæmdasvæðum. „Það er svolítið nýtt í þessu, endurvinnslan, og
í því felst að byggingarnar eru ekki
keyrðar burtu eftir niðurrifið heldur
unnið með þær á staðnum, þær malaðar niður og notaðar sem fyllingarefni. Það sparar tíma og kostnað auk
þess sem það er umhverfisvænna,
enda þarf ekki að keyra með allt efni
burtu á urðunarstað með tilheyrandi
kostnaði.“
Niðurrifsvélin nýja gegnir þarna
lykilhlutverki. Hún er með langarma
bómu sem nær allt að 25 metra hæð
og getur teygt sig 16 metra yfir og inn

Ein á Íslandi

• 25 metra niðurrifsbóma
• Fjórar myndavélar
• Vatnsúðunarkerfi
• Færanlegt hús með
undirþrýstingskerfi
• Likufix hraðtengi
• Vökvabreikkanlegur
undirvagn
í byggingar. „Það eru kannski ekki
mjög margar háar byggingar á Íslandi
en það þarf stundum að ná svolítið
langt, og inn í byggingarnar, og þar
kemur tækið að góðum notum.“
Eins og gefur að skilja er erfitt fyrir
vélamanninn að sjá úr sæti sínu
þegar hann er að teygja bómuna inn
í byggingar og þar spilar myndavélabúnaður R950 Demolition stóra
rullu. „Já, það eru myndavélar framan
á bómunni þannig að hann situr bara
rólegur inni í vélinni og fylgist með
á skjá,“ segir Pétur. Vélin er að auki
afhent með hefðbundinni mokstursbómu, þannig að vélin nýtist einnig í
hefðbundna jarðvinnu.
Myndavélakerfið er ekki eini aukabúnaðurinn sem léttir stjórnanda
niðurrifsvélarinnar lífið því hún er
einnig útbúin sérstöku hraðtengi
sem gerir það að verkum að stjórnandinn þarf ekki að yfirgefa vélina
til að tengja og aftengja þau tól sem
hann notar hverju sinni, og þau geta

Liebherr R950 Demolition er sérhæfð niðurrifsvél. MYND/STEFÁN

verið mörg. „Það er gríðarlegur tímasparnaður sem fylgir þessu og verður
til þess að maðurinn sem er á vélinni
notar rétt tæki við réttar aðstæður.
Hann skiptir auðveldlega á milli í
stað þess að halda áfram með tiltekið
tæki, sem hentar kannski ekki, vegna
þess að hann nennir ekki út til að
skipta um.“ Sem dæmi um þessi tól
og tæki, svonefnda kjafta, má nefna
steypuklippur, stálklippur og vökvafleyga.
Enn fremur má nefna að í R950
Demolition er fullkomið vatnsúðunarkerfi. „Það geta alltaf verið
óþægindi fyrir íbúa ef verið er að
rífa niður á þéttbýlum svæðum, eins
og í Reykjavík. Fólk býr náttúrlega

nálægt framkvæmdasvæðum og
þá verður að taka tillit til þeirra. Þá
nýtist vatnsúðunarkerfið því við
tilteknar aðstæður myndast mikið
ryk við niðurrif og með kerfinu er
hægt að drepa það niður,“ segir Pétur
en tekur jafnframt fram að vatnsúðunarkerfið sé meira notað í öðrum
og þurrari löndum.
Spurður hvort niðurrifsvél sem
þessi myndi ekki gagnast Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins vel þegar
berjast þarf við eld og komast nær
upptökum hans, til dæmis með því
að rjúfa þök og brjóta niður veggi,
segir Pétur það vissulega rétt og
útilokar hann ekki að Mölun muni
taka jákvætt í það ef erindi berst frá

Aðeins er ein Liebherr
R950 Demolition á Íslandi og er hún í eigu
Mölunar ehf. Algengt er
að framleiðendur breyti
beltagröfum í niðurrifsvélar en R950 Demolition er hönnuð frá
grunni sem niðurrifsvél
af Liebherr-samsteypunni sem er fjölskyldufyrirtæki stofnað í Þýskalandi árið 1949. Liebherr
er orðinn einn stærsti og
virtasti vinnuvélaframleiðandi heimsins og er
Hýsi-Merkúr hf. umboðs- og þjónustuaðili
Liebherr á Íslandi.
slökkviliðsstjóra höfuðborgarsvæðisins um samvinnu í neyðartilvikum.
Sem áður segir er niðurrifsvél
Mölunar í notkun á framkvæmdasvæðinu við gatnamót Hverfisgötu
og Barónsstígs. Þessa dagana er hún
hins vegar notuð til að rífa niður hús
sem stendur við Laugaveg. „Já, það
er rétt. Hún stendur á Hverfisgötu og
rífur hús við Laugaveg.“

Styrkur

& Áreiðanleiki

SÖLUHÆSTU
SMÁGRÖFUR Á ÍSLANDI

Hönnun: ARTPRO ehf.

2015
2016
2017
Hýsi-Merkúr hf. | Lambhagavegur 6 | 113 Reykjavík
534 6050 | merkur@merkur.is | www.merkur.is
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Fallegar vélar og skemmtileg tæki
Gísli Birgir Gíslason
er mikill áhugamaður um vinnuvélar, einkum þó af
eldra taginu. Hann
heldur úti síðunni
Vinnuvélar og
vörubílar (atvinnutæki) til sölu eða
óskast og er einnig
stofnandi síðunnar
fornvel.is.

Fyrir: Deutz F1L612, 11 hestafla dráttarvél í eigu Jóhanns Ævarssonar, vinar
Gísla. „Við fundum þessa vél úti í móa og hún var ekki upp á marga fiska en
hún var gerð upp skrúfu fyrir skrúfu.“

Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

É

g starfa hjá Íslenska gámafélaginu á Reyðarfirði og
vinn við akstur og vinnu á
ýmsum vinnuvélum,“ segir Gísli.
Þar sem hann starfar í þessum
geira fannst honum vanta síðu
sem fjallaði eingöngu um vörubíla, gröfur, sendibíla og slíkt.
„Ég er stundum að dunda mér á
netinu á kvöldin og dettur þá oft
í hug að búa til síður sem tengjast
bílum og vinnuvélum. Ég bjó til
síðu sem heitir Gamlir bílar 20
ára og eldri og það er um 17.000
manns á þeirri síðu og seinna bjó
ég til síðuna Vörubílar og vinnuvélar.“ Gísli hefur einnig mikinn
áhuga á gömlum dráttarvélum og
stofnaði meðal annars Fornvélafélag Íslands.
„Ég hef aldrei verið neitt í
kringum dráttarvélar en fékk einhvern áhuga á þessu þegar ég sá
einu sinni vél sem mig langaði að
gera upp,“ segir Gísli. „Þetta var
gamall traktor sem stóð á hlaðinu
hjá bónda í Skorradalnum og
afturhlutinn var kominn á kaf
ofan í drullu og ég sá ekki betur
en að vélin myndi hverfa ofan í
jörðina ef ekkert yrði að gert. Ég
falaðist eftir þessari vél og var til í
að borga fyrir hana. Ég sat lengi og
ræddi við eigandann en svo kom
í ljós hann vildi ekki selja vélina
og sagðist ætla að gera hana upp
sjálfur. Ég hef svo keyrt þarna
fram hjá nokkrum sinnum og
vélin stendur enn þá á nákvæmlega sama stað nema hún sekkur

Eftir: Deutz F1L612 eftir yfirhalningu. Gísli sprautaði þessa vél alla nema
bretti og húdd. Vélin er gangfær í dag.
Gísli ásamt dóttur sinni á dráttarvélasýningu á Hvolsvelli 2012.

bara alltaf dýpra og dýpra í drulluna. En þarna var ég kominn með
einhverja dráttarvélabakteríu og
svo leiddi eitt af öðru.“
Í framhaldinu stofnaði Gísli vefsíðuna fornvel.is og í framhaldi af
því Fornvélafélag Íslands. „Eftir að
ég byrjaði með þessa vefsíðu fann
ég fyrir miklum áhuga á dráttarvélum og ákveð að stofna félag.
Jötunvélar lánuðu mér aðstöðu
til að vera með fund og það mætti
ótrúlega mikið af fólki, 50-60
manns, og þar var félagið stofnað.
Ég var að lenda í því að menn voru
að hringja í mig og héldu að ég
væri alvitur um dráttarvélar svo ég
þurfti að fara að gúggla og finna út

úr þessu fyrir þá. Síðan voru gerðir
diskar um dráttarvélar þar sem ég
aðstoðaði Hjalta Stefánsson með
efnið. Þannig að það er heilmikið
líf kringum þessar gömlu vélar.“
Gísli hefur dregið sig að mestu
út úr Fornvélafélaginu en hefur
samt enn þá brennandi áhuga
á dráttarvélum. „Þetta eru mjög
fallegar vélar og skemmtileg tæki,
ég var með eina heima einu sinni
sem var gangfær og ég setti hana
oft í gang og keyrði um göturnar.
Svo á ég líka fullt af myndum af
dráttarvélum. Maður er náttúrlega
með vinnuvéladellu . Það er ekki
að ástæðulausu að maður vinnur
við að keyra þessar vélar.“

Lanz Alldog dráttarvél með skúffu árgerð 1957 sem er nú komin undir þak og
bíður þess að verða gerð upp.

Fr a m ú r sk arandi til fram kvæ m da

Claas framleiðir breiða línu dráttarvéla frá 75 - 530 hestöfl.

JCB afl og ending og óviðjafnanleg vinnuaðstaða.

•

•

•

•

•

•

Fendt er leiðandi framleiðandi dráttarvéla fyrir verktaka og sveitarfélög.

Kinshofer rototilt

OBE Sturtuvagnar í öllum stærðum

-VERKIN TALA
Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • velfang.is
Frostagötu 2a • 603 Akureyri • velfang@velfang.is • Finndu okkur á Facebook
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Það sem bílstjórar þurfa að varast
Eygló Traustadóttir starfar hjá Sjúkraþjálfun Íslands. Hún segir nokkuð algengt að bílstjórar leiti til
hennar með bakverki sem er algengur kvilli. Sömuleiðis eru margir stífir í herðum og hálsi.
Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

E

ygló segir að atvinnubílstjórar þurfi að huga að ýmsu
varðandi líkamlegt heilbrigði.
„Þeir þurfa helst að huga að því
hvernig þeir sitja og hversu lengi
í einu en það eru þeir þættir sem
hafa hvað mest áhrif á stoðkerfið
og álagsverki. Það skiptir miklu
máli að stoppa reglulega og standa
upp, gera jafnvel nokkrar léttar
blóðflæðisaukandi æfingar og
teygjur áður en haldið er af stað
aftur. Vinnustaða bílstjóra er mjög
einhæf og mikilvægt að álag á
líkamann sé sem minnst og hagkvæmast. Þá getur skipt öllu máli
að sætið sé rétt stillt og veiti þann
stuðning og dempun sem þarf,“
segir hún.
Þegar hún er spurð hvort þeir
geti gert eitthvað sérstakt til að
forðast vöðvabólgu, svarar hún því
játandi. „Bílstjórar ættu að athuga
staðsetningu handa á stýrinu og
stuðning við bak og höfuð. Olnbogar eiga að vera örlítið bognir
og hendur ekki of hátt á stýrinu.
Áður var talað um að best væri að
hendur væru staðsettar klukkan 10
og tvö á stýrinu en í dag er frekar
mælt með klukkan þrjú og níu.
Einnig þarf að passa að halda ekki
of fast um stýrið, hreyfa hendur og
axlir reglulega og að höfuðpúði sé
rétt staðsettur svo hægt sé að halla
sér aftur að honum til að hvíla
hálsinn.
Einnig þarf að huga vel að
blóðflæði í fótum og staðsetningu
þeirra, þar sem þeir hafa mikil á
setstöðuna. Staða fóta á helst að
vera þannig að hné séu ekki hærra
staðsett en mjaðmir, hnésbætur
eiga að vera 2-3 cm frá sætisbrúninni og að smá beygja sé á hnjám.
Bílstjórinn á ekki að þurfa að
teygja sig of langt fram í pedalana,
heldur sé nokkuð áreynslulaust
að stíga á þá án þess að mjóbakið
færist frá sætisbakinu. Þá þarf að
vera pláss milli læra og stýris svo
hægt sé að hreyfa fæturna að vild
til að viðhalda blóðflæði í fótum á
löngum ferðum.
Sömuleiðis er mikilvægt að
nota bakstuðninginn, halla sér
aftur og að sætisbakið styðji við
mjóbakssveigjuna, brjóstbak
og höfuð. Sætið verður að vera
í hæfilegri fjarlægð frá stýrinu,

Eygló Traustadóttir sjúkraþjálfari hvetur bílstjóra til að huga að því hvernig þeir sitja og hversu lengi í einu. MYND/STEFÁN

þannig að handleggir séu afslappaðir og olnbogar örlítið beygðir.
Bakið á að snerta sætisbakið frá
mjaðmasvæði og upp að herðablöðum. Stundum getur þurft auka
stuðning við mjóbakssveigjuna ef
mjóbakið snertir ekki sætisbakið,
t.d. með litlu upprúlluðu handklæði eða litlum mjóbakspúða.
Það er algengt að setstaðan sé
ekki góð, oft hefur viðkomandi

vanið sig á að sitja skakkur eða
sætið hreinlega ekki rétt stillt fyrir
viðkomandi. Þá getur langvarandi
hristingur í bílnum einnig haft
slæm áhrif á bakið,“ segir Eygló.
Hún bætir við að oft sé hægt að
hjálpa mikið með leiðbeiningum
um hagkvæmari og betri vinnustöðu. „Þá getur einnig hjálpað að
losa um vöðvaspennu í baki og fá
leiðbeiningar um styrkjandi og

úthaldsaukandi æfingar svo bílstjórarnir fái síður álagsverki við
vinnuna. Bílstjórar þurfa að vera
vel meðvitaðir um áhrif kyrrsetu
á líkamann og mikilvægi þess að
stunda reglulega hreyfingu utan
vinnutímans. Þeir hafa ekki sömu
möguleika og aðrir í kyrrsetuvinnu
á að standa upp og geta síður
breytt um vinnuaðstöðu en þeir
sem sitja við skrifborð og geta til

dæmis valið hækkanlegt skrifborð.
Það er einnig mælt með því fyrir
bílstjóra sem eru í þungaburði
líka að byrja ekki strax að afferma
bílinn eftir langa keyrslu, heldur
leyfa bakinu aðeins að jafna sig
eftir setuna fyrst. Fyrstu einkenni
um álagsverki eru oft verkir og
þreyta í mjóbaki, herðum og
hálsi sem versnar oft þegar líður á
vinnudaginn en skánar við hvíld.“

555-8000 : velanaust.is

Olíumiðstöðvar og ofnar í báta og sumarbústaði
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9.600 bílar
Í
á vegunum

Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

Samkvæmt nýjustu upplýsingum
frá Samgöngustofu eru nú alls 9.600
vörubifreiðar og hópferðabifreiðar
skráðar á götur landsins.
Frettabladid_01_2018.pdf
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sland er vinsælt árið um kring og
sífellt fleiri ferðamenn sækja í að
skoða gersemar íslenskrar náttúru. Á sama tíma þarf meiri þjónustu og fleiri vörur á áfangastaðina
og til að sinna byggðum lands. Því
er álag á þjóðvegum landsins og æ
fleiri rútur og vöruflutningabílar í
umferðinni. Hér gefur að líta fjölda
algengustu bifreiða í helstu flokkum
vörubifreiða og hópbifreiða.
Í flokknum Vörubifreið I (N2) eru
vörubifreiðar með leyfða heildarþyngd 12.000 kíló eða minna.
Flestar vörubílstegundirnar í

þessum flokki eru:
● Ford: 1237
● Mercedes-Benz: 685
● Dodge: 563
● MAN: 212
● Chevrolet: 190
● GMC: 175
● Iveco: 120
Í flokknum Vörubifreið II (N3) eru
vörubifreiðar með leyfða heildarþyngd meiri en 12.000 kíló. Flestar
vörubílstegundirnar í þeim flokkir
eru:
● Scania: 1158
● MAN: 844
● Volvo: 753
● Mercedes-Benz: 716
● Iveco: 101

Í flokknum Hópbifreið I (M2) eru
hópbifreiðar með leyfða heildarþyngd 5.000 kíló eða minna. Flestu
hópferðabílarnir í þessum flokki
eru:
● Ford: 465
● Mercedes-Benz: 343
● Renault: 84
● Toyota: 77
Í flokknum Hópbifreið II (M3) eru
hópbifreiðar með leyfða heildarþyngd meiri en 5.000 kíló. Flestu
hópferðabílarnir í þessum flokki
eru:
● Mercedes-Benz: 565
● Iveco: 81
● Irisbus: 80
● Scania: 77
● VDL: 68

SÉRTILBOÐ Á FIAT
ATVINNUBÍLUM

FIAT DOBLO

FIAT FIORINO
Flutningsrými 2.5m3
Burðargeta 556kg

Flutningsrými 3.4m3
Burðargeta 750kg

Verð með aukahlutum
2.525.000 kr. m/vsk.

Verð með aukahlutum
3.225.000 kr. m/vsk.

Tilboðsverð með aukahlutum
1.699.000 kr án vsk.
2.106.760 m/vsk.

Tilboðsverð með aukahlutum
1.999.000 kr án vsk.
2.478.760 m/vsk.

FIAT DUCATO MILLILANGUR

FIAT
FIA
T DOBL
DOBLO
O MAXI

Verð með aukahlutum frá
5.215.000 kr. m/vsk.

Verð með aukahlutum
3.475.000 kr. m/vsk.

Flutningsrými 11.5m
Burðargeta 1500kg

3

Tilboðsverð með aukahlutum frá
3.199.000 kr án vsk.
3.966.760 m/vsk.

5

FIAT

ÁRA

ÁBYRGÐ

Flutningsrými 4.2m3
Burðargeta 950kg

Tilboðsverð með aukahlutum
2.099.000 kr án vsk.
2.602.760 m/vsk.

Hafið samband við sölumenn í síma 534-4433 og fáið nánari upplýsingar um tilboðin
á Fiat atvinnubílum eða komið í reynsluakstur til okkar að Þverholti 6, Mosfellsbæ

Umboðsaðili Alfa Romeo, Dodge, Fiat, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6 - 270 Mosfellsbær
s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16
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Hamingjan býr í gömlum traktor
Ragnar Jónason kennari segir fyrstu ökuferðina þar sem hann sjálfur sat undir stýri hafa
markað djúpt „hjólfar“ í huga hans. Það eigi við um marga sem sendir voru í sveit og fengu að
keyra traktor. Að gera upp gamla traktora sé baktería sem menn losni ekki við svo glatt.
Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

V

ið erum hérna nokkrir kallar
að gera upp gamlar vélar.
Margir okkar voru sendir í
sveit í æsku og traktor því fyrsta vélknúna farartækið sem við fengum að
keyra. Það markaði ákveðið „hjólfar“
í huga okkar. Sagt er að peningar
veiti manni ekki hamingju, en verður
maður ekki dálítið hamingjusamur
ef maður kaupir sér gamlan traktor?“
segir Ragnar Jónasson, kennari og
einn eldheitra áhugamanna sem
leigja sér sameiginlega aðstöðu til
þess að gera upp gamlar dráttarvélar.
„Flestir erum við félagar í Fergusonfélaginu en þó ekki allir,“ segir
hann. „Þarna erum við með tíu vélar
í uppgerð, ein að klárast og sjö vélar

eru frágengnar í Viðhafnarstofunni
eins og við köllum. Lokatakmarkið
er misjafnt, allir vilja gera vélarnar
gangfærar en skiptar skoðanir eru
um það hvort gera eigi þær að háglansandi sýningargripum, vinnuvélum fyrir sumarbústaðinn eða leyfa
sumum að bera þau sár sem þær
hafa hlotið á 60 ára notkun,“ segir
Ragnar. Á hans æskuárum var hann
sendur í sveit norður í Villingadal,
og tekur fram að bærinn hafi haft
það nafn áður en hann kom þangað.
Þar keyrði hann forláta Ferguson
og dreymdi allar götur síðan um að
eignast einn slíkan.
„Á ferðalögum um landið sá
maður þessar gömlu vélar víða,
gjarnan innan um gamalt járnarusl.
Ég var orðinn fullorðinn þegar ég
lét loks verða af því að fá mér vél. Er
að klára eina og önnur bíður uppgerðar. Þetta er eins og sjúkdómur.“

Ragnar Jónasson ásamt félögum sínum en þeir hafa komið sér upp aðstöðu til þess að gera upp gamlar vélar. Allir
fengu þeir vélabakteríuna eftir að hafa verið sendir í sveit á unga aldri þar sem þeir fengu að keyra traktor.

„Sagt er að peningar veiti manni ekki hamingju, en verður maður ekki dálítið
hamingjusamur ef maður kaupir sér gamlan traktor?“ segir Ragnar.

Mörg handtökin liggja á bak við hverja vél.

Lokatakmarkið er misjafnt hjá félögunum. Allir vilja gera
vélarnar gangfærar þótt þær endi ekki sem sýningargripir.

Ný og glæsileg varahlutaverslun
Sérhæfð fyrir atvinnubifreiðar og tæki

Gamall en glæsilegur Farmall nýuppgerður.

555-8000
Álhellu 8, 221 Hafnarfirði
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Bíll Jarðlausna, MAN TGX 35.540 8x4-4, er útbúinn rafstýrðum gírkassa og vökvadrifinni undirakstursvörn frá Hyva.

23

Húsið á bíl Fóðurblöndunnar er af XLX-gerð og glæsilega búið í alla staði.

Kraftmiklir, traustir og góðir

Kraftur er stoltur söluaðili MAN-vörubíla og á einnig í góðu samstarfi við Spitzer-Silo og Hyva. Tveir
glæsilega útbúnir MAN-bílar voru nýverið teknir í notkun hjá Jarðlausnum og Fóðurblöndunni.

V

ið erum einkar stoltir af
nýja MAN TGX-bílnum
sem við afhentum Fóðurblöndunni á dögunum, og ekki
síst glæsilegri ábyggingunni sem
er nýsmíði frá Spitzer-Silo, þeim
trausta og flotta ábyggjanda í
Þýskalandi,“ segir Grímur Fannar
Eiríksson hjá Krafti.
Á nýjan bíl Fóðurblöndunnar er
ábyggt síló frá Spitzer-Silo og bíllinn er vel útbúinn öllu því helsta
sem prýðir nýja vörubíla í dag.
„Þetta er kraftmikill bíll með
500 hestafla vél og skilar 2500nM.
Húsið er af XLX-gerð, millihátt
með vönduðum og góðum sætum,
sem og þægilegu rúmi sem tryggir
góða hvíld á langkeyrslum,“ segir
Grímur.
Spitzer-Silo hóf starfsemi sína
árið 1872 í Elztal Dallau í Þýskalandi. „Þar starfa nú 380 starfsmenn í 325 þúsund fermetra
verksmiðju,“ útskýrir Grímur.
„Spitzer-Silo framleiðir yfir 850
ábyggingar á ári sem settar eru
á bíla, vagna fyrir dráttarbíla og
kerrur. Þarna er því á ferðinni
rótgróið og metnaðarfullt fyrirtæki sem vandar vel til verka og er
mikils metið á heimsvísu,“ segir
Grímur.
„Ég er sannfærður um að fleiri
MAN-bílar verði ábyggðir hjá
Spitzer-Silo í framtíðinni fyrir
íslenskan markað. Nú þegar er
komin reynsla á búnaðinn hjá
Fóðurblöndunni sem gefur bæði
bílnum og fóðurtanknum stóran
þumal.“

Jarðlausnir með nýjan
MAN TGX 35.540 8x4-4

Kraftur afhenti Jarðlausnum
nýverið nýjan bíl frá MAN, TGX
35.540 8x4-4.
„Bíll Jarðlausna er útbúinn öllu
því helsta frá MAN, til dæmis rafstýrðum gírkassa, sætisáklæði úr
leðri og Alcantara og 7" snertiskjá
í mælaborði með tengingu fyrir
tvær bakkmyndavélar. Þá er loftpúðafjöðrun með vigtum að aftan
og er bíllinn sjálfur um 14.000
kíló,“ útskýrir Grímur.

Það er einkar
ánægjulegt að geta
loks boðið Íslendingum
upp á tjakka, þrepatjakka og glussakerfi frá
Hyva sem stendur fyrir
gott verð, frábæra vöru
og gæða þjónustu.

Grímur Fannar
Eiríksson hjá
Krafti við nýja
MAN TGX bíl
Fóðurblöndunnar.

Bíll Jarðlausna er einnig búinn 26
tonna (T26-60sk) krókheisi með
beygjanlegum krók.
„Þá er hann með vökvadrifna
undirakstursvörn frá Hyva, sem er
færanleg um einn metra, og með
bílnum kom einnig efnisgámur og
vélafleti frá AMG í Póllandi.”

Einstök gæði frá Hyva

Kraftur skrifaði nýlega undir
samstarfssamning við pólska
framleiðandann Hyva og mun
héðan í frá sjá um alla varahlutasölu og þjónustu fyrir Hyva.
„Hyva er einn af stærstu framleiðendum heims þegar kemur
að tjökkum, þrepatjökkum og
glussakerfum, og finna má vörur
frá Hyva í bílkrönum, vörubílum, ruslabílum og vögnum,“
útskýrir Grímur.
Hyva var stofnað í Hollandi
1979 og er með framleiðslu í
Þýskalandi, Brasilíu, Kína og
Ítalíu. Starfmenn eru hátt í 2.500
talsins, verksmiðjurnar þrettán
og starfsemin í 130 löndum.
„Hyva framleiðir einnig
vörubílskrana og skipakrana
frá einum tonnmetra upp í
áttatíu tonnmetra og krókheisi
á allar stærðir vörubíla. Það er
því ánægjulegt að geta boðið
Íslendingum upp á Hyva sem
stendur fyrir gott verð, frábæra
vöru og gæða þjónustu,“ segir
Grímur.
Kraftur er á Vagnhöfða 1. Sími 567
7100. Sjá nánar á kraftur.is

Bíll Jarðlausna er með loftpúðafjöðrun með vigtum að aftan og búinn 26 tonna krókheisi með beygjanlegum krók.

24 KYNNINGARBLAÐ

VÖRUBÍLAR OG VINNUVÉLAR

3 0 . J A N ÚA R 2 0 1 8 Þ R I ÐJ U DAG U R

Langir dagar á Vellinum

Vinnudagarnir voru langir flesta daga vikunnar hjá Stefáni Ólafssyni sem starfaði í rúma hálfa
öld uppi á Keflavíkurflugvelli við stjórn ýmissa vinnuvéla. Árið 1958 hélt hann ásamt níu öðrum
mönnum til Bandaríkjanna í tólf vikna vinnuferð þar sem nokkrir af stærstu vinnuvélaframleiðendum heims voru heimsóttir.
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

K

eflvíkingurinn Stefán Ólafsson starfaði í rúma hálfa öld
uppi á Keflavíkurflugvelli við
stjórn ýmissa gerða vinnuvéla við
ólík verkefni og störf. Upphafið
má rekja til þess að Stefán sótti
námskeið í meðferð vinnuvéla
hjá Vegagerð ríkisins fyrri hluta
árs 1954. „Námskeiðið var haldið
í Hafnarfirði, milli Engidals og
lækjarins í bænum. Námskeiðið
stóð yfir í þrjár vikur en ég komst
þar inn gegnum kunningja minn
hjá Íslenskum aðalverktökum.
Umræddar vinnuvélar voru eign
varnarliðsins og í framhaldi af
námskeiðinu var mér boðin vinna
hjá varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli haustið 1954. Þar vann ég
fyrst um sinn við snjómokstur og
hálkuvarnir á flugbrautum.“

Framandi staður

Það voru mikil viðbrigði fyrir
Stefán að hefja störf á Keflavíkurflugvelli 1954 sem var mjög
framandi staður fyrir flesta landsmenn á þeim tíma. „Þetta var ótrúlega mikil upplifun, t.d. að koma
í fyrsta skiptið út á flugbraut á
sanddreifaranum og öðrum vinnuvélum en ekki síður að sjá ljósin
á flugbrautunum í allri sinni dýrð
en á þessum tíma var flugvöllurinn
orðinn frekar stór.“
Vorið 1955 hóf hann störf hjá
Sameinuðum verktökum, fyrirrennara Íslenskra aðalverktaka.
„Þar vann ég á jarðýtum og öðrum
vinnuvélum, m.a. við malarvinnslu
í Stapafelli á Reykjanesi. Síðar varð
ég aðstoðarverkstjóri í jarðvinnu
við lagningu flugbrauta í um tvö
ár en flutti mig síðan um set og var
verkstjóri í eitt ár við NATO olíustöðina í Hvalfirði. Þaðan hélt ég
aftur upp á Keflavíkurflugvöll, fyrst
sem malbikunar- og jarðvinnuverkstjóri til fjölda ára og síðustu
20 árin, frá 1985-2005, sem byggingastjóri við jarðvinnuverk.“

Heilmikið ævintýri

Árið 1958 hélt Stefán ásamt níu
öðrum mönnum í um tólf vikna
ferð til Bandaríkjanna þar sem

hópurinn heimsótti m.a. nokkra
af stærstu vinnuvélaframleiðendum heims. „Þessi ferð var farin
í tengslum við Marshall-aðstoðina
og hópurinn minn var sá síðasti
sem fór út. Hópurinn heimsótti
m.a. Caterpillar, General Motors
og Lorain. Ferðin byrjaði á Reykjavíkurflugvelli og þaðan flugum
við til New York og svo áfram til
Washington þar sem við sóttum
fyrirlestra í sjö daga. Þaðan tókum
við lestina til Chicago og heimsóttum fyrsta fyrirtækið. Einnig heimsóttum við Milwaukee og Detroit.
Yfirleitt dvöldum við um hálfan
mánuð hjá hverju fyrirtæki þar
sem við sóttum ýmis námskeið og
einnig sýningar. Fyrir 21 árs gutta
úr Keflavík var þetta auðvitað heilmikið ævintýri enda hafði ég aldrei
áður farið til útlanda.“

Ólíkar vinnuvélar

Eins og gefur að skilja vann Stefán
við mjög fjölbreyttan vélakost á
þessum fimm áratugum. „Vinnuvélarnar sem notaðar voru á
Keflavíkurflugvelli voru yfirleitt
mjög góðar og sjálfsagt miklu
betri en þekktist annars staðar á
landinu á sama tíma. Meðal þeirra
vinnuvéla sem ég vann á má nefna
jarðýtur og víraýtur frá Caterpillar, 36 tonna glussavélar, Bröyt
skurðgröfur sem voru fremur litlar
vélar, Caterpillar veghefla, Sita
Rapid malbikunarvélar og stóra
Lorain beltakrana. Eftirminnilegasta vinnuvélin var þó 36 tonna
Caterpillar D9 sem var sannarlega alvöru vél og fyrsta sinnar
tegundar á Íslandi. Miðað við
hana voru fyrrnefndar vinnuvélar
fornar, kaldar og leiðinlegar.“

Á skólabekk hjá Caterpillar í Illinois árið 1958. Stefán er annar frá vinstri í hópi nemenda.

Sá börnin sofandi

Þessi tími var að stórum hluta
góður fyrir hraust og vinnusamt
fólk enda næg vinna á vellinum
lengst af. „Í minningunni einkenndust þessir áratugir af mikilli
vinnu og löngum vinnudögum.
Vinnudagurinn hjá mér hófst yfirleitt kl. 7.30 og stóð yfir til kl. 18.30.
Mjög oft var unnin yfirvinna og þá
jafnvel til kl. 23.30. Því sá maður
ekki mikið af fjölskyldunni, sérstaklega yfir sumarið, en þá sá ég
yfirleitt börnin mín bara sofandi.“

Keflvíkingurinn Stefán Ólafsson
starfaði í rúma hálfa öld uppi á Keflavíkurflugvelli.

Breitt
Breittúrval
úrvalatvinnutækja
atvinnutækja

Sýnikennsla á Caterpillar gírkassa. Stefán er annar frá hægri í fremri röð.

Til sjós eða lands
Við græjum það

asafl.is

Compair loftpressur
Compair loftpressur

Stema kerrur
r
Stema kerrur

HJALLAHRAUNI 2, 220 HAFNARFIRÐI

Opið 8:30 - 17:00 virka daga - Sími: 562 3833

JCB Hydradig
Bylting í hönnun á hjólagröfum.

Útsýni • Lipurð • Hraði • Sparneytni
VERKIN TALA

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík • Sími 580 8200 • www.velfang.is • Frostagata 2a • 600 Akureyri
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Hörð samkeppni í
rafknúnum vörubílum
Bílaframleiðandinn Tesla er að reyna að festa sig í sessi sem aðalframleiðandi rafknúinna vörubíla
rétt eins og fólksbíla, en samkeppnin er mjög hörð og miklar breytingar líklegar á næstu árum.
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@365.is

B

ílaframleiðandinn Tesla vakti
mikla athygli þegar hann
kynnti vöruflutningabíla sína
í nóvember síðastliðnum, en Elon
Musk og félagar eru ekki þeir einu
sem vilja breyta framtíð vöruflutninga. Töluvert margir framleiðendur,
bæði stórir og þekktir og smáir og
nýir eru að reyna að hasla sér völl á
markaðnum með sínar eigin útgáfur
af rafknúnum vörubílum.

Strætisvagnar breytast fyrst

Tesla tekur nú við forpöntunum á
nýju bílunum af miklum móð en
fleiri hafa náð athygli kaupenda
og klófest arðbæra sölusamninga.
Sprotafyrirtækið Proterra seldi t.d.
25 rafhlöðuknúna strætisvagna til
samgönguráðuneytis Los Angelesborgar og framleiðandinn BYD
seldi strætisvagna til samgönguráðuneytis Los Angeles-sýslu fyrir
136 milljónir dollara. Matt Horton,
forstjóri Proterra, segir að strætisvagnaferðir henti sérlega vel fyrir
rafhlöðuknúna bíla af ýmsum
ástæðum og því verði þær algjörlega
rafknúnar á undan öðrum hlutum
flutningageirans.
Nú þegar eru um 10% af strætisvögnum, sem samgöngufyrirtæki í
Bandaríkjunum panta, rafknúin, en
framleiðendur reikna með að salan
aukist þegar frammistaða vagnanna
batnar, ekki síst af því að rekstrarkostnaður þeirra er mun lægri en
hefðbundinna bíla.

Fögur fyrirheit Tesla

Langflutningar eru erfiðir fyrir
rafhlöðuknúna bíla, því þeir þurfa
að fara langar vegalengdir með
þungan farm. En Tesla segir að
vörubílar þeirra geti keyrt um 800
kílómetra á einni hleðslu, sem er
óvenju mikið, og að þeir borgi sig
upp á tveimur árum því þeir spari
svo mikið í eldsneytiskostnaði. Þetta
hefur heillað mörg stór fyrirtæki,
sem hafa forpantað græjuna.
Verðmiðinn á bílunum er heldur
ekki mjög hár, en gerðin sem á

að komast 800 kílómetra á einni
hleðslu kostar um 18 milljónir
króna. Þeir eru líka mun ódýrari í
rekstri en dísilbílar og þetta heillar
fyrirtæki með stóran bílaflota.
Svo má ekki gleyma því að það
lítur vel út að vilja hafa góð áhrif á
umhverfið.
Enn um sinn er samt mörgum
spurningum varðandi frammistöðu vörubílanna frá Tesla ósvarað.
Næstu ár leiða svörin í ljós en á sama
tíma gera margir aðrir sig breiða.

Gríðarleg samkeppni

Eins og áður sagði er BYD eitt af þeim
fyrirtækjum sem er í samkeppni
við Tesla. Það framleiðir og selur
rafmagnsknúna öskubíla, sendibíla, strætisvagna og trukka sem eru
notaðir v
við að afferma skip.
Cummins er annar samkeppnisaðili á þessum markaði, þrátt fyrir
að hafa sterka stöðu meðal framleiðenda dísilbíla. Bílarnir þeirra eiga
að geta dregið 22 tonna tengivagna
og verða seldir til fólks- og vöruflutningafyrirtækja á næsta ári.
Daimler er þegar byrjað að selja
rafmagnsknúna sendibíla um allan
heim og lofar nýjum vörubíl sem
getur farið yfir 320 kílómetra á einni
hleðslu eftir tvö til þrjú ár.
Volvo Group, sem á bæði Volvo
Trucks og Mack Truck vörumerkin,
er bæði að vinna í tvinnbíl og
hreinni og skilvirkari dísilvélum, en
segist einnig ætla að fara að selja raf
rafknúna vörubíla í millistærð í Evrópu
á næsta ári.
Thor Trucks, sprotafyrirtæki frá
Los Angeles, er að prófa sína eigin
rafknúnu vörubíla sem eiga að
komast um 480 kílómetra á einni
hleðslu. Thor Trucks hefur bara 17
starfsmenn svo fyrirtækið vill vinna
með öðrum vörubílaframleiðendum
til að minnka framleiðslukostnað.
Þá er verið að prófa vetnisbíla
Toyota á hafnarsvæði Los Angeles,
Einride ætlar að setja sjálfkeyrandi
vörubíl sem skapar engan útblástur
á vegina í Svíþjóð árið 2020 og
framkvæmdastjóri Navistar fullyrðir
að fyrirtæki hans verði með fleiri
rafbíla á götunum en Tesla árið 2025.
Enn aðrir framleiðendur, eins og
Nikola og Kenworth, ætla einnig að

Dísilknúnir vörubílar gætu brátt heyrt sögunni til.

Elon Musk, yfirmaður Tesla, ætlar sér
stóra hluti á vörubílamarkaðnum.

blanda sér í samkeppnina, svo það
er ljóst að vörubíll Tesla hefur mjög
mikla samkeppni.
Það verður því ekki auðvelt fyrir
Tesla að skapa sér eins ráðandi stöðu
á vörubílamarkaðnum eins og því
hefur tekist á fólksbílamarkaðnum.
Vörubílar Tesla verða að standast
strangar kröfur ef fyrirtækið ætlar
ekki að láta samkeppnisaðilana
keyra fram úr sér.

Á allra næstu árum má búast við miklum breytingum í framboði á rafknúnum
vörubílum. NORDICPHOTOS/GETTY

555-8000 : velanaust.is

Vönduð verkfæri sem
hlotið hafa lof hjá
íslenskum verktökum

Fleygar, krabbar, klippur og vibro ripper frá Topa
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Þessi EW60E hjólagrafa er til á lager Volvo atvinnutækja. MYND/ANTON BRINK

Spennandi afmælisár hjá
Volvo atvinnutækjum
Fagmenn Volvo atvinnutækja eru spenntir fyrir glænýju og frábærlega vel útbúnu verkstæði. MYND/ANTON BRINK

Svona mun nýja húsnæðið í Hádegismóum líta út. MYND/BRIMBORG

Það verða miklar breytingar á þjónustu við Volvo atvinnutæki hjá Brimborg í ár. Öll starfsemi atvinnutækjasviðs flytur í glæsilegt nýtt húsnæði að Hádegismóum 8 þar sem boðið
verður upp á fjölbreyttari þjónustu við Volvo atvinnutæki stór sem smá.

Í

ár eru 30 ár síðan Brimborg
tók við Volvo vörumerkinu og
undanfarin 19 ár hefur þjónustan
farið fram á Bíldshöfða 6 en Brimborg flutti sína starfsemi árið 1999
úr Skeifunni í nýjar höfuðstöðvar að
Bíldshöfða 6. Starfsemin hefur vaxið
mikið á undanförnum árum svo nú
stendur til að flytja alla starfsemi
Volvo atvinnutækja og þjónustu við
þau í nýtt og glæsilegt sérhannað
húsnæði að Hádegismóum 8 og
verður reksturinn þar undir nafninu
Veltir. Starfsfólk Volvo atvinnutækjasviðs er spennt fyrir flutningunum og breytingunum sem fylgja
nýrri og glæsilegri aðstöðu sem
verður þar fyrir starfsfólk sem og
viðskiptavini. Stefnt er á að flutningur Volvo atvinnutækjasviðs þ.e.
söludeild nýrra og notaðra atvinnutækja, varahluta og þjónustuverkstæða, verði í maí/júní í sumar.
„Brimborg selur og þjónustar
Volvo atvinnutæki frá Volvo Trucks,
Volvo CE, Volvo Penta og Volvo Bus.
Hvert vörumerki með sínar vörur og
tegundir tækja og hver tegund með
sína nálgun,“ segir Kristinn Már
Emilsson, framkvæmdastjóri Volvo
atvinnutækjasviðs. „Sem dæmi
hjá Volvo CE vinnuvélunum þá
seljum við hjólagröfur, beltagröfur,
hjólaskóflur, malbikunarvélar,
valtara, smágröfur og námutrukka
og margar stærðir eru til í hverjum
flokki. Alls eru í boði meira en 100
tegundir vinnuvéla hjá Volvo CE.“

Þjónusta við atvinnutæki

„Það var mikið að gera hjá okkur á
síðasta ári og fátt bendir til annars
en að það verði það líka á þessu ári,“
segir Kristinn. „Það er enn til staðar
uppsöfnuð þörf á endurnýjun á
tækjaflotanum í atvinnutækjum,
bæði vörubílum og vinnuvélum.
Samkvæmt skráningartölum vinnuvéla vorum við markaðsleiðandi á
síðasta ári í þeim flokkum vinnuvéla þar sem við getum boðið tæki

Ólafur Árnason, sölustjóri atvinnutækja, Jóhann Rúnar Ívarsson, þjónustustjóri atvinnutækjasviðs, og Kristinn Már Emilsson, framkvæmdastjóri atvinnutækjasviðs, eru spenntir fyrir nýja húsnæðinu. MYND/ANTON BRINK

frá Volvo CE.
Það er mikil sérþekking og áralöng reynsla hjá okkur, bæði í sölu
og þjónustu,“ segir Kristinn. „Það
skiptir viðskiptavini okkar gríðarlegu máli að við getum boðið góða
þjónustu og séum fljótir að bregðast
við ef tækin stoppa, auk þess sem
það þarf að þjónusta tækin á reglubundinn hátt. Það getur verið dýrt
ef það verður ótímabært stopp á
atvinnutæki og því skiptir miklu
máli að fyrirbyggjandi þjónusta eigi
sér stað.“

Klæðskerasniðin Volvo
atvinnutæki

„Atvinnutækin sem við pöntum eru
almennt klæðskerasaumuð fyrir
hvern og einn viðskiptavin en við
reynum líka að eiga einhver tæki til
á lager,“ segir Kristinn. „Í dag eigum
við til að mynda jarðvegsvaltara af
gerðinni SD115B og litla hjólagröfu af gerðinni EW60E en þessi
tæki væri hægt að afhenda með
skömmum fyrirvara.
Viðskiptavinir okkar hafa mismunandi þarfir og kröfur varðandi

búnað og þann aukabúnað sem er í
boði hjá framleiðanda,“ segir Kristinn. „Í langflestum tilfellum koma
menn til okkar og við setjumst yfir
það hvernig útbúnað aðilar vilja
með viðkomandi Volvo vörubifreið, vinnuvél, rútu eða bátavél.
Þessi ferill, frá því að menn koma
í fyrsta sinn og eru að velta fyrir
sér kaupum á Volvo atvinnutæki,
getur tekið nokkra mánuði. Síðan
þegar ákvörðun liggur fyrir er tækið
pantað beint frá framleiðanda sem
framleiðir tækið sérstaklega fyrir
þennan ákveðna viðskiptavin.“

Volvo atvinnutæki flytja í nýtt
húsnæði
„Við erum að byggja undir starfsemina okkar að Hádegismóum 8
í dag. Við erum langt komnir með
það verkefni og stefnum á að opna
þar í maí eða júní,“ segir Kristinn.
„Við erum að flytja alla okkar starfsemi sem tengist Volvo atvinnutækjunum og allar deildir Volvo
atvinnutækja verða því undir sama
þaki, sem á að bæta sambandið og
samskiptin milli allra deilda.

Við verðum með söludeild
nýrra og notaðra atvinnutækja,
þjónustuverkstæði, sölu varahluta atvinnutækja og vöruhús
fyrir atvinnutækjavarahluti,“ segir
Kristinn. „Í tengslum við vöruhúsið
og þjónustuna við varahlutina
verður nýr vöruturn til staðar sem
á eftir að bæta flæði varahluta inn
á verkstæðin hjá okkur og til okkar
viðskiptavina. Vöruhúsið verður
staðsett niðri á jarðhæð og lagerstarfsmenn koma til með að fæða
vöruturninn þar og á hæðinni fyrir
ofan eru síðan varahlutirnir færðir
inn á verkstæði og til viðskiptavina
úr vöruturninum. Þannig verður allt
flæði og utanumhald um varahlutina betra.
Volvo atvinnutækjaverkstæði
í Hádegismóum verður talsvert
stærra í fermetrum en við höfum í
dag að Bíldshöfða,“ segir Kristinn.
„Við ætlum að bjóða upp á meiri
þjónustu en áður. Við verðum með
hjólastillingabúnað, framrúðuísetningar, löggildingu á ökuritum,
mjög fullkominn bremsuprófunarbúnað og fleira. Þetta verður mjög
vel tæknilega útbúið verkstæði allt
til þess að þjónustan gangi sem allra
best fyrir sig.
Við höfum fundið fyrir miklum
meðbyr hjá fagaðilum sem vilja
starfa með okkur á nýja verkstæðinu,“ segir Kristinn. „Okkar fagmenn
eru spenntir fyrir því að hefja vinnu
á glænýju og frábærlega vel útbúnu
verkstæði þar sem þeir geta sinnt
fjölbreyttum verkefnum.“

Úthugsuð hönnun

„Hönnunarferlið á nýja húsnæðinu
hefur tekið langan tíma og margir
komið að því, starfsmenn sem og
fagaðilar. Allt miðast við að flæðið
verði sem allra best fyrir okkar
viðskiptavini og vinnan í kringum
atvinnutækin stór sem smá gangi
sem allra best,“ segir Kristinn. „Við
höfum líka hugað að því að aðstað-

an fyrir starfsfólk og viðskiptavini
verði sem best. Viðskiptavinir eiga
að geta komið og slakað á meðan
þeir bíða eftir að fá tæki afhent eða
á meðan dyttað er að þeim.
Staðsetningin er líka frábær,
aðkoma mjög góð frá stofnbraut
og húsnæðið verður vel merkt svo
það verður auðvelt að finna okkur,“
segir Kristinn.

VELTIR í Hádegismóum –
Framúrskarandi þjónusta í
nýju húsnæði

„Reksturinn á Volvo atvinnutækjasviðinu í Hádegismóum verður
undir nafninu Veltir og við ætlum
líka að byrja með nýja deild þar sem
heitir Veltir Express,“ segir Kristinn.
„Höfuðstöðvar Brimborgar bílaumboðs í Reykjavík verður hins vegar
áfram á Bíldshöfða.
Veltir Express mun bjóða upp á
hraðþjónustu, svo menn geti komið
á sínum atvinnutækjum án þess
að panta tíma og fengið þjónustu
sem á ekki að taka langan tíma þ.e.
smurþjónustu, dekkjaþjónustu og
eftirvagna- og bremsuviðgerðir á
þeim,“ segir Kristinn. „Verkstæði
Veltis sinnir aftur á móti öllum
stærri viðgerðum.
Frumherji verður með sérhæfða
skoðunarstöð fyrir atvinnutæki
í austurendanum hjá okkur í
Hádegismóum,“ segir Kristinn. „Það
hentar mjög vel, bæði fyrir okkur
og viðskiptavini okkar. Það verður
því margt í boði á einum stað og allt
hugsað til að gera lífið þægilegra
fyrir viðskiptavini okkar.
Á þessu ári eru líka þrjátíu ár
síðan Brimborg tók við Volvo
vörumerkinu og níutíu ár frá því að
fyrsta Volvo Trucks vörubifreiðin
var framleidd, því verður fagnað í
ár um leið og við flytjum í nýtt húsnæðið,“ segir Kristinn.
Volvo atvinnutæki, sími: 515 7070.
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Ekki sofna við stýrið

E
Náttúruvænni
handsápa

P

lastagnir í handsápu enda
úti í
náttúrunni
eins og
annað sem
við skolum ofan
í vaskinn. Slíka sápu er gjarnan
að finna þar sem unnið er með
smurningu, eins og á bifreiðaverkstæðum henni er einfalt að skipta
út fyrir náttúruvænni kost. Sykur
og kaffikorgur geta gert sama gagn,
sé þeim blandað saman við olíu og
fleira sem finnst í eldhússkápum.
Á kaffistofunni á verkstæðinu ætti
til dæmis að vera nóg af kaffikorg
og sykri.

Kaffiskrúbbur

kki þarf að spyrja að leikslokum ef ökumaður sofnar
undir stýri.
Hér eru nokkur merki þess að
rétt sé að stöðva bílinn úti í kanti
ef erfitt reynist að halda einbeitingu, dagdraumar sækja á og
hugurinn reikar.
Gott ráð er að leggja sig áður en
lagt er af stað í langferð. Einnig
er gott að stöðva bílinn einhvers
staðar á miðri leið ef svefninn
sækir að og halla sér í nokkrar
mínútur.
Gott er að hafa ferðafélaga og

skiptast á við aksturinn. Það eru
einnig minni líkur á að sofna ef
samræðurnar eru líflegar.
Ekki ætti að flýta för. Það er
betra að koma seint á áfangastað
en alls ekki.
Versti tíminn til þess að leggja
af stað er eftir miðnætti þar sem
líkamsklukkan vill að við förum
að sofa.
Sterkt kaffi gæti hjálpað og
ískalt vatn í brúsa.
Þá gæti verið gott að hafa
eitthvert snakk meðferðis til að
maula.

TRAUSTIR OG STERKBYGGÐIR
VINNUFÉLAGAR
þegar mikið stendur til

½ bolli kókosolía
3 msk. kaffikorgur
3 msk. sykur
Kókosolían á að leysa upp fitu og
smurningu og gefur einnig höndunum raka og næringu. Grófur
sykurinn og korgurinn skrapa
óhreinindin burt.
Ef engin er kókosolían á kaffistofunni er líka hægt að blanda
sykri og kaffikorgi út í ólífuolíu eða
grænmetisolíu.
Safi úr sítrónu vinnur líka vel á
fitu.

er mest seldi
vörubíllinn á
Íslandi árið 2017
— enn og aftur

Aðferð:

Blandið einfaldlega innihaldinu
saman í skál. Nuddið hendurnar með vænum skammti af
skrúbbnum þar til smurningin og
óhreinindin fara að leysast upp og
skolið þá með volgu vatni. Í lokin
má þvo eina umferð með handsápu (án plastkorna) ef kókosolían
situr eftir á höndunum.

½ sítróna
½ bolli sykur
1 msk. ólífuolía
1 msk. hunang
Kreystið safann úr sítrónunni í
skál og hrærið öll innihaldsefnin
saman við.

Haframjölsskrúbbur
¼ bolli haframjöl
1
/8 bolli hunang
1
/8 bolli ólífuolía
Hrærið allt saman í skál.

Þar sem
áreiðanleikinn
skiptir öllu máli
treysta menn á

KLETTUR / SALA OG ÞJÓNUSTA / KLETTAGARÐAR 8-10 / 104 REYKJAVÍK / 590 5100
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Hunangsskrúbbur
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STINGDU ÞÉR TIL SUNDS Í KÓPAVOGI
Kortin fást í afgreiðslum sundlauga Kópavogs.
Salalaug · Kópavogslaug · reebokfitness.is
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Ný meðferð við vægum
gigtarverkjum frá Florealis
Íslenska lyfjafyrirtækið Florealis kynnir Harpatinum, nýtt jurtalyf sem hefur hlotið samþykki
Lyfjastofnunar sem jurtalyf sem hefð er fyrir til að draga úr vægum gigtarverkjum.

F

lorealis hefur á undanförnum
misserum kynnt fjölbreytta
línu viðurkenndra jurtalyfja og lækningavara við ýmsum
vægum, algengum sjúkdómum.
Enn bætist í flóruna og hefur Harpatinum nýlega hlotið samþykki
Lyfjastofnunnar sem jurtalyf sem
hefð er fyrir til að draga úr vægum
gigtarverkjum og vægum meltingartruflunum eins og uppþembu,
vindgangi og tímabundnu lystarleysi. Jurtalyfið fæst nú í öllum
helstu apótekum án lyfseðils.
Harpatinum inniheldur útdrátt
úr djöflaklóarrót (Harpagophytum procumbens) sem er vel þekkt
lækningajurt og er hún skráð í
fjölda lyfjaskráa. „Fjölmargar
rannsóknir liggja að baki verkun
djöflaklóar og sýna rannsóknir að
rótin linar verki í liðum og baki
og dregur úr morgunstirðleika.
Við vonum að Harpatinum geti
bætt lífsgæði fólks sem þjáist af
gigtarverkjum sem og meltingartruflunum, en sambærileg jurtalyf
hafa verið notuð víða í Evrópu
með góðum árangri,“ segir Elsa
Halldórsdóttir, doktor í lyfja- og
efnafræði náttúruefna og rannsóknar- og þróunarstjóri Florealis.

„Viðbrögðin við fyrsta jurtalyfinu okkar, Lyngonia, hafa verið framar vonum og greinilegt að
Íslendingar sjá marga kosti við viðurkennd jurtalyf við vægari kvillum,“ segir Elsa.
MYND/ANTON BRINK

„Jurtalyfið þolist almennt vel og
hefur einungis fáar þekktar aukaverkanir og þá vægar. Jurtalyfið er
í formi mjúkra hylkja sem eru af
þeirri stærð og lögun að auðvelt
er að gleypa þau,“ segir Elsa og
leggur áherslu á að Harpatinum sé
framleitt undir ströngum gæðakröfum til lyfjaframleiðslu og að

það sé staðlað með tilliti til virkra
efna sem tryggi að neytandinn fái
alltaf réttan skammt af jurtalyfinu
sem er mjög mikilvægur þáttur
þess að tryggja bæði verkun og
öryggi jurtalyfsins. „Viðbrögðin
við fyrsta jurtalyfinu okkar, Lyngonia, hafa verið framar vonum
og greinilegt að Íslendingar sjá

marga
kosti við
viðurkennd
jurtalyf
við vægari
kvillum,“
segir Elsa að
lokum.

Harpatinum
hefur hlotið
samþykki Lyfjastofnunar
sem jurtalyf
sem hefð er
fyrir til að draga
úr vægum
gigtarverkjum
og vægum
meltingartruflunum eins
og uppþembu,
vindgangi og
tímabundnu
lystarleysi.

Gagnlegar upplýsingar Fullorðnir: 2 hylki tvisvar á dag. Ekki nota Harpatinum ef þú ert með ofnæmi fyrir jarðhnetum eða soja, eða ert með sár í maga eða þörmum. Ef þú hefur gallsteina eða liðverki samhliða bólgum, roða eða hita,
skaltu hafa samband við lækni áður en þú notar Harpatinum. Leitaðu til læknis ef þú finnur fyrir aukaverkunum eða ef einkenni eru viðvarandi eða hafa versnað (2 vikur við vægum meltingartruflunum, 4 vikur við vægum gigtarverkjum). Hvorki ætlað börnum yngri en 18 ára né þunguðum konum eða konum með barn á brjósti. Þetta lyf er jurtalyf sem hefð er fyrir og tilgreindar ábendingar fyrir notkun þess eru eingöngu byggðar á langri sögu um notkun lyfsins.
Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Lærði um lífið af dauðanum

Frank Ostaseski hefur unnið með dauðvona fólki í áratugi. Hann segir að starfið hafi kennt honum
fimm meginreglur sem bæði hjálpa fólki að takast á við dauðann og geta um leið bætt daglegt líf.

Á

síðustu þrjátíu árum hefur
Frank Ostaseski stutt
þúsundir einstaklinga sem
lágu á dánarbeðinum. Árið 1987
stofnaði hann líknardeild sem
byggir á hugmyndum búddisma í
Bandaríkjunum og frá árinu 2005
hefur hann þjálfað heilbrigðisstarfsfólk sem sinnir fólki sem er
lífhættulega veikt eða dauðvona.
Lífsstarfið hefur kennt honum
fimm meginreglur sem hjálpa fólki
að takast á við dauðann en eru um
leið gagnlegar í daglegu lífi.
Ostaseski segir að þessar reglur
séu hlutir sem dauðinn getur kennt
okkur um að lifa lífinu til fulls og
geti verið sérlega gagnlegar fyrir
fólk sem er að ganga í gegnum
breytingar eða erfiða tíma. Í fyrra
gaf Ostaseski út bókina „The Five
Invitations: Discovering What
Death Can Teach Us About Living
Fully“, sem fjallar um þessar reglur.

Ekki bíða

Fyrsta reglan er að bíða ekki.
Ostaseski segir að þegar fólk sé að
deyja sé auðvelt fyrir það að átta
sig á mikilvægi hvers augnabliks.
En hann segir að dauðinn sé alltaf
með okkur og sé hluti af lífinu. Allt
sé stöðugt að breytast og ekkert sé
varanlegt.
Ef maður sættir sig við þá staðreynd að óhjákvæmilega taki

betri framtíð, einbeita okkur að
nútíðinni og vera þakklát fyrir það
sem við höfum núna. Hann segir
að þetta geri okkur meðvitaðri um
verðmæti mannlegra tengsla og geri
okkur vingjarnlegri, auki samkennd
og hjálpi okkur að fyrirgefa. Hann
segir að þessi regla leiði til lífsfyllingar og fyrirbyggi eftirsjá.

Bjóddu allt velkomið,
ýttu engu burt

Frank Ostaseski hefur unnið með
dauðvona fólki áratugum saman,
sem hefur kennt honum ýmislegt um
lífið. MYND/METTA INSTITUTE

allt enda hvetur það mann til að
taka meðvitaðan þátt í hverju
augnabliki og hætta að sóa lífinu í
merkingarlausa hluti, segir Ostaseski. Það kennir okkur að ríghalda
ekki í skoðanir, langanir og sjálfsmynd okkar.
Ostaseski segir að þetta hjálpi
okkur að hætta að bíða eftir

Manni þarf ekki að líka við allt sem
lífið færir manni, þó maður taki
því opnum höndum, segir Ostaseski. Hann segir að það sé í raun
ekki okkar hlutverk að samþykkja
eða hafna, heldur að veita því sem
kemur til okkar athygli og vera opin
fyrir því.
Ostaseski segir að flestum sé
kennt að til að tryggja hamingju
þurfum við að fá það sem viljum
og forðast það sem við viljum ekki.
En óhjákvæmilega mætum við
óvæntum og óvelkomnum upplifunum á lífsleiðinni. Fyrstu viðbrögð
við óvissu eru oft mótstaða og við
viljum oft ýta þessum upplifunum
burt af öllum mætti. Þá virðist ekki
bara erfitt, heldur jafnvel óskynsamlegt að bjóða upplifunina
velkomna.
En hann segir að þegar við séum
opin og móttækileg höfum við fleiri
valkosti. Við höfum frelsi til að upp-

götva, rannsaka og læra hvernig við
eigum að bregðast við áskorunum á
sem bestan hátt.
Með því að bjóða hlutina velkomna getum við mætt og unnið úr
bæði góðum og slæmum aðstæðum. Með tímanum og æfingunni
áttum við okkur á því að vellíðan
okkar er ekki bara háð ytri veruleika okkar, heldur kemur hún að
innan, segir Ostaseski.

Komdu heil(l)
að upplifuninni

Ostaseski segir að oftar en einu
sinni hafi óæskilegir hlutar af
honum, sem hann hafði skammast
sín fyrir og falið, verið það sem
gerði honum kleift að bregðast við
þjáningu annarra með samkennd í
stað vorkunnar eða ótta.
Hann segir að það sé ekki sérþekking okkar, heldur viskan sem
við höfum aflað okkur í gegnum
þjáningu, varnarleysi og bata sem
gerir okkur kleift að veita öðrum
hjálp. Sameiginleg upplifun á
erfiðleikum hjálpi okkur að byggja
brú samkenndar milli okkar og
annarra.
Til að vera heil þurfum við að
tengjast og sætta okkur við alla
hluta af okkur sjálfum. Heilindi
þýða ekki fullkomnun, heldur að
það vanti engan hluta, segir Ostaseski.

Finndu hvíld í amstrinu

Við hugsum oft um hvíld sem
eitthvað sem kemur þegar allt
annað er frá og við höfum breytt
kringumstæðum okkar. Til dæmis
þegar við förum í frí eða klárum
verkefnalistann.
En þessi regla gengur út á að
finna hvíldina innra með okkur,
án þess að breyta aðstæðum. Ostaseski segir að það sé alltaf hvíldarstaður í boði og hann finnist með
því að gefa augnablikinu eða
verkefninu sem maður sé að vinna
fulla athygli, án truflana. Lykillinn
sé að njóta augnabliksins og lifa í
því. Hann segir að þetta verði auðveldara með æfingunni.

Ræktaðu huga sem veit ekki

Hugmyndin um að rækta huga sem
veit ekki snýst ekki um að forðast
þekkingu, segir Ostaseski, heldur að
rækta huga sem einkennist af forvitni, undrun, aðdáun og fordómaleysi. Móttækilegan huga, sem getur
mætt hverju sem er eins og það er.
Hugur sem veit ekki er hugur byrjandans sem Suzuki Roshi talaði um
þegar hann sagði „í huga byrjandans
eru margir möguleikar, en í huga
sérfræðingsins eru þeir fáir“. Þegar
við vitum og höfum ákveðið hvernig
hlutirnir eru þrengir það sjónarhorn
okkar. Það er viska fólgin í að vita að
maður veit ekki allt.

Smáauglýsingar

512 5000

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

Hjólbarðar

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

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

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

Húsaviðhald

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

100% LÁN

SKODA Octavia 1.6 Dísel 4x4.
Árgerð 2011, ekinn 113 Þ.KM. Verð
1.790.000. Rnr.150218.

100% LÁN

SKODA Octavia 2.0 Dísel Sjálfsk.
Elegance. Árgerð 2014, ekinn 79
Þ.KM. Verð 2.990.000. Rnr.136460.

Bílar til sölu

100% LÁN

SKODA Octavia 1.6 Dísel 4x4.
Árgerð 2014, ekinn 56 Þ.KM. Verð
2.890.000. Rnr.136569.

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

Þjónusta

Pípulagnir

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

SKODA Octavia 1.6 Dísel Sjálfskiptur.
Árgerð 2015, ekinn 79 Þ.KM. Verð
2.880.000. Rnr.136234.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær
Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

flottasti
Ásett verð-Sá
3,890,000.kr 400,000.- afsláttur

HYUNDAI Santa FE
SSANGYONG
Tivoli
premium
panorama
dlx
4x4.
Árgerð 2017 nýr bíll
7” skjár
og
dísel
sjálfskiptur
6 gírar
bakkmyndavél.
Staðgreiðslutilboð
Sjálfskiptur.
kr
7.390.000.6 gírar.
Rnr.105080.
Aðeins örfá
16” felgur
dekk.
eintök
til á og
þessu
verði.
Rnr.104955
Verið velkomin

Hreingerningar
Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

Bókhald
RÚTUR TIL SÖLU

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

Save the Children á Íslandi

Frábært
Nýr
bíll. Tilboð kr. verð
3.490.000.-

VY-ÞRIF EHF.

100% LÁN

Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

Rafvirkjun

Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum og viðhaldi á
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

Hópferðabílar

TOYOTA Auris h/b active. Árgerð
2017, ekinn 27 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.150.000. Betra
verð 2.750.000 Rnr.991466.

Keypt
Selt

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Volvo XC60 SUMMUM árg.11/14.
Ekinn.64 þ.Dísel,sjálfsk.fjórhjólad.
Verð.4.9millj. upplýsingar í s:
8232314

Búslóðaflutningar

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

Bíldshöfða 3 • 110 Reykjavík
S. 587 6600 • www.bilabraut.is

Er von á grýlu?

Voru grýlukerti á rennunum?
Er hætta á að vatnið leki inn?

kr

1450 /m

HITAVÍR

Þurrktæki
Eru gluggarnir rakir?
Tilboð
frá kr
39.990

Vatnshitablásarar
í bílskúrinn

Verð
frá kr

69.990

Hitavírar bræðir
klaka í rennunni og
eyða grýlukertum.

Til í föstum lengdum.

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

Við erum Vortice á Íslandi
Úrval af ítölskum gæðum

viftur
.is
-andaðu léttar
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Til sölu

Húsnæði

Húsnæði í boði
TIL LEIGU NÝLEGT 133 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK

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

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

Óskast keypt

Geymsluhúsnæði
KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Skólar
Námskeið

K
Hönnun

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

Save the Children á Íslandi

HÖNNUN
VERKFRÆÐITEIKNINGAR

Tek að mér að gera
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum
og sumarhúsum. Fast verð.
Upplýsingar í síma 783 4180 eða
kjartangardars@gmail.com

Fasteignir

Skipholt 52, 105 Reykjavík,
Hæð með bílskúr, tvö bílastæði og verönd.
Opið hús miðvikud. 31. jan. kl. 17:30-18:00

OPIÐ
HÚS

Falleg og vel staðsett neðri hæð í tvíbýlishúsi í grónu
hverfi. Góð verönd með aðgengi út á lóð.
Eignin er talsvert endurnýjuð og vel skipulögð.
Þrjú svefnherbergi, tvær stofur, eldhús og þvottahús.
Eignin er 159,5 fm þar af er bílskúr 34,3 fm. Verð 64.9 millj.

Austurströnd 10, 170 Seltjarnanesi
Verslunar/atvinnuhúsnæði.
Opið hús fimmtud. 1. feb. kl. 17:30-18:00

OPIÐ
HÚS

Atvinna

intellecta.is

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

Atvinna óskast

RÁÐNINGAR

Erum með vana smiði,verkamenn,
múrara, pípara og
lagerstarfsmenn sem eru klárir í
mikla vinnu.

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

HANDAFL STARFSMANNAVEITA
s. 780 1444

Atvinna

SMIÐIR -- VERKAMENN
SMIÐIR
VERKAMENN– -MÚRARAR
MÚRARAR
– LAGERSTARFSMENN

Erum
vana smiði,
Erum
meðmeð
vana smiði,verkamenn,
verkamenn,
og pípara
múrara, píparamúrara
og lagerstarfsmenn
sem eru
klárir
í mikla
sem eru
klárir í mikla
vinnu.vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA
s. 780
HANDAFL
EHF
s. 777
2 1444
333
Tilkynningar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra
Hraunbær-Bæjarháls

Auglýsing um nýtt
deiliskipulag í Reykjavík
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
er hér með auglýst tillaga að deiliskipulagi í Reykjavík.

Á fundi Umhverfis- og skipulagsráðs þann 13. desember 2017 og í borgarráði þann 21. desember 2017 var
samþykkt að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Hraunbæ-Bæjarháls við Tunguháls. Í deiliskipulaginu
felst breyting á hagnýtingu lóðarinnar úr opnu svæði í íbúðarbyggð og fjölgun íbúða.
Tillöguna er einnig hægt að fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14,
1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 30. janúar 2018 til og með 13. mars 2018. Einnig má sjá tillöguna
Skrifstofa
borgarstjóra
á vefsíðunni,
www.reykjavik.is,
skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til
skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 13. mars 2018. Vinsamlegast
notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 30. janúar 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra

Hraunbær-Bæjarháls
Opið svæði verður íbúðarbyggð
Skilgreining nýs byggingarreits fyrir íbúðarhúsnæðis

r

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 21. desember 2017 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030, samkvæmt 1. mgr. 36. gr, sbr. 31. gr. laga nr. 123/2010. Aðalskipulagsbreytingin
er auglýst samhliða nýju deiliskipulagi fyrir svæðið.
Í tillögunni Borgarverkfræðingur
felst að heimila byggingu um 200 íbúða á reit milli Hraunbæjar og Bæjarháls, sem áður var opið
grænt svæði. Gert er ráð fyrir að íbúðarbyggðin geti verið 2-5 hæðir. Markmið breytingartillögu er mæta
borgarstjóra
aukinniSkrifstofa
eftirspurn eftir
íbúðarhúsnæði, stuðla að fjölbreyttara húsnæðisframboði, bæta ásýnd svæðis og
styrkja Árbæinn sem lífvænlegt hverfi til lengri tíma.

335,9 fm atvinnuhúsnæði, verslunarhæð 165 fm og 170 fm
kjallari. Eignin er á hagstæðu verði og hentar undir ýmsa
starfsemi. Tækifæri sem vert er að skoða.
Verð: 39.990.000 kr.
Guðmundur H. Steinþórsson
Lögg.fasteignasali
S: 899 9600
gummi@fasthof.is

Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20
– 16:15, frá 30. janúar 2018 til og með 13. mars 2018. Tillagan er einnig til sýnis á Skipulagsstofnun,
Laugavegi 166, 3. hæð. Tillöguna má nálgast á reykjavik.is og adalskipulag.is
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og
athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til Umhverfis- og skipulagssviðs, Borgartúni 12-14 eða
Borgarverkfræðingur
á netfangið
skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 13. mars 2018. Vinsamlegast notið uppgefið netfang
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is
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Ástkær eiginmaður,
faðir, tengdafaðir og afi,

Benedikt Jónsson

skrúðgarðyrkjumaður,
Bjarkarholti 3,
Mosfellsbæ,
varð bráðkvaddur á heimili sínu
mánudaginn 22. janúar. Útför hans fer fram fimmtudaginn
1. febrúar í Árbæjarkirkju kl. 13.00.
Margrét Hálfdánardóttir
Pétur Már Benediktsson
Gerður Gunnlaugsdóttir
Stefán Pétur Sólveigarson
Hildur Halldórsdóttir
Alma Dröfn Benediktsdóttir Guðmundur Þór Birgisson
Ásgeir Benediktsson
Aðalsteinn Már, Benedikt Þór, Tómas Orri og Ísabella Ösp

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,

Kristín Ingvarsdóttir
Laugarásvegi 38,

Kristín Helga hlaut Fjöruverðlaunin fyrir bók sína Vertu ósýnilegur: Flóttasaga Ishmaels, fyrir skemmstu. Þá var þessi mynd tekin.

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni,
þann 26. janúar 2018. Hún verður
jarðsungin frá Áskirkju í Reykjavík,
föstudaginn 2. febrúar, kl. 13.00.

FRÉTTABLAÐIÐ/HANNA

Sé Ishmael á hverju götuhorni

Inga Marta Jónasdóttir
Jón Gunnlaugur Jónasson

Birna Sigurbjörnsdóttir

Kristín Helga Gunnarsdóttir mun ræða við Evu Maríu Jónsdóttur í bókakaffi Gerðubergs
annað kvöld í tilefni tíu ára afmælis fjölmenningarstarfs Borgarbókasafnsins.

Þ

etta verður spjall um stöðu
mála í veröldinni. Við munum
ræða flóttamannaneyðina,“
segir Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur um spjall
þeirra Evu Maríu Jónsdóttur í Gerðubergi annað kvöld, miðvikudag, sem
hefst klukkan 20. Dagskráin er liður í
bókakaffi Borgarbókasafnsins en vormisserið verður helgað fjölmenningarstarfi þess.
Eva María er verndari UN Women á

Íslandi og ferðaðist á vegum þeirra samtaka til Zaatari-flóttamannabúðanna í
Jórdaníu á síðasta ári en Kristín Helga er
höfundur bókarinnar Vertu ósýnilegur:
Flóttasaga Ishmaels sem hefur reynst
bæði börnum og fullorðnum áhrifarík
lesning.
„Ég hef sjálf ekki farið í flóttamannabúðir en ég sé Ishmael og hans fólk á
hverju götuhorni um alla Evrópu,“ segir
Kristín Helga, sem einmitt er nýlent á
Keflavíkurflugvelli þegar þetta samtal

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Halldór Kristinsson
Fannafold 2,

lést á Vífilsstöðum 24. janúar
síðastliðinn. Útförin fer fram frá
Dómkirkjunni fimmtudaginn
1. febrúar klukkan 13.00.
Guðrún Árnadóttir
Hörður Sigfússon
Kristín Hulda Halldórsdóttir Guðmundur Brynjólfsson
Sigríður Halldórsdóttir
Björn Haaker
barnabörn og barnabarnabörn.

fer fram. „Ég vinn alltaf rannsóknarvinnu við gerð hverrar bókar en aldrei
eins og þessarar, þar setti ég mig dálítið
í gömlu blaðamannastellingarnar og
aflaði gagna og efnis. Tók mörg viðtöl
við Sýrlendinga sem búa hér á landi,
suma nýkomna og aðra sem hafa verið
hér lengi. Annað væri virðingarleysi við
efnið. Eiginlega allt sem gerist í sögunni
er byggt á raunverulegum atburðum en
svo færi ég það vissulega í minn búning.“
gun@frettabladid.is

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og systir,

Unnur Bjarnadóttir

Fjarðargötu 19, Hafnarfirði,
andaðist á Hrafnistu
í Hafnarfirði 22. janúar sl.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn 5. febrúar kl. 13.00.
Anna Gunnarsdóttir
Jón Þór Hjaltason
Bjarni Gunnarsson
Kristín Björk Hjaltad.
Gunnar Bergmann Gunnarsson
Agla Hreiðarsdóttir
barnabörn og langömmubarn
Erla Bjarnadóttir
Auður Bjarnadóttir

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

María Guðrún Óskarsdóttir
lést 17. janúar á Öldrunarheimilinu
Hlíð Akureyri. Útförin hefur farið fram
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Innilegar þakkir til starfsfólks á
Asparhlíð fyrir hlýja og góða umönnun.
Birgir Marinósson
Viðar Marinósson

Guðrún M. Sigurðardóttir
Harpa M. Hermannsdóttir
og ömmubörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð,
virðingu og umhyggju vegna
andláts og útfarar ástkærs
eiginmanns, föður, tengdaföður,
afa og bróður,

Ólafs Friðfinnssonar
Sóltúni 16.

Sigrún Gústafsdóttir
Sunneva Líf Ólafsdóttir
Hafþór Jónsson
barnabörn
Iðunn Steinsdóttir
Guðríður Friðfinnsdóttir
Hermann Árnason
Stefán Friðfinnsson
Ragnheiður Ebenezerdóttir
Sigrún Bára Friðfinnsdóttir
Elín Þóra Friðfinnsdóttir

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,
amma og langamma,

Bera Kristjánsdóttir

lést á hjúkrunarheimilinu Eir
mánudaginn 22. janúar.
Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju
föstudaginn 2. febrúar kl. 15.00.
Angelika Hulda Scheel
Guðmundur Hagalín Jensson
Rakel Braaten Björnsdóttir
Guðmundur Skúli Bergmann
Sara María Guðmundsdóttir
Björgvin Hagalín Guðmundsson
og barnabarnbörn.

Elskuleg eiginkona, móðir okkar,
amma og langamma,

Stefanía Guðmundsdóttir
Hellulandi 13,
Reykjavík,

lést mánudaginn 22. janúar á líknardeild
Landspítalans í Kópavogi. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Sérstakar
þakkir fyrir alúðlega umönnun færum við starfsfólki
Heimahjúkrunar og líknardeildar Landspítalans.
Georg S. Halldórsson
Eva Aldís Georgsdóttir Benagiano
Ragnar Marel Georgsson
ömmu- og langömmubörn.

Elskulegur sambýlismaður
og bróðir okkar,

Tómas Magnús Tómasson
lést þriðjudaginn 23. febrúar.
Útförin fer fram frá Hallgrímskirkju
föstudaginn 2. febrúar kl. 15.
Magnús Gísli Arnarson
Guðrún Tómasdóttir
Rannveig Tómasdóttir

Ástkær bróðir minn, mágur og frændi,

Pálmi Ingólfsson
Prestastíg 11,

lést laugardaginn 27. janúar.
Guðrún Ingólfsdóttir
Ingólfur Eiríksson
Marianne Tonja Ringström Feka
Dennis og Edvin

Eiríkur Rögnvaldsson
Daniel Feka

Ástkær eiginmaður, faðir,
tengdafaðir og afi,

Jóhann Marion Magnússon
Snæland
húsasmíðameistari,
Lundi 92,

lést á líknardeild þann 26. janúar.
Útför fer fram 1. febrúar í Kópavogskirkju kl. 13.00.
Halldóra Jóna Jónsdóttir
Björk Jóhannsdóttir
Halldór Geirsson
Alma Dögg Jóhannsdóttir
Harpa Mjöll Jóhannsdóttir Snæland
Jóhann Marion Jóhannsson
Megan Jóhannsson
barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sigurbjörg Jónsdóttir
Ljósheimum 18a,

lést á Hrafnistu laugardaginn 20. janúar.
Útförin fer fram frá Langholtskirkju
föstudaginn 2. febrúar klukkan 13.
Sólveig Jóhannsdóttir
Ásdís Jónsdóttir
Stefán Jónsson
barnabörn og barnabarnabörn.
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Austlæg átt 5-15
m/s í dag með
slyddu eða snjókomu sunnan- og
vestanlands, en
þurrt og jafnvel
bjart norðaustan
til fram á kvöld.
Hiti breytist lítið.
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Gunnar Björnsson

Stefán Bergsson (2.093) átti leik
gegn Hrafni Loftssyni (2.163) á
Skákþingi Reykjavíkur.
Svartur á leik
16...Rxh2! 17. Kxh2 Dh4+?
(17...Bxe4 er betra til að hvítur
geti ekki drepið til baka á f1
með kóngi). 18. Kg1 Bxe4 19.
fxe4 Hxf1 20. Kxf1 Hf8+ 21.
Bf3 Dxe4 22. De2 Dh4 23.
Df2+ Dxc4+ 24. Kg1 He8 og
svartur vann. Stefán er efstur
með fullt hús eftir sex umferðir.
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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.

Pondus

www.skak.is: Fréttir af helstu
skákmótum.

2

LÓÐRÉTT
1. mætast
2. jarðefni
3. hress
4. skessa
7. kraumandi
9. landspilda
12. kviður
14. móðurlíf
16. ónefndur

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1. sleif, 5. ker, 6. ló, 8. eintal, 10. rr, 11. egg,
12. miða, 13. slag, 15. tegund, 17. girni.
LÓÐRÉTT: 1. skerast, 2. leir, 3. ern, 4. flagð, 7.
ólgandi, 9. teigur, 12. magi, 14. leg, 16. nn.

Skák

LÁRÉTT
1. eldhúsáhald
5. stampur
6. kusk
8. einræða
10. tveir eins
11. skörp brún
12. sigta
13. högg
15. gerð
17. þráður

Eftir Frode Øverli

Ég hafði
Og hvert
hugsað mér
heldur þú að
þú sért að fara að skreppa á
pöbbinn í einn
svona seint?
eða tvo kalda.

Varmadælur &
loftkæling

Þú hugsaðir
þér það já?
Heldurðu að
það sé fínt?
Þú veist
hvað gerist.

Auðvitað held
ég að það sé
bara fínt. Ég
fæ mér tvo
og kem svo
heim.

Sverðu?
Við ösku
ömmu
þinnar?

Já!

JÁ!!

Égg ætla ekki
Ég ætla ekki
að láta konuna að láta konuna
mína finna mig mína finna mig
dauðan í
dauðan í dyradyragættinni.
gættinni.
So help So help
me god. me... í alvöru
Selma?

• Kyndir húsið á veturna
og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir
• Fjarstýring fylgir
Verð frá aðeins
kr. 155.000 m.vsk
Midea MOB12

Gelgjan
Mamma,
skildi ég nýju
gítarstrengina eftir
á eldhúsborðinu?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já, þeir
eru
hérna.

Ég er að fara að sinna erindum,
ég gæti ekið með þá til þín.

Hvar ertu
núna?

Inni í stofu.

Í alvöru?
Það væri
snilld.

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

Barnalán

Save the Children á Íslandi

Spurðir þú mig
hvort Lóa væri
farin að senda
sms?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Já, eða að
þykjast gera
það. Ég sé
það daglega.

Lóa er líklega farin
að herma eftir
endurtekinni hegðun
ykkar á þessum aldri.

Endurtekinni
hegðun
minni?

Ég get ekki hugsað mér neitt
sem ég geri endurtekið.
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NOKKUR VERÐDÆMI

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
Sjónvörp frá Philips, Panasonic og LG á frábærum verðum
Þvottavélar og þurrkarar á frábærum verðum
Philips ryksugur frá 9.995 - allt að 33% afsláttur
Uppþvottavélar með allt að 44% afslætti
Blandarar með allt að 50% afslætti
Whirlpool örbylgjuofnar frá 9.995
Witt spansuðuhelluborð 29.995 – 40% afsláttur
Tvöfaldir LG kæliskápar frá 149.995
65“ Panasonic Snjallsjónvarp 179.990 – 28% afsláttur
Fissler pottar og pönnur með allt að 60% afslætti
Whirlpool barkalausir þurrkarar frá 44.995
Þráðlausir bluetooth hátalarar með allt að 75% afslætti
Alsjálfvirkar DeLonghi kaffivélar frá 39.995

TAKMARKAÐ
MAGN
Fyrstur kemur
– fyrstur fær!

Opið alla
helgina!

OPIÐ!
OPIÐ Á SUÐURLANDSBRAUT VIRKA DAGA
FRÁ 10-18, LAUGARDAGA 11-16
OG SUNNUDAG 13-17.

7 VERSLANIR UM LAND ALLT

R

MENNING
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Gamansemi dugar
ekki alltaf til
LEIKHÚS

Lóaboratoríum

★★★★★

Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir
Leikstjóri: Kolfinna Nikulásdóttir
Leikarar: Arndís Hrönn Egilsdóttir,
Elma Lísa Gunnarsdóttir, Jóhanna
Friðrika Sæmundsdóttir, María
Heba Þorkelsdóttir
Leikmynd og búningar: Sigríður
Sunna Reynisdóttir
Lýsing: Valdimar Jóhannsson
Tónlist: Árni Rúnar Hlöðversson
Sviðshreyfingar: Ásrún Magnúsdóttir
Sokkabandið hefur skapað sér sérstöðu sem framsækinn sviðslistahópur sem sviðsetur sögur kvenna,
vinnur með ný íslensk verk og
íslenskum sviðslistakonum. Nú
stíga þær aftur á svið í samvinnu við
Borgarleikhúsið og kynna til leiks
splunkunýtt leikskáld. Lóaboratoríum er úr smiðju Lóu Hlínar Hjálmtýsdóttur sem er kannski þekktust
sem höfundur hnyttinna og vel
gerðra skopteikninga sem hafa verið
áberandi síðustu misseri.
Í stuttu máli fjallar leikritið um
nokkra daga í lífi fjögurra kvenna
sem eiga nánast ekkert sameiginlegt nema fjölskyldubönd og að
vera nágrannar. Háskólaneminn
Anna bankar óvænt upp á hjá móður
sinni Stellu um miðja nótt en á sama
tíma í næsta húsi gerir Brynja slíkt
hið sama hjá systur sinni Ingu. Uppgjör virðist liggja í loftinu. Sýningin
er rétt um sjötíu mínútur og leikritið byrjar vel þar sem persónur eru
kynntar til sögunnar með alla sína
bresti. En eftir um tuttugu mínútur
fara gallarnir í handritinu að birtast
einn af öðrum. Framvindan er lítil,
sérkenni persónanna eru sjaldnast
útskýrð og skrautleg fortíð þeirra
ekki sett í neitt samhengi.
Til þess að íslenskt sviðslistalíf
staðni ekki er nauðsynlegt að gefa
ungu og óreyndu fólki tækifæri til
að þróa sína list innan veggja stóru
leikhúsanna. Borgarleikhúsið hefur
sinnt því hlutverki ágætlega með því
að gefa ungu sviðslistafólki tækifæri
og fastráða leikskáld við húsið. Aftur
á móti verður stuðningurinn að vera

til staðar í gegnum allt vinnuferlið.
Leikskáld spretta sjaldnast fram
fullsköpuð. Þau þurfa aðstoð við að
meitla sinn stíl, harðan ritstjóra og
kröfu um ákveðin grunngæði.
Leikkonurnar gera sitt besta til
að gera gott úr takmörkuðu efni.
Arndís Hrönn og María Heba fá úr
mestu að spila og nota reynslu sína
til að gefa persónunum dýpt. Tímasetning þeirra beggja er stundum
virkilega fín og þær kunna báðar að
gefa þögninni óvæntar víddir. Aftur
á móti sitja Jóhanna Friðrika og
Elma Lísa uppi með heldur tvívíða
karaktera sem þróast lítið.
Kolfinna Nikulásdóttir er mikið
efni og er þetta í annað sinn sem hún
fær tækifæri til að leikstýra innan
veggja Borgarleikhússins. En reynslu
þarf til að vinna og leysa úr gölluðu
handriti. Kolfinna leitar leiða til
að brjóta upp senur með snörpum
ljósaskiptum, söngatriðum og skjámyndum en óreiða í úrvinnslu hugmyndanna gefur af sér brotakennda
afurð þar sem stílar skarast stöðugt.
Hönnunin öll glímir við svipað
vandamál þar sem hugmyndir
spretta fram en eru sjaldnast kláraðar. Þó standa leikmynd og búningar Sigríðar Sunnu upp úr. Íbúðirnar eru vel útfærðar og sömuleiðis
búningar þó að stundum virðist eins
og innréttingar í íslenskum grínleikritum séu skyldaðar til að vera ávallt
frá tíunda áratugnum. Ljósavinna
Valdimars er ekki eftirminnileg sem
og tónlist Árna Rúnars, þó að lagið
hennar Stellu sé smellið. Sviðshreyfingar Ásrúnar líða líka fyrir sundurleita leikstjórn og dansatriðin eru
eins og úr öðru leikriti.
Dapurlegt er að geta ekki mælt
með sýningu eins og Lóaboratoríum. Allur efniviðurinn er til staðar
þannig að úr verði hnyttin ádeila
um líf samtímakvenna sem væri svo
sannarlega velkomið og þarft um
þessar mundir. En húsið stendur á
veikum grunni og umgjörðin heldur
ekki. Íslensk leikritun dafnar ekki
fyrr en skapað er umhverfi þar sem
ungir höfundar geta þrifist, lært og
skapað með stuðningi frá fagfólki.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Nokkur spaugileg atriði
duga ekki til að skapa heila sýningu.

Arndís Hrönn og Jóhanna Friðrika í hlutverkum sínum sem mæðgur. MYND/ÞORBJÖRN ÞORGEIRSSON

Dansverk Margrétar Söru eitt af sjö bestu

V

erkið Spotted eftir Margréti
Söru Guðjónsdóttur danshöfund var valið eitt þeirra
sjö bestu sem sýnd voru í Bretlandi á síðasta ári, af tímaritinu
Exeunt’s.
Spotted var sýnt í skoska leikhúsinu Tramway og fékk afar lofsamlega dóma.
Gagnrýnandinn Andrew
Edwards sagði meðal annars: „Ég
hef aldrei verið eins snortinn af
dansverki á ævinni,“ og „ég mun
aldrei geta gleymt því sem ég sá
og upplifði í gegnum þetta verk.“
Margrét Sara frumsýndi nýtt
dansverk, Conspiracy CeremonyHypersonic States, í Berlín síðasta haust, það var opnunarverk
Reykjavík Dance Festival & Lókal
í nóvember. Nú er hún farin með
það í sýningarferðalag víðar um
Evrópu. – gun

Margrét Sara fær mikið lof fyrir dansverkin sín. MYND/JON MORTIMER

Láttu drauma þína rætast!
2018 Nissan Leaf 2 Zero

FORPÖNTUN

2018 Volvo XC90 T8

2018 Volvo XC60 T8

Með aukapakka 1.4 m.kr.

Með aukapakka 1.9 m.kr.

INSCRIPTION

Verð 3.990.000

2018 Volvo S90 T8

NÝR

INSCRIPTION

Verð 8.680.000

Verð 7.690.000

Verð 8.900.000

Við finnum draumabílinn fyrir þig á frábæru verði!
2018 Outlander Arctic

2016 Chevrolet Volt

2018 Volvo V40 D3

Ekinn 20.000 km

NÝR

Verð 4.550.000

2017 Volvo V6 D6 Summum

Ekinn 25.000 km

NÝR

Verð 3.090.000

Verð 3.890.000

Verð 4.450.000

Gerðu betri kaup hjá okkur! Hringdu núna í síma 511 2777
2017 Ford Transit 350

2017 Ford Transit Tourneo

2017 BMW X5 xDrive 40e

2018 Outlander Instyle

9 sæta

Ekinn 7.000 km

Ekinn 16.000 km

NÝR

Ekinn 16.000 km

Verð 3.990.000

Verð 4.990.000

Verð 7.750.000

Verð 5.180.000

2017 Kia Soul EV

2018 Dodge Grand Caravan

2018 Dodge Grand Carav.GT

2018 BMW 330e M-Sport

NÝR

Ekinn 2.000 km

Sérhæfum okkur í innflutningi á bílum frá Evrópu, USA og Kanada

Ekinn 9.500 km

Verð 2.690.000

NÝR

Verð 4.990.000

Verð 6.740.000

Verð 4.700.000

Ármúla 4 | Reykjavík | S: 511 2777 | sala@betribilakaup.is
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SÝND KL. 8, 10.15
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THE WRAP

SÝND KL. 5.30

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

KEFLAVÍK
KL. 7:20 - 10:10
KL. 7:20 - 10:10
KL. 5
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EP

P

DEN OF THIEVES
THE POST
THE DISASTER ARTIST

0%
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KRINGLUNNI

EGILSHÖLL

DEN OF THIEVES
MAZE RUNNER
PADDINGTON 2 ÍSL TAL
JUMANJI

0%

5
Ó-

Í
SIB

EP

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

50
Cent



óskarstilnefningar
BESTA MYNDIN
BESTA LEIKKONAN
-MERYL STREEP
P

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

O’Shea
Jackson Jr.

ÐA

I
FM

ÁLFABAKKA

SÝND KL. 6, 9

Gerard
Butler

Meryl Streep og
Tom Hanks í nýrri
stórmynd frá
Steven Spielberg

á þriðjudögum í Laugarásbíó

750
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á allar myndir nema íslenskar
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Þriðjudagur

Góða skemmtun í bíó
30
ÁRA

hvar@frettabladid.is

2018

30. JANÚAR 2018
Tónlist
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dalaust ú
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Hvað? Kvartett Ólafs Jónssonar á Kex
Hvenær? 20.30
Hvar? Kex hostel, Skúlagötu
Hljómsveitina skipa, auk Ólafs, þeir
Kjartan Valdemarsson á píanó, Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og
Scott McLemore á trommur. Ólafur
fagnar um þessar mundir útgáfu á
fyrsta geisladiski sínum en hann
ber titilinn Tími til kominn. Um
er að ræða verk sem Ólafur hefur
samið á undanförnum tuttugu
árum þar sem blandað er saman
ólíkum tónlistarstefnum á frumlegan máta. Ekki er útilokað að
nokkrir vel valdir standardar fylgi
með.

in

Flísabúð

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

ÚTSALAN
Í FULLUM GANGI
20AF-SL6ÁT0TU%
R!

USAR
VAXTALASLUR Í
IÐ
E
GR

12MÁN.

*

LA
A GREIÐS
OG FYRSÍ AT PRÍL!

H E I L S U R Ú M

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

ARGH!!! 100118#4

Finndu okkur
á facebook

Hvað? Uppruni, saga og hönnun
íslensku lopapeysunnar í máli og
myndum
Hvenær? 12.00
Hvar? Þjóðminjasafni Íslands
Í dag flytur Ásdís Jóelsdóttir, lektor
við Háskóla Íslands, erindi í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns Íslands.
Ásdís er höfundur bókarinnar:
Uppruni, saga og hönnun íslensku
lopapeysunnar í máli og myndum,
en hún hefur einnig gefið út bækur
um sögu hönnunar og íslenska
fatasögu.

Sýningar
Hvað? Sjónarhorn
Hvenær? 10.00
Hvar? Safnahúsinu, Hverfisgötu
Sýningin Sjónarhorn er ferðalag
um íslenskan myndheim fyrr og
nú. Í sjö álmum Safnahússins við
Hverfisgötu eru jafn mörg sjónar-

Um þessar mundir stendur yfir sýningin Kann frekar vel við þig en samt ekki í
Hinu húsinu. Tilvalin afþreying á þriðjudegi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

horn sem tengja saman ólík listaverk og áhugaverða muni, þvert á
efni og tímabil.
Hvað? Kann frekar vel við þig en samt
ekki – Kristín Dóra
Hvenær? 09.00
Hvar? Hitt húsið
Áhrif popptónlistar á mannshugann er eins og áhrif hita á eitt
stakt poppkorn, það stækkar, fær
nýjan tilgang og verður aldrei eins.
Á sýningunni skoðar Kristín Dóra
sannleikann og hreinskilnina í
poppinu. Lagið Hlið við hlið með
Friðriki Dór var Kristínu mikill innblástur og er titill sýningarinnar
fenginn úr því.
Hvað? Fagra veröld
Hvenær? 09.00
Hvar? Mokka-kaffi, Skólavörðustíg
Á sýningunni Fagra veröld er viðfangsefni Kristjáns Jóns íslenska
náttúran. Þetta eru léttar vatnslitamyndir af því sama sem Jónas orti
um í hulduljóðum sínum, blómum
og gróðri.
Hvað? Myrkraverk
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstöðum
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? Kjarvalsstaðir
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? Hafnarhúsinu
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? Bókasafni 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.

HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Óþekkti hermaðurinn
Gotowi Na Wszystko Ekstreminator ENG SUB
Svanurinn ENG SUB
Call Me By Your Name
The Disaster Artist
Three Billboards Outside Ebbing Missouri
On Body and Soul

17:30, 20:00
17:30
18:00
20:00, 22:30
20:00
22:30
22:30
Lopapeysur verða til umræðu í fyrirlestri Ásdísar Jóelsdóttur í Þjóðminjasafninu í dag.
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Hágæða amerísk heilsurúm
sem auðvelt er að elska

Sofðu rótt í alla nótt

Mörg af þeim fyrirtækjum sem hafa orðið til í viðskiptahraðlinum eru enn starfandi.

Opnað fyrir umsóknir í Startup Reykjavík 2018
Fyrirtæki geta nú sótt um í viðskiptahraðalinn Startup Reykjavík fyrir sumarið 2018 enda hefur
verið opnað fyrir umsóknir. Þetta
er í sjöunda sinn sem hraðallinn
er haldinn. Startup Reykjavík 2018
hefst þann 11. júní og lýkur þann
17. ágúst með kynningum verkefna
fyrir fjárfestum.
Frá því að verkefnið hófst árið
2012 hafa 60 teymi verið valin til
þátttöku og af þeim eru 39 starfandi fyrirtæki í dag. Í fyrra sóttu
150 teymi um þátttöku en aðeins

FRÁ ÞVÍ AÐ VERKEFNIÐ
HÓFST ÁRIÐ 2012 HAFA 60
TEYMI VERIÐ VALIN TIL
ÞÁTTTÖKU OG AF ÞEIM ERU 39
STARFANDI FYRIRTÆKI Í DAG.
komast tíu teymi að á ári hverju.
Fyrirtæki sem tekið hafa þátt hafa
samanlagt fengið yfir 2,5 milljarða
króna í fjármögnun.
Arion banki fjárfestir 2,4 millj-

Þjónustumiðstöð
tónlistarfólks

ónir króna í hverju fyrirtæki sem
er valið gegn 6 prósenta eignarhlut.
Einnig fá fyrirtækin aðgang að sameiginlegri vinnuaðstöðu í tíu vikur,
auk þjálfunar og fræðslu, víðfeðmu
tengslaneti og endurgjöf fjölda þaulreyndra sérfræðinga.
Startup Reykjavík er samstarfsverkefni Arion banka og Icelandic
Startups. Verkefnið var valið besti
viðskiptahraðall Norðurlandanna
árið 2015.
Sækja má um á vefsíðunni startupreykjavik.is. – sþh

FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...
DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...

ÚTSALA
Þúsundir fermetra af flísum með
20%-70% afslætti
Verðdæmi:
Harðparket löng borð 9mm kr. 1.990 - m2
Teppi og dúkar 25-70% afsláttur
WC innb. kassi/skál/seta kr. 35.900

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755

PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...
TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...
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Þriðjudagur

Nýtt

BORN DIFFERENT
KL. 20:10

Áhrifamiklir og frábærir þættir um einstaklinga um heim allan sem
sigrast hafa á ótrúlegustu hindrunum og láta ekkert stoppa sig.

Þrælgott
Þriðjudagskvöld
Fáðu þér áskrift á 365.is

GONE

KL. 20:40

Hörkuspennandi þættir um unga konu sem var eitt sinn fórnalamb
barnsræningja og Frank Novak sem bjargaði henni úr klóm hans á
sínum tíma. Nú vinna þau saman í sérstöku teymi innan bandarísku
alríkislögreglunnar sem sérhæﬁr sig í mannránum.

BLINDSPOT
KL. 21:25

Skemmtilegir og stórgóðir
spennuþættir um hina eitursnjöllu
Jane Doe og félaga hennar hjá FBI.

KNIGHTFALL
Ævintýraleg og spennandi
þáttasería sem fjallar um síðustu
daga riddara Musterisreglunnar á
14. öld.

KL. 22:55

Önnur sería þessara frábæru
gamanþátta sem gerast á eyðieyju
eftir að ﬂugvél brotlenti og hópur
fólks varð þar strandaglópar.

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

06.05 Friends
06.30 The Middle
07.00 Simpson-fjölskyldan
07.20 Teen Titans Go!
07.45 The Middle
08.10 Mike & Molly
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 Jamie's 30 Minute Meals
10.40 Undateable
11.10 Mr. Selfridge
12.00 Lóa Pind: Snapparar
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
13.45 American Idol
14.30 American Idol
15.15 Feðgar á ferð
15.40 The Mindy Project
16.05 Friends
16.30 Simpson-fjölskyldan
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 Anger Management
19.50 The Goldbergs
20.15 Born Different
20.40 Gone Hörkuspennandi
þættir sem fjalla um Kit eða
Kick Lanigan sem var eitt sinn
fórnarlamb mannræningja og
Frank Novak sem bjargaði henni
á sínum tíma. Í dag vinna þau
saman í sérstöku teymi innan
bandarísku alríkislögreglunnar
sem sérhæfir sig í mannránum
og mannshvörfum og eru í nánu
samstarfi við fyrrverandi fulltrúa
í leyniþjónustu hersins.
21.25 Blindspot
22.10 Knightfall
22.55 Wrecked
23.25 Grey's Anatomy
01.00 Lethal Weapon Spennandi
framhaldsþáttur sem byggður er
á hinum vinsælu Lethal Weapon
myndum sem slógu rækilega í
gegn á níunda og tíunda áratugnum og fjalla um þá Martin Riggs
og Roger Murtaugh. Tveir ólíkir
lögreglumenn í lífi og starfi, annar
varkár og fer með gát að öllu en
hinn lifir lífinu á ystu nöf, ná að
vinna saman með einstökum
árangri.
01.45 Lethal Weapon
02.30 When the Bough Breaks
04.15 X-Company
05.00 X-Company
05.45 Insecure

18.00 Fresh off the Boat
18.25 Pretty Little Liars
19.10 New Girl
19.35 Modern Family
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 The Last Man on Earth
21.15 iZombie
22.00 The Strain
22.45 50 Ways to Kill Your
Mammy
23.35 Flash
01.05 Vice Principals
01.40 New Girl
02.05 Modern Family
02.30 Seinfeld
02.55 Friends
03.20 Tónlist

11.50 As Cool as I Am
13.25 Me and Earl and the Dying Girl
15.10 The Lady in the Van
16.55 As Cool as I Am
18.30 Me and Earl and the Dying Girl
20.15 The Lady in the Van
22.00 Maggie Spennutryllir frá
2015 með Arnold Schwarzenegger
og Abigail Breslin. Ung kona
smitast af sjúkdómi sem breytir
sjúklingnum smám saman í uppvakning. Faðir hennar vill gera allt
til að bjarga henni en til hvaða
ráða getur hann gripið? Hér er á
ferðinni áhugaverð mynd með
frumlegum söguþræði en hún
gerist þegar skæður sjúkdómur
sem breytir fólki smám saman í
stórhættulega uppvakninga geisar
á jörðu. Þegar ung kona, Maggie,
uppgötvar að hún hefur sýkst flýr
hún að heiman til að vernda föður
sinn fyrir því sem koma skal.
23.35 Bluebird
01.05 Careful What You Wish
For Spennutryllir frá 2015. 17
ára piltur vingast við auðugan
nágranna sinn en er fljótlega
dreginn á tálar af eiginkonu hans
sem á sannarlega ekki eftir að
reynast öll þar sem hún er séð.
Hér er á ferðinni spennumynd og
glæpaflétta sem líkt hefur verið
við hina frægu mynd Body Heat.
02.35 Black Sea
04.30 Maggie

STÖÐ 2 SPORT

KL. 22:10

WRECKED

STÖÐ 2

06.55 FA Cup
08.35 FA Cup
10.15 FA Cup
11.55 FA Cup
13.35 Keflavík - Haukar
15.15 Domino's körfuboltakvöld
16.55 Chicago Bulls - Milwaukee
Bucks
18.50 Ensku bikarmörkin
19.20 Þýsku mörkin
19.50 Huddersfield - Liverpool
22.00 Laugardagsmörkin
22.15 Swansea - Arsenal
23.55 West Ham - Crystal Palace

Fyrsti
þáttur

MAGGIE
KL. 22:00

Hörkuspennandi mynd með
frumlegum söguþræði um unga
konu sem smitast af sjúkdómi og
hún breytist smám saman í
uppvakning.

STÖÐ 2 SPORT 2
09.30 FA Cup
11.10 FA Cup
12.50 Köln - Augsburg
14.30 Swansea - Liverpool
16.10 Burnley - Manch. United
17.50 Haukar - Grótta
19.50 Haukar - Stjarnan
21.30 Þýsku mörkin
22.00 Ensku bikarmörkin
22.30 Valencia - Real Madrid

LAST MAN ON EARTH
KL. 20:50

Skemmtilegur þáttur um Phil Miller
sem lendir í því að vera eini
Fyrsti
maðurinn á jörðinni eftir að
þáttur
mannskæður faraldur þurrkar
nánast út allt líf á jörðinni.

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

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
07.47 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveinsson
08.49 Lalli
08.55 Rasmus Klumpur
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 frá Madagaskar
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 frá Madagaskar
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 Artúr 3

Könnuðurinn
Dóra kl. 11.00
og 15.00

GOLFSTÖÐIN
08.00 Farmers Insurance Open
12.00 Farmers Insurance Open
16.00 Farmers Insurance Open
21.00 Golfing World
21.50 Pure Silk Bahamas
23.50 PGA Highlights

RÚV
15.55 Hæpið
16.25 Menningin - samantekt
16.50 Íslendingar
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Kata og Mummi
18.12 Mói
18.23 Skógargengið
18.25 Netgullið
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.55 Íslensku bókmenntaverðlaunin 2018
20.45 Kveikur
21.25 Höfuðstöðvarnar
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Gullkálfar
23.15 Foster læknir
00.10 Kastljós
00.25 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
01.30 Madam Secretary
02.15 The Orville
03.05 The Gifted
03.50 Ray Donovan
04.40 Síminn + Spotify
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 Playing House
14.15 Jane the Virgin
15.00 9JKL
15.25 Wisdom of the Crowd
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 Speechless
20.05 The Fashion Hero
21.00 The Orville
21.50 The Gifted
22.35 Ray Donovan
23.25 The Tonight Show

ÚTVARP
365.is

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Just Around the Corner · I Thought You Were on My Side
When Your Heart Is Weak · The Promise You Made

Hin goðsagnakennda hljómsveit

í hörpu 15. september
Miðasala hefst föstudaginn
2. febrúar kl. 12:00 á harpa.is og á tix.is
Tryggðu þér miða í tíma!

LÍFIÐ
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Beyoncé
var flott með
fjólubláan varalit frá
YSL og sérsmíðaða
eyrnalokka frá
Lorraine Schwartz.
Sólgleraugun eru frá
Alain Mikli.

hári, förðun og skarti
Stjörnurnar mættu
auðvitað í sínu fínasta
pússi á Grammyverðlaunahátíðina
sem fór fram á sunnudaginn. Margar þeirra
tryggðu sér athyglina
með skrautlegum
klæðnaði en líka
eftirtektarverðri hárgreiðslu, áberandi
förðun og einstöku
skarti og aukahlutum.
Þessar stóðu upp úr.

Cyndi Lauper er
óhrædd við að
lita á sér hárið
í öllum regnbogans litum. Í
þetta sinn var það
ljósfjólublátt.

Lana Del Rey vakti mikla athygli fyrir
þetta einstaka höfuðskraut.

Rihanna var að vinna með ákveðið
diskólúkk á hátíðinni.

Hailee Steinfeld var flott með
bláan augnskugga
sem minnti
óneitanlega
á níunda
áratuginn.

Tr yggðu
þér áskrif
t
í síma
1817

Þú átt skilið
skemmtilegra
sjónvarp
Gerðu vel við þig í vetur og fáðu áskrift að öllu því helsta
í innlendri og erlendri dagskrárgerð. Með skemmtipakkanum
færðu fjölbreytt afþreyingarefni fyrir alla fjölskylduna á Stöð 2,
Stöð 3, Stöð 2 Bíó, Stöð 2 Krakkar og Stöð 2 Maraþon Now.

MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is 1817

Elton John
var skrautlegur
eins og við var að
búast en hann var
með sólgleraugu úr
smiðju Gucci.

Lady Gaga
skartaði þessari
flottu fléttu-hárgreiðslu. NORDICPHOTOS/GETTY

Tyler,
the Creator var
klárlega með frumlegasta hárið á
Grammyhátíðinni.
Tónlistarkonan
Andra Day var
skrautleg, vægt
til orða tekið.

GÓÐUR BÍLL

BETRI DÍLL
LVERÐ
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NÝJAR 15” ÁLFELGUR
(svart/silfraðar)
NÝ VETRARDEKK
FILMUR Í AFTURGLUGGUM

Komið og reynsluakið
Allir bílar yrfarnir og í ábyrgð
Góð endursala

Tökum bíla uppí

Allt að 100% lánamöguleiki

Til í ýmsum litum

Handfrjáls
ndfr
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búnaður
únað
ún
aður
að
ur ((bluetooth)
blue
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toot
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Allir bílar með USB og AUX

Búnaður bíla á mynd getur verið frábrugðinn sölubílum - Takmarkað magn

*Yaris 1.0 bensín beinskiptir eknir á bilinu 25-30 þús.

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan
Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

kaﬃ á könnunni

opið mán-fös 10-18
lau 12-15

...á verði fyrir þig!

** Miðað við 80% lán til 84 mánaða - Árleg Vax
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Vaxtakjör
takjör
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SÍÐUSTU
DAGARNIR
Smáratorgi | Holtagörðum | Akureyri | Ísafirði

www.dorma.is
Ný og betri vefverslun

ALLTAF
OPIN

Janúarútsalan
útsalan
ALLT AÐ

60%
AFSLÁTTUR

GESTARÚM
Frábært gestarúm (folded bed) sem tekur lítið geymslupláss.
Rúmið er með tvöfalt fleiri gorma en mörg sambærileg rúm
og eykur það stuðning við líkamann til muna. Dýnan er með
liðamótum en ekki broti og eykur það líftíma hennar.

ÚTSALA

30%
AFSLÁTTUR

Fullt verð: 59.900 kr

Aðeins 41.730 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

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

www.dorma.is

Save the Children á Íslandi

Aðstandendur hátíðarinnar hafa vart undan að svara erlendum aðilum sem vilja fá að taka þátt í keppninni.

Útlendingar sýna
AK Extreme áhuga

Aðstandendur AK Extreme hátíðarinnar sem fram fer í apríl eru
nú á fullu í undirbúningi. Þeir finna fyrir stórauknum áhuga frá
erlendum snjóbrettaköppum. Keppandi frá Slóvakíu sigraði í fyrra.

S

njóbretta- og tónlistarhátíðin AK Extreme verður
haldin dagana 5. til 8.
apríl í ár og hápunkturinn
verður nú sem fyrr gámastökkið glannalega í Gilinu á Akureyri. Í fyrra sigraði Zoltan
Strcula í gámastökkinu og virðist
það hafa vakið athygli á keppninni
erlendis og segjast aðstandendur
keppninnar finna fyrir aukinni
aðsókn utan úr heimi.
„Við tökum eiginlega mest eftir
þessu á Facebook-síðunni okkar.
Það er farið að rigna yfir okkur
fyrirspurnum, aðallega um hvenær hátíðin sé haldin. Ég held að
ástæðan fyrir þessari auknu erlendu
aðsókn sé vegna þess að í fyrra vann
Eimskips gámastökkið er hápunktur hátíðarinnar.
erlendur keppandi, frá Slóvakíu,“
segir Emmsjé Gauti, einn aðstandbæ. Og gámunum fjölgar bara með
ÞETTA ER SVONA EINS
enda keppninnar. Hann nefnir
hverju árinu.
OG UFC, Í FYRSTU
einnig danska skíðamenn sem
„Ef maður sér myndir frá því
KEPPNINNI VORU ENGIR
þetta var að byrja þá eru þarna
tóku þátt eitt árið og virðast einnig
ÞYNGDARFLOKKAR – BARA
þrír gámar. Þetta er orðið töluvert
hafa dreift orðspori keppninnar um
EINHVER SÚMÓGLÍMUKAPPI Á
heiminn.
meira núna, gámarnir eru 19. Þetta
MÓTI EINHVERJUM RINDLI, EN Í verður alltaf meira og meira alvöru
Hann segist alla tíð hafa verið
DAG ER ÞAÐ BETRA.
duglegur við að auglýsa keppnina
keppni. Ef ég gæti farið í tímavél og
á samfélagsmiðlum, en hann kallar
aftur að fyrstu keppninni segði ég
janúar „spamm-mánuðinn“ sinn,
að stökkva best, hverjir eru dugbara: „Eruð þið eitthvað heimskir?
en það verði þó sífellt minna verk
legir að taka þátt í öðrum mótum
Þið getið ekkert gert þetta svona
– þið verðið að vera með öryggisvegna aukinna vinsælda
og pósta myndböndum af sér
og þannig.“
hátíðarinnar.
grindur.“ Við höfum verið að bæta
„Það hefur aldrei verið
Gauti nefnir
þannig hluti. Þetta er svona eins og
jafn mikil aðsókn áður
einnig að möguUFC, í fyrstu keppninni voru engir
í að keppa. Við reyndar
lega sé það svo
þyngdarflokkar – bara einhver
veljum inn í keppnina og
að gámastökksúmóglímukappi á móti einhverjum
erum með topp menn í
ið heilli marga
rindli, en í dag er það betra.“
að velja inn – þetta eru
erlenda þáttTónleikahliðin á hátíðinni hefur
strákar sem fylgjast
takendur vegna
líka verið að stækka og er núna
mjög vel með senunni
orðin stærðarinnar batterí. Í ár
þess hve glæfraog hvort þeir sem vilja
verða stórir tónleikar í Sjallanum
leg hugmyndin
taka þátt séu yfirleitt
sé og að þetta
þar sem vinsælustu tónlistarmenn
nógu hæfir til þess að
væri ekki leyft á
landsins spila auk þess sem á Græna
taka þátt. Þetta er
mörgum öðrum
hattinum verða upphitunartónalveg þannig að við
stöðum í heimleikar þar sem fram koma Dr. Spock
inum, sérstakerum að fylgjast
Emmsjé Gauti „spammar“ að
og Une Misère. Það má næla sér í
með fólki í fjölleigin sögn samfélagsmiðla með
lega ekki svona
miða á hátíðina á tix.is.
unum; hverjir eru
AK Extreme auglýsingum.
inni í miðjum
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

JANÚARTILTEKT
Allt að 50% afsláttur

ALLRA
SÍÐUSTU
DAGAR

On-ear Wireless

55" XE90 4K HDR XDR

EOS 77D m/ 18-135 USM linsu

Verð: 26.900 kr.

Verð: 239.990 kr.

Verð: 179.900 kr.

Tilboðsverð: 19.901 kr.

Tilboðsverð: 203.991 kr.

Tilboðsverð: 159.899 kr.

Einstök hljómgæði með On-ear
þráðlausum heyrnartólum.

Örþunnt sjónvarp með full-array
baklýsingu og óviðjafnanlegum
myndgæðum.

Fangaðu magnaðar ljósmyndir með stórri
24.2 megapixla CMOS APS-C myndflögu.
Canon grunnnámskeið fylgir með.

ThinkPad T470 14" i5

SoundLink Micro Bluetooth

MDR-1000X

Verð: 249.900 kr.

Verð: 15.900 kr.

Verð: 49.990 kr.

Tilboðsverð: 199.899 kr.

Tilboðsverð: 12.901 kr.

Tilboðsverð: 37.493 kr.

Öflug vél með frábærum skjá.
Vegur aðeins 1.650 g.

Þráðlausi SoundLink Micro hátalarinn er
pínulítill – þangað til þú kveikir á honum!

Hágæða þráðlaus heyrnartól með
stafrænni hljóðvörn.

netverslun.is
Borgartúni 37, 105 Reykjavík • Kaupangi, Akureyri

*Allt að 50% afsláttur af einstökum vörum á meðan birgðir endast.

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
Jóns Sigurðar
Eyjólfssonar

Saga tveggja
manna

E

inn örlagaríkan dag árið 2009
komst Mariano Rajoy, formaður
Lýðflokksins og núverandi forsætisráðherra Spánar, í hann krappan
þegar Baltasar Garzon lögmaður
handtók höfuðpaurinn í umfangsmesta spillingarmáli Spánverja.
Síðan þá hafa tugir Lýðflokksmanna
verið dregnir fyrir dóm og lýðnum
gert ljóst að hann hefur verið rændur
um fleiri milljarða en ég kann að
nefna í íslenskum krónum. Í framhaldinu fannst svart bókhald þar sem
greiðslur til Rajoy eru færðar til bókar.
Upp frá þessum degi hefur gengi
þessara manna orðið æði ólíkt. Rajoy
hefur verið forsætisráðherra frá því
að Lýðflokkurinn vann kosningarnar
árið 2011. Honum er nú hampað fyrir
að hafa bætt efnahagsástandið á Spáni
og dregið úr atvinnuleysi. Honum
er einnig hossað fyrir hörkuna sem
hann sýnir Katalóníumönnum en
andúð í garð sjálfstæðissinna er orðin
svo megn að það má vel kaupa sér
vinsældir með stórkallalátum í þeirra
garð. Ef kosið yrði á morgun myndi
hann vinna sinn þriðja kosningasigur.
Garzon man sinn fífil fegurri. Hann
varð heimsþekktur þegar hann gaf út
handtökuskipun á hendur Augusto
Pinochet, fyrrverandi einræðisherra
í Síle, árið 1999. Hafði hann þá upp á
vasann sönnunargögn um að minnsta
kosti fjörutíu tilfelli pyntinga og
morða. Samt geymdi Thatcher þann
síleska undir pilsfaldinum. Garzon
var hins vegar sviptur lögmannsréttindum á Spáni árið 2012 á afar
umdeildum forsendum. Heppilegt
fyrir Rajoy. Lögmaðurinn er í útlegð.
Honum er legið á hálsi fyrir að liðsinna Júlían Assange með sinn Víkíleka. Þar að auki þykir vinfengi hans
við Kristínu Kirchner, fyrrverandi
forseta Argentínu, ekki lappa upp á
orðstírinn.
Þetta er ekki aðeins saga tveggja
manna heldur sorgarsaga heillar þjóðar. Alla vega sorgleg fyrir Demókrítos
gamla sem sagði að allt væri fyrir bí
þegar ranglætið væri orðið að fyrirmynd og réttlætið að spotti?

Opið allan
sólarhringinn
í öllum verslunum

.is

Allt það
helsta úr heimi
TÍSKUNNAR
á einum stað
GLAMOUR.IS

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

