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TÆKNI Ísland kemur til greina sem 
staður fyrir nýja ofurtölvu bresku 
veðurstofunnar sem byggð verður 
á árunum 2022 til 2032. Verður hún 
átjánfalt öflugri en núverandi tölva 
og langstærsta framkvæmd sem 
veðurstofan hefur farið í.

Áætlaður kostnaður við verk-
efnið í heild er 1,2 milljarðar punda 
eða tæpir 200 milljarðar króna 
samkvæmt breskum miðlum. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðsins 
væri raforkuþörfin 7 MW í upphafi 
en gæti síðar margfaldast. Nefndur 
hefur verið 14 ára þjónustusamn-
ingur og að fyrirhugað sé að ljúka 
málinu fyrir árið 2022.

Tölvan mun bæði geta reiknað út 
veðurspár með betri og afmarkaðri 
hætti en áður hefur verið hægt og 

verður hún einnig notuð til lang-
tímarannsókna. Helsta viðfangs-
efnið er hlýnun jarðar og áhrif 
hennar langt inn í framtíðina.

Hingað til hafa allar ofurtölvur 
bresku veðurstofunnar verið í Bret-
landi en nú verður breyting þar á. 
Slík tölva þarf mikla orku og því 
er leitað að stað á Evrópska efna-
hagssvæðinu til að hýsa tölvuna 
með tilliti til hreinna orkugjafa. 
Samkvæmt BBC er einkum horft til 
Íslands og Noregs.

Árið 2016 var ofurtölva frá 
dönsku veðurstofunni tekin í gagn-
ið hér á Íslandi og eru upplýsing-
arnar samnýttar. Sú tölva þrefaldaði 
reiknigetu dönsku veðurstofunnar.

Árni Snorrason, forstjóri Veður-
stofu Íslands, segir að Bretar hafi 

ekki haft samband varðandi upp-
setningu ofurtölvu hér á landi. 
Reynslan af notkun dönsku ofur-
tölvunnar sé mjög góð. Veðurstofan 
sjái um innviðina, svo sem að afla 

rafmagns, kælingu og þess háttar. 
Danir sjái hins vegar um stýringuna 
og keyrsluna.

„Norðurlöndin hafa verið í sam-
starfi um veðurrannsóknir um 
nokkurra ára skeið og það hefur 
verið víkkað út til baltnesku land-
anna og síðan Írlands og Hollands,“ 
segir Árni. „Næsta skref í sam-
starfinu er að Norðmenn, Svíar og 
Finnar sjái um veðurreikninga fyrir 
Skandinavíu og baltnesku löndin. 
Svo erum við að undirbúa að keyra 
veðurspár fyrir Ísland, Danmörku, 
Holland og Írland. Það hefst 2023.“

Aðspurður segir Guðlaugur Þór 
Þórðarson utanríkisráðherra að 
utanríkisþjónustan fylgist með 
málinu. „Ég hef falið sendiráði 
okkar í London að fylgjast með 

þeim möguleikum sem hugsanlega 
geta opnast fyrir Íslendinga. Þarna 
er um að ræða stórt gagnaver sem 
þarf á mjög mikilli orku að halda. 
Þannig getur þetta verið talsvert 
tækifæri fyrir Ísland,“ segir utan-
ríkisráðherrann.

Eyjólfur Magnús Kristinsson, for-
stjóri Advania Data Centers, stað-
festir að félagið sé að skoða þátttöku 
í verkefninu sem óbeinn aðili, enda 
sé verkefnið af þeirri stærðargráðu 
að ólíklegt sé að íslenskt fyrirtæki 
gæti leitt það. „Það er of snemmt að 
segja fyrir um hversu líklegt þetta 
sé. Það væri frábært ef slíkt verkefni 
kæmi til Íslands, en það reynir á 
marga samkeppnisþætti á borð við 
orkuverð, bandvídd, pólitískan vilja 
og stöðugleika og fleira.“ – khg, ds

Bresk ofurtölva gæti endað á Íslandi
Breska veðurstofan áformar nýtt 200 milljarða verkefni með gríðarlegri ofurtölvu. Sökum hreinna orkugjafa er einna helst horft til  
Íslands og Noregs með staðsetningu. Utanríkisráðherra Íslands segir um að ræða stórt gagnaver sem myndi þurfa mikla raforku.

Lúðrasveit verkalýðsins leiddi mótmælagöngu Eflingar úr Iðnó í Ráðhúsið í gær. Boðað er til fundar hjá ríkissáttasemjara í deilu félagsins við borgina í dag. Sjá nánar síðu 4 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég hef falið sendi-
ráði okkar í London 

að fylgjast með þeim mögu-
leikum sem hugsanlega geta 
opnast fyrir Íslendinga.

Guðlaugur Þór 
Þórðarson,  
utanríkisráðherra



Ég hef talað um það 
í mörg ár að það 

skorti allsherjarúttekt á 
verðmyndun fisks.

Heiðveig María Einarsdóttir,  
sjómaður

Veður

Norðaustan 8-15 m/s, en 13-20 
norðvestantil framan af degi. Hiti 
kringum frostmark. Yfirleitt þurrt 
sunnan heiða. Hæg breytileg átt 
eftir hádegi. SJÁ SÍÐU 14

Dansað gegn kynbundnu ofbeldi

Það var fjölmennt á árlegu danshátíðinni Milljarður rís sem fór fram í áttunda skipti í Silfurbergi í Hörpu í gær. Viðburðurinn er haldinn víða um 
heim á vegum UN women en þar dansa þátttakendur í baráttu og vitundarvakningu gegn kynbundnu of beldi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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KJARAMÁL Heiðveig María Einars-
dóttir sjómaður sem reyndi að 
bjóða sig fram til forystu í Sjó-
mannafélagi Íslands, gagnrýnir 
framkomna kröfugerð Sjómanna-
sambands Íslands í kjaraviðræðum. 
Hún segir forystuna illa undirbúna 
og í litlum tengslum við umbjóð-
endur sína. Önnur félög hafa ekki 
gefið upp kröfur sínar, hvorki til 
félagsmanna né annarra. Ólíkt við-
semjendum sínum SFS, Samtökum 
fyrirtækja í sjávarútvegi, sé sjó-
mannaforystan sundruð.

Sjómannasambandið birti nýlega 
kröfur í 15 liðum og SFS í 19. Telur 
Heiðveig kröfur sjómanna almennt 
loðnar og illa rökstuddar, svo sem 
„Kauptrygging og aðrir kaupliðir 
hækki“ og „Ákvörðun á verði upp-
sjávarafla sett í eðlilegt horf“.

Þá skorti alla rannsóknarvinnu 
að baki kröfunum. „Ég hef talað 
um það í mörg ár að það skorti alls-
herjarúttekt á verðmyndun fisks, 
það skiptir ekki aðeins sjómenn 
máli heldur allt samfélagið því 
þarna eru milljarðar undir,“ segir 
Heiðveig. Sjómannafélögin geti vel 
staðið að slíkum rannsóknum, enda 
ættu þau að sitja á digrum sjóðum. 
Vinnan gæti verið aðkeypt.

„Á móti kemur að útgerðarmenn 
koma samhentir fram með sínar 
ítrustu kröfur og það er erfitt fyrir 
sjómannaforystuna að mæta þeim 
án þess að hafa eitthvað í hönd-
unum sem þeir virðast ekki hafa 
samkvæmt þessari kröfugerð,“ 
segir hún en álasar útgerðinni ekki 
fyrir það og heldur ekki vinnandi 
sjómönnum. Þeir séu í sinni hags-
munagæslu og reki hana vel.

Kjaradeilur sjómanna hafa verið 
strembnar á undanförnum árum. 
Árin 2011 til 2017 voru samningar 

lausir og deilan leystist ekki fyrr en 
eftir löng verkföll. „Strangt til tekið 
er ég ekki bjartsýn á að það semjist 
í bráð og er ekkert endilega viss um 
að það yrðu góðir samningar því 
að miðað við þessar kröfur yrðu 
kjör sjómanna verri en áður ef 
samið yrði nú. Við erum í harðri 
varnarbaráttu og aðstöðumunur 

er mikill,“ segir Heiðveig aðspurð 
um hvort hún búist við langri deilu.

Þá segir hún vera kurr í stéttinni 
almennt með stöðuna og að sjó-
menn séu ekki bjartsýnir á góðan 
samning. Ber hún þetta saman við 
kjarabaráttu stóru stéttarfélaganna 
í aðdraganda Lífskjarasamning-
anna.

„Þá var gott samtal við fólkið og 
mikill stuðningur við aðgerðirnar. 
Því er ekki að skipta í kjaradeilu sjó-
manna,“ segir Heiðveig.

Aðspurð um hvað henni finnist 
vanta í kröfugerðina segir hún það 
fyrst og fremst að sjómenn fái sjálfir 
að ráðstafa sínum aflahlut. En hvað 
einstaka tölur varðar segist hún 
ekkert geta sagt, því að rannsóknar-
vinnan hafi ekki enn farið fram.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Rannsóknir skorti að 
baki kröfugerðinni
Heiðveig María Einarsdóttir, sem reyndi að bjóða sig fram til forystu Sjó
mannafélags Íslands, gagnrýnir kröfugerð Sjómannasambandsins í kjara
viðræðum. Kurr sé í stéttinni og sjómenn ekki bjartsýnir á góðan samning.

Heiðveig segir sjómannafélögin geta kostað rannsóknir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SVEITARFÉLÖG Óskað hefur verið 
eftir umsögn örnefnanefndar um 
sautján hugmyndir að nöfnum á 
nýju sameinuðu sveitarfélagi Borg-
arfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, 
Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðar-
kaupstaðar. 

Nafnanefnd sveitarfélagsins ósk-
aði umsagnar örnefnanefndar um 
tiltekna forliði og eftirliði við heitin. 
Óskað var umsagnar um forliðina 
Austur-, Eystri-, Eystra-, Dreka- og 
Múla- og um eftirliðina -byggð, 
-byggðir, -þing og -þinghá. Einnig er 
óskað umsagnar um heitið Sveitar-
félagið Austri. Alls bárust 62 tillögur 
til nafnanefndarinnar sem valdi úr 
sautján tillögur.

Örnefnanefnd hefur þrjár vikur 
til að skila umsögnum um heitin. 
Þegar þær liggja fyrir verður ákvörð-
un tekin um hvaða heiti verða lögð 
fyrir íbúa í atkvæðagreiðslu sem 
haldin verður 18. apríl næstkom-
andi. Umræðu um heitið er að finna 
á Facebook-síðu verkefnisins. – atv

Sautján tillögur 
til skoðunar

MANNRÉTTINDI Verulegur vafi leik-
ur á því að Ísland geti lengur full-
nægt skyldum sínum samkvæmt 
Mannréttindasáttmála Evrópu til 
að fullnusta dóma MDE hérlendis, 
að mati Lögmannafélags Íslands.

Í umsögn Lögmannafélagsins 
um frumvarp dómsmálaráðherra 
um endurupptökudóm segir að 
brýnt sé að lögfesta frumvarpið sem 
fyrst vegna réttaróvissu um rétt til 
endurupptöku sakamála.

Í umsögninni er fjallað um rétt-
aróvissu um hvort íslensk lög veiti 
íslenskum ríkisborgurum full-
nægjandi heimildir til endurupp-
töku mála í kjölfar áfellisdóma 
MDE. Vísað er til dóms Hæstaréttar 
þar sem endurupptökubeiðni Jóns 
Ásgeirs Jóhannessonar og Tryggva 
Jónssonar var hafnað.

Tryggja þurfi skýran endurupp-
tökurétt vegna brota íslenska ríkis-
ins á öllum ákvæðum sáttmálans. 
Eftir dóminn séu möguleikar fjölda 
manna, sem hafa sætt tvöfaldri sak-
sókn í skattamálum, á að fá mál sín 
endurupptekin í uppnámi. – aá

Tryggi rétt til 
endurupptöku

Lögmaðurinn Geir Gestsson ritar 
undir umsögnina ásamt Almari 
Möller. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Möguleikar þeirra sem 
hafa sætt tvöfaldri saksókn í 
skattamálum á að fá mál sín 
endurupptekin eru í uppnámi.
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FORVARNIR
Á FÆRIBANDI

Sjávarútvegsfyrirtækið G.RUN hlaut forvarnaverðlaun VÍS 2020. 
Aðbúnaður og öryggi starfsmanna er til mikillar fyrirmyndar og 
endurspeglar umhyggju fyrir starfsfólkinu.

Við óskum þeim til hamingju og erum stolt af samstarfinu.

VÍS   |   ÁRMÚLA 3   |   108 REYKJAVÍK   |   SÍMI 560 5000   |   VIS.IS

G.RUN TIL FYRIRMYNDAR



Áttatíu leikskóladeildir 
eru lokaðar þar sem deildar-
stjóri er félagsmaður í 
Eflingu.

1 Sumarbústaður tókst á loft 
og splundraðist: „Við finnum 

ekki heita pottinn“. Björgunar
sveitarmaðurinn Jón Valgeir upp
lifði ótrúlegt fárviðri á Þóris
stöðum í Svínadal.

2 Sam herji krefur RÚV um af
sökunar beiðni og í hugar mál

sókn Sam herji sendi stjórn RÚV 
bréf þar sem farið var fram á af
sökunar beiðni vegna full yrðinga 
um að fyrir tækið hefði mútað 
namibískum em bættis mönnum.

3 Inn kalla vegan vörur vegna 
mögu leika á mjólkur vörum 

í inni haldi Vörurnar „No Bull 
Bolognese 350g“ og „No Pork
ies Sausa  ges 8pk“ sem merktar 
eru vegan hafa verið inn kallaðar 
vegna mögu leika á snefil magni af 
mjólkur vörum.

4 Guðrún eignaðist dóttur sína 
á Valentínusar dag Guð rún 

Helga Sørt veit eignaðist dóttur 
sína á Valentínusar daginn en sama 
dag gekk stormur yfir landið.

5 Namibíska lög reglan hand tók 
fyrr verandi fram kvæmda

stjóra Fishcor Mike Nghipunya, 
fyrrverandi framkvæmdastjóri 
Namibian Fis hing Cor poration, eða 
Fishcor, hefur verið handtekinn.

Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

BANNER-UP STANDAR

Ódýr
og einföld 

leið �l að 
kynna 

þína vöru.

Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

UTANRÍKISMÁL Norðmenn taka við 
loftrýmisgæslu Íslands í mars með 
nýjum orrustuþotum. Hingað koma 
fjórar af fimmtán F-35 þotum norska 
flughersins en herinn er að skipta út 
eldri F-16 vélum, sem hafa verið not-
aðar hér á landi.

Er þetta fyrsta verkefni hersins 
á erlendri grundu þar sem F-35 eru 
notaðar og vegna þess er stærra 
lið sent en vanalega, 150 manns. 
Til samanburðar má nefna að 110 
manns fylgdu sex F-16 þotum árið 
2013 og 40 manns fylgdu þremur 
slíkum vélum árið 2009.

Meira lið sent með orrustuþotum til Íslands af öryggisástæðum
Þetta er ekki í fyrsta 
sinn sem þessar 

vélar koma til landsins, 
ítalski flugherinn notaði 
þær í haust. 
Sveinn Guðmarsson, upplýsingafull
trúi utanríkisráðuneytisins

F35 orrustuþota ef þeirri gerð sem hingað kemur. MYND/GETTY

KJARAMÁL Samninganefndir Ef l-
ingar og Reykjavíkurborgar munu 
funda hjá ríkissáttasemjara í dag. 
Verður það fyrsti sáttafundur aðila 
í ellefu daga. Ótímabundið verkfall 
um 1.800 félagsmanna Eflingar hjá 
borginni hófst í gær.

Fullt var út úr dyrum á samstöðu- 
og baráttufundi Ef lingar í Iðnó í 
gær. „Þetta var svakalegur fundur. 
Enn og aftur verður það svo aug-
ljóst að við hefðum aldrei farið af 
stað í þessa baráttu og vegferð nema 
vegna þess að við vissum að það var 
það sem félagsmenn vildu,“ segir 
Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður 
Eflingar. Samninganefnd Eflingar 
muni mæta vel undirbúin á fundinn 
í dag eins og ávallt.

„Við byrjum annars alla daga 
núna á fundi með trúnaðar-
mönnum okkar hjá borginni. Þar 
hittumst við og tökum stöðuna og 
berum saman bækur okkar.“

Verkfallsvarsla verður með svip-
uðu sniði og áður en Sólveig Anna 
segir að undanþágunefnd hafi veitt 
ýmsar undanþágur fram á miðnætti 
á fimmtudag. Þær undanþágur sem 
hafi verið samþykktar séu aðeins 
víðtækari en í síðustu viku og snúi 
meðal annars að böðun og þannig 
þáttum.

Verkfallið hefur mikil áhrif á 
starfsemi leikskóla borgarinnar.

Í svari skóla- og frístundasviðs 
til Fréttablaðsins kemur fram að 80 
deildir eru lokaðar þar sem deildar-
stjóri er félagsmaður í Ef lingu. Þá 
kunni að vera að f leiri deildir séu 
lokaðar vegna þess að ekki takist 
að tryggja lágmarksmönnun.

Tveir leikskólar, Funaborg í Graf-
arvogi og Berg á Kjalarnesi, eru alveg 
lokaðir meðan á verkfallinu stendur. 
Þá er aðeins yngsta deild leikskólans 
Jörfa í Hæðargarði opin af fimm 
deildum skólans. Það gæti þurft að 
loka einhverjum leikskólum alveg 
ákveðna daga eða hluta úr degi.

Félagsmenn í Ef lingu koma að 
þrifum á 11 af 36 grunnskólum 
borgarinnar en misjafnt er milli 
skóla hversu mörg stöðugildin eru. 
Í svari borgarinnar segir að það sé 
bundið aðstæðum og umgengni á 
hverjum stað hversu lengi er hægt 

að hafa skóla opna ef ekki er hægt 
að sinna þrifum.

„Það er skólastjórnenda á hverj-
um stað með aðstoð heilbrigðis-
eftirlits að meta hve lengi er hægt að 
halda skóla eða einstökum deildum 
opnum við slíkar aðstæður sem 
verkfall er,“ segir í svarinu.

Forysta skóla- og frístunda-
sviðs muni einnig koma að slíkum 
ákvörðunum en ljóst sé að húsnæði 
sem ekki er þrifið um lengri tíma 
verði lokað.

Foreldrar munu ekki greiða fyrir 
þá daga sem börn þeirra þurfa að 
vera heima vegna verkfalls á leik-
skólum. Það sama gildir um þær 
máltíðir sem falla niður í grunn-
skólum. Ekki hefur verið tekið 
saman hversu há fjárhæð verður 
endurgreidd vegna þeirra verk-
fallsaðgerða sem þegar hafa farið 
fram. birnadrofn@frettabladid.is

Fyrsti fundur samninganefnda  
í ellefu daga er á dagskrá í dag
Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segir samstöðu- og baráttufund í gær sýna þann mikla 
stuðning sem sé við verkfallsaðgerðir meðal félagsmanna. Boðað hefur verið til samningafundar í dag. 
Tveir leikskólar í borginni eru alveg lokaðir og minnst 80 deildir þar sem deildarstjórar eru í Eflingu.

Það var fjölmennt á samstöðu og baráttufundi Eflingar í Iðnó í gær og baráttuhugur í fólki. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

JAPAN Japanir hafa ákveðið að 
fresta eða af lýsa ýmsum mann-
fögnuðum í landinu vegna COVID-
19 veirunnar. Afmælisfögnuði 
Naruhito Japanskeisara, sem átti 
að fara fram í næstu viku, hefur 
verið frestað ótímabundið ásamt 
því að almennum þátttakendum 
hefur verið meinaður aðgangur að 
Tókýó-maraþoninu sem fram fer 
1. mars. Reuters greinir frá.

COVID-19 veiran, sem á upphaf 
sitt í Kína og hefur valdið dauða 
um sautján hundruð manns, hefur 
breiðst hratt út í Japan og þar 
hefur einn látið lífið vegna hennar. 
Útbreiðsla veirunnar í landinu er 
sögð geta hafa veruleg neikvæð 
áhrif á ferðaþjónustu og framleiðni 
í Japan en Ólympíuleikar eru fyrir-
hugaðir þar í sumar.

Tugþúsundir manna mæta árlega 
í afmælisfögnuð Japanskeisara sem 
haldinn er í Keisarahöllinni í miðri 
Tókýó og er áhættan á smiti sögð of 

mikil við slíkar aðstæður. Afmælis-
fögnuði keisarans hefur ekki verið 
frestað síðan árið 1996 en þá stóð 
yfir gíslataka í japanska sendiráð-
inu í Perú.

Tókýó-maraþonið er eitt f jöl-

mennasta maraþonhlaup heims 
og hefur 38 þúsund almennum 
keppendum sem skráð hafa sig í 
hlaupið verið meinuð þátttaka en 
176 atvinnuhlauparar fá að taka 
þátt í hlaupinu. – bdj

Afmæli keisarans frestað vegna veiru

Naruhito var krýndur keisari Japans í fyrra svo að í ár hefði á að halda 
afmælis fögnuð hans sem keisara í fyrsta sinn. MYND/GETTY

Sveinn Guðmarsson, upplýsinga-
fulltrúi utanríkisráðuneytisins, segir 
um hefðbundið eftirlit að ræða og á 
ekki von á að Íslendingar þurfi að 

gera sérstakar ráðstafanir. „Þetta er 
ekki í fyrsta sinn sem þessar vélar 
koma til landsins, ítalski flugherinn 
notaði þær í haust,“ segir hann.

Stale Nymoen, ofursti í f lug-
hernum, sagði í samtali við NRK að 
aukalið væri sent með vélunum af 
öryggisástæðum, það er ef eitthvað 
óvænt kæmi upp. Þar að auki þyrfti 
fleiri tæknimenn til að sinna F-35 en 
F16. Stefnt er á að skiptunum yfir í 
F-35 verði lokið árið 2025 en F-16 
flotinn er kominn mjög til ára sinna. 
Kostnaðurinn er áætlaður um 1.200 
milljarðar íslenskra króna. – khg
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DÓMSTÓLAR „Í dag er full samstaða 
um að við eigum að vernda grund-
vallarréttindi – þau sem eru brotin á 
hverjum degi í Tyrklandi. En það eru 
skiptar skoðanir um hvort mann-
réttindi eigi að leiða af sér túlkun 
sem þvingar aðildarríki til að tryggja 
dvalarleyfi fyrir erlenda glæpamenn, 
skipuleggja vinnumarkaðinn með 
tilteknum hætti eða veita aðgang 
að opinberum skjölum á grundvelli 
laga,“ sagði Mads Bryde Andersen, 
prófessor við Kaupmannahafnar-
háskóla, í gagnrýni sinni á Mann-
réttindadómstól Evrópu í tilefni af 
100 ára afmæli Hæstaréttar Íslands.

Andersen var einn ræðumanna á 
hátíðarsamkomu sem efnt var til í 
Þjóðleikhúsinu á sunnudaginn.

Andersen er nokkuð umdeildur í 
danska fræðasamfélaginu en hann 
hefur gagnrýnt bæði dómafram-
kvæmd Mannréttindadómstóls Evr-
ópu og aðild Danmerkur að honum 
árum saman. Hann hefur meðal 
annars talað fyrir því að Danir aftur-
kalli aðild sína að Mannréttindasátt-
mála Evrópu til að komast undan 
áhrifum dómstólsins.

Í erindi sínu fór Andersen yfir 
hlutverk æðstu dómstóla Norður-
landanna, sem ber stjórnarskránum 
samkvæmt að dæma eingöngu eftir 
lögunum og gæta þess að stíga ekki 
inn á svið hins lýðræðislega kjörna 
löggjafa. Önnur viðhorf séu við lýði 
hjá alþjóðadómstólum og Mann-
réttindadómstóllinn hafi víkkað 
mjög út inntak ákvæða Mannrétt-
indasáttmálans í dómaframkvæmd 
sinni.

„Eru ekki allir sammála um að við 
viljum vernda mannréttindi eins vel 
og við getum?“ spurði Andersen og 
svaraði sjálfur: „Jú, kannski, en bara 
kannski. Svarið fer eftir því hvaða 

mannréttindi við erum að tala um. 
Ef átt er við þau sem brotin eru í 
Tyrklandi á hverjum degi, getum við 
svarað játandi. Enginn hér á Norður-
löndunum leggur blessun sína yfir 
þær árásir á tjáningarfrelsið, frelsi 
fræðimanna og dómara sem þar við-
gangast. Sé hins vegar litið til margra 
dóma sem MDE hefur kveðið upp 

gegn ríkjum í Norður-Evrópu, þar 
sem réttur til fjölskyldulífs kemur 
í veg fyrir brottvísun glæpamanna, 
réttur til einkalífs bannar hávaða 
frá f lugvöllum og næturklúbbum 
[…] þá erum við komin inn á svið 
samfélagsins þar sem viðhorfin eru 
mörg og öll jafn góð,“ sagði Andersen 
meðal annars í ræðu sinni.

Í svari Hæstaréttar við fyrirspurn 
Fréttablaðsins, um ástæður þess að 
Andersen var boðið að ávarpa gesti 
á afmæli réttarins, segir að ákveðið 
hafi verið að fyrirlesarar á samkom-
unni yrðu tveir, einn innlendur og 
annar erlendur. Um Andersen segir 
í svari Hæstaréttar: 

„Mads Bryde Andersen prófess-
or við Kaupmannahafnarháskóla 
er einn fremsti fræðimaður á sviði 
lögfræði á Norðurlöndunum. Hann 
hefur í ræðu og riti látið sig miklu 
varða starfsemi og aðferðarfræði 
alþjóðlegra dómstóla og dómstóla á 
Norðurlöndum.“ 
adalheidur@frettabladid.is

Það eru skiptar 
skoðanir um hvort 

mannréttindi eigi að leiða af 
sér túlkun sem þvingar 
aðildarríki til að tryggja 
dvalarleyfi fyrir erlenda 
glæpamenn.

Mads Bryde 
Andersen

kopavogur.is

kopavogur.is

kopavogur.is

Boðað er til samráðs með íbúum og öðrum hagsmuna- 
aðilum á Digranesi vegna vinnu við Hverfisáætlun  
Digraness fimmtudaginn 20. febrúar næstkomandi  
kl. 17:00 - 18:30 í sal Álfhólsskóla, Álfhólsvegi 120 (Hjalla).
 
Digranes er fjölmennasta og stærsta hverfi Kópavogs og 
afmarkast af dölunum tveim Kópavogsdal og Fossvogs-
dal annarsvegar og Hafnarfjarðarvegi og Reykjanesbraut 
hinsvegar.

Í hverfisáætlun er fjallað um byggð, þjónustu, umhverfi, 
umferð og íbúa, auk nánari skilgreininga og ákvæða fyrir 
hvert hverfi. Þar gefst íbúum frekari kostur á að taka þátt 
í að móta sitt nánasta umhverfi. Nánari upplýsingar um 
verkefnið má nálgast á heimasíðu Kópavogs. 
https://www.kopavogur.is/is/ibuar/skipulagsmal/ 
hverfisaaetlun-og-hverfisskipulag

Í HVERNIG HVERFI VILT ÞÚ BÚA?
TAKTU ÞÁTT - LÁTTU Í ÞÉR HEYRA

ÍBÚASAMRÁÐ 
HVERFISÁÆTLUN  
DIGRANESS

Hörð gagnrýni á MDE 
á afmæli Hæstaréttar
Danskur prófessor, sem er einn helsti gagnrýnandi Mannréttindadómstóls 
Evrópu, kvaðst á 100 afmæli Hæstaréttar efast um að áfellisdómar gegn Norð-
urlöndunum varði grundvallarréttindi á borð við brot framin í Tyrklandi.

Dagskrá fyrir boðsgesti var á 100 ára afmæli Hæstaréttar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

INDLAND Konum á Indlandi voru í 
gær tryggð jöfn réttindi á við karla 
í indverska hernum þegar hæsti-
réttur landsins úrskurðaði að rík-
isstjórninni bæri að veita konum 
sömu tækifæri og körlum til stöðu-
hækkunar innan hersins.

Úrskurðurinn er sagður marka 
þáttaskil í jafnréttisbaráttunni á 
Indlandi. Konur geti nú klifið met-
orðastiga hersins líkt og karlar með 
hærri stöðugildum, hærri launum 
og frekari ábata. Konur í indverska 
hernum hafa löngum barist fyrir 
réttindum sínum en fram til dags-
ins í gær var konum ekki heimilt að 
gegna herþjónustu lengur en í fjór-
tán ár og þær fengu ekki sömu tæki-
færi og karlkyns hermenn. Ástæðan 
var sögð sú að þær hefðu skyldum 
að gegna vegna barna og heimilis og 
væru því ekki hæfar til herþjónustu.

Seema Singh, yfirmaður í ind-
verska f lughernum, sagði eftir að 
úrskurðurinn féll að breytingarnar 
væru mikilvægar fyrir allar stúlkur 
og konur. „Þessar breytingar munu 
upphefja konur, ekki bara í hernum 
heldur allar konur um allt Indland 
og allan heim.“ – bdj

Indland jafnar 
rétt í hernum

Tania Shergill kafteinn. MYND/GETTY

Denni setur Bretland á flot

DAG HVERN LESA
96.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP APR-JÚN 2019, 12-80 ÁRA, 

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019

Björgunarmenn f leyta tveimur konum í öruggt skjól eftir að hafa hjálpað þeim að yfirgefa heimili sitt þegar f læddi inn á það í kjölfar stormsins 
Denna í Hereford í Bretlandi. Denni er fjórða óveðrið sem Bretar gefa nafn á þessum vetri og fylgir það í kjölfar stormsins Ciara.  MYND / GETTY
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1.000
Reykjavíkurborg sparar 1.000 milljónir ár hvert með því að láta ófaglært fólk 

vinna störf faglærðra á leikskólum í borginni. Samt hefur ekkert verið gert til

að umbuna þessum hópi fyrir aukna ábyrgð, sívaxandi álag og erfiðar

vinnuaðstæður.

Ófaglærðir starfsmenn á leikskólum eru lægst launaði hópurinn í íslensku samfélagi.

Hár húsnæðiskostnaður í borginni og dýrar nauðsynjar valda því að margir í þessum 

hópi lifa við fátækramörk.

Þessi 1.000 milljóna sparnaður hlýtur að veita svigrúm til að tryggja þessum hópi

sanngjörn kjör og mannsæmandi lífsviðurværi.
 

Leiðréttingu strax!

Borgin sparar á kostnað

milljónir

Borgin er

   í okkar höndum
Samninganefnd Eflingar
við Reykjavíkurborg

láglaunafólks



Frá degi til dags

Halldór
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Áhugavert 
væri hins 
vegar að 
heyra hvaða 
leiðir meiri-
hlutinn vill 
fara til að ná 
fram mark-
miðum eigin 
sáttmála.

 

Enn á eftir að 
ná niður-
stöðu í mörg 
risavaxin 
mál.

Sparaðu allt að 50-70%! 

info@fedaszdental.huHafðu samband:
+ 36 70 942 9573 www.tannlaeknathjonusta.is

Fyrir

Eftir

Tannlækningar í Ungverjalandi

Nú þegar styttist í að kjaraviðræður BSRB við 
ríki og sveitarfélög hafi staðið í heilt ár greiða 
félagsmenn aðildarfélaga bandalagsins 

atkvæði um verkföll. Atkvæðagreiðslan stendur 
fram á miðvikudag og verði aðgerðirnar samþykktar 
munu verkföll hefjast 9. mars.

Það er sannarlega ekki óskastaðan að við þurfum 
að beita verkfallsvopninu en þolinmæðin er löngu 
þrotin. Okkar félagsmenn bíða ekki lengur eftir sjálf-
sögðum kjarabótum. Ef þetta er það sem við þurfum 
að gera til að knýja viðsemjendur okkar til þess að 
semja við sína félagsmenn verður svo að vera.

Stytting vinnuvikunnar án launaskerðingar er ein 
stærsta krafa BSRB og þar þarf að vanda til verka. 
Okkar kröfur ættu að vera vel aðgengilegar fyrir 
okkar viðsemjendur og við höfum sýnt mikla þolin-
mæði. Við höfum unnið mikla og góða heimavinnu 
með tilraunaverkefnum hjá ríki og Reykjavíkurborg 
sem sýnt hafa fram á kosti þess að stytta vinnu-
vikuna. Þrátt fyrir þennan góða undirbúning hafa 
viðsemjendur okkar dregið viðræðurnar endalaust 
og má segja að umræðan hafi ekki ratað á rétta braut 
fyrr en í byrjun þessa árs.

Enn á eftir að ná niðurstöðu í mörg risavaxin mál. 
Þar má nefna launahækkanir sem okkar félags-
menn hafa beðið allt of lengi eftir, jöfnun launa 
milli markaða og launaþróunartryggingu. Við það 
bætist ávinnsla orlofs sem er til umræðu vegna laga-
breytinga en ekki að kröfu launafólks. Þá bættist við 
sérmál í viðræðum við Samband íslenskra sveitar-
félaga sem enginn átt von á þar sem sveitarfélögin 
virðast hafa einsett sér að mismuna starfsfólki sínu 
þegar kemur að launakjörum.

Við látum ekki bjóða okkur upp á frekari drátt á 
kjarabótum félagsmanna aðildarfélaga BSRB. Þess 
vegna hvetjum við félagsmenn til að sýna sam-
stöðu, greiða atkvæði um verkfallsaðgerðir og knýja 
þannig viðsemjendur okkar til samninga. Atkvæða-
greiðslur eru á hendi hvers félags og við hvetjum 
félagsmenn til að kynna sér málið og kjósa. Kjara-
samninga strax!

Bíðum ekki lengur

Sonja Ýr 
Þorbergsdóttir
formaður BSRB

Það eru blikur á lofti á íslenskum 
vinnumarkaði. Kjarasamningar lang-
f lestra opinberra starfsmanna hafa 
nú verið lausir í tæpa ellefu mánuði. 
Ótímabundið verkfall félagsmanna 
Ef lingar hjá Reykjavíkurborg hófst 

í gær og aðildarfélög BSRB hafa boðað víðtækar 
verkfallsaðgerðir sem gætu hafist í næsta mánuði.

Til samanburðar liðu rúmir þrír mánuðir frá 
því að samningar á almennum vinnumarkaði 
losnuðu og þar til skrifað var undir Lífskjara-
samninginn. Þótti mörgum nóg um og kostaði 
niðurstaðan töluverð átök og verkföll. Þess vegna 
er í raun mesta furða hvað opinberu félögin hafa 
sýnt mikla biðlund.

Formaður BSRB sagðist í viðtali í Fréttablaðinu 
í gær upplifa það þannig að viðsemjendur hefðu 
ekki tekið það alvarlega þegar bent hefði verið á 
hina miklu bið eftir samningum. Vissulega hafa 
átta aðildarfélög BHM samið við ríkið en öll eiga 
þau hins vegar ósamið við Reykjavíkurborg og 
önnur sveitarfélög. Í þeim samningum sem gerðir 
hafa verið við ríkið er að finna hækkanir umfram 
Lífskjarasamninginn fyrir hópa sem ekki eru á 
lægstu laununum. Það er því búið að setja for-
dæmi fyrir hækkunum umfram Lífskjarasamn-
inginn fyrir tiltekna hópa.

Samninganefndir Ef lingar og Reykjavíkur-
borgar munu loksins funda í dag en síðasti fundur 
var fyrir tæpum tveimur vikum. Vonandi munu 
viðræðurnar þokast áfram en af fenginni reynslu 
er lítil ástæða til bjartsýni.

Það er áhugavert að rifja upp samstarfssátt-
mála meirihlutans í borgarstjórn Reykjavíkur. Í 
kaf la um skóla- og frístundamál segist meirihlut-
inn meðal annars ætla að „bæta starfsumhverfi í 
leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum 
með því að bæta kjör starfsfólks, stytta vinnu-
vikuna“. Þá segir í kaf la um kynjajafnrétti og 
kjaramál að meirihlutinn ætli að leiðrétta laun 
kvennastétta.

Það liggur fyrir að meirihlutinn er ekki 
hlynntur hugmyndum Ef lingar í þessum málum. 
Áhugavert væri hins vegar að heyra hvaða leiðir 
meirihlutinn vill fara til að ná fram markmiðum 
eigin sáttmála.

Þær raddir heyrast að verði borgin við kröfum 
Ef lingar muni það leiða til óeðlilega lítils launa-
munar milli faglærðra og ófaglærðra starfsmanna 
á leikskólum. Ekki skal gert lítið úr þeim mál-
f lutningi en lausnin blasir auðvitað við. Það þarf 
líka að hækka laun menntaðra leikskólakennara. 
Samkvæmt lögum eiga tveir þriðju stöðugilda 
starfsmanna sem sinna kennslu, umönnun 
og uppeldi barna í hverjum leikskóla að hafa 
leikskólakennaramenntun eða aðra uppeldis-
menntun. Þetta hlutfall er undir 40 prósentum 
hjá Reykjavíkurborg. Af hverju ætli það sé?

Orð og efndir

Erfiðar erfðir
Tugþúsundir Íslendinga hafa 
rifið upp rafræn skilríki og tekið 
þátt í persónuleikaprófi 
Íslenskrar erfðagreiningar. Bol-
urinn er því greinilega áfjáður 
í að kynnast sjálfum sér betur, í 
það minnsta spenntari en Kári 
Stefánsson sem segist horfa 
á heildarmyndina.

Niðurstöðurnar eiga að gefa 
betri hugmynd um líffræðilegu 
ferlana að baki persónuleik-
anum og hvort eða hvernig þeir 
tengist einhverjum sjúkdómum. 
Það er hægt að setja spurningar-
merki við sjálfsgreiningarhæfni 
almúgans en vonandi fyrir-
gefa af komendur okkar okkur 
þegar þeir sjá svart á hvítu 
að við séum uppsprettan að 
þeim fjölmörgu kvillum sem 
munu vafalaust plaga þá.

Sjoppuleg líkkista
Sporðdrekinn sem fannst á 
Akureyri rétt fyrir helgi drapst 
í haldi lögreglu. Ekki liggur 
fyrir hvort dánarorsök átt-
fætta nýbúans hafi verið 
af náttúrulegum völdum eða 
hvort slæm fangavist hafi gert 
útslagið. Það er þó ljóst að hann 
var að lokum sendur til Reykja-
víkur í gömlu hrásalatsboxi. 

Vonandi munu hin stjörnu-
merkin berjast fyrir betri 
útfararþjónustu ef ske kynni að 
þau tækju upp á að drepast fyrir 
norðan.
arnartomas@frettabladid.is
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Þriðju k y nslóðar farsíma-
kerfin, 3G, voru fyrst opnuð 
í nokkrum löndum upp úr 

síðustu aldamótum. Símtækin sem 
í upphafi gátu nýtt þessa nýju tækni 
voru fá og óþjál. Viðskiptavinirnir 
létu sér fátt um finnast og jafnvel 
þeir nýjungagjörnustu fundu rýra 
nýtingarmöguleika. 

Þegar fyrsta 3G þjónustan á 
Íslandi fór í loftið í september 2007 
voru nýkomnir á markað farsímar 
sem byrjuðu að bjóða upp á þægi-
legt viðmót til að nýta gagnagetuna. 
Einn sá framsýnasti var Steve Jobs 
sem kynnti fyrsta iPhone símann á 
sýningu í janúar 2007. Þar reyndist 
kominn fyrsti snjallsími heims sem 
almenningur tengdi vel við.

Vítamín félagslega hagkerfisins
Nú er svo komið að við getum fæst 
hugsað okkur hefðbundinn dag án 
þessa sítengda galdratækis. Tón-
list, landakort, ljósmyndir, sjón-
varp, staðsetningar, myndskeið, 
hlaðvörp, skilaboð, nám, heilsa, 
hreyfing, vinna, grín, eftirlit, sím-
töl, viðskipti, fréttir, leitarvélar, 
fjármál, póstur, veður, orðabækur, 
leikir, félagsmiðlar. Eitt tæki tekur 
alla þessa þætti og fleiri með okkur 
í gegnum ferðalag dagsins. Hver 

snjallsími hefur langtum meiri 
reiknigetu en þær tölvur sem komu 
fólki á tunglið og lifandi til baka á 
síðustu öld. Við bætist að símtækin 
geta á örskotsstund virkjað nær 
óendanlega reikni- og leitarvirkni 
í gagnaverum einhvers staðar úti 
í heimi, jafnvel til að hlýða talaðri 
spurningu okkar um matarupp-
skrift á meðan við rýnum í ísskáp-
inn. Öf lugri alþjónustu hefur 
mannkyn ekki kynnst. 

Yngra fólk þekkir ekki tilveruna 
án þess að geta tengst netinu nánast 
hvar sem er, hvenær sem er. Það var 
3G sem breytti nettengdum heimi 
okkar og setti hann í lófann á okkur. 
4G, WiFi, Bluetooth og f leiri þráð-
lausar lausnir opnuðu þennan 
heima á enn víðari og fjölbreyttari 

vegu. Á grunni tækni sem nú þykir 
sjálfsögð risu á örfáum árum iðn-
greinar, viðskiptamódel og alþjóð-
leg viðskiptaveldi sem áður voru 
óhugsandi.

Hvað næst?
Þá er spurningin: Hvernig munu 
næst útgáfur fjarskiptatækni, svo 
sem 5G og hlutanetið (IoT), hjálpa 
okkur í leik og starfi? Óræður sjón-
deildarhringur blasir við okkur sem 
fyrr. Við getum ekki séð fyrir nema 
lítinn hluta þeirra möguleika sem 
snjallir frumkvöðlar munu nýta sér 
með nýju og endurbættu grunnlagi. 

Víst er að ekki verður aðeins 
hugað að þáttum sem gera líf okkar 
auðveldara, skemmtilegra og inni-
haldsríkara, heldur einnig að draga 

úr sóun og tryggja sem besta nýt-
ingu verðmæta. Við vitum nógu 
mikið til þess að átta okkur á því að 
nýr tæknigrunnur skapar ný tæki-
færi fyrir þjóðarhag, viðskipti og 
lífsgæði.

Fjarstýrðir aðgerðarþjarkar
Nýjungar eru ekki án áhættu. Huga 
þarf að persónuvernd, heilsu fólks 
vegna nýrrar tíðninotkunar og 
félagslegum og sálrænum ógnum, 
sem svo öflug tækni getur skapað 
ef hún er ofnotuð eða misnotuð. En 
möguleikarnir á að bæta líf fólks 
eru líka endalausir. 

Umferðaröryggi má bæta og það 
löngu áður en sjálf keyrandi bílar 
koma til sögunnar. Einn möguleik-
inn er til dæmis sá að bílar munu 

geta „talað“ saman í rauntíma og 
látið bílstjóra sína vita af hálku 
sem er fram undan á veginum. 
Heilbrigðisþjónusta mun breytast 
með langtum skemmri svörunar-
tíma. Nettengdir læknar munu geta 
fjarstýrt þjörkum við fjölmargar 
algengar aðgerðir. Þannig má auka 
til muna aðgengi að hátækni heil-
brigðisþjónustu í dreifðum byggð-
um eða úti á sjó, auk þess að spara fé 
og sjúklingum og læknum ferðalög, 
tafir og óþægindi. 

Staðbundin 5G net á iðnaðar-
svæðum ásamt tengdum skynj-
urum munu auka öryggi starfsfólks, 
minnka afföll við framleiðslu og 
þannig gera reksturinn arðbærari 
svo að meira verði til skiptanna. 
Snjöll mælitækni í húsum mun 
geta bætt nýtingu á heitu vatni og 
rafmagni. Þetta eru bara örfá dæmi 
um það sem talið er að ný tækni 
muni leiða af sér.

Samstillt átak
Ef vel tekst til mun ný tækni brúa 
fjarskiptagjána sem í dag skilur að 
þéttbýlisstaði í dreif býli og suð-
vesturhornið. Uppbygging alls 
landsins er risavaxið verkefni sem 
ekkert eitt fjarskiptafyrirtæki mun 
ráða við. Leiðin að þessu marki er 
samnýting grunninnviða, reglu-
verk sem horfir fram á við en ekki 
í baksýnisspegilinn og umhverfi 
sem tryggir sem skynsamlegasta 
nýtingu þeirra f jármuna sem 
fyrirtækin hafa yfir að ráða til fjár-
festinga. Mikið liggur við að ríki, 
sveitarfélög og fjarskiptafyrirtæki 
vinni saman að þessu mikilvæga 
verkefni.

Viðskiptarisar á grunni nýrrar tækni
Orri Hauksson
forstjóri Símans

QASHQAI 4X4
SJÁLFSKIPTUR

NISSAN

Gríptu einn nýjan Nissan Qashqai með sjálfskiptingu og hinu fullkomna Nissan 
Intelligent fjórhjóladrifi. Nissan Qashqai er einn best útbúni sportjeppinn á markaðnum. 
Honum fylgir fullkomið leiðsögukerfi með Íslandskorti, 7" upplýsingaskjár með 
samþættingu við snjallsíma, bakkmyndavél, 17" álfelgur og margt fleira. 

NÝR QASHQAI ACENTA
VERÐ: 5.340.000 KR.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR
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FÓTBOLTI Frá því að KSÍ fór að 
greina sérstaklega rekstrartekjur og 
-gjöld Laugardalsvallar árið 2014 í 
ársskýrslum sínum hefur 287 millj-
óna króna tap verið af rekstri vall-
arins. Tapið hefur aldrei verið jafn 
mikið og á síðasta ári en í ársskýrslu 
KSÍ sem birtist um helgina má sjá að 
tapið af vellinum var 89,4 milljónir 
króna. Gert er ráð fyrir í rekstrar-
áætlun KSÍ fyrir árið 2020 að tekjur 
af vellinum verði 42,5 milljónir en 
kostnaður verði alls 159 milljónir. 
Þar af muni umspilið við Rúmena 
kosta 64 milljónir króna. Það er því 
gert ráð fyrir 116,5 milljóna tap-
rekstri á vellinum.

Í greinargerð með ársreikn-
ingnum kemur fram að rekstrar-
kostnaður vallarins hafi verið ríf-
lega 12 milljónum hærri en áætlað 
var. Helstu ástæður eru kostnaður 
vegna starfsloka sem hafi verið 
meiri en áætlun gerði ráð fyrir, 
rekstur mannvirkja var um átta 
milljónum hærri vegna aukins við-
halds vallarins og mannvirkja og 
þá var ræsting, hreinsun vallar og 
umhverfis hans yfir áætlun.

Kostnaður við öryggisgæslu var 
um tveimur milljónum yfir áætlun 
vegna aukinna krafna og aðstæðna 
á Laugardalsvelli sem gera öryggis-
gæslu erfiða. Að auki kölluðu sér-
stakar aðstæður á einstökum leikj-
um á aukinn viðbúnað.

Á liðnu vori var ljóst í hvað stefndi 
með rekstur Laugardalsvallar. 
Stjórn KSÍ samþykkti að senda bréf á 
Reykjavíkurborg í júní vegna aukins 
kostnaðar við rekstur vallarins og 
fór fram á endurskoðun á samningi 
vegna forsendubrests í samræmi við 
ákvæði hans. Samningurinn gildir 
út árið 2025. Þetta erindi er enn í 
ferli og vinnslu hjá Reykjavíkurborg, 
segir enn fremur í greinargerðinni. 
Tekjurnar voru einnig 15 milljónum 

minni. Munar þar mest um 11 millj-
ónir vegna leikja Fram, en Framarar 
tóku þá ákvörðun um vorið að spila 
ekki á vellinum. Þá er ekki gert ráð 
fyrir tónleikahaldi og leigu hús-
næðis til skólahalds og munar þar 
um 48 milljónir.

Í pistli Guðna Bergssonar, for-
manns KSÍ, í ársskýrslu sam-
bandsins segir hann að kostnaður 
hafi aukist og reksturinn þyngst. 
„Völlurinn er rekinn með miklu 
tapi í dag og það mun breytast með 
nýjum leikvangi. Reykjavíkurborg 
gæti því lagt til nokkurn veginn það 
fjármagn, uppsafnað, sem hún þarf 
að greiða til vallarins á næstu ára-
tugum og byggt frekar nýjan völl 
með aðkomu ríkisins.“

Nýr Laugardalsvöllur hefur lengi 
verið á teikniborðinu en lítið hefur 
gerst síðan þáverandi formaður 
KSÍ, Geir Þorsteinsson, sagði að 

Laugardalsvöllur væri orðinn 
barn síns tíma fyrir ansi mörgum 
árum. Núverandi formaður segir 
í pistli sínum um fyrirhugaðar 
framkvæmdir á Laugardalsvelli 
að útboðsferli um frekari þarfa-
greiningu og áætlanagerð fyrir 
endurbyggingu Laugardalsvallar 
sé í gangi.

„Þetta ferli hefur tekið of langan 
tíma að mínu viti en þetta er vissu-
lega stór ákvörðun og framkvæmd 
ef af verður.

Ég er bjartsýnn á að jákvæð 
ákvörðun í þessu máli muni liggja 
fyrir síðar á þessu ári.“ Í skýrslu 
KPMG sem kynnt var í borgarráði 
Reykjavíkurborgar þann 10. apríl 
2018 kemur fram að nýr völlur eigi 
að rísa vorið 2021.

Í skýrslu mannvirkjanefndar 
KSÍ segir að málefni nýs Laugar-
dalsvallar séu enn í undirbúningi á 
vegum undirbúningsfélags sem KSÍ 
er aðili að ásamt Reykjavíkurborg 
og ríkisvaldinu. 

„Á næstu vikum og mánuðum 
mun vera að vænta frekari fregna 
úr þeirri vinnu sem þar er í gangi. 
Guðni Bergsson formaður KSÍ er 
fulltrúi sambandsins í því undir-
búningsfélagi.“ 
benediktboas@frettabladid.is

Aldrei meira tap af 
vellinum en í fyrra
Tap af rekstri Laugardalsvallar hefur aldrei verið jafn mikið á ári frá því KSÍ 
fór að greina frá tekjum og gjöldum hans. Tapið hefur numið 287 milljónum 
síðan 2013. Nýr völlur myndi snúa þróuninni við samkvæmt formanni KSÍ.

Ákvörðun um endurnýjun þjóðarleikvangs er ekki unnt að taka nema ítarlegar upplýsingar liggi fyrir um kostnað, 
hönnun, umhverfi og skipulag. Stofnkostnaður kemur frá opinberum aðilum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Aðeins tveir kostir í boði

Í fundargerð KSÍ frá því í júní í 
fyrra kemur fram að undirbún-
ingsfélag um framtíð Laugar-
dalsvallar hafi hist í fyrsta sinn. 
Félagið var stofnað í kjölfar vinnu 
starfshóps sem ríkið og Reykja-
víkurborg með KSÍ skipaði um 
uppbyggingu Laugardalsvallar.

Starfshópurinn kynnti tvo 
kosti þegar kemur að nýjum 
Laugardalsvelli. Annars vegar 

opinn knattspyrnuvöll sem rúm-
aði 17.500 manns í sæti í stúkum 
umhverfis völlinn og hins vegar 
fjölnotaleikvang með opnan-
legu þaki og 20.000 sætum. Sá 
völlur myndi einnig gera aðstöðu 
til viðburðahalds á Íslandi betri 
og þar af leiðandi gefa færi á 
auknum tekjum vegna annarra 
viðburða sem ella gætu ekki farið 
fram á Íslandi.

2013 66 m.kr
2014 33 m.kr.
2015 26 m.kr.
2016 14,8 m.kr.
2017 16,2 m.kr.
2018 41,7 m.kr.
2019 89,4 m.kr.

✿   Tap á Laugardalsvelli

FÓTBOLTI „Við erum aðeins búin að 
þreifa fyrir okkur í þessu máli en 
í sjálfu sér erum við bara að bíða. 
Auðvitað gerum við allt til þess að 
leikurinn fari fram hér á Laugar-
dalsvelli og erum að vinna eftir því 
en við vitum líka að hlutirnir geta  
breyst snögglega. Möguleikinn er 
enn til staðar, að við þurfum að fara 
með leikinn utan á síðustu stundu, 
ef það kemur í ljós að veðrið fer að 
versna og að það gengur hríð yfir 
landið vikuna í kringum leikinn,“ 
segir Guðni Bergsson, formaður 
KSÍ, aðspurður hvort UEFA sé búið 
að setja niður lokadagsetningu um 
að völlurinn verði leikhæfur fyrir 
leik Íslands og Rúmeníu. 

Knattspyrnusambandið gæti 
því þurft að hafa hraðar hendur ef 
veðrið fer illa með Laugardalsvöll 
á næstu vikum. Að sögn Guðna er 
búið að ræða mögulega leikstaði.

„Við höfum velt fyrir okkur bæði 
Danmörku, Svíþjóð, jafnvel Þýska-
landi og Englandi, og gert ákveðna 
forkönnun á því.“ Þrátt fyrir glím-
una við íslenska veðráttu er Guðni 
bjartsýnn á að leikurinn fari fram 
á Íslandi og er afar ánægður með 
starfið sem vallarstarfsmenn hafa 
unnið til þessa. 

„Það er gríðarlegur undirbún-
ingur að baki og verið að vinna 
gott verk til að gera hvað sem í boði 
stendur til að leikurinn fari fram 
hér á okkar heimavelli. Auðvitað er 

ærinn tilkostnaður sem fylgir þessu 
en fyrst og fremst er það gott vinnu-
framlag og mikil fagmennska sem 
mun vonandi skila vellinum í gott 
stand fyrir leikinn gegn Rúmenum.“

Guðni segir að kostnaðaráætlun-
in við að undirbúa völlinn geri ráð 
fyrir að þessar framkvæmdir kosti 
KSÍ 64 milljónir íslenskra króna.

„Þetta er því miður allt of dýrt. 
Það er peningur sem við værum til 
í að setja í eitthvað annað en þetta 
er það sem til þarf til að takast á við 
þessa vetrarleiki,“ segir Guðni og 
heldur áfram:

„Við erum komin á þann stað að 
við þurfum að fá nýjan völl ef við 
ætlum að vera áfram samkeppnis-
hæf í fremstu röð. Þetta er fjár-
festing sem verður að fara í og það 
er kominn tími á það, 63 árum eftir 
að völlurinn var vígður.“ – kpt

Fjögur lönd koma til greina
Við höfum velt fyrir 
okkur bæði Dan-

mörku, Svíþjóð, jafnvel 
Þýskalandi og Englandi, og 
gert ákveðna 
forkönnun á 
því.

Guðni Bergsson, 
formaður KSÍ
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Aðalfundur 
Aðalfundur Reita fasteignafélags hf. verður haldinn kl. 15.00, þriðjudaginn 10. mars 2020  
í Þingsal 2 á Hótel Reykjavík Natura, Nauthólsvegi 52, 101 Reykjavík.

Dagskrá fundar 
• Stjórn skýrir frá rekstri félagsins og hag þess á liðnu ári.
• Ársreikningur og samstæðureikningur félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til staðfestingar.
• Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar félagsins á síðastliðnu starfsári.
• Tillögur stjórnar lagðar fyrir aðalfund:
 a. Tillaga um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.
 b. Tillaga um lækkun hlutafjár til jöfnunar á eigin hlutum.
 c. Tillaga um starfskjarastefnu félagsins.
 d. Tillaga um breytingu á 6. gr. samþykkta félagsins varðandi vísun til verðbréfamiðstöðvar.
 e. Tillaga um breytingar á starfsreglum tilnefningarnefndar.
 f. Tillaga um skipun nefndarmanna í tilnefningarnefnd.
• Kosning stjórnarmanna félagsins.
• Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfélags.
• Ákvörðun um laun stjórnar, undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir komandi starfsár.
• Önnur mál, löglega upp borin.

Upplýsingar
Hluthafi getur látið umboðsmann sækja aðalfund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt og dagsett umboð. 
Umboðsform er að finna á aðalfundarvef félagsins, www.reitir.is/adalfundir. Umboð verða ekki afturkölluð svo gilt sé gagnvart 
félaginu eftir að þeim hefur verið framvísað eða eftir setningu fundarins, hvort heldur sem fyrr er.

Ekki verður hægt að greiða atkvæði með rafrænum hætti á fundinum. Hluthafar geta óskað eftir því að fá að greiða atkvæði um 
mál sem eru á dagskrá fundarins bréflega. Skal beiðni um slíka atkvæðagreiðslu hafa borist á skrifstofu félagsins eða á netfangið 
adalfundur@reitir.is eigi síðar en fimm sólarhringum fyrir fundinn, þ.e. fyrir kl. 15.00 fimmtudaginn 5. mars 2020.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á aðalfundinum, ef hann gerir skriflega kröfu um það til stjórnar eigi síðar 
en 10 dögum fyrir aðalfund, þ.e. fyrir kl. 15:00 að íslenskum tíma, laugardaginn 29. febrúar 2020. Hægt er að senda tillögur eða ályktanir 
fyrir fundinn á netfangið adalfundur@reitir.is og munu þær verða birtar samdægurs á aðalfundarvef félagsins.

Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis skriflegar á fundinum komi fram krafa um slíkt á fundinum frá einhverjum atkvæðis-
bærra fundarmanna eða fundarstjóri úrskurðar um slíkt. Stjórnarkjör skal vera skriflegt ef framboð koma frá fleirum en kjósa skal um. 
Hluthafar geta gert kröfu um hlutfalls- eða margfeldiskosningu í samræmi við ákvæði samþykkta félagsins. Slík krafa þarf að hafa 
borist stjórn að lágmarki fimm sólarhringum fyrir aðalfund, þ.e. fyrir kl. 15.00 fimmtudaginn 5. mars 2020.

Tilkynningum um framboð til stjórnar félagsins skal skilað eigi síðar en sjö sólarhringum fyrir aðalfund, þ.e. fyrir kl. 15:00 
að íslenskum tíma, þriðjudaginn 3. mars 2020, á skrifstofu félagsins í Kringlunni 4-12 í Reykjavík eða á netfangið adalfundur@reitir.is. 
Framboðstilkynningar skulu uppfylla skilyrði 63. gr. a. hlutafélagalaga nr. 2/1995. Jafnframt skulu frambjóðendur greina frá því hvort 
þeir telji sig óháða félaginu og stórum hluthöfum þess samkvæmt skilyrðum í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja eins og þau eru 
skilgreind á hverjum tíma. Framboðseyðublað er að finna á aðalfundarvef félagsins. Upplýsingar um frambjóðendur verða birtar eigi 
síðar en sex sólarhringum fyrir aðalfund.

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, óháð fundarsókn, sbr. 13. gr. samþykkta félagsins.

Fundurinn fer fram á íslensku og verða fundargögn jafnframt á íslensku. Dagskrá aðalfundar og fundargögn, þ.á m. tillögur 
stjórnar, sem lögð verða fyrir aðalfund verða aðgengileg á aðalfundarvef félagsins. Einnig verða gögnin til sýnis fyrir hluthafa 
á opnunartíma skrifstofu félagsins í Kringlunni 4-12 í Reykjavík. Endanleg dagskrá og tillögur verða birtar á aðalfundarvef 
félagsins eigi síðar en þremur dögum fyrir aðalfund.

Hluthafar og umboðsmenn geta skráð sig á aðalfundinn á fundarstað frá kl. 14.30 á aðalfundardag.

Reykjavík, 17. febrúar 2020, Stjórn Reita fasteignafélags hf.



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli og  
útfarir má senda á netfangið timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  550 5055.

Blár Hilux-jeppi var afhentur 
Bláa hernum til afnota um 
helgina á jeppasýningu 
Toyota í Kauptúni. Tómas 
Knútsson, stofnandi Bláa 
hersins, er ánægður með 

þann feng, enda hefur herinn hans fulla 
þörf fyrir öf lugan bíl við hreinsun á 
ströndum hafsins og hann segir Hilux-
inn skipta sköpum fyrir starfsemina. 
En þetta er ekki fyrsti bíllinn sem hann 

fær frá Toyota. „Samstarf Toyota og Bláa 
hersins hefur staðið lengi,“ lýsir hann.

Blái herinn heldur upp á 25 ára afmæli 
sitt á þessu ári. Tómas segir afmælið 
vissulega tímamót. Hitt séu þó enn meiri 
tímamót að augu almennings skuli hafa 
opnast fyrir þörfinni á starfsemi Bláa 
hersins. „Ég fagna því að skilningur er 
að aukast á því að fjörurnar hreinsa sig 
ekki sjálfar,“ segir hann. „Það er tíma-
frekt að tína upp það sem hafið skilar á 

land af því sem við mennirnir köstum 
eða missum í sjóinn.“

Tómas, sem er kafari, kveðst hafa 
komið auga á þörf fyrir hreinsun 
strandanna á undan f lestum en fáir 
hafi trúað honum í byrjun. Nú hafa 
um 1.550 tonn af rusli verið hreinsuð 
á vegum Bláa hersins frá því hann var 
stofnaður og á bak við þann árangur 
eru um 65.000 vinnustundir hjá 6.000 
sjálf boðaliðum. gun@frettabladid.is

Þjóðin er í liði með mér
Blái herinn sem hreinsar strendur hafsins á 25 ára afmæli í ár. Tómas Knútsson, stofn-
andi Bláa hersins, segir þó aðaltímamótin þau að hafa fengið þjóðina í lið með sér.

Tómas við nýja bílinn með sýnishorn af því sem hreinsað er úr fjörum landsins. 

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,
Vigdís Pálsdóttir

lést 5. febrúar sl. Að ósk hinnar látnu  
fór útförin fram í kyrrþey.

Páll Vilhjálmsson Guðbjörg R. Guðmundsdóttir
Hanna Björg Vilhjálmsdóttir 
Garðar Vilhjálmsson Ásta Steinunn Eiríksdóttir
Inga María Vilhjálmsdóttir Gestur Páll Reynisson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Þórdís Todda Ólafsdóttir
Boðaþingi, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimili Hrafnistu 
Boðaþingi Kópavogi þann 10. febrúar. 

    Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju 
            föstudaginn 21. febrúar klukkan 13.

Jón Þorsteinn Arason
Ari Jónsson Sigríður Ellen Þórisdóttir
Ólafur Hafsteinn Jónsson Jónína Sóley Hjaltadóttir
Þór Jónsson
Ægir Jónsson Eyrún Karlsdóttir
Helgi Rúnar Jónsson  Morgan Storm Franciscosson
Þorsteinn Geir Jónsson Linda Björk Guðmundsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku besta mamma okkar, 
tengdamamma, amma, langamma  

og langalangamma,
Anna Tyrfingsdóttir

Ljósheimum, áður til heimilis að 
Hólastekk 8, Reykjavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 
miðvikudaginn 12. febrúar. Jarðarför Önnu fer fram 

frá Áskirkju þann 24. febrúar kl. 13.00. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hennar 
er bent á Ljósið – endurhæfingu fyrir krabbameinsgreinda. 

Reikningur 0130-26-410420 og kt. 590406-0740. 

Anna Jarþrúður Ingólfsdóttir Thorbjörn Engblom
Þóranna Ingólfsdóttir Jón Finnur Ólafsson
Kristín Brynja Ingólfsdóttir
Ásgerður Ingólfsdóttir J. Pálmi Hinriksson
Björgvin Njáll Ingólfsson Sóley Andrésdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

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

Ragnheiður Hildigerður 
Hannesdóttir

  frá Litla-Vatnshorni, Haukadal, 
    síðast Sléttuvegi 21, Reykjavík,

andaðist laugardaginn 15. febrúar á 
hjúkrunarheimilinu Grund við Hringbraut. Útförin fer fram 

frá Fossvogskirkju fimmtudaginn 20. febrúar kl. 11.00. Blóm 
vinsamlegast afþökkuð, en þeim sem vilja minnast hennar 

er bent á Blindrafélagið, Hamrahlíð 17 – sími 525 0000.

Trausti Víglundsson Kristín Bertha Harðardóttir
Guðrún Stefanía  Heiðar Gíslason 
Víglundsdóttir  
Ásgeir Sævar Víglundsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir mín,
 Ingibjörg Aðalheiður 

Jónsdóttir
 lést á Hrafnistu í Reykjavík þann  

7. febrúar sl. Útför hennar fer fram frá 
Laugarneskirkju, fimmtudaginn  

20. febrúar kl. 13.

             Halldór Guðni Sigvaldason

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Jónína Gunnarsdóttir
 frá Tobbakoti, Þykkvabæ,

sem lést á hjúkrunarheimilinu 
Sunnuhlíð mánudaginn 10. febrúar, 

verður jarðsungin frá Kópavogskirkju,  
á morgun, miðvikudaginn 19. febrúar, klukkan 13.00. 
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Sunnuhlíðar  

fyrir hlýja og góða umönnun.

Kolbrún, Björn, Unnur, Hafdís
makar, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,
Katrín Elíasdóttir

Neshömrum 8, Reykjavík,
lést sunnudaginn 2. febrúar  

á hjúkrunarheimilinu 
Droplaugarstöðum. Útför hennar 

hefur farið fram í kyrrþey. Starfsfólki 
Droplaugarstaða er þökkuð umönnun hennar.

Björn Ólafsson Elías Ólafsson
Örn Ólafsson Ingibjörg Ólafsdóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku frændi okkar og vinur,
Sigurður Pétursson

Hrólfskála, Seltjarnarnesi, 
lést á heimili sínu þann 26. janúar sl. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að 

ósk hins látna. 

Sigríður Sigmundsdóttir Hermann Ársælsson
Sigrún Sigurðardóttir Halldór Gunnarsson
Anna Svanhildur Sigurðardóttir
Fabio La Marca Karen Emilía  
 Barrysdóttir Woodrow
Steinar Örn Atlason Edda Björnsdóttir

Ástkær frænka okkar, 
Kolbrún Jensdóttir 

hjúkrunarfræðingur, 
sem lést mánudaginn 10. febrúar, 

verður jarðsungin frá Áskirkju í 
Reykjavík, miðvikudaginn 19. febrúar, 

klukkan 13.00.

Katrín María Elínborgardóttir
Þorlákur Jónsson

Ísak Jónsson
Sóley Kristín Jónsdóttir

Axel Viðar Egilsson
Pétur Már Egilsson

Ástkær eiginkona mín,  
tengdamóðir, amma og langamma, 

Ásta Kristjánsdóttir

lést á Landspítalanum í Fossvogi 
mánudaginn 10. febrúar. Útför hennar 

fer fram frá Lindakirkju í Kópavogi, 
fimmtudaginn 20. febrúar, klukkan 11.00.

Hákon Torfason
Hallgrímur Þór Ingólfsson

Hákon Hallgrímsson Hrefna Guðmundsdóttir
Unnur Hallgrímsdóttir
Þór Hallgrímsson Sandra Heimisdóttir

og barnabarnabörn.
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Þorvaldur segir að Qigong lífsorkuæfingar hafi mjög styrkjandi áhrif bæði andlega og líkamlega. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Grunnur 
  að meiri 
hamingju
Þorvaldur Ingi Jónsson er við-
skiptafræðingur og Qigong kenn-
ari. Hann hefur lært hjá þekktum 
Qigong meisturum en hans fyrsti 
meistari var Gunnar Eyjólfsson 
leikari. Qigong eru ævafornar kín-
verskar lífsorkuæfingar sem eru 
styrkjandi fyrir líkama og sál.  ➛2

Þegar við 
stundum 

Qigong lífs
orkuæfingar þá 
erum við að 
njóta þess að 
vera hluti af 
hreinni náttúr
unni.

EINSTAKT  
KOLLAGEN  
RAKAKREM

Fæst í flestum apótekum, Heilsuver, 
www.lyfja.is og www.heilsanheim.is

GEFUR GÓÐA  
NÆRINGU OG  
MIKINN RAKA



Þorvaldur Ingi Jónsson hafði 
lengi leitað að æfingum 
sem gætu hentað honum til 

alhliða heilsueflingar og hafði 
prófað ýmislegt þegar hann rataði 
á fyrsta Qigong námskeiðið hjá 
Gunnari Eyjólfssyni leikara fyrir 
10 árum. Síðan þá hefur hann sótt 
námskeið á hverju ári hjá þekktum 
Qigong meisturum til að dýpka 
þekkingu sína.

„Gunnar var einstakur og lagði 
sérstaka áherslu á hugleiðsluna 
í æfingunum. Áherslan er á lífs-
mátann og viðhorfin til lífsins. 
Að við ræktum hugarfar leið-
togans og tökum ábyrgð á eigin 
lífi. Við leggjum áherslu á að við 
berum aldrei með okkur reiði eða 
langrækni, horfum bjartsýn til 
framtíðar, njótum andartaksins og 
byggjum upp sterka núvitund og 
einbeitingu,“ segir Þorvaldur.

„Qi er lífsorkan frá himni og 
jörðu. Þegar við stundum Qigong 
lífsorkuæfingarnar þá erum við að 
njóta þess að vera hluti af hreinni 
náttúrunni. Við hreinsum og 
styrkjum hverja frumu líkamans. 
Qigong hefur verið stundað í Kína 
í yfir 5.000 ár. Þar hafa verið gerðar 
margar rannsóknir á áhrifum 
Qigong sem staðfesta mátt 
æfinganna til alhliða heilsubótar 
og lækninga,“ segir Þorvaldur.

„Qigong er í raun ekki íþrótt 
heldur lífsmáti. Þessi lífsmáti hefur 
hjálpað mér til að halda betur 
bæði andlegri og líkamlegri heilsu. 
Aukið jákvæðni og viljastyrk. Það 
má því segja að regluleg ástundun 
Qigong lífsorkuæfinganna sé 
alhliða heilsubót fyrir mig og 
grunnur að minni hamingju.“

Þorvaldur er viðskiptafræð-
ingur með MS-gráðu í stjórnun og 
stefnumótun. Hann hefur mikinn 
áhuga á góðum stjórnarháttum 
þar sem allir geta notið sín til fulls 
í vinnu og leik. „Um leið og við öðl-
umst innri styrk og erum óhrædd 

við að standa með okkur og vera 
gefandi manneskjur, þá erum 
við leiðtogar í okkar eigin lífi. Þá 
tökum við ábyrgð á okkur um leið 
og við viljum að allir njóti sín sem 
allra best. Það eru þessi lífsviðhorf 
sem við erum að rækta með okkur 
þegar við tileinkum okkur Qigong 
lífsmátann,“ útskýrir hann.

Byggir á 5.000 ára þekkingu
Þorvaldur segir að Qigong lífs-
orkuæfingar hafi mjög styrkjandi 
áhrif bæði andlega og líkam-
lega. „Eins og ég nefndi þá byggir 
Qigong á 5.000 ára þekkingu 
og reynslu. Við verðum til úr 23 
litningum frá móður og föður, 
upphafið er ein fruma. Því er rök-
rétt að segja að allar upplýsingar 
um okkur séu í okkur sjálfum,“ 
útskýrir hann. „Við þekkjum öll 
að þegar við erum lengi í erfiðum 
tilfinningum, allt frá kvíða og reiði 
að djúpri sorg, þá hættir líkams-
starfsemin að virka rétt. Svefninn 
verður slæmur og við endum í 
orkuleysi og veikindum. Ég legg 
áherslu á, eins og Gunnar gerði, 
að við byrjum aldrei æfingarnar 
fyrr en við höfum stillt okkur inn á 

jákvæðan huga. Tíminn í æfing-
unum er í raun heilög stund fyrir 
hvern og einn. Við hvílum hugann 
um leið og við njótum áhrifaríkrar 
hugleiðslu, hreyfingar og öndunar. 
Við opnum á hreinsandi orku-
flæði um allan líkamann. Í lok 
æfinganna göngum við út í lífið 
brosandi, fullhlaðin þeirri orku 
sem við þurfum á að halda.“

Samkvæmt asískum fræðum 
hafa hugsanir áhrif á líffærin og 
lífsorkuna að sögn Þorvaldar. 
„Brosið og jákvæður hugur hefur 
mjög sterk heilandi áhrif en niður-
brjótandi hugsanir hafa slæm 
áhrif.“

Stress hefur áhrif á magann eins 
og þekkt er en Þorvaldur segir 
að færri viti að sorgin hafi áhrif 
á lungu og ristil, reiði hafi áhrif á 
lifrina og óttinn hafi áhrif á nýrun. 
Hann segir allar þessar tilfinn-
ingar eðlilegar en þegar þær vara 
lengi geta þær haft mjög slæm 
áhrif á heilsuna.

„Í Qigong tölum við um lykil-
orkustöð líkamans, Dan-tian á 
kínversku, rétt fyrir neðan nafla. 
Langvarandi ótti og kvíði hafa 
sérstaklega slæm áhrif á starfsemi 

nýrna og veikja eðlilega líkams-
starfsemi. Við missum orkuna, 
eldurinn í Dan-tian slokknar og 
við verðum algerlega orkulaus. Við 
höfum heyrt fólk sem hefur endað 
í kulnun segja: „Þegar ég vaknaði 
einn morguninn komst ég varla 
fram úr rúminu, ég var algerlega 
orkulaus.“ Með ákveðnum Qigong 
æfingum getum við hreinsað líf-
færin og byggt upp jákvætt hugar-
far. Við öndum frá okkur öllu 
dökku um leið og við fyllum okkur 
hreinni, tærri orkunni. Æfingarn-
ar eru einfaldar en mjög áhrifa-
ríkar til heilunar og styrkingar 
líffæranna. Þegar orkubrautir eru 

opnar og hreinar getur líkaminn 
unnið sitt verk. Innri þekking, frá 
fyrstu frumunni, virkar sem allra 
best. Við finnum að orkan eykst og 
okkur fer að líða betur andlega og 
líkamlega,“ segir Þorvaldur.

Fyrir unga sem aldna
Það eru til um það bil 3.000 Qigong 
æfingar. Lífsorkuæfingarnar eru 
einfaldar og flestir eiga að geta 
gert þær. „Þetta er samhæfing 
öndunar, hreyfingar og hugleiðslu. 
Við stöndum oft með axlarbreidd 
á milli fóta og sjáum okkur sem 
sterk falleg tré, drögum að okkur 
orku frá himni og jörðu. Áherslan 
í æfingunum er á að við hugsum 
ekkert, erum bara að njóta. Við 
erum að hlaða okkur hreinni tærri 
orkunni,“ segir Þorvaldur.

Hann leggur áherslu á að Qigong 
sé bæði fyrir unga sem aldna. 
„Frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrr-
verandi forseti, byrjaði að stunda 
Qigong æfingar undir leiðsögn 
Gunnars Eyjólfssonar árið 1994. 
Á okkar fundum hefur hún oft 
nefnt áhyggjur sínar af kvíða hjá 
ungu fólki og nefnt að Qigong 
æfingar gætu hjálpað. Við lifum 
við ótrúlega mikið ytra áreiti. Við 
þurfum öll að gefa okkur tíma til 
að fara að hjarta okkar, sýna okkur 
kærleika og virðingu. Með þessari 
innri styrkingu í hugleiðslu og 
hreyfingu finnum við hvert og eitt 
okkar innri styrk og byggjum upp 
jákvæðan huga,“ segir Þorvaldur.

„Hamingjan byrjar innra með 
hverjum og einum. Lærum að 
brosa til hjartans. Ein leiðin til að 
taka ábyrgð á eigin lífi og heilsu er 
regluleg ástundun Qigong lífsorku-
æfinga. Ég vona að sem flestir gefi 
sér tíma til að kynna sér Qigong. 
Það eru reglulega haldin námskeið 
og æfingatímar í Qigong í Tveimur 
heimum og ég er byrjaður að halda 
námskeið úti um land. Munum að 
brosa og styðja hvert annað. Kær-
leikur og friður ríki.“

Frekari upplýsingar um Qigong 
má finna á Facebook-síðunum 
Qigong lífsorka og Tveir heimar.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

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, 
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Í Kína hafa verið 
gerðar margar 
rannsóknir á 
áhrifum Qigong 
sem staðfesta 
mátt æfinganna 
til alhliða 
heilsubótar 
og lækninga. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Starfsfólk Sjúkratrygginga Íslands gerir Qigong æfingar með Þorvaldi.

Ein leiðin til að 
taka ábyrgð á eigin 

lífi og heilsu er regluleg 
ástundum Qigong lífs-
orkuæfinga.
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Velkomin í okkar hóp!
Innritun og nánari upplýsingar

í síma 581 3730 og á jsb.is

Markviss, fjölbreytileg og öflug líkamsrækt 
fyrir konur og stelpur sem tekur mið af þörfum ólíkra hópa 
og skilar auknum krafti, hreysti og vellíðan.

Fáðu sjálfa 
  tilbaka!

Krefjandi og markviss líkamsþjálfun, 
sex vikna matarlisti, ummálsmæling, vigtun 
og vikulegir póstar. 
Njóttu þess að finna hvernig fötin passa þér betur, 
öll hreyfing verður léttari og skemmtilegri 
og þú verður líkari sjálfri þér! 

Kynntu þér málið á jsb.is 
Innritun í síma 581 3730
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Ný TT-námskeið 
hefjast 24. febrúar



Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Það er ekki góð 
hugmynd að 

skiptast á munnvatni við 
veika manneskju, en það 
gæti hins vegar verið 
hollt að kyssa heilbrigða 
manneskju.

Nú er Valentínusardagur að 
baki og meðfylgjandi kossa
flensi lokið. Eins og kom 

fram í fréttum síðustu viku hefur 
fólk ólíkar hugmyndir um hvað sé 
viðeigandi að gera á almannafæri í 
þeim efnum og því er ekki að neita 
að kossar eru góð leið til að dreifa 
bakteríum. Því er kannski eðlilegt 
að velta fyrir sér hvers vegna fólk 
kýs að sýna hvert öðru ást með 
kossum.

Að deila munnvatni er góð 
leið til að skiptast á bakteríum 
og í ýmsum menningarhópum 
kyssist fólk ekki á munninn. 
Vísindamenn frá Nevadaháskóla 
í Las Vegas rannsökuðu 168 
menningarhópa og komust að 
þeirri niðurstöðu að bara 46% 
þeirra stunduðu það að kyssast á 
munninn á rómantískan eða kyn
ferðislegan hátt. Þannig að kossar 
eru ekki bara venjuleg mannleg 
hegðun, heldur eru þeir menn
ingarbundnir.

Fylgir flóknum félagskerfum
Vísindamennirnir komust að þeirri 
niðurstöðu að því f lóknari sem 
félagskerfi væru innan menningar
hóps, þeim mun algengari væru 
rómantískir eða kynferðislegir 
kossar. Samfélög sem eiga uppruna 
sinn sunnan Saharaeyðimerkur 
og í NýjuGíneu kyssast ekki á 
munninn og það sama gildir um 
frumbyggja Amasonfrumskógar.

Árið 2014 fannst Mehinaku
fólkinu, sem eru frumbyggjar frá 
Brasilíu, það einfaldlega ógeðslegt 
að kyssast.

Kossar gætu því hafa þróast 
samhliða bættri tannhirðu eða 
þegar yfirstéttarhópar sem vilja 
sýna tilfinningar sínar opinber
lega verða til.

Mannapar kyssast líka
En þó að rannsóknin frá Nevada 
gefi í skyn að kossar séu nýleg leið 
til að sýna ástúð er minnst á kossa 
í 3500 ára gömlum texta frá Ind
landi, svo þeir hafa tíðkast lengi í 
ákveðnum samfélögum.

Til að reyna að skilja hvers 
vegna fólk kyssist skoðuðu vís
indamenn dýr. Simpansar kyssast 
eftir átök til að ná sáttum, en það 
virðist ekkert tengjast róman

Kostirnir við kossaflens
Að kyssast á munninn er góð leið til að deila bakteríum og sums staðar er það talið ógeðslegt.  
En hvers vegna sýnum við hvort öðru ást á þennan hátt og ætli kossar hafi einhverja kosti?

Spurt er af hverju fólk vill deila munnvatni. Ein kenningin er sú að kossar séu tákn um skuldbindingu og þeir sýni 
að maður sé tilbúinn til að taka áhættuna á að fá smitsjúkdóma með því að vera nálægt einhverjum. MYND/GETTY

Simpansar kyssast eftir átök til að ná sáttum, en það virðist ekkert tengjast rómantík. Bonóbó-apar kyssast líka 
nokkuð oft, en það er ekki víst að kossarnir tengist ást en þessi tegund apa er sögð vera afar lauslát.  MYND/GETTY

tík. Bonóbóapar kyssast líka og 
nota meira að segja tungurnar, en 
Bonóbó apar eru svo lauslátir að 
kynlíf er næstum eins handaband 
í þeirra augum, svo það er ekki 
víst að kossarnir tengist ást.

Ýmsar kenningar
Svo virðist sem engin önnur dýr 
stundi það að deila munnvatni 

sín á milli á sama hátt, en það gæti 
tengst því að f lest dýr hafa öflugra 
þefskyn en við og geta þefað uppi 
ferómón til að átta sig á frjósemi 
tilvonandi maka. Vísindamenn 
frá Oxfordháskóla telja að þar 
sem þefskyn okkar sé ekki jafn 
öflugt noti margir kossa til að 
meta mögulegan maka. Þannig 
að kossar gætu einfaldlega verið 

félagslega viðurkennd aðferð til að 
nema ferómón.

Þeir gætu líka þjónað því hlut
verki að styrkja tengsl milli para, 
jafnvel þó þessi hegðun sé í raun 
bara „leikrit“ sem samræmist hug
myndum fólks um hvað sé eðlileg 
kynhegðun.

Síðan segir önnur kenning að 
kossar séu tákn um skuldbindingu 

og þeir sýni makanum að maður 
sé tilbúinn til að taka áhættuna 
á að fá smitsjúkdóma með því að 
vera nálægt honum.

Getur verið hollt
Það er engin spurning að það er 
ekki góð hugmynd að skiptast á 
munnvatni við veika manneskju, 
en það gæti hins vegar verið hollt 
að kyssa heilbrigða manneskju.

Í hollenskri rannsókn var 21 
par tekið fyrir og öðrum helmingi 
hvers þeirra gefin jógúrt með 
meltingargerlum, en þessir hollu 
gerlar geta bætt varnir gegn 
ákveðnum sjúkdómum. Pörin 
voru svo látin kyssast „innilega“ 
og bakteríufjöldi á tungum þeirra 
var mældur fyrir og eftir kossinn. 
Í f lestum tilvikum færðust góðu 
gerlarnir yfir og að meðaltali 
skiptist fólk á um 80 milljón bakt
eríum í tíu sekúndna kossi.

Þannig að ef ykkur langar í góða 
meltingargerla en þið nennið ekki 
eða hafið ekki tíma til að borða 
jógúrt er hægt að spara tíma með 
því að fá koss frá einhverjum sem 
var að enda við það.

Japanski læknirinn dr. Hajime 
Kimata hefur rannsakað hvernig 
kossar geta fyrirbyggt ofnæmis
viðbrögð. Hann rannsakaði 30 
manns með exem, 30 með nefs
límubólgu vegna ofnæmis og 30 
heilbrigða sjálf boðaliða. Þátt
takendur voru svo látnir komast í 
snertingu við ofnæmisvalda sína, 
en bæði fyrir og eftir það var þeim 
sagt að vera einn með maka sínum 
í herbergi í 30 mínútur og kyssast.

Þessi meðferð reyndist hafa 
veruleg áhrif og minnka ofnæmis
viðbrögðin töluvert. Þannig að 
fólk með ofnæmi ætti ef til vill að 
vera duglegra að fara í sleik.

Síðast en ekki síst hafa kossar 
líka verið tengdir minni kvíða, 
lægri blóðþrýstingi og því að 
hægja á öldrun, svo kannski eru 
þeir smávegis eins og líkamsrækt 
fyrir andlitið.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550 5654/ jonivar@frettabladid.is 

NOTAÐIR BÍLAR
Veglegt sérblað um notaða bíla 

kemur út þriðjudaginn 25. febrúar.
 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  
í langmest lesna dagblaði landsins.
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Þátttakendur 
svöruðu spurninga-

lista með spurningum 
um heilsufar, lífsstíl, 
lyfjanotkun, mataræði, 
hreyfingu og notkun á 
snyrtivörum. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Sumar húðvörur innihalda 
hormónatruflandi efnasam-
bönd og hafa margir haft 

áhyggjur af þeim vörum, sérstak-
lega í sambandi við hormónatengt 
krabbamein.

„Við höfum ekki fundið 
neinar vísbendingar um að mikil 
notkun húðvöru auki hættuna 
á brjósta- eða legkrabbameini,“ 
segir Charlotta Rylander, dósent 
við UiT-háskóla í Noregi, á vefsíðu 
forskning.no. Nokkrir vísinda-
menn við UiT, háskólann í Ósló 
og Alþjóðaheilbrigðisstofnunina 
standa á bak við rannsóknina. 
„Bæði notendur snyrtivara og húð-
sjúkdómalæknar hafa velt því fyrir 
sér hvort eitthvert samhengi sé á 
milli húðvara og krabbameins.

Niðurstöður rannsóknar-
innar birtust nýlega í tímaritinu 
Environ mental Health. Markmið 
hennar var að kanna hvort mis-
munandi notkun húðvara leiði til 
aukinnar hættu á krabbameini 
í brjóstum og legi hjá miðaldra 
konum og eldri. Þegar rætt er um 
notkun á húðvörum er átt við 
handáburð, andlitskrem og húð-
krem (body lotion). Miðað er við 
að notkunin sé að minnsta kosti 

Húðvörur ekki krabbameinsvaldandi
Mikil notkun húðkrema eykur ekki líkur á brjósta- eða leghálskrabbameini, að því er fram kemur 
í nýrri rannsókn sem gerð var í Noregi. Mikill fjöldi kvenna á miðjum aldri tók þátt í rannsókninni.

Norska rann-
sóknin ætti að 
róa konur sem 
komnar eru á 
miðjan aldur en 
margar þeirra 
hafa verið 
hræddar við 
notkun snyrti-
vara. MYND/GETTY

tvisvar á dag. Þetta eru algengustu 
húðvörur sem konur nota daglega. 
Sumar þeirra innihalda paraben 
og þalöt. Paraben eru notuð sem 
rotvarnarefni í snyrtivörur. Þalöt 
eru samheiti yfir efni sem aðal-
lega eru notuð sem mýkingarefni 
í plasti en einnig í snyrtivörum. 
Þessi efni komast hæglega inn í 
blóðrásina við notkun. Áhyggjur 
hafa beinst að því hvort þessi efni 
geti aukið hættuna á hormóna-

tengdu krabbameini þar sem þau 
eru mikið notuð. Ekki var hægt að 
finna nein tengsl þarna á milli í 
rannsókninni.

Upp úr 2000 voru settar hömlur 
á notkun parabena í snyrtivörum. 
Þær takmarkanir komu í kjölfar 
niðurstaðna sem gætu bent til 
tengsla milli parabena og auk-
innar tíðni brjóstakrabbameins. 
Vísindamenn hafa nú rannsakað 
skaðleg áhrif þessara efna og hvort 

eitthvert samhengi gæti verið 
þarna á milli. Í rannsókninni 
voru norskar konur á aldrinum 
46-68 ára sérstaklega skoðaðar 
en meðalaldur var 55 ár. Þátt-
takendur svöruðu spurningalista 
með spurningum um heilsufar, 
lífsstíl, lyfjanotkun, mataræði, 
hreyfingu og notkun á snyrti-
vörum. Alls tóku yfir 174 þúsund 
norskar konur þátt. Svörin voru 
borin saman við aðrar rannsóknir 

sem gerðar hafa verið um konur 
og krabbamein og ná allt til ársins 
1991. Niðurstaðan sýnir engin 
tengsl á milli mikillar notkunar 
á alls kyns húðvörum og brjósta- 
eða leghálskrabbameins hjá 
konum, hvorki fyrir né eftir breyt-
ingaskeiðið. Sérstök vörumerki í 
snyrtivörum voru ekki skoðuð auk 
þess sem einungis var spurt um 
handáburð, andlits krem og húð-
krem (body lotion). Sömuleiðis var 
einungis verið að skoða ákveðinn 
aldur kvenna, ekki er hægt að 
fullyrða neitt um yngri konur sem 
byrja oft snemma að nota snyrti-
vörur. Niðurstöðurnar ættu hins 
vegar að geta róað miðaldra og 
eldri konur.

Rannsóknin ber nafnið, ef ein-
hver vill kynna sér hana betur: 
Use of skincare products and risk 
of cancer of the breast and endo-
metrium: a prospective cohort 
study.

Öldum saman hefur grænt 
te verið órjúfanlegur hluti 
af lífi og fæðu margra 

Asíuþjóða. Þegar heilsufars-
legir ávinningar þess eru skoðaðir 
kemur kannski ekki á óvart hversu 
margar asískar þjóðir eru ofarlega 
á listum yfir langlífustu þjóðir 
heims.

Hér eru nokkrir af helstu ávinn-
ingum tes.

n Grænt te er talið auka langlífi 
en svo virðist vera sem mikið 
tedrykkjufólk lifi hreinlega 
lengur en aðrir. Mögulega spilar 
þar inn í að tedrykkjufólk borði 
hugsanlega hollari mat en 
gengur og gerist en rannsóknir 

gefa þó til kynna að það séu viss 
efni í grænu tei sem dragi úr 
líkum á fjölda sjúkdóma.

n Grænt te er talið hægja á öldrun 
húðar en það er sneisafullt af 
andoxunarefnum sem veita 
vörn gegn ýmsu kvillum sem 
fylgja hækkandi aldri.

n Grænt te er einnig talið draga 
úr líkum á margs konar aldurs-
tengdum hjarta- og heilasjúk-
dómum á borð við Alzheimer og 
Parkisons.

n Þá er grænt te talið draga úr 
líkum á ýmsum gerðum krabba-
meina, þar á meðal í blöðruhálsi, 
brjóstum og ristli.

n Grænt te er ríkt af amínósýrunni 
L-Theanine sem stuðlar að 
slökun taugakerfisins.

n Grænt te inniheldur hæfilegt 
magn koffíns og er koffín og 
L-Theanine saman talið bæta 
einbeitingargetu og heilastarf-
semi.

n Vissar rannsóknir hafa sýnt 
fram á tengsl milli græns tes og 
þyngdartaps og er grænt te því 
oft innihaldsefni í megrunar-
töflum og -dufti.

n Grænt te er talið auka blóð-
flæði sem hefur góð áhrif á bæði 
húðina og hjartað.

n Grænt te dregur úr háum blóð-
þrýstingi og þá sérstaklega mikil 
neysla yfir lengri tíma.

n Grænt te er talið hafa bakteríu-
drepandi áhrif og getur dregið 
úr andremmu ásamt því að hafa 
góð áhrif á tannheilsu.

Grænt te er sennilega hollasti drykkur veraldar en 3-4 bollar á dag eru taldir afar heilsusamlegir. MYND/GETTY

Hollasti drykkur í heimi

Smiðsbúð 10, 210 Garðabæ - s. 787 9933
vpallar@vpallar.is - www.vpallar is

SJÁUMST Á VERK OG VIT 

12. - 15. MARS 2020

Plettac vinnupallar
- Protekt fallvarnarbúnaður

Öruggar lausnir
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Bílar 
Farartæki

 Snjómokstur

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 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.

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta. Getum 
bætt við okkur verkefnum. Vönduð 
vinna löggilltra fagmanna. Sími 
8919890 eða malarar@simnet.is

 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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK

Ásamt öllu almennu viðhaldi 
fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Heilsa

 Nudd
Nuddstofan, opið frá 10-19. Einnig 
um helgar S. 789-5452

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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er opinn alla virka daga frá 9-16
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Snorrabraut 60
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. janúar 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 6. febrúar 
2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðirnar nr. 58-60 við Snorrabraut. Í 
breytingunni felst að kvöð um undirgöng er felld niður. Í stað hennar kemur kvöð um inndregna jarðhæð á 
horni til norðvesturs þar sem gönguleið verður að núverandi húsi og inngangi viðbyggingu. Byggingarreit 
4. hæðar við þaksvalir er breytt lítillega og byggingarmagn ofanjarðar (A-rými) er minnkað um 50 fm. en 
byggingarmagn neðanjarðar er aukið um 250 fm. og 300 fm. B-rými er bætt við. Meginfletir útveggja skulu 
vera sléttir eða steinaðir.  Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Skógarhlíð
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. janúar 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 6. febrúar 
2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Skógarhlíðar vegna nýrra undirganga 
undir Litluhlíð og nýrra göngu- og hjólastíga meðfram Skógarhlíð. Jafnframt er aflagður göngustígur 
meðfram Bústaðarvegi.  Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Skarfagarðar 4
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. janúar 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 6. febrúar 
2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Skarfabakka Klettasvæðis vegna 
lóðarinnar nr. 4 við Skarfagarða. Í breytingunni felst að bætt er við nýjum byggingarreit suðaustan við 
núverandi byggingarreit. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. 
hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 18. febrúar 2020 til og með 31. mars 2020. Einnig má sjá tillögurnar 
á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir 
til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til 
skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 31. mars 2020. Vinsamlegast 
notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 18. febrúar 2020
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögur að 
breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér 
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík. 

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

 

Þakblásarar
Í þakrennur eða vatnslagnir
Selt í lausu eða í kittum.

Hitavír

Hljóðlátir

Dreifðu varmanum betur

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

blásarar

Loftsíur

Verð
frá kr/m1.450

 

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

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

Gámaþurrkarinn
Þurrkbox fyrir Gáma!

LoFTVIFTUR

Ójafn hiti og 
heitast efst.

Án viftu Með viftu

Jafnari hiti og 
bætt loftflæði

Loftviftur spara orku með þvi að jafna hitastigið. Þeim mun meiri hæð, 
þeim mun meiri sparnaður.  Á sumrin kæla vifturnar. 

Minnkaðu hitakostnaðinn
Betri loftgæði.

Loftræsting 
Veggventla og loftræstikerfi

Verð
frá kr2.990

Skoðaðu úrvalið á viftur.is
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Skráðu fyrirtækið þitt á alfred.is
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landsmanna 30 ára og 
eldri horfa reglulega á 
Hringbraut í hverri viku*

landsmanna 50 ára 
horfa reglulega á 
Hringbraut í hverri 
viku*

*MMR. 15-22 nóv 2019

Útsendingar ná til

99,4%  
heimila landsins

Við miðlum af reynslu!

VIÐ ERUM 5 ÁRA!
Við þökkum áhorfið undanfarin 
5 ár og hlökkum til að færa 
landsmönnum áfram íslenskt 
sjónvarp á degi hverjum
þeim að kostnaðarlausu.

FRÉTTAUMRÆÐA,  MENNING, HEILSA, 
LÍFSREYNSLA OG NÁTTÚRA 

ÞÚ ERT AÐ HORFA Á 
HRINGBRAUT



LÁRÉTT
1. Lítið
5. Form
6. Hljóm
8. Arfleiða
10. Samt
11. Burstaþak
12. Hlotnaðist
13. Lall
15. Frumefni
17. Þvogla

LÓÐRÉTT
1. Pláss
2. Einómur
3. Svifdýr
4. Drykkur
7. Vél
9. Heyra
12. Skraut
14. Tímabil
16. Úr hófi

LÁRÉTT: 1. smátt, 5. mót, 6. óm, 8. ánafna, 10. 
þó, 11. ris, 12. fékk, 13. rölt, 15. plúton, 17. drafa.
LÓÐRÉTT: 1. smáþorp, 2. mónó, 3. áta, 4. tónik, 
7. maskína, 9. frétta, 12. flúr, 14. öld, 16. of.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Petrosian átti leik gegn  
Simagin í Moskvu árið 1956.

1. Bxe5+! Dxe5 2. Dh8+! Kxh8 
3. Rxf7+ Kg7 4. Rxe5 1-0. 
Lokaumferð Skákhátíðar MótX 
fer fram í kvöld. Guðmundur 
Kjartansson og Dagur Ragnars-
son berjast um sigurinn á 
mótinu. 

www.skak.is: 
Nýjustu skákfréttir.                 

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

Hvítur á leik

Norðaustan 8-15 m/s, 
en 13-20 norðvestantil 
framan af degi. Snjókoma 
eða slydda með köflum, 
en þurrt suðvestan- og 
vestanlands. Hiti kringum 
frostmark.Norðaustan 
8-15 m/s og él norðan-
lands í fyrramálið, en yfir-
leitt þurrt sunnan heiða. 
Hæg breytileg átt eftir 
hádegi, en snýst í suðlæga 
átt 5-13 undir kvöld, með 
éljum um landið sunnan- 
og vestanvert, en styttir 
upp fyrir norðan. 
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1 5 6 4 9 7 3 8 2

6 1 5 9 7 8 2 3 4
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Segðu mér... grófuð 
þið ekki þennan veg 
upp fyrir nokkrum 

vikum?

Passar!  
Þá lögðum 

við rörin sem 
liggja í þessa 

átt!

Nú leggjum 
við rörin sem 
liggja í þessa 

átt!

Palli, mig langar að skjóta á 
þig nokkrum hugmyndum um 

sumarfríið þitt.

.... en ég sé að pabbi 
þinn er nú þegar búinn 

að því.

Heldurðu það?

Snjór var einu sinni  
töfrum líkastur.

Eða er ég of  
viðkvæm?

Frá núll í bitra á 
þremur sekúndum. 
Langur vetur fram 

undan.

Gott að vita 
að skatt-
peningum 

okkar er vel 
varið!

Já, þá 
er bara 

að drekka!

SKÓLAUMSÓKN
SJÁLFBOÐASTARF

SUMARBÚÐIR
MÁLA SKÚRINN SUMARSKÓLI

VINNA

KENNA Á GÍTAR
HITTA ÖMMU SLÁ GRASIÐ

Nú er hann bara enn ein ástæðan 
til að taka til og þrífa.

Sýnt í Austurbæ   -   Miðasala á Tix.is

Söngleikur Verzlunarskóla Íslands

og tofralampinn

Sýningar
20. feb.   2020 - fim.        20:00
01. mar. 2020 - sun.       16:00
05. mar. 2020 - fim.        20:00
15. mar. 2020 - sun.       16:00
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Í VERKINU ER 
ÉG AÐ TÚLKA 
ÞESSAR 
HUGMYNDIR 
UM ANNAN 
RAUNVERU-
LEIKA OG 
BLANDA 
SAMAN VIÐ 
SÖGURNAR 
UM URT-
URNAR SEM 
KOMA Á LAND.

AF ÖLLUM CHEESY CRUST PIZZUM
ALLA ÞRIÐJUDAGA

Leikhópurinn Handbendi 
Brúðuleikhús sýnir verk-
ið Sæhjarta í Tjarnarbíói 
á morgun, miðvikudag-
inn 19. febrúar, og loka-
sýning verður 27. febrúar. 

Þarna er um að ræða blöndu brúðu-
leiks og hefðbundins leikhúss.

Handbendi Brúðuleikhús er 
brúðuleikhús með höfuðstöðvar á 
Hvammstanga þar sem leikhúsið 
setur upp frumsamdar sýningar sem 
ferðast um allan heim. Leikhúsið er 
leitt af Gretu Clough, fyrrverandi 

listamanni hússins hjá hinu heims-
fræga Little Angel Theatre í London. 
Greta hefur unnið til verðlauna fyrir 
gæði og frumleika í brúðulistum, og 
sem leikskáld. Hún er fædd í Ver-
mont-fylki í Bandaríkjunum, lærði 
og bjó í Lundúnum um fjórtán ára 
skeið og hefur búið á Hvammstanga 
í næstum fimm ár.

Annar raunveruleiki
Hún skrifaði handrit sýningarinnar 
og er leikari í henni. Eiginmaður 
hennar Sigurður Líndal Þórisson 
er leikstjóri. Í sýningunni vinnur 
leikhópurinn með gamlar sagnir 
um urtur sem komu á land og fóru 
úr selshamnum til að búa og elska 
meðal manna.

Brúðuleikhús  
fyrir fullorðna
Greta Clough er ein á sviði með brúðum 
í Sæhjarta. Brúðuleikhús sem fjallar um 
urtur sem fóru úr selshamnum til að búa 
meðal manna. Sýning ekki ætluð börnum.

Greta Clough býr á Hvammstanga og hefur unnið til verðlauna fyrir gæði  
og frumleika í brúðulistum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

Greta með 
brúðunum að 
segja sögu um 
áföll og van-
rækslu.

Greta er spurð um efni sýningar-
innar og segir: „Bróðir minn er geð-
klofi og ég hef alltaf verð forvitin um 
það hvernig það sé að vera mann-
eskja sem býr í öðrum raunveru-
leika en aðrir. Sjálf er ég manneskja 
sem gekk inn í annan menningar-
heim og því fylgir tilfinningin um 
að vera á vissan hátt einhver annar. 
Í verkinu er ég að túlka þessar hug-
myndir um annan raunveruleika 
og blanda saman við sögurnar um 
urturnar sem koma á land. Þjóð-
sögur hafa alltaf heillað mig og ég 
ólst upp við þær í Bandaríkjunum. 
Þjóðsögur og brúðuleikhús smell-
passa saman.“

Hún er ein á sviðinu með brúð-
unum. „Þær eru tæki fyrir sagna-
manninn. Sagan er ekki þægileg, 
hún fjallar um áföll og vanrækslu. 
Sýningin er ekki ætluð börnum, sjálf 
vildi ég ekki að dóttir mín sæi hana.“

Krefjandi íslenska
Sýningin á morgun er á ensku en 

lokasýningin 27. febrúar verður á 
íslensku. „Ég skrifaði handritið upp-
haflega á ensku og þýðandinn minn 
skilaði frábæru verki. Íslenskan á 
verkinu er einstaklega falleg, ljóð-
rænan sprettur af síðunum. Textinn 
er f lókinn fyrir manneskju sem 
talar ekki reiprennandi íslensku. 
Ég er búin að æfa mig mikið og það 
er mjög krefjandi fyrir mig að flytja 
sýningu á íslensku.“

Hún mun ferðast með sýninguna 
víða um Evrópu, þar á meðal verður 
farið til Póllands, Úkraínu, Króatíu 
og mjög líklega Englands. Í fimm 
ár hefur hún síðan ferðast um með 
brúðusýningu fyrir ungbörn, 0-18 
mánaða. „Þetta er sýning um litla 
stjörnu og börnin fá að snerta hluti 
og sýna mikil viðbrögð.“

Á síðasta ári sýndi hún 170 sýn-
ingar víða um Evrópu. „Fólk er 
hrifið af brúðuleikhúsi, ekki bara 
börn heldur líka fullorðnir. Brúðu-
leikhús getur verið svo margs konar 
og þess vegna hefur það lifað allt af.“

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Þriðjudagur

hvar@frettabladid.is

18. FEBRÚAR 2020

Hvað?  Lífsins listamaður
Hvenær?  17.00-17.40
Hvar?  Listasafninu á Akureyri
Snorri Ásmundsson fjallar um feril 
sinn í listinni og lífsreynslu.

Hvað?  Wuwei í Ferlinu og dygðinni 
(Daodejing) – Bókinni um veginn
Hvenær?  16.00-17.10
Hvar?  Lögberg, 2. hæð, stofa L-204
Konfúsíusarstofnun og Heim-
spekistofnun standa að heimsókn 
Douglas Berger, samanburðar-
heimspekings og prófessors við 
Leiden-háskóla, sem fjallar um 
áskoranir þvermenningarlegrar 
heimspeki.

Hvað?  Versti staður á jörðinni?
Hvenær?  12.05
Hvar?  Þjóðminjasafn Íslands – fyrir-
lestrasalur
Illugi Jökulsson flytur fyrsta 
fyrirlestur vorsins hjá Sagnfræð-
ingafélagi Íslands: Versti staður 
á jörðinni? Viðhorf hermanna 
og sjómanna Bandamanna til 
Íslands og Íslendinga. Aðgangur er 
ókeypis og öllum heimill.

Hvað?  Skýjum ofar – á hæsta tindi 
jarðar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Brúarás, Hálsasveit, Borgar-
firði
Fyrirlestur um himneskan stað 
eða martröð, nema hvort tveggja 
sé. Skagamaðurinn Ingólfur Geir 
Gissurarson segir frá viðureign 
sinni við fjallið Mount Everest árið 
2013.

Hvað?  Byrjendanámskeiði í kín-
versku
Hvenær?  17.00.-19.00
Hvar?  Veröld – hús Vigdísar
Konfúsíusarstofnunin Norðurljós 
efnir til námskeiðs á þriðjudögum 
til 24. mars. Kennari er Liu Kaili-
ang sem býr að mikilli reynslu í 
kínverskukennslu bæði í Háskóla 
Íslands og hjá Endurmenntun HÍ. 
Kennt verður á ensku. Verð, 30.000 
krónur. Öll námsgögn innifalin.

Hvað?  Listhugleiðsla í hádeginu
Hvenær?  12.10-12.50
Hvar?   Listasafn Einars Jónssonar, 
Skólavörðuholti
Safngestum er boðið að skynja, 
njóta og uppgötva á einstakan 
hátt með því hugleiða við 
verkið Dögun eftir Einar og þiggja 
fræðslu um það í kjölfarið. Umsjón 
hefur Halla Margrét Jóhannes-
dóttir. Aðgangseyrir er 1.000 
krónur en 500 krónur fyrir eldri 
borgara og öryrkja.

Hvað?  Velgengni norskra bók-
mennta
Hvenær?  17.00
Hvar?  Norræna húsið
Halldór Guðmundsson fjallar um 
norskar samtímabókmenntir og 
viðtökur þeirra á alþjóðavettvangi 
og segir frá starfi sínu fyrir granna 
okkar í austri – á vegum Norræna 
félagsins í Reykjavík.

Ingólfur Geir Gissurarson  glímdi við Everest árið 2013, og hafði sigur.

Rína r g u l l ið í  d agbók u m 
Cosimu nefnist fyrirlestur 
Árna Blandon hjá Richard 

Wagner félaginu á laugardaginn 22. 
febrúar klukkan 13 í Hannesarholti.

Eiginkona Wagners, Cosima, sem 
var dóttir Franz Liszt, hélt dagbæk-
ur um líf þeirra hjóna og samtöl og 
hafa dagbækurnar því mikið heim-
ildargildi.

Í tengslum við myndbandssýn-
ingu á Rínargullinu, fyrstu óperu 
Niflungahringsins, fjallar Árni um 
það sem fram kemur um óperuna í 
dagbókunum og hefst sýningin að 
loknum fyrirlestrinum. Sýnt verður 
úr hundrað ára Hringnum, upp-
færslu Frakkanna Patrice Chereau 
og Pierre Boulez I Bayreuth 1976.

Wagner félagið á Íslandi fagnar 25 
ára afmæli á þessu ári, það var stofn-

að í kjölfar sýningu á styttri útgáfu 
á Niflungahringnum í Þjóðleikhús-
inu á Listahátíð 1994. Í félaginu eru 
nú 230 manns. Það stendur fyrir 
viðamikilli dagskrá á hverju ári 
með fyrirlestrum, tónlist og óperu-
ferðum. Sextán manna hópur sá 
Niflungahringinn á Metropolitan-
óperunni í New York síðasta vor og 
fyrirhuguð er ferð 40 manns á Nifl-
ungahringinn í París í lok nóvem-
ber.  Formaður félagsins frá upphafi, 
Selma Guðmundsdóttir, hefur setið 
í stjórn Alþjóðasamtakanna sem í 
eru 125 Wagner félög víða um heim, 
frá árinu 2014 og var nýverið endur-
kjörin til næstu fimm ára.

Dagskráin á laugardag er í sam-
starfi við Rabb um klassíska tón-
list, hún er opin og öllum heimill 
aðgangur. – gun

Gluggað í dagbækur Cosimu Wagner
Wagnerhjónin Cosima og Richard á góðri stund. 

Staðalbúnaður í Comfort útgáfu er meðal annars: 16” álfelgur, leiðsögukerfi með Íslandskorti, 
þokuljós, miðstöð með loftkælingu, brekkuhemlun (eingöngu í 4x4), hraðastillir með 
hraðatakmörkun, fjarlægðarskynjarar að aftan, neyðarhemlunarhjálp, start/stopp búnaður, 
skyggðar rúður að aftan, hiti í framsætum. 
Aukalega í Prestige útgáfu: 17” álfelgur, Multiview 360° myndavélakerfi, sjálfvirk miðstöð með 
loftkælingu, lykillaust aðgengi, leðuráklæði á sætum.

Nýr Dacia Duster

Gerðu virkilega
góð kaup! Verð frá:

3.690.000 kr.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
9

8
1

0
9

 D
a

c
ia

 D
u

s
te

r 
5

x
2

0
 a

lm
e

n
n

 f
e

b

M E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I ÐM E N N I N G   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 17Þ R I Ð J U D A G U R   1 8 .  F E B R Ú A R  2 0 2 0



DAGSKRÁ

Þriðjudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓGOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Kevin Can Wait
08.25 Gilmore Girls
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 God Friended Me
10.15 First Dates
11.00 NCIS
11.45 Masterchef USA
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.25 American Idol
15.50 Atvinnumennirnir okkar
16.30 Sporðaköst
17.05 Ísskápastríð
17.41 Bold and the Beautiful
18.01 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.51 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 The Dog House
20.00 The Goldbergs
20.20 Modern Family
20.45 The Accident
21.35 Castle Rock
22.20 Transparent
22.45 Last Week Tonight with 
John Oliver
23.15 Grey’s Anatomy
00.00 Mary Kills People
00.45 The Little Drummer Girl
01.30 The Little Drummer Girl
02.15 The Little Drummer Girl
03.00 The Little Drummer Girl
03.45 Death Row Stories

19.05 The Big Bang Theory
19.30 Camping
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 The Truth About Killer 
Robots
22.10 Flash
22.55 Hand i hand
23.40 Warrior
00.40 Arrow
01.30 Arrow
02.15 Tónlist

11.40 Office Space
13.10 Lego Scooby-Doo! Blowout 
Beach Bash
14.25 Ocean’s Eleven
16.20 Office Space
17.50 Lego Scooby-Doo! Blowout 
Beach Bash
19.05 Ocean’s Eleven
21.00 Lady Macbeth
22.30 The Dark Knight
01.00 Behaving Badly
02.35 Lady Macbeth

08.00 The Genesis Invitational 
 Útsending frá The Genesis Invita-
tional.
12.00 PGA Highlights  Hápunkt-
arnir á PGA mótunum.
12.55 The Genesis Invitational
16.55 Inside the PGA  Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.
17.20 The Genesis Invitational 
 Útsending frá The Genesis Invita-
tional.
22.20 PGA Highlights

12.45 Kastljós
13.00 Menningin
13.10 HM í skíðaskotfimi   Bein 
útsending frá keppni í 15 km 
skíðaskotfimi kvenna á HM í skíða-
skotfimi.
14.50 Stiklur
15.55 Menningin - samatekt
16.25 Okkar á milli 
16.55 Íslendingar Ási í Bæ   Ási í 
Bæ (Ástgeir Kristinn Ólafsson) var 
landskunnur aflakóngur í Vest-
mannaeyjum. Hann var höfundur 
margra vinsælla laga og texta en 
einnig mikilsvirkur rithöfundur. 
Hann segir sögur af sjálfum sér 
og mannlífi í Eyjum fyrr á tíð og 
syngur ásamt fleiri söngvurum 
eigin lög og texta en einnig eru 
fluttir textar hans við lög eftir 
Oddgeir Kristjánsson. 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Bitið, brennt og stungið 
18.16 Sköpunargleði. Hannað 
með Minecraft 
18.32 Sebastian og villtustu dýr 
Afríku 
18.48 TRIX Rakel
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Kveikur
20.45 Matvæli morgundagsins 
Tomorrow’s Food  Heimildarþátta-
röð í þremur hlutum frá BBC þar 
sem Dara Ó Briain skoðar hvað 
framtíðin ber í skauti sér þegar 
kemur að matvælum og mat-
reiðslu.
21.35 Best í Brooklyn Brooklyn 
Nine Nine V
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 SaklausInnocent 
23.10 Á valdi óvinarins Close to 
the Enemy 
00.10 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.15 Dr. Phil 
12.00 The Late Late Show 
12.45 Everybody Loves Raymond 
13.10 The King of Queens 
13.30 How I Met Your Mother
13.55 Dr. Phil
14.40 Life in Pieces
15.05 BH90210 
16.15 Malcolm in the Middle 
16.35 Everybody Loves Raymond 
17.00 The King of Queens
17.20 How I Met Your Mother
17.45 Dr. Phil 
18.30 The Late Late Show 
19.15 The Mick
19.40 The Biggest Loser 
20.25 Pabbi skoðar heiminn
21.00 FBI. Most Wanted 
21.50 Evil 
22.35 Love Island 
23.20 The Late Late Show 
00.05 NCIS 
00.50 Chicago Med
01.35 Station 19
02.20 Yellowstone 
03.05 Síminn + Spotify

19.55 Borussia Dortmund - PSG 
 Bein útsending frá leik í Meistara-
deild Evrópu.

06.40 Villarreal - Levante 
08.20 Spænsku mörkin  Leikirnir 
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir 
upp.
08.50 Hull City - Swansea  Útsend-
ing frá leik í ensku 1. deildinni.
10.30 Stjarnan - KA/Þór  Útsending 
frá leik í Olís deild kvenna.
12.00 Stjarnan - KA  Útsending frá 
leik í Olís deild karla.
13.30 AC Milan - Torino 
15.10 Ítölsku mörkin  Leikirnir í 
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
15.40 Seinni bylgjan  Umfjöllun 
um 16. umferð.
16.05 Selfoss - Afturelding  Út-
sending frá leik í Olís deild karla.
17.35 Seinni bylgjan  Markaþáttur 
Olís deildarinnar.
19.05 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
19.30 Meistaradeildin - upphitun
19.55 Atletico Madrid - Liverpool 
 Bein útsending frá leik í Meistara-
deild Evrópu.
22.00 Meistaradeildarmörkin
22.30 Barcelona - Getafe  Út-
sending frá leik í spænsku úrvals-
deildinni.

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 Morgunleikfimi
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 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30  Hljómboxið  Fjallageit-

urnar mæta Þyrlunni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30  Kvöldsagan. Hjartastaður 

 (22 af 31) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar  (7 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Áskoranir iðnaðarins  Sjón-
varpsþáttur um veruleikann sem 
blasir nú við íslenskum fram-
leiðslufyrirtækjum. 
20.30 Lífið er lag  Þáttur um mál-
efni fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri áranna. 
Umsjón: Sigurður K. Kolbeins-
son. 
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðju-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu. 
21.30 Skrefinu lengra  Frábærir 
þættir í umsjón Snædísar Snorra-
dóttur þar sem fjallað er um alla 
flóru námskeiða og tómstunda 
sem í boði eru fyrir fólk á öllum 
aldri. 

12%

 
 

 
 

 
 

LUMAR ÞÚ Á
STÓRFRÉTT?

Sendu okkur þá fréttaskot í 
gegnum frettabladid.is.

Þú �nnur hlekkinn undir 
blaði dagsins og á slóðinni 

www.frettabladid.is/frettaskot.

Greiðum 5.000 kr. fyrir fréttina 
ef hún birtist í Fréttablaðinu 
og 10.000 kr. ef hún birtist 

á forsíðu blaðsins!

MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS
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16 LIÐA ÚRSLIT

Tryggðu þér áskrift

MEISTARADEILDIN

ÞRIÐJUDAG OG MIÐVIKUDAG



EN FRAM HJÁ ÞVÍ 
VERÐUR EKKI LITIÐ 

AÐ ÞETTA ERU EINHVERJAR 
ÁHRIFAMESTU BÆKUR ALLRA 
TÍMA OG BJUGGU AÐ MIKLU 
LEYTI TIL ÞESSA BÓKMENNTA-
GREIN.

 Stefán Pálsson

Jean Posocco er allt í öllu hjá 
Froski útgáfu sem hefur um 
árabil verið leiðandi í útgáfu 
myndasagna á Íslandi. Hann 
hefur verið iðinn við að dusta 
rykið af gömlum kunn-
ingjum á borð við Viggó 
viðutan, Sval og Val, Ást-

rík og Steinrík, Lukku-Láka og nú 
síðast sjálfan Tinna sem var heldur 
betur tekið fagnandi þegar fyrstu 
eintökum nýrra þýðinga bókanna 
Ferðin til tunglsins og Í myrkum 
mánafjöllum var útdeilt.

„Myndasögunirðir eru auðvitað 
mjög spenntir fyrir þessu framtaki 
og dást að því,“ segir sagnfræðing-
urinn Stefán Pálsson sem er flestum 
fróðari um þann menningarkima 
sem evrópska myndasagan er.

Nördar slíta fjötra nostalgíunnar

„Sem betur fer 
er enn þá til fólk 
sem vill lesa 
nýjar mynda
sögur og vill 
líka sjá þessar 
klassísku aftur 
og áfram. Þann
ig að það er 
markaður fyrir 
þetta listform,“ 
segir Jean Pos
occo, stofnandi 
Frosks.

Myndasögumennirnir Tumi Kolbeinsson, sjálfur Stefán Pálsson, Rúnar Ingi Hannah, Magnús 
Kristinsson og Gunnar Þór Sigurðsson létu sig málið eðlilega varða. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Herra Nexus, Gísli Einarsson, eigandi mikilvægustu verslunar nörda allra 
landshluta, skýtur að sjálfsögðu skjólshúsi yfir Tinna og fer hér yfir málin.

Gömlu Tinna
bækurnar eru 
eftirsóttir 
safngripir fyrst 
og fremst fyrir 
þýðingarnar 
og ljóst að þær 
nýju voru 
lagðar fyrir 
kröfuharða 
dómara á föstu
daginn. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ERNIR

Þótt myglaðar marglyttur, 
skemmdir skyrhákarlar og 
trítil óð trampólín hefðu tekist 
á loft í roki síðasta föstudags 
hefði það varla dugað til þess 
að halda áköfum myndasögu-
söfnurum frá Nexus, varnar-
þingi þeirra í Glæsibæ, þar sem 
endurútgáfu fyrstu bókanna í 
nýjum þýðingum var fagnað.

„Hergé og Tinni hafa dálítið 
sömu stöðu innan fransk/belgísku 
myndasögunnar og Halldór Lax-
ness í íslenskum bókmenntum. 
Sumum finnst kannski nóg um allt 
blætið í kringum hann og þennan 
endalausa iðnað, með minjagripum, 
fatnaði og glingri,“ heldur Stefán, 
sem var í essinu sínu á föstudaginn, 
áfram. „En fram hjá því verður ekki 
litið að þetta eru einhverjar áhrifa-
mestu bækur allra tíma og bjuggu 
að miklu leyti til þessa bókmennta-
grein.“

Eins og Jean hefur þegar upplýst í 
samtali við Fréttablaðið var ákveðið 
að láta nánast helgan texta gömlu 
þýðinganna víkja fyrir nýjum sem 
eru í senn nær frumtexta Hergé og 
íslensku nútímamáli.

„Það eru skiptar skoðanir í hjörð-
inni um þessa ákvörðun að þýða 
bækurnar upp á nýtt, en ég er sam-
mála því að það má ekki festast í 
nostalgíu varðandi gömlu þýðing-
arnar. Textinn verður að geta talað 
til yngri kynslóða,“ segir Stefán.
toti@frettabladid.is

Reginn hf.  /  512 8900  /  reginn@reginn.is  /  reginn.is

Dagskrá fundarins er svohljóðandi, sbr. 15. gr. samþykkta 
félagsins:
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. starfsár.
2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endur-

skoðanda lagður fram til staðfestingar.
3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð hagnaðar eða 

taps á næstliðnu reikningsári.
4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram til 

samþykktar.
5. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á eigin bréfum. 

Stjórn félagsins mun óska eftir heimild fundarins til að 
kaupa eigin bréf svo sem lög leyfa í þeim tilgangi að koma 
á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja 
upp formlega endurkaupaáætlun.

6. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef einhverjar hafa 
borist.
a) Tillaga um breytingu á 4. gr. samþykkta félagsins, 

lögð til lækkun hlutafjár til ógildingar á eigin hlutum.
b) Tillaga um breytingu á 23. gr. samþykkta félagsins, 

lagt er til að ekki verði kjörnir varastjórnarmenn.
7. Kosning félagsstjórnar.
8. Kosning endurskoðanda.
9. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd.
10. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og nefndar-

manna undirnefnda stjórnar og tilnefningarnefndar fyrir 
næsta kjörtímabil.

11. Önnur mál.

Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir  
sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram skriflegt eða 
rafrænt umboð og skal það dagsett. Óskað er eftir að 
umboð berist tímanlega fyrir dagsetningu aðalfundar á 
reginn@reginn.is og skal það vera undirritað af hluthafa 
eða prókúruhafa. Einnig er fundarmanni heimilt að framvísa 
umboði við mætingu á aðalfund en þá skal þess gætt að 
mæta tímanlega til að hægt sé að yfirfara umboð m.t.t. gildis 
þess. Umboð verða ekki afturkölluð svo gilt sé gagnvart 
félaginu eftir að þeim hefur verið framvísað við afhendingu 
fundargagna eða eftir setningu fundarins, hvort heldur sem 
fyrr er.

Hver hluthafi á rétt á að fá ákveðið mál tekið til meðferðar  
á aðalfundinum, ef hann gerir skriflega kröfu um það til 
stjórnar áður en tvær vikur eru til aðalfundarins. Nánar um 
heimildir hluthafa til að fá mál tekin til meðferðar á fundinum 
vísast til 18. gr. samþykkta félagsins sem finna má á heimasíðu 
þess, www.reginn.is/fjarfestavefur

Atkvæðagreiðslur og kosningar verða einungis skriflegar á 
fundinum ef einhver atkvæðisbærra fundarmanna krefst 
þess. Stjórnarkjör skal jafnan vera skriflegt, ef tillögur koma 
fram um fleiri menn en kjósa skal um. Varðandi heimild 
til að krefjast hlutfalls- eða margfeldiskosningar við kjör 
stjórnarmanna vísast til 24. gr. samþykkta félagsins, en krafa 

um það skal hafa borist stjórn félagsins minnst fimm dögum 
fyrir hluthafafund. Ekki verður hægt að greiða atkvæði með 
rafrænum hætti á fundinum. Nánari upplýsingar um réttindi 
hluthafa er að finna á heimasíðu félagsins.

Tillögu tilnefningarnefndar um samsetningu stjórnar, og 
önnur framkomin framboð, má finna á heimasíðu félagsins. 
Sérstök athygli er vakin á því að samkvæmt samþykktum 
félagsins ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega 
minnst sjö sólarhringum fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 
16:00 miðvikudaginn 4. mars 2020. Framboðum skal 
skila á skrifstofu Regins hf., Hagasmára 1, Kópavogi eða  
á netfangið tilnefningarnefnd@reginn.is Tilnefningarnefnd 
getur breytt tillögu sinni þar til fimm dagar eru til aðalfundar. 
Endanlegar upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða 
birtar eigi síðar en tveimur dögum fyrir aðalfund.

Þar sem kjör tilnefningarnefndar er á dagskrá fundarins 
er óskað eftir framboðum í tilnefningarnefnd sem skal 
skipuð að minnsta kosti þremur nefndarmönnum sem 
skulu hafa nauðsynlega þekkingu og reynslu miðað við 
störf nefndarinnar. Meirihluti nefndarmanna skal vera 
óháður félaginu og daglegum stjórnendum þess samkvæmt 
sömu reglum og gilda um óhæði stjórnarmanna, sbr. lið 
2.3 í Leiðbeiningum um stjórnarhætti fyrirtækja. Þá skal 
að minnsta kosti einn nefndarmaður vera óháður stórum 
hluthöfum félagsins, þ.e. þeim sem ráða 10% eða meira 
af heildarhlutafé eða atkvæðamagni í félaginu, einir 
eða í samstarfi við aðra sbr. lið 2.3 í Leiðbeiningum um  
stjórnarhætti fyrirtækja. Við framangreint mat er litið 
heildstætt til beinna og óbeinna tengsla nefndarmanna. 
Framboðseyðublað og nánari upplýsingar um starfssemi 
tilnefningarnefndar er að finna á heimasíðu félagsins www.
reginn.is/fjarfestavefur 

Sérstök athygli er vakin á að óskað er eftir tillögum um fram-
boð í tilnefningarnefnd skriflega með minnst sjö sólarhringa 
fyrirvara fyrir aðalfund, eða fyrir kl. 16:00 miðvikudaginn 
4. mars 2020. Skulu tilkynningar um framboð berast á 
netfangið stjorn@reginn.is Upplýsingar um frambjóðendur  
til tilnefningarnefndar verða birtar eigi síðar en tveimur 
dögum fyrir aðalfund.

Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað, án 
tillits til þess hversu margir sækja hann, sbr. 14. gr. samþykkta 
félagsins.

Gögn vegna fundarins verða aðgengileg á skrifstofu félagsins, 
Hagasmára 1, 201 Kópavogi og á vefsvæði tengdu aðalfundi á 
heimasíðu félagsins, www.reginn.is/fjarfestavefur, en endan- 
leg dagskrá og tillögur verða aðgengilegar a.m.k. tveimur 
vikum fyrir aðalfund, sbr. 18. gr. samþykkta félagsins. 
Aðalfundur félagsins verður án pappírsgagna.

 Kópavogur, 17. febrúar 2020.
 Stjórn Regins hf.

Stjórn Regins hf. boðar til aðalfundar félagsins í Hörpu, Björtuloftum, 
miðvikudaginn 11. mars 2020 kl. 16:00.

AÐALFUNDUR
11. MARS 2020 Í HÖRPU

1 8 .  F E B R Ú A R  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R20 L Í F I Ð   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 1 8 .  F E B R Ú A R  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R

LÍFIÐ



KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

POTTA- OG 
PÖNNUDAGAR

TILBOÐIN GILDA AÐEINS 
Í TAKMARKAÐAN TÍMA

30-50% AFSLÁTTUR
POTTA

OG PÖNNUBÚÐIN ÞÍ
N
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ÉG SKILDI EKKERT 
HVAÐ VAR Í GANGI 

ÞEGAR ÉG LEIT Á SÍMANN MINN 
OG ÞAR BIÐU MÍN MILLJÓN 
SKILABOÐ, ALLIR AÐ DEILA 
FRÉTTUNUM AF KOMU ÞEIRRA 
MEÐ MÉR.

Aðdáendu r bresk u 
hljómsveitarinnar 
Skunk Anansie á 
Ísla nd i g löddu st 
eflaust mikið í morg-
un við þau tíðindi að 

von væri á henni til landsins. Þetta 
er í þriðja sinn sem sveitin heldur 
tónleika á Íslandi, en báðir tónleik-
arnir fóru fram árið 1997.

Í viðtali við Morgunblaðið fyrir 
seinni tónleika sveitarinnar sagði 
Skin fyrri tónleikana á Íslandi hafa 
verið þá allra skemmtilegustu sem 
hún hefði nokkurn tímann spilað á, 
svo búast má við að meðlimir sveit-
arinnar séu engu minna spenntir en 
aðdáendur yfir Íslandsförinni.

Söng- og leikkonan Anna Mar-
grét Káradóttir hefur verið aðdá-
andi sveitarinnar lengi, en Skunk 
Anansie á stóran hóp aðdáenda 
hérlendis.

„Ég skildi ekkert hvað var í gangi 
þegar ég leit á símann minn og þar 
biðu mín milljón skilaboð, allir að 
deila fréttunum af komu þeirra 
með mér. Mér finnst það mjög fal-
legt hvað margir hugsuðu til mín. 
Ég hef hlustað á Skunk Anansie 
frá því ég var unglingur og það má 
segja að unglingaveikin hafi orðið 
bærilegri með hjálp tónlistarinn-
ar þeirra. Það er mikil útrás fólgin 
í því að hlusta á tónlistina þeirra og 
ákveðin sáluhjálp í ballöðunum. 
Tónlistin hreyfir svo við manni, 
það er svo mikil tilfinning í henni. 
Ég spilaði Stoosh aftur og aftur. Við 
vinkonurnar vorum allar með Skin 
á heilanum, hún var og er svaka-
legur töffari. Tískan, röddin, hún er 
allur pakkinn,“ segir Anna Margrét.

Eftirminnilegir tónleikar
Ein eftirminnilegasta uppákoma í 
tónlistarlífi á Íslandi var þegar til 
stóð að hljómsveitin spilaði nokkur 
lög á þaki DV-hússins í Þverholti. 
Brá Skin, söngkonu sveitarinnar, og 
félögum heldur betur í brún þegar 
þau tóku við gullplötu á svölum 
hússins því það var strekkings-
vindur og ískalt. Brugðið var á það 
ráð að færa tónleikana inn í húsið 
þar sem aðdáendur fengu einstakt 
tækifæri til að hlusta á átrúnaðar-

goð sín á nánum og lágstemmdum 
tónleikum.

„Ég fór á seinni tónleikana þeirra 
í september minnir mig. Ég komst 
ekki á fyrri tónleikana því pabbi 
minn var að halda upp á fimmtugs-
afmælið sitt og ég var nett brjáluð 
yfir því. Ég fór samt á seinni tón-
leikana með þeim í Höllinni 1997, 
árið sem ég fermdist, og var alveg 
dolfallinn aðdáandi eftir það. Hef 
ekki farið út að sjá þau en fylgist 
reglulega með þeim og hvar þau eru 
að spila hverju sinni. Það er búið að 
vera á dagskránni að fara út á tón-
leika, þar sem ég hélt að Íslands-
draumurinn væri úti,“ segir hún.

Sönkonan Skin er ekki bara þekkt 
fyrir kraftmikla rödd og frábæra 
sviðsframkomu, heldur hefur hún 
alltaf þótt bera af í töffaraskap og 
tískuviti.

„Hún hefur líka haft mikil áhrif á 
mig sem söngkonu og er mér mikil 
fyrirmynd. Röddin hennar er svo 
ótrúlega einstök og raddsviðið alveg 
svakalegt. Það er svo mikil áskorun 

að syngja lögin þeirra, ég elska það. 
Margir vinir mínir eru líka aðdá-
endur. Ég hélt einmitt óskalagatón-
leika fyrir ekki svo löngu og það 
kom mér á óvart hvað margir vinir 
mínir vildu lag með þeim. Ég finn 
mikinn áhuga hérlendis og sá það 
mjög skýrt þegar ég sendi þeim þessi 
litlu skilaboð þarna um árið,“ segir 
Anna Margrét.

Bjóst ekki við svari
Fyrir fjórum árum hafði Anna Mar-
grét samband við sveitina og bað 
hana um að koma og halda tónleika 
á landinu. Það kom henni að óvart 
þegar henni barst svar frá Sjálfri 
Skin.

„Ég hafði samband við þau í ein-
hverju gríni og stakk upp á að þar 
sem það væru að verða 20 ár síðan 
þau komu til Íslands, þá væri það 
góð hugmynd að halda afmælistón-
leika hérna. Mánuði síðar fékk ég 
svar frà sjálfri Skin sem tók mjög vel 
í þetta. Þetta vatt síðan upp á sig og 
það höfðu margir viðburðahaldarar 
samband við mig og sögðust tilbúnir 
að skoða þetta. Það langaði marga 
að reyna að fá þau aftur til landsins 
en það þótti of stórt og dýrt svo ekk-
ert varð úr því. Það gleður mig því 
óneitanlega mikið að sjá að þau eru 
loksins að koma aftur til landsins. 
Góðir hlutir gerast greinilega hægt,“ 
segir Anna Margrét og hlær.
steingerdur@frettabladid.is

Fékk skilaboð frá Skin
Hljómsveitin Skunk Anansie er væntanleg til landsins í haust. 
Þetta verður í þriðja skiptið sem hún kemur til landsins og  
heldur tónleika. Anna Margrét sendi skilaboð á sveitina fyrir 
fjórum árum og fékk svar frá Skin, söngkonu sveitarinnar.

Anna Margrét hlakkar mikið til að sjá Skunk Anansie spila í Laugardalshöll í haust. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Tónleikar Skunk Anansie fara fram þann 24. október í Laugardalshöll
Miðasala hefst klukkan 10.00 næsta föstudag á tix.is. MYND/GETTY
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MARIA
BAPTIST
23. febrúar
Kl. 20.00
Silfurberg 

BEINT FRÁ BERLÍN 



Svartur Doritos Zinger Twister, 
3 Hot Wings, franskar, 

gos og lakkrísrör

1.999 kr.
Stökkar Zinger kjúklingalundir, salsa, 
kál, mæjó, ostur og muldar svartar 
Doritos-flögur í mjúkri ristaðri tortillu

1.199 kr.

GRILLAðUR OG MARINER AðUR KJÚKLINGUR

MEð ÞRIGGJA OSTA BLÖNDU; PEPPER JACK,

CHEDDAR OG MOZZARELLA, ÁSAMT CREAMY

JALAPENO-SÓSU OG SVÖRTU DORITOS.

ALLT SETT Í FERSKA TORTILLU OG GRILLAð.

STÖK 1.199 KR.

MÁLTÍÐ 1.799 KR.

DORITOS QUESADILL A , SVART DORITOS, 
OSTASÓSA , MIðSTÆRð AF GOSI OG L AKKRÍSRÖR HAFNAR FIRðI / GR AFARHOLTI

Pöntunin þín er nú klár 
í Appborgaranum!

Pöntunin er í
komin vinnslu

Panta

Skanna

Borga

Sækja

1

2

3

4

Leitaðu til afgreiðslufólks ef þú vilt greiða pöntunina með peningum

Sæktu appið í
App Store eða 

Google Play
í símanum þínum

Nánar á kfc.is/app



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Hauks Arnar 
Birgissonar

BAKÞANKAR

LISTHÚSINU LAUGARDAL  s. 581 2233  |  BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150
OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16  |  svefnogheilsa.is

UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði og Bara snilld, Egilsstaðir 

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

Verð með botni og fótum:

90x200 cm 
Verð áður kr. 99.900 NÚ AÐEINS KR. 79.900

120x200 cm 
Verð áður kr. 119.900 NÚ AÐEINS KR. 99.900

      Ath. fleiri stærðir í boði.

Verð með botni og fótum:

90x200 cm 
Verð áður kr. 77.900 NÚ AÐEINS KR. 57.900

120x200 cm 
Verð áður kr. 89.900 NÚ AÐEINS KR. 69.900

      Ath. fleiri stærðir í boði.

Mikið úrval af hvíldarstólum
Verð frá kr. 79.900.-Ve
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HVÍLDARSÓFI
Rafstilltur 3ja sæta sófi.

Leður á slitflötum.
Til í svörtu, gráu og brúnu.

Verð kr. 219.900.-

HVÍLDARSTÓLL MEÐ LYFTU
Með rafstillingu. Leður á slitflötum. 

Til í svörtu, gráu og brúnu.

Verð kr. 119.900.-

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

20.000 KR. AFSLÁTTUR AF ÖLLUM RÚMUM

25% AFSLÁTTUR AF MJÚKVÖRU

STILLANLEG
RÚM Í ÚRVALI

GÆÐARÚM
Góð
hvíld

10
0%

 SVEFN – 100% HEILSA
    100%

 SVEFN – 100% HEIL
SA

   

á fermingartilboði

DELUXE
Hágæða 7 svæðaskipt heilsudýna. 
Styður rétt við líkamann. Aðlagast 
líkamanum og gefur betri öndun.  
Góð þrýstijöfnun og réttur stuðningur 
tryggir betra blóðflæði og þú færð 
dýpri og betri svefn. 

Verð með botni og fótum:

90x200 cm 
Verð áður kr. 77.900 NÚ AÐEINS KR. 57.900

120x200 cm 
Verð áður kr. 89.900 NÚ AÐEINS KR. 69.900

      Ath. fleiri stærðir í boði.

VALHÖLL
5 svæðaskipt heilsudýna.
Góð millistíf heilsudýna á frábæru verði. 
Pokagormakerfi, gæðabólstrun. 

SAGA/FREYJA
Hágæða 7 svæðaskiptar heilsudýnur.
Pokagormakerfi, þrýstijöfnun í yfirdýnu, 
sterkir hliðarkantar, gæðabólstrun. 

LAUGARÁSVEGI 1

Þar sem ég ligg hér á sundlaug-
arbakkanum á Tene, horfi 
ég á Bretana allt í kringum 

mig. Þeim finnst greinilega gaman 
að ferðast til sömu staða og mér. 
Þessir, sem hér umlykja mig, falla 
að staðalímyndinni. Þriðjungur 
þeirra er hættulega sólbrenndur, 
helmingurinn er sköllóttur og allir 
eru þeir með húðflúr á tilviljana-
kenndum stöðum á líkamanum. 
Þar sem þeir liggja hér með ístruna 
út í loftið, velti ég því fyrir mér 
hvernig þeir skyldu hugsa um 
okkur Íslendingana. Hvernig 
vissi gaurinn sem reyndi að lokka 
okkur inn á veitingastaðinn sinn í 
vikunni að við værum Íslendingar? 
Hann var löngu byrjaður að hlaða 
í íslenska frasa áður en við komum 
upp orði. „Gott kvöld, Iceland. 
Æjafjagglajokul,“ hrópaði hann og 
bauð okkur ókeypis fordrykk.

Úti á götu þekkjumst við 
reyndar af öllum H&M-pokunum, 
nú eða vegna þess að við köllum 
götuna alltaf „Laugaveginn“. Svo 
skiljum við líka börnin okkar eftir 
í kerrum fyrir utan verslanirnar. Á 
ströndinni fara kríthvítir fótlegg-
irnir ekki fram hjá neinum. Eins og 
endurskinsmerki veltumst við um í 
flæðarmálinu.

Á barnum þekkjumst við af 
dónaskapnum. Við segjum aldrei 
„please“ enda er íslenska útgáfa 
orðsins ekki til. Á veitingastöð-
unum þekkjumst við af öllum 
sósunum sem við biðjum um. Ef 
ekki þess vegna þá vegna þess að 
við pöntum okkur of marga rétti 
og skiljum helminginn eftir. Í sam-
skiptum þekkjumst við af saman-
burði okkar við önnur lönd, sem 
ratar inn í öll okkar samtöl. Svo 
segjum við líka heilu setningarnar 
á innsoginu. Útlendingar kunna 
það ekki.

Loks erum við eina þjóðin í 
heiminum sem grillar í snjó, en það 
vita Bretarnir kannski ekki.

Auðþekkjanleg


