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Bátaf loti Flateyringa varð gríðarlega illa úti í snjóf lóðunum sem féllu þar í fyrrakvöld og ljóst að heimamanna bíður mikið uppbyggingarstarf. MYND/HAUKUR SIGURÐSSON

ALVÖRU MATUR
Á ÖRFÁUM MÍNÚTUM

SNJÓFLÓÐ Unglingsstúlku var 
bjargað undan snjó og mikið 
eignatjón varð er tvö snjóflóð féllu 
á Flateyri í fyrrakvöld. Stúlkunni 
var bjargað innan við klukkustund 
eftir að f lóðið féll.

Talið er að meirihluti báta sem 
voru við höfnina sé ónýtur og  til-
kynnt hefur verið um tjón á húsum 
og f leiri munum í bænum.

Samkvæmt upplýsingum frá Veð-
urstofunni féll fyrra f lóðið klukkan 
23.03 og það seinna um fimmtán 
mínútum síðar.

Eyþór Jóvinsson, björgunarsveit-
armaður á Flateyri, segir tilfinn-
inguna þegar unglingsstúlkunni 
Ölmu Sóleyju Ericsdóttur Wolf var 
bjargað ólýsanlega.

„Það var alveg ótrúlegt þegar við 
svo fundum hana. Við vorum búnir 
að grafa og grafa, höfðum grafið 
upp stóla og ýmislegt þar sem við 
fundum fyrir mýkt í snjónum. Svo 

endum við á því að finna rúmið, 
gröfum okkur þangað niður og þar 
er hún blessunin,“ segir Eyþór.

Að sögn Eyþórs hefur ekki enn 
verið hafist handa við verðmæta-
björgun. Starf björgunarsveita snúi 
aðallega að sálrænum stuðningi.

„Hér er auðvitað tjón upp á 
f leiri hundruð milljónir á skipum, 
bryggjum og mannvirkjum en bara 
það að við höfum náð henni á lífi, 
það gerbreytir öllu hérna,“ segir 
Eyþór.

Stuttu eftir að snjóf lóðin féllu 
á Flateyri féll snjóf lóð í Súganda-
fjörð til móts við Suðureyri. Við 
f lóðið skall f lóðbylgja á höfninni í 
bænum og bátar slitnuðu frá. Tjón 
þar liggur ekki fyrir.

Bæði f lóðin sem féllu á Flateyri 
fóru að hluta yfir varnargarðinn 
ofan við bæinn. Hefur Halldór Hall-
dórsson sem á sæti í Ofanflóðasjóði 
gagnrýnt hversu lítill hluti fjár-
magns sem rennur í sjóðinn árlega 
sé notaður í uppbyggingu varna.

„Það blasir við að snjóflóðavarnir 
skiptu sköpum í þessum hamförum 
í fyrrinótt. Við sem þjóð munum 
aldrei fyrirgefa okkur það ef líf tap-
ast vegna hamfara á skilgreindum 
hættusvæðum,“ segir Halldór.

Ljóst er að áfallið hefur mikil 
áhrif á bæjarbúa. Segir Edda Björg 
Þórðardóttir, nýdoktor í lýðheilsu-
fræðum, að mikilvægt sé að fólki 
sé veittur bæði góður félagslegur 
og tilf inningalegur stuðningur. 

„Við berum ábyrgð á því sem sam-
félag hvernig fólki vegnar eftir sam-
félagsleg áföll,“ segir Edda.

Enn var í gildi óvissustig vegna 
snjóf lóðahættu á norðanverðum 
Vestfjörðum og hættustig vegna 
snjóf lóða á Ísafirði í gærkvöldi. Á 
Flateyri og Ísafirði voru hús rýmd.

„Við munum ekki aflétta óvissu-
stigi, hættustigi eða rýmingu á 
svæðin nema að snjóf lóðahætta 
minnki umtalsvert,“ segir Auður 
Kjartansdóttir á snjóf lóðavakt 
Veðurstofu Íslands.

Í dag eru 25 ár frá því að fjórtán 
létu lífið í snjóflóði á Súðavík. Í lok 
október það sama ár fórust tuttugu 
í snjóflóði á Flateyri. 
– bdj, aá, bþ / sjá síðu 4 og 6

Viðbúnaður í kjölfar mikilla snjóflóða
Mikil mildi þykir að ekki fór verr er tvö snjóflóð féllu á Flateyri og eitt í Súgandafjörð. Stúlku sem varð fyrir seinna flóðinu á Flat-
eyri var bjargað eftir um 40 mínútur. Tvö flóðanna fóru yfir varnargarða. Hefur notkun fjár úr Ofanflóðasjóði verið gagnrýnd.

+PLÚS

Bara það að við 
höfum náð henni á 

lífi, það gerbreytir öllu 
hérna.

Eyþór Jóvinsson, björgunarsveitar-
maður á Flateyri



Veður

Austlæg átt, 5-13 m/s í dag, en 
suðlægari síðdegis. Skúrir eða él á 
suðurhelmingi landsins en annars 
úrkomulítið. Hiti um og yfir frost-
marki með suðurströndinni, en 
frost 0 til 7 stig norðan til. 
SJÁ SÍÐU 22
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ÚTSALAN ER Í 
FULLUM GANGI
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Strákarnir okkar voru slegnir niður á jörðina 

REYK JAVÍK Stytting á starfstíma 
leikskóla Reykjavíkurborgar var 
samþykkt í skóla- og frístundaráði 
í vikunni og verður málið á dagskrá 
borgarráðs í næstu viku. Eins og 
staðan er í dag er leikskólum lokað 
klukkan 17.00, en ef tillagan verður 
samþykkt í borgarráði verður þeim 
lokað klukkan 16.30.

Tillagan byggir á niðurstöðum 
skýrslu stýrihóps um umbætur og 
leikskólastarf frá því í desember. 
Þar kemur fram að 92 prósent leik-
skólabarna séu sótt fyrir klukkan 
16.30 á daginn. Hefur verið í 
umræðunni meðal leikskólakenn-
ara og stjórnenda að vistunartími 
barna hafi verið að lengjast undan-
farin ár.

„Leikskólakennarar hafa haft 
áhyggjur af þessari þróun og telja 
að langur dvalartími, í erilsömu 
umhverfi í stórum hópi barna, í 
8,5 til allt að 9,5 stundir á dag sé of 
mikið og komi niður á þroska s.s. 
málþroska og líðan barna sem í 
auknum mæli sýni merki kvíða og 
streitu,“ segir í skýrslunni.

Gert er ráð fyrir að breytingin 
taki gildi 1. apríl næstkomandi 
vegna dvalarsamninga sem eru 
nú þegar í gildi. Þá munu foreldrar 
geta sótt um aðlögunarfrest til 
1. ágúst vegna sérstakra aðstæðna.

Alls eru 5.202 börn í leikskólum 
borgarinnar. Þar af eru 937 börn 
með dvalarsamning til klukkan 
16.30 eða síðar á daginn, að meðal-
tali er um helmingur þeirra sóttur 
fyrir þann tíma. Þrjú prósent, eða 
152 börn að meðaltali, eru sótt eftir 
klukkan 16.45 á daginn.

Nokkur munur er á opnunar-
tímum um landið. Leikskólar í 
Hafnarfirði, á Seltjarnarnesi, Mos-
fellsbæ og Garðabæ eru opnir til 
klukkan 17. Þeim er lokað klukkan 

16.30 í Kópavogi og Reykjanesbæ, 
þá er þeim lokað klukkan 16.15 á 
Akureyri.

Skúli Helgason, formaður skóla- 
og frístundaráðs, segir að verið sé 
að bregðast við ábendingum fag-
fólks og skorti á nýliðum. „Mark-
miðið er að minnka álagið, bæði 
fyrir börnin og starfsfólkið, og geta 
haldið uppi góðu og faglegu starfi í 
leikskólunum,“ segir Skúli.

Eyþór Arnalds, oddviti Sjálfstæð-
isflokksins, segir að breytingarnar 
komi til með að bitna á barnafólki 
og þá helst konum. „Við munum 
leggjast gegn þessu á öllum stigum. 
Meirihlutinn hefur misst jarðsam-
band með því að velja að spara með 
þessum hætti,“ segir Eyþór.

Hildur Björnsdóttir, borgarfull-
trúi Sjálfstæðisf lokksins, segir 
skýringu á því hvers vegna vist-
unartími sé lengri í dag en áður. 
„Ástæða þess að börn eru ekki 
lengur fjóra til fimm tíma á leik-
skóla er að konur hafa sótt fram 
á vinnumarkaðinn. Ég óttast að 
skerðing á leikskólaþjónustu geti 
leitt til bakslags í jafnréttisbarátt-
unni.“

Skúli hafnar því að breytingarnar 
séu stórar. „Við höfum eytt miklum 
tíma í það með leikskólastjórum að 
ræða hvort það séu einhverjir hópar 
sem færu líklega illa út úr þessu. Það 
er mjög skýrt mat þeirra að svo sé 
ekki.“ arib@frettabladid.is

Deilt um opnunartíma 
leikskóla borgarinnar
Lagt er til að leikskólum borgarinnar verði lokað hálftíma fyrr á daginn. For-
maður skóla- og frístundasviðs segir breytinguna ekki stórvægilega. Borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins kveðst hins vegar óttast bakslag í jafnréttisbaráttu.

Langflest börn á leikskólum eru sótt fyrir klukkan 16.30. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við höfum eytt 
miklum tíma í það 

með leikskólastjórum að 
ræða hvort það séu ein-
hverjir hópar sem færu illa 
út úr þessu. Það er mjög 
skýrt mat þeirra 
að svo sé ekki.

Skúli Helgason, 
formaður, skóla- 
og frístundaráðs

HÚSNÆÐISMÁL Viðskipti með fast-
eignir námu um 560 milljörðum 
króna í fyrra. Kaupsamningar voru 
ríflega tólf þúsund og meðalfjárhæð 
samnings um 46 milljónir króna 
samkvæmt tilkynningu frá Þjóðskrá.

Fjöldi þinglýstra kaupsamninga 
hélst nánast óbreyttur frá fyrra 
ári en heildarfjárhæðin jókst um 
4,4 prósent milli ára að nafnvirði. 
Meðalfjárhæð hvers samnings 2018 
var 44 milljónir. Rúm 63 prósent 
kaupsamninga voru vegna fasteigna 
á höfuðborgarsvæðinu, eða um 7.700 
samningar. Meðalfjárhæð þeirra 
var um 54 milljónir króna. Fjöldi 
samninga breyttist ekki milli ára en 
heildarveltan jókst um tæp fimm 
prósent. – sar

Yfir tólf þúsund 
kaupsamningar

44
milljónir var meðalfjárhæð 
hvers samnings 2018.

Ungverjaland stöðvaði sigurgöngu íslenska liðsins á Evrópumótinu í handbolta karla þegar liðin mættust í lokaleik riðlakeppninnar í gærkvöldi. 
Ísland hefur leik í milliriðli mótsins þegar liðið mætir Slóveníu á föstudaginn kemur. Íslenska liðið fer án stiga inn í milliriðilinn.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA 

REYKJAVÍK Hart var tekist á í skipu-
lags- og samgönguráði Reykja-
víkurborgar í gær. Fyrir fundinum 
lágu drög að tillögu um deiliskipu-
lag Elliðaárdals til kynningar, en 
þau gera ráð fyrir að það taki ekki 
til umdeildra áforma um uppbygg-
ingu á þróunarreit við Stekkjar-
bakka.

Í bókun Vigdísar Hauksdóttur, 
Miðf lokki, segir að mjög sláandi 
sé að skipulagið taki skarpa beygju 
fram hjá þróunarreit við Stekkjar-
bakka, þar sem fyrirhuguð gróður-
hvelfing Bio Dome á að rísa.

Fulltrúar Sjálfstæðisf lokks létu 
bóka að sex ár væru frá ákvörðun 
um að taka upp deiliskipulagið og 
tímabært væri að vernda dalinn. 
Athygli veki að þróunarreitur við 
Stekkjarbakka sé ekki innan deili-
skipulagssvæðisins þrátt fyrir ein-
róma niðurstöðu starfshóps um 
framtíð dalsins frá 2016. Enn frem-
ur er bent á að ósar Elliðaánna séu 
ekki innan deiliskipulagssvæðis-
ins, en mikið rask sé fyrirhugað á 
þessum viðkvæmu stöðum.

Þá bókuðu fulltrúar meirihlut-
ans að í drögunum sé megináhersla 
lögð á verndun dalsins og nýtingu 
hans til útivistar. – jþ

Bókuðu á víxl

Hið umdeilda svæði neðan við 
Stekkjarbakka. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Enn fremur er bent á að 
ósar Elliðaánna séu ekki 
innan deiliskipulagssvæð-
isins.
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SÖLU-, MARKAÐS- OG REKSTRARNÁM

Sérlega víðtæk tveggja anna námsbraut unnin í samstarfi við 
Framvegis – miðstöð símenntunar. Fyrir fólk sem vill skapa sér 
sterkari stöðu á vinnumarkaði með því að öðlast hagnýta þekkingu  
á sölu-, markaðs- og rekstrarmálum.

EINSTAKT VERÐ
Námið er styrkt af Fræðslusjóði. Þess vegna er hægt að bjóða 
þessa geysiöflugu námsbraut á hreint ótrúlegu verði eða aðeins 
103.000 kr. (heildarvirði er 580.000 kr.). 

FYRIR HVERJA?
Námið er ætlað fólki sem er 18 ára eða eldri og hefur stutta 
formlega skólagöngu að baki.

Hefst 11. febrúar 2020  •  Kvöldhópur  •  Tvær annir

Af hverju nám hjá Promennt?

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

Markmiðið með þessari námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni 
sem þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel 
undirbúnir fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum 
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. 

Námið skiptist í 5 hluta: • Bókhald – grunnur
 • Verkefnastjórnun
 • Bókaranám fyrir lengra komna
 • Skattskil einstaklinga með rekstur 
 • Viðurkenndur bókari – lokahluti

Hefst 22. janúar 2020 • Lýkur 28. nóvember 2020

Gerðu þig að verðmætari
starfsmanni

FJARKENNSLA Í BEINNI 

Þessar námsbrautir bjóðast bæði í stað- og fjarnámi. Fjarkennslan 
okkar fer fram í beinni útsendingu sem þýðir einfaldlega að þú getur 
tekið þátt í kennslustundinni algjörlega óháð staðsetningu.
Nú fá nemendur einnig upptökur af völdum hluta námskeiða með 
Fræðsluskýinu.

PROMENNT • Skeifunni 11B • 108 Reykjavík • Sími 519 7550
promennt@promennt.is • promennt.is

Skráning og nánari upplýsingar á promennt.is

• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.
• Náið samstarf við atvinnulífið.
• Mikill hluti nemenda Promennt hefur fengið   

 ný starfstækifæri að loknu námi.
• Nemendur hafa val um staðkennslu og/eða fjarkennslu  

 í beinni ásamt góðum stuðningi með Fræðsluskýinu.
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• BÓKHALDS- OG 
SKRIFSTOFUNÁM

• TÆKNINÁM
• SÖLU-, MARKAÐS-

OG REKSTRARNÁM

 Góðir atvinnumöguleikar

FRAMABRAUT – KERFISSTJÓRNUN 
– frá byrjendum til sérfræðinga

Sérlega áhugaverð og gagnleg tveggja anna námsbraut sem gerir 
miklar kröfur til nemenda. Þetta nám hentar þeim sem hafa áhuga 
á að skapa sér frama á upplýsingatæknisviði með kerfisstjórnun 
sem aðalgrein. Mjög margir nemendur okkar hafa hafið störf á 
nýjum vettvangi eftir námið.  

STÍGÐU ÞÍN FYRSTU SKREF Í TÆKNIHEIMINUM
Námið hentar byrjendum afar vel. Nemendur þurfa ekki að hafa 
reynslu eða aðra menntun á sviði upplýsingatækni þegar námið 
hefst.

STERK TENGING VIÐ ATVINNULÍFIÐ
Námsbrautin er unnin í samvinnu við nokkur af sterkustu 
tæknifyrirtækjum á íslenska markaðnum og má sem dæmi nefna 
Nýherja, Opin Kerfi, Advania og Sensa.

Hefst 21. janúar 2020 • Lýkur í janúar 2021 
*Ath! Einnig hægt að bóka sig á stök námskeið.
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Við sem þjóð 
munum aldrei 

fyrirgefa okkur það ef líf 
tapast vegna hamfara á 
skilgreindum hættusvæðum.
Halldór Halldórs-
son, nefndar-
maður í ofan-
flóðanefnd
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✿ Alvarlegt ástand í ofanflóðavörnum
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BANDARÍKIN Sex af tólf forseta-
efnum Demók rata mættust í 
kappræðum í vikunni. Allra augu 
eru á Joe Biden, fyrrverandi vara-
forseta, og öldungardeildarþing-
mönnunum Elizabeth Warren og 
Bernie Sanders, en þau eru talin 
líklegust til að verða frambjóðandi 
Demókrata í forsetakosningunum 
í Bandaríkjunum í haust.

Bæði Warren og Sanders vilja að 
Bandaríkjamenn hætti hernaðar-
umsvifum í Miðausturlöndum en 
Biden varaði við að slíkt gæti verið 
vatn á myllu ISIS. Þá var mikið rætt 
um kyn frambjóðenda, en Warren 
segir að Sanders hafi sagt við sig 
árið 2018 að kona gæti aldrei orðið 
forseti Bandaríkjanna. Sanders 
neitar staðfastlega að hafa sagt 
neitt slíkt.

Á sama tíma var Donald Trump 
Banda r ík ja forset i að áva r pa 
stuðningsmenn sína í Wisconsin-
ríki. Fór hann hörðum orðum um 
Demókrata. „Bernie og róttæka 

vinstrið geta ekki varið fjölskyld-
ur ykkar eða landið okkar,“ sagði 
Trump. Bætti hann við að Demó-
kratar væru uppteknari af „vit-
skertum blekkingum“ og norna-
veiðum.

Vísaði hann þar í ákæru Banda-
ríkjaþings fyrir embættisbrot. 
Þingmenn Demókrata birtu í 

gær mikið magn sönnunargagna 
sem eiga að sýna fram á tilraunir 
ríkisstjórnar Trumps til að beita 
stjórnvöld í Úkraínu þrýstingi til 
að rannsaka Biden. Gögnin koma 
frá Lev Parnas, samstarfsmanni 
Rudys Guiliani, lögmanns Trumps. 
Er búist við að réttarhöldin hefjist 
í næstu viku. – ab

Ekki sammála um hernaðarumsvifin

Elizabeth Warren, öldungadeildarþingmaður Demókrata. MYND/EPA

SNJÓÐFLÓÐ Í kjölfar hamfaranna 
á Súðavík og Flateyri árið 1995 var 
þjóðfélagið í losti. Ákveðið var að 
ráðast þegar í stað í umfangsmiklar 
framkvæmdir við snjóf lóðavarnir. 
Lagt var mat á hættu um land allt 
og reynt að forgangsraða verk-
efnum.

Alls er hættumat í gildi á 23 þétt-
býlisstöðum víðsvegar um landið. 
Flestir þeirra eru á Vestfjörðum. 
Staðirnir eru skilgreindir sem A-, 
B-, og C-hættusvæði og eru síðast-
nefndu svæðin þau hættulegustu. 
Þar sem byggð fellur innan C-
hættusvæða er nauðsynlegt að 
byggja upp varnir en öryggi fólks 
á öðrum svæðum er tryggt með 
vöktun og rýmingum.

Á fimmtán stöðum um land allt 
hefur verið komið fyrir vörnum 
eða þá að keyptar hafa verið upp 
fasteignir á hættulegum stöðum. 
Alls hefur 21 milljarði króna verið 
varið í verkefnið. En betur má ef 
duga skal því enn á eftir að ljúka 
framkvæmdum á átta stöðum sem 

Snjóflóðavörnum er ólokið 
við átta bæi á hættusvæðum

Átta þéttbýlisstaðir á hættusvæði C eru með ófullnægjandi snjóflóðavarnir.

skilgreindir eru á hættusvæði C, 
Patreksfirði, Tálknafirði, Bíldudal, 
Hnífsdal, Siglufirði, Seyðisfirði, 
Neskaupstað og Eskifirði. Verðmið-
inn á þessum verkefnum er annar 
21 milljarður króna.

Sums staðar eru verkefnin farin 
af stað. Í fyrra hófst vinna við varn-
ir undir Urðarbotni í Neskaupstað 
og er áætlað að gerð þeirra ljúki á 
næsta ári. Þá hefst vinna við varn-
argarða við Urðir, Hóla og Mýrar á 
Patreksfirði nú í vor og er áætlað að 
þeirri vinnu ljúki árið 2023. Undir-
búningur annarra verkefna er mis-
langt á veg kominn.

Upphaf lega var gert ráð fyrir 
að framkvæmdum við þéttbýlis-
staði sem skilgreindir voru á efsta 

SNJÓFLÓÐ Þrjár fjölskyldur settust 
að á Flateyri fyrir tæpum tveimur 
árum og er vel haldið utan um þær, 
segir Bryndís Friðgeirsdóttir, verk-
efnastjóri Rauða krossins á Vest-
fjörðum.

„Þótt þau tjái sig ekki mikið um 
líðan sína getum við ímyndað 
okkur álagið sem þetta veldur,“ 
segir Bryndís og bendir á að svona 
hamfarir valdi sérstöku álagi á alla 
sem orðið hafa fyrir alvarlegum 
áföllum áður; bæði fyrir marga 
íbúa á Flateyri sem misstu ástvini 
í síðasta f lóði og fyrir f lóttafólkið 
sem hefur orðið fyrir gríðarlegum 
áföllum áður.

„Sjálfboðaliðarnir okkar taka líka 
mið af þessu. Þau fóru strax í nótt að 
sinna þeim og munu ekki sleppa af 
þeim hendinni strax,“ segir Bryn-
dís. Hún lætur þess getið að fjöl-
skyldurnar þrjár finni líka mikið til 
með nágrönnum sínum. „Þau eru 
orðin sterkur hluti af samfélaginu 
og skynja angistina mjög sterkt og 
vilja sjálf styðja nágranna sína.“ – aá

Flóttafólkið í 
góðum höndum

1 Patreksfjörður, 2 Tálknafjörður, 3 Bíldudalur, 4 Hnífsdalur, 
5 Siglufjörður, 6 Seyðisfjörður, 7 Eskifjörður

hættustigi, f lokki C, yrði lokið árið 
2010 og því hefur mikil töf orðið á 
framkvæmdum.

Ofanf lóðasjóður var stofnaður 
1997 til að mæta uppbyggingunni 
á vörnunum. Sjóðurinn er í vörslu 
umhverfisráðuneytisins en tekjur 
hans byggjast á því að árlegt gjald 
er lagt á allar brunatryggðar hús-
eignir sem nemur 0,3 prósentum 
af vátryggingaverðmæti. Lauslega 
áætlað eru rúmlega 20 milljarðar 
í sjóðnum sem ætti að duga til að 
klára verkefnin. Það er á ábyrgð 
fjárlaganefndar að skammta pen-
inga í uppbygginguna ár hvert.

Halldór Halldórsson, sem á sæti í 
ofanf lóðanefnd, er ómyrkur í máli 
um ástandið. „Þessi uppbygging 
gengur alltof hægt því Alþingi 
dregur lappirnar. Ég hef verið í 
sambandi við þingmenn vegna 
málsins en það virðist hafa lítil 
áhrif. 

Það virðist aldrei vera heppi-
legur tími til þess að ljúka þessum 
verkefnum. Fyrst var bent á efna-
hagshrunið og núna þarf að halda 
að sér höndum vegna þenslu í hag-
kerfinu,“ segir Halldór.

Hann hefur vakið athygli á 
vandamálinu í nokkur ár en hefur 
ekki orðið var við áhuga stjórn-
málamanna. Meðal annars hefur 
hann gagnrýnt það að aðeins um 
þriðjungur fjármuna sem renna 
í ofanf lóðasjóð ár hvert, eins og 
lög gera ráð fyrir, er notaður í upp-
byggingu varna.

„Við hlaupum upp til handa og 
fóta þegar hamfarirnar skella á 
en fyrirbyggjandi aðgerðir ganga 
hægt. Það blasir við að snjóf lóða-
varnir skiptu sköpum í þessum 
hamförum í fyrrinótt. Við sem þjóð 
munum aldrei fyrirgefa okkur það 
ef líf tapast vegna hamfara á skil-
greindum hættusvæðum,“ segir 
Halldór. bjornth@frettabladid.is

SNJÓFLÓÐ „Þarna mátti ekkert 
miklu muna, það var ansi þétt um 
hana þarna,“ segir Eyþór Jóvinsson, 
björgunarsveitarmaður á Flateyri. 
Hann tók þátt í björgun Ölmu Sól-
eyjar Ericsdóttur Wolf, fjórtán ára 
stúlku sem varð fyrir seinna snjó-
f lóðinu sem féll á bæinn í fyrradag.

„Þegar við mætum á svæðið 
mæti ég móður hennar sem er að 
skríða út um glugga á húsinu. Hún 

lætur okkur vita nákvæmlega hvar 
stúlkan er og við bara ráðumst á 
það rými, mokum eins og brjál-
æðingar,“ segir Eyþór.

Fyrra f lóðið sem féll á Flateyri 
féll rétt utan við hús Eyþórs. „Ég 
kíki út um gluggann, sé bátana á 
hvolfi og átta mig á því hvað hefur 
gerst. Ég tek myndir sem ég sendi 
á björgunarsveitarhópinn og við 
drífum okkur af stað,“ segir Eyþór.

„Við vorum því búnir að klæða 
okkur og gera okkur klára þegar 
seinna f lóðið fellur,“ segir Eyþór og 
bætir við að einungis örfáum mín-
útum eftir að f lóðið féll hafi björg-
unarsveitarmenn hafist handa við 
að bjarga Ölmu.

„Það var alveg ótrúlegt þegar 
við svo fundum hana. Við vorum 
búnir að grafa og grafa, höfðum 
grafið upp stóla og ýmislegt þar 

sem við fundum fyrir mýkt í 
snjónum. Svo endum við á því að 
finna rúmið, gröfum okkur þangað 
niður og þar er hún blessunin,“ 
segir Eyþór.

„Þetta er ekki stórt bæjarfélag 
og við þekkjum þessa fjölskyldu 
og þessa stelpu mjög vel. Kannski 
verður maður því enn ákveðnari, 
við gáfum okkur alla í þetta,“ segir 
Eyþór. – bdj

Gáfu sig alla í björgun Ölmu sem festist í snjóflóðinu á Flateyri

Þessa mynd tók Eyþór fyrir utan 
heimili sitt rétt eftir að fyrra flóðið 
féll. MYND/EYÞÓR JÓVINSSON

Björgunarsveitarmenn á Flateyri. 
MYND/EYÞÓR JÓVINSSON

Þau eru orðin 
sterkur hluti af sam-

félaginu og skynja angistina 
mjög sterkt.

Bryndís Friðgeirsdóttir, verkefna-
stjóri Rauða krossins

Alls eru 23 þéttbýlis-
staðir um land allt með 
skilgreint hættumat. 
Enn er framkvæmdum 
ólokið við átta bæi en 
framkvæmdum átti að 
ljúka fyrir áratug. „Þessi 
uppbygging gengur 
allt of hægt því Alþingi 
dregur lappirnar,“ segir 
Halldór Halldórsson, 
sem á sæti í ofanflóða-
nefnd. Þingmenn séu 
áhugalausir. 
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Allir bátar nema einn sem voru í Flateyrarhöfn í fyrrakvöld munu vera ónýtir eftir að snjóflóð féll úr fjallinu ofan við bæinn og sökkti flotanum á augabragði. MYND/ÖNUNDUR PÁLSSON

23.00-00.00
n  Tvö snjóflóð falla á Flateyri og 

eitt á Súgandafjörð.
n  Stúlka verður undir seinna 

flóðinu á Flateyri.

23.44
n Aðgerðastjórn virkjuð á Ísafirði.

23.50
n Stúlkunni á Flateyri bjargað.

23.56
n  Samhæfingarstöð Almanna-

varna virkjuð í Skógarhlíð.

00.40
n  Varðskipið Þór leggur af stað frá 

Ísafirði til Flateyrar með búnað 
og 35 björgunarsveitarmenn.

01.00
n  Fólk á Flateyri beðið um að 

halda kyrru fyrir og íbúar á 
Suðureyri um að halda sig frá 
höfninni.

03.00
n  Þór kemur til Flateyrar en nær 

ekki að leggja að. Mannskapur 
og búnaður ferjaður í land með 
léttbátum.

04.20
n  Þór leggur af stað frá Flateyri til 

Ísafjarðar. Stúlkan er með í för.

07.30
n  Þór kemur til Ísafjarðar og 

leggur stuttu síðar af stað aftur 
til Flateyrar með meiri mann-
skap og birgðir.

  
11.50
n  Varðskipið Þór kemur aftur á 

Flateyri.

14.00
n  Fyrsti léttbáturinn kemur með 

vistir á Flateyri úr Þór.

15.00
n  Fjöldahjálparstöð opnuð í 

Grunnskólanum á Flateyri.

FLATEYRI „Við berum ábyrgð á því 
sem samfélag hvernig fólki vegnar 
eftir samfélagsáföll,“ segir Edda 
Björg Þórðardóttir, nýdoktor í lýð-
heilsufræðum, sem rannsakað hefur 
áhrif snjóf lóðanna fyrir vestan á 
tíunda áratugnum á líðan þolenda.

Edda leggur áherslu á að samfélag-
ið styðji þolendur vegna afleiddra 
áfalla. Rannsóknir sýni að afleidd 
áföll eins og fjárhagsáhyggjur, 
atvinnu- og eignamissi í kjölfar ham-
fara geti ýtt undir streitu og aukið 
líkur á vanlíðan á borð við kvíða og 
áfallastreituröskun.

„Ef við hugsum núna um sam-
félagið á Flateyri og eignatjón 
atvinnutækja, eins og bátana sem 
eyðilögðust, þá er hlutverk sam-
félagsins mjög mikilvægt þarna. Við 

Á ábyrgð samfélagsins að milda áfallið

MYND/LOFTMYNDIR EHF

Skollahvilft

Varnargarður

Ólafstún 14
Flateyrarhöfn

Innra-Bæjargil

+PLÚS

Gríðarlegt tjón varð í 
snjóflóðunum á Flateyri 
og í Súgandafirði í fyrra-
kvöld. Doktor í lýð-
heilsufræði segir áföll 
sem fólk verður fyrir 
vegna þessa geta ýtt 
undir streitu og aukið 
líkur á áfallastreiturösk-
un. Veita þurfi samfélag-
inu fjárhagslegan og 
félagslegan stuðning.

þurfum að veita fjárhagslegan stuðn-
ing inn í samfélagið vegna þessa. 
Þetta hefur áhrif á líðan fólks og 
margt sem samfélagið getur gert til 
að draga úr streitu þeirra sem urðu 
fyrir þessu áfalli,“ segir Edda Björg

Að sögn Eddu Bjargar er eðlilegt 
að hamfarirnar ýfi upp gömul sár. 
„Ég held að þjóðin öll sé með hug-
ann við snjóflóðin sem voru að falla 

núna og þá hræðilegu atburði sem 
urðu 1995. Snjóflóðin árið 1995 voru 
mjög alvarlegir atburðir sem tóku líf 
margra og ollu gríðarlegri eyðilegg-
ingu og ég held að öll þjóðin sé með 
hugann núna hjá þeim sem upplifðu 
snjóflóðin á sínum tíma og hjá þeim 
sem upplifðu þessi snjóflóð núna.“

Edda segir mikilvægast núna að 
fólkið fái góðan félagslegan stuðn-
ing, bæði varðandi ýmis praktísk 
mál og tilfinningalegan stuðning.

„Það eitt að við látum fólkið vita 
að við séum að hugsa til þess og erum 
til staðar fyrir það skiptir máli,“ segir 
Edda. adalheiður@frettabladid.is

Ef við hugsum núna 
um samfélagið á 

Flateyri og eignatjón at-
vinnutækja, eins og bátana 
sem eyðilögðust, þá er 
hlutverk samfélagsins mjög 
mikilvægt.

Edda Björk 
Þórðardóttir, 
nýdoktor í lýð-
heilsufræðum

Hús stúlkunnar sem var bjargað er mjög illa leikið. MYND/ÖNUNDUR PÁLSSON

✿   Fyrstu klukkustundirnar eftir atburðina á Vestfjörðum

Aldarfjórðungur frá 
mannskæðu snjóflóði
Tuttugu og fimm ár eru í dag frá 
því að stórt snjóflóð sem tók 
með sér fimmtán íbúðarhús 
féll á Súðavík. Í húsunum voru 
26 manns og fórust fjórtán. Þar 
af voru átta börn en tólf manns 
var bjargað úr flóðinu.

Snjóflóðið féll klukkan 06.25 
að morgni 16. janúar og hófust 
heimamenn þegar handa við 
björgunaraðgerðir. Um morgun-
in barst hjálp frá Ísafirði er tugir 
björgunarsveitarmanna, læknar 
og hjúkrunarfræðingar komu á 
svæðið ásamt leitarhundum.

Vonskuveður var er flóðið féll 
og stóð allan tímann á meðan á 
björgunar aðgerðum stóð.

26. október sama ár féll snjó-
flóð á Flateyri þar sem tutt-
ugu manns létu lífið. Í kjölfar 
flóðanna var reistur varnar-
garður ofan við bæinn.

Meira á frettabladid.is

SNJÓFLÓÐ Á VESTFJÖRÐUM
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Samhugur  
og feginleiki
Flateyringum var létt þegar stúlku var bjargað eftir 
að snjóflóð féll á heimili hennar. Þar með var ljóst 
að allir slyppu heilir á húfi úr hamförunum.

MYND/HAUKUR SIGURÐSSON

MYND/ÖNUNDUR PÁLSSON

MYND/HAUKUR 
SIGURÐSSON

MYND/HAUKUR SIGURÐSSON

MYND/ÖNUNDUR PÁLSSON
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NÝR HÁGÆÐA SKÍÐA- 
OG ÚTIVISTARFATNAÐUR

 
Vettlingar ZIMA 
Ýmsir litir - st. S-L

3.999 kr

 
Skíðabuxur SMOOCH 

St. 10-26

13.999 kr

 
Úlpa PIA 
St. 10-26

19.999 kr

 
Húfa DARCY 

Ein stærð

2.499 kr

 
Úlpa OLENA 

St. 10-26

22.999 kr

 
Hálsklútar LUX 

Ýmsir litir

2.499 kr

 
Lúffur ZIMA 

Ýmsir litir - st. XS-L 

3.999 kr

Innri flísjakki 
sem hægt er að 
taka úr og nota 
stakann

PLUS SIZE

PLUS SIZE

PLUS SIZE

Vatnsheldni 
15.000 mm

Öndun 
10.000 gsm

Fóðrun 60 g/sqm
YKK rennilás

Styrking á hnjám
Hægt að stilla mitti



Allir hluthafar í Arctic Adventures 
minnkuðu við sig í ferðaþjónustu
fyrirtækinu við kaup Freyju, fram
takssjóðs í rekstri Kviku banka, á 
15,8 prósenta hlut í félaginu, sam
kvæmt heimildum Fréttablaðsins. 
Framtakssjóðurinn er í kjölfar 
kaupanna þriðji stærsti hluthafi 
Arctic Adventures.

Hluthafarnir seldu bréfin í sam
ræmi við eignarhlutföll sín (pro 
rata) að undanskildum Styrmi Þór 
Bragasyni, forstjóra Arctic Advent
ures, en félag hans seldi minni hlut.

Samkvæmt heimildum Frétta
blaðsins miðaðist kaupverð Freyju 
við að heildarvirði Arctic Advent
ures væri samanlagt liðlega tíu 
milljarðar króna og er það sam

bærilegt því verði sem breskt félag 
bauðst á síðasta ári til að greiða 
fyrir ferðaþjónustufyrirtækið áður 
en viðræður um söluna voru settar 
á ís. Samkvæmt því var kaupverð 
framtakssjóðsins um 1.500 millj
ónir króna.

Greint var frá kaupunum í gær 
en í tilkynningu vegna þeirra var 
tekið fram að stefna Freyju, sem 
er átta milljarða króna framtaks
sjóður í eigu lífeyrissjóða og einka
fjárfesta, væri að styðja við vöxt 
Arctic Adventures. Stefnt væri 
að skráningu félagsins í kauphöll 
innan tveggja ára.

Í kjölfar kaupanna er framtaks
sjóðurinn Icelandic Tourism Fund, 
sem er í rekstri Landsbréfa, stærsti 

hluthafi Arctic Adventures með 
ríf lega tuttugu prósenta hlut en 
sjóðurinn eignaðist hlutinn við 
kaup ferðaþjónustufyrirtækisins 
á félaginu Into the Glacier, sem 
býður upp á ferðir inn í ísgöngin í 
Langjökli, í liðnum mánuði. Arctic 
Adventures keypti jafnframt bréf í 
fjórum öðrum ferðaþjónustufyrir
tækjum í eigu framtakssjóðsins, þar 
á meðal í félaginu Lava Tunnel sem 
býður upp á ferðir inn í Raufarhóls
helli.

Félagið Wings Capital, sem er 
meðal annars í eigu Davíðs Más
sonar og Halldórs Hafsteinssonar, 
er næststærsti hluthafinn með 17,5 
prósenta hlut og Freyja sá þriðji 
stærsti með 15,8 prósent.

Þá fer félagið Umbrella, sem er 
í eigu feðganna Kára og Steinars 
Björnssona og Björns Hróarssonar, 
fyrrverandi eiganda Extreme Ice

land, með 15,7 prósenta hlut í Arctic 
Adventures.

Bakkagrandi, félag Styrmis Þórs, 
heldur á tíu prósenta hlut í ferða
þjónustufyrirtækinu rétt eins og 
sjóðir í stýringu GAMMA Capital 
Management. Þá nemur eignarhlut
ur félags Jóns Þórs Gunnarssonar, 
sem lét síðasta sumar af störfum 
sem forstjóri Arctic Adventures, um 
átta prósentum.

Straumhvarf, rekstrarfélag Arctic 
Adventures, hagnaðist um tæplega 
748 milljónir króna árið 2018 en 
hagnaðurinn meira en tvöfaldaðist 
frá fyrra ári. Félagið velti um 5,2 
milljörðum króna á árinu borið 
saman við 3,4 milljarða króna árið 
2017. – hae, kij

Allir hluthafar Arctic Adventures minnkuðu við sig

10
milljarðar króna er heildar-
virði Arctic Adventures í 
kaupum Freyju á tæplega 
16 prósenta hlut í félaginu.

ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

Í tilefni af þriggja ára afmæli Jeep® umboðsins á Íslandi bjóðum við 
Jeep® Compass Limited hlöðnum lúxusbúnaði á ótrúlegu tilboðsverði

• Leðurinnrétting með rafdrifnum sætum
• Leðurklætt aðgerðastýri
• Rafdrifin opnun á afturhlera
• Hiti í stýri og framsætum
• Íslenskt leiðsögukerfi
• 8,4” upplýsinga- og snertiskjár
• Alpine hljómflutningstæki með bassaboxi
• Sjálfvirk tveggja svæða miðstöð með 

loftkælingu
• Aðfellanlegir og upphitaðir hliðarspeglar
• Bluetooth til að streyma tónlist og síma
• Svart þak

• 140 hö. diesel, 9 gíra sjálfskipting
• Select-Terrain fjórhjóladrif með 4 

drifstillingum
• Bakkmyndavél
• Fjarlægðaskynjarar að framan og aftan
• Árekstrarvari
• LED dagljós og LED afturljós
• 18” álfelgur
• Blindhorns- og akreinavari
• Fjarlægðarstilltur hraðastillir
• Leggur sjálfur í stæði

JEEP® COMPASS LIMITED

jeep.is

FULLT VERÐ MEÐ AUKAHLUTUM: 7.424.000 KR. - TILBOÐ: 5.990.000 KR.

TAKMARKAÐ MAGN5.990.000 kr.
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Áliðnaðurinn á Ísland stendur vel í 
alþjóðlegum samanburði en staðan 
getur breyst mikið á skömmum 
tíma. Orkukostnaðurinn er mjög 
s a m keppn ishæf u r en a n na r 
rekstrarkostnaður veikir sam
keppnishæfnina. Þá verður lítil kol
efnislosun íslensku álveranna sífellt 
mikilvægari eftir því sem skattlagn
ing á losunina eykst á heimsvísu.

Þetta segir Martin Jackson, 
álsérfræðingur hjá greiningar
fyrirtækinu CRU, í samtali við 
Fréttablaðið, en hann hélt erindi 
á morgunverðarfundi Landsvirkj
unar í gær þar sem hann fjallaði um 
stöðu íslenskra álvera í alþjóðlegu 
samhengi.

„Íslenski áliðnaðurinn er í góðri 
stöðu í dag. Sjálf bærni er lykilatriði 
í áliðnaðinum í dag, og með vaxandi 
regluverki og hærri kolefnisskött
um verður hún sífellt mikilvægari,“ 
segir Jackson, spurður um stöðu 
áliðnaðarins hér á landi.

„Það jákvæða við íslenska áliðn
aðinn, þar sem álverin eru hagkvæm 
og knúin af vatnsaf lsorku, er að 
hann stendur vel hvað varðar kostn
að vegna þess að kolefnislosun mun 
á endanum leiða til hærri kostnaðar 
hjá álverum. Ef þú ert að losa lítið í 
dag þá verður kostnaðurinn hlut
fallslega minni þegar fram í sækir.“

Spurður nánar út í það hvort 
íslensk álver séu samkeppnishæf 
í dag hvað kostnað varðar svarar 
Jackson játandi og nefnir að þau séu 
á meðal þeirra álvera sem eru með 
hvað lægstan orkukostnað á heims
vísu. Einungis álver í Kanada búi við 
hagstæðari orkukjör.

Framleiði virðismeiri afurðir
Aðrir kostnaðarliðir á borð við 
launakostnað veikja hins vegar 
samkeppnisstöðu íslenskra álvera. 
Þegar allur rekstrarkostnaður
inn er tekinn saman nær íslenski 
áliðnaðurinn rétt svo að vera í þeim 
þriðjungshluta álvera sem er hvað 
samkeppnishæfastur á alþjóðavísu.

„Þetta er góður staður til að vera 
á en það er ekki mikið svigrúm. 
Við verðum að hafa í huga að kín

verski áliðnaðurinn hefur orðið 
sífellt samkeppnishæfari, sérstak
lega á síðustu árum. Auk þess er 
vaxandi óvissa í kringum löggjöf 
um kolefnislosun þannig að staðan 
getur breyst mikið á skömmum 
tíma,“ segir Jackson og bendir á að 
hlutdeild Kínverja í álframleiðslu 
heimsins hafi aukist úr 10 prósent
um árið 2000 í 56 prósent árið 2019.

Norski áliðnaðurinn er sam
keppnishæfari en sá íslenski þegar 

allur rekstrarkostnaður er tekinn 
með í reikninginn en Jackson nefnir 
einnig að norsk álver séu að fram
leiða virðismeiri afurðir.

„Þú getur framleitt álstangir sem 
er einfaldasta varan til að framleiða 
en því sérhæfðari sem álafurðin 
verður þeim mun hærra verð er 
hægt að fá. Þetta eru Norðmenn að 
gera,“ segir Jackson og bætir við að 
framlegðin af virðismeiri álafurð
um sé um þrisvar til fimm sinnum 

meiri en af álstöngum. Aftur á móti 
krefjist sérhæfðari framleiðsla mik
illa fjárfestinga.

Skoða grænt álag
Þá dregur Jackson fram þá stað
reynd að álverin hér á landi séu á 
meðal þeirra sem losa hvað minnst 
af kolefni. Tækifæri geti falist í því 
að aðgreina umhverfisvænar ál
afurðir frá óumhverfisvænum eins 
og þeim sem framleiddar eru í Kína.

„Íslensku álverin eru nú þegar að 
gera þetta. Hugmyndin er að hærra 
verð fáist fyrir þessar umhverfis
vænu afurðir. Það er ekki raunin í 
dag en markaðstorg á borð við LME 
eru að íhuga að setja grænt álag á 
verðið.“ thorsteinn@frettabladid.is

Segir orkukostnað samkeppnishæfan
Sérfræðingur í áliðnaðinum segir íslensku álverin standa vel í alþjóðlegum samanburði. Orkukostnaður sé mjög samkeppnishæfur 
en annar rekstrarkostnaður veiki stöðuna töluvert. Lítil kolefnislosun íslenskra álvera við framleiðslu mun skipta sífellt meira máli. 

Jackson hélt erindi á morgunfundi Landsvirkjunar í gær þar sem hann fór yfir stöðuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kolefnislosun mun 
á endanum leiða til 

hærri kostnaðar hjá ál-
verum. Ef þú ert að losa lítið 
í dag þá verður kostnaður-
inn hlutfallslega minni 
þegar fram í sækir.

MARKAÐURINN
1 6 .  J A N Ú A R  2 0 2 0   F I M M T U D A G U R8 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

mailto:thorsteinn@frettabladid.is


Skólavörðustígur 7 & 16 og Kringlan, Reykjavík. Hafnarstræti 98, Akureyri. Geysir.com

30—50%
40—60%

ÚTSALA

+



Það er ekki ofsögum sagt að 
mikil umræða fer nú fram 
um heilbrigðiskerfið og 

vanda þess. Undirritaður hefur 
tekið þátt í henni og einnig hlustað 
af athygli. Svo virðist sem okkur 
gangi illa að ná samhljómi um 
hvað eigi að gera og hvernig. Það 
er skiljanlegt að heilbrigðisstarfs
menn láti í sér heyra enda brennur 
málefnið á þeim sérstaklega og 
ekki síst sjúklingum þeirra. Póli
tíkin er í vanda stödd og verulegt 
ákall um aukið fé, hærri laun og 
jöfnun í útgjöldum hins opinbera 
til heilbrigðisþjónustu samanbor
ið við önnur lönd í kringum okkur 
sem myndi vafalaust hafa áhrif. 

Erfitt er fyrir þá sem standa utan 
við hringiðuna að henda reiður 

á því hver er besta lausnin. Öll 
erum við sammála um að 

standa vörð um það sem 
reyndar er enn í dag eitt 

besta heilbrigðiskerfi 
í heimi þrátt fyrir 
allt. Það er hins vegar 
fyrst og fremst þeim 
fjölmörgu stéttum 

að þakka sem starfa 
í því, aðstandendum og 

góðgerðarfélögum víðs vegar um 
landið.

Hvergi í hinum vestræna heimi 
stólar kerfið líklega jafn mikið á 
gjafafé og hér á Íslandi. Í landi sem 
er jafn auðugt og hefur ekki herafla 

ætti að vera hægt að gera betur 
eins og bent hefur verið á. Það er 
svo veruleg ábyrgð sem fylgir því 
að reka allar þær einingar sem eru 
innan kerfisins, fá þær til samstarfs 
og að fylgja því eftir að fé það sem 
sett er til rekstrar nýtist sem best. 
Sá vandi sem birtist í skorti á starfs
fólki, sérstaklega hjúkrunarfræð
ingum og í aðhlynningu, ýtir undir 
álag og vítahring þess sem skapar 
aukna fjarveru frá vinnu. Sá spírall 
verður illa stöðvaður nema með því 
að ná að draga úr álagi með annað
hvort verulega breyttu verklagi 
eða aukinni mönnun og stuðningi 
við þær einingar sem bera hita og 
þunga heilbrigðiskerfisins, nefni
lega Landspítala, heilsugæslu og 
hjúkrunar og dvalarheimili.

Margháttaðar aðgerðir hafa 
þegar skilað einhverjum árangri 
en þær koma of seint og virka 
ekki nægjanlega hratt til að draga 
úr ástandinu. Þetta er vissulega 
flókið mengi og það þarf að skrúfa 
á mörgum stöðum til að beina 
flæði sjúklinga í réttan farveg. 
Heilbrigðisstarfsfólk hefur dregið 
andann djúpt, staðið sína plikt 
og reynt eftir fremsta megni að 
komast hjá atvikum og mistökum 
á undanförnum árum, en þróttur 
þeirra og vilji er að þverra og fleiri 
og fleiri veikjast sökum álags, aðrir 
færa sig til í starfi eða breyta um 
starfsvettvang.

Það er öllum ljóst og hefur 
verið lengi að aldurssamsetning 
þjóðarinnar, lífsstílssjúkdómar 
auk mönnunarvanda eru stærstu 
áskoranir okkar nú og til fram
tíðar. Forvarnir og lýðheilsa njóta 
ekki nægjanlegrar athygli þar sem 
verkefnið er ærið neðar í ánni við 
meðhöndlun sjúkdóma. Fjármagn 
í þann málaflokk er of lítið eins 
og víða annars staðar, því miður. 
Það að viðhalda getu einstaklinga 
hlýtur að vera forgangsmál. 
Ástandið hefur verið fyrirsjáan
legt um nokkuð langt skeið og á 
enn eftir að versna ef við ætlum að 
vinna í smáskammtalækningum. 
Það þarf lausnir sem grípa, eru 
sveigjanlegar og geta aðlagast 
hverju sinni. Verkefnið er ærið og 
eru ráðamenn ekki öfundsverðir. 
Það er í mörg horn að líta og munu 
alltaf einhverjir sjá meinbugi á því 
sem ákveðið verður.

Við þurfum að nýta sérhæfingu 
mannaflans betur, sumir hafa 
talað fyrir því að taka upp þegn
skylduvinnu yngra fólks til dæmis 
í aðhlynningu líkt og þekkist víða 
í kringum okkur í gegnum tíðina, 
héraðsskylda lækna hefur einnig 
verið nefnd til að manna lands
byggðina. Afleysingaþjónustu 
hjúkrunarfræðinga hvort heldur 
er á vegum ríkis eða einkaaðila 
mætti skoða að nýju með ákveðn
um formerkjum. Aðrir vilja nýta 

starfskrafta lengur og gefa þeim 
sem þess óska tækifæri til að starfa 
áfram meðan heilsan leyfir. Virkja 
þá möguleika sem felast í fjöl
breyttum rekstrarformum enn 
frekar en nú er gert. Skoða breytt 
verklag við vaktþjónustu á höfuð
borgarsvæði með heimilis, smá
slysa og lyflæknisnálgun og létta 
þannig álagi á sjúkrahús. Jafnvel 
bjóða upp á skammtímalegur og 
vinna að endurskipulagningu 
göngudeildarþjónustu innan sem 
utan spítala. Tækniþróun er ör og 
verður stór hluti af lausn mála, sér
staklega í fjarheilbrigðisþjónustu 
og heimaþjónustu. Breyta þarf 
fyrirkomulagi heimahjúkrunar og 
tengja sterkar við heilsugæslur en 
nú er. Nauðsynlegt er að tryggja 
sömuleiðis eðlilegan vöxt og upp
byggingu hjúkrunar og endur
hæfingarúrræða fyrir aldraða. 

Allt þetta og margt f leira er 
mögulegt og svo auðvitað til við
bótar að horfa fram á veginn og 
tryggja að við höfum úrræði, pláss 
og mannskap vegna þess að verk
efnið vex með hverju ári og er ekki 
að fara neitt, það gera hins vegar 
starfsmenn ef á þá er ekki hlustað 
og þeir hafðir með í ráðum um 
framtíð þeirra og skjólstæðinga 
þeirra.

Smáskammtalækningar

Teitur Guðmundsson
læknir

HEILBRIGÐISMÁL „Ímynd hjúkrunar 
þarf að vera sterk og við þurfum að 
vinna að því að hún sé sterk til að 
fá fólk inn í fagið. Það er mikilvægt 
fyrir hjúkrunarfræðistéttina og 
samfélagið á Íslandi. Við þurfum öll 
að leggjast á eitt til að skapa sterka 
ímynd,“ segir Ragnheiður Ósk 
Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri 
hjúkrunar hjá Heilsugæslu höfuð
borgarsvæðisins.

Ragnheiður Ósk flytur annað af 
lykilerindum á ráðstefnu hjúkrun
arfræðideildar Háskóla Íslands sem 
fram fer í húsnæði Menntavísinda
sviðs í Stakkahlíð í dag. Yfirskrift 
ráðstefnunnar er „Í fararbroddi: 
Rannsóknir í hjúkrunar og ljós
móðurfræði“.

Er þetta í fjórða skipti sem ráð
stefnan er haldin en hún er til
einkuð minningu dr. Guðrúnar 
Marteinsdóttur dósents sem vann 
frumkvöðlastarf í kennslu í hjúkr
unarfræði en hún lést fyrir aldur 
fram árið 1994.

Auk lykilerindanna tveggja verða 
f lutt fjögur boðserindi á ráðstefn
unni auk 42 erinda í sjö málstofum.

Ragnheiður Ósk mun í sínu erindi 
leggja áherslu á hjúkrun í ljósi sam
félags og framtíðar og þær áskoranir 
sem því tengjast.

„Það er áskorun í samfélaginu að 
fólk sé sjálf bært með eigin heilsu. 
Það þekki einkenni og viti hvert það 
eigi að leita. En viti líka hvenær það 
eigi að leita á hvaða stað þannig að 
það fái rétta þjónustu.“

Tekið sé á þessum þáttum í heil
brigðisstefnu til ársins 2030 þar 
sem áhersla sé lögð á rétta þjónustu 
á réttum stað. Ragnheiður bendir á 
að eldra fólki og fólki með langvinn
andi sjúkdóma sé að fjölga og þessir 
hópar lifi lengur.

„Við þurfum að vinna að því að 
hjálpa þessum hópum. Bæði með 
því að fræða fólk og efla það til að 
vera svolítið sjálf bært og ábyrgt 
gagnvart eigin heilsu.“

Önnur áskorun tengist tækniþró
un og samfélagsbreytingum. „Það 
getur verið mjög erfitt að horfa fram 
í tímann varðandi alla tæknina. Við 
náum engan veginn utan um það 

hvað verður. Hvort við munum sjá 
róbota eða alls konar heilbrigðis
tæknilausnir sem verið er að ræða 
að nýta í heimahúsum.“

Þetta séu stórar áskoranir og 
fylgjast þurfi vel með tækninni 
og nýta hana. „Heilbrigðiskerfið 
er mjög stórt og f lókið og það er 
oft erfitt að innleiða hluti. En við 
verðum líka að vera vakandi fyrir 
því hvað er hentugt og hvað ekki.“

Ragnheiður segir dagskrá ráð
stefnunnar sýna vel hversu sterk 
faggrein hjúkrunarfræðin sé. „Allt 
okkar starf byggir á gagnreyndri 
þekkingu þar sem það er rann

sakað hvað virkar og hvað ekki. Við 
þurfum að sinna rannsóknum vel 
en líka lesa mikið af rannsóknum 
og fylgjast með.“

Hún segir að vel sé hlúð að fræða
þættinum, bæði innan Háskóla 
Íslands og Háskólans á Akureyri, 
þar sem hjúkrunarfræði er kennd, 
og inni á heilbrigðisstofnunum.

„Ég auglýsi eftir unga fólkinu 
og strákunum að koma í hjúkrun. 
Þetta er svo fjölbreytt starf. Þú getur 
unnið með öllum aldurshópum, allt 
frá börnum og til aldraðra. Svo get
urðu unnið við allt frá forvörnum 
og yfir í að vera á gjörgæslu eða 

bráðamóttöku,“ segir Ragnheiður.
Þannig ættu allir að geta fundið 

eitthvað við sitt hæfi. Ragnheiður 
segist líka binda miklar vonir við 
nýtt grunnnám í hjúkrunarfræði 
sem hefst í haust. Þar geta þeir sem 
lokið hafa öðru háskólanámi lokið 
BSgráðu á tveimur árum.

„Það er mjög spennandi kostur. 
Okkur vantar fólk til starfa og að 
það viðhaldist í starfi. Þetta er 
mjög skemmtilegt og fjölbreytt 
starf. Mér hefur ekki leiðst einn 
einasta dag í þessu starfi síðan ég 
útskrifaðist.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Skapa þarf sterka ímynd hjúkrunar
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur tileinkað árið 2020 hjúkrunarfræðingum og ljósmæðrum. Sú áhersla endurspeglar umfjöllunar-
efni ráðstefnu hjúkrunarfræðideildar Háskóla Íslands sem fram fer í dag þar sem flutt verða á fimmta tug erinda í sjö málstofum.

Framkvæmdastjóri hjúkrunar hjá Heilsugæslunni segir að styrkja þurfi ímyndina til þess að fjölga fólki í stétt hjúkrunarfræðinga. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mér hefur ekki 
leiðst einn einasta 

dag í þessu starfi síðan ég 
útskrifaðist.

Ragnheiður Ósk 
Erlendsdóttir, 
framkvæmda-
stjóri hjúkrunar hjá 
Heilsugæslunni
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Opnunartímar:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

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

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

*Mánaðargreiðsla er samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir hvattir til að kynna sér 
lánaskilmálana á heimasíðunni lykill.is. Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalaána frá lykill.is er 
breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

Við trúum á traust og áreiðanleika í bílaviðskiptum.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

VW Golf Comfortline
Nýskr. 04/18, ekinn 91 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.

RENAULT Megane IV Bose
Nýskr. 10/17, ekinn 23 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 

SUBARU Forester Lux
Nýskr. 05/17, ekinn 109 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

HONDA CRV Executive
Nýskr. 01/18, ekinn 144  þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

HYUNDAI Santa Fe III Premium

Nýskr. 10/15, ekinn 102 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

RENAULT Clio Dynamic
Nýskr. 03/14, ekinn 65 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

TOYOTA Auris Live
Nýskr. 05/17, ekinn 78 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 

FORD Grand C-Max Collection

Nýskr. 02/18, ekinn 16 þ.km, 
bensín, beinskiptur. 

NISSAN Qashqai Acenta 4wd

Nýskr. 06/17, ekinn 68 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 

DACIA Logan
Nýskr. 02/16, ekinn 60 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 

NISSAN Juke Acenta 2wd
Nýskr. 07/18, ekinn 11 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 

HYUNDAI Tucson Comfort
Nýskr. 01/18, ekinn 76 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

NISSAN X-Trail Acenta Plus 4wd

Nýskr. 06/17, ekinn 66 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 

RENAULT Kangoo Express
Nýskr. 03/17, ekinn 64 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. 

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 07/17, ekinn 32 þ.km, 
dísil, beinskiptur. 

Rnr. 146462

Rnr. 332337

Rnr. 110164

Rnr. 146391

Rnr. 146107

Rnr. 285316

Rnr. 146251

Rnr. 146114

Rnr. 145941

Rnr. 392235

Rnr. 392058

Rnr. 153794

Rnr. 146175

Rnr. 146117

Rnr. 153764

TILBOÐSVERÐ!

2.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.490.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.890.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.490.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.490.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.790.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.790.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.590.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.890.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.990.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.790.000 kr.

28.632 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

31.100 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

40.972 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

40.972 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

48.376 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

16.292 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

18.760 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

31.100 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

34.802 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

16.292 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

34.802 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

44.674 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

48.376 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

24.930 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

34.802 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

ÁstandsskoðunAllt að 80% lán Fjármögnun á staðnum
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Tilboðsbílar
á góðu verði

 WWW.BILALAND.IS



Öræfajökull er annað stærsta virka 
eldfjall Evrópu og hefur gosið tvisvar 
á nútíma, fyrst 1362 þegar sveitin 
sunnan jökulsins, sem þá hét Litla 
Hérað, lagðist í eyði. Eftir það kallaðist 
héraðið Öræfi og eldfjallið eftir því, en 

1727 gaus það öðru sinni en mun minna gosi. 
Efst er Öræfajökull hulinn jökli og niður hlíðar 

hans rennur fjöldi tilkomumikilla skriðjökla sem 
setja sterkan svip á þetta hæsta fjall Íslands. Askjan á 
miðju eldfjallsins er engin smásmíði, eða sex kíló
metrar á breidd, og ísinn allt að 550 metra þykkur. Við 
eldgos yrði því um gríðarlegt leysingavatn að ræða 
sem myndi bætast ofan á enn hættulegri gjóskuflóð 
líkt og í fyrri gosunum tveimur. 

Á barmi öskju Öræfajökuls raða sér hæstu tindar 
landsins, Hvannadalshnúkur (2110 m), Sveinstindur 
(2044 m), Snæbreið (2036 m), Sveinsgnípa (1927 m), en 
líka Efri Dyrhamar (1917 m), Vestari Hnappur (1849 
m), Eystri Hnappur (1758 m) og síðast og ekki síst 
Rótarfjallshnjúkur (1848 m). Hann vill oft gleymast í 
þessum fríða tindahópi en á alla athygli skilið, enda 
frábært útsýnisfjall sem sést víða að. 

Best sést hnjúkurinn þó úr vestri af Sandfellsleið, 
algengustu gönguleiðinni á Hvannadalshnjúk, en 
hvít klakabrynjan minnir helst á ísskáp sem þarf 
að afþíða. Fremur auðvelt er að ganga upp á sjálfan 
tindinn með því að fylgja snjóhrygg af öskjubarm
inum í suður. 

Leiðin að uppgöngustaðnum getur hins vegar verið 
snúnari vegna jökulsprungna, sérstaklega við upp
tök Kotárjökuls sem oftast er krosssprunginn. Þess 
vegna er öruggast að fylgja Sandfellsleiðinni áleiðis á 
Hnjúkinn en sveigja til austurs þegar komið er upp á 
öskjubarminn í stað norðvesturs á Hnjúkinn. Rótar
fjallshnjúkur er einnig tilvalinn fyrir fjallaskíði og 
brekkan niður Sandfellsleiðina er með þeim lengri og 
skemmtilegri á Íslandi. 

Af tindi Rótarfjallshnjúks er frábært útsýni yfir 
að Hvannadalshnúki og Sveinstindi en einnig sést 
vel yfir Öræfasveitina og vestur yfir Skeiðarársand 
og Lómagnúp. Í forgrunni er þó Kotárjökull en 
sprunginn jökulísinn minnir óneitanlega á marens

köku. Í austri sést síðan vel í Eystri Hnapp sem 
er eins og snævi þakinn píramídi á öskju
barminum. Reyndar er hægt að komast 

á Rótarfjallshnjúk að austanverðu af 
svokallaðri Hnappaleið sem oft er farin 

á Hnúkinn, en Sandfellsleiðin er þó 
hentugri og útsýnið enn tilkomu

meira.

Ísskápurinn  
á Öræfajökli
Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari

Úr vestri er Rótarfjallshnjúkur tilkomumestur og klakabrynja þekur klettastálið. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Rótarfjallshnjúkur liggur  austur af gönguleiðinni á Hvanndalshnjúk. Vestari Hnappur er lengst til vinstri. MYND/ÓMB

Útsýni af Rótar
fjallshnjúki er 
frábært, eins 
og yfir Skeiðar
árjökul og 
Sandfellsleið. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI
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HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ:
NORÐLINGAHOLTI · GULLINBRÚ · ÁLFHEIMUM · SÆBRAUT

MJÓDD · GARÐABÆ · MOSFELLSBÆ

LANDSBYGGÐIN: 
BORGARNESI · AKRANESI · AKUREYRI · REYÐARFIRÐI

KEFLAVÍK · SELFOSSI · HELLU · VARMAHLÍÐ 

quiznos.is

PIRI PIRI
KOMBÓTILBOÐ

+ 0,5 L PEPSI EÐA PEPSI MAX

KJÚKLINGUR

STÓR

1.090 kr. 

16.–26. JANÚAR



Frá degi til dags

Halldór

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Helgi Magnússon  FORSTJÓRI OG ÚTGEFANDI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir  RITSTJÓRAR: Davíð Stefánsson david@frettabladid.is, Jón Þórisson jon@frettabladid.is,  
MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is   FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 80.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum 
án endurgjalds.   ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is    HELGARBLAÐ: Björk Eiðsdóttir bjork@frettabladid.is   MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir  kolbrunb@frettabladid.is   
LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

Kolbrún 
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

 

Það er engin 
ástæða til að 
gleðjast yfir 
frammistöðu 
Svandísar 
Svavars-
dóttur á 
fundinum 
með lækna-
ráði.

 

Gagnvart 
almenningi 
er verið að 
grafa undan 
trausti á 
gagnsæi í 
umræðu um 
opinber 
málefni.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra sagði 
nýlega á fundi læknaráðs Landspítalans að það væri 
mikil áskorun fyrir hana að standa með spítalanum 

þegar ályktanir um slæma stöðu stofnunarinnar kæmu 
út á færibandi.

Þetta er fordæmalaust tal ráðherra til starfsmanna 
opinberrar stofnunar. Það sem ráðherra er að segja er 
skýrt: Tali starfsmenn Landspítala um ástand mála 
innan veggja hans er ekki sjálfgefið að hún hafi áhuga á 
að vinna að lausnum á vanda stofnunarinnar.

Allir skilja hvað þetta þýðir í raun og veru. Álykti 
starfsfólk eða segi frá á annan veg en ráðherra þóknast 
kemur það niður á fjárveitingum til spítalans. Grímu-
lausari getur hótunin vart verið.

Þessu má ekki jafna til pólitískra skylminga á Alþingi. 
Ráðherra er ekki að tala við þá sem hafa sama umboð og 
hún frá fólkinu í landinu. Ráðherravaldi er beitt gagnvart 
undirmönnum til þess að koma í veg fyrir óþægilega 
umræðu. Óhjákvæmilega munu þessi ummæli því hafa 
áhrif.

Landsmenn munu hér eftir hafa réttmæta ástæðu til 
að spyrja hvort frásagnir starfsfólks lýsi raunverulegum 
aðstæðum á Landspítalanum eða bara því sem ráðherra 
vill að heyrist. Gagnvart almenningi er verið að grafa 
undan trausti á gagnsæi í umræðu um opinber málefni. 
Um einhver viðamestu og mikilvægustu verkefni stjórn-
valda.

Hin hlið þessa máls er ekki síður alvarleg. Þegar 
alþingismenn, handhafar fjárveitingavaldsins, kalla eftir 
upplýsingum frá starfsmönnum opinberra stofnana eiga 
þeir að geta treyst því að þær séu fullnægjandi. En ekki 
aðeins upplýsingar sem ráðherra eru þóknanlegar.

Þegar málið er skoðað í þessu ljósi eru ummæli heil-
brigðisráðherra ekki bara til marks um hvernig hún hugs-
ar á valdastóli. Þau eru ekki bara óvirðing við starfsfólk 
Landspítalans. Þau eru ekki bara hótun um að skjólstæð-
ingar spítalans skuli gjalda fyrir það ef starfsfólkið talar 
ekki eftir forskrift ráðherrans. Hótun ráðherra grefur 
ekki síst undan virku lýðræði á löggjafarsamkomunni, 
þar sem réttar og nákvæmar upplýsingar eru forsenda 
skynsamlegra umræðna og lýðræðislegra ákvarðana.

Hótun heilbrigðisráðherra

Þorgerður 
Katrín  
Gunnarsdóttir
formaður  
Viðreisnar

Það er gullvæg regla að fara vel með það 
sem manni er treyst fyrir. Þessa reglu 
ættu ráðamenn landsins að festa í hjarta 
sér þegar þeir taka við embættum sínum. 
Þannig á ráðherra að láta sér annt um 
málaflokkinn sem honum er trúað fyrir 

og gera sér grein fyrir ábyrgð sinni, en ekki umvefja 
sig hroka og tala niður til fólks mæti hann mótbyr í 
starfi.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra var 
sjálfri sér verst á dögunum á fundi með læknaráði, 
eftir að hafa verið spurð hvaða tillögur hún sæi 
fyrir sér í sambandi við lausn á neyðarástandi sem 
ríkir á bráðamóttöku Landspítalans. Hún sagði: 
„Það er töluverð áskorun fyrir ráðherra að standa 
með Landspítala þegar koma ályktanir á færibandi 
sem tala um að þessi stofnun sé nánast hættuleg.“

Svona eiga ráðherrar ekki að tala. Allavega ekki 
vilji þeir að þjóðin beri virðingu fyrir þeim. Svandís 
gefur með orðum sínum sterklega í skyn að nær 
ómögulegt sé fyrir hana að vera hliðholl spítal-
anum vegna þess að starfsmenn þar séu stöðugt að 
kvarta undan slæmu ástandi og aðbúnaði á vinnu-
staðnum. Hér er um að ræða vinnustað þar sem 
unnið er með sjúklinga og allt kapp lagt á að hlúa 
sem best að þeim. Þegar starfsfólk í heilbrigðisstétt 
notar orðið neyðarástand um ástandið á bráða-
móttöku þá missir Svandís sig í tuði um að það sé 
alltaf verið að segja henni sömu hlutina og koma 
með sömu ályktanirnar. Hvernig væri að Svandís, 
í starfi sínu sem heilbrigðisráðherra, færi að leggja 
við hlustir í stað þess að fyllast mótþróa þegar hún 
heyrir fullyrðingar sem eru henni ekki að skapi?

Hvaðan hefur heilbrigðisráðherra þær hug-
myndir að heilbrigðisstarfsmenn eigi ekki að vekja 
athygli á slæmum aðbúnaði sem kemur niður á 
þjónustu við sjúklinga? Slíkar athugasemdir eru 
vissulega óþægilegar fyrir Svandísi sem ráðherra 
heilbrigðismála í landinu, en varla getur hún ætlast 
til að heilbrigðisstarfsmenn taki tillit til þess hvað 
henti henni að heyra og hvað ekki. Skylda þeirra 
er að standa með sjúklingunum og vakta velferð 
þeirra.

Það er engin ástæða til að gleðjast yfir frammi-
stöðu Svandísar Svavarsdóttur á fundinum með 
læknaráði. Hún sýndi þeim einstaklingum sem hún 
fundaði með óvirðingu. Þeir voru komnir til að ná 
eyrum hennar en hún talaði til þeirra eins og væru 
þeir hópur af vandræðagemlingum sem hefðu það 
helsta markmið að gera henni erfitt fyrir í starfi 
sínu. Ýmsir hafa svo skilið orð hennar sem hótun, 
enda þarf svosem ekki mikið ímyndunarafl til þess.

Enginn neyðir einstakling til að taka að sér 
ráðherraembætti, þvert á móti láta stjórnmála-
menn sig dreyma um að komast í ráðherrastól. Ef 
sá draumur verður að veruleika sést á þeim langar 
leiðir að á ráðherrastóli vilja þeir vera og hvergi 
annars staðar. Of oft gerist það að ráðherrar fyllast 
hroka og fara að trúa um of á mátt sinn og megin. 
Það fer þeim engan veginn vel. Þetta eiga ráðherrar 
að muna, ekki bara Svandís Svarsdóttir.

Ráðherrahroki

Erum með mikið úrval af allskonar 
bílaverkfærum á frábæru verði!

ViAir 12V loftdælur  
í miklu úvali.

Hleðslutæki
12V 6A 

6T Búkkar 
605mm Par

Jeppatjakkur  
2.25t 52cm.

Omega 
Viðgerðarkollur 

4.995
9.999

17.995
7.495

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is  
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Verkfæralagerinn

Björgunarstofa
Í vetur blossaði aftur upp 
umræða um hvers vegna 
björgunarsveitirnar séu ekki 
ríkisstofnun. Það væri vissulega 
sanngjarnara. Björgunarstofa 
væri enn eitt batteríið þar sem 
hægt er að raða lögfræðingum 
og flokksdindlum í stjórn og 
framkvæmdastjórn. Þá fengjum 
við forstöðumann til að passa 
upp á kynjahlutfall þeirra sem 
er bjargað. Nokkra verkefna-
stjóra sem þurfa að ferðast um 
veröldina til að „skoða búnað“. 
Svo upplýsingafulltrúa sem vill 
bara passa upp á ímynd stofnun-
arinnar. Fyrir utan deildina sem 
er ræst út í aðdraganda fjárlaga 
til að heimta meiri pening. Það 
er kannski best að kaupa bara 
neyðarkallinn.

Kynningarstarf
Í útgáfustarfsemi er oft mark-
mið að útgefið efni sé lesið sem 
víðast. Stundum tekst það og 
stundum ekki, eins og gengur. 
Aðsend grein varaþingmanns-
ins Teits Björns Einarssonar 
sem birtist hér á leiðaraopnu í 
blaði gærdagsins hefur aukið 
hróður dálks þessa, Frá degi til 
dags. Þar vekur hann kyrfilega 
athygli á dálkinum. Þetta er 
ágætt hjá Teiti, því mælingar 
sýna að frá því Teitur gerði dálk-
inn að umtalsefni hefur Frá degi 
til dags ekki í annan tíma verið 
meira lesið. Hann hefur því 
reynst dálkahöfundi Haukur í 
horni. Takk, Teitur.
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Heilbrigðisráðherra brýndi fyrir 
þjóðinni í sjónvarpsviðtali 
nú í byrjun árs að ræða ekki 

málefni Landspítalans í ljósi einstakra 
frétta af gangi mála þar innan dyra. 
Hugsunin er sjálfsagt sú að láta kalda 
rökhyggju ráða umræðunni fremur en 
heitar tilfinningar. Þetta er um margt 
eðlilegt viðhorf.

Ráðherrar bera ábyrgð. Þeir komast 
ekki hjá því að láta kalda rökhyggju 
ráða för. Hinir, sem minni ábyrgð 
bera, eru frjálsari að því að tala á 
nótum tilfinninga. Fáir þekkja betur 
en núverandi heilbrigðisráðherra, að 
sú staða er miklu þægilegri þegar tala 
þarf til kjósenda um heilbrigðismál.

Pólitíska hlið málsins
Fallast verður á það með ráðherranum 
að varasamt geti verið að spinna 
einstakar fréttir upp í mikinn tilfinn
ingahita. En það þýðir ekki að fréttir 
af Landspítalanum komi umræðunni 
ekki við. Þegar þær eru virtar í heild 
segja þær óneitanlega mikla sögu, sem 
þjóðin á rétt á að þekkja.

Flestir, sem horfa og hlusta á fréttir 
Ríkisútvarpsins um heilbrigðismálin, 
skynja vaxandi þunga í tíðindum af 
neyðarástandi, lokunum, biðlistum, 
uppsögnum, skorti á hjúkrunar
fræðingum, skorti á hjúkrunarrýmum 
og skorti á efndum á að leysa úr þeim 
skorti. Ekkert bendir til þess að sú 
mynd, sem fréttastofan sýnir af mál
efnum Landspítalans, sé röng eða 
villandi.

Af þessum fréttum má ekki draga þá 
ályktun að ástandið skrifist alfarið á 
reikning núverandi ráðherra. Þetta er 

uppsafnaður vandi. En ástandið hefur 
ekki farið batnandi það sem af er kjör
tímabilinu og hveitibrauðsdagarnir 
eru löngu liðnir. Það er pólitíska hlið 
málsins.

Fjárlögin endurspegla  
enga grundvallarbreytingu
Núverandi ráðherra er að fram
kvæma þriðju fjárlög sín á þessu sviði. 
Pólitíkin í þeim endurspeglar enga 
grundvallarbreytingu. Margir áttu þó 
von á því í ljósi þeirra heitu tilfinninga 
í heilbrigðismálum, sem ráðherrann 
og formaður f lokks hennar sýndu í 
aðdraganda síðustu kosninga.

Ástandið er samt ekki svo slæmt að 
ráðherrann hafi af engu að státa. Í því 
sambandi má nefna að fjármögnuð 
áætlun um lækkun kostnaðarhlut
deildar sjúklinga er mjög mikilvægt 
skref, sem full ástæða er til að meta. 
En þetta þarfa framtak er bara of lítið 
brot af heildarmyndinni til þess að 
unnt sé að segja að það sé til marks um 
afgerandi breytingu á henni.

Heilbrigðismálin eru svo stór hluti 
útgjalda þjóðarinnar að þar verða 
engar grundvallarbreytingar gerðar 
nema ákvörðun sé tekin um að breyta 
stóru línunum í fjárlögum og fjármála
áætlun.

Búast má við neikvæðum áhrifum 
fjármálaáætlunar á heilbrigðiskerfið
Samneyslan er einn af þeim mæli
kvörðum sem horfa þarf á í þessu 
sambandi.

Auka má samneysluna og ef la heil
brigðiskerfið með því að hækka skatta 
og minnka einkaneyslu. En í fjármála

áætluninni segir berum orðum að það 
sé ekki stefna ríkisstjórnarinnar. Öng
þveitið í heilbrigðismálunum verður 
því ekki leyst með því móti. Fyrir 
síðustu kosningar hélt VG því hins 
vegar fram að það yrði aðeins leyst 
með skattahækkunum og aukinni 
samneyslu.

En það er önnur leið til að auka 
vægi heilbrigðismálanna. Hún felst 
í því að skera niður á öðrum sviðum 
samneyslunnar og f lytja sparnaðinn 
yfir í heilbrigðismálin. Í fimm ára 
fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar 
er ekki heldur að finna skipulega og 
markvissa tilfærslu yfir til heilbrigðis
kerfisins í þeim mæli að verulegu máli 
skipti í þessu samhengi.

Í umsögn BSRB um fjármálaáætlun
ina frá því í fyrravor sagði að búast 
mætti við neikvæðum áhrifum hennar 
á heilbrigðiskerfið. Engin tilfinninga
leg upphrópun. Engin f lokkspólitík. 
Bara þungur dómur, byggður á köldum 
tölum.

Fórum úr toppsætinu í botnsætið
Annar mælikvarði, sem óhjákvæmi
legt er að horfa á, er hlutfall heil
brigðis útgjalda af landsframleiðslu. Í 
byrjun þessarar aldar var þetta hlut
fall hæst á Íslandi þegar Norðurlönd 
voru borin saman. Nú er það lægst á 
Íslandi.

Í kjölfar hrunsins lækkaði þáverandi 
ríkisstjórn heilbrigðisútgjöld hlut
fallslega meir en nam lækkun þjóðar
framleiðslunnar. Hlutfallið hefur lítið 
hækkað síðan.

Ekki er sanngjarnt að fella þunga 
dóma um þær ráðstafanir, sem 

gerðar voru í ríkisfjármálum í kjöl
far hrunsins. En það skjól er ekki 
til staðar lengur. Samstaða þeirrar 
ríkisstjórnar, sem VG leiðir nú, byggir 
á því að raska ekki meginhlutföllum 
í fjármálum ríkisins og halda stóru 
línunum óbreyttum. Ráðherra kallar 
það stöðugleika, aðrir kyrrstöðu.

Í fjármálaáætluninni er því ekki 
að sjá nein skýr mælanleg markmið 
um að lyfta landinu upp úr botnsæti 
Norðurlanda í þessum samanburði. 
Það er kjarni málsins.

Eins og að lækna rauða hunda  
með því að velta sér upp úr hveiti
Fjármálaráðherra segir að nauðsyn 
beri til að fá meira fyrir hverja krónu 
með betra skipulagi. Og heilbrigðis
ráðherra hefur eytt miklum tíma í að 
breyta kerfinu.

Skipulagsbreytingin er helst í því 
fólgin að f lytja verkefni frá velferðar
samtökum og einkaaðilum, sem ekki 
gera kröfur um arðsemi, til Land
spítalans áður en honum er gert kleift 
að sinna sem skyldi þeim verkefnum, 
sem fyrir eru.

Flestum er ljóst að skipulagsbreyt
ingar af þessu tagi og í þessari tímaröð 
auka bara á vandann og fækka ekki 
fréttum af neyðarástandi á bráðamót
tökunni. Og ekki hefur verið sýnt fram 
á að fá megi meira fyrir hverja krónu 
með þessu móti.

Nýjasta skipulagstillaga heilbrigðis
ráðherrans virðist miða að því að eyða 
neyðarástandinu með því að segja 
læknum að tala ekki um það í fréttum. 
Það er eins og að lækna rauða hunda 
með því að velta sér upp úr hveiti.

Ekki er 
sanngjarnt 
að fella 
þunga dóma 
um þær 
ráðstafanir, 
sem gerðar 
voru í ríkis-
fjármálum 
í kjölfar 
hrunsins. 
En það skjól 
er ekki 
til staðar 
lengur. 

AF KÖGUNARHÓLI
Engin plön um að lyfta Íslandi úr botnsætinu

Þorsteinn 
Pálsson

Hvert orð, hlátur
    og hljóð skipta máli

Beltone Amaze™

Hver dagur er samsettur af ótal augnablikum þar sem hvert einasta orð, hlátur og 

hljóð skipta máli. Nýju Beltone Amaze™ heyrnartækin gera þér kleift að njóta hvers 

dags í einstökum hljómgæðum og nú fást þau einnig með endurhlaðanlegum lithíum 

rafhlöðum. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.
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Frammistaða íslenskra nem-
end a í lessk ilning i sa m-
k væmt niðurstöðum PISA 

hefur ekki breyst marktækt frá 
síðustu könnun PISA árið 2015 
en þó hefur nemendum sem ekki 
ná g r unnhæf niv iðmiðum les-
skilnings f jölgað hlutfallslega. 
Þriðji hver drengur og f immta 
hver stúlka mælast ekki vera með 
grunnhæfni í lesskilningi. Áleitin 
spur ning er hvort læsisstef na 
stjórnvalda, ríkis og sveitarfélaga 
og metnaðarfullar áætlanir séu 
byggðar á réttum forsendum og 
áherslum. Hvað er verið að gera 
rangt?

Lesfimi/hraði
Lestrarferlið er byggt á mörgum 
s a mve rk a nd i þ át t u m þ. m .t . 
tungumálinu. Vitað er að ef börn 
sem byrjuð eru að lesa, þjálfa ekki 
lestur reglulega er hætta á að þau 
tapi lestrartæk ni. Kanna þar f 
með reglubundnum hætti hvort 
árangur sé ekki ávallt að batna. 
Slíkar mælingar þurfa ekki að vera 
miðstýrðar. Markmiðið er að börn 
verði læs og skilji, til að hafa gagn 
og gaman af lestri.

Nú leggur Mennta mála stofn un 
(MMS) mikla áherslu á leshraða 
(lesfimi) og mælingar á honum. 
Frá því í september 2017 hefur 
Mennta mála stofn un (MMS) mælt 
með að skólar mæli leshraða hjá 
börnum í 1. til 10. bekk. Rökin 
eru þau að nemendur með góðan 
leshraða hafi yfirleitt góðan les-
sk ilning. En þetta er kannsk i 
ekki alveg svo einfalt því árangur 
á hraðlestrarprófi segir ekkert til 
um lesskilning einstaklings. Nið-
urstöður sýna aðeins hversu hratt 
lesandinn getur bunað út orðum. 
Leshraði er til lítils ef barn skilur 
ekki efnið sem það les. Barnið 
sem ekki skilur efnið er verr sett 
en barn sem les hægt en hefur 
ágætan lesskilning. Hjá stofnun-
inni (MMS) var einnig byrjað að 
vinna lesskilningspróf en þeirri 
vinnu var víst aldrei lokið.

Lesskilningur
Lesskilningur byggir á samspili 
fjölda ólíkra vitsmunaþátta og er 
samtengdur tungumálinu. En það 
gefur augaleið að til að skilja les-
efni þarf að geta lesið það. Fyrst er 
því að ná tökum á umskráningu. 
Umskráning er færni til að breyta 
bókstöfum orða í viðeigandi mál-
hljóð og tengja þau saman til að 
mynda orð. Án umskráningar 
verður enginn lestur. Ekki ber 
öllum saman um hvenær nákvæm-
lega í lestrarferlinu sé best að leggja 
áherslu á lesskilning. Einhverjir tala 
um að lesskilningur sé lokatakmark 
þess sem les sem er afar sérkenni-
legt. Lesskilningur er auðvitað 
ekkert lokatakmark heldur má segja 
að lesskilningur hefjist um leið og 
barnið fæðist enda byggir hann á 
tungumálinu.

Eins mikið og búið er að rann-
saka lestur finnast ekki margar 
rannsóknir á undirstöðuþáttum 
lesskilnings og hvaða þættir vega 
þar þyngst. Á meðan hvatt er til að 
skólar mæli leshraða er e.t.v. ekki 
eins mikil áhersla á samræmdar 
mælingar á orðaforða, stafsetningu 
og lestur á sjónrænum orðaforða. Í 
það minnsta er ekki verið að semja 
lesskilningspróf um þessar mundir 
að vitað sé. Því má spyrja hvort 
áherslan sé meira á að mæla les-
fimi á kostnað áherslu og mælinga 
á lesskilningi. Það er einfaldlega 
ekki hægt að gera ráð fyrir að les-
skilningur „bara komi“ hjá börnum 
þegar þau ná auknum hraða.

Hraðlestrarpróf valda sumum 
börnum kvíða og álagi
Menntamálastofnun hefur sett 
ákveðin lesfimiviðmið sem sýna 
fjölda rétt les inna orða á mín útu. 
Ung ling ur sem hef ur lokið 10. bekk 
hef ur farið í gegn um 30 mæl ing ar á 
les hraða á 10 ára skóla göngu. Spyrja 
má hvaða áhrif slík ar end ur tekn ar 
mæl ing ar hafi á lestraráhuga. Enda 
þótt lesefnisviðmiðin séu e.t.v. 
almennt ekki ósanngjörn eru þau 
of há fyrir mjög mörg börn. Í hópi 
barna er lestrarfærni þeirra mis-
mikil. Sum börn ná einfaldlega ekki 
miklum hraða í lestri og ná ekki 
hraðaviðmiðunum Menntamála-
stofnunar. Vandamál með lestur 
geta átt rætur að rekja til ótal þátta 
þ.m.t. undirliggjandi leshömlunar 
eða annarra frávika.

Öll börn fara í skoðun á heilsu-
gæslu um fjögurra ára aldur þar sem 

fyrir þau eru lagðir þroskamatslist-
ar. Þá kemur í ljós hvaða börn eru 
líkleg til að eiga í vanda með lestur 
og lesskilning. Strax og börnin hefja 
skólagöngu er því hægt að hefja ein-
staklingsmiðaða íhlutun/þjónustu 
þar sem þess er þörf. Hraðlestrar-
samanburður getur almennt séð 
verið vafasamur, ekki einungis fyrir 
börn sem standa höllum fæti heldur 
einnig þá sem ná viðmiðum. Börn 
sem standa höllum fæti fá sífellt þau 
skilaboð að frammistaðan sé ekki 
nægilega góð jafnvel þótt hún batni. 
Að sama skapi getur verið að börn 
sem standa vel að vígi upplifi að þar 
sem þau séu búin að ná markmiðum 
þurfi þau ekki að bæta sig frekar.

Eggið eða hænan
Hægt er að vera sammála um að til 
að læra að lesa þarf þjálfun og til að 
lestur gagnist þarf skilning. Reynsla 
mín af þessum málum er að það 
verður að byrja að þjálfa lesskilning 
um leið og umskráningartækni er 
náð án tillits til hraða eða lestrar-
lags. Því fyrr sem barnið skilur les-
efnið því meiri áhuga hefur það á 
lestri og mun lesa meira sem eykur 
enn frekar hraða og skilning. Barn 
finnur síðan þann hraða sem passar 
fyrir það. Þegar barn byrjar að læra 
að lesa þarf að hefja tengingu við 
skilning. Lesi barnið orðið sól þá 
þarf að spyrja: Hvaða orð varstu að 
lesa og hvað merkir það? Og svona 
gengur þetta koll af kolli. Barn 
hljóðar sig í gegnum orð og setn-
ingar og athygli þess er strax beint 
að inntaki textans.

Hvað skiptir máli  
þegar upp er staðið?
Hvað þarf að gera til að auka les-
skilning íslenskra barna? Svarið er 
að leggja meiri áherslu á lesskilning 
og að Menntamálastofnun vinni 
lesskilningspróf. Þessi mál væru 
ekki í umræðunni nema vegna þess 
að íslensk börn eru að koma ítrekað 
illa út úr PISA. Þetta er óásættan-
legt ekki síst vegna þess að á Íslandi 
getum við státað okkur af stórkost-
legu kennaraliði auk þess sem við 
eigum gagnreynt kennsluefni eins 
og Leið til læsis með tilheyrandi 
skimunarprófum. Það gæti hins 
vegar verið vöntun á enn frekara 
kennsluefni með mismunandi erf-
iðleikastig. En ráðandi öfl eru ein-
faldlega ekki á réttri leið. Auðvitað 
má velta fyrir sér hvort hlustað sé á 
rétta fólkið?

Leshraði á kostnað lesskilnings?
Kolbrún 
Baldursdóttir
sálfræðingur 
og borgarfull-
trúi Flokks 
fólksins

Innköllun hlutabréfa
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf., kt. 600269-2089 
(„SS“), gerir kunnugt að með heimild í 2. mgr. 27. gr. 
laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 4. mgr. 13. gr. í 
samþykktum félagsins hefur hún tekið ákvörðun um 
að hlutabréf í B-deild stofnsjóðs verði tekin til rafrænnar 
skráningar í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. 
Stefnt er að skráning taki gildi föstudaginn 17. apríl 
2020 kl. 9.00 árdegis. Frá þeim tíma eru hin 
áþreifanlegu hlutabréf í félaginu ógild í samræmi við 
heimild í ákvæði til bráðabirgða nr. II í lögum nr. 
131/1997, um rafræna eignarskráningu verðbréfa, sbr. 
6. gr. laga nr. 32/2000, um breytingar á ýmsum lögum 
vegna tilkomu rafrænnar eignarskráningar á 
verðbréfum, og reglugerð nr. 397/2000, um rafræna 
eignarskráningu verðbréfa í verðbréfamiðstöð.

Nánar tiltekið verða öll hlutabréf SS (B-deild stofnsjóðs) 
tekin til rafrænnar skráningar, en þau eru öll gefin út á 
nafn hluthafa. Útgáfudagsetningar er getið á hverju 
bréfi.

Hér með er skorað á alla eigendur ofangreindra hluta-
bréfa sem telja nokkurn vafa leika á því að eignarhald 
þeirra sé réttilega fært í hlutaskrá SS að staðreyna 
skráninguna með fyrirspurn til hlutaskrár SS, Fosshálsi 
1, 110 Reykjavík á netfangið hluthafaskrass@ss.is. 
Komi í ljós við slíka könnun að eigendaskipti hafi ekki 
verið skráð ber eigendum að færa sönnur á þau 
gagnvart félaginu innan þriggja mánaða frá síðari 
birtingu innköllunar þessarar.

Enn fremur er skorað á alla þá sem eiga takmörkuð 
réttindi til ofangreindra hlutabréfa, s.s. veðréttindi, að 
koma þeim á framfæri við fullgilda reikningsstofnun, sbr. 
10. gr. laga nr. 131/1997 um rafræna eignarskráningu 
verðbréfa, innan þriggja mánaða frá síðari birtingu 
innköllunar þessarar í Lögbirtingablaði. Gæta skal 
þess að reikningsstofnun hafi gert aðildarsamning 
við Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.

Stjórn SS hefur ákveðið að eftir að innköllunarfrestur er 
liðinn og rafræn skráning á ofangreindum hlutabréfum 
hefur átt sér stað í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar 
hf. skuli arðgreiðslur til hluthafa einungis fara fram í 
gegnum kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf., sbr. 
heimild í 4. tölul. 54. gr. reglugerðar nr. 397/2000.

Hluthafar skulu fela reikningsstofnun sem gert hefur 
aðildarsamning við Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. 
umsjón með eignarhlut sínum í félaginu og stofna 
vörslureikning.

 Reykjavík, 13. janúar 2020.
 Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.

Símaveski,  
heyrnartól, snúrur  

og allt fyrir  
símann.

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

Al þ j ó ð a h e i l b r i g ð i s m á l a -
stofnunin WHO tileinkar 
ljósmæðrum og hjúkrunar-

fræðingum árið 2020 og vill með því 
vekja athygli á mikilvægi þessara 
stétta innan heilbrigðisþjónust-
unnar. WHO telur að þessar stéttir 
séu um helmingur heildarmannafla 
heilbrigðisstarfsmanna í heim-
inum. Telur stofnunin jafnframt 
að heimurinn þurfi níu milljónir 
hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra 
til viðbótar til að ná heimsmark-
miðum Sameinuðu þjóðanna fyrir 
2030 en öll aðildarríki hafa skuld-

bundið sig til að innleiða mark-
miðin sautján, þar með talið Ísland. 
Fyrir Ísland ætti það ekki að vera 
erfitt verkefni að leysa. 

Við ættum fyrir löngu að hafa 
áttað okkur á því hvaða hlutverk 
þessar stéttir hafa og geta haft. Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
yfirmaður WHO, telur að hjúkr-
unarfræðingar og ljósmæður séu í 
lykilhlutverki í heilbrigðiskerfinu. 

Þessar stéttir séu einn mikil-
vægasti hlekkurinn milli fólksins 
í samfélaginu og f lókins heil-
brigðiskerfis. Hann bendir einn-
ig á að ófullnægjandi mönnun 
þessara stétta getur leitt til verri 
útkomu fyrir sjúklinga, eins og 
margrannsakað hefur verið. Ef 
mönnun þeirra og starfsumhverfi 
er ábótavant er í raun ekki hægt að 
tryggja öryggi sjúklinga. Skortur á 
starfsfólki eykur líkur á mistökum 
í starfi, leiðir til minni gæða í þjón-
ustu, minni starfsánægju, aukins 
álags og streitu og að lokum til 
kulnunar í starfi.

Efst á jafnréttislista –  
endurspeglast ekki í launum
Það er ljóst að miðað við núverandi 
stöðu í íslensku heilbrigðiskerfi að 
nauðsynlegt er að gera miklum 
mun betur. Meðalaldur hjúkrunar-
fræðinga og ljósmæðra er hár og 

þrátt fyrir nýliðun í stéttunum þarf 
að tryggja að fólk haldist í því starfi 
sem það menntaði sig í en velji sér 
ekki annan starfsvettvang, eins og 
því miður alltof algengt er. Fjárfest-
ing í menntun, starfsþróun, betra 
starfsumhverfi og bættum kjörum 
ljósmæðra og hjúkrunarfræðinga 
er til hagsbóta fyrir okkur öll.

Ellefta árið í röð situr Ísland í 
efsta sæti á kynjajafnréttislista 
Alþjóðaefnahagsráðsins, World 
Economic Forum. Þó allar ljós-
mæður landsins og 97% hjúkr-
unarfræðinga séu konur, er ljóst 
að jafnréttið endurspeglast ekki í 
starfskjörum stéttanna. Því þarf að 
breyta. WHO leggur einnig áherslu 
á jafnrétti kynjanna í heilbrigðis-
kerfinu og vill að tekið sé á hvers 
kyns misrétti og mismunun í þessu 
samhengi. 

Að sama skapi eru þjóðir heims-
ins hvattar til að nýta enn frekar 
menntun og reynslu hjúkrunar-
fræðinga og ljósmæðra í heilbrigð-
iskerfinu en þegar er gert. Á þann 
hátt er hægt að veita skilvirkari, 
öruggari og hagkvæmari þjónustu, 
sem einnig er betri að gæðum.

Við hvetjum íslensk yfirvöld, 
hjúkrunarfræðinga og ljósmæður 
til að nýta árið til fullnustu með 
betri heilbrigðisþjónustu að leiðar-
ljósi fyrir alla landsmenn.

Ár hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra
Áslaug  
Valsdóttir 
formaður  
Ljósmæðra-
félags Íslands

Guðbjörg  
Pálsdóttir 
formaður  
Félags  
íslenskra  
hjúkrunar-
fræðinga
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JAGUAR - LAND ROVER
Hesthálsi 6-8 / 110 Reykjavík
525 6500 / jaguarlandrover.is

Allir bílar sem merktir eru APPROVED hafa farið í gegnum 
gæðaferli notaðra Jaguar og Land Rover bíla. 
Sjón er sögu ríkari – komdu í reynsluakstur strax í dag. 

NOTAÐIR
LÚXUSBÍLAR
SÝNINGARSALUR - HESTHÁLSI 6

JAGUAR E-PACE 
Nýskr. 8/2018, ekinn 3 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Tilboðsverð: 6.290.000 kr. 
Rnr. 420312. – Verð á nýjum: 7.290.000 kr.

JAGUAR XF 180D AWD 
Nýskr. 1/2019, ekinn 9 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Kjaraverð: 7.890.000 kr. 
Rnr. 420305. – Verð á nýjum: 10.590.000 kr.

RANGE ROVER Evoque R Dynamic 
Nýskr. 8/2019, ekinn 3 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Tilboðsverð: 8.390.000 kr. 
Rnr. 420308. – Verð á nýjum: 9.690.000 kr.

JAGUAR F-PACE Portfolio 
Nýskr. 9/2018, ekinn 7 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Tilboðsverð: 8.890.000 kr. 
Rnr. 420224. – Verð á nýjum: 10.990.000 kr.

LAND ROVER Discovery Sport SE 
Nýskr. 9/2018, ekinn 8 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Kjaraverð: 6.490.000 kr. 
Rnr. 420310. – Verð á nýjum: 8.290.000 kr.

RANGE ROVER SPORT P400e HSE 
Nýskr. 5/2019, ekinn 7 þús. km,  
bensín/rafmagn, sjálfskiptur.
Tilboðsverð: 13.890.000 kr. 
Rnr. 420307. – Verð á nýjum: 15.490.000 kr.

JAGUAR E-PASE R Dynamic 
Nýskr. 11/2018, ekinn 11 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Tilboðsverð: 7.490.000 kr. 
Rnr. 420311. – Verð á nýjum: 9.590.000 kr.

LAND ROVER Discovery 5 SDV6 HSE lux 
Nýskr. 1/2019, ekinn 9 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Kjaraverð: 14.990.000 kr. 
Rnr. 420309. – Verð á nýjum: 18.090.000 kr.

RANGE ROVER VOUGE P400e 
Nýskr. 2/2019, ekinn 10 þús. km,  
bensín/rafmagn, sjálfskiptur.
Tilboðsverð: 16.790.000 kr. 
Rnr. 420306. – Verð á nýjum: 19.090.000 kr.

LAND ROVER Discovery 5 TDV6 HSE 
Nýskr. 5/2019, ekinn 7 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Tilboðsverð: 13.390.000 kr. 
Rnr. 420269. – Verð á nýjum: 15.890.000 kr.

JAGUAR XJ R-sport 
Nýskr. 9/2018, ekinn 10 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Tilboðsverð: 10.590.000 kr. 
Rnr. 420230. – Verð á nýjum: 18.290.000 kr.

RANGE ROVER SPORT SDV6 HSE 
Nýskr. 1/2019, ekinn 10 þús. km,  
dísil, sjálfskiptur.
Tilboðsverð: 17.290.000 kr. 
Rnr. 420282. – Verð á nýjum: 20.490.000 kr.

VIÐ BJÓÐUM NOKKRA REYNSLUAKSTURSBÍLA
Á EINSTÖKUM KJÖRUM!
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SPORT
HANDBOLTI „Við lögðum í raun 
allt undir enda komnir á stórmót 
með liðið. Einhvern veginn virðist 
stjórnvöldum vera sama. Það er því 
miður staðan,“ segir Róbert Geir 
Gíslason, framkvæmdastjóri HSÍ, 
en undirbúningur fyrir Evrópu-
mótið gekk ekki beint snurðulaust 
fyrir sig.

Árangur íslenska landsliðsins í 
handbolta á Evrópumótinu hefur 
varla farið fram hjá nokkrum 
Íslendingi. Landsliðið hefur þótt 
spila góðan, taktískan og agaðan 
handbolta og greinilegt að mikið 
var lagt í undirbúninginn fyrir 
mótið. Það merkilega er að lands-
liðið hefur engan samastað og er á 
hrakhólum eins og frægt er orðið. 
Þétt er setið um Laugardalshöll-
ina og eru strákarnir okkar í raun 
landlausir og upp á náð og miskunn 
félaganna komnir.

Fram og Haukar brugðust vel við 
beiðni HSÍ um æfingatíma og þá 
gátu strákarnir fengið inni nokkr-
um sinnum í Laugardalshöllinni. 
Öll styrktarþjálfun fór fram í World 
Class Laugum.

Fyrir rúmri viku vildi Guðmund-
ur Guðmundsson landsliðsþjálfari 
hafa landsliðsæfingu klukkan 17 
enda var áætlun dagsins þannig 
að æfa átti af brigði af því sem farið 
hafði verið yfir á myndbandsfundi 
fyrr um daginn. Guðmundur er 
skipulagður maður en ómögulega 
var hægt að verða við beiðninni um 
æfinguna klukkan 17.

Þess í stað þurfti landsliðið að 
æfa á eftir bumbubolta sem lauk 
klukkan 14 í Framheimilinu í Safa-
mýri. Það var eini lausi tíminn sem 
fannst og í raun heppni að sá tími 
fannst. Annars hefði ekki verið 
hægt að æfa þann daginn.

„Aðstæður eru alveg hræðilegar. 
Við eigum engan heimavöll. Guð-
mundur vildi helst æfa seinnipart-
inn á daginn í aðdraganda mótsins 
en það var ekkert alltaf hægt. Þá 
eru æfingar hjá yngri f lokkum og 
Meistaraflokkum sem eðlilega eru 
í forgrunni hjá félögunum. Þau vilja 

auðvitað ekki fella niður æfingar 
ítrekað,“ segir Róbert.

Laugardalshöll er þriðja elsta 
þjóðarhöll Evrópu. Aðeins hall-
irnar í Georgíu og Úkraínu eru 
eldri. Georgía ætlar að vígja nýja 
höll árið 2021 og í Úkraínu er ný 
höll kominn á teikniborðið. Hér á 
landi er landinn að vakna við þann 
vonda draum að strákarnir okkar 
séu án heimavallar sem er boðlegur 
nútímanum. Það styttist sífellt í að 
fyrirhugaður landsleikur verði 
tekin af dagskrá gömlu hallarinnar 
enda er undanþágan orðin hartnær 
30 ára gömul. Og á meðan ekkert 
gerist og ekkert er í pípunum er erf-
itt að sækja um frekari undanþágur.
benediktboas@frettabladid.is

Mátti litlu muna að æfingar féllu niður 
Strákarnir okkar voru sem fyrr heimilislausir í aðdraganda Evrópumótsins. Landsliðsþjálfarinn vildi æfa seinniparts dags en það 
var oftar en ekki ekki hægt sökum æfinga í húsinu. Horfðu á bumbubolta í hádeginu fyrir æfingu sem var áætluð seinnipartinn.

Laugardalshöllin stenst ekki alþjóðlegar kröfur, gólfflöturinn er ekki nógu stór og hefur HSÍ þurft að reiða sig á vel-
vilja til að landsleikir megi fara hér fram. Höllin var vígð 1965 og er sú þriðja elsta í Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Starfshópur skipaður
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- 
og menningarmálaráðherra, 
skipaði starfshóp til þess að 
gera tillögur um nýja þjóðar-
höll. Starfshópnum er ætlað 
að vinna forvinnu sem upp-
lýsir betur hvernig vinna eigi 
eftir tveggja ára reglugerð um 
þjóðarleikvanga, afla upplýs-
inga um þarfir fyrir mannvirki til 
lengri tíma og greina mögulega 
nýtingu mann-
virkja sem fyrir 
eru eða hvort ný 
mannvirki þarf 
til þess að 
geta staðið 
fyrir alþjóð-
legum 
keppn-
um.

Forsetinn vill nýja höll

Ríki og borg hafa fengið hol-
skeflu af gagnrýni yfir sig að 
undanförnu enda flestum ljóst 
að aðstaðan er ekki boðleg – 
hvorki í hand- né körfubolta. 
„Menntamálaráðherra 
– hún svarar aldrei neinu. 
Hvers vegna? Hún hefur 
engar lausnir. Það er sama 
með borgarstjórann. 
Hann hefur 
engar lausnir, 
hvers vegna? 
Því það er 

ekkert verið að vinna í þessu. 
Þau segja að málið sé í nefnd og 
í farvegi og við ætlum að skoða 

hvað hægt sé að gera en það 
gerist ekkert,“ sagði Guðjón 
Guðmundsson, Gaupi, fyrir 
skömmu í útvarpsþætt-
inum Harmageddon.

Forseti Íslands, Guðni Th. 
Jóhannesson, kom inn á að-

stöðuleysið í Laugardal 
í ræðu sinni á vali á 
íþróttamanni ársins; 
„Við þurfum að 

vera í fallegu, virðulegu keppnis-
húsi. Eitt sinn gátum við reist hér 
Héraðsskóla, Þjóðleikhús, við 
lukum við Hörpu í miðju hruni. 
Laugardalshöll tók við af höll sem 
setuliðið byggði. Nú þurfum við 
að taka næsta skref. Nú þurfum 
við nýja höll og nýjan völl.

Það er mín von og trú að við 
hefjumst handa við nýja og 
glæsta keppnishöll þar sem við 
njótum þess að horfa á stelp-
urnar og strákana okkar í keppni 
við þá bestu.“

Strákarnir okkar gátu 
lítið notað Laugardalshöll 
vegna þess að þétt er setið 
um hana og því þurfti liðið 
að æfa annaðhvort í Safa-
mýri eða Hafnarfirði.

HANDBOLTI Strákarnir okkar í 
handboltalandsliðinu  fara án stiga 
í milliriðilinn eftir 18-24 tap gegn 
Ungverjum í lokaleik Íslands í E-
riðli þar sem sóknarleikurinn varð 
þeim að falli. Með því tryggðu Ung-
verjar sér tvö stig inn í milliriðilinn 
en sendu á sama tíma ríkjandi 
heims- og Ólympíumeistara Dana 
heim á leið. Næsti leikur Íslands er 
gegn Slóveníu á föstudaginn sem 
vann alla sína leiki í riðlakeppninni.  
Ísland er enn með örlögin í eigin 
höndum varðandi Ólympíuum-
spilið og sæti í undanúrslitunum á 
EM en ljóst er að liðið má ekki tapa 
mikið f leiri stigum ef Strákarnir 
okkar ætla sér upp úr milliriðlinum.

Íslenska liðið var lengi af stað í 
gær og lenti 0-3 undir á upphafs-
mínútunum. Sók narleikur inn 
gekk brösuglega fyrstu sex mínút-
urnar en þá hrökk íslenska liðið í 
gang. Sex íslensk mörk í röð færðu 
íslenska liðinu forskot á næstu tíu 
mínútum og þegar mest var fór 
munurinn upp í fimm mörk í fyrri 
hálf leik. Íslenska liðið lék afar vel 
á þessum kafla og fékk framlag frá 
fjölmörgum leikmönnum á báðum 
endum vallarins.

Ungverjar náðu aðeins að laga 
stöðuna undir lok fyrri hálf leiks 
þegar forskot Íslands fór í þrjú 
mörk á lokasekúndum hálf leiks-
ins. Reyndist það setja tóninn fyrir 
það sem koma skyldi í seinni hálf-
leik þar sem Ungverjar gáfu íslenska 
liðinu engin grið í vörn né sókn.

Íslenska liðið hélt naumu for-
skoti fyrstu tíu mínútur seinni 
hálf leiks en það var greinilegt að 
sóknarleikurinn var ekki sá sami. 
Strákarnir áttu erfitt með að finna 
glufur á öf lugum varnarleik Ung-

verja og köstuðu boltanum alls átta 
sinnum frá sér í hálfleiknum. Þegar 
glufurnar mynduðust var Roland 
Mikler, markvörður ungverska 
liðsins, í miklu stuði og varði hvern 
boltann á fætur öðrum.

Á hinum enda vallarins réðu 
Íslendingar ekki við hinn tröll-
vaxna Bence Banhidi á línunni hjá 
Ungverjum. Áhersla Ungverja strax 
á upphafsmínútum seinni hálfleiks 
var að finna Bence inni á línunni þar 
sem þrjár fyrstu sóknir Ungverja 
og fjögur af fyrstu fimm mörkum 
Ungverja í seinni hálfleik komu frá 
honum.  Þegar liðsfélagar hans fóru 
að finna leiðina í mark Íslands náðu 
Ungverjar að sigla fram úr íslenska 
liðinu með 10-3 kafla sem skóp sex 
marka sigur Ungverjanna.

Það þarf ekki að fara langt til 
að finna hvað fór úrskeiðis í gær. 
Íslenska liðið skoraði aðeins sex 
mörk í seinni hálf leik í gær, jafn 
mörg mörk og línumaður Ungverja. 
Tapaðir boltar, færanýting og öflug 
markvarsla Ungverja gerði það að 
verkum að síðustu sextán mínútur 
leiksins náði Ísland aðeins að skora 
eitt mark gegn átta mörkum ung-
verska liðsins.  – kpt

Íslenska liðið lenti á ungverskum múrvegg í seinni hálfleik

Fyrirliðinn Guðjón Valur Sigurðsson var ásamt Aroni Pálmarssyni atkvæða-
mestur í íslenska liðinu í gær með fjögur mörk. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Línumaðurinn Bence 
Banhidi í liði Ungverja 
skoraði jafn mörg mörk í 
seinni hálfleik og allt 
íslenska liðið, sex mörk.

mailto:benediktboas@frettabladid.is


Delta GRAY ANZIO SWEAT 
JACKET XL

7.192
Áður kr. 8.990

Delta föðurland buxur M

2.792
Áður kr. 3.490

20%
AFSLÁTTUR 20%

AFSLÁTTUR

50%
AFSLÁTTUR

Mistillo  
Sturtusett,
svart 

7.495
Áður kr. 14.990

Snjóskófla medium  
m. Y-handfangi

2.156
Áður kr. 2.695

20%
AFSLÁTTUR

Snjóskófla stór 135cm  
m. Y-handfangi 

2.316
Áður kr. 2.895

20%
AFSLÁTTURDrive Pro Ryk/vatnssuga ZD90 1400W 

10.792
Áður kr. 13.490

20%
AFSLÁTTUR

Gúmmí gatamotta gróf, 
1mx1,5mx22mm

5.992
Áður kr. 7.490

20%
AFSLÁTTUR

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður Selhellu 6. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

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

ALVÖRU  ÚTSALA

20%
AFSLÁTTURBorðssög 230V  

50HZ 1800W 

23.192
Áður kr. 28.990

Drive Smergel 150w

3.743
Áður kr. 4.990

25%
AFSLÁTTUR

Karbít dósaborasett í tösku. 6stk

3.493
Áður kr. 4.990

30%
AFSLÁTTUR

Drive Bonvel/rokkur1100w

6.743
Áður kr. 8.990

25%
AFSLÁTTUR

Bíla búkkar max 3 tonn  2stk

2.529
Áður kr. 3.890

35%
AFSLÁTTUR

Drive lóðbolti

658
Áður kr. 940

30%
AFSLÁTTUR

LuTool gráðukúttsög  
305mm blað  

36.392
Áður kr. 45.490

20%
AFSLÁTTUR

Flísasög  
BL200-570A 800W 

36.392
Áður kr. 45.490

20%
AFSLÁTTUR

Hrærivél Drive-HM-120  
1200W. 40-60 ltr. 

14.392
 Áður kr. 17.990

20%
AFSLÁTTUR

Drive-HM-140  1600W  18.392 Áður 22.990
Drive-HM-160  1600W  22.392 Áður 27.990

Gólfskafa 
450mm

712
Áður kr. 890

20% 
AFSLÁTTUR

LuTool fjölnota sög 
/hjakktæki/juðari. 300W.  

5.243
Áður kr. 6.990

25%
AFSLÁTTUR

Pallettutjakkur Rafmagns 
1,5tonna 70Ah

223.920 kr. 
Áður 279.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR
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Lavor Ninja
Plus 130
háþrýstidæla

 
1800W, 130 bör  
420 L/klst.

11.992
Verð áður 14.900

20%
AFSLÁTTUR  

Lavor SMT 
160 ECO 
2500W, 160 bör  
(245 m/túrbóstút) 
510 L/klst. 
Þrjár stillingar: mjúk 
(t.d. viður), mið (t.d. 
bill) og hörð (t.d. 
steypa).

23.992
Verð áður 29.990

20%
AFSLÁTTUR

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
31.112
Áður kr. 38.890

Skál: 
„Scandinavia  
design“

3-6 lítra 
hnappur

20%
AFSLÁTTUR

Stálvaskur 1 hólf 37x33x16cm 

4.753
Áður kr. 6.790

30%
AFSLÁTTUR

Olíufylltur 
rafmagnsofn 
2000W 

Áður 8.590 kr.

6.443  

25%
AFSLÁTTUR

Deka Projekt 05 veggmálning, 
2,7 lítrar (stofn A) 

1.743kr.  
Verð áður  2.490  kr.

30%
AFSLÁTTUR

AQUA 25, 10L. Þvott- og rakaheld 
akrýlmálning. Hálfglansandi með góðri 
viðloðun. Hentar vel fyrir blautrými. 
Stofn A

7.192kr.
Verð áður  8.990  kr.

20%
AFSLÁTTUR

Strekkiband lás-krók.  
5cm x 8 mtr 4.545 kg 

2.468
Áður kr. 3.290

25%
AFSLÁTTUR

Drive Fjölnotatæki 280W

3.743
Áður kr. 4.990

25%AFSLÁTTUR

Harðparket,  
vínilparket, flísar 
Verðdæmi:  

8,3mm Harðparket Smoke Eik Verð nú: 989 kr/m2 áður: 1.690 kr m2

Vinyl parket með áföstu undirlagi nú 4.718 kr/m2 áður 6.290 kr/m2

Ceraviva SN04 Veggflís 30x60  Verð nú 989 kr/m2 áður: 2.990 kr/m2

20-50%
AFSLÁTTUR

Frá kr.

989 
pr.

 m2

Vínilparket – Harðparket – Flísar



Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Friðrik Jóhann Stefánsson 
Sléttuvegi 31,

sem andaðist á Hrafnistu Reykjavík 
miðvikudaginn 8. janúar, verður 

jarðsunginn frá Áskirkju föstudaginn  
                                           17. janúar kl. 14.00.

Erla Friðriksdóttir Snorri Þórisson
Valur Friðriksson Ragna B. Proppé
Örn Friðriksson Aðalbjörg Pálsdóttir
Metta Kristín Friðriksdóttir Jón Sigurðsson
Björgvin Friðriksson Brynhildur Benediktsdóttir

og fjölskyldur.

Elsku eiginkona mín og besti vinur, 
móðir, tengdamóðir og amma,

Sólveig Hrafnsdóttir
náms- og starfsráðgjafi,

lést á Akureyri 10. janúar sl.  
Útför hennar fer fram frá  

Akureyrarkirkju 23. janúar nk. kl. 13.30.  
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 

sem vilja minnast hennar er bent á Hollvinasamtök 
Sjúkrahússins á Akureyri.

Kristján Jósteinsson
Sindri Kristjánsson Rannveig Magnúsdóttir
Orri Kristjánsson Jónína Björt Gunnarsdóttir

og ömmubörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Kristjana Jónsdóttir
hjúkrunarheimilinu Grund, 

áður Eiðismýri 30, 
andaðist á hjúkrunarheimilinu  

Grund 8. janúar, Jarðarför auglýst síðar.

Ólafur Haukur Ólafsson Elín Arna Arnardóttir Hannam
Valdimar Ólafsson  Margrét Steinunn Bragadóttir
 Guðrún Ingimundardóttir
 Þórleif Drífa Jónsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Þórveig Sigurðardóttir
fyrrverandi kennari 

frá Sleitustöðum í Skagafirði, 
Furulundi 6E,

  lést laugardaginn 11. janúar.  
Útförin fer fram frá dómkirkjunni að Hólum í Hjaltadal 

laugardaginn 18. janúar klukkan 11.00.

Ragnar Smári Ólafsson
Sigrún Erla Ólafsdóttir Jóhann Frímann  
 Þórhallsson
Hrafnhildur Inga Ólafsdóttir Magnús Traustason
Sólveig Jóna Ólafsdóttir Jóhann Þorvarður  
 Ingimarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Guðmundur Gústafsson
vélvirki, 

Skeiðarvogi 39, 
Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni 
miðvikudaginn 8. janúar. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í 

Reykjavík, föstudaginn 17. janúar klukkan 13.00. 
Starfsfólki hjúkrunarheimilisins Sóltúns, deild 3B, eru 

færðar þakkir fyrir einstaklega góða umönnun.  
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 

vilja minnst hans er vinsamlega bent á líknarstofnanir  
eða velferðarsamtök.

Margrét Árnadóttir
Árni Guðmundsson Ingiríður Óðinsdóttir
Helga Guðmundsdóttir Óttar Víðir Hallsteinsson
Guðmundur Páll Guðmundsson Hjördís Gunnarsdóttir
Alexander Þorsteinn Guðmundsson 
Gústaf Guðmundsson MarIa de la Rosa Rodenas

barnabörn og barnbarnabörn.

Innilegar þakkir til allra þeirra sem 
auðsýndu okkur samúð og hlýhug
við andlát og útför elskulegs föður 
okkar, tengdaföður, afa og langafa,

Páls Geirs Möller
Brekatúni 2, Akureyri.

Friðný Möller
Arna Möller 

Alfreð Möller
tengdabörn, barnabörn og langafabörn.

Alúðarþakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð og hlýhug við andlát og útför 

ástkærs eiginmanns míns, föður okkar 
og tengdaföður, afa og langafa,

Helga Skúlasonar
húsasmíðameistara, 

Löngumýri 31, Garðabæ.
Sérstakar þakkir til starfsfólks á Höfða, hjúkrunar- 
og dvalarheimili Akranesi, fyrir einstaka umönnun, 

væntumþykju og hlýju. Guð gefi ykkur öllum farsælt nýtt 
ár, gæfu, gleði og góðar stundir.

Fríða Proppé
Helgi Skúli Helgason Ölrún Marðardóttir
Halldóra Gyða Matthíasd. Proppé, Óli Svavar Hallgrímsson 
Jóhannes Fr. Matthíasson

barnabörn og barnabarnabarn.

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

Herdís E. Jónsdóttir

sem lést á Hrafnistu Hafnarfirði  
4. janúar, verður jarðsungin frá 

Neskirkju þriðjudaginn 21. janúar 
klukkan 13.00. 

Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir, en þeim  
sem vilja minnast hennar er bent á  
Umhyggju – félag langveikra barna.

Ingvar Einarsson Ragnhildur Jónsdóttir
Sigríður Einarsdóttir Eiríkur Jónsson
Friðjón Einarsson Sólveig Guðmundsdóttir
Herdís R. Einarsdóttir Guðlaugur Óskar Jónsson

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarn.

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

Sigurbjörg Ólafsdóttir 
frá Vestmannaeyjum, 

Háaleitisbraut 121, Reykjavík,
lést á hjúkrunardeild Hrafnistu Laugarási  

        8. janúar. Hugheilar þakkir til starfsfólks 
A7 LHS Fossvogi, Vífilsstaða og Hrafnistu fyrir ástúðlega 
og hlýlega umönnun. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

föstudaginn 17. janúar kl. 11.00.

Þóra Eyland Elíasdóttir Stefán Guðbjartsson
Ólafur Magnússon  Katrín Indíana Valentínusdóttir
Elfur Magnúsdóttir Sæmundur Jónsson

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

 Elisabeth Richter
Hömrum,

          lést þriðjudaginn 14. janúar á 
hjúkrunarheimilinu Hömrum.  
Útför verður auglýst síðar.

Svend Richter Björg Yrsa Bjarnadóttir
Anna Gerður Richter Örn Ármann Jónsson

 barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Elísabet Á. Möller

sem lést föstudaginn 10. janúar verður 
jarðsungin frá Garðakirkju á Álftanesi 
fimmtudaginn 23. janúar kl. 13.00.

Árni Möller Signý Pálsdóttir
Helga Möller Hafliði Halldórsson

Jóhann og Eiður
Maggý Helga, Gunnar og Elísabet

og langömmubörn.

Nýlega var birt íðorðasafn 
fyrir prjón á netinu undir 
vefslóðinni idord.arna-
stofnun.is. „Markmiðið er 
að samræma orðanotkun 

innan fagsins, meðal annars vegna útgáfu 
á bókum og birtinga á netinu, en líka 
hins talaða máls,“ segir Guðrún Hannele 
Henttinen, kaupmaður og prjónkenn-
ari. Hún stendur að ókeypis kynningu á 
íðorðasafninu í fyrirlestrasal Þjóðminja-
safnsins milli klukkan 12.00 og 13.30 á 
laugardaginn, ásamt Ásdísi Jóelsdóttur 
og Herborgu Sigtryggsdóttur. Bendir á að 
íðorðasafnið varði ekki bara afmarkaðan 
sérfræðingahóp, heldur almenning. En 
hvernig kemur safnið fólki að notum?

„Ef einhver er að lesa uppskrift og skil-
ur ekki hvað í henni stendur, þá er hægt 
að fara inn í íðorðabankann, setja orðið 
inn og kalla fram skilgreiningu á því. Við 
vonum líka að safnið opni augu fólks 
fyrir því að til eru íslensk orð yfir flest.“

Guðrún segir þá þróun hafa orðið á 
undanförnum árum að erlendar upp-
skriftir f læði yfir, því tileinki fólk sér 
enskt prjónamál og íslensku orðin tapist. 
„Við höfum svolítið verið í nýyrðasmíði 
og líka dustað rykið af góðum og gildum 
íslenskum orðum sem hafa gleymst. 
Stundum hefur orðið hlé í áhuga á prjóni 

og íslenskri prjónabókaútgáfu, þá hendir 
það að orð lifa ekki milli kynslóða. Við 
getum nefnt orðið stuðlaprjón, sem var oft 
notað yfir það sem nú heitir brugðingur 
eða stroffprjón. Við viljum endurvekja 
orðið stuðlaprjón, það er svo lýsandi.“ 
Guðrún nefnir ensk orð yfir vinsælt prjón, 
broken rib, og mistake rib og segir orðið 
perlustuðla gott nýyrði yfir það. „Svo er 
klukkuprjón vinsælt núna en margir kalla 
það brioche. Klukkuprjón hefur ekki 
verið í tísku lengi svo ungt fólk þekkir það 
ekki, þannig slitnar þráðurinn.“

Íðorðasöfnunin hefur verið sjálf-
boðavinna hjá Guðrúnu og samstarfs-
konum. „Árnastofnun hefur verið með 
sérstakan starfsmann sem heldur utan 
um íðorðanefndir og þegar við hittumst 
þá erum við þar. Við höfum hist í fimm 
vetur, reglulega,“ lýsir hún. „Konur hafa 
verið svolítið að koma og fara í nefndinni, 
við höfum verið flestar fimm í einu, en 
við Ásdís og Herborg höfum brennandi 
áhuga á þessu og ætlum að halda áfram 
og taka fyrir fleiri greinar hannyrða.“
gun@frettabladid.is

Íslensk orð til yfir flest
Guðrún Hannele Henttinen er meðal þeirra sem síðustu fimm ár hafa safnað íðorðum 
í prjóni í sjálfboðavinnu, til birtingar á netinu. Kynning er 18. janúar í Þjóðminjasafni.

Guðrún telur ekki þörf að tala ensku yfir prjónaskapnum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 
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Leikkonan Scarlett 
Johansson fékk tvær 
tilnefningar til Óskars-
verðlauna þetta árið 
og verður að segjast að 
það sé gríðarlega góður 
árangur hjá henni. Scar-
lett er ein tekjuhæsta 
leikkona í heimi.  ➛6
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Auður, rekstrarstjóri netverslunarinnar, ásamt Ásdísi vefstjóra. Vörur úr netversluninni er hægt að fá sendar heim að dyrum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sama úrval fyrir allt landið
Netverslun S4S samanstendur af air.is, skór.is og ellingsen.is. Netverslunin 
býður upp á yfir 8.000 vörur úr ýmsum verslunum á höfuðborgarsvæðinu. ➛2



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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

Verslanir okkar eru Steinar 
Waage, Ecco, Kaupfélagið, 
Kox, Skechers, Toppskórinn 

og Toppmarkaður þar sem við 
bjóðum upp á gríðarlega breitt 
úrval af skóm,“ segir Auður Jóns-
dóttir, rekstrarstjóri hjá netverslun 
S4S. „Einnig erum við með stærsta 
úrvalið af Nike fatnaði á landinu í 
Air búðunum okkar í Kringlunni 
og Smáralind og svo frábært úrval 
af útivistarfatnaði, útivistarbúnaði 
og ferðatækjum í Ellingsen.“

Allar verslanirnar eru staðsettar 
á höfuðborgarsvæðinu en Ellingsen 
er einnig með útibú á Akureyri.

„Okkur hefur alltaf þótt 
mikilvægt að allir landsmenn 
óháð búsetu hafi sama aðgengi 
að þessu úrvali og höfum við því 
lagt mikla áherslu á að hafa góða 
netverslun fyrir búðirnar,“ segir 
Auður. Í netverslun S4S er til dæmis 
hægt að panta kuldagalla á börnin, 
fótboltaskó á unglinginn og jafnvel 
rafmagnshjól og fengið vörurnar 
heim að dyrum innan fárra daga. 
„Ef eitthvað passar ekki eða hentar 
ekki þá má bara senda vörurnar 
til baka og við endurgreiðum eða 
sendum nýja vöru í staðinn. Þetta 
er orðið svo einfalt og alveg hreint 
frábær þjónusta fyrir þá sem ekki 
hafa færi á að koma í búðirnar,“ 
segir Auður.

Skíðatímabilið í hámarki  
og þá er ullin mikilvæg
Nú eru útsölurnar í gangi svo þá er 
hægt að finna skó og Nike æfinga-
fatnað á hagstæðu verði á skór.is og 
air.is.

Skíðatímabilið er einnig byrjað 
og hægt er að fá allan fatnað fyrir 
fjallið og veturinn á ellingsen.is.

„Í útiveru á veturna er lykilatriði 
að klæðast lögum. Það er innsta 
lagi, millilagi og ysta lagi. Við 
mælum alltaf með merínó-ullinni 
innst,“ segir Auður.

„Merínó-ullin býr yfir þeim 
eiginleikum að hún heldur hitastigi 
líkamans jöfnu með því að taka 
upp raka frá líkamanum og hleypa 
svo rakanum út. Merínó-ullin getur 

tekið upp allt að 30% af þyngd sinni 
í raka áður en þú ferð að finna fyrir 
óþægindum. Hún er einangrunar-
efni úr merínó-trefjum sem mynda 
milljónir af litlum loftvösum sem 
halda fast í líkamshitann og skapa 
einangrun frá kuldanum. Ef það 
verður heitt mun ullin sjá til þess 
að kæla sig með uppgufun líkt 
og mannslíkaminn sjálfur, við 
svitnum til að kæla okkur niður. 
Svona stjórnar ullin líkamshita og 
tryggir að okkur verði ekki of kalt 
eða of heitt. Ullarfatnaðurinn frá 
norska merkinu Devold er mögu-
lega besti ullarfatnaður sem þú 
færð.“

Auður segir að góðar hlífðar-

buxur og hlý úlpa séu ysta lagið. 
„En margir kjósa að klæðast einnig 
millilagi sem er þá létt dúnúlpa 
og svo skel yfir sem ysta lag. Við 
erum með úlpur, skeljar og hlífðar-
buxur frá Columbia, Millet, The 
North Face, Didriksons, Mountain 
Hardwear svo eitthvað sé nefnt.“

Að sögn Auðar eru þetta allt 
merki sem þau hjá S4S hafa góða 
reynslu af. „Þarna erum við að 
tala um vörumerki sem framleiða 
fatnað fyrir allt frá göngutúrum 
upp í fjallgöngu á Everest. Úrvalið 
er alveg stórglæsilegt í búðinni. 
Þetta getur þú allt nálgast á ell-
ingsen.is og fengið sent heim að 
dyrum innan örfárra daga.“

Fermingargjöfin í ár  
– rafmagnshlaupahjól
Fermingartímabilið fer bráðum 
að taka við og Auður segir að þau 
hjá S4S finni fyrir því að fólk er 
orðið mjög áhugasamt um raf-
magnshjólin í nýju raf hjóladeild-
inni í Ellingsen. „Við höfum sterka 
tilfinningu fyrir því að rafmagns-
hlaupahjól verði fermingargjöfin 
í ár. Við erum með nokkrar týpur 
af hlaupahjólum á breiðu verðbili 
bæði frá Zero og Gpad sem eru 
f lott merki í raf hjólabransanum. 
Það hjálpar líka til að virðisauka-
skatturinn var tekinn af raf-
magnshjólum 1. janúar síðast-
liðinn sem skilar sér í lægra verði. 
Það á við um öll rafmagnshlaupa-
hjól og rafmagnshjól alveg upp að 
400.000 krónum. Þetta er frábær 
ferðakostur fyrir þá sem þurfa 
að komast á milli staða á f ljót-
legan og vistvænan hátt. Einnig 
fullkomið fyrir unglingana sem 
skottast á milli æfinga og félaga 
alla daga.“

Hlaupahjólin og ullarfatnaðinn má 
skoða betur á ellingsen.is.

Í netverslun 
S4S, air.is, 
skór. is og ell-
ingsen.is er 
mikið úrval 
af vörum úr 
ýmsum versl-
unum sem hægt 
er að fá sendar 
heim að dyrum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Fermingargjöfin í ár verða rafmagnshlaupahjól. Þau eru til í miklu úrvali og á breiðu verðbili á ellingsen.is

Norski ullarfatnaðurinn Devold er 
líklega einn sá besti sem völ er á.

Okkur hefur alltaf 
þótt mikilvægt að 

allir landsmenn óháð 
búsetu hafi sama 
aðgengi að þessu úrvali 
og höfum því lagt mikla 
áherslu á að hafa góða 
netverslun

Framhald af forsíðu ➛
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ÚTSALA
Meiri verðlækkun

 40-60%
afsláttur 



Köflóttur síðfrakki við litrík föt. Stuttbuxur, sportsokkar og bindi.

Blettóttur sloppur með barnamynd. Stelpukjóll og babydoll eru málið.

Það var ítalski tískurisinn Gucci 
sem lokaði tískuvikunni í 
Mílanó í vikunni og var það 

fyrsta stóra sýning Gucci á herratísku 
síðan árið 2016.

Yfirskrift sýningarinnar var „Rave 
like you are five“ eða Ólmastu eins 
og þú sért fimm ára. Þar sótti Aless-
andro Michele, yfirhönnuður Gucci, 
innblástur í barnslegt sakleysi og 
nostalgíu bernskufatnaðar sem hann 
yfirfærði í f líkur fyrir karlmenn.

Michele lýsti því yfir að hann hefði 
skoðað barnaföt á mörkuðum til að 
sækja hugmyndir að haustlínu herra-
tísku Gucci fyrir næsta haust og vetur 
enda sé það staðreynd að karlmenn 
megi ekki klæðast hverju sem er 
þegar þeir fullorðnast því þeir séu jú 
strákar og þurfi að mæta sem slíkir 
í skóla og störf. Innblásturinn sótti 
Michele líka í Z-kynslóð barna sem 
nú lifir og er meðvituð um ástand 
heimsins og vill endurvinna og nýta 
fatnað til fulls.

Niðurstaðan var að blanda þekkt-
um Gucci-áhrifum saman við göt-
óttar gallabuxur, blettóttar skyrtur, 
háa sportsokka, barnalega skólaskó 
og babydoll-kjóla með pönkáhrifum. 
Allt til að fagna barnalega mann-
inum sem hefur verið niðurbældur 
og leyfa honum að klæðast því sem 
hann vill til að vera bæði djarfur og 
galsafullur á sama tíma.

Ólmast eins 
og fimm ára
Skilaboð tískurisans Gucci fyrir 
haust og vetur komandi eru að 
körlum leyfist nú loksins meira 
frelsi í fatnaði og mega því klæðast 
barnalegum klæðum ef þeir vilja. 

Drengja-
legir, síðir skóla-

jakkar við snjáðar 
flauels- eða 
gallabuxur.

Dúnúlpa 
með barnalegu 

munstri, röndótt 
stuttpeysa og 

húfa.

Barnablá, 
stelpuleg herra-
kápa og elegant 

buxnadragt.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Útsalan í 
fullum gangi

Buxur
Peysur
Jakkar
Toppar
Bolir

Kjólar
Túnikur

Str. 36-56

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

40-50% 
afsláttur

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI 
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Scarlett Johansson er tilnefnd 
sem besta leikkona í aðal
hlutverki fyrir leik sinn í 

kvikmyndinni Marriage Story og 
besta leikkonan í aukahlutverki í 
kvikmyndinni Jojo Rabbit. Scar
lett hefur starfað sem leikkona frá 
því hún var tíu ára og sló fljótlega 
í gegn. Hún vakti mikla athygli í 
kvikmyndinni The Horse Whisp
erer árið 1998, þá 14 ára, og ekki 
síður í Lost in Translation árið 
2003 en fyrir það hlutverk hlaut 
hún BAFTAverðlaunin. Scarlett 
hefur hlotið fjölda verðlauna á 
ferlinum og hefur tvisvar áður 
verið tilnefnd til Óskars og fimm 
sinnum Golden Globe. Bíómyndir 
með henni hafa verið vinsælar og 
þénað að því er greint er frá á Wiki
pedia um 14,3 milljarða dala.

Scarlett er fædd í New York 
árið 1984. Faðir hennar, Karsten 
Johansson arkitekt, er danskur, 

uppalinn í Kaupmannahöfn. Afi 
hennar, Ejner Johansson, var sagn
fræðingur, handritshöfundur og 
kvikmyndaleikstjóri en faðir hans 
var sænskur þannig að leikkonan 
getur rakið ættir sínar til Norður
landanna. Móðir Scarlett, Melanie 
Sloan, er hins vegar af gyðinga
ættum sem eiga rætur í Póllandi og 
Rússlandi.

Scarlett og Ryan Reynolds 
leikari giftu sig árið 2008 en hjóna
bandið entist aðeins í tvö ár. Hún 
giftist aftur árið 2014 frönskum 
blaðamanni, Romain Dauriac, 
en hjónabandið fór út um þúfur í 
janúar 2017. Þau eiga eina dóttur 
saman. Núverandi kærasti er Colin 
Jost sem þekktur er úr Saturday 
Night Live þáttunum.

Scarlett sagði í viðtali við tíma
ritið Vanity Fair nýlega að hún 
hefði alltaf unnið mikið og lagt 
sig alla fram. „Núna á ég dóttur 
og lífið breytist við það. Þótt 
metnaðurinn sé enn til staðar er 
hugsunin öðruvísi en þegar ég 
var ein. Ég er líka komin á góðan 
stað í leiklistinni og get valið mér 

verkefni. Mér fannst handritið að 
Jojo Rabbit frábært, eiginlega full
komið. Ég hef lesið fjölda handrita 
í gegnum tíðina en þegar eitthvað 
alveg sérstakt kemur upp í hend
urnar á manni og snertir þig þá er 
engin spurning um að taka að sér 
hlutverkið. Síðan fékk ég handrit 
í hendur frá Noah Baunbach sem 
fjallar um skilnað á sama tíma og 
ég sjálf var í þeim sporum. Ég gat 
því gefið vel af mér í þá mynd þar 
sem ég skildi hugarástand per
sónunnar,“ segir hún og fjallar þar 
um myndina Marriage Story sem 
Netflix lét gera og er sýnd þar.

Scarlett segir sig langa til að 
stofna fjölskyldu og það hafi hún 
alltaf viljað. „Ég var aðeins 23 ára 
þegar ég giftist fyrst og hafði ekki 
raunverulegan skilning á hjóna
bandi. Í dag er ég á öðrum stað í 
lífinu og tek annars konar ákvarð
anir,“ segir hún en gaman verður 
að fylgjast með Óskarsverðlauna
afhendingunni þann 9. febrúar 
enda eigum við Íslendingar Hildi 
Guðnadóttur þar. 

Tvöföld Óskarstilnefning
Leikkonan Scarlett Johansson fékk tvær tilnefningar til Óskarsverðlauna þetta árið og verður að 
segjast að það sé gríðarlega góður árangur hjá henni. Scarlett er ein tekjuhæsta leikkona í heimi.

Scarlett Johansson var glæsileg þegar hún mætti á Golden Globe-verð-
launafhendinguna, hún var meðal þeirra sem voru tilnefnd en fengu ekki. 

Scarlett er ófeimin við að sýna húðflúrin sín þegar hún mætir á hátíðir.

Heldur óvenju-
legur klæðnaður 

sem Scarlett klædd-
ist á frumsýningu 

Jojo Rabbit.
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SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA

Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yfir fimmtíu tegundir af  
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni   

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húðpróteins og insúlins 

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er 
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á www.arcticstar.is

Arctic Star sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum og hagkaupum. 
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 Umhverfisþáttur-
inn er eitt af því 

sem hefur tvær hliðar 
þegar kemur að greiðslu-
leiðum með eða án 
áþreifanlegra peninga.

Heimur án beinharðra 
peninga virðist vera innan 
seilingar. Ekki er nóg með að 

greiðslukort, bæði debet og kredit, 
séu nú mun algengari greiðslumáti 
en áþreifanlegir peningar heldur 
færist sífellt í vöxt að fólk kjósi að 
greiða fyrir þjónustu með síma eða 
snjallúri frekar en greiðslukortum. 
Ótaldar eru þá millifærslur í 
heimabanka sem hafa tekið við 
af biðröðum með seðlabúnt í 
bankaútibúum um hver mánaða
mót. Margir vilja meina að þessi 
þróun sé eingöngu til góðs en þó 
hafa ýmsir viljað benda á nokkra 
stóra galla við heim þar sem seðlar, 

krónur og aurar eru ekki fyrir 
hendi. Umhverfisþátturinn er eitt 
af því sem hefur tvær hliðar þegar 
kemur að greiðsluleiðum með eða 
án áþreifanlegra peninga. Kostnað
urinn við að prenta peningaseðla 
og slá mynt er gríðarlegur, bæði 
fyrir fjármálakerfið og umhverfið 
í formi pappírs og góðmálma, flutn
inga og dreifingar. Það gleymist 
þó oft að kostnaður fylgir líka 
rafgreiðslunum, hver rafgreiðsla 
kostar ákveðið magn af rafmagni 
og tækin sem notuð eru til að 
greiða, eins og greiðslukort, símar 
og snjallúr, eru líka efnisfrek tæki 
á auðlindir eins og málma og plast 
þó margir bendi á að tækin sem í æ 
ríkari mæli eru notuð til að greiða, 
séu sjaldnast keypt í þeim tilgangi 
að geta greitt með þeim eingöngu. 
Mikill kostnaður, bæði efnislegur 
og umhverfislegur, fer einnig í 
að halda gangandi gagnaverum 
sem halda utan um hið gríðarlega 
gagnamagn sem fjármálakerfi 
heimsins þarf á að halda.

Seðlaveskið heyrir sögunni til
Það er óumdeil-
anlega þægilegt 
að geta bara 
borgað með 
úrinu sínu í stað 
þess að gramsa 
í veskinu eða 
vasanum eftir 
seðlabúntinu.  
MYND/GETTY

Seðlar, krónur 
og aurar heyra 
brátt sögunni til 
ef svo fer sem 
horfir. Margir vilja 
þó meina að sú 
framtíðarsýn sé 
ekki endilega 
æskileg. 
Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Kostirnir við peningalausan 
heim eru taldir þeir helstir að auð
veldara verði að koma í veg fyrir 
þjófnað þar sem það verði ekkert 
áþreifanlegt lengur til að stela. 
Tölvuþrjótar geta þó hakkað sig 
inn á bankareikninga og stolið þar 
öllu steini léttara svo að því miður 
er líklegt að bankarán og þjófn
aðir leggist ekki af með tilkomu 
peningalauss hagkerfis heldur 
færist aðeins annað. Sumir vilja 
meina að peningaþvætti og önnur 
glæpastarfsemi sem gengur út á 

lausafé, eins og til dæmis viðskipti 
með eiturlyf, verði erfiðari þegar öll 
viðskipti með peninga verði skráð 
í tölvu og að skattsvik verði minni 
af sömu ástæðum. Aðrir vilja meina 
að peningalaust samfélag muni 
bitna verst á þeim sem minnst mega 
sín, þeim sem til að mynda geta 
ekki fjárfest í góðum símum eða 
úrum til að borga með, og svo má 
ekki gleyma að það verða alltaf ein
hverjir sem kjósa að eiga ekki slík 
tæki af fjölbreytilegum ástæðum. 
Þá er ljóst að í hagkerfi þar sem 

fjármunir fara aldrei út úr banka
kerfinu verða bankarnir með töglin 
og hagldirnar og geta til dæmis lagt 
á þau gjöld sem þeim hentar án þess 
að viðskiptavinir geti mótmælt 
með því að taka peningana sína út 
úr bankanum eins og hefur gerst 
gegnum söguna.

Það er ljóst að hlutverk seðla og 
myntar í heiminum fer stöðugt 
minnkandi en hvort það verður 
okkur til góðs að losa okkur alveg 
við beinharða peninga úr samfélag
inu á eftir að koma í ljós.

Með eTags lausn SalesCloud 
erum við að gera veitinga
mönnum kleift að auka og 

bæta þjónustu sína en hagræða um 
leið í starfsmannamálum,“ segir 
Helgi Jónsson, framkvæmdastjóri 
og tæknistjóri SalesCloud, sem 
hefur þróað og stýrir sölutækni 
sem meðal annars er klæðskera
sniðin að þörfum veitingastaða.

Í stuttu máli felst í lausnin í því 
að lítil spjöld eru keypt af vefsíðu 
SalesCloud á salescloud.is/etags og 
síðan sett á borð veitingastaðarins. 
Þegar gestur kemur inn, þá fær 
hann sér sæti, ber símann sinn að 
spjaldinu á borðinu og matseðill 
veitingastaðarins birtist í vafra eða 
í appi símans. Viðskiptavinurinn 
pantar af matseðli í símanum 
og greiðir fyrir pöntunina með 
greiðslukorti. Um leið og greiðsla 
hefur átt sér stað prentast pönt
unin út í eldhúsi og afgreiðsla á 
pöntun hefst. Allt gerist þetta um 
sölukerfi SalesCloud og greiðslu
gátt Valitor, án aðkomu starfs
manns í veitingasal. Engin þörf er 
á að fara í röð, panta eða bíða eftir 
að pöntun er tekin niður og ekki 
þörf á að bíða eftir að tekið sé á 
móti greiðslu.

Einstök lausn
„Fyrir gesti veitingastaðarins þýðir 
þetta mun hraðari afgreiðslu. Þeir 
þurfa ekki að bíða eftir að vera 
vísað til sætis, þeir þurfa ekki að 
bíða eftir þjóni og það er 100% 
öruggt að pöntun fari rétt inn í eld
hús. Þegar gesturinn hefur lokið 
við máltíð sína þarf hann ekki 
að bíða eftir að þjónn komi með 
reikning eða að bíða við kassa eftir 

að fá að greiða. Gesturinn greiddi 
við pöntun og getur gengið út að 
lokinni máltíð,“ segir Helgi.

„Við höfum unnið með Sales
Cloud síðustu fjögur árin og séð 
lausnir þeirra þróast í takt við 
væntingar viðskiptavina. Þessi 
lausn, sem er einstök hérlendis, 

er tengd við greiðslugátt Valitor 
þannig að flæði á greiðslu, upp
gjör og öryggi kortaupplýsinga er 
tryggt. Fyrir kaupmanninn þýðir 
þetta líka að hann getur á einum 
stað, annaðhvort hjá SalesCloud 
eða Valitor, pantað allan greiðslu
búnað sem þarf til að hefja 

sölu – allt í senn söluhugbúnað, 
prentara, posa, spjaldtölvu og 
færsluhirðingu og fær eitt uppgjör. 
Stofnkostnaður er í lágmarki og 
mánaðarleg gjöld eru síðan gjald
færð á kortauppgjör,“ segir Guð
laug K. Pálsdóttir, viðskiptastjóri 
fyrirtækjasviðs Valitor.

Betri þjónusta fyrir veitingastaði
SalesCloud sölukerfi er þróað og hannað með þarfir veitingastaða og smásölu í huga. Kerfið er 
einfalt í notkun, það eykur hagræði í rekstri og afgreiðsluhraða auk þess að bæta þjónustuna. 

eTag lausn SalesCloud hefur verið sett upp hjá Le Kock í Tryggvagötu 14, Reykjavík. Hér eru Markús Ingi Guðnason, eigandi Le Kock, Helgi Jónsson, fram-
kvæmda- og tæknistjóri SalesCloud, og Guðlaug Kristín Pálsdóttir, viðskiptastjóri á fyrirtækjasviði Valitor, og fagna þessari nýju tækni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Viðskiptavinurinn 
pantar af matseðli í 

símanum og greiðir fyrir 
pöntunina með greiðslu-
korti. 
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Einfaldara 
getur þetta ekki 

verið þegar fólk fer 
á veitingastað. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN





Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Austurstræti var lengi vel 
líka bankagata. Mörgum 
er enn í fersku minni þegar 

Laddi söng um þá götu. „Þar standa 
bankarnir í röðum: Lands-Bún-
aðar-Útvegs, og fyrir utan stendur 
horaður almúginn. En fyrir innan 
sitja feitir peninganna verðir og 
passa að vondi kallinn komi ekki 
og taki þá.“ Nú er Landsbankinn 
þar einn eftir og gaman að velta 
fyrir sér sögu hans.

Landsbankinn var stofnaður 
1885 en hóf starfsemi 1886 í Banka-
stræti. Bankinn lét reisa stórhýsi 
þess tíma á horni Austurstrætis 
og Pósthússtrætis og opnaði þar 
aðalstöðvar sínar árið 1899. Árið 
1915 brann hús Landsbankans í 
miðbæjarbrunanum mikla. Þá var 
hafist handa við nýtt og stærra 
bankahús á sama stað sem opnaði 
dyrnar árið 1924. Bankinn óx og 
starfsmönnum fjölgaði auk þess 
sem fleiri bankar voru settir á fót, 
Útvegsbankinn og Búnaðarbank-
inn. Þessi þrír bankar settu á fót 
sérstakan bankamannaskóla árið 
1959. Þeir sem vildu starfa í bönk-
unum þurftu að ganga í þennan 
skóla og útskrifast frá honum. Þá 
voru þeim allir vegir færir innan 
bankakerfisins. Á þessum árum var 
allt bókhald bankanna og banka-
færslur handskrifað.

Nú er tíðin önnur og miklar 
breytingar hafa átt sér stað. Fram-

farir í greiðslumiðlun sem er öll 
orðin rafræn og viðskiptavinir 
bankanna eru með eigin banka 
í tölvunni sinni eða símanum. 
Gömlu bankamennirnir hefðu 
líklega aldrei getað séð svona 
framfarir fyrir sér á sínum tíma. 
Áður fyrr var eini gjaldmiðillinn í 
viðskiptum beinharðir peningar 
sem nú hafa að mestu vikið fyrir 
rafrænum greiðslulausnum eða 
plastkortum. Raðirnar eru ekki 
lengur fyrir utan bankana úti á 
götu um mánaðamót. Um leið 
hefur persónuleg þjónusta þurrkast 
út í bönkunum og nú á fólk ekki 
lengur „sinn eigin“ bankaþjón.

Þar standa bankar 
ekki lengur í röðum 
Bankastræti var lengi bankagatan í Reykjavík en langt er 
síðan þeir fluttu. Landsbankinn, sem er elsti banki lands-
ins, byrjaði starfsemi þar en fluttist í Austurstræti.

Landsbankinn hefur staðið á horni Austurstrætis og Pósthússtrætis svo 
lengi sem elstu menn muna. Líklegt má telja að hann hverfi þaðan á braut.

Þessi þrír bankar 
settu á fót sérstakan 

bankamannaskóla árið 
1959. Þeir sem vildu 
starfa í bönkunum 
þurftu að ganga í þennan 
skóla og útskrifast frá 
honum.
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Verifone á Íslandi, 
leiðandi fyrirtæki í greiðslulausnum

Ný greiðslulausn 
fyrir sjálfsala !

Með tilkomu beins f lugs 
f lugfélagsins JuneYao til 
Íslands er búist við 130 

þúsund kínverskum ferðamönn-
um til Íslands. Þar með verða 
Kínverjar þriðji stærsti hópur 
erlendra ferðamanna sem sækja 
Ísland heim árin 2020 eða 2021 
og eftir miklu er að sækjast því 
samkvæmt Ferðamálastofu eyða 
kínverskir ferðamenn mestu fé á 
Íslandi, eða um 500.000 krónum 
á mann,“ segir Danielle Neben, 
markaðsstjóri ePassi á Íslandi.

Alipay og WeChat
„Þegar kemur að greiðsluleiðum 
í gegnum síma er engum vafa 
undirorpið að Kína er ljósárum 
á undan öðrum löndum enda 
eru Kínverjar á góðri leið með að 
verða þjóðfélag án reiðufjár,“ upp-
lýsir Danielle, en alls voru 90 pró-
sent greiðslna í Kína greidd með 
farsímagreiðslum árið 2019.

„Tvö stærstu farsímagreiðslu-
fyrirtæki Kína eru Alipay og 
WeChat, með samanlagt 90 
prósenta markaðshlutdeild. 
Þegar Alipay bauð fyrst farsíma-
greiðslur í Evrópu árið 2016, og 
WeChat skömmu síðar, gerðist 
ePassi mikilvægur samstarfsaðili 
þeirra á Norðurlöndum,“ útskýrir 
Danielle.

„ePassi hóf starfsemi á Íslandi 

árið 2018 í samstarfi við Isavia 
fyrir söluaðila á Kef lavíkur-
f lugvelli og í dag taka yfir 170 
fyrirtæki við greiðslum í gegnum 
Alipay og WeChat með ePassi,“ 
upplýsir Danielle.

Hvernig geta fyrirtæki mark-
aðssett þjónustu við Kínverja sem 
nota ekki vestræna samfélags-
miðla?

„Innifalið í þjónustu Alipay er 
að setja inn prófíl á kínversku 
sem og íslensk tilboð og afsláttar-
miða. Þá geta notendur Alipay 
skoðað prófílinn hvaðanæva úr 
heiminum og þegar þeir koma til 
Íslands tengjast fyrirtækin GPS-
hnitum. Sé ferðamaður til dæmis 
staddur í miðbænum sér hann 
lista yfir nálægar verslanir og 
veitingahús, sem og sérstök tilboð 
sem bjóðast,“ útskýrir Danielle.

Hún segir f lesta Kínverja 
nota samfélagsmiðlana WeChat 
(svipað og Facebook), Weibo 
(Instagram), Ctrip (Expedia), 
Dianping (TripAdvisor/Yelp fyrir 
veitingahús og búðir).

„Á Dianping er Bónus til dæmis 
með 5 stjörnu einkunn og einhver 
deildi þar uppskrift og hráefnum 
til að kaupa í Bónus með fullt af 
myndum,“ segir Danielle.

ePassi starfar líka með Nordic 
Business House, sem er leiðandi 
umboðsaðili fyrir norræna og kín-

verska markaðssetningu. Meðal 
viðskiptavina eru Isavia fyrir 
Kef lavíkurf lugvöll, CPH Airport, 
Visit Oslo, NK Department Stores, 
Abba Museum og fjölmargir 
háskólar á Norðurlöndunum.

Kínverskur 
 menningarmunur
Það getur skipt sköpum fyrir 
framúrskarandi þjónustu við Kín-
verja að hafa hugfastan mikinn 
menningarmun þeirra og Norður-
landabúa. Hluti af þjónustu ePassi 
hér á landi er þjálfun í góðu við-
móti til að mæta menningarmun 
þjóðanna.

Hér eru nokkur heilræði:
n Ávarpaðu elsta einstaklinginn 

fyrst.

n Afhentu og taktu á móti hlutum 
með báðum höndum.

n Tölustafurinn 8 er heillatala á 
meðan tölustafurinn 4 táknar 
dauða.

n Ekki láta einstakling  „missa 
andlitið“ með því að deila við 
hann eða gagnrýna opinskátt.

Allar nánari upplýsingar á  
epassi.is

ePassi tekur vel á móti Kínverjum
Kínverskir ferðamenn verja mestu fé á ferðalagi sínu til Íslands. Með tilkomu farsímagreiðslna 
Alipay og WeChat í gegnum ePassi gefst íslenskum fyrirtækjum kostur á að ná beint til Kínverja.

Danielle Neben er markaðsstjóri ePassi á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Fylgið okkur á FB 

ALDREI MEIRI

ÚTSALA
ALLT AÐ 60% AFLÁTTUR 

Bob Dylan er án nokkurs 
vafa einn áhrifamesti tón-
listarmaður 20. aldarinnar og 

þykir framlag hans til tónlistar- og 
menningarsögunnar raunar svo 
mikilvægt að hann varð fyrstur 
tónlistarmanna til þess að hljóta 
Nóbelsverðlaunin í bókmenntum 

árið 2016. Óhætt er að fullyrða 
að þessi framúrskarandi hæfi-
leikamaður sé fyrir löngu orðinn 
órjúfanlegur hluti af menningar-
vitund Vesturlanda og þótt víðar 
væri leitað

Fatastíll Dylans hefur í gegnum 
tíðina einkennst af rúllukraga-
peysum, gallabuxum og skyrtum 
af ýmsu tagi. Jakkarnir eru ýmist 
úr leðri, gallaefni eða riffluðu 
flaueli, oft fóðraðir. Þá klæðist 
hann gjarnan rúskinns-, leður- eða 

„Chelsea“ stígvélum, stundum 
með smávegis hæl. Útlitið var svo 
kórónað með krulluðu hárinu og 
svörtum sólgleraugum sem segja 
mætti að væri hálfgert kennimerki 
fyrir þennan merka listamann. 
Frá byrjun áttunda áratugarins fór 
hann svo oft að sjást með hatt og 
hefur hann notað þá mikið allar 
götur síðan.

Hér má sjá myndir af Dylan á 7. 
og 8. áratugnum þegar hann þótti 
hvað reffilegastur til fara.

Látlaus og ljóðrænn
Bob Dylan er ekki bara dáður laga- og textasmiður en 
klæðaburður hans þykir bæði fyrirhafnarlaus og svalur. 

Klæddur köflóttri skyrtu og galla- 
buxum, vopnaður kassagítar og 
munnhörpu í upptökuveri,1962.

Stílhreinn í stúdíói, klæddur 
svörtum jakka og buxum 
ásamt hvítri skyrtu árið 1965. 

Í svartri skyrtu og teinóttum buxum með sólgleraugu 
innandyra á blaðamannafundi í Bretlandi.  

Afslappaður klæddur hvítri skyrtu, ljósum buxum og 
mokkasínum í Bretlandi árið 1969. MYNDIR/GETTY IMAGES

Í röndóttri skyrtu og gallabuxum í 
myndatöku fyrir plötuna The times 
they are  a-changin árið 1964. 

Bob Dylan kom fram á tónleikum í fóðruðum jakka úr riffluðu flaueli í 
fyrstu heimsókn sinni til Bretlands snemma á sjöunda áratugnum. 

Í skyrtu og jakka með hatt á tón-
leikum í Kanada árið 1974.
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Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Stella McCartney er mikill 
umhverfisverndarsinni og 
hefur beitt sér fyrir ýmiss 

konar frumkvöðlastarfi sem snýr 
að sjálf bærni og samfélagsábyrgð. 
Hún ætlar nú að stíga annað 
skref í þá átt með því að nýta nýtt 
teygjanlegt gallaefni í haust- og 
vetrarlínu sína fyrir árið 2020. 
Efnið er það fyrsta sinnar tegundar 
sem brotnar niður í náttúrunni og 
það er gert úr garni sem er fram-
leitt úr plöntum.

Lífræn bómull og  
náttúrulegt gúmmí
Það var ítalski framleiðandinn 
Candiani sem hannaði efnið, 
en það nýtir svokallaða coreva-
teygjutækni. Það þýðir að efnið er 
búið til úr lífrænni bómull sem er 
vafið utan um kjarna úr náttúru-
legu gúmmíi. Þannig er efnið laust 
við allt plast.

Með því að skipta út teygj-
unum sem eru yfirleitt gerðar úr 
mengandi gerviefnum og nota í 
staðinn þessar sérhönnuðu teygjur 
í efnið segist Candiani hafa getað 
búið til nýstárlegt og náttúrulegt 
teygjugallaefni án þess að fórna 
teygjanleika.

Mun hreinni framleiðsla
Allt gallaefni sem Stella McCart-
ney notar er gert úr 100% lífrænni 
bómull, en hefðbundin framleiðsla 
á gallaefnum krefst mikils magns 
af vatni og eitraðra lita og efna til 
að búa til eitt par af gallabuxum.

Coreva-teygjutæknin er hins 
vegar framleidd í öruggu og eitur-
efnalausu umhverfi og þar að 
auki er efnið búið til með tvenns 
konar litunartækni sem nýtir 
snjalltækni. Candiani segir að það 
dragi úr notkun á vatni, orku og 
mengandi efnum í litun og þvotti.

Ýmis lífræn og náttúruleg efni 
eru svo notuð í stað efna sem væru 
mengandi í vinnslu og framleiðslu 
fatanna sjálfra.

Eigandi Candiani, Alberto 
Candiani, sagði í tilkynningu: „Í 
veröld þar sem auðlindir eru að 
hverfa og landfyllingar eru yfir-

fullar af gömlum fötum er það 
skylda okkar að leita að sjálf-
bærum auðlindum og efnum 
sem brotna auðveldlega niður í 
náttúrunni. Gallaefni verða að 
taka forystu sem blár fáni þessarar 
byltingar og við erum gríðarlega 
ánægð með að vinna með Stellu 
McCartney til að deila nýsköpun 
okkar og hugmyndafræði með 
tískuheiminum öllum.“

Ekki fyrst til að nota efnið
Í haust- og vetrarlínu Stellu 
McCartney verður boðið upp á 
tíu flíkur í tveimur ólíkum stílum 

sem verða gerðar úr efni Candiani. 
Flíkurnar fara í sölu í maí næst-
komandi.

Þó að tilkynning Stellu McCart-
ney hafi vakið mikla athygli á 
efni Candiani er hún ekki fyrsti 
hönnuðurinn til að nota það. Hol-
lenski gallabuxnaframleiðandinn 
Denham tilkynnti í nóvember að 
þar á bæ yrði efnið nýtt í galla-
buxur sem kallaðar eru Stretch 
Selvedge, en þær eru hluti af línu 
sem nefnist „Life is Movement“.

Kynna umhverfisvænt gallaefni
Tískuhönnuðurinn Stella McCartney hefur kynnt nýtt umhverfisvænt teygjugallaefni sem 
verður notað í haust- og vetrarlínunni. Efnið er uppfinning ítalska framleiðandans Candiani.

Tískuhönnuðurinn Stella McCartney er frumkvöðull þegar kemur 
að því að nota sjálfbær efni í tísku og leggur mikla áherslu á að sýna 
samfélagsábyrgð við framleiðslu á fatnaði. NORDICPHOTOS/GETTY

Allt gallaefni sem Stella McCartney 
notar er úr 100% lífrænni bómull, 
en hefðbundin gallabuxnafram-
leiðsla er mengandi. Nýja efnið er 
framleitt í öruggu og eiturefnalausu 
umhverfi. MYND/STELLAMCCARTNEY.COM

Nýja efnið frá Candiani hefur 
nú þear verið notað í Stretch 

Selvedge gallabuxurnar frá 
hollenska framleiðandanum Den-

ham. MYND/DENHAMTHEJEANMAKER.COM
Allt gallaefni sem 
Stella McCartney 

notar er gert úr 100% 
lífrænni bómull, en 
hefðbundin framleiðsla 
á gallaefnum krefst 
mikils magns af vatni og 
eitraðra lita og efna til að 
búa til eitt par af galla-
buxum.

B Æ J A R L I N D  1 4  -  1 6    K Ó P AV O G U R    S Í M I   5 5 3  7 1 0 0    W W W. L I N A N . I S  

J A N Ú A R Ú T S A L A
10 -  50% afslát tur af öllum vörum 

- 2 5 %
- 2 0 %

- 3 0 %

- 2 0 % - 4 0 %

- 4 0 %

ALLIR PÚÐAR
20 - 40%

AFSLÁTTUR Dagmar stóll kr. 72.700
Smile Button 217 cm kr. 198.700

Nú kr. 54.525
Nú kr. 158.960

Rafael pulla 84x55 cm kr. 34.400

Balanced spegill 47cm kr. 14.900

Vasi kr. 5.600Vasi kr. 4.300

Unique vasi kr. 7.600

Nú kr. 24.080

Nú kr. 11.920

Nú kr. 3.360Nú kr. 2.580

Nú kr.4.560
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Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald
Alhliða bókhaldsþjónusta, VSK, 
Laun.  
Gott verð, góð þjónusta.  
KH bókhald sími 623 2843.

 Málarar
Tökum að okkur alla 
málningarvinnu, fagmennska og 
sanngjarnt verð. Málningarþjónusta 
Egils ehf. S:868-5171. egillsverris@
gmail.com

Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

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

 Húsaviðhald

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

Getum bætt við okkur verkefnum í 
almennt múrverk- flísalagnir-flotun 
og fl. Uppl hjá Þórði í s: 618-5286 
eða thordurmurari@gmail.com

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

Keypt
      Selt

 Til sölu

Eigum til nokkra vandaða Rokkókó 
stóla sem seljast uppgerðir sem 
nýjir og með fullri ábyrgð og áklæði 
að eigin vali Formbolstrun ehf s: 
892-1284 Hafsteinn

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
285 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir  
Sverrir í s. 661 7000

 Atvinnuhúsnæði

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla. 
 Leiga: 99 þús. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði

VÉLVIRKI EÐA VANUR  
MAÐUR ÓSKAST

Álheimar óskar eftir að ráða 
vélvirkja, bifvélavirkja eða vanan 
mann í málmsmíði / vélavinnu. 
Fjölbreytt framtíðarstarf, góð 
vinnuaðstaða. Uppl. í s. 869 1122, 
efnir@efnir.is www.alheimar.is

Ríkisskattstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar  

eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. janúar 2020, virðis
aukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 6. janúar 2020 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa 
í eindaga til og með 15. janúar 2020, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, 
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, bifreiðagjaldi, 
úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, 
vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, 
skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi 
handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, 
slysatrygginga gjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á 
ógreiddan fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýslu
skattur, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur. 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og 
öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er 
allt að 25.000 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.500 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur hvattir til að 
gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.

Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, 
þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án 
frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluásko
run fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá 
dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 16. janúar 2020

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is
Bíldshöfða 16
Sími: 661-1902

Hámarks þyngd notanda: 130 kg.
Halli 0 til 15%
3 hp mótor
12 prógröm
Hátalarar og MP3
Hraði 3-16 km/klst
Stærð brautar: 47x133 cm

Verð 99.000 kr.

Alvöru græja

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.-
Meðferð tekur 60 mín

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Save the Children á ÍslandiSave the 

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Skíðalyftur, snjóframleiðsla og landmótun.
Kópavogsbær hefur samþykkt að veita leyfi vegna fyrirhugaðra framkvæmda á skíðasvæði Blá
fjalla. Um er að ræða framkvæmdir við skíðalyftur, snjóframleiðslu og vegna landmótunar.  
Framkvæmdirnar eru í samræmi við deiliskipulag skíðasvæðisins í Bláfjöllum samþykkt í bæjar
stjórn Kópavogs 25. september 2018. Í framkvæmdaleyfinu koma fram þau hönnunargögn og 
önnur gögn sem framkvæmdaleyfið  byggir á sem og skilyrði og skilmálar leyfisveitenda.

Öll gögn vegna framkvæmdaleyfisins eru aðgengileg á heimasíðu Kópavogsbæjar. Slóðin er: 
https://www.kopavogur.is/is/ibuar/skipulagsmal/skipulagikynningu.

Ákvörðunin er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála á grundvelli 52. gr.  
skipulagslaga, nr. 123/2010. Kærufrestur er einn mánuður frá auglýsingu þessari þ.e. til og með  
17. febrúar 2020. Vakin er athygli á því að þeir einir geta kært ákvörðunina sem eiga lögvarða 
hagsmuni tengda henni.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um framkvæmdaleyfi.

Skíðasvæðið í Bláfjöllum 
Kópavogi.

kopavogur.is

Tilkynning til framkvæmdaaðila, 
hönnuða og byggingastjóra um  
rafrænt ferli byggingarleyfis
umsókna og áfangaúttekta í  
umdæmi byggingarfulltrúans  
í Skaftárhreppi:

Rafræn byggingargátt geymir gagnasafn HMS, Húsnæðis- 
og mannvirkjastofnunar, um mannvirki. Á heimasíðu HMS 
má finna leiðbeiningar fyrir notendur byggingargáttar.

Frá 1.janúar 2020 er hægt að sækja um byggingarleyfi á raf-
rænu formi í Skaftárhreppi. Umsækjandi þarf að skrá sig á 
“Mínar síður” á slóðinni http://www.hms.is með rafrænum 
skilríkjum eða íslykli.

Jafnframt skulu byggingarstjórar framkvæma áfangaúttektir 
sjálfir og skila niðurstöðum þeirra í byggingargátt HMS. 
Aðilar eru kvattir til að kynna sér ofantaldar breytingar.

Enn verður hægt, um sinn, að senda inn umsóknir á gamla 
mátann, sjá eyðublöð á www.klaustur.is, en frá og með 
1.júlí 2020 verður einungis tekið við umsóknum rafrænt beint 
í byggingargáttina.

Ólafur Elvar Júlíusson
Skipulags- og byggingarfulltrúi Skaftárhrepps

Sími: 487-4840  bygg@klaustur.is

Auglýsing um Skipulagsmál  
í Skaftárhreppi.

Samþykkt aðalskipulagsbreytingar í Hæðargarði. 
Sveitarstjórn Skaftárhrepps samþykkti 31.október 2019 
aðalskipulagsbreytingu í Hæðargarði. Um er að ræða 
breytingu á þéttbýlisuppdrætti og greinargerð í samræmi 
við skipulagslög 123/2010. Viðfangsefni breytingarinnar er, 
vegna skorts á íbúðarlóðum innan þéttbýlisins til lengri tíma, 
að gera eftirfarandi breytingu á þéttbýlinu á Kirkjubæjar-
klaustri: 

• Skilgreindur er  nýr reitur fyrir verslun og þjónustu, V-10, 
milli þjóðvegar og frístundabyggðar F-4 í gildandi aðal-
skipulagi, en reiturinn liggur meðfram þjóðvegi 1 þar sem í 
dag er skilgreint óbyggt land.

• Norðurendi svæðis frístundabyggðar F-4 í gildandi  
aðalskipulagi er breytt í íbúðarsvæði ÍB-7.

• Íbúðarsvæði ÍB-6 er skipt upp í tvö svæði , ÍB-6 og ÍB-8.
• Skilmálum fyrir íbúðasvæði ÍB-6, legu og stærð er breytt, 

lóðum er fjölgað innan svæðisins og nýtingarhlutfall 
hækkað.

• Settir eru skilmálar fyrir ný íbúðasvæði ÍB-7 og ÍB-8.
• Opið svæði Ú-10 verður skilgreint á milli verslunar-  

og þjónustu V-10 og íbúðarsvæðis ÍB-7 og frístunda-
byggðar F-4.

Tillagan var auglýst skv. 1.mgr. 31.gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 . Athugasemdir bárust og hefur þeim, sem gerðu 
athugasemdir, verið send umsögn sveitarstjórnar. Hægt er 
að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðarnefndar um-
hverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá 
birtingu auglýsingar um gildistöku ask-breytingar í b-deild 
stjórnartíðinda.

F.h. Skaftárhrepps
Ólafur Elvar Júlíusson

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Auglýsing um Skipulagsmál  
í Skaftárhreppi.

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
kynnt lýsing fyrir endurskoðun Aðalskipulags Skaftár-
hrepps 2020-2032. 

Sveitarstjórn Skaftárhrepps hefur hafið vinnu við endur-
skoðun aðalskipulags sveitarfélagsins.  Haldinn hefur 
verið  kynningarfundur um verkefnið þann 16. október 2019 
á Kirkjubæjarklaustri.  Nú er kynnt lýsing skipulagsverk-
efnisins þar sem gerð er grein fyrir helstu viðfangsefnum 
aðalskipulagsins, áherslum sveitarstjórnar auk upplýsinga 
um fyrirhugað skipulagsferli. Gert er ráð fyrir að vinna við 
aðalskipulagið verði í gangi fram eftir árinu 2021 og munu 
gefast nokkur tækifæri til að koma upplýsingum og sjónar-
miðum á framfæri. 

Lýsing skipulagsverkefnis verða til sýnis á skrifstofu 
Skaftárhrepps, Klausturvegi 10 frá og með miðvikudeginum 
15. janúar til 7. febrúar 2020 og lýsing skipulagsverkefnis 
einnig hjá Skipulagsstofnun á Borgartúni 7b í Reykjavík. 

Lýsingin er einnig til sýnis á heimasíðu Skaftárhrepps  
www.klaustur.is. 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn 
kostur á að gera athugasemdir við lýsinguna til 7. febrúar 
2020. Skila skal athugasemdum á skrifstofu Skaftárhrepps, 
Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri eða senda í tölvu-
pósti á bygg@klaustur.is. 

F.h. Skaftárhrepps
Ólafur Elvar Júlíusson

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Auglýsing um Skipulagsmál  
í Skaftárhreppi.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst tillaga að deiliskipulagsbreytingu:

Tunga – Deiliskipulagsbreyting.
Gerð er breyting á deiliskipulagi í landi Tungu sem samþykkt 
var 21.06.2017. Breytingin felur í sér tilfærslu á byggingar-
reit G2, niðurfellingu á byggingarreit G1 og byggingarreitut 
I  fyrir starfsmannahús. Ekki er skilmálum breytt fyrir 
byggingarreit G1 og G2 en reit G2 er breytt á uppdrætti og 
óbyggður reitur G1 er felldur út þannig að hámarksfjöldi 
húsa er óbreyttur þ.e. 25 hús. Nýr byggingarreitur, reitur I, 
þar sem gert er ráð fyrir starfsmannahúsi allt að 200m2.

Tillagan liggur frammi á skrifstofu Skaftárhrepps, frá og 
með miðvikudeginum 15.jan. 2020 til  5.mars 2020.  

Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Skaftárhrepps, 
www.klaustur.is.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Skaftárhrepps, 
Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri. Athugasemdir og 
ábendingar skulu vera skriflegar.
 

F.h. Skaftárhrepps
Ólafur Elvar Júlíusson

Skipulags- og byggingarfulltrúi

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Verð frá : 56,9 millj.

OPIÐ HÚS 

7 íbúðir eftir í litlu fjölbýli  
við Urriðaholt í Garðabæ 
• Nokkrar íbúðir með sér bílskúr
• 4ra til 5 herbergja
• 107 fm til 166 fm íbúðir

Mosagata 5-7
210 Garðabæ

FULLBÚNAR TILBÚNAR ÍBÚÐIR 

OPIÐ HÚS
Fimmtudaginn 16. janúar kl 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veita:

Jason Kr. Ólafsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið



Vantar þig blaðið í dag, í gær 
eða helgarblað frá því í sumar?

Safnið er á frettabladid.is

       Á frettabladid.is finnur 
þú Fréttablaðið í dag og safn 
eldri blaða.

Lestu Fréttablaðið 
þegar þér hentar á        
   frettabladid.is



LÁRÉTT
1. Fáfróður
5. Ellegar
6. Strit
8. Skrúbbur
10. Tveir eins
11. Armæða
12. Þeytt
13. Harla
15. Fyrirferð
17. Stagl

LÓÐRÉTT
1. Mánuður
2. Fyrr
3. Skjól
4. Efni
7. Hreinsun
9. Ófrægja
12. Þó
14. Viljugur
16. Tvíhljóði

LÁRÉTT: 1. fávís, 5. eða, 6. at, 8. bursti, 10. rr, 11. 
víl, 12. sent, 13. afar, 15. rúmtak, 17. staut.
LÓÐRÉTT: 1. febrúar, 2. áður, 3. var, 4. satín, 7. 
tiltekt, 9. sverta, 12. samt, 14. fús, 16. au.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

English átti leik gegn NN í Vín 
árið 1885

1...Rf3+ 2. gxf3 (2. Kh1 Rxf2+!). 
2...Hg6+ 3. Kh1 Rxf2+! 0-1. 

www.skak.is: Skákþing 
Reykjavíkur – 3. umferð.

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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.

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Austlæg átt, 5-13 m/s í 
dag, en suðlægari síð-
degis. Skúrir eða él á 
suðurhelmingi landsins 
en annars úrkomulítið. 
Hiti um og yfir frost-
marki með suður-
ströndinni, en frost 0 til 
7 stig norðan til.

2 3 5 4 6 1 8 9 7

6 7 4 9 8 2 1 3 5

8 9 1 3 5 7 4 2 6

7 2 6 1 3 5 9 8 4

9 5 3 7 4 8 2 6 1

4 1 8 2 9 6 5 7 3

3 4 2 5 7 9 6 1 8

5 6 9 8 1 3 7 4 2

1 8 7 6 2 4 3 5 9

3 7 6 9 4 8 2 5 1

4 8 2 5 1 6 3 9 7

5 9 1 2 7 3 4 8 6

1 2 7 3 8 9 5 6 4

8 4 3 1 6 5 7 2 9

9 6 5 7 2 4 8 1 3

2 1 4 8 9 7 6 3 5

7 3 8 6 5 1 9 4 2

6 5 9 4 3 2 1 7 8

3 6 2 8 7 4 9 1 5

8 7 1 6 9 5 2 4 3

9 5 4 1 2 3 6 7 8

4 2 6 5 1 8 7 3 9

5 9 3 7 4 6 8 2 1

7 1 8 9 3 2 4 5 6

6 4 9 3 5 7 1 8 2

1 3 7 2 8 9 5 6 4

2 8 5 4 6 1 3 9 7

9 5 6 1 4 7 2 3 8

7 1 3 8 2 5 6 9 4

8 4 2 9 3 6 7 5 1

4 6 9 5 7 2 8 1 3

5 7 8 3 6 1 9 4 2

2 3 1 4 8 9 5 6 7

6 8 5 2 1 4 3 7 9

1 2 7 6 9 3 4 8 5

3 9 4 7 5 8 1 2 6

5 1 2 3 4 6 8 9 7

6 3 8 5 7 9 1 4 2

7 4 9 8 1 2 3 5 6

4 2 7 9 3 1 5 6 8

8 5 3 2 6 4 7 1 9

9 6 1 7 5 8 4 2 3

1 7 6 4 2 3 9 8 5

2 8 5 1 9 7 6 3 4

3 9 4 6 8 5 2 7 1

6 1 2 3 8 4 7 9 5

9 3 4 7 1 5 8 2 6

5 7 8 9 6 2 1 3 4

2 5 3 8 7 6 9 4 1

7 4 6 2 9 1 3 5 8

1 8 9 4 5 3 6 7 2

8 9 5 1 2 7 4 6 3

4 6 1 5 3 9 2 8 7

3 2 7 6 4 8 5 1 9

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Pabbi? 
Tókst þú þátt í 
að gera þessa 

auglýsingu?

Ég ætla í 
sturtu!

Öh, í hverju ertu? Ræktarbuxum, 
joggingpeysu, 
sandölum og 
ullarsokkum.

Kósí fötum. Einmitt.
Þú ert medister-

pylsa með 
kartöflumús 

tískunnar, pabbi.

Ég skal bæta 
því á 

ferilskránna.

Lóa er loksins 
s-o-f-n-u-ð.

Sofnuð?
Komið að þér. Ég er svoddan 

a-u-l-i.

Arnarauga
maskariiiinn
Arnarauga

Jáá jáá

Láttu augnhárin
breiða úr sér eins

og vængi 
arnariiiins

Góð hugmynd fyrir jólasveina

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lí�ð á frettabladid.is �allar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt �eira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15
ormsson

*SENDUM UM LAND ALLT

&

Þurrkari - 8KG 
Fullt verð: 124.900 kr 

TILBOÐ: 99.920 KR

Þvottavél - 8KG 1400SN 
Fullt verð: 129.900 kr 

TILBOÐ: 110.425 KR

Þurrkari - 7KG 
Fullt verð: 109.900 kr 

TILBOÐ: 93.415 KR

Kæliskápur - 185 cm hvítur
Fullt verð: 129.900 kr 

TILBOÐ: 110.415 KR

Frystir - 185 cm stál
Fullt verð: 179.900 kr 

TILBOÐ: 152.915 KR

Þvottavél & þurrkari  
Fullt verð: 119.900 kr 

TILBOÐ: 95.920 KR

Uppþvottavél - 7 kerfa
Fullt verð: 159.900 kr 

TILBOÐ: 127.920 KR

Tvöfaldur kæliskápur - svartur
Fullt verð: 249.900 kr 

TILBOÐ: 199.920 KR

Tvöfaldur kæliskápur - stál
Fullt verð: 199.900 kr 

TILBOÐ: 159.920 KR

Tvöfaldur kæliskápur - hvítur
Fullt verð: 189.900 kr 

TILBOÐ: 151.920 KR

Veggofn - stál 71 lítra
Fullt verð: 99.900 kr 

TILBOÐ: 84.915 KR

Span helluborð
Fullt verð: 139.900 kr 

TILBOÐ: 118.915 KR

Keramik helluborð
Fullt verð: 99.900 kr 

TILBOÐ: 84.915 KR

Veggofn - stál 70 lítra
Fullt verð: 99.900 kr 

TILBOÐ: 79.920 KR

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300



BÍLAR

CES-sý ning in í Las 
Vegas er vettvangur 
margs þess nýjasta 
sem á góma ber í 
heimi t æk ninna r. 
Mörg bílamerki eru 

farin að nota sýninguna til að 
kynna nýja tækni bíla sinna eða 
íhluti þeirra. Sum tæknifyrirtæki 
ganga meira að segja svo langt að 
smíða bíl til að sýna hvað þau geta, 
eins og Sony-tæknirisinn sem sýndi 
Vision-S hugmyndabílinn. Önnur 
sýndu okkur inn í framtíðina, eins 
og Mercedes-Benz með Vision 
AVTR framtíðarbílinn, og enn 
önnur létu framtíðardrauma eins og 
flugbíla verða að raunveruleika, en 
Hyundai og Uber sýndu farartæki 
sem helst má útskýra sem blöndu 
dróna og bíls.

Fisker-raf bílamerkið tók forskot 
á sæluna og forsýndi Ocean-raf-
jepplinginn á þriðjudag á sérstakri 
sýningu í Los Angeles. Bíllinn mun 
kosta frá 37.500 dollurum eða 4,6 
milljónum króna en Ocean fer á 
markað 2022.

Það var enginn annar en Henrik 
Fisker, forstjóri Fisker, sem kynnti 
bílinn. Hann verður fáanlegur í 
nokkrum af lútfærslum, einnig 
fjórhjóladrifinn. Það verður sérstök 
aflútfærsla sem getur farið í hund-
raðið á 2,9 sekúndum. Sólarselluþak 
hleður smávegis af rafmagni sem 
samtals bætir um 1.600 kílómetrum 
við drægi bílsins ár hvert. Nafnið er 
komið til vegna endurvinnsluáhuga 
Fisker og hversu menguð úthöfin 
eru orðin af plasti. Hann notar því 
mikið af endurunnum plastefnum 
í smíðina.

Mercedes sýndi vægast sagt eftir-
tektarverðan bíl, Vision AVTR fram-
tíðarbílinn. Hann notast við Grap-
hene-rafhlöðu sem er 100 prósent 
endurvinnanleg og er 110 kWh. Hún 
knýr áfram fjóra rafmótora bílsins 
en drægi rafhlöðunnar er 700 kíló-
metrar. Bíllinn getur ekið skáhallt 
til hliða allt að 30 gráður með því að 
snúa dekkjunum öllum í sömu átt.

Sony frumsýndi Vision-S hug-
myndabílinn en honum er ekki 
ætlað að fara í framleiðslu heldur 
til að kynna þá margmiðlunartækni 

Mikið bar á bílum á CES-sýningunni
Á árlegri tæknisýningu í Las Vegas keppast framleiðendur við að sýna allt það nýjasta og framúrstefnulegasta 
sem ratað hefur af teikniborðum fyrirtækjanna. Bílaframleiðendur voru þar engin undantekning nú sem fyrr. 

Það verður mikið um að vera 
hjá bílaumboðum á næstunni 
og talsvert um frumsýningar 

nýrra bíla. Honda umboðið for-
sýndi fyrstu helgina í janúar Honda 
E raf bílinn sem er vægast sagt mjög 
tæknivæddur og hafði einnig til 
sýnis NSX-sportbílinn í fyrsta skipti 
á Íslandi. Einnig frumsýndi Toyota 
umboðið andlitslyftingu á CHR-
jepplingnum. Starfsmenn BL við 
Sævarhöfða verða á fullu á næstu 
vikum því alls frumsýnir fyrirtækið 
fimm nýjar kynslóðir bíla frá fram-
leiðendunum Mini, Nissan, Renault 
og Subaru.

Mini reið á vaðið um síðustu 
helgi þegar fyrsti raf bíll fram-
leiðandans, Mini Cooper SE, var 
frumsýndur. Nýr rafdrifinn Mini 
verður fáanlegur í þremur útbún-
aðarstigum. Nýr Subaru Forester 
verður nú í fyrsta sinn frumsýndur 
með e-Boxer Hybrid raftækni, hann 
verður frumsýndur laugardaginn 
18. janúar. Forester er fyrsti tvinn-
bíll Subaru sem búinn er þessari 
tækni þar sem tveggja lítra 150 hest-

afla bensínboxervél og 12 hestafla 
rafmótor vinna saman. Renault 
Captur og Clio hafa fengið hressi-
legar andlitslyftingar með nýjum 
framendum, fallegum innrétting-
um og nýrri tækni. Captur kemur 
á nýjum undirvagni með endur-
hönnuðu og stærra farangursrými. 
Báðir bílarnir verða frumsýndir 
laugardaginn 25. janúar. Enda-
hnútinn á frumsýningarlotu BL 
rekur endurhannaður 117 hestafla 
Nissan Juke. Bíllinn er á nýjum og 
stærri undirvagni sem bætir í senn 
rými og þægindi auk meiri tækni 
en Nissan Juke verður frumsýndur 
1. febrúar næstkomandi.

Það er ekki minna um að vera hjá 
Heklu en síðasta helgi var anna-
söm hjá þeim. Þar frumsýndu þeir 
tvo bíla auk forsýninga á tveimur 
öðrum. VW e-UP raf bíllinn var 
frumsýndur en hann er með meira 
drægi en áður og kemst nú 262 
kílómetra á hleðslunni samkvæmt 
WLTP-staðlinum. Hann verður 
áfram á góðu verði en hann mun 
kosta frá 2.990.000 krónum. Audi 

 Mikið um frumsýningar á bílum á næstunni

Ný gerð af Nissan Juke verður frumsýnd 1. febrúar næstkomandi en 
breytingin er helst sú að bíllinn er smíðaður á nýjum og stærri undirvagni.

Mercedes-Benz 
AVTR hug-
myndabíllinn er 
með nýja gerð 
endurvinnan-
legrar rafhlöðu.

Hyundai og Uber létu villtustu drauma um flugbíla rætast með kynningu á 
S-A1 flugfarartækinu sem án efa margir myndu fagna í götuumferðinni.

Njáll  
Gunnlaugsson
njall@frettabladid.is

sem fyrirtækið hannar og smíðar. 
Hann er raf bíll sem getur keyrt og 
náð 240 kílómetra hraða ef út í það 
er farið. Það sem Sony vill kynna 
fyrst og fremst er Sony Safety Co-
coon öryggisnetið. Það fylgist með 
hættum kringum bílinn og lætur 
hann bregðast við þeim. Mynda-
skynjarar skilgreina hættuna og 
Lidar-skynjarar mæla fjarlægð og 
stærð. Svipað kerfi er innandyra 
sem getur þekkt hverjir eru í bílnum 
og munað hvaða stillingar og tónlist 
þeir vilja. Mælaborð bílsins er með 
skjáum sem ná yfir alla breidd hans 
eins og sjá má í mörgum tilrauna-
bílum í dag. Notast þarf þó við stýri 
í stað Playstation-stýripinna.

Hyundai sýndi í samstarfi við 
Uber samgöngutæki sem er nokkurs 
konar sambland dróna og flugvélar. 
S-A1 er einkaflugvél sem ætluð er til 
notkunar í borgum og fer lóðrétt í 
loftið en tækið er knúið fjórum raf-
mótorum sem snúist geta áfram. Það 
er fimm sæta og sér Hyundai fyrir 
sér að í framtíðinni geti notendur 
þess pantað ferð með símanum 
sínum líkt og Uber-bíl. S-A1 nær 
um 300 kílómetra hraða og getur 
farið í um 700 metra hæð allt að 100 
kílómetra vegalengd. Þótt S-A1 þurfi 
f lugmann eins og er mun ætlunin að 
gera hann óþarfan með öllu. Hluti 
farartækisins getur klofið sig frá 
flugvélinni og ferðast á jörðu niðri.

var með tvo bíla til sýnis, frum-
sýningu á e-Tron 50 rafjeppanum 
en nýr Audi A1 var einnig í salnum. 
Loks verður andlitslyfting Trans-
porter frumsýnd í febrúar en sendi-
bílsútgáfan var forsýnd um helgina. 
Loks er forsala á Skoda IV tengil-
tvinnbílnum hafin en hann kemur 
til landsins á næstu vikum.

Hjá Öskju verða nokkrir bílar 
frumsýndir seinni hluta janúar-
mánaðar. Andlitslyfting Kia Niro 
verður frumsýnd en hann verður 
fáanlegur sem tvinnbíll, tengil-
tvinnbíll og raf bíll strax. Einnig 
verður Mercedes-Benz GLS frum-
sýndur í janúar, en í febrúar kemur 
Benz GLC með meira drægi. Loks er 

von á Benz GLE tengiltvinnbílnum 
í mars en hann mun geta keyrt 96 
kílómetra á hleðslunni einni saman.

Í byrjun árs eru nokkrir bílar 
væntanlegir hjá Brimborg. Þar ber 
fyrst að nefna Peugeot 208 sem var 
frumsýndur um síðustu helgi en 
raf bílaútgáfa hans verður frum-
sýnd í febrúar ásamt 2008 4WD í 
tengiltvinnútgáfu. Einnig kemur 
Volvo XC40 í febrúar, S60 og V60 
í tengiltvinnútgáfum og nýr Ford 
Kuga í mars.

Hjá Bílabúð Benna er líka nóg að 
gerast á næstunni. Snemma í janúar 
kemur nýr Opel Vivaro sendibíll 
ásamt nýjum Porsche Cayenne 
Turbo S tvinnbíll í 680 hestaf la 
útgáfu. Í byrjun febrúar mætir svo 
Porsche Taycan en margir bíða 
eflaust spenntir eftir honum. Í mars 
er svo nýr Macan Turbo ásamt því 
að Opel frumsýnir tvo nýja bíla, 
Opel Grandland X tvinnbíl í 300 
hestaf la útgáfu og svo glænýja 
rafútgáfu Ople Corsa sem valin var 
bestu kaupin í Þýskalandi á dög-
unum.
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Skoðaðu myllan.is

Fræhvíta
Orkugjafi, inniheldur
kolvetni og prótein

Heilkorn

Klíð
Ytri skel sem ver fræið,

inniheldur trefjar,
B-vítamín og steinefni

Kím
Næring fyrir fræið, inniheldur

andoxunarefni, E-vítamín og B-vítamín

LÍFSKORN  
HEILKORNA FJÖLSKYLDA  
AF HOLLUSTU

- Lífskorn er næring fyrir heilsuræktina
Lífskorn er góð hugmynd að vellíðan og hluti 
af heilsurækt þinni. Í Lífskorni finnur þú 
þín góðu frækorn, trefjarnar, próteinin og 
bragðgæðin. 

Lífskorn er trefjagjafi þinn - fræsafn þitt og 
heilsurækt - hefur hátt hlutfall heilkorns, með 
lágt fituhlutfall og inniheldur lítið af salti. 

Lífskorn inniheldur B- og E-vítamín og 
steinefni sem líkaminn þarfnast. Þú finnur 
plöntuefni, prótein og kolvetni heilkornsins 
í Lífskorni og undirbýrð þig þannig fyrir 
heilsuræktina. Lífskorn færir þér máltíð af 
akrinum, hollustu og orku fyrir heilsuræktina 
- Bragðaðu öll brauðin og veldu þitt uppáhalds 
Lífskorn. Öll Lífskornabrauðin eru vegan. 

Ræktaðu huga og líkama  
    Fáðu þér Lífskorn heilkornabrauð  
 frá Myllunni - strax í dag

LÍFSKORN
Lífskorn færir þér máltíð af akrinum

Myllu heilkornabrauð

LÍFSKORN,  
SJÖ TEGUNDIR AF 
FRÆJUM OG KORNUM 
- ekkert ger  
- ekkert hvítt hveiti

LÍFSKORN,  
ÍSLENSKT BYGG OG 
SPÍRAÐUR RÚGUR

LÍFSKORN, 
TRÖLLAHAFRAR 
OG CHIA-FRÆ

LÍFSKORN, 
HEILT 
HVEITIKORN 
OG RÚGUR

LÍFSKORN, 
SÓLBLÓMAFRÆ 
OG HÖRFRÆ

cw190134_myllan_lífskorn_fjölskylda_dagbl5x38_20192112_END.indd   1 27.12.2019   12:55:04



Í DAG LÍT ÉG EKKI 
ENDILEGA Á MIG SEM 

HÖFUND HELDUR SEM ÁHORF-
ANDA SEM Á ÞAÐ TIL AÐ SKRIFA 
LEIKRIT.

Ég hef ást á leikhúsinu og svo ratar samtíminn inn í verkin, segir Tyrfingur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Helgi Þór rofnar er 
leikrit eftir Tyrfing 
Tyrf ingsson sem 
frumsýnt verður í 
Borgarleikhúsinu 
á morgun, föstu-

daginn 17. janúar.
„Verkið fjallar um fúskara í útfar-

arþjónustu í Kópavogi sem lenda í 
eins konar grískum harmleik,“ segir 
Tyrfingur. „Pabbinn fær sýnir og fer 
á miðilsfundi og í upphafi verksins 
telur hann að þrír hræðilegir hlutir 
séu að fara að gerast. Enginn trúir 
honum, en í framvindunni fylgjumst 
við með því hvort það sem hann 
telur yfirvofandi muni gerast og 
hvort úr verði harmleikur eða ekki.“

Spurður hvort hann sjálfur trúi 
á það yfirskilvitlega segir hann svo 
vera og bætir við: „Mér hefur oft 
verið stýrt í gegnum tíðina. Ég bý 
í Amsterdam og þegar ég kem til 
Íslands talar fólk hér miklu meira 
um galdur og það yfirskilvitlega en 
fólk gerir þar. Við erum mjög andleg 
þjóð.“

Tyrfingur segir verkið vera harm-
leik. „Það virkar þannig á áhorf-
endur. Ég hef setið rennsli og séð 
fólk eftir sýningu ganga út, eigin-
lega fegið að sjá martröðina rætast.“

Á ekkert val
Helgi Þór rofnar er fimmta verkið 
eftir Tyrfing sem frumsýnt er í 
Borgarleikhúsinu. Hann byrjaði 
kornungur að skrifa leikrit og hefur 
atvinnu af því. „Í tíu ár hef ég komist 
upp með allt í leikhúslífinu. Ég byrj-
aði, lítill og skrýtinn, hjá Magnúsi 
Geir Þórðarsyni í Borgarleikhús-
inu. Hann tók mig f ljótlega að sér 
og í kjölfarið fór ég fang Kristínar 
Eysteinsdóttur. Leikhúsbransinn 
hefur alltaf verið góður við mig. 
Ég hef líka fengið ritlaun frá launa-
sjóði. Mér hefur ekki dottið neitt 

annað í hug en að sinna leikrita-
skrifum, þannig að þetta er eigin-
lega ekki val.“

Tyrfingur sem er 33 ára er spurður 
hvað hann hafi lært á langri vegferð 
sinni í leikhússkrifum. „Ég var reiður 
ungur maður þegar ég var 23 ára og 
fannst ég þurfa að predika yfir áhorf-
endum og segja þeim hvernig hlut-
irnir væru. Svo sat ég í áhorfenda-
salnum og sá fólk sitja undir þessari 
messu og klappa kurteislega. Þá rann 
upp fyrir mér að þetta fólk hefði 
kannski gott af mildi og upplyftingu. 
Ekki þannig að ég sé að hugga áhorf-
endur heldur sýna þeim inn í þeirra 
eigin hugarheim. Það sem hefur gerst 
í kjölfarið er að fólk gefur sig á tal við 
mig og segir mér sögur. Ég vinn úr 
þeim og skila í verkin.“

Kartöfluæturnar í útrás
Spurður hvort honum finnist það 
vera hlutverk sitt að takast á við 
samtímann í verkum sínum segir 
hann: „Ég held að ég komist ekki 
undan því. Ég er afsprengi samtím-
ans. Ég hef ást á leikhúsinu og svo 
ratar samtíminn inn í verkin þann-
ig að ég þarf ekki að rembast við að 
koma honum þangað.

Ég skrifa og þegar því er lokið vil 
ég horfa. Í dag lít ég ekki endilega á 
mig sem höfund heldur sem áhorf-
anda sem á það til að skrifa leikrit. 
Ég yfirgef aldrei áhorfendur.“

Í febrúar fer Tyrfingur til Póllands 
þar sem leikrit hans Kartöfluæturn-
ar verður leiklesið í Varsjá og sama 
leikrit fer á svið í Amsterdam næsta 
vetur. kolbrunb@frettabladid.is

  Yfirgefur aldrei 
     áhorfendur
Nýtt leikrit eftir Tyrfing Tyrfingsson 
verður frumsýnt í Borgarleikhúsinu. 
Fjallar um einstaklinga sem lenda í 
grískum harmleik. Kartöfluæturnar 
sýndar í Varsjá og Amsterdam.

Í tilefni af 750. ártíð Snorra Sturlu-
sonar, 23. september 1991, ákvað 
ríkisstjórn Íslands að efna til 

styrkja sem kenndir yrðu við nafn 
hans. Samkvæmt reglum um styrk-
ina, sem gefnar voru út 1992, skulu 
þeir árlega boðnir erlendum rithöf-
undum, þýðendum og fræðimönn-
um til að dveljast á Íslandi í því skyni 
að kynnast sem best íslenskri tungu, 
menningu og mannlífi.

Í úthlutunarnefnd styrkjanna eiga 
sæti Branislav Bédi, verkefnisstjóri 
og formaður, Pétur Gunnarsson 
rithöfundur og Sif Ríkharðsdóttir 
prófessor. Nefndin hefur nú lokið 
úthlutun.

Þau sem hljóta styrki árið 2020, til 
þriggja mánaða dvalar hver, eru:

François-Xavier Dillmann er 
með doktorsgráðu í fornnorrænum 
fræðum frá Caen-háskóla og prófess-
or emeritus í fornnorrænum fræðum 
við École pratique des Hautes Études 
í Sorbonne (París). Hann stefnir á 
að hefja þýðinguna á þriðja bindi 
Heimskringlu á frönsku og einnig 

Styrkir Snorra Sturlusonar

Nelly Shulman

að því að undirbúa greinasafn um 
Ólafs sögu Haraldssonar hins helga 
sem verður hans næsta verkefni.

Inés García López er doktor og 
fræðimaður í germönsku máli og 
bókmenntum við Rovira i Virgili 
háskóla á Spáni. Doktorsritgerð 
Inés fjallaði um viðtökur á íslensk-
um miðaldaskáldskap en sérgrein 
hennar er viðtökufræði. Markmið 
rannsóknarinnar er að vinna við 
þýðingu á Kormákssögu á kata-

lónsku en þýðingin verður sú fyrsta 
sinnar tegundar.

Nelly Shulman er rithöfundur sem 
býr í St. Pétursborg. Hún hefur skrif-
að fjórar metsölubækur á rússnesku 
um sagnfræðileg efni og vinnur nú 
að sinni fimmtu bók sem er á ensku 
og fjallar um umsátrið um Lenin-
grad. Hún vinnur að sinni sjöttu 
bók og mun stunda rannsóknir á 
sögu Íslands á 11. öld og tengingum 
Íslendinga við Kænugarð í Rússlandi.

François-Xavier Dillmann Inés García López
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Marineraðar 
grísakinnar
Kjötsel

779KR/KG
ÁÐUR: 1.298 KR/KG

Lambasvið
Goði

335KR/KG
ÁÐUR: 479 KR/KG

Kleinuhringir

139KR/STK
ÁÐUR: 199 KR/STK

Lægra verð – léttari innkaup

Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Tilboðin gilda 16. - 19. janúar

ÓDÝRAST Á NETINU 
Í VEFVERSLUN NETTÓ*

*Skv. könnun Fréttablaðsins

ALLT FYRIR HELGINA Í NETTÓ!

LJÚFFENG STEIK Á 
FRÁBÆRU TILBOÐI!

Perur

150KR/KG
ÁÐUR: 299 KR/KG

Nauta Rib-Eye

1.997KR/KG
ÁÐUR: 3.329 KR/KG

Stór þorrabakki
Goði

2.294KR/PK
ÁÐUR: 2.699 KR/PK

Lamba helgarsteik
Bláberjamarinering - Kjötsel

1.997KR/KG
ÁÐUR: 2.699 KR/KG

-40%

Lítill þorrabakki
Goði

1.614KR/PK
ÁÐUR: 1.899 KR/PK

-30%

-30%

-50%

-40%

-25%

VERÐ- 
SPRENGJA!

-26%

VÍTAMÍNDAGAR Í NETTÓ!
Now, Guli miðinn og Bio-kult á 25% afslætti!

ÞORRAMATURINN ER KOMINN!

ÞJÓÐLEGT 
OG GOTT!



KVIKMYNDIR

Judy

Leikstjóri: Rupert Goold
Leikarar: Renée Zellweger, Finn 
Wittrock, Jessie Buckley

Eitt sinn skein Judy Garland stjarna 
skærast í Hollywood og síðan þá 
hefur hún með geislandi brosi á 
barnslegu andliti fylgt mörgum 
kynslóðum barna í ævintýraferð til 
undralandsins Oz. Raunveruleik-
inn var hins vegar töluvert ólíkur 
hinum marglita töfraheimi sem 
við tengjum við hana í hlutverki 
Dórótheu frá Kansas.

Kvikmyndin Judy, sem leikstjór-
inn Rupert Goold byggir á Tony-
verðlaunaleikriti Peters Quilter, 
End of the Rainbow, veitir einmitt 
innsýn í þann kalda raunveruleika 
sem beið Judy handan regnbogans.

Gripið er niður í sögu Garland 
undir lok ferils hennar þegar 
atvinnutækifærunum í Hollywood 
fækkar hratt og niðurlæging vomir 
yfir heillum horfinni stjörnu sem 
átti alla tíð erfitt með að aðskilja 
vinnuna og einkalífið eftir að hafa 
stigið fyrst í inn sviðsljós skemmt-
anabransans aðeins tveggja ára 
gömul.

Gullgæsin Garland
Goold sýnir skýrt hvernig Holly-

wood-uppeldið litaði allt líf Judy 
sem virðist í hennar huga tilgangs-
laust eftir að tilboðunum og tæki-
færunum fer fækkandi. Þá reyndist 
London vera síðasta vígið og eftir-
spurnin eftir Judy Garland var enn 
svo mikil að hún hélt þangað í tón-

leikaferð þrátt fyrir að vera þjökuð 
af ýmsum geðrænum kvillum og 
langvarandi neyslu áfengis og ann-
arra fíkniefna.

Goold rekur rætur allra vanda-
mála leikkonunnar með endur-
litum til æsku hennar sem birtist í 

minningaleiftrum sem eru reglu-
lega klippt inn í frásögnina. Áhorf-
andinn fær þannig innsýn í hvernig 
Judy mótaðist af kaldaranalegu 
viðhorfinu sem hún mætti í Holly-
wood þar sem aðeins var litið á 
hana sem gullgæs frekar en mann-
eskju.

Renée Zellweger túlkar Judy með 
miklum glæsibrag í myndinni og 
finnur svo sannarlega gullpott við 
enda regnboga Garland eftir að 
hafa látið lítið fyrir sér fara undan-
farin ár. Zellweger var á sínum tíma 
ein vinsælasta leikkonan í Holly-
wood og fékk meðal annars mikið 
lof fyrir túlkun sína á Roxie Hart 
í kvikmyndaútgáfunni af söng-
leiknum Chicago árið 2002 en var 
í raun fallin í hálfgerða gleymsku.

Zellweger gefur sig alla í hlut-
verkið og hefur sjálfsagt haft ærna 
ástæðu til þess að sýna allt sem í 
henni býr. Hún syngur til dæmis 
öll lögin í myndinni sjálf og þótt 
hún ráði ekki við allt tónsvið Gar-
land tekst henni að fanga tilfinn-
ingarnar og tregann í söng hennar 
með eindæmum vel. Það er sannar-
lega ekki á allra færi enda var Judy 
Garland með sérstaka rödd.

Stjarna er endurfædd
Það ætti að vera öllum morgunljóst 
að fátt er líkt með leikkonunum 
Renée Zellweger og Judy Garland. 
Andlitsfallið er annað og augnsvip-

urinn ólíkur svo eitthvað sé nefnt 
og snilldin í umbreytingu Zellweger 
í Garland liggur fyrst og fremst í 
frábærum leik þeirrar fyrrnefndu.

Hún hefur greinilega lagst í mikla 
rannsóknarvinnu fyrir hlutverkið 
því hún nær öllum töktum og and-
litsdráttum Judy upp á tíu. Tilþrifin 
eru slík að hreyfingar granna, van-
nærða líkamans á tjaldinu gætu 
talið manni trú um að hér væri á 
ferðinni stórstjarnan endurfædd.

Hár, förðun og búningar setja svo 
punktinn yfir i-ið sem ásamt lýs-
ingu og kvikmyndatatöku magna 
Judy enn frekar upp í túlkun Renée. 
Tökuvélinni er beitt með slíkri 
snilld að frá ákveðnum sjónar-
hornum má vart sjá hvar Renée 
byrjar og Judy endar.

Goold segir okkur þó í raun ekk-
ert nýtt um hina þjökuðu Judy Gar-
land í þessari mynd sinni og þrátt 
fyrir að fjalla um hana í sínu versta 
formi undir lok ferilsins má segja 
að myndin sé virðingarvottur við 
Judy Garland. Stjörnu sem þurfti 
að berjast við sína innri djöf la sem 
Hollywood átti þó mestan þátt í að 
skapa. Edda Karítas Baldursdóttir

NIÐURSTAÐA: Góð mynd sem 
engum ætti að leiðast yfir. Renée 
Zellweger vinnur frækinn leiksigur og 
ber hitann og þungann af myndinni 
á grönnum herðum sínum og Judy 
Garland.

Vonbrigðin handan regnbogans

Renée Zellweger túlkar Judy Garland með miklum glæsibrag í myndinni.

KVIKMYNDIR

Gullregn

Leikstjórn: Ragnar Bragason
Aðalhlutverk: Sigrún Edda Björns-
dóttir, Hallgrímur Ólafsson, 
Karolina Gruszka, Halldóra Geir-
harðsdóttir

Indíana Jónsdóttir er jafn and-
styggileg og ómerkileg manneskja 
núna og hún var þegar Ragnar 
Bragason kynnti hana fyrst til 
sögunnar í Gullregni, frumraun 
sinni sem sviðsleikstjóra. Þótt 
verkið hafi gert það gott á sínum 
tíma og skilað Ragnari Grímuverð-
laununum 2013 hvarf laði einhvern 
veginn að manni að það væri full 
seint að ætla að endurtaka leikinn 
í kvikmynd tæpum átta árum eftir 
að Gullregnið blómstraði á sviði 
Borgarleikhússins.

Kvikmyndaaðlögun Ragnars á 
eigin leikriti er hins vegar svo vel 
heppnuð að tónninn sem kveðinn 
var 2012 er ekki síður ágengur 
og viðeigandi núna. Ekki aðeins 
vegna þess að rasískur fordóma-
vaðall króníska kerfisfræðingsins 
og heimatilbúna öryrkjans hennar 
Indíönu fossar nánast orðrétt fram 
sem aldrei fyrr í alræmdum síma-
tíma ónefndrar útvarpsstöðvar.

Ekki heldur vegna þess að fólki 
er beinlínis orðið eðlislægt að hag-
ræða staðreyndum í krafti sér-
gæsku og fávisku og falsa þannig 
veruleikann í kerfisbundinni og 
markvissri afneitun á öllu sem ekki 
fellur að draumaheimsmynd sem 
fyrst og fremst stendur ógn af gráð-
ugum og illgjörnum útlendingum 
og útþurrkun íslenskrar menn-
ingar.

Skrímslið í Fellunum
Persónan Indíana er ekki aðeins 
manneskja heldur gróteskur og 
útblásinn holdgervingur f lestra 
okkar verstu hvata og tilfinninga; 
eigingirni, græðgi, öfundsýki, 
haturs. Hún er eyðileggingaraf l, 
skrímsli sem má ekkert aumt sjá án 
þess að sparka í það, ekkert gott sjá 

án þess að reyna að eyðileggja það. 
Fyrir utan auðvitað gullregnið sem 
vex í garðinum hennar í Fellunum.

Gullregn eldist fyrst og fremst 
jafn vel og raun ber nú vitni í bíó 
vegna þess að í grunninn fjallar 
það fyrst og fremst um ónýtt fólk. 
Skemmda einstaklinga sem við-
halda fúnum stofni sínum með því 
að eyðileggja út frá sér.

Einangruð, ónýt og bitur hefst 
Indíana við í blokkaríbúð í Fellun-
um og lifir á bótum þótt ekkert sé 
að henni og Unnari, syninum sem 
hún breytti strax eftir fæðingu í 
féþúfu þegar hún tryggði sér áskrift 
að umönnunarbótum með því að 
klæða hann í f jölþættan vanda 
líkamlegra og andlegra kvilla.

Unnar og nágranninn Jóhanna 
Einarsdóttir, formaður húsfélags-
ins, eru helstu tengiliðir Indíönu 
við umheiminn um leið og þau eru 
handbendi hennar, þrælar og and-
legir stuðpúðar sem hún fær útrás 
sinna ömurlegustu hvata á.

Átakanleg tragikómedía
Þessi óhappaþrenna er sorglega 
fyndin í allri sinni eymd og volæði 
og þegar persónur og leikendur ná 
hæstu f lugi er Gullregn í raun drep-
fyndin gamanmynd. Ef hún væri 
ekki svona átakanlega raunsönn 
og dapurleg.

Það er svo auðvelt að hata og for-
dæma Indíönu en Ragnar sleppir 
manni ekki alveg svo auðveldlega 
vegna þess að auðvitað eru djúp-
stæðar ástæður fyrir því að hún er 
eins og hún er og vesalings Unnar 
er líklega í það minnsta þriðja kyn-
slóð heimaræktaðs aumingja sem á 
aldrei séns í lífinu.

Jóhanna er síðan ljósið í myrkri 
félagslegrar eymdarinnar. Alger 
andstæða Indíönu, raunverulegur 
og sárþjáður öryrki sem þó horfir 
alltaf á björtu hliðarnar, sér spenn-
andi möguleika í öllu og finnst 
meira að segja of boðslega gaman 
þegar útlendingar f lytja allan 
heiminn með sér í stigaganginn.

Vanir leikarar, vönduð vinna
Sigrún Edda Björnsdóttir, Hall-

g rímur Ólafsson og Halldóra 
Geirharðsdóttir skila öll sömu 
hlutverkum, Indíönu, Unnars og 
Jóhönnu, sem þau léku á sviðinu 
með sóma þótt Halldóra sýni 
magnaðan raðsenuþjófnað með 
kostulegum tilþrifum. Hún stígur 
stirðan listdans milli hins kóm-
íska og tragíska framan af en setur 
undir lokin í fimmta gríngírinn  
þegar Jóhanna verður of boðslega 
af hjúpandi hreyfiaf l í sorgarsög-
unni.

Halldóra er þó ekki eini senu-
þjófurinn undir gullregninu þar 
sem pólska leikkonan Karolina 
Gruszka glansar í öllum sínum 
atriðum í hlutverki löndu sinnar, 
Daniellu, sem fangar hjarta Unnars 
með afdrifaríkum af leiðingum og 
auðvitað fyrst og fremst Indíönu til 
ómældrar óánægju.

Einhverjir geta sjálfsagt látið 
fara í taugarnar á sér að þess sjáist 
merki að Gullregn er self lutt af 

sviði í kvikmynd en í raun kemur 
þetta ekki að sök og þessi tilfinning 
gæti verið sprottin af vitneskjunni 
um þetta frekar en aðlöguninni 
sjálfri sem er til fyrirmyndar.

Jóhanna og Unnar koma inn í og 
út úr íbúðinni sem leiksvið væri 
og ekkert óeðlilegt við það í ljósi 
aðalleikkonunnar sem þar liggur í 
lazyboy og öll atburðarásin hverf-
ist um.

Atburðarásin sem leiðir til 
hádramatískra endalokanna virkar 
ef til vill full hröð en þegar haft er 
í huga að stórskemmdar og varan-
lega skaddaðar manneskjur eiga 
í hlut er í raun og veru ekkert úti-
lokað. Þórarinn Þórarinsson

NIÐURSTAÐA: Vel heppnuð yfir-
færsla Ragnars Bragasonar á eigin leik-
riti af sviði á tjald er grátbrosleg stað-
festing þess að ádeilutónn Gullregns 
hljómar jafn skýrt tæpum áratug eftir 
að það sló í gegn í Borgarleikhúsinu.

Ónýta fólkið

Sigrún Edda Björnsdóttir endurtekur rulluna sem hún fór með í Gullregni á sviði Borgarleikhússins og hefur enn 
traustatak á eyðingaraflinu og kómíska skrímslinu Indíönu sem eitrar út frá sér á meðan hún vökvar gullregnið.

Óhappaþrennan sorglega af leik-
sviðinu á góða endurkomu með 
frábærum stuðningi pólsku leik-
konunnar Karolinu Gruszka.
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

NÝTT ÁR, NÝJAR BÆKUR!

Plan B
Verð: 3.999.-

Uppskriftabók föður míns
Verð: 3.999.-

Hver ertu og hvað viltu?
Verð: 4.299.-

Hin konan
Verð: 3.999.-

800 fastan
Verð: 4.499.-

Frá deild Q: 
Fórnarlamb 2117 
Verð: 3.999.-

Metsölulisti
Eymundsson

1.



Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Fimmtudagur

hvar@frettabladid.is

16. JANÚAR 2020

Hvað?  Opið hús
Hvenær?  13.00-14.00
Hvar?  Safnaðarheimili  
Dómkirkjunnar, Lækjargötu 14a
Á horni Vonarstrætis og Lækjar-
götu er opið hús og þangað koma 
Dómkirkjuprestar og góðir gestir, 
njóta félagsskapar og gæða sér á 
kræsingum úr ofni Ástu.

Hvað?  Dúettinn Singimar
Hvenær?  12.00-12.30
Hvar?  Fríkirkjan, Reykjavík
Sigmar Þór Matthíasson, kontra-
bassi, og Ingi Bjarni Skúlason, 
píanó, fara ótroðnar slóðir dúó-
formsins. Tónleikarnir eru hluti 
af tónleikaröðinni Á ljúfum 

nótum. Aðgangseyrir er 1.500 kr., 
ekki er tekið við greiðslukortum.

Hvað?  Ættleidd frá Kína
Hvenær? 17.30
Hvar?  Stofa VHV-007 í Veröld, húsi 
Vigdísar, Brynjólfsgötu.
Hrafnhildur Ming Þórunnar-
dóttir fjallar um hvernig er að 
hafa annað útlit og annan bak-
grunn en f lestir Íslendingar. 
Einnig um ferð sína aftur til Kína 
ásamt móður sinni 2011. Ókeypis 
veitingar og þátttaka.

Hvað?  Setning Ljósmyndahátíðar  
Íslands og opnun sýningar  
Valdimars Thorlacius

Hvenær?  17.00
Hvar?  Ljósmyndasafn Reykjavíkur,  
Grófinni, Tryggvagötu 15
Setning Ljósmyndahátíðar 
Íslands og opnun sýningar Valdi-
mars Thorlacius.

Hvað?  Skáldaskápur opnast
Hvenær?  17.00
Hvar?  Bókasafn Sandgerðis
Skáldin Guðmundur Magnús-
son úr Garðinum og Helena Rós 
Bjarnveigardóttir frá Kef lavík 
munu lesa upp úr verkum sínum.

Hvað?  Ungir einleikarar
Hvenær?  19.30.
Hvar?  Eldborgarsalur Hörpu

Sigurvegarar í keppni ungra ein-
leikara stíga á svið með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands.

Hvað?  Djass og fleira
Hvenær?  21.00-23.00
Hvar?  Petersen svítan
Ásgeir Ásgeirsson og Haukur 
Gröndal leika ljúfa tóna fyrir 
gesti.

Hvað?  Hvað er að gerast í Mið-
austurlöndum?
Hvenær?  12.00 -13.00
Hvar?  Háskólatorg
Magnús Þorkell Bernharðsson, 
prófessor í Miðausturlanda-
fræðum, heldur erindi.

Bjarg íbúðafélag hefur opnað fyrir umsóknir
vegna leiguíbúða við Hallgerðargötu, Kirkjusandi í Reykjavík.

Umsóknir og nánari upplýsingar á heimasíðu félagsins
www.bjargibudafelag.is   

Opið fyrir umsóknir um leiguíbúðir

HALLGERÐARGATA VIÐ KIRKJUSAND Í REYKJAVÍK

Nýjar íbúðir í boði.
Viðmið um hámarkstekjur
leigutaka hækkuðu
frá 1. janúar 2020.

Fjöruverðlaunin, bók-
menntaverðlaun kvenna, 
voru afhent við hátíðlega 
athöfn í Höfða í gær, mið-
vikudaginn 15. janúar.

Verðlaunin hlutu

Í flokki fagurbókmennta:
Svínshöfuð
Bergþóra Snæbjörnsdóttir
Benedikt bókaútgáfa

Í flokki fræðibóka 
og rita almenns eðlis:
Jakobína: Saga skálds og konu
Sigríður Kristín Þorgrímsdóttir 
Mál og menning

Í flokki barna- og  
unglingabókmennta:
Kennarinn sem hvarf 
Bergrún Íris Sævarsdóttir 
Bókabeitan

Þetta er í fjórtánda sinn sem Fjöru-
verðlaunin eru veitt og í sjötta sinn 
síðan borgarstjóri Reykjavíkur, 
bókmenntaborgar UNESCO, gerð-
ist verndari verðlaunanna. Dagur 
B. Eggertsson af henti verðlauna-
gripi, gerða af listakonunni Koggu.

Skrifuð af næmni
Í rökstuðningi dómnefndar um 
Sv ínshöf uð seg ir : Sv ínshöf uð 
eftir Bergþóru Snæbjörnsdóttur 

er ljómandi vel skrifuð og marg-
þætt skáldsaga. Þar f léttast saman 
sögur ólíkra persóna; eldri manns 
sem elst upp við Breiðafjörð, hús-
móður í Kópavogi og ungs inn-
f lytjanda frá Kína. Öll eiga þau 
það sameiginlegt að vera jaðarsett 
og einangruð, hvert á sinn hátt. 
Heimurinn sem Bergþóra dregur 

upp er grimmur en persónur henn-
ar eru heilsteyptar og þótt lýsingar 
séu oft gróteskar eru þær skapaðar 
af stakri næmni fyrir breyskleika 
mannfólksins. Bergþóra dregur 
fram áhrifaríkar myndir sem sitja 
lengi í lesandanum og vald hennar 
á tungumálinu er slíkt að unun er 
að lesa Svínshöfuð.

Forvitnileg saga
Um Jakobínu segir: Jakobína, saga 
skálds og konu, segir frá lífi og starfi 
Jakobínu Sigurðardóttur rithöfund-
ar. Jakobína er án efa með merkilegri 
skáldum síns tíma á Íslandi, en ferlið 
var oft flókið. Bókin segir frá löngun 
í menntun, togstreitu gagnvart 
hjónabandi og síðar húsmóðurhlut-

verkinu, og skáldastarfinu sem hún 
brann fyrir alla ævi. Bókin er skrifuð 
af dóttur Jakobínu, Sigríði Kristínu 
Þorgrímsdóttur, sem tvinnar ein-
staklega vel saman sögu þessarar 
áhugaverðu konu, bréfaskrif milli 
Jakobínu og hennar nánustu, og ljóð 
eftir hana og aðra. Útkoman er for-
vitnileg saga sem gefur ómetanlega 
innsýn inn í líf og hugarheim þessa 
áhrifamikla skálds.

Fimlega byggð spennusaga
Um Kennarann sem hvarf segir: 
Bergrún Íris Sævarsdóttir er fjöl-
kunnug mjög enda bæði af bragðs 
listakona og rithöfundur. Bók henn-
ar, Kennarinn sem hvarf, er fimlega 
byggð spennusaga sem heldur les-
endum á aldrinum 9-12 ára föngnum 
til enda. Spennusagnaformið keyrir 
söguna áfram en sagan er allt í senn, 
hröð og skemmtileg og byggð sam-
kvæmt lögmálum hefðbundinnar 
frásagnar. Söguna segir 12 ára gömul 
stúlka sem ásamt bekkjarfélögum 
sínum leita horfins kennara og leysa 
um leið flóknar þrautir. Persónurnar 
virðast við fyrstu sýn fremur ein-
faldar og staðlaðar en þegar á reynir 
eru þær ekki byggðar upp af staðal-
ímyndum heldur verða þær lifandi og 
margræðar þegar á frásögnina líður 
rétt eins og frásögnin sjálf. Bygging 
bókarinnar ásamt persónusköpun 
fleytir þessari heildstæðu sögu hátt 
og færir Bergrúnu Fjöruverðlaunin.

Fjöruverðlaunin afhent

Verðlaunahafarnir Sigríður Kristín, Bergrún Íris og Bergþóra með Degi B. Eggertssyni borgarstjóra og Brynhildi 
Heiðar- og Ómarsdóttur, formanni stjórnar Fjöruverðlaunanna, á tröppunum í Höfða. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

16.01.2020

Dagskrá á Stöð 2 Sport
helguð minningu

körfuboltamannsins
Örlygs Arons Sturlusonar

Í KVÖLD

18:10 Njarðvík - Keflavík 1999
19:40 Domino’s Körfuboltakvöld
        - minning um Ölla í beinni
20:15 Njarðvík - Keflavík í beinni
22:15 Ölli - Heimildarmynd

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Friends
08.20 Gilmore Girls
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Besti vinur mannsins
09.45 Á uppleið
10.15 Gossip Girl
11.00 Brother vs. Brother
11.50 Deception
12.35 Nágrannar
13.00 A Dangerous Son
14.25 Foster
16.15 Stelpurnar
16.40 Í eldhúsi Evu
17.15 Making Child Prodigies
17.43 Bold and the Beautiful
18.03 Nágrannar
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Dagvaktin
19.40 Battle of the Fittest Couples
20.25 NCIS
21.10 S.W.A.T.
21.55 Magnum P.I.
22.40 Shameless
23.35 Game Of Thrones  Fjórða 
þáttaröðin um hið magnaða 
valdatafl og blóðuga valdabaráttu 
sjö konungsfjölskyldna í Westeros 
en allar vilja þær ná yfirráðum yfir 
hinu eina sanna konungssæti, The 
Iron Throne.
00.30 Game Of Thrones
01.25 Game Of Thrones
02.20 Thirteen
03.15 Thirteen

19.10 Fresh Off The Boat
19.35 Schitt’s Creek
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Bara grín
21.20 Say Her Name. The Life and 
Death of Sandra Bland
23.05 Outlander
00.05 The Simpsons
00.30 American Dad
00.55 Fresh Off The Boat
01.20 Schitt’s Creek
01.45 Friends
02.10 Seinfeld
02.35 Tónlist

10.40 Gold
12.40 Tommi og Jenni. Willy 
Wonka og súkkulaðiverksmiðjan
14.00 The Other Woman
15.50 Gold
17.50 Tommi og Jenni. Willy 
Wonka og súkkulaðiverksmiðjan
19.10 The Other Woman
21.00 Skyscraper
22.45 Hacksaw Ridge
01.00 Flatliners
02.50 Skyscraper

09.00 TOTO Japan Classic
11.00 Abu Dhabi HSBC Cham-
pionship  Bein útsending frá Abu 
Dhabi HSBC Championship á 
Evrópumótaröðinni.
13.00 Sony Open in Hawaii  Út-
sending frá Sony Open in Hawaii.
16.35 Inside the PGA   Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA-mótaröðinni.
17.00 Diamond Resorts Tourna-
ment of Cha  Bein útsending frá 
Diamond Resorts Tournament of 
Champions.
20.00 PGA Tour  Bein útsending frá 
The American Express.

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Gettu betur 1991 MA - VMA
13.50 Landinn 2010-2011
14.20 Tíminn líður hratt. Hvað 
veistu um Söngvakeppnina? 
14.50 EM í handbolta  Bein út-
sending frá leik í milliriðli á EM 
karla í handbolta.
16.40 Haukur Morthens  Haukur 
Morthens var einn vinsælasti 
dægurlagasöngvari þjóðarinnar 
um langt skeið. e.
17.35 Augnablik - úr 50 ára sögu 
sjónvarps
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Anna og vélmennin 
18.23 Lars uppvakningur 
18.38 Handboltaáskorunin 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Rick Stein og franska eld-
húsið 
21.10 Vinkonur 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Okkar á milli   Sigmar Guð-
mundsson fær til sín góða gesti úr 
öllum áttum og ræðir við þá undir 
fjögur augu.
22.45 Á önglinum   Önnur þátta-
röð þessara finnsku glæpaþátta 
um fíkniefnalögreglumanninn 
Oskari, barnsmóður hans og fyrr-
verandi eiturlyfjafíkilinn Kristu 
og afskipti þeirra af undirheimum 
Helsinki. Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi barna.
23.40 Brot   Þegar í ljós kemur að 
síðasti starfsmaður Valhallar er 
enn á lífi óttast Kata og Arnar að 
raðmorðinginn finni hann á undan 
þeim.
00.30 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil
08.45 The Late Late Show
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Dr. Phil
13.50 The Bachelor
16.00 Malcolm in the Middle 
16.20 Everybody Loves Raymond 
16.45 The King of Queens 
17.05 How I Met Your Mother 
17.30 Dr. Phil 
18.15 The Late Late Show
19.00 America’s Funniest Home 
Videos 
19.20 Superior Donuts
19.45 Trúnó 
20.20 Lifum lengur 
21.00 9-1-1 
21.50 Emergence
22.35 Jägarna 
23.20 The Late Late Show
00.05 NCIS 
00.50 Law and Order. Special Vic-
tims Unit 
01.35 Catch-22
02.20 Perpetual Grace LTD 
 Mögnuð þáttaröð um svikahrapp 
sem mætir ofjarli sínum þegar hann 
velur prest sem næsta fórnarlamb 
sitt. 
03.15 Síminn + Spotify

07.00 HM í pílukasti 
10.00 Cagliari - AC Milan
11.40 Parma - Lecce
13.20 Ítölsku mörkin 
13.50 Brentford - QPR
15.30 Annáll 2019. Körfubolti 
karla og kvenna
16.30 Haukar - Keflavík  Útsending 
frá leik í Dominos deild kvenna.
18.10 Njarðvík - Keflavík  Leikur 
Njarðvíkur og Keflavíkur frá 16. 
desember 1999.
19.40 Minning um Ölla - upphitun 
frá Njarðvík
20.10 Njarðvík - Keflavík  Bein 
útsending frá leik í Dominos deild 
karla.
22.15 Ölli  Heimildarmyndin Ölli 
eftir Garðar Örn Arnarson er mynd 
um líf og leik Örlygs Arons Sturlu-
sonar sem var eitt mesta efni í 
sögu íslensks körfubolta. Hann 
hóf feril sinn árið 1997, aðeins 16 
ára gamall með meistaraflokki 
Njarðvíkur sem varð Íslands-
meistari árið 1998, stundaði nám 
og spilaði körfubolta í North 
Carolina í Bandaríkjunum og lék 
með íslenska landsliðinu. Hann 
lést af slysförum 16. janúar árið 
2000, daginn eftir að hann spilaði 
Stjörnuleik Körfuknattleikssam-
bands Íslands.
23.50 Green Bay Packers - Seattle 
Seahawks

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunhugleiðsla
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp UngRÚV
18.50 Veðurfregnir
19.00 Óperukvöld Útvarpsins. 
Snædrottningin 
21.00 Mannlegi þátturinn
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál Einn sígildasti 
viðtalsþátturinn í íslensku sjón-
varpi. Hér ræðir Sigmundur Ernir 
Rúnarsson við þjóðþekkta ein-
staklinga um líf þeirra og störf. 
20.30 Suðurnesja-magasín 
Víkur_frétta  Mannlífið, atvinnulífið 
og íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi: 
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtu-
degi  21 er kröftugur frétta og um-
ræðuþáttur á Hringbraut í umsjón 
Sigmundar Ernis Rúnarssonar. Í 
21 koma viðmælendur víða að og 
þar verða sagðar sögur og fréttir 
dagsins í dag krufnar.
21.30 Heilsugæslan  Í þættinum 
fær Helga María til sín sérfræðinga 
í heilsumálum ásamt því að fá ráð 
um hreysti og heilsu frá þekktum 
einstaklingum.
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OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is 

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

bauhaus.is

Vertu klár í veturinn með BAUHAUS!

Jakki
Mjög léttur, fóðraður jakki sem er vind- og  
vatnsheldur. 100% Polýester.

Undirföt
Fást í svörtu og gráu. 100% Polýester.

Flíspeysa
Hlý flíspeysa í klassískum stíl. 100% polýester.

Salt
Götusalt, 5 KG.

990.-
3 STK. 

1

28

4

3

7

5

Að eigin vali 3 fyrir 2

1 - EXO 97 De-Icer ..........................................................495.-
2 - Lásaolía 50 ml. Frostlögur ......................................495.- 
3 - BAUHAUS frostleysir 3 l. Þolir allt að -21° ............495.-
4 - Rúðuskafa, svört .......................................................495.-
5 - Frostvökvi með sprautustút 500 ml .......................495.-
6 - Handgel til að fyrirbyggja bakteríur á höndum....495.-
7 - Sílikon með pensli 100 ml .......................................495.-
8 - Svampur, dregur vel í sig ........................................495.-

Bensínsnjóblásari
• Snowline 560 II. 
• Mótor: 5,44 HÖ mótor. 
• Gírar: Með 5 framgírum  

og 2 bakkgírum. 
• Vinnubreidd 56 cm.  

Vinnuhæð 50 cm. Hám. 
• Kastlengd er 15 metrar.
• Þyngd: 75 kg.5.44 HK

129.995.-

Bensínsnjóblásari
• Snowline 620 E II  

með rafræsingu.
• Mótor: 5,98 HÖ mótor. 
• Gírar: Með 5 framgírum  

og 2 bakkgírum. 
• Vinnubreidd 62 cm. 

Vinnuhæð 50 cm. 
• Kastlengd er 15 metrar.
• Þyngd: 83 kg.5.98 HK

199.995.-

Snjóskafa, 
kantskeri
Stærð sköfu 50 x 36 cm.  
Lengd skafts 130 cm. 
Plast/tré.

1.995.-

Snjóskafa
Breidd 40 cm.   
Lengd 120 cm. Svört.

3.495.-

Snjóskafa, ál
Breidd 50 cm.   
Lengd 130 cm.

4.995.-

Snjóskafa, 
kantskeri
Stærð sköfu 55 x 35 cm.  
Lengd skafts 135 cm.  
Plast/tré/ál.

2.995.-

Snjóskafa f. börn
Stærð sköfu 26 x 22 
cm.  Lengd skafts 75 cm.  
Tréskafa.  

2.995.-

Snjóskafa
Breidd 55 cm.  Lengd 150 
cm.  Álskafa.

2.995.-

Sandur
Weber sandur 15L poki. 795.-

695.-

5.195.-14.795.- 10.595.-

Mikið úrval frábærra vinnufata - komdu og sjáðu úrvalið!



FRÆNDI MINN SEM ER 
HJARTVEIKUR SENDI 

LÍNU Á MIG UM DAGINN UM AÐ 
HANN HAFI VERIÐ AÐ HLUSTA 
OG HAFI FENGIÐ SVO MIKIÐ 
HLÁTURSKAST AÐ HANN HAFI 
ÞURFT AÐ NÁ Í SPRENGITÖFL-
URNAR SÍNAR. 

Tryggvi

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á 
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa. 
Einnig má finna vörur Norðanfisks í  
neytendapakkningum í verslunum  
Bónus um land allt.

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700

– við Laugalæk

Ekkert hveiti
Ekkert soyja
Enginn sykur
Ekkert MSG

Íslenskt kjöt
Íslensk

framleiðsla

Sterkar,
mildar
og allskonar

Eitt vinsælasta hlaðvarp 
landsins er vafalaust 
Þarf alltaf að vera grín? 
með þeim Tinnu Björk 
Kristinsdóttur, Ingólfi 
Grétarssyni og Tryggva 

Frey Torfasyni. Í kvöld fer fram 
„live“ upptaka á þáttunum í Gamla 
bíói, en það seldist upp á sýninguna 
á einungis örfáum mínútum.

Taktleysi og nostalgía
Þau eru öll vinsæl á samfélagsmiðl-
unum Instagram og Snapchat þar 
sem þau sýna frá sínu daglega lífi, 
gera grín og eftirhermur og skapa 
hina ýmsu karaktera. Tinna Björk 
og Ingólfur eru kærustupar og eign-
uðust soninn Hugin Grétar á síðasta 
ári. Tryggvi er æskuvinur Tinnu en 
þau eru öll hinir mestu mátar og 
segja það eflaust spila mikið inn í 
vinsældir hlaðvarpsins; þeim finnist 
þetta einfaldlega svo gaman.

„Í hverjum þætti erum við með 
eitthvert þema eða í raun orð og 
svo spinnst umræðan út frá því. 
Við höfum verið með orð á borð við 
taktleysi, heppni og nostalgía,“ segir 
Ingólfur.

„Þetta er bara smá eins og þú sért 
að hanga með félögum þínum og þið 
byrjið að tala um eitthvert umræðu-
efni, til dæmis æsku ykkar. Þá fer allt 
á fullt, allir hafa sögur að segja sem 
tengjast umræðuefninu. Einhver 
nefnir bláan Ópal og sá næsti fer að 
tala um Frissa fríska. Pælingin er 

að við köstum einhverri hugmynd 
fram og ræðum svo eins og vina-
hópar gera,“ segir Tryggvi.

Þau segja umræðuefnið þá oftast 
fara á fullt. Nú þegar hafa þau gert 
yfir sjötíu þætti af hlaðvarpinu, en 
þættirnir koma út vikulega.

Óvænt frændur
„Við leyfum þessu sem mest að 
f læða eðlilega hjá okkur, þótt við 
punktum sjálf kannski niður hvað 
við viljum ræða,“ segir Tinna.

„Svo pössum við að tala ekkert 
við hvert annað um umræðuefnið 
fyrir þáttinn svo öll viðbrögð séu 
sem eðlilegust og einlægust,“ segir 
Tryggvi.

„Það er lúmskt markmið hjá 
okkur að koma hvert öðru á óvart 
þegar við tökum upp þættina. Við 
viljum hafa þetta eins eðlilegt og 
hægt er því þannig eru samtöl,“ segir 
Ingólfur.

„Gott dæmi um það er þegar 
Tryggvi þurfti að sitja á því í nokkra 
daga að hann hefði flett Ingó upp á 
Íslendingabók og komist að því að 
þeir eru náskyldir frændur,“ segir 
Tinna.

„Ég þagði um það í fjóra daga,“ 
segir Tryggvi og viðurkennir að það 
hafi ekki verið auðvelt.

Ingólfur segir að það hafi samt 
vissulega skapað mun skemmtilegri 
samræður.

,,Við fórum þá í beinni að spyrja 
hvor annan hvort hann þekkti hinn 
eða þennan úr fjölskyldunni,“ segir 
Ingólfur.

„Við höfum mikið hangið saman 
undanfarin ár og farið oft til útlanda 
en ekkert okkar hafði hugmynd um 
að þeir væru svona skyldir. Með því 
að ræða það ekki áður kom þetta svo 
vel út, ég var hálfan þáttinn að segja 
aftur og aftur: Ég trúi þessu ekki!“ 
segir Tinna.

Nafnið á vel við
Tryggvi segir þættina hafa þróast 
mikið með tímanum.

„Fyrst vorum við bara með stutt 
spjall áður en við fórum í viðfangs-
efni þáttanna. Núna er það oft farið 
að teygja sig upp í klukkutíma þar 
sem við erum bara að tala um dag-
inn og veginn. Í síðasta þætti vorum 
við Tinna að tala um snyrtidót og 
förðun. Ingólfur kom þá alltaf með 
einhver skemmtileg „input“. Ekki 
að ég viti neitt sérstaklega mikið um 

Ingólfur, Tinna og Tryggvi halda úti hlaðvarpinu Þarf alltaf að vera grín? Þau telja fyrir víst að vinsældir hlaðvarpsins megi rekja til þess hve gaman þeim finnst að spjalla saman. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hlustandi í Ástralíu 
dó næstum úr hlátri
Þau Tinna, Ingólfur og Tryggvi halda úti einu vinsælasta hlað-
varpi landsins. Í kvöld fer fram upptaka á þáttunum í Gamla bíói 
en miðar á sýninguna seldust upp á örfáum mínútum.
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ÚTSALAÁRSINSALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR AF YFIR 1000 VÖRUM 

ALLT AÐ 50.000 AFSLÁTTUR AF YFIR 300 
FARTÖLVUM

16. janúar  • Tilboð gilda út janúar 2020 eða m
eðan birgðir endast. B

irt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabrengl

Virka daga
10:00 - 18:00
Laugardaga
11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

Reykjavík • Mörkin 3 • 563 6900  |  Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

20%
AFSLÁTTUR

Af öllum heilsu- og

snjallúrum
FERÐARAFHLAÐA997Verð áður 3.990

75%
AFSLÁTTUR

1 STK Á MANN

50%
AFSLÁTTUR

Af yfir 100 
tölvuskjám

ALLT AÐ

50.000
AFSLÁTTUR

Af yfir 300 

fartölvum

ALLT AÐ

MAGNAÐ LEIKJASETT3.996Verð áður 9.990

60%
AFSLÁTTUR

1 STK Á MANN

50%AFSLÁTTURAf lyklaborðum og músum

ALLT AÐ

50%AFSLÁTTURAf hátölurum!Ótrúlegt úrval

ALLT AÐ

20%AFSLÁTTURAf spjaldtölvum

ALLT AÐ

20%AFSLÁTTURAf prenturum

ALLT AÐ

Ingólfur og 
Tinna eru 
kærustupar 
og eiga soninn 
Hugin. Tinna 
og Tryggvi eru 
æskuvinir, en 
Tinna heldur 
einnig út hlað
varpinu Mist
eríu með Árn
nýju kærustu 
Tryggva. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ERNIR

förðun en ég hef samt alveg skoðun. 
Við leyfum okkur að fara hvert sem 
er með með samræðurnar,“ segir 
Tryggvi.

„Þau voru að tala um förðun á 
frekar alvarlegum nótum en mig 
langaði bara að grínast,“ segir Ingó.

Þau segja nafnið á hlaðvarpinu 
því ná mjög vel yfir þá sýn sem þau 
höfðu fyrir það.

„Okkur langaði að hafa mögu-
leikann á bæði. Við grínumst mikið 
á samfélagsmiðlum en þegar við 
færðum okkur yfir í þennan miðil 
vildum við hafa þetta opið,“ bætir 
Ingó við.

Dyggir hlustendur
Í kvöld er þriðja skiptið sem þre-
menningarnir f lytja þáttinn í 
beinni. Þau segja miðasölu hafa 
gengið vonum framar og að þau séu 
hlustendum sínum ótrúlega þakk-
lát. Þau hafi langað að bæta við 
sýningu en eðli þáttanna geri það 
að verkum að ekki er hægt að endur-
taka sama þátt alveg eins.

„En við stefnum á að gera þetta 
aftur mjög fljótlega,“ segir Tinna.

„Við höfum fengið mjög mörg 
skilaboð frá hlustendum sem eru 
svekktir yfir að hafa ekki fengið 
miða,“ segir Tryggvi.

Rúmlega 20.000 manns hlusta á 
hvern þátt af Þarf alltaf að vera grín?

„Þetta er orðið stærra en sam-
félagsmiðlarnir hjá okkur. Hlustend-
urnir leggja meira á sig til að nálgast 
efnið, það þarf að hafa fyrir því 
að finna þáttinn og hlusta á hann 
allan, sem okkur finnst geggjað að 
fólk geri. Á samfélagsmiðlunum var 
maður einn af mörgum sem fólk var 
að fylgja og efnið manns kom bara 
„automatískt“ í röð á eftir öðrum. 
Mér finnst meiri áhugi á þessu,“ 
segir Ingólfur.

„Ég er sammála, fólk þarf að hafa 
meira fyrir því að hlusta á hlað-
varpið og mér finnst mjög gaman að 
fólk geri það. Sumir hlusta meira að 
segja nokkrum sinnum á sama þátt-
inn. Við kunnum virkilega mikið að 
meta þann stuðning sem við höfum 
fengið,“ segir Tryggvi.

Sprengitöflur yfir hláturskasti
Tinna er einnig með hlaðvarpið Mis-
tería, en því stjórnar hún ásamt Árn-
nýju, kærustu Tryggva. Mistería er 
ekki síður vinsælt, með álíka marga 
hlustendur á hvern þátt, en í því 
taka þær fyrir dulafull mál og kryfja 
til mergjar.

„Það er ekki alltaf um morð og 
stundum eru málin óleyst,“ útskýrir 
Tinna.

Þau segjast einstaklega heppin 
með aðdáendur, þótt þau sjálf séu 
of hógvær til kalla hlustendur sína 
slíka.

„Við fáum mikið af skilaboðum 
frá Íslendingum sem búa erlendis 
og finnst gaman að hlusta á þætt-
ina til að upplifa eðlilegt íslenskt 
spjall, eru kannski með heimþrá eða 
sakna þess smá, þetta svona ofvirka 
úr einu í annað spjall,“ segir Ingólfur.

„Já, ég hef tekið eftir því,“ segir 
Tryggvi.

„Stundum hefur fólk líka nefnt að 
það hjálpi því að hlusta þegar það er 
einmana,“ bætir Tinna við.

Íslenskt frændfólk Tryggva flutti 
til Ástralíu fyrir meira en þremur 
áratugum, en þau halda mikið upp 
á þættina.

„Þrjú af þeim hlusta, en af þeim 
þremur eru tvö yfir sextugt. Frændi 
minn sem er hjartveikur sendi línu 
á mig um daginn um að hann hefði 
verið að hlusta og hefði fengið svo 
mikið hláturskast að hann hefði 
þurft að ná í sprengitöflurnar sínar. 
Hann skrifaði í tölvupóstinum að 
við hefðum næstum verið búin að 
drepa hann,“ segir Tryggvi.

Góðir vinir
Þau segja eiginlega einu neikvæðu 
viðbrögðin sem þau fá snúast um 
málfar og slettur.

„En við gerum líka grín að því að 
við séum ekki alveg alltaf með það 
á hreinu. Við tókum bara ákvörðun 
um að pæla ekki of mikið í því til að 
trufla ekki flæðið. Ég kann náttúru-
lega varla stakt orð í íslensku,“ segir 
Ingólfur.

„En fólk fyrirgefur okkur það 
mikið. Við erum að tala eins og 
Ingó segir, í miklu f læði, og það í 
alveg tvo klukkutíma. Við hættum 
bara að vera að rembast við það að 
hafa slíkt fullkomið. Það getur tekið 
smá á að tala stanslaust í nokkra 
klukkutíma. Flestir átta sig á því 
að svona líður okkur náttúrulegast 
að tala og þættirnir verða skemmti-
legri,“ segir Tinna og heldur svo 
áfram: 

„En svo erum við líka svo góðir 
vinir og okkur finnst svo ótrúlega 
gaman að tala saman. Ég held að 
það skili sér til hlustenda.“

Hægt er að nálgast þættina á 
öllum helstu hlaðvarpsveitum.
steingerdur@frettabladid.is
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FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Dagskráin
á Hringbraut

Loksins rýfur 
Bolli í 17 
þögnina! 
Viðskiptamaðurinn Bolli Kristinsson í 
einstöku einkaviðtali í Mannamáli 
á Hringbraut í kvöld kl. 20:00 og lætur 

allt flakka um stríðið um Laugaveg, ást hans 

á Ingibjörgu Sólrúnu, leyniráðgjöfina fyrir 

R-listann, farsæla kaupmennsku, skilnaðinn 

við Svövu, skilnaðinn við Flokkinn - og nýtt líf 

með nýrri konu. 
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Reyk jav í k Fem i n ist 
Film Festival, sú fyrsta 
sinnar tegundar sem 
haldin er á Íslandi, 
hefst í Bíói Paradís í 
dag og á morgun byrja 

hinir árlegu Nordisk Film Fokus 
kvikmyndadagar í Norræna hús
inu þar sem fókusinn verður allur á 
konur í kvikmyndum.

„Það er misjafnt hvað er tekið 
fyrir hverju sinni og í ár var ákveðið 
að einblína á konur í kvikmynda
gerð,“ segir Fanney Karlsdóttir, 
verkefnastjóri hátíðarinnar í Nor
ræna húsinu, þar sem sérvaldar, 
nýlegar, norrænar kvikmyndir eftir 
konur verða sýndar ókeypis á dag
skrá sem nær ákveðnum hápunkti 
með skörun við RFFF.

Fanney segir tilviljun í raun hafa 
ráðið því að þessir tveir femínísku 
kvikmyndaviðburðir lendi á sömu 
dögunum. „Við vorum búnar að 
ákveða það á síðasta ári að setja 
fókus á konur í kvikmyndagerð í 
ár og svo fréttum við af Reykjavík 
Feminist Film Festival og ákváðum 
að vinna þetta saman og mælum 
líka eindregið með þeirra dagskrá 
sem verður að mestu leyti í Bíói 
Paradís.“

Stundin er runnin upp!
Verkefnastjórinn Fanney og Krist
björg Kona, markaðsstjóri Norræna 
hússins, bera hitann og þungann af 
Nordisk Film Fokus en njóta góðs 

f rótgrónu samstarfi við sendiráð 
Norðurlandanna á Íslandi og sendi
skrifstofur Færeyja og Grænlands.

„Þetta er unnið í mjög góðu sam
starfi og þannig höfðum við til 
dæmis ekki hugmynd um Katrinu 
JoensenNæs frá Færeyjum,“ segir 
Fanney um leikstýru myndarinnar 
Ábyrgð en heimsfrumsýning henn
ar markar upphaf NFF á föstudag
inn klukkan 18.30.

„Hún er tvítug og hefur alist upp 
í færeysku leikhúsi þar sem hún 
hefur leikið og leikstýrt en þetta er 
hennar fyrsta kvikmynd. Hún ætlar 
að koma og það er óhætt að tala um 
heimsfrumsýningu þar sem Ábyrgð 
hefur aldrei verið sýnd áður,“ segir 
Fanney og bætir við að myndin 
komi hingað brakandi fersk þar sem 
Katrina hafi lokið gerð hennar fyrr 
í vikunni.

„Við ætlum svo að vera með 
tengslanetspartí eftir sýning
una,“ segir Fanney um gleðskap 
í boði Norræna hússins og nor
rænu sendiráðanna á Íslandi með 
aðkomu Reikjavík Feminist Film 
Festival. Þar munu meðal annars 
félögin WIFT á Íslandi og European 
Women’s Audiovisual Network 
kynna tengslanet sín og hvernig 
þau geta hjálpað konum að vinna 
saman, þvert á landamæri.

Fókuserað á sjálfsmyndir
Auk Katrinu fylgja SatuTuuli 
Karhu, sem leikur í finnsku mynd
inni Marian paratiisi, og Pipaluk 
Kreutzmann Jørgensen, sem leik
stýrir Anori frá Grænlandi, mynd
um sínum á hátíðina og taka þátt í 
því sem Fanney telur óhætt að kalla 
hápunkt hátíðarinnar.

„Þá stjórnar Karólína Stefáns
dóttir framleiðandi umræðum 
gestanna og tveggja íslenskra kvik
myndagerðarkvenna, sín á milli 
og við áheyrendur, um sjálfsmynd 
kvenna í myndum og kvikmynda
geiranum.“

Fanney segir umræðunum einnig 
ætlað að varpa ljósi á umfjöllunar
efni nokkurra þeirra mynda sem 
eru á dagskránni í Norræna húsinu 
og nefnir sérstaklega hina færeysku 
Ábyrgð og Agnes Joy sem báðar 
skoða mæðgnasambönd en Gagga 
Jónsdóttir, ein handritshöfunda og 
framleiðenda þeirrar síðarnefndu, 
er ásamt Ásu Hjörleifsdóttur, sem 
leikstýrði Svaninum eftir eigin 
handriti, fulltrúi Íslands í umræð
unum. toti@frettabladid.is

Nú fylkja 
bíókonur liði
Kvikmyndagerðarkonur, sjálfsmynd þeirra 
og kvenpersóna verða í fókus þegar kon-
urnar að baki fyrstu femínísku kvik-
myndahátíðinni á Íslandi og Nordisk Film 
Fokus taka höndum saman og bera frelsis-
merkið í Bíói Paradís og Norræna húsinu.

Karólína Stefánsdóttir og Fanney Karlsdóttir stilla fókusinn vandlega á konur í kvikmyndum. Frímiða á allar 
myndir og viðburði Nordisk Film Fokus má nálgast á tix.is og vef Norræna hússins. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Reykjavík Feminist Film 
Festival í fyrsta skipti

Fyrsta femíníska kvikmynda-
hátíðin á Íslandi er haldin sem 
andsvar við þeim mikla og 
„fáránlega“ kynjahalla sem ríkir 
meðal kvikmyndaleikstjóra á 
heimsvísu, eins og hátíðarstýr-
an Lea Ævarsdóttir orðar það í 
samtali við Fréttablaðið.is.

„Mér finnst mikilvægt að 
setja þessa hátíð upp vegna 
þess að það er náttúrulega 
fáránlegt hvað konur sem eru 
að leikstýra fá lítið pláss og það 
þarf að leiðrétta þann kynja-
halla.“

Hátíðin, sem hefst í dag, fer 
fram í Bíói Paradís og Norræna 
húsinu, og stendur fram á 
sunnudag. Eliza Reid forsetafrú 
setur hátíðina í dag og Elísa-
bet Ronaldsdóttir mun taka 
á móti heiðursverðlaunum 
hátíðarinnar.

„Gestir hátíðarinnar mega 
búast við að fá að hitta fullt af 
kvikmyndagerðarkonum og sjá 
rosalega flottar myndir, bæði í 
Bíói Paradís og í Norræna hús-
inu. Þetta verður sannkölluð 
veisla,“ segir Lea sem nánar er 
rætt við á frettabladid.is.



20- 90%

     afsláttur af völdum vörum

Auðvelt að versla á netinu á byko.is

ÚTSALAÚTSALA
Gerðu 

frábær 
kaup!

Tilboðsverð

Höggborvél
PSB 700-2RE. 

13.997     
74860700

Almennt verð: 19.995

Tilboðsverð

Skrúfvél
Rafhlöðudrifin og létt 
skrúfvél. 

2.248     
68301319

Almennt verð: 4.495

Tilboðsverð

Embla
hangandi loftljós með 
reyklituðu gleri. 

8.246     
52238646

Almennt verð: 10.995

Tilboðsverð

Rafmagnsborvél
GSB 18V-60. Tvær 4Ah 
rafhlöður fylgja og L-Box 
taska fylgir. 

48.507     
748740995

Almennt verð: 69.296

-30%

-50%

-50%

-50%

-30%

-30%

Tilboðsverð

Rafhlöðu- 
borvélasett
R18DD5 með aukarafhlöðum, 
bora- og bitasetti og tösku. 

31.497     
7133004297

Almennt verð: 44.995

-25%

Tilboðsverð

Eldhústæki
Start Edge með hárri  
sveiflu, krómað. 

11.197     
15331369

Almennt verð: 15.995

-30%

Tilboðsverð

Panna
20cm. 

1.998     
41114845

Almennt verð: 3.995

Tilboðsverð
Glas
hvítvín, 38cl, 4stk.

598
41118912

Almennt verð: 1.195 

4stk.

25-60% 
afsláttur af ljósum & perum



MONTARIO
svefnsófi

Svefnsófi í slitsterku dökkgráu áklæði. Nettir armar og nýtist því 
breiddin í tvö góð sæti. Smellpassar í flest rými. Rúmgóð geymsla 
fyrir sængur og/eða rúmföt í botni. Stærð sófa: 158 x 90 cm.

Fullt verð: 89.900 kr.

Aðeins  283.140 kr.

Gerð Stærð Litir Fullt verð Útsöluverð

Þvottapoki  15x21  6 litir 195 kr. 146 kr.

Þvottastykki  30x30  8 litir 195 kr. 146 kr.

Handklæði  40x60  8 litir 595 kr. 446 kr.

Handklæði  50x100  9 litir 895 kr. 671 kr.

Handklæði  70x140  8 litir 1.695 kr. 1.271 kr.

Handklæði  90x170  8 litir 2.795 kr. 2.096 kr.

Baðmotta  50x70  9 litir 990 kr. 743 kr.

Okkar frábæru SPA 

handklæði eru ofin 

úr 100% tyrkneskri 

bómull. Sérstök aðferð 

við gerð handklæðanna 

gerir það að verkum að 

þau þerra einstaklega 

vel og veita þér þá 

mýkt sem þú átt skilið.

100%
tyrknesk

lúxusbómull
500 gsmSPA

Lúxus
handklæði, 
þvottapokar, 
þvottastykki 
og baðmottur

25%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

 
Aðeins 209.925 kr.

25%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

 

LICATA
hornsófi  

Hornsófi úr mjög sterku steingráu eða koníakslitu 
bonded leðri. Fætur eru sterkir úr svörtu járni. Hægra 
eða vinstra horn.  Stærð: 262 x 226 x 82 cm.

Fullt verð: 249.990 kr.

Aðeins 199.992 kr.

Stóll aðeins 78.675 kr.

AUSTIN
3ja sæta sjónvarpssófi  
og rafdrifinn hægindastóll

Svart eða grátt leður á slitflötum. 

Sófinn er með rafdrifnum 

skemlum á hægra og vinstra 

sæti og niðurfellanlegu baki í 

miðju sem breytist í borð. Stærð: 

198 x 95 x 98 cm. Rafdrifinn 

hægindastóllinn hallast aftur og 

með skemli

Fullt verð sófi: 209.900 kr. 
Fullt verð stóll: 104.900 kr.

Sófi aðeins 157.425kr.

25%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Aðeins 23.940 kr.

PURE COMFORT
teygjulak

Mjúkt og gott teygjulak 

fyrir allar dýnustærðir. 

Langir bómullarþræðir 

tryggja góða endingu. 

95% bómull, 5% lycra. 

Má þvo á 60°c og 

setja í þurrkara.

Stærð í cm Fullt verð Útsöluverð

90/100 x 200/220 x 35 3.490 kr. 1.396 kr.

120/140 x 200/220 x 35 3.990 kr 1.596 kr.

180 x 200/220 x 35 5.490 kr. 2.196 kr.

60%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

NATURE’S REST
heilsurúm með Classic botni

Stærð
í cm

Fullt verð  
með Classic botni

Útsöluverð
með Classic botni

80x200 55.900 kr. 39.140 kr.

90x200 59.900 kr. 41.940 kr. 

100x200 63.900 kr. 44.740 kr.

140x200 79.900 kr. 55.940 kr.

180x200 99.900 kr. 69.940 kr.

BOGGIE
Stóll og 
3ja sæta  
sófi

KLASSÍSK
hönnun

Aðeins  74.925 kr. Aðeins  39.528 kr.
StóllÞriggja sæta sófi

25%
AFSLÁTTUR

BOGGIE

Janúar
útsala

ALLT AÐ 

60%
AFSLÁTTUR

Slitsterkt áklæði. Grár, orange, svartur, brúnn, bleikur, blár og rauður.  
Stóll fáanlegur í sömu litum. Stærð sófa: 186 x 77 cm, H: 85 cm.

Fullt verð á sófa : 99.900 kr.       Fullt verð á stól : 54.900 kr.

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar á fm2

• Góðar kantstyrk-
ingar

40%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af Rest dýnum og 
20% af botni

BAÐSLOPPAR

SPA
Hvítur baðsloppur  
L / XL / XXL

Fullt verð: 5.990

Aðeins 
2.995 kr.

50%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

POLO hægindastóll

Klassískur hægindastóll.

Brúnt eða svart PU-leður. 

Fullt verð: 39.900 kr.

40%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

Gildir til 9. febrúar 2020 eða á meðan  
birgðir endast.

       

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

OPIÐ
 Á

  

SUNNUDÖGUM
 Í  

DORM
A SM

ÁRATORGI

Val um svart eða hvítt  PU leður  
eða grátt áklæði á Classic botni.

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

OPUS
u-sófi  

Ljóst slitsterkt áklæði. Hægri og vinstri tunga.  
Stærð: 335 x 227/170 cm

Fullt verð: 279.900 kr.

25%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

Þráðlaus fjarstýring
með 2 minnisstillingum

VERÐDÆMI:  2 x 90 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm  

með Nature’s Rest Luxury heilsudýnum: Fullt verð: 337.800 kr.

C&J SILVER stillanlegt rúm
C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en hjóðlátum mótor.

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af Rest Luxury dýnu og 
15% af C&J Silver

botni

Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tvöföldu minni og ljósi. 

Margir nota annað minnið fyrir svefn stillingu. Seinna minnið 

er svo t.d. notað fyrir lestur eða sjónvarpsáhorf. Botn rúmsins 

dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri fjarlægð frá 

náttborði og lampa. 

Sérstakur takki kemur rúminu í upphaflega stöðu. 

Aðeins  69.223 kr.

23%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA Svefnsvæði:  
140 x 200 cm.
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C&J SILVER stillanlegt rúm
C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en hjóðlátum mótor.

20%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA

af Rest Luxury dýnu og 
15% af C&J Silver

botni

Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tvöföldu minni og ljósi. 

Margir nota annað minnið fyrir svefn stillingu. Seinna minnið 

er svo t.d. notað fyrir lestur eða sjónvarpsáhorf. Botn rúmsins 

dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri fjarlægð frá 

náttborði og lampa. 

Sérstakur takki kemur rúminu í upphaflega stöðu. 

Aðeins  69.223 kr.

23%
AFSLÁTTUR

ÚTSALA Svefnsvæði:  
140 x 200 cm.
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Þorbjargar 
Gunnlaugsdóttur

BAKÞANKAR

Nú í nýjum umbúðum!

 HEIMILIS-
KOKKURINN

ELSKAR

Njóttu

Af því að enginn hefur 
boðið mér í EM-stofuna til 
að kryfja árangur Íslands 

finnst mér rétt og eðlilegt að 
leggja nokkur orð í belg. Stóra 
málið er auðvitað Guðmundur 
Guðmundsson. Mínímalískur í 
gleðinni en þeim mun stærri sem 
þjálfari.

Eftir ævintýralegan sigur á 
Dönum, heimsmeisturum og 
Ólympíumeisturunum sjálfum, 
mátti þegar vel var að gáð sjá að 
þar leyndist örla á glotti á Guð-
mundi. Í hægri endursýningu 
á sjónvarpsviðtali mátti ráða 
í einhver svipbrigði og eftir að 
búturinn hafði verið spilaður 
löturhægt nokkrum sinnum 
gátum við heima nánast fullyrt 
að þarna sæjust brosviprur. 
Þessi yfirvegun, þetta sjálfs-
traust og þessi hógværð vill mín 
EM-stofa meina að sé lykillinn 
að árangri hans. Góður vinur 
minn sagði að Guðmundur væri 
karakterinn sem allir menn 
vilja vera og karakterinn sem 
allar konur vilja vera með. Þessu 
verður ekki harðlega mótmælt.

Þjóðin heima var að bilast úr 
gleði. Guðmundur sagðist vera 
nokkuð ánægður með leikinn. 
Fimm mínútum eftir sigurinn 
taldi hann eðlilega rétt að benda 
á að fram undan væri erfiður 
leikur. Þar var hugur hans. Eðli-
lega geta f lestar EM-stofur á 
heimilum landsmanna ekki litið 
fram hjá sögunni af sambandi 
Guðmundar við Danmörku, sem 
er um leið auðvitað saga allra 
Íslendinga. Nafnlaus könnun 
myndi alltaf leiða í ljós að því 
fylgdi kátína að sigra heims-
meistarana en dæmalaus kátína 
vegna þess að heimsmeistar-
arnir voru Danir.

Þessi stóri bróðir sem er bara 
bróðir þegar vel gengur. Með 
sigrinum á Dönum sýndi Guð-
mundur að hefndin er best serv-
eruð köld. Guðmundur hefur 
með árangri liðsins samt aðal-
lega sýnt okkur að besta svarið 
við ódrengilegri framkomu er 
að brillera sjálfur. Um það snýst 
málið auðvitað, að þessi maður 
hefur þá þætti í sínum karakter 
að liðið brillerar.

Hógvær hefnd

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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


