
LÖGREGLUMÁL Þrátt fyrir að skrán-
ingar- og skýrslukerfi lögreglunn-
ar, LÖKE, geymi upplýsingar um 
allar uppflettingar sem gerðar 
eru er ekkert virkt eftirlit með 
misnotkun á kerfinu. Heimildir 
Fréttablaðsins herma að vegna 
ákæru sem þingfest var fyrir hér-
aðsdómi í gær á hendur lögreglu-
manni fyrir misnotkun á kerfinu 
hafi embætti ríkislögreglustjóra 
til skoðunar að taka upp hertar 
reglur um notkun þess, jafnvel 
með því fyrirkomulagi að skýr-
ingu verði að gefa fyrir uppflett-
ingum í hvert sinn.

Sigríður Björk Guðjónsdóttir,  
nýskipaður lögreglustjóri á höf-
uðborgarsvæðinu, segir að skoða 

verði hvernig farið sé með upp-
lýsingar í LÖKE-kerfinu en Árni 
Albertsson, aðstoðaryfirlögreglu-
þjónn og yfirmaður tæknimála 
hjá ríkislögreglustjóra, segir að í 
dag hafi embættið eftirlit með því 
hverjir fái auknar aðgangsheim-
ildir í kerfinu en að ekki sé vinn-
andi vegur að fylgjast með öllum 
uppflettingum vegna fjölda þeirra.

„Það koma á hverju ári upp 
grunsemdir um að upplýsingar 
hafi lekið. Þá metur viðkomandi 
lögregluembætti hvort það vill 
gera eitthvað í málinu,“ segir Árni. 

Lögreglumaðurinn sem kom 
fyrir dómara í gær og neitaði 
sök er sakaður um að hafa á sex 
ára tímabili flett upp 45 konum í 

LÖKE-gagnagrunninum og skoðað 
þar upplýsingar um konurnar, án 
þess að uppflettingarnar tengdust 
starfi hans sem lögreglumanns.
 snaeros@frettabladid.is

NÁTTÚRUHAMFARIR „Það eru um 
60 ferðamenn á leið til byggða. 
Eftir því sem við vitum best er það 
svæði sem nú er skilgreint hættu-
svæði orðið mannlaust,“ sagði 
Hjörleifur Finnsson, þjóðgarðs-
vörður á norðursvæði Vatnajökuls-
þjóðgarðs í gærkvöldi. Hjörleifur 
segir þó að einn og einn göngu-

maður geti leynst inni á svæðinu. 
Ekki sé hægt að útiloka það með 
öllu. 

„Það eru mögulega einhverjir, 
sem hafa ekki séð nein skilti og 
engan hitt, sem vita ekki af óró-
anum í jöklinum,“ segir Hjörleif-
ur. Hann segir að starfsmenn þjóð-
garðsins séu á leið út af svæðinu 

en síðastir til að yfirgefa það verði 
skálaverðir og lögreglumenn.

- jme / sjá siðu 10 og 12

Bíasmiðurinn hf, að Bíldshöfða 

16, hefur selt vörur frá bílsæta-

framleiðandanum Recaro GmbH 

frá árinu 1981. Recaro setti fyrsta 

barnabílstólinn á markað árið 
1998 en síðan hafa þeir hlotið 
fjölda virtra verðlauna. Nú síðast 

fékk ungbarnastóllinn Recaro 
Priva hæstu einkunn sem þýska 

matsfyrirtækið Stiftung Waren-
test hefur gefið og var útnefndur 

besti barnabílstóllinn frá upp-
hafi. Hefur hann einnig verið 
tilnefndur til Þýskra hönnunar-

verðlauna 2015.Stóllinn kom til Íslands um 
mitt sumar og hefur fengið afar 

góðar viðtökur. Hann er búinn 
ýmiskonar framúrskarandi ör-
yggisþáttum sem Páll Leifsson, 

framkvæmdastjóri Bílasmiðsins 

hf, kann góð skil á. „Stóllinn er meðal annars búinn 

byltingarkenndu innleggi sem 
er kallað HERO system. Þetta er 

höfuðstuðningur með áföstum 
axla púðum úr einskonar gel-
svampi sem er sérstaklega
og lagast vel aðð

kíló og stækkanlegur. „Hægt e
að hækka beltinþví

BESTI STÓLLINN FRÁ UPPHAFI
BÍLASMIÐURINN KYNNIR  Ungbarnastóllinn Recaro Priva hlaut nýverið 

hæstu einkunn sem þýska matsfyrirtækið Stiftung Warentest hefur gefið og 

var útnefndur besti barnabílstóllinn frá upphafi með einkunnina 1,3. Hann 

fæst hjá Bílasmiðnum að Bíldshöfða 16 og umboðsaðilum um land allt.

GRÍÐARLEGA ÖRUGGUR Recaro Priva kom til landsins um mitt sumar

fengið afar góðar viðtökur.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

Taka 12 Kg · HljóðlátStórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.<Þvottvélin tekur  heitt og kalt vatn Afkastamikill þurrkari >
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Amerískgæðavara

Amerískgæðavara

ÓDÝRAR BORGIRLeitar hugurinn út? Vefsíðan puretravel.com hefur tekið saman 

lista yfir ódýrar borgir 2014. Hér eru fimm efstu: Ríga í Lett-

landi, Búdapest í Ungverjalandi, Lissabon í Portúgal, 
Dubrovnik í Króatíu og Istanbúl í Tyrklandi.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Lokaútsalaenn meiri verðlækkun 
 70% afsláttur af öllum útsöluvörum 

  
(reiknast af upphaflegu verði) 

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58   
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V I Ð  ELSKUM 
U M H V E R F I Ð !

Álverð hækkar áframÁlverð hefur hækkað nær samfellt allt þetta ár, úr 
um 1.800 í um 2.050 dali á tonn, samkvæmt tölum 
sem IFS greining birti í gær. Þar segir líka að 
þrátt fyrir aukna framleiðslu í Mið-Austurlöndum 
og í Kína þá líti út fyrir meira jafnvægi á mark-
aðnum en áður.IFS greining segir að styrkleikamerki í bílafram-
leiðslu og umbúðaframleiðslu leiði til væntinga um 
aukna eftirspurn. Þetta virðist hafa bein áhrif á af-
komu íslenskra fyrirtækja. Í hálfsársuppgjöri HS 
Orku segir til að mynda að breyting á virði afleiða, 
sem eru framtíðarvirði orkusölusamninga sem tengj-
ast álverði, hafi verið neikvæð um 242 milljónir 
króna í ár en var neikvæð um 3.950 milljónir á sama 
tímabili í fyrra. 

- jhhMikil velta fyrir hluthafafundVelta með bréf í N1 í Kauphöll Íslands nam 309
milljónum í gær, en félagið helddag Á f ndsins u
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Kynningarblað

LJÓSMYNDIR
MIÐVIKUDAGUR  20. ÁGÚST 2014

FRAMKÖLLUN & PRENTUN
Skemmtileg skrásetning á 
gestagangi yfir fimm ára tímabil. 

KynningarblaKynningarblangarblaððð
RFRAMKÖLLUN & PRENTUNUN

Skemmtileg skrásetning ámtileg skrásetning áetning á 
gestaganggestagangi yfir fimmestagangi yfir fimm árair fimm ára tímabil tímabil. 

SLYSABÆTURMIÐVIKUDAGUR  20. ÁGÚST 2014

Kynningarblað

Við sækjum bæturnar – Slysabætur.is

öfl asti upplýsingavefur landsins á sínu sviði og er mikið heimsóttur í hverjum mánuði. Að baki slysabætur.is 

f i nheimtu slysabóta. Slysabætur.is eru með skrifstofur á Höfðatorgi í 

læknir og lögfræðingur, og 

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl-júní 2014

Miðvikudagur

14

4 SÉRBLÖÐ
Slysabætur | Ljósmyndir | 
Markaðurinn | Fólk  

Sími: 512 5000

20. ágúst 2014
194. tölublað 14. árgangur

ferðamenn voru á 
hættusvæðinu 

áður en það var rýmt í gær.
60

FLJÓTLEGT OG ÞÆGILEGT
ms.is

Gráða & feta
ostateningar í olíu

FLUGFÉLAG FÓLKSINS

TÓNLIST Af þeim 56 plötusnúðum 
sem troða upp í miðbæ Reykja-
víkur í ágúst eru 36 karlmenn og 
20 kvenmenn samkvæmt óform-
legri könnun Fréttablaðsins. Ef 
könnunin er borin saman við lista 
raftónlistartímaritsins DJ Mag 
yfir hundrað bestu plötusnúða 
heims kemur í ljós að Ísland er 
betur statt en mörg önnur lönd. 
Á þeim lista er hlutfall kvenna 
aðeins fjögur prósent. 

Plötusnúðurinn og listakonan 
Sunna Ben vill sjá fleiri kven-
kyns plötusnúða á Íslandi. Hún 
telur konur í þessu fagi vanta 
fyrir myndir. - þij / sjá síðu 22

Kynjahlutföll plötusnúða:

Þriðjungurinn 
kvenmenn

ENGINN STRÁKALEIKUR  Sunna segir 
konur oft leita ráða hjá henni um að 
þeyta skífum. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SKOÐUN Hjálmar Árnason deilir á 
viðbrögð Ölgerðarinnar gagnvart fær-
eyskum bruggurum.  14

LÍFIÐ Sjónvarpskokkurinn Guðrún 
Veiga gefur út bók fyrir jólin. 30

SPORT Stjarnan mætir  Inter frá Ítalíu 
í kvöld í stærsta leik félagsins frá upp-
hafi. 26

Endurskoða innra 
eftirlit vegna njósna
Í gær var þingfest ákæra á hendur lögreglumanni sem sakaður er um að hafa flett 
upp upplýsingum um 45 konur. Ekkert eftirlit er með notkun LÖKE-kerfis lögreglu.

Bolungarvík 9°  NA 6
Akureyri 10°  NNA 7
Egilsstaðir 10°  NNA 5
Kirkjubæjarkl. 14°  NA 5
Reykjavík 12°  NNA 8

Bjart sunnan og vestan til    en dálítil 
væta norðaustanlands. Strekkingur með 
suðurströndinni en annars víða fremur 
hægur vindur. Hiti 7-16 stig. 4

Búið að banna alla umferð norðan Dyngjujökuls og rýma svæðið:

Hættusvæðið er mannlaust

Skoða 
verður 

hvernig farið 
er með upp-

lýsingar í 
kerfinu. 

Sigríður Björk 
Guðjónsdóttir, nýskipaður 

lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu

ÞREFALDIR EVRÓPUMEISTARAR  Leikmenn Inter æfðu á Laugardalsvelli í gærkvöldi eft ir komuna til landsins fyrr um dag-
inn. Ítalska stórliðið mætir Stjörnunni úr Garðabæ klukkan 21.00 í fyrri leik liðanna í umspili um sæti í riðlakeppni Evrópudeild-
arinnar. Uppselt er á völlinn í kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

VIÐSKIPTI Markaðsverð Iceland-
air hefur lækkað um 2,9 millj-
arða frá því á mánudag. Grein-

endur á markaði 
segja fréttir af 
mögulegu gosi 
í Bárðarbungu 
hafa áhrif á 
gengi hlutabréfa 
í fyrirtækinu. 

„Fyrir mér 
eru þetta of 
sterk viðbrögð,“ 
segir Jóhann 

Viðar Ívarsson, greinandi hjá IFS 
greiningu. Jóhann Viðar segir 
eldgos geta komið Icelandair illa 
til skemmri tíma en til lengri 
tíma litið gæti gos haft mjög 
jákvæð áhrif fyrir fyrirtækið 
líkt og gerðist eftir gosið í Eyja-
fjallajökli. - jhh / sjá síðu 2 í Markaðnum

Bárðarbunga hræðir fjárfesta:

Gengi Icelandair 
lækkað talsvert

JÓHANN VIÐAR 
ÍVARSSON

Lítið um stórmyndir
Verkefnum erlendra kvikmyndavera 
hér á landi hefur fækkað. 

Bænheyrðir  
 Símtölum rigndi yfir Ellimálaráð eftir 
að RÚV ákvað að hætta bænalestri. 2
Meira langtímaatvinnuleysi 
 Forstjóri Vinnumálastofnunar segir 
aukið langtímaatvinnuleysi áhyggju-
efni. 4
Tekist á í Ferguson  A  fstaða íbúa 
í Ferguson til lögreglu skiptist í tvö 
horn eftir húðlit. 6

FRÉTTIR
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GUÐLAUGUR ÞÓR 
ÞÓRÐARSON

STJÓRNMÁL Hanna Birna Krist-
jánsdóttir innanríkisráðherra 
gerði grein fyrir sinni hlið á „leka-
málinu“ svo kallaða á þingflokks-
fundi Sjálfstæðisflokksins í Vest-
mannaeyjum í gær. Að sögn voru 
þingmenn flokksins ánægðir með 
skýringar ráðherrans. 

„Það var fullur stuðningur við 
Hönnu Birnu í þingflokknum. Menn 
ræddu þetta og voru sammála um 
að lýsa stuðningi við ráðherrann og 
þá ákvörðun hans að láta af emb-
ætti dómsmálaráðherra,“ sagði 

Guðlaugur Þór Þórðarson, varafor-
maður þingflokksins. 

Guðlaugur Þór segir að ekki hafi 

verið til umræðu hver yrði næsti 
dómsmálaráðherra, eða hvort yrði 
stokkað upp í ríkisstjórninni. 

Hann segir að Bjarni Benedikts-
son fjármálaráðherra hafi farið 
yfir drög að fjárlagafrumvarpinu 
og ráðherrar flokksins hafi farið 
yfir hvaða mál þeir hyggist leggja 
fram á þingi í vetur. Áfram verður 
fundað í dag og ætlar Bjarni þá að 
gera grein fyrir því hvernig afnámi 
hafta verði háttað. 

Þingflokkur framsóknarmanna 
hittist á Selfossi. Að sögn Sigrúnar 

Magnúsdóttir þingflokksformanns 
voru þingmenn og ráðherrar að 
fara yfir mál vetrarins. „Það eru 
mörg stór mál sem bíða,“ segir 
Sigrún. Hún segir að lekamálið 
og málefni Hönnu Birnu hafi ekki 
verið fyrirferðarmikil á fundinum. 

„Málefni Hönnu Birnu eru ekki 
meginmál íslenskra stjórnmála,“ 
segir Sigrún.

 Hún segir jafnframt að það hafi 
ekki verið til umræðu á fundin-
um hver tæki við dómsmálum af 
Hönnu Birnu. - jme

SIGRÚN 
MAGNÚSDÓTTIR

FÓLK Krakkarnir Franz, Auður Erla og Sara hafa nýtt sumarið í Bol-
ungarvík í að byggja gróðurhús úr timbri, olíutunnum og gleri sem 
átti að henda. 

Jón Hafþór Marteinsson, faðir barnanna, átti hugmyndina að gróð-
urhúsinu. „Ég held að það hafi bara verið keypt kítti og skrúfur í 
húsið. Annað var endurnýtt úr efni sem átti að henda,“ segir Hafþór 
og bætir við að húsið sé auðvelt í smíðum og flestir krakkar geti byggt 
svona hús með réttum leiðbeiningum. - ih

Byggðu gróðurhús í Bolungarvík úr efni sem átti að henda:

Börnin endurnýttu efni í gróðurhús 

VISTVÆNT GRÓÐURHÚS  Krakkarnir bíða spenntir eftir að fá að smakka fyrstu upp-
skeru úr gróðurhúsinu, gulrætur og blómkál. MYND/LINDA

DÓMSMÁL Hæstiréttur Íslands 
staðfesti gæsluvarðhaldsúrskurð 
Héraðsdóms Norðurlands eystra 
yfir karlmanni sem grunaður 
er um barnaníð. Maðurinn skal 
sæta gæsluvarðhaldi til 22. ágúst. 
Maðurinn er sakaður um að hafa 
gefið sig á tal við tvo drengi á 
bílastæði heimilis þeirra og feng-
ið þá til að fylgja sér í íbúð sína. 
Þar er manninum gefið að sök að 
hafa rassskellt þá báða og síðan  
brotið gegn þeim kynferðislega. 
Drengirnir gátu lýst manninum 
og nafngreint hann. - ih

Dæmdur í gæsluvarðhald:

Grunaður um 
kynferðisbrot 

SPURNING DAGSINS

Skógagarhlíð 18 • Sími 59595 100000 
www.heimimsferrddir.is 

irt
B

irt
 m

eð
 f

m
yr

irv
ar

a 
u

ar
a 

m
 p

re
nt

vi
lu

r
lu

r. 
lu

r. 
H

ei
m

s
H

e
H

fe
rð

i
ás

k
r á

sk
ljailj
a 

ilj
sé

r r
sé

é
ththth

.. 
th

. hhthth
..

thth
...hthhhhhhhhhhhhhhhhthhhhhhhhhhhhthhthththt

ð ð að
 ðððððððððððððððððððððððððððððððððaðaðððððaðaððððððaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

t
ét

t t
ét

t ttt
l l

eleel l
e

il 
lel l
e

il 
lee

il 
lee

il 
ðr

ét
ðr

ét
ið

ré
t

ðr
ét

ið
ré

tétét
ið

ré
t

ið
ré

t
ið

ré
ttét

ið
ré

t
ið

ré
t

ið
ré

tétt
ið

ré
tét

ið
ré

t
ðr

ét
ðr

étét
ðr

éé
ðr

é
ðrð

aaaaaaaaaaaaaaaa
g

a
g

a
tin

g
a

ng
a

in
g

a
in

g
a

tin
g

a
g

a
tin

g
a

tin
g

a
g

a
ng

a
tin

g
a

tin
g

a
ng

a
ng

a
ng

aa
ng

a
g

a
in

g
a

g
a

g
aa

g
a

ng
aa

ng
a

g
a

gnggin
g

tin
gg

tin
gnggnggtintintinnntitititit

l
á 

sl
á 

sl
á

slslsl
á 

sl
á

slsl
á 

sl s
l

á 
slsl

á 
sll

á 
sl

á
slsllsl

á
sl

á
sl

á
sl

á 
slsl

á 
sl

á 
sl

á 
sll

á 
slsllsl s
lsl

á 
sl

á 
sl

á 
sll

á 
slslsl

á
slsl

á 
sl

á 
s

á 
ss

á
s

á 
s

á
sss

á 
sssss

á
s

á 
s

á 
s sssá 
sssss sá 
ssssss

ááááá áááááááááááá ááááááááááá    
ku

. 
ku

. uuu.
 

u.
 

ku
.. u.
 

ík
u.

 
ku

 
kuku

. u.
ík

u.uuuu.ku
.u

ík
uuuu

ík
uu

ík
u

ík
u

ík
uuukukuuuuuuík
uuu

ík
ukík
ukukuík
u

ík
u

ík
ukukkkíkíkíkkkkkíkíkkkíkíkíkkíkkkkíkíkkkíkíkíííííííííííííííí

A
t

A
t

A
t

A
t

A
t

A
t

A
tttt

A
tttt

A
t

A
t

A
t

A
t

A
t

A
t

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Frá kr. 

62.950

28. ágúst í 11 nætur

Netverð á mann frá kr. 62.950 á Aguamarina m.v. 2 fullorðna og 
2 börn í íbúð. Netverð á mann frá kr. 98.950 á Aguamarina m.v. 
2 fullorðna í íbúð.

Costa del Sol
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Flugsæti frá kr. 

Hermann Þór, hefur þú lent í 
kúrbít?
„Já, ég hef lent í honum.“
Hermann Þór Snæbjörnsson, sem kallaður 
er Kúrubangsinn, er stofnandi Kúrufélaga 
grúbbunnar á Fésbókinni. Hann gaf lesendum 
Fréttablaðsins uppskrift að góðu kúri í gær.

TRÚMÁL Eftir að hafa ráðfært sig 
við biskup Íslands hefur Ríkisút-
varpið ákveðið að hafa áfram á 
dagskrá að morgni morgunbæn 
og orð dagsins á Rás 1. Í þætt-
inum verður flutt stutt hugvekja 
og bæn. Nýr þáttur um trúarleg 
málefni verður einnig á dagskrá 
á sunnudagskvöldum. 

Mikla athygli vakti í síðustu 
viku þegar ákveðið var að hætta 
lestri bæna á RÚV. Mótmælin 
komu úr ýmsum áttum og m.a. 
var stofnuð Facebook-mótmæla-
síða þar sem um 6.500 manns 
höfðu skráð sig í gær.

Sömuleiðis stoppaði síminn 
ekki hjá Ellimálaráði Reykja-
víkurprófastdæma eftir að til-
kynnt var að lestri bænanna 
yrði hætt. Þar kvörtuðu eldri 
borgarar sáran yfir ákvörðun-
inni og óskuðu eftir því að ráðið 
gripi í taumana. Sú varð einmitt 
raunin árið 2007 þegar Ríkisút-
varpið ætlaði að taka þáttinn Orð 
kvöldsins af dagskrá. Þá fundaði 
þáverandi framkvæmdastjóri 
ráðsins með Páli Magnússyni, 
þáverandi útvarpsstjóra, og á 
endanum var ákvörðunin dregin 
til baka.

Þórey Dögg Jónsdóttir, núver-
andi framkvæmdastjóri, tók 
við starfinu fyrir ári en forveri 
hennar hafði sinnt því í fimmtán 
ár. „Það rigndi yfir hana beiðn-
um 2007 og hún sá sig knúna til 
að gera eitthvað í málinu. Hún 
safnaði undirskriftum og fór 
með hóp í RÚV,“ segir Þórey 
Dögg aðspurð og bætir við að 
síminn hafi ekki stoppað hjá 
þeim báðum undanfarna daga. 

Ellimálaráð ætlaði að funda 
í gær og til greina kom að óska 
eftir fundi með Magnúsi Geir 
Þórðarsyni útvarpsstjóra rétt 
eins og gert var fyrir sjö árum. 
Ljóst er að engin þörf verður á 
því í þetta sinn.

  freyr@frettabladid.is

Síminn stoppaði 
ekki hjá Ellimálaráði
Símtölum frá eldri borgurum rigndi yfir Ellimálaráð Reykjavíkurprófastsdæma eftir 
að Rás 1 ákvað að hætta lestri bæna. Ákvörðunin var dregin til baka í gær. Fyrir sjö 
árum fundaði ráðið með þáverandi útvarpsstjóra með góðum árangri.

„Það má segja að það kom okkur á óvart hvað viðbrögð-
in voru mikil,“ segir Magnús Geir Þórðarson útvarps-
stjóri spurður út í viðbrögð almennings við stöðvun 
bænalestursins. „Það er ánægjulegt að finna að þetta 
skiptir marga miklu máli og okkar markmið er auðvitað 
að hlusta á hlustendur okkar og áhorfendur. Við reynum 
að taka mark á fólki og vera í þjónustuhlutverki og með 
þessu erum við að bregðast við því,“ segir Magnús Geir.  

Í yfirlýsingu sem Magnús Geir og Þröstur Helgason, 
dagskrárstjóri Rásar 1, sendu frá sér í gær vonuðust 
þeir eftir því að sættir næðust. „Vonir okkar standa til 

þess að með því að fastar hugvekjur og bænir verði áfram á dagskrá Rásar 
1 megi skapa sátt um þær aðgerðir sem fram undan eru til að efla rásina,“ 
sögðu þeir í yfirlýsingunni.

Viðbrögðin komu útvarpsstjóra á óvart

MAGNÚS GEIR 
ÞÓRÐARSON

ÞÓREY DÖGG JÓNSDÓTTIR  Ellimálaráð Reykjavíkurprófastsdæma hafði ekki undan 
að svara símtölum óánægðra eldri borgara vegna ákvörðunar RÚV.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þingflokkur Sjálfstæðisflokksins ræðir þingstörfin í vetur á tveggja daga fundi í Vestmannaeyjum: 

Ánægðir með skýringar Hönnu Birnu 

LÖGREGLUMÁL Þær 45 konur sem 
fyrrverandi lögreglumaður er 
ákærður fyrir að hafa flett upp 
í upplýsingakerfi lögreglunnar, 
LÖKE, hafa ekki verið látnar vita 
af tengslum sínum við málið. Sam-
kvæmt upplýsingum Fréttablaðsins 
stendur ekki til að greina þeim frá 
því að skýrslur um þær hafi verið 
skoðaðar af lögreglumanninum. 

„Það er ekki verið að ákæra 
hann fyrir að hafa dreift upplýs-

ingum um þess-
ar konur. Rann-
sóknin leiddi 
ekkert í ljóst sem 
bendir til þess 
að hann hafi sér-
staklega verið 
að leita að þol-
endum kynferð-
isbrota,“ segir 
Kolbrún Bene-

diktsdóttir saksóknari.

Mál gegn lögreglumanninum 
var þingfest í Héraðsdómi Reykja-
víkur í gær. Manninum er gefið að 
sök að hafa flett upp 45 konum án 
þess að það tengdist starfi hans 
innan lögreglunnar með neinum 
hætti. Honum er jafnframt gefið 
að sök að hafa flett upp og deilt 
upplýsingum um þrettán ára pilt 
sem hann hafði afskipti af í vinnu 
sinni. Lögreglumaðurinn neitar 
sök.   - ssb

Fátt bendir til þess að lögreglumaðurinn hafi flett upp þolendum nauðgana:

Vita ekki að þeim var flett upp

ÍRAK Sameinuðu þjóðirnar hyggj-
ast senda mikið af hjálpargögnum 
til íbúa í Norður-Írak sem neyðst 
hafa til að flýja heimili sín undan-
farnar vikur vegna sóknar öfga-
samtakanna Íslamska ríkisins.

Aðgerðirnar eiga að ná til 
ríflega hálfrar milljónar flótta-
manna.

Kúrdíski herinn náði Mosul-
stíflu á sitt vald á mánudag en 
hún hafði undanfarnar tvær 
vikur verið á valdi vígamanna. 
Stíflan sér stórum hluta Íraka 
fyrir rafmagni. - ih

Kúrdar taka Mosul-stíflu:

Senda Írökum 
neyðaraðstoð

KOLBRÚN BENE-
DIKTSDÓTTIR 
 saksóknari.

  Það rigndi yfir hana 
beiðnum 2007 og hún sá 

sig knúna til að gera 
eitthvað í málinu.

Þórey Dögg Jónsdóttir



Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga frá kl. 9-17 og laugardaga 12-16.
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  I  Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050  I  mazda.is

Margverðlaunuð SKYACTIV spartæknin hefur veitt Mazda sérstöðu á markaðnum. Með þessari byltingarkenndu tækni 
hefur Mazda náð fádæma árangri til lækkunar eyðslu án þess að fórna afli né viðbragði – enda er akstursánægja eitt 

aðalsmerki Mazda. Að auki er bíllinn smíðaður í anda KODO hönnunarinnar sem gælir svo sannarlega við augað.

MAZDA. DEFY CONVENTION.

Brimborg og Mazda áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu. 
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SVONA ERUM VIÐ

20% afsláttur

Fæst án lyfseðils.
Lesið leiðbeiningar í fylgiseðli vandlega fyrir notkun.

t án lyfseðils.
ð leiðbeiningar í fylgiseðli vandlega fyrir notkun

ATVINNA Af þeim sem eru á atvinnu-
leysisskrá Vinnumálastofnunar í 
júlí glíma 54 prósent við langtíma-
atvinnuleysi eða um 3.200 manns. 
Með langtímaatvinnuleysi er átt 
við þá sem hafa verið atvinnulausir 
í sex mánuði eða lengur, en af þess-
um hópi hafa rúmlega 1.600 verið 
atvinnulausir í ár eða lengur.

Langtímaatvinnuleysi hefur auk-
ist jafnt og þétt frá því í septem-
ber í fyrra. Gissur Pétursson, for-
stjóri Vinnumálastofnunar, segir 
áhyggjuefni að á meðan atvinnu-
ástandið batni almennt, fækki ekki 
í þessum hópi. „Þessar tölur segja 
ekki allt því hópurinn sem er búinn 
með bótarétt og fær fjárhagsaðstoð 
fellur utan við mælingar okkar og 
er ekki inni í þessum tölum,“ segir 
Gissur. 

Samkvæmt upplýsingum frá 
velferðarsviði Reykjavíkurborg-
ar fengu þremur prósentum fleiri 
fjárhagsaðstoð til framfærslu frá 
Reykjavíkurborg á tímabilinu janú-
ar til maí á þessu ári, en á sama 
tíma í fyrra. 

„Þetta er hætta sem skapast eftir 
kreppu,“ segir Gissur. „Enda sam-
spil af heilbrigðislegum og félags-
legum þáttum sem ýtir fólki út af 
vinnumarkaðnum til lengri tíma í 
kjölfar atvinnumissis.“ 

Atvinnuleysi á landsvísu hefur 
hins vegar ekki verið lægra frá því 
í október árið 2008. Gissur segir 
skort á vinnuafli í mörg störf, svo 
sem í mannvirkjaiðnaðinum. Það 
sé þó beðið eftir fjölgun á störfum 
sem eru betur borguð og með hærri 
menntunarkröfur og vísar Gissur 
þar til háskólamenntaðra, en það er 
næststærsti hópur atvinnulausra og 
eini hópurinn þar sem atvinnulaus-

um hefur fjölgað. Í dag eru háskóla-
menntaðir 24 prósent atvinnulausra 
og til samanburðar eru iðnmennt-
aðir eingöngu rúmlega tíu prósent. 
Þeir sem hafa eingöngu grunnskóla-
menntun eru þó enn í stærstum 
hluta eða 44 prósent atvinnulausra. 
Þróunin virðist þó vera sú að þeim 
fækki á atvinnuleysisskrá, á meðan 
háskólamenntuðum fjölgar. 

Þriðji áhyggjuþátturinn að mati 
Gissurar eru erlendir ríkisborgar-
ar. „Það gengur verr að koma fólki 
sem ekki er með málakunnáttu í 
störf. Þetta er fólk sem fékk störf 
á uppgangstíma en á erfitt með að 
komast aftur út á vinnumarkaðinn,“ 
segir Gissur en erlendir ríkisborg-
arar eru 19 prósent þeirra sem eru á 
atvinnuleysisskrá og tæplega sextíu 
prósent þeirra eru Pólverjar.

 erlabjorg@frettabladid.is 

Fleiri eru atvinnu-
lausir til lengri tíma
Rúmur helmingur þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá hefur verið án vinnu í hálft 
ár eða lengur. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir langtímaatvinnuleysi áhyggju-
efni. Einnig fjölgar í hópi atvinnulausra háskólamanna og erlendra ríkisborgara. 

ATVINNULEYSI  Háskólamenntuðum á atvinnuleysisskrá hefur fjölgað um tvö 
prósent undanfarið ár og eru nú 24 prósent atvinnulausra. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL 

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

ÞAÐ KÓLNAR Í NORÐANÁTTINNI Í DAG  en hitastigið hækkar heldur aftur um 
norðanvert landið á morgun. Fram undan er hægviðri og bjartir dagar þó hitastigið 
mætti vera hærra.
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SKIPULAGSMÁL Guðjón Kristjáns-
son, framkvæmdastjóri Sláturhúss 
Vesturlands, eygir nú von um að 
geta hafið vinnslu í fullbúnu slát-
urhúsi á Brákarey í Borgarnesi á 
næstu mánuðum eftir að nýtt aðal-
skipulag var auglýst þar í gær.

„Ég vonast til að ná jólasteik-
inni,“ segir hann.

Ástæða þess að ekki er hægt 
að vinna í húsinu er sú að í gamla 
aðalskipulaginu, sem enn er í gildi, 
er gert ráð fyrir íbúabyggð í Brák-
arey. Fyrri sveitarstjórn Borgar-

byggðar auglýsti síðan breytingu 
á aðalskipulagi í fyrra en vegna 
formgalla á henni varð að hefja 
það ferli upp á nýtt. 

Hugmyndin með Sláturhúsi 
Vesturlands er að það verði mót-
vægi við stóru sláturhúsin. Þann-
ig segir Guðjón að rekjanleikinn 
verði mun auðveldari en hjá þeim 
stóru. „Hvernig getur þú verið viss 
um hann þar sem 2.600 lömbum er 
slátrað á dag? Við munum í hæsta 
lagi slátra tvö til þrjú hundruð á 
dag.“ - jse

Fullbúið sláturhús hefur staðið ónotað í eitt og hálft ár í Borgarnesi: 

Vonast til að slátra á jóladiskinn

SLÁTURHÚS VESTURLANDS  Allt hefur 
verið til reiðu í eitt og hálft ár nema 
ein undirskrift og einn stimpill en það 
lagast með breyttu aðalskipulagi.

VIÐSKIPTI Forsvarsmenn Ölgerð-
arinnar hafa farið fram á við 
færeyska bjórframleiðandan-
um Föroya bjór að þeir hætti 
að selja bjór sinn, Föroya gull, 
hér á landi ella eiga hættu á 
málssókn. Einar Waag, fram-
kvæmdastjóri Föroyja bjór, 
gefur lítið fyrir málflutning 
Ölgerðarinnar og segir  Föroya 
gull hafa verið seldan hér á 
landi í tuttugu ár en aðeins þrjú 
ár eru síðan Ölgerðin fékk Gull 
skráð sem vörumerki. - ktd

Vilja færeyskan bjór úr ÁTVR:

Bjórbruggarar 
deila um Gull

KÚBA, AP Þau tíðindi gerðust á 
Kúbu í gær að þingmaður greiddi 
í fyrsta sinn atkvæði gegn frum-
varpi. Það var Mariela Castro, 
dóttir Rauls forseta og bróður-
dóttir Fidels, sem greiddi atkvæði 
gegn frumvarpi til laga um rétt-
indi verkamanna.

Henni þótti frumvarpið ekki 
tryggja nógu vel réttindi alnæm-
issmitaðra og fólks með óhefð-
bundna kynhneigð.

Sérfræðingar í sögu Kúbu 
muna ekki til þess að nokkurn 
 tímann áður hafi þingmaður greitt 
atkvæði gegn frumvarpi.

Þingið kemur saman tvisvar á 
ári til þess eins að hlýða á ræður 
og afgreiða frumvörp með handar-
uppréttingu. - gb

Tímamót á Kúbuþingi:

Atkvæði greitt 
gegn frumvarpi

MARIELA CASTRO  Varð fyrst kúb-
verskra þingmanna til þess að greiða 
atkvæði gegn frumvarpi. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÍÞRÓTTIR Meira en tíu þúsund 
manns höfðu í gær skráð sig í 
Reykjavíkurmaraþonið sem fer 
fram á laugardaginn. Þetta eru 
átta prósent fleiri en á sama 
tíma í fyrra. 10 km eru vinsæl-
asta vegalengdin líkt og undan-
farin ár en rúmlega helmingur 
skráðra þátttakenda stefnir á að 
hlaupa þá vegalengd eða 5.431. 
Næstflestir hafa skráð sig í hálft 
maraþon, 2.246 hlauparar, og 
1.064 hafa skráð sig í maraþon. 
Skráðir erlendir þátttakendur 
eru nú 2.163 og af 60 mismunandi 
þjóðernum. Flestir erlendu þátt-
takendanna koma frá Bandaríkj-
unum, 490 manns, og næstflestir 
frá Bretlandi eða 368.  - fb

Styttist í maraþon:

Yfir tíu þúsund 
hafa skráð sig

Á HLAUPUM   Reykjavíkurmaraþon 
Íslandsbanka fer fram á laugardaginn. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

LÖGREGLUMÁL Lögregla fann um 
fjögur hundruð kannabisplöntur 
í sumarbústað í Grímsnesi og um 
níutíu plöntur í sumarbústað í 
Hvítársíðu á föstudag.  

Tveir karlmenn, feðgar, voru 
handteknir í bústaðnum í Gríms-
nesi og þeir fluttir til yfirheyrslu 
á lögreglustöðina á Selfossi.    

Faðirinn viðurkenndi við yfir-
heyrslu að hafa staðið einn og 
óstuddur að ræktuninni og til-
gangurinn hafi verið að hafa hag 
af. Málið telst upplýst og verður 
eftir efnarannsókn sent ákæru-
valdi til frekari meðferðar. - ktd

Fundu kannabis í Grímsnesi:

Faðir játaði á sig 
kannabisræktun

LEIÐRÉTTING
Missagt var í Fréttablaðinu í fyrradag 
að Ólafur H. Sigurjónsson væri for-
maður Skólameistarafélags Íslands, hið 
rétta er að Ólafur er formaður Félags 
stjórnenda í framhaldsskólum.  

8.813 minkar voru veiddir 
árið 2004

en þeim hefur síðan fækkað ár frá 
ári á veiðiskýrslum.
 Árið 2012 voru þeir 4.206.

LEIÐRÉTTING
Eric Holder, dómsmálaráðherra Banda-
ríkjanna, var í Fréttablaðinu í gær 
ranglega titlaður sem ríkissaksóknari.

MINNINGARATHÖFN
Minnast fósturláta 
Árleg minningarathöfn vegna fósturláta 
verður haldin í Bænhúsinu við Foss-
vogskirkju í dag klukkan 15.30. Þetta er 
í nítjánda skipti sem minningarathöfn 
er haldin vegna fósturláta en fyrsta 
athöfnin var haldin 1995. 
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1



20. ágúst 2014  MIÐVIKUDAGUR| FRÉTTIR | 6

Strikið 2- Sjálandi G.bæ - 3ja herb íbúð á efstu hæð.

Mjög góð 96,1 fm. íbúð á 6. hæð, efstu hæð, í fjölbýlishúsi fyrir 
60 ára og eldri við Strikið í Sjálandi, Garðabæ. Íbúðinni fylgir sér 
stæði í upphitaðri bílageymslu og tvær sér geymslur þar innaf. 
Aukin lofthæð í stofu og útgengi á yfirbyggðar svalir til suðves-
turs. Opið eldhús með þvottaherbergi og búri innaf. Stórkostlegt 
útsýni yfir Álftanes, vestur á jökul og yfir  
Kópavoginn. Innangengt er í þjónustumiðstöð, Jónshús.   
Verð 49,9 millj   Íbúð merkt 0619. Einar og Steinunn á bjöllu.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. . 17.30 – 18.00

OPIÐ HÚS

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá

Stórglæsilegt einbýlishús, 240,8 m2, þar af 49m2 bílskúr. 3 svefn - 
herbergi, garðskáli, gufubað, tvö gróðurhús, bátur og fl.  4.500m2 
ræktuð lóð á friðsælum og góðum stað við Elliðavatn. Þetta er algjör 
náttúruperla innan borgarmarka. Sjá nánari lýsingu á www.fastko.is 
 
Nánari upplýsingar gefur Gunnlaugur Hilmarsson,  
löggildur fasteignasali og viðskiptafræðingur í síma 777 56 56.

Opið hús fimmtudaginn 21.ágúst milli kl. 18.00 og 19.00

OPIÐ HÚS

Verð kr. 79 milj. 

1. Við hvaða götu í Reykjavík stendur 
húsið sem kviknaði í á mánudag?
2. Hvað heitir ein helsta Elvis-eftir-
herma landsins?
3. Í hvaða sæti hafnaði Ingibjörg Krist-
ín Jónsdóttir í 50 metra fl ugsundi á 
Evrópumeistaramótinu á mánudag?

SVÖR

1. Grettisgötu  2. Jósef „Presley“ Ólason
3. 33 .  sæti af 38 keppendum. 

BANDARÍKIN Óeirðirnar í Fergu-
son undanfarna daga eru enn eitt 
dæmið um það þegar upp úr sýður 
í Bandaríkjunum eftir að hvítir 
lögreglumenn verða svörtum ein-
staklingum að bana. Þetta hefur 
gerst nokkuð reglulega á síðustu 
áratugum. 

Í Ferguson hefur allt logað í mót-
mælum og óeirðum frá því átján 
ára blökkupiltur, Michael Brown, 
féll fyrir byssuskotum lögreglu-
manns laugardaginn 9. ágúst. 

Ný skoðanakönnun, sem sér-
fræðingar hjá Pew Research Cen-
ter gerðu, sýnir að 80 prósent 
svartra Bandaríkjamanna segja 
atburðina í Missouri hafa orðið 
til þess að vekja athygli á mikil-
vægum málum tengdum kynþátt-
um. Einungis 37 prósent hvítra eru 
þessarar skoðunar.

Þá telja 65 prósent svartra 
Bandaríkjamanna að viðbrögð 
lögreglunnar hafi gengið of langt, 
en einungis þriðjungur hvítra er á 
sama máli.

Loks segjast aðeins 18 prósent 
svartra bera fullt traust til þeirra 
sem eru að rannsaka málið, en 52 
prósent hvítra treysta því að rann-
sóknin verði sanngjörn.

Lögregluofbeldi hefur lengi þótt 
viðvarandi vandamál víða í Banda-
ríkjunum og stjórnvöld sæta gagn-
rýni fyrir tregðu við að upplýsa 
mál af því tagi.

Samkvæmt opinberum tölum 
verða lögreglumenn í Bandaríkj-
unum um 400 manns að bana á 
hverju ári, og er þá einungis átt við 
það sem í skýrslunum eru nefnd 
„réttmæt manndráp“. Þetta eru 
eitthvað innan við fimm prósent 

allra manndrápa í Bandaríkjunum.
Tölfræðimeistarinn Nate Silver, 

sem þótt hefur sérstaklega naskur 
við að spá um kosningaúrslit, segir 
allar líkur á því að raunveruleg 
tala sé mun hærri.

Ferguson er rúmlega 20 þúsund 
manna bær, í nágrenni stórborgar-
innar St. Louis í Missouri. Um það 
bil 70 prósent íbúanna eru svört á 
hörund en 50 af 53 lögreglumönn-
um bæjarins eru hvítir. Þá er bæj-
arstjórinn hvítur á hörund og í sex 
manna bæjarstjórn eru fimm hvít-
ir á móti einum þeldökkum.

Þá er saksóknarinn Bob McCul-
loch, sem stjórnar rannsókninni á 
því sem gerðist, sömuleiðis hvítur 
á hörund. Sérstaklega hefur verið 
bent á að faðir McCullochs var lög-
reglumaður sem féll fyrir byssu-

skoti frá svörtum manni þegar 
sonurinn, sem nú er saksóknari, 
var tólf ára.

Margir telja þó góðs viti að Eric 
Holder dómsmálaráðherra, fyrsti 
blökkumaðurinn sem því emb-
ætti gegnir, hefur látið sig málið 
mjög varða og hélt til Ferguson á 
mánudag til að ræða við fólk, þar 
á meðal þá sem vinna að rannsókn 
málsins.

Þá hefur alríkislögreglan nú 
þegar tekið málið upp á sína arma, 
og var óvenju fljót til í þetta skipt-
ið. „Venjulega bíða þeir eftir því að 
yfirvöld á staðnum ljúki rannsókn 
mála,“ hefur AP-fréttastofan eftir 
Alberto Gonzales, sem var dóms-
málaráðherra í ríkisstjórn George 
W. Bush. 
 gudsteinn@frettabladid.is

Afstaða skiptist í tvö 
horn eftir húðlit
Svartir Bandaríkjamenn bera mun minna traust en hvítir til lögreglu og saksókn-
ara sem vinna að rannsókn á láti Michaels Brown í Ferguson. Bandaríska lög-
reglan er sögð verða um 400 manns að bana árlega, en sú tala gæti verið vanmat.

1991  Barið á Rodney King.

2001  Mótmæli í Cincinnati.

Nokkuð algengt er að óeirðir brjótist út í Bandaríkjunum í kjölfar 
lögregluofbeldis, einkum þegar hvítir lögreglumenn verða hör-
undsdökku fólki að bana. Nokkur helstu dæmi síðustu áratuga 
eru hér tilgreind:
1992 Óeirðir brutust út í Los Angeles eftir að fjórir lögreglumenn 
voru sýknaðir í máli blökkumannsins Rodneys King, þrátt fyrir að 
myndband næðist af þeim þar sem þeir sáust berja King til óbóta 
árið áður. Óeirðirnar kostuðu 53 manns lífið, en meira en tvö 
þúsund hlutu misalvarleg meiðsli. Tveir lögreglumannanna voru svo 
sakfelldir og dæmdir í tveggja og hálfs árs fangelsi fyrir alríkisdóm-
stóli árið eftir, en hinir tveir sýknaðir. King lést árið 2012, 47 ára.
1996 Lögreglumaðurinn Jim Knight skaut átján ára blökkupilt, 
Tyron Lewis, í St. Petersburg eftir að hafa stöðvað hann fyrir of 
hraðan akstur. Óeirðir brutust út í borginni og stóðu í tvo daga. 
Lögreglumaðurinn var sýknaður nokkrum vikum síðar og hófust þá 
óeirðir á ný.
2001 Óeirðir brutust út í Cincinnati og stóðu í nokkra daga eftir að 
lögreglumaður, Stephen Roach að nafni, skaut ungan blökkumann, 
Timothy Thomas. Roach var í hópi lögreglumanna sem voru að elta 
Thomas á hlaupum. Roach var seinna sýknaður af öllum ákærum.
2003 Óeirðir brutust út í Benton Harbor í Michigan eftir að vél-
hjólalögreglumaður hafði elt svartan mann, Terrance Shurn, sem á 
endanum ók mótorhjóli sínu á hús og lét þar lífið. 
2009 Friðsamleg mótmæli í Oakland snerust upp í óeirðir eftir að 
lögreglumaður skaut óvopnaðan svartan mann, Oscar Grant, í bakið 
á lestarstöð. Lögreglumaðurinn, Johannes Mehserle, fékk tveggja 
ára fangelsisdóm fyrir manndráp af gáleysi.

Óeirðir í kjölfar lögregluofbeldis

FYLGST MEÐ MÓTMÆLENDUM  Lögregluþjónar munda vopn sín. NORDICPHOTOS/AFP

LÍBERÍA, AP Þrír líberískir heil-
brigðisstarfsmenn, sem gefin 
voru tilraunalyf við Ebólu, hafa 
sýnt batamerki. Sérfræðingar 
vara engu að síður við því að ekki 
sé öruggt að lyfið virki. Menn-
irnir munu fá síðustu skammtana 
sem til eru af lyfinu sem nefnist 
ZMapp. Áður hafði tveimur verið 
gefið lyfið, Spánverja og Banda-
ríkjamanni. Spánverjinn lést en sá 
bandaríski er á batavegi. Lyfið er 
enn á tilraunastigi og hefur ekki 
verið prófað á mönnum áður. - ih  

Ebólulyf virðist reynast vel: 

Á batavegi eftir 
tilraunalyf

SKÓLAMÁL „Undanfarin ár hafa 
sífellt fleiri skólar lagt af busa-
vígslur þar sem tekið er á móti 
nýnemum með mismiklum bægsla-
gangi svo að jafnvel hefur jaðrað 
við ofbeldi þegar leikurinn hefur 
farið úr böndunum,“ segir Hjalti 
Jón Sveinsson, skólameistari Verk-
menntaskólans á Akureyri og for-
maður Skólameistarafélags Íslands. 

Hjalti Jón segir að skólameist-
arar og Félag íslenskra framhalds-
skóla hvetji til þess að tekið sé vel á 
móti nýnemum og þeir fái á tilfinn-

inguna að þeir 
séu velkomnir í 
skólana en hinar 
svokölluðu busa-
vígslur verði 
afnumdar. 

„Við hvetj -
um til þess að í 
hverjum skóla 
sé verklag við 
móttöku nýnema 

skilgreint og endurskoðað á hverju 
ári,“ segir Hjalti Jón og bætir við 
að þannig verði áhersla lögð á að 

halda til haga skemmtilegum siðum 
og venjum þar sem nemendur eru 
boðnir velkomnir en ekki niður-
lægðir eins og víða hefur átt sér 
stað við busavígslur. Fyrstu kynni 
nýnema af skólanum sínum geti 
haft mikil áhrif á líðan hans og 
námsgengi. - jme

Telja að nemendur hafi verið niðurlægðir þegar þeir byrja í framhaldsskóla:

Vilja leggja af allar busavígslur 

HJALTI JÓN 
SVEINSSON 

  Jafnvel hefur jaðrað 
við ofbeldi þegar leikur-

inn hefur farið úr 
böndunum. 

SÓMALÍA
Aukið sjónvarpsáhorf
Sala á sjónvörpum og sjónvarps-
áskrift hefur aukist mjög undan-
farið í Sómalíu. Að hluta til er það 
vegna þess að sómalskur almenn-
ingur óttast að hittast á fjölmenn-
um stöðum á borð við kvikmynda-
hús vegna tíðra hryðjuverkárása í 
landinu af hendi al-Shabab-hryðju-
verkasamtakanna. 

PAKISTAN
Vilja afsögn forseta 
Tugþúsundir mótmælenda réðust 
að vegartálmum og girðingum 
sem halda almenningi frá svæð-
inu í Íslamabad í Pakistan þar 
sem flestar stjórnarbyggingar 
landsins er að finna. Mótmælend-
ur vilja að Nawaz Sharif, forseti 
landsins, segi af sér.

VEISTU SVARIÐ?



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

BÓKHALDS- OG TÖLVUNÁM
Við hjá Promennt bjóðum upp á mikið úrval sérstaklega skemmtilegra og hagnýtra námskeiða í upplýsingatækni. Þeir sem vilja 
bæta við sig almennri tölvuþekkingu eða verða sterkari í bókhaldsvinnunni ættu ekki að láta þessi námskeið framhjá sér fara.

www.promennt.is

BÆTTU
VIÐ ÞIG
ÞEKKINGU

Skráning fer fram á www.promennt.is og þar má einnig finna allar nánari upplýsingar.
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Hér tók ég mín fyrstu skref og það voru gæfuspor.“
Hörður Jónasson, almennt tölvunám

Ég var mjög ánægð með námskeiðið, frábært að geta verið heima og læra í 
gegnum netið. Það var líka svo gott að geta nýtt sér sveigjanleikann í mætingu 
þar sem ég var í vaktavinnu. Ég er í alla staði mjög ánægð með þjónustuna hjá 
Promennt og á klárlega eftir að nýta mér það að fara á fleiri námskeið.“
Sólveig Pétursdóttir, bókhald – grunnur og Excel

BÓKHALD GRUNNUR
Hnitmiðað nám fyrir starfandi skrifstofu- og verslunarfólk eða þá sem hafa hug á að 
starfa á þeim vettvangi. Námið hentar einnig einstaklingum með sjálfstæðan atvinnu-
rekstur og þeim sem eru að hefja rekstur og vilja vera sem mest sjálfstæðir við bókhaldið.

Hefst: 10. og 11 okt.  •  Morgun- og kvöldhópur  •  Lengd: 110 std.   •   Verð: 124.000 kr.
Verð á mánuði með vaxtalausum léttgreiðslum í 6 mánuði: 20.667 kr.

BÓKARANÁM FYRIR LENGRA KOMNA
Viltu dýpka þekkingu þína í bókhaldi eða ertu jafnvel á leiðinni í námið Viðurkenndur 
bókari? Þá er þetta kjörinn undirbúningur fyrir þig! 

Bókaranám fyrir lengra komna er hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi sem hentar 
þeim sem hafa einhverja bókhaldsreynslu eða hafa lokið tölvu-, skrifstofu- og bókhalds-
námi og vilja ná dýpri þekkingu og færni í bókhaldi. Námskeiðið er einnig hugsað sem 
aðfararnám fyrir þá sem stefna á námið Viðurkenndur bókari. Kennsla fer að mestu leyti 
fram í formi verklegra æfinga með raunhæfum verkefnum.

Hefst: 7. okt.  •  Morgun- og kvöldhópur  •  Lengd: 100 std.   •   Verð: 124.000 kr.
Verð á mánuði með vaxtalausum léttgreiðslum í 6 mánuði: 20.667 kr.

ALMENNT TÖLVUNÁM 
Sérstaklega hagnýtt námskeið fyrir þá sem komnir eru af byrjunarstiginu og eru að 
nota tölvu í vinnunni eða heima. Námskeiðið er einnig tilvalið fyrir þá sem þurfa að 
auka öryggi sitt í allri tölvuvinnslu með aukinni þekkingu, hraða og færni. 
Helstu kennslugreinar: • 

 
Windows skjalavarsla  • 

 
Word  • 

 
Excel

   • 
 
Internet  • 

 
Outlook, tölvupóstur og dagbók

Hefst: 15. sept.  •  Morgun- og kvöldhópur  •  Lengd: 60 std.   •   Verð: 64.000 kr.
 

Verð á mánuði með vaxtalausum léttgreiðslum í 4 mánuði: 16.000 kr.

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI
Markmiðið með þessari geysiöflugu námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem
þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir fyrir próf til
Viðurkennds bókara á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

Námsbrautin er þrískipt auk undirbúnings sem felst í að nemendur læra námstækni 
í MindManager hugarkortshugbúnaðinum:
 • Bókhald - grunnur
 • Bókaranám fyrir lengra komna
 • Viðurkenndur bókari

Námsbrautin er unnin í samvinnu við Endurmenntun Háskóla Íslands (EHÍ). Kennsla 
1. og 2. hluta fer fram hjá okkur í Promennt (bæði staðnám og fjarkennsla í boði) 
en 3. misseri fer fram hjá EHÍ. Fyrstu tveir hlutarnir eru metnir til allt að 10 eininga 
til stúdentsprófs, þriðja og síðasta hlutann er hægt að fá metinn til ECTS háskóla-
eininga (sjá nánar á promennt.is).

Hefst: 10. og 11. okt.  •  Morgun- og kvöldhópur  •  Lengd:  350 std.  •  Verð: 413.000 kr.

FRAMABRAUT – SKRIFSTOFUNÁM
Öflug námsbraut sem skilar strax árangri. Nám á þessari braut hentar fólki á öllum 
aldri sem vill styrkja stöðu sína enn frekar á vinnumarkaði með aukinni menntun. 
Þetta nám hentar einnig vel sjálfstæðum atvinnurekendum sem vilja vera sem mest 
sjálfbjarga í allri tölvuvinnu og við bókhaldið.
Námið hefur nýst nemendum mjög vel í atvinnuleit enda eiga þátttakendur að vera 
færir um að sinna flestum skrifstofustörfum sem ritarar og öflugir tölvunotendur eða 
sem fulltrúar og aðstoðarbókarar í bókhaldsdeildum. Þetta nám er einnig tilvalið 
sem grunnur fyrir frekara nám.

Hefst: 10.sept.  •  Morgun- og kvöldhópur  •  Lengd: 200 std.   •   Verð: 167.000 kr.
Verð á mánuði með vaxtalausum léttgreiðslum í 6 mánuði: 27.833 kr.

SKRÁÐU ÞIG Á 
PÓSTLISTANN 
OG ÞÚ GÆTIR 
UNNIÐ 150.000 KR. 
GJAFABRÉF
DREGIÐ 30. ÁGÚST ´14

STÖK NÁMSKEIÐ HEFST

NAVISION FJÁRHAGSBÓKHALD F. BYRJENDUR 5. NÓV. 
TOLLSKÝRSLUGERÐ 26. NÓV. 
EXCEL FYRIR BÓKARA 7. OKT.
EXCEL 1. OKT.
EXCEL FRAMHALD 9. OKT.
WORD 17. SEPT.
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  Það er 
gert ráð fyrir 

því að það 
komi þarna 

munkar.
Magnús Gunnarson

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

SKÓGRÆKT Stefnt er að því að á 
næsta ári verði gengið frá lang-
tímasamningi milli Skógræktar-
félags Íslands og kaþólsku kirkj-
unnar um að munkaklaustur verði 
staðsett að Úlfljótsvatni.

Skógræktarfélagið keypti jörð-
ina fyrir þremur árum ásamt 
skátahreyfingunni af Orkuveitu 
Reykjavíkur. „Við eigum kirkjuna 
sem er þarna [Úlfljótsvatnskirkju] 
og það er unnið að því að þarna 
verði kirkjuleg eining frá kaþólsku 
kirkjunni. Það er gert ráð fyrir því 
að það komi þarna munkar,“ segir 
Magnús Gunnarsson, formaður 
Skógræktarfélags Íslands. Skrifað 
hefur verið undir viljayfirlýsingu 
til eins árs um áframhaldandi 
leigu á eignum Skógræktarfélags 
Íslands á svæðinu, þar á meðal 
kirkjunni.

Stærð landsins er um 1.500 
hektarar og að sögn Magnúsar er 
einnig ætlunin að rækta þar skóg. 
„Þarna eiga allir að fá tækifæri til 
að fara um landið. Það er hlutverk 

okkar skógræktarfélaga að gefa 
almenningi kost á því að nýta sér 
það.“

Kaþólska kirkjan hefur unnið 
hörðum höndum að því að klaustr-
ið geti orðið að veruleika. Í hirðis-
bréfi Péturs Bürcher, biskups kaþ-
ólsku kirkjunnar, frá því í febrúar 
síðastliðnum kemur fram að til 
standi að koma á fót klaustri fyrir 
karlmenn „helst af Benedikts- 
eða Ágústínusarreglu sem réðu 
reyndar á miðöldum yfir nokkr-
um klaustrum á Íslandi. Stórt 
land með húsakosti og upphitaðri 
kirkju er þegar fundið á Úlfljóts-
vatni,“ segir í bréfinu.

Þar vonast hann til að finna 
munka til að dvelja í klaustrinu og 
biður fyrir því að það takist. „Ég 
hef þegar lagt mig mikið fram við 
að finna munka og vona að draum-
ur minn verði brátt að veruleika, 
draumur sem einnig margir aðrir, 
jafnt hérlendis sem erlendis, deila 
orðið með mér.“ 

 freyr@frettabladid.is

ÚLFLJÓTSVATNS-
KIRKJA  Kirkjan er 
í eigu Skógræktar-
félags Íslands. 
Til stendur að 
munkar fái afnot 
af henni á næsta 
ári.  MYND/ RAGNHILDUR 

 EYSTEINSDÓTTIR

Biskup kaþólsku kirkjunnar leitar að munkum:

Semja um munka-
klaustur á næsta ári

LÖGREGLUMÁL Nýr lögreglustjóri á 
höfuðborgarsvæðinu, Sigríður Björk 
Guðjónsdóttir, vill ráðast í sömu 
stefnumótunarvinnu í heimilisof-
beldismálum og hún gerði í tíð sinni 
sem lögreglustjóri á Suðurnesjum. 

Breytingarnar 
sem ráðist var í 
gerðu það meðal 
annars að verkum 
að fleiri einstak-
lingar í umdæm-
inu fengu á sig 
nálgunarbann og 
mun fleiri ofbeld-
ismenn voru fjar-
lægðir af heimil-
um sínum. 

„Í fyrsta lagi 
ákváðum við að 
þetta væri for-
gangsmál. Við 
höfðum sameig-
inlegan skilning 
á því að fara af 
fullum þunga inn 
í hvert einasta 

mál,“ segir Sigríður Björk.
Rannsóknardeild, almenn deild og 

lögfræðisvið lögreglunnar á Suður-
nesjum unnu í sameiningu að hinu 
nýja kerfi. Þá var náið unnið með 
félagsþjónustunni á svæðinu. „Það 
er gert áhættumat í hverju tilviki, 
eftir atvikum er farið í brottvísun á 
heimili, oftast að beiðni þolanda en 
það getur líka verið að frumkvæði 
lögreglustjóra,“ segir Sigríður. 

Ætlar að taka harð-
ar á heimilisofbeldi 
Stefnumótandi breytingar voru gerðar á meðferð heimilisofbeldismála í tíð fráfar-
andi lögreglustjóra á Suðurnesjum. Heimilisofbeldismálum hefur fjölgað á höfuð-
borgarsvæðinu. Nýr lögreglustjóri segir breytt vinnubrögð það sem koma skal.

BJÖRK VILHELMSDÓTTIR  formaður 
Velferðarráðs Reykjavíkurborgar.  

SIGRÍÐUR BJÖRK GUÐJÓNSDÓTTIR 
 nýr lögreglustjóri á höfuðborgarsvæð-
inu.  

FLEIRI HAND-
TEKNIR  Í tíð 
Sigríðar hjá lög-
reglunni á Suð-
urnesjum voru 
fleiri heimilis-
ofbeldismenn 
handteknir og 
fjarlægðir af 
heimilum sínum 
en hafði áður 
tíðkast.
  FRÉTTABLAÐIÐ/

 ARNÞÓR

SIGRÍÐUR BJÖRK 
GUÐJÓNSDÓTTIR

BJÖRK VIL-
HELMSDÓTTIR

Hún segir að í undantekningar-
tilfellum hafi þurft að grípa til neyð-
arhnapps. Reynsla erlendis gefi til 
kynna að neyðarhnappurinn hafi 
fælandi áhrif á ofbeldismenn. 

Sigríður segir að reynsla lögregl-
unnar á Suðurnesjum sýni að eftir 
því sem lengra líður frá verknaðin-
um verði erfiðara að ná haldbærum 
sönnunargögnum í málum. Oft dragi 
þolendur vitnisburð sinn til baka af 
ótta við ofbeldismanninn. 

Hin nýja nálgun í heimilis-
ofbeldismálum þýðir aukin fjár-
útlát í málaflokkinn. „Þetta er ekk-
ert ódýrt en við erum að reyna að 
hindra endurtekningu og rjúfa víta-
hring. Við teljum að þetta sé sú for-
gangsröðun sem við eigum að hafa,“ 
segir Sigríður. 

Hún segir að það sé undir borgar-
yfirvöldum komið hvort átakið 
gangi eftir eins og hún vonast til. 
Félagsþjónustan verði að koma 
þétt að málum, meðal annars með 
eftirfylgni hjá þolendum og beinni 
aðkomu að þeim málum sem emb-
ættið hefur til meðferðar. 

„Það þarf að laga þetta að kerf-
inu á hverjum stað. Þetta er klárlega 
aukin vinna og það þarf að koma til 
vilji frá sveitarfélögunum. Það þarf 
stefnumótandi ákvarðanir.“

Björk Vilhelmsdóttir, formaður 
Velferðarráðs Reykjavíkurborgar, 
segir að ráðið hafi kynnt sér hvern-
ig málum var háttað hjá lögreglunni 
á Suðurnesjum. „Það er fullur póli-
tískur vilji hjá okkur,“ segir Björk. 
 snaeros@frettabladid.is
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■ Leiðni í vatnsföllum: Hér er átt við rafleiðni. Leiðni vatns 
segir til um styrk uppleystra rafhlaðinna efna og efnasam-
banda í vatni. Leiðni er að hluta háð hitastigi í vatni, en 
hún er meiri eftir því sem vatnið er heitara. Ef gasteg-
undir leysast upp í vatni mynda þær hlaðin efnasambönd 
sem auka leiðni–  og geta því verið vísbending um streymi 
gastegunda inn í vatn. Leiðni áa í gosbeltinu í nágrenni 
eldfjalla er hærri, t.d. í Jökulsá á Fjöllum.

■ Richters-kvarðinn: Kvarðinn er notaður til að mæla og 
bera saman stærð jarðskjálfta. Í allra einföldustu mynd 
er stærð jarðskjálfta gefin upp sem tala með einum 
aukastaf. Hvert stig er 31 sinni öflugra en næsta stig 
fyrir neðan. Þannig losnar 31 sinni meiri orka í skjálfta af 

stærð 7,0 en í skjálfta af stærð 6,0 og 31*31 = 961 sinni 
meiri orka en í skjálfta af stærð 5,0.

■ Kvikuinnskot: Bergkvika er blanda af bráðnu bergi og 
gufum og er ættuð úr iðrum jarðar. Kvikuinnskot er þar 
sem hún hefur troðið sér upp í hólf í jarðlögunum tiltölu-
lega nærri yfirborði. 

■ Megineldstöð: Bárðarbunga í Vatnajökli er stór og öflug 
megineldstöð, og jafnframt víðáttumesta eldstöð lands-
ins, talin vera nálægt 200 kílómetra löng og allt að 25 kíló-
metrar að breidd. Eldstöðin er hulin ís og í henni leynist 
gríðarmikil jökulfyllt askja. Í megineldstöðvum gýs aftur 
og aftur, í rótum þeirra er kvikuhólf, þar myndast margvís-
legar bergtegundir, og þar eru iðulega háhitasvæði.

ELDGOSAORÐABÓKIN

1. Könnunarstig: Könnun á atvikum vegna óljósra tilkynninga eða atburðarásar sem hafin er og krefst frekari skýringa.

2. Viðbúnaðarstig: Einkennist af atburðarás sem hafin er og ætla má að geti leitt til þess að öryggi fólks og/eða byggðar 
sé stefnt í hættu. Á þessu stigi hefst samráð milli vísindastofnana og Almannavarna.

3. Hættustig: Ef hættumat leiðir í ljós að hætta fer vaxandi verður að grípa til tafarlausra ráðstafana til að tryggja sem 
best öryggi þeirra sem á svæðinu búa/dvelja. Slíkt er gert með því að efla viðbúnað neyðar- og öryggisþjónustunnar á 
viðkomandi svæði, ásamt því að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða s.s. rýmingar, brottflutnings eða lokunar svæða. 

4. Neyðarstig: Verkefni á þessu stigi einkennast af tafarlausum aðgerðum til lífsbjargandi aðstoðar og viðleitni til að 
afstýra fleiri slysum og varna frekara tjóni. Aðgerðir geta hafist á viðbúnaðarstigi (t.d. eldgos).

Viðbragðsáætlun Almannavarna–  Hættustig í gildi

Suðurlandsbraut 20, Reykjavík | Sími 588 0200 | www.eirvik.is

Elica háfar

BÁRÐARBUNGA  Eldfjallið séð úr suðri í gærmorgun, eldvirka svæðið í baksýn þar sem sjá má Dyngjujökul og Trölladyngju.  MYND/ÓMAR RAGNARSSON

ELDFJALLIÐ BÁRÐARBUNGA
Megineldstöð í eldstöðvakerfi

Kvikuhólf
5 til 10 kílómetra dýpi

Kvikuuppstreymi 
í sprungum

Hliðlæg kvikufyllt 
sprunga/gangur

10 til 20 kílómetra dýpi

Kvikuuppstreymi úr möttli

Ílöng kvikuþró 
undir eldstöðva-

kerfi  Bárðarbungu

AskjaAskja

SighreyfingarSighreyfingar

Vatnajökull
10 km10 km

 19. ágúst
 18. ágúst
 17. ágúst

stórir skjálftar

Færsla jarðskjálfta til austurs 

Bárðarbunga

Kistufell

Kverkfjöll

Lokahryggur

Grímsvötn

Kort: Garðar Kjartansson og Svavar Hávarðsson

Jökull Vatnajökull (8.000 ferkílómetrar)
Lengd 180-190 kílómetrar
Breidd 10-25 kílómetrar
Megineldstöð Hálendi undir Bárðarbungu (tæplega 
1.900 metra yfir sjávarmáli)

Askja 60-70 ferkílómetrar. Mesta lengd 11 kílómetrar. 
Eldgos Nálægt 100 eldgos eða goshrinur sl. 10.000 ár. 
Síðast í jökli á 15. og 18. öld en á auðu landi um 870, 
1477 og 1862-1864.

➜ Bárðarbungukerfið

Byggt á forsögn frá Ara Trausta Guðmundssyni

Ákveðið var í gær að loka og rýma 
hálendið norðan Dyngjujökuls 
vegna jarðhræringanna í kringum 
Bárðarbungu. Ríkislögreglustjóri 
hækkaði viðbúnaðarstig sitt og lýsti 
yfir hættustigi almannavarna síð-
degis í samræmi við mat vísinda-
manna.

Skjálftavirknin, sem hófst í Bárð-
arbungu og nágrenni 16. ágúst, 
hefur nú færst að mestu undir norð-
austanverðan Dyngjujökul. Kæmi 
til eldgoss á þessu svæði gæti orðið 
um að ræða sprungugos undir 150-
600 metra þykkum jökli og bræðslu-
vatn mundi renna jafnóðum undan 
jöklinum og valda flóði í Jökulsá á 
Fjöllum. Skjálftavirkni í kringum 
Bárðarbungu er stöðug og jarð-
skjálftarnir skipta orðið þúsundum 
frá því um helgina. 

Landsvirkjun hefur yfirfarið við-
bragðsáætlanir sínar, en í tilfelli 
eldgoss í Bárðarbungu er talið ólík-
legt að flóð berist að vatnasviðum 
aflstöðva Landsvirkjunar. Í ljósi 
óvissu um hvar eldgos getur brotist 
út var ákveðið um helgina að auka 
vöktun með innrennsli í miðlunar-
lón á vatnasviði aflstöðva á Þjórs-
ár- og Tungnaársvæði og vatnasviði 
Fljótsdalsstöðvar, en ekki hefur 
orðið vart við óvenjulegt eða aukið 
innrennsli í miðlunarlón.

Í hönnunarforsendum fyrir 
Hágöngumiðlun, sem er efsta miðl-
unin á svæðinu, var tekið tillit til 

mögulegs hamfaraflóðs á vatna-
sviði hennar. Til að auka öryggi 
enn frekar var ákveðið um helgina 
að lækka vatnsborð miðlunarinnar 
með því að opna botnrás og hleypa 
vatni niður farveg Köldukvíslar til 
Þórisvatns. Þannig er sköpuð aukin 
rýmd í Hágöngumiðlun til að taka 
við auknu rennsli.

Fjarskiptafyrirtækið Míla vinn-
ur eftir neyðaráætlun sem ræst 
var um leið og grunur vaknaði um 
mögulegar náttúruhamfarir. Sér-
staklega var farið yfir legu fjar-
skiptalagna og skoðað er hver séu 
möguleg áhrif t.d. flóðbylgna á fjar-
skipti Mílu. Fyrirtækið hefur búnað 
á lykilstöðum á landinu til þess að 
tengja ljósleiðara skyldi hann slitna, 
en einnig færanlegar varaaflstöðv-
ar ef fyrirsjáanleg eru rof á vara-
afli. Fari flóð niður Jökulsá á Fjöll-
um eru líkur á því að rof geti orðið 
á þeim ljósleiðarasamböndum en 
ólíklegt að það muni valda miklum 
töfum á almennu fjarskiptasam-
bandi þar sem landið er hringtengt, 
segir í svörum fyrirtækisins.

Frá Isavia fengust þær upplýs-
ingar að alþjóðleg flugfélög hafa 
ekki sett sig sérstaklega í samband 
vegna óróans. Alþjóðasamtök flug-
félaga (IATA) sendu hins vegar til-
kynningu til félagsmanna sinna um 
að vera á varðbergi gagnvart hugs-
anlegum eldsumbrotum á Íslandi. 
 svavar@frettabladid.is

Almannavarnir lýsa yfir hættustigi
Ákveðið var í gær að rýma hálendið norðan Dyngjujökuls vegna jarðhræringa við Bárðarbungu. Landsvirkjun hefur gert ráðstafanir þó 
ólíklegt sé talið að eldsumbrot hafi áhrif á vatnasviðum aflstöðva fyrirtækisins. Fjarskiptafyrirtækið Míla vinnur eftir neyðaráætlun.
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Fjárbændur í Kelduhverfi í Norð-
urþingi hafa síðustu daga verið að 
ná fé af svæðinu norðan Ásbyrgis, 
þar sem Jökulsá á Fjöllum kemur 
niður, í varúðarskyni ef flóð hlypi 
í ána vegna eldgoss í Bárðarbungu. 
Bændur smala óvenju snemma í ár 
af þessum sökum. 

Jón Halldór Guðmundsson, 
bóndi á Ærlæk í Kelduhverfi, á 
töluvert af fé á sléttlendinu þar 
sem Jökulsá breiðir úr sér. Vill 
hann hafa vaðið fyrir neðan sig 
ef ske kynni að brysti á með hinu 
versta. Þegar Fréttablaðið náði tali 
af honum í gær var hann í eftir-
leitum og hafði þá deginum áður 
náð allmörgu fé nær heimahúsum 
og af hættusvæði. 

„Við tökum þetta alvarlega og 
getum lítið annað gert en að smala 
fé af svæðinu. Þetta er nokkuð víð-
feðmt svæði hérna í Kelduhverfinu 
og við viljum bara vera vissir um 
það að verða á undan náttúrunni. 
Þegar viðbúnaðarstig var hækkað 
í appelsínugult í hádeginu á mánu-
dag þá ákváðum við að ná í fé og 
koma því á svæði,“ segir Jón Hall-
dór. 

Bændur á Ærlæk, Seli og 
Ærlækjarseli hafa verið að ná í fé 
af þessu svæði síðustu tvo daga 
og einnig hafa tvö stór hrossastóð, 
sem voru örlítið vestur af Ásbyrgi, 
verið færð til á öruggara svæði ef 
til hamfaraflóðs kæmi. 

 - sa

Bændur í Kelduhverfi smala fé sínu ef flóð skyldi hlaupa í Jökulsá á Fjöllum:

Smala snemma í Kelduhverfi

Sveitarfélagið Norðurþing á mikið 
undir ef flæða myndi í Jökulsá á 
Fjöllum. Íbúar þessa víðfeðma 
sveitarfélags búa sumir hverjir í 
nágrenni við ána, sér í lagi í Keldu-
hverfi. Flóð í ánni tæki um tíu tíma 
að ná niður í Kelduhverfi svo við-
bragðsáætlun vegna hugsanlegra 
vatnavaxta er að verða til hjá sveit-
arstjórn Norðurþings. 

„Við erum í nánum samskiptum 
við Almannavarnir, sýslumanns-
embættið hér á Húsavík og björg-
unarsveitirnar og höfum unnið 
með þeim að teikna upp aðgerðir ef 
flóð yrði í Jökulsá á Fjöllum,“ segir 
Kristján Þór Magnússon, sveitar-
stjóri Norðurþings. 

Hann telur að það sem skipti 
mestu máli núna sé að vera vel á 
verði en að mörgu þurfi að huga. 

„Ef sá atburður myndi verða að 
stórt flóð kæmi niður í Kelduhverfi 
er mikilvægt að við höfum áætlun 

um það hvern-
ig við ætlum 
að verja gripi 
bænda. Aðalat-
riðið er einnig 
að koma fólki af 
mögulegu hættu-
svæði og tryggja 
það að allir séu 
heilir.“

Kristján von-
ast hins vegar eftir að upplýs-
ingar komist hratt og örugglega 
til íbúa sveitarfélagsins og biður 
íbúa um að fylgjast með upplýs-
ingum frá sveitarfélaginu. Nú sé 
hins vegar það eina sem hægt sé 
að gera að bíða og undirbúa sig. 

„Við munum fylgjast náið með 
framvindu mála og reyna að upp-
lýsa okkar íbúa sem og ferða-
menn sem leið eiga um svæðið 
að ástandið sé ekki tryggt. Það 
er mjög mikilvægt að allir kynni 
sér þær upplýsingar sem fyrir eru 
hverju sinni og séu með á nótun-
um,“ segir Kristján. 

Hann vonast eftir því að íbúar 
og ferðamenn virði lokanir vegna 
ástandsins og fari sér ekki að voða 
að óþörfu. „Lögregluembættið hér 
á Húsavík í samráði við Almanna-
varnir hefur lokað svæðum uppi á 
hálendinu í námunda við Bárðar-
bungu og við vonum að menn virði 
þær lokanir. Einnig gæti alveg 
þurft að loka fleiri svæðum ef 
flóð brysti á og vonumst við eftir 
að þær lokanir verði virtar.“ -  sa

Bæjarstjóri Norðurþings segir viðbragðsáætlun vera að taka á sig mynd:

„Skiptir máli að vera viðbúnir“

Áætlun er til um að rýma Ásbyrgi 
og Jökulsárgljúfur ef til eldgoss 
kæmi í Bárðarbungu. Þetta segir 
Hjörleifur Finnsson þjóðgarðs-
vörður. 

„Viðbragðs-
áætlunin hefur 
verið yfirfarin 
og hefur verið 
í  mótun hjá 
okkur, Almanna-
vörnum og lög-
reglunni allt frá 
því óvissustigi 
var lýst yfir. 
Viðbragðsáætl-
unin tekur til 

svæðis á milli Dettifoss í suðri og 
að Ásbyrgi í norðri. Þetta svæði 
munum við rýma eins fljótt og 
auðið er. Svæðið er ekkert stórt 
í sjálfu sér en það eru margar 
gönguleiðir vestan árinnar sem 
þyrfti að fara um,“ segir Hjörleif-
ur. 

Hann telur að það muni taka 
starfsmenn og björgunarsveitir 
um sex tíma að rýma allt svæðið 
og að gengið yrði í það verk um 
leið og fregnir bærust um að eld-
gos væri hafið.

Staðarhaldarar í Ásbyrgi vænta 

þess af gestum svæðisins að þeir 
sæki sér upplýsingar á innan við 
sex klukkustunda fresti til þess að 
vera vel upplýstir um stöðu mála. 

„Við höfum lokað einni göngu-
leið þar sem við vitum að er ekki 
símasamband. Þetta gerum við 
til að tryggja það að hægt sé að 
ná til fólks ef það er á svæðinu. 
Þar er um að ræða gönguleiðir í 
Hafragils undirlendi, rétt neðan  
við Dettifoss.“

Hjörleifur telur það afar raun-
hæft að rýma svæðið á innan við 
sex tímum. „Við höfum á að skipa 
bæði fjórhjólum og vélhjólum, sem 
og gangandi mönnum einnig. Við 
leggjum áherslu á svæðið vestan 
Jökulsár þar sem gönguleiðirnar 
eru en björgunarsveitirnar munu 
síðan rýma svæðið austan ár. Við 
teljum þetta raunhæft og munum 
því rýma svæðið bæði til norðurs 
og suðurs,“ segir Hjörleifur. 

Jökulsárgljúfur verður rýmt ef til eldgoss kæmi í norðanverðum Vatnajökli:

Rýma Ásbyrgi á um sex tímum

HJÖRLEIFUR 
FINNSSON  
 þjóðgarðsvörður

VIÐ DETTIFOSS  Gönguleiðum í grennd við Dettifoss hefur verið lokað.

 SMÖLUÐU Bændur ákváðu að smala fé 
sínu af ótta við gos.  FRÉTTABLAÐIÐ/SVEINN

Hlaup í Jökulsá á Fjöllum hafa 
verið mjög mismunandi að stærð, 
allt frá forsögulegum hamfaraflóð-
um, sem mynduðu Jökulsárgljúfur 
og Ásbyrgi, niður í minniháttar 
hlaup, að sögn vatnavárhóps Veð-
urstofu  Íslands.  

Vísindamennirnir segja að 
skjálftavirknin sem hófst í Bárð-
arbungu hafi nú fært sig undir 
norðvestanverðan Dyngjujökul. 
Komi til eldgoss á svæðinu gæti 
það orðið sprungugos undir 150 til 
600 metra þykkum jökli. Bræðslu-
vatn myndi renna jafnóðum undan 

jöklinum og valda flóði í Jökulsá á 
Fjöllum. Líklegt væri að það tæki 
bræðsluvatnið um eina til eina og 
hálfa klukkustund að renna frá gos-
staðnum að jökuljaðrinum og líkleg 
stærð flóðsins væri á bilinu fimm 
til tuttugu þúsund rúmmetrar á 
sekúndu. Það liðu síðan um fjór-
ar og hálf klukkustund uns vatnið 
væri komið að Herðubreiðarlind-
um og þangað til það væri komið 
að brúnni á Jökuls á við Grímsstaði 
myndu væntanlega líða um sjö 
klukkustundir.  

  - jme

Ef gýs í Dyngjujökli verður flóðið komið að Grímsstöðum eftir sjö stundir:

Gæti orðið meiriháttar flóð 

KRISTJÁN ÞÓR 
MAGNÚSSON

FLÓÐAHÆTTA  Brúna á Jökulsá gæti 
tekið af í flóði.   FFÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 



                                   Auglýst verð gildir frá fimmtudeginum 21. ágúst til og með miðvikudeginum 27. ágúst 2014. Gildir á meðan birgðir endast.

Eigum til hillur, tröppur og kassa í 
úrvali fyrir bílskúrinn og geymsluna

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is  - www.bauhaus.is
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PLASTHILLA
H: 188 x B: 90 x D: 45 cm. Úr veður-
þolnu, svörtu plasti, auðvelt að setja 
saman án verkfæra. Hámarksburðarþol 
á hverri hillu er u.þ.b. 60 kg. 5 hillur.

PLASTHILLA
H: 188 x B: 80 x D: 40 cm. Úr veður-
þolnu, svörtu plasti, auðvelt að setja 
saman án verkfæra. Burðarþol u.þ.b. 
40 kg á hverri hillu.

40 kg A
U

Ð
VELT

 AÐ SETJA SAM
A

N
 

XXL HILLUEINING
H: 180 x B: 160 x D: 
60 cm. Sterkbyggð, 
djúp, galvaníseruð 
hilla. 8 mm spóna-
plötuhillur með 
hámarksburðarþol 
u.þ.b. 350 kg á 
hverri hillu við jafna 
álagsdreifingu.

350 kgEX
PRESS MONTASJE

HILLUEINING XL
5 spónaplötuhillur, H: 180 x B: 120 x  
D: 50 cm. Hámarksburðarþol u.þ.b. 
 290 kg á hverri hillu við jafna 
álagsdreifingu.

MEGA 
HILLUEINING
H: 200 x B: 240 x 
D: 70 cm. Sérlega 
breið og djúp hilla. 
5 spónaplötuhillur 
með hámarks-
burðarþol u.þ.b. 
450 kg á hverri 
hillu við jafna 
álagsdreifingu.

450 kgEX
PRESS MONTASJE

4.295.- 17.995.-

19.995.- 29.995.-

3.495.-3.995.-
4 þrep, hæð 
1,56 m
3.995.-
5 þrep, hæð 
1,80 m
4.995.-
6 þrep, hæð 
2,02 m
5.495.-

CORDA ÁLTRAPPA
Með háu öryggishandriði,  
EN-131-vottuð. 3 þrep, 
hæð 1,33 m
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Opið bréf til Andra Þórs Guðmundssonar, 
forstjóra Ölgerðarinnar.

Kæri Andri Þór.
Fréttir berast af hótun þinni um málsókn 
á hendur frændum okkar Færeyingum. 
Að vísu er haft eftir þér að þú viljir bara 
leita friðsamlegra leiða til sátta við fær-
eysku ölgerðina Föroya Bjór. Samkvæmt 
bréfi lögmanns þíns felur sú friðsamlega 
leið í sér að þú munir reyna að bannfæra 
færeyska ölið á Íslandi ef innflutningi þess 
verði ekki hætt þegar í stað. Eins og góður 
vinur minn er vanur að segja: „Comon. 
Hvað er í gangi?“ Hin meinta sök fær-
eysku ölgerðarinnar er einföld: Hún flyt-
ur til Íslands og býður til sölu þann ágæta 
drykk Föroya Bjór – Gull. Þvílíkur glæp-
ur. Og sé málið skoðað í stærra samhengi 
má svo vísa í enn stærri glæp – nefnilega 
Tuborg Guld.

Færeyska gullið hefur verið framleitt 
lengur en Egils Gull og Tuborg enn leng-
ur. Allt er þetta mjöður af sama meiði en 
með ólíkum tungumálum. Íslenska fram-
burðinn þekkjum við öll, á færeysku er 
orðið borið fram GÚDL og á dönsku GÚL. 
Allt er þetta samt bjór, kenndur við gull. 
Og gullið er ekki uppfinning ykkar hjá 
Ölgerðinni né heldur Föroya Bjórs. Helst að 
Danir geti gert tilkall til  merkingarinnar. 

Þeir gera það hins vegar ekki af því þeir 
trúa á heiðarlega og eðlilega samkeppni. 
Og sannarlega hef ég staðið í þeirri trú að 
þú og Ölgerðin væruð fylgjandi heiðarlegri 
samkeppni. Af bréfi þínu að dæma virð-
ist ég hafa rangt fyrir mér. Þetta eru ekk-
ert annað en viðleitni til að hindra eðlilega 
samkeppni á einkar fáránlegum forsendum.

Kæri Andri Þór.
Færeyingar eru sú þjóð sem best hefur 
staðið með Íslendingum þegar á hefur 
reynt. Varla telur þú þá eiga það skilið að 
við þökkum fyrir okkur með þessum hætti 
– jafn afkáralegur og hann er. Örlítil bjór-
sala þeirra á íslenskum markaði getur ekki 
skipt íslensk fyrirtæki miklu máli. Færey-
ingar hljóta að mega nota færeysk orð um 
vöru sína, rétt eins og þú með íslenska 
orðið og Danir með sitt. Heldur þú virki-
lega að Ölgerðin græði á svona framferði? 
Gleymdu því ekki að Færeyingar eiga fjöl-
marga vini á Íslandi – vini sem eru tilbúnir 
að sýna í verki að þeir standi með Færey-
ingum ef ranglega er að þeim sótt.

Bjór og Gullæði
➜ Þetta er ekkert annað en við-
leitni til að hindra eðlilega sam-
keppni á einkar fáránlegum for-
sendum.

SAMFÉLAG

 Hjálmar Árnason 
áhugamaður um 
gott samstarf milli 
Íslands og Færeyja

S
um djúpstæðustu vandamál bandarísks samfélags krist-
allast í eftirleik hörmulegs atburðar sem átti sér stað fyrr 
í mánuðinum þegar lögreglumaður banaði þeldökkum 
unglingi, Michael Brown, í Ferguson, útborg St. Louis í 
Missouri.

Michael Brown var óvopnaður þegar hvítur lögreglumaður 
skaut hann sex skotum. Lögreglan heldur því fram að hann hafi 
ógnað lögreglumanninum, en vitni segja að hann hafi haft upp-
réttar hendur og beðið lögreglumanninn um að skjóta ekki. Við-

brögð samfélagsins í Ferguson 
hafa verið hörð, en þar er yfir-
gnæfandi meirihluti íbúa, eða 
um 65 prósent, þeldökkur. Efnt 
hefur verið til harðra mótmæla 
í bænum, sem hafa að einhverju 
leyti farið úr böndunum og 
kallað á hörð viðbrögð lög-

reglu, sem mörgum þykja algjörlega yfirdrifin. Lögreglan mætti 
mótmælendum svo þungvopnuð að það líktist fremur hernaðarað-
gerð en lögregluaðgerð til að stilla til friðar í smábæ. Margir 
hafa gagnrýnt „hervæðingu“ lögreglunnar undanfarin ár. Bættur 
vopnabúnaður hennar átti að nýtast til að eiga við harðsnúin 
fíkniefnagengi en er illa til þess fallinn að skapa traust á milli lög-
reglunnar og borgara, sem mótmæla lögregluofbeldi á götum úti.

Í Ferguson háttar til eins og víða annars staðar í Bandaríkj-
unum; meirihluti íbúanna í þessum tuttugu þúsund manna bæ 
er svartur. Atvinnuleysi í bænum er níu prósent og fimmtungur 
íbúanna er undir fátæktarmörkum. Í 55 manna lögregluliði bæjar-
ins eru hins vegar aðeins þrír svartir lögreglumenn.

Drápið á Michael Brown er fyrir mörgum þeldökkum Banda-
ríkjamönnum staðfesting þess að lögreglan komi með allt öðrum 
hætti fram við fólk úr minnihlutahópum en við hvíta. Það er 
staðreynd að fólk úr minnihlutahópum er fremur stöðvað í bílum 
sínum, frekar leitað á því og það er frekar handtekið – og líklegra 
til að falla fyrir kúlum lögreglunnar en hvíti meirihlutinn.

Barack Obama Bandaríkjaforseti hefur hvatt íbúa Ferguson 
til að grípa ekki til ofbeldis í mótmælum sínum, hann hefur sagzt 
skilja reiðina og örvæntinguna og gagnrýnt hörku lögreglunnar. 
Hann hefur sömuleiðis sent Eric Holder dómsmálaráðherra, 
fyrsta svarta manninn sem gegnir því embætti, til Ferguson að 
ræða við heimamenn og fylgjast með rannsókn málsins. Því er 
heitið að rannsóknin verði óháð og sannleikurinn um það hvernig 
dauða Michaels Brown bar að höndum dreginn fram í dagsljósið.

Margir telja hins vegar að Obama, fyrsti blökkumaðurinn sem 
kjörinn er í embætti Bandaríkjaforseta, hafi ekki gert nóg. Hann 
er nú hvattur til að beita sér fyrir því að sett verði alríkislög sem 
banni að lögreglan taki fólk úr minnihlutahópum sérstaklega 
fyrir og mæli fyrir um fræðslu og þjálfun lögreglumanna til að 
hindra slíkt.

Það verkefni er augljóslega ekki auðvelt, enda á spenna á milli 
fólks af ólíkum kynþáttum sér djúpar rætur í bandarískri sögu og 
þjóðarsál. Obama er hins vegar líklegri en margir fyrirrennarar 
hans til að ná árangri í að draga úr henni – og manndrápið í Miss-
ouri ætti að verða fleiri bandarískum stjórnmálamönnum hvati til 
að leita samkomulags og sátta.

Hörð viðbrögð við manndrápi lögreglu í Missouri:

Kynþáttaspenna 
með djúpar rætur

Ólafur Þ. 
Stephensen

olafur@frettabladid.is

Lakkrís lækki, lýsi hækki
Grallaranum og aðgerðasinnanum Páli 
Vilhjálmssyni hefur borist óvæntur 
stuðningur nú 37 árum eftir að 
hann gekk með kröfuspjaldið sitt 
sem sagði Lakkrís lækki, lýsi hækki.  
Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra 
hefur tilkynnt að sykurskattur verði 
afnuminn en matarskattur hækk-
aður um áramótin. Aðgerð sem 
hefur vakið mikla gagnrýni, 
meðal annars frá forseta 
Alþýðusambandsins, 
Gylfa Arnbjörnssyni. 
Það er ekki ólíklegt 
að Bjarni hafi fengið 
hugmyndina að skatt-
breytingunum frá Páli 
sjálfum enda var hann 
sjö ára þegar bókin um 
strákapör Palla kom út.  

Ekki ráðherra dómstóla
Fimm dagar eru síðan Hanna Birna 
Kristjánsdóttir innanríkisráðherra gaf 
út yfirlýsingu um að hún hygðist segja 
sig frá dómsmálaráðuneytinu. Tilefnið 
er ákæra á hendur aðstoðarmanni 
hennar. Í yfirlýsingu Hönnu Birnu 
segist hún ætla að segja sig frá þeim 
málefnum sem „hafa með dómstóla og 
ákæruvald að gera“. Frelsi dóm-
stóla er tryggt með Stjórnar-

skrá Íslands. Á því leikur 
enginn vafi. Hins vegar 
sagði Hanna Birna sig 
ekki frá málaflokknum 
þegar málið var í 

ferli sem raunverulega 
heyrði undir hennar ráðu-

neyti, þ.e. þegar það 
var hjá lögreglu og 
ríkissaksóknara. 

Einhver myndi því segja að það væri 
heldur seint í rassinn gripið að segja 
sig frá málaflokknum nú þegar málið 
er komið úr hennar höndum. 

Reiður varaformaður
Það er allt á suðupunkti innan raða 
Vinstri grænna vegna nýrrar sendi-
herrastöðu Árna Þórs Sigurðssonar 

alþingismanns. Varaformaður VG, 
Björn Valur Gíslason, virðist sér-
staklega fúll og hefur leyft sér 
að gagnrýna Árna opinberlega. 

Skal nú engan undra. Árni 
beitti sér af hörku gegn Birni 
í forvali flokksins fyrir síðustu 
alþingiskosningar og bar sigur 
úr býtum. Þrátt fyrir að hafa 
verið farinn að hugsa sér til 
hreyfings.  

 snaeros@frettabladid.is
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AF NETINU
Sköpunarmátturinn

Eitt af einkennum 
jarðsögunnar er hve 
hún er óskaplega 
hæggeng. Við 
Íslendingar erum svo 
lánsamir að búa á 

einu af fáum byggðum svæðum 
þar sem þessu er öðruvísi farið. 
Allt í kringum okkur kraumar 
landið af sköpunarmætti. Heilar 
eyjur rísa úr sæ, risafljót skipta 
um farveg og landið titrar af 
stöðugum átökum. Jarðfræði 
Íslands er stórfengleg grein. Hún 
ætti að skipa miklu stærri sess í 
undirstöðumenntun hjá þjóðinni. 
Það eru forréttindi að búa á 
slíkum stað og því fylgir líka 
ábyrgð í samfélagi þjóðanna.
http://www.blog.pressan.is/
ragnarthor
Ragnar Þór Pétursson kennari

AF NETINU
Grátbroslegt ástand

Maður veit hreinlega 
ekki hvort maður á 
að hlæja eða gráta 
yfir því grátbroslega 
ástandi, sem ríkir í 
íslenskri stjórnsýslu 

um þessar mundir. Af nógu er að 
taka þegar kemur að yfirlýsingum 
og vekja þó yfirlýsingar forsætis-
ráðherra mesta athygli og kátínu, 
þar sem hann m.a. fullyrðir 
ýmist að 99% kjöts í Bandaríkj-
unum sé ekólíbakteríumengað 
sterakjöt, nú eða nýlega að 
íbúar a.m.k. tveggja heimsálfa, 
Evrópu og Bandaríkjanna, þjáist 
af toxoplasmískri veirusýkingu, 
sem hafi gífurlega alvarleg áhrif á 
hegðun fólks.
http://www.blog.pressan.is/
gudbjorn
Guðbjörn Guðbjörnsson söngvari

Það er ástæða til að þakka 
Þórólfi Matthíassyni fyrir 
að halda umræðu um land-
búnað á Íslandi lifandi 
og áhugaverðri og ekki 
skemmir fyrir að Þórólf-
ur á það til að vera mik-
ill húmoristi. Því miður er 
grein hans í Fréttablaðinu 
í gær aðeins gædd síðast-
nefnda kostinum og eigin-
lega um of þannig að úr 
verður samsafn af skæt-
ingi í garð íslensks land-
búnaðar.

Tollar um allan heim
Þórólfur segir íslenskan svínabú-
skap búa við „ofurtollavernd“ en 
skilgreinir ekki frekar hvað í því 
felst. Það er staðreynd að um nán-
ast allan heim nýtur landbúnað-
ur og ýmis matvælaframleiðsla 
verndar í formi tolla og eru ýmsar 
ástæður fyrir því sem ekki verða 
tíundaðar hér þó full ástæða sé til 
að ræða það við betra tækifæri. 
Það væri því áhugavert ef Þór-
ólfur gæti upplýst um hvað það er 
sem gerir íslenska tolla að „ofur-
verndartollum“ umfram tolla sem 
þekkjast annars staðar. Þá hafa 
Íslendingar ekki algjört sjálfdæmi 
í því hverjir tollar eru á landbún-
aðarafurðum heldur eru bundnir 

af ýmsum samningum þar 
að lútandi. 

Íslenskur svínabúskap-
ur hefur þá sérstöðu sam-
anborið við mörg önnur 
lönd að hann nýtur engra 
beinna framleiðslustyrkja 
frá hinu opinbera eða 
öðrum. Svínabændur lúta 
því grunnlögmálum hag-
fræðinnar sem eru fram-
boð og eftirspurn þegar 
kemur að verðmyndun 
og því mikill hvati fyrir 

okkur að koma svínakjötinu til 
neytenda með sem hagkvæmust-
um hætti. Og eins og Eurostat 

staðfesti nýlega þá búa neytendur 
við sanngjörn kjör á landbúnað-
arafurðum borið saman við mörg 
grannríki okkar. 

Hvergi minna af lyfjum
Hagkvæmni og lágt verð er þó 
ekki það eina sem skiptir okkur 
bændur og ekki síður neytendur 
máli. Íslenskur svínabúskapur 
hefur einnig þá sérstöðu að hann 
býr við einhverja framsæknustu 
löggjöf í heiminum þegar kemur 
að velferð og aðbúnaði dýra sem 
nú er unnið að því að innleiða. Að 
auki er hvergi í heiminum notað 
minna af lyfjum í svínabúskap en 

á Íslandi. Þetta gerir það að verk-
um að við getum óhikað fullyrt að 
þær afurðir sem svínin okkar skila 
af sér til íslenskra neytenda eru 
með því besta sem þekkist. 

Velferð dýranna
Þetta á aftur á móti ekki við um 
hugmynd Þórólfs um ræktun á 
svínum með fjórar síður til að 
auka hagkvæmni og lægra verð 
til neytenda. Slíkar hugmyndir 
ganga ef til vill upp í heimi hag-
fræðinnar en þær eru í algjörri 
andstöðu við öll þau viðmið sem 
við íslenskir svínbændur höfum 
um velferð dýra. Það er nefnilega 

ekki einungis verð á vöru sem 
svínabændur þurfa að hugsa um 
heldur velferð dýranna og einn-
ig að lágmarka alla lyfjagjöf til 
þeirra. Sé einungis haft í huga 
verð og hagkvæmni er hætta á að 
mönnum þyki það vera í lagi að 
rækta svín með fjórar síður.

Af svínum með fjórar síður
➜ Það er staðreynd að um 
nánast allan heim nýtur 
landbúnaður og ýmis mat-
vælaframleiðsla verndar 
í formi tolla og eru ýmsar 
ástæður fyrir því.

LANDBÚNAÐUR

Hörður 
Harðarson 
formaður Félags 
svínabænda

GLÆSIBÆ KRINGLUNNI SMÁRALIND utilif. is

í smáralind og glæsibæ

Hjólaútsala
30-50%
af öllum hjólum
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Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Ástkær eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

SIGURÐUR EMIL MARINÓSSON
fyrrverandi framkvæmdastjóri  
Sælgætisgerðarinnar Mónu,

Boðaþingi 5, Kópavogi,

lést á hjúkrunarheimilinu Boðaþingi 5 
föstudaginn 15. ágúst. Útför hans verður 
auglýst síðar.

Ágústa Kristín Sigurjónsdóttir 
Jakobína Edda Sigurðardóttir Gunnar Eiríksson
Gunnar Sigurðsson Hólmfríður Þorvaldsdóttir
Emilía Sigurðardóttir
Ágúst S. Sigurðsson Aðalheiður Ólafsdóttir
Hjalti Sigurðarson Hrönn Hrafnsdóttir
Sigurjón Atli Sigurðsson Jóney Gylfadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

BIRGIR STEFÁNSSON
fyrrverandi útsölustjóri hjá Á.T.V.R.,

sem lést á Hrafnistu í Reykjavík 10. ágúst 
sl. verður jarðsunginn frá Kópavogskirkju 
mánudaginn 25. ágúst kl. 13.

Edda Birgisdóttir Jón Ellert Sverrisson
Brynhildur Birgisdóttir Einar Þór Jónatansson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

JÓNÍNA MAGNÚSDÓTTIR
Veghúsum 31, Reykjavík,

lést á LSH Fossvogi fimmtudaginn 
14. ágúst. Útför hennar fer fram frá 
Fossvogskirkju 22. ágúst klukkan 15.00.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sigurður Ingvar Geirsson Jóhanna Waage
Viðar Geirsson Jóhanna Sævarsdóttir
Hannes Geirsson Erna Arnórsdóttir
Anton Jóhannesson
Guðríður Ósk Jóhannesdóttir Jaap de Wagt
Guðjón Jóhannesson Juliana Fedorenko

Innilegar þakkir til allra  
sem sýndu mér samúð og hlýhug  

við andlát og útför elskulegs bróður míns,

SIGURJÓNS ÞÓRS  
BENEDIKTSSONAR

frá Bitrugerði, Lindarsíðu 4, Akureyri.

Hulda Benediktsdóttir

Okkar ástkæra

JENNÝ UNA SVEINSDÓTTIR
Lerkigrund 1, Akranesi,

lést á Sjúkrahúsi Akraness laugardaginn 
16. ágúst. Útförin fer fram frá Akraneskirkju 
föstudaginn 22. ágúst kl. 14.

Sveinn Unnar Sigurbjörnsson
Valur Sigurbjörnsson
Eiríkur Sveinsson  Hildur Eðvarðsdóttir
Jón Sveinsson

Elskulegur unnusti, faðir, sonur og bróðir, 

ÓMAR ÖRN SIGURÐSSON 
Hamragerði 15, Akureyri, 

verður jarðsunginn frá Akureyrarkirkju  
föstudaginn 22. ágúst kl. 13.30. Þeim 
sem vilja minnast Ómars er bent á 
styrktarreikning barna hans,  
0302-13-110277, kt. 200258-4369.

 
Fjóla Sif Ómarsdóttir
Þóra Margrét Ómarsdóttir
Sævar Orri Ómarsson
Ómar Freyr Gunnarsson
Sigurður Þór Ákason Guðný Aðalsteinsdóttir
Aðalsteinn Þór Sigurðsson Steinunn K. Bjarnadóttir
Sigurður Áki Sigurðsson Guðrún E. Jakobsdóttir
Heiða Björk Sigurðardóttir  Sigurður Hjartarson
Birkir Freyr Sigurðsson

Þökkum hlýhug í okkar garð  
við andlát og útför 

KRISTJÁNS JÓNSSONAR 
Frostafold 73, Reykjavík. 

 Minning hans lifir í hjörtum okkar. 

Erla Jónsdóttir
Jón Kristjánsson
Sighvatur Kristjánsson Ingigerður Sigmundsdóttir
Helgi Kristjánsson Edda Guðmundsdóttir
María Kristjánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

INGIBJÖRG GUÐMUNDSDÓTTIR 
frá Hæli í Flókadal,

sem lést 5. ágúst síðastliðinn, verður kvödd 
í Reykholtskirkju laugardaginn 23. ágúst 
klukkan 13.

Björk  Ingimundardóttir
Ásgeir Ingimundarson Sigríður Guðbergsdóttir
Ingunn Ingimundardóttir Stefán Bergmann Matthíasson
Helga Ingimundardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Eiginmaður minn, bróðir, mágur og frændi,

KRISTJÁN KARLSSON
Sólheimum 23,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk þriðjudaginn 
5. ágúst. Hjartans þakkir til allra þeirra 
sem sýndu okkur samúð og vinarhug við 
andlát og útför hans. Sérstakar þakkir til 
hjúkrunarfólks og lækna á 4. hæð á Mörk sem önnuðust hann af 
einstakri umhyggju og hjartahlýju og sýndu okkur, hans nánustu, 
mikinn stuðning.

Elísabet Jónasdóttir
Gunnsteinn Karlsson Erla Eggertsdóttir
Björg Gunnsteinsdóttir Magnús Helgason
Guðrún Rósa Gunnsteinsdóttir Carsten Fausbøll
og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir, tengdamóðir og amma,

SUNNEFA JÓNSDÓTTIR
Lækjasmára 6, Kópavogi,

áður Skólagerði 30, Kópavogi,

lést á Landspítalanum Kópavogi 
föstudaginn 15. ágúst. Útförin fer fram frá 
Kópavogskirkju föstudaginn 29. ágúst  
kl. 13.00.

Ólafur Einarsson
Gréta Björg Ólafsdóttir Þorsteinn Þorsteinsson
Styrmir Óli og Hafsteinn

Elskulegur eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi,

HAUKUR ÓLAFSSON
frá Bolungarvík,

Strikinu 2, Garðabæ,

lést föstudaginn 15. ágúst. Útför hans 
fer fram frá Vídalínskirkju, Garðabæ, 
þriðjudaginn 26. ágúst kl. 13.00.

 Inga Guðbjörg Ingólfsdóttir
Jón Bæring Hauksson         Anna Fossberg Kjartansdóttir
Jóhann Ólafur Hauksson    Sjöfn Eydís Sigfúsdóttir
Ingólfur Hauksson             Kristín María Kjartansdóttir
María Elfa Hauksdóttir      Hrannar Þór Arason
Guðni Björn Hauksson
barnabörn og barnabarnabörn.

Það tók tíu til fimmtán manna vinnuhóp Sigurðar Pét-
urssonar frá Sauðárkróki einungis þrjá mánuði að 
reisa nýja Garðskagavita árið 1944. Hann fagnar nú 
70 ára afmæli þann 10. september næstkomandi.

Ekki er rótt að sigla um Garðskaga svo fljótlega varð 
mönnum ljós þörfin á vísiljósi þar. Árið 1884 var hlað-
in grjótvarða á skaganum og sett upp í hana lukt sem 
lýsti sjófarendum.

En Stilhoff, skipstjóri á póstskipinu Sölöven, fór svo 
að berjast fyrir því að reistur yrði almennilegur viti 
á staðnum. „Honum entist þó ekki ævi til að sjá það 
verða að veruleika en hann fórst við Svörtuloft á Snæfellsnesi,“ 
segir Ásgeir Hjálmarsson en hann var lengi umsjónarmaður 
Byggðasafnsins sem stendur rétt við vitana tvo á Garðskaga. 

Gamli vitinn var síðan reistur árið 1897 og segir Ásgeir að 
þá hafi hann verið um hundrað metra uppi í landi. Það er ótrú-
leg tilhugsun fyrir þá sem sjá hann í dag umluktan greipum 
Ægis á skeri við flæðarmálið. Landbrot var svo ört að árið 1912 
varð að gera gangbrú út í vitann en þegar brim voru mikil gat 
vitavörður hæglega orðið veðurtepptur úti í vitanum.

Nýi vitinn, sem svo er kallaður á Garðskaga þrátt fyrir 
virðulegan aldur, var vitanlega reistur lengra uppi í landi og 
hann varð að vera hár því nesið er lágt. Hann er  tæpir 29 
metrar og er því hæsti viti landsins, að sögn Ásgeirs.

Síðasti vitavörður þar er reyndar viðmælanda okkar vel 
kunnur því það er tengdafaðir Ásgeirs, Guðni Ingimundar-
son. Hann hætti árið 2004.

Nú er afar vinsælt meðal ferðamanna að fá að fara upp í 
vitann en Ásgeir bendir á að það sé ekkert nýtt að hann laði 
forvitna að. 

„Til er pappírsspjald frá Sigurbergi Þorleifssyni sem var 
vitavörður frá 1951 til 1977 þar sem á stendur að það kosti eina 
krónu að fá að fara upp í vitann,“ segir Ásgeir. „Sá peningur 
rann síðan í sjúkrasjóð vitavarða.“

Að sögn Magnúsar Stefánssonar, bæjarstjóra í Garði, er ekki 
búið að ákveða hvernig eða hvort haldið verði upp á áfangann 
þann 10. september.  jse@frettabladid.is  

Nýi vitinn að eldast
Fyrir sjötíu árum var vaskur vinnuhópur að leggja lokahönd á nýjan vita við Skagatá. 
Þrátt fyrir sjötíu ára afmæli er hann enn kallaður nýi vitinn enda stendur forveri hans 
af sér allan öldugang í flæðarmálinu. Síðasti vitavörður hætti 2004.

VINSÆLL VITI  Hér eru finnskir vitavinir uppi í nýja vitanum á 
Garðskaga sem þrátt fyrir viðurnefnið er kominn á virðulegan aldur.
 MYND/FRIÐRIK ÓMAR

ÁSGEIR 
HJÁLMARSSON
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V I Ð  ELSKUM 

U M H V E R F I Ð !

Advania heldur sína árlegu haustráðstefnu í tu�ugasta sinn
í Hörpu föstudaginn 12. september. Kynntu þér glæsilega
dagskrá og skráðu þig á advania.is/haustradstefna

Tryggðu þér besta verðið 
á Haustráðstefnu Advania

Ef þú skráir þig
 fyrir 1. september

STÓRU VERKEFNUNUM HEFUR FÆKKAÐ
➜ Verkefnum erlendra 

kvikmyndavera hér á 
landi hefur fækkað á 
þessu ári miðað við 
2012 og 2013.

➜Umsjónarmaður Film 
in Iceland segir að árið 
verði að teljast ágætt 
miðað við þau verkefni 
sem séu í skoðun fyrir 
haustið og veturinn.

➜ Íslenska endurgreiðslu-
kerfi ð hefur fengið góð 
viðbrögð og Norðmenn 
skoða nú að taka svipað 
kerfi  upp. Gjaldeyris-
höftin fl ækja málin.   

Álverð hækkar áfram
Álverð hefur hækkað nær samfellt allt þetta ár, úr 
um 1.800 í um 2.050 dali á tonn, samkvæmt tölum 
sem IFS greining birti í gær. Þar segir líka að 
þrátt fyrir aukna framleiðslu í Mið-Austurlöndum 
og í Kína þá líti út fyrir meira jafnvægi á mark-
aðnum en áður.

IFS greining segir að styrkleikamerki í bílafram-
leiðslu og umbúðaframleiðslu leiði til væntinga um 
aukna eftirspurn. Þetta virðist hafa bein áhrif á af-
komu íslenskra fyrirtækja. Í hálfsársuppgjöri HS 
Orku segir til að mynda að breyting á virði afleiða, 
sem eru framtíðarvirði orkusölusamninga sem tengj-
ast álverði, hafi verið neikvæð um 242 milljónir 
króna í ár en var neikvæð um 3.950 milljónir á sama 
tímabili í fyrra. - jhh

Íhuga að banna bílainnfl utning
Rússar undirbúa nú að víkka út innflutningsbann á 
vörum frá Vesturlöndum. Að sögn rússneska miðils-
ins Vedomosti er mögulegt að innflutningur á bílum 
verði næst bannaður.

Talsmaður Vladimírs Pútín Rússlandsforseta 
segir Rússa nú vinna að frekari aðgerðum, ákveði 
Vesturveldin að beita Rússum frekari viðskipta-
þvingunum. Segir hann umfang innflutningsbanns-
ins ráðast af umfangi þeirra þvingana sem Vestur-
veldin ákveði að beita.  - aí

Mikil velta fyrir hluthafafund
Velta með bréf í N1 í Kauphöll Íslands nam 309 
milljónum í gær, en félagið heldur hluthafafund í 
dag. Á fundinum verður kjörinn nýr stjórnarmað-
ur í félagið. Tveir hafa gefið kost á sér í stjórnina, 
þau Jón Sigurðsson, fyrrverandi forstjóri FL Group, 
og Helga Björk Eiríksdóttir. Jón Sigurðsson bauð 
sig fram til stjórnarsetu fyrir aðalfund sem hald-
inn var í lok mars. Hann dró framboð sitt til baka 
eftir að Kauphöll Íslands gerði athuga-
semd við framboð hans og sagði að 
hlutabréf félagsins yrðu sett á athug-
unarlista ef hann yrði kjörinn. Í bréfi 
sem Jón sendi Margréti Guðmunds-
dóttur, stjórnarformanni N1, vegna 
framboðs síns sagði hann að Kauphöll-
in hefði staðfest við sig að hún 
mundi ekki gera athugasemd-
ir við framboðið. - jhh
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HLUTABRÉF
Jón Hákon Halldórsson | jhh@frettabladid.is

Gengi bréfa í Icelandair hefur fall-
ið verulega frá mánudagsmorgni. 
Það var 18,25 á hlut á mánudags-
morgunn en um 17,7 í gær. Grein-
endur á markaði eru sammála um 
að fréttir af mögulegu gosi í Bárð-
arbungu hafi  þar áhrif. „Fyrir mér 
eru þetta of sterk viðbrögð. Mér 
fi nnst eins og menn séu að horfa 
of mikið á að það yrði hugsanlega 
talverður kostnaður til skemmri 
tíma við að það félli niður fl ug og 
fl eira við gos og e.t.v. í framhaldi 
af því. En lengri tíma áhrif gætu 
verið mjög jákvæð fyrir Icelandair 
og ferðamannagreinina. Það er 
eins og þeir sem eru að selja horfi  
fram hjá því að gosið í Eyjafjalla-
jökli virtist stórauka ferðamanna-
strauminn til Íslands þegar lengra 
leið frá,“ segir Jóhann Viðar Ívars-
son, hlutabréfagreinandi hjá IFS 
greiningu. Jóhann segist telja að 
það hafi  fyrst og fremst verið minni 
fjárfestar sem hafi  selt bréf frá því 
á mánudagsmorgun. Veltan væri 
líklega meiri ef fagfjárfestar hefðu 
verið að selja að einhverju marki og 
það væri þekkt að minni fjárfestar 
hafi  meiri tilhneigingu til að bregð-
ast hart við einstökum fréttum með 
kaupum eða sölu en fagfjárfestar.

Sveinn Þórarinsson hjá Hag-
fræðideild Landsbankans segir að 
þessi mikla lækkun komi nokkuð á 
óvart. Hann segir ekkert hægt að 
áætla um áhrif goss á rekstur Ice-
landair, en menn horfi  til sögunnar, 
síðasta goss og fl eira. „Það er í raun 

engan veginn hægt að meta einhver 
áhrif. Menn vita ekki hvort af eld-
gosi verður, hvenær, hversu mikið, 
hvert askan fer, hvernig veðráttan 
verður. En allavega virðast menn 
verðleggja Icelandair eins og það 
verði eldgos,“ segir hann. Stefán 
Broddi Guðjónsson hjá Greininga-
deild Arion banka bendir á að jafn-
vel þótt langtímaáhrif af gosinu í 
Eyjafjallajökli og Grímsvötnum 
hafi  verið jákvæð hafi  menn eðli-
lega varann á. Strax eftir gosið í 
Eyjafjallajökli hafi  Icelandair sent 
frá sér tilkynningu um að beinn 
kostnaður vegna gossins hefði 
numið 1,5 milljörðum.

Stefán Broddi segir það athygl-
isvert að umræðan um mögulegt 
stórt eldgos á Íslandi virðist ekki 
hafa haft nein áhrif á verð hluta í 

evrópskum fl ugfélögum, þrátt fyrir 
töluverða umfjöllun í erlendum 
miðlum. „Þar eru menn upptekn-
ari af olíuverði og alþjóðastjórn-
málum og virðast ekki reikna með 
öðrum Eyjafjallajökli,“ segir Stef-
án Broddi.

 jonhakon@frettabladid.is

Harkaleg viðbrögð 
gagnvart Icelandair
Markaðsverð Icelandair hefur lækkað um 2,9 milljarða frá því á 
mánudag og er sú lækkun rakin til frétta af yfirvofandi eldgosi í 
Bárðarbungu. Þessi viðbrögð komu greinendum á markaði á óvart. 

ICELANDAIR  Velta með bréf í Icelandair Group nam um 1.150 milljónum króna á fyrstu 
tveimur dögum vikunnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

MEST LESNA 

DAGBLAÐ Á ÍSLANDI*

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið með glæsilegt forskot  
á keppinautana. Meðallestur Fréttablaðsins í aldurshópnum 
25-54 ára er 73% á höfuðborgarsvæðinu.* 

Við bendum auglýsendum á að notfæra sér forskotið þegar 
þeir velja dreifingarleið fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex 
daga vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU

„Við vinnum nú að stækkun verk-
smiðjunnar sem mun þrefalda 
framleiðsluna og gerum ráð fyrir 
að klára það verkefni á síðasta árs-
fjórðungi þessa árs,“ segir Ólafur 
E. Jóhannsson, forstöðumaður sam-
skipta- og sölusviðs Carbon Recycl-
ing International (CRI).

Verksmiðja fyrirtækisins í Svarts-
engi við Grindavík, þar sem met-
anól er framleitt með endurvinnslu 
á koltvísýringsútblæstri og raforku, 
mun eftir breytingar CRI geta fram-
leitt um fimm milljónir lítra af elds-
neytinu á ári.   

„Við erum að bæta við tækjabún-
aði til að fullnýta framleiðslugetu 
verksmiðjunnar. Hún er hönnuð og 

uppsett fyrir fimm milljónir lítra og 
nú erum við að bæta við rafgreinum 
sem eru notaðir við framleiðsluna en 
þeir koma frá Kína.“

Heildarkostnaður verkefnisins 
hleypur að sögn Ólafs á hundruðum 
milljóna króna.

„Helstu viðskiptavinir okkar hér á 
landi eru framleiðendur á bíódísil og 
við erum einnig að selja til fyrirtæk-
is í Svíþjóð sem framleiðir hágæða 
bíódísil með mjög lágu sótspori. Svo 
erum við jafnframt að skoða mark-
aðsmöguleika í öðrum löndum Evr-
ópu og í viðræðum við olíufélög-
in hér heima vegna nýrra laga um 
íblöndun endurnýjanlegs eldsneytis 
í jarðefnaeldsneyti,“ segir Einar.   -  hg 

Unnið er að stækkun metanólverksmiðju Carbon Recycling International í Svartsengi við Grindavík:

Afköstin þrefölduð fyrir lok árs

Í SVARTSENGI  Verksmiðja Carbon 
Recycling var opnuð árið 2011.  MYND/CRI 

Hagnaður sjóðastýringarfyrir-
tækisins Landsbréfa, sem er í eigu 
Landsbankans, á fyrri hluta ársins 
nam 75 milljónum króna og jókst 
um 22 milljónir frá fyrri árshelm-
ingi 2013.

Landsbréf birti í gær árshluta-
reikning sinn þar sem kemur fram 
að hreinar rekstrartekjur námu 
493 milljónum króna miðað við 434 
milljónir á fyrri árshelmingi 2013. 
Eigið fé Landsbréfa var jákvætt 
um 1.719 milljónir króna við lok 
tímabilsins og eiginfjárhlutfallið 
var 59,46 prósent.

„Segja má að nokkuð erfið-
ar aðstæður hafi einkennt bæði 

íslenskan skuldabréfa- og hluta-
bréfamarkað á fyrri helmingi 
ársins og ávöxtun bæði skulda-
bréfa og hlutabréfa var almennt 
lakari en undanfarin ár. Þetta 
endurspeglast að talsverðu leyti 
í ávöxtun þeirra sjóða sem fjár-
festa á þessum mörkuðum,“ segir 
í tilkynningu Landsbréfa um upp-
gjörið.    

Helgi Þór Arason, framkvæmda-
stjóri fyrirtækisins, segir þar að 
rekstur Landsbréfa hafi gengið vel 
það sem af er ári og sjóðir þeirra 
skilað góðum árangri miðað við 
erfiðar markaðsaðstæður.  

 - hg

Hreinar rekstrartekjur sjóðastýringarfyrirtækisins Landsbréfa námu 439 milljónum á fyrri helmingi ársins: 

Hagnast um 75 milljónir króna

Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum  Vikubreyting

Bank Nordic (DKK) 109,00 -16,2% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 225,00 -14,1% -0,2%

Fjarskipti (Vodafone) 32,80 20,4% -1,4%

Hagar 43,50 13,3% 0,5%

Icelandair Group 17,68 -2,9% -5,7%

Marel 101,75 -23,5% -0,7%

N1 16,70 -11,6% 0,3%

Nýherji 4,35 19,2% 1,2%

Reginn 15,50 -0,3% 0,0%

Tryggingamiðstöðin* 23,65 -26,2% -1,5%

Vátryggingafélag Íslands** 8,20 -24,0% -1,8%

Össur 321,00 40,2% 0,0%

HB Grandi 29,70 7,2% -1,0%

Sjóvá 11,63 -13,9% -0,9%

Úrvalsvísitalan OMXI6 1.129,94 -10,3% -2,2%

First North Iceland
Century Aluminum 1150,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 19,20 44,9% -4,0%

Sláturfélag Suðurlands 1,33 9,0% 0,0%

*fyrsta verð 08. maí 2013 **fyrsta verð 24. apríl 2013

Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN

ÖSSUR
 40,2% frá áramótum

NÝHERJI
1,2% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TRYGGINGA-
MIÐSTÖÐIN
 -26,2% frá áramótum

ICELANDAIR GROUP
-5,7% í síðustu viku
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Miðvikudagur 20. ágúst
➜ Seðlabanki Íslands – Vaxtaákvörð-

un og útgáfa Peningamála
➜ Hagstofan – Vinnumarkaður í 

júlí 2014
➜ Þjóðskrá – Upplýsingar um 

leiguverð íbúðarhúsnæðis

Fimmtudagur 21. ágúst
➜ Hagstofan – Vísitala byggingar-

kostnaðar fyrir september 2014

Föstudagur 22. ágúst
➜ Byggðastofnun – Birting árs-

hlutauppgjörs
➜ Hagstofan – Vísitala kaup-

máttar launa í júlí 2014
➜ Eimskip – Uppgjör 2. ársfjórð-

ungs
➜ Hagstofan – Vísitala lífeyris-

skuldbindinga í júlí 2014

Mánudagur 25. ágúst
➜ Sjóvá – Uppgjör 2. ársfjórðungs 

Þriðjudagur 26. ágúst
➜ Þjóðskrá – Viðskipti með 

atvinnuhúsnæði í júlí 
➜  VÍS – Uppgjör 2. ársfjórðungs

Miðvikudagur 27. ágúst
➜ Hagstofan – Vísitala neyslu-

verðs í ágúst 2014
➜ Reginn – Uppgjör 2. ársfjórð-

ungs
➜ Arion banki – Uppgjör 2. árs-

fjórðungs

Fimmtudagur 28. ágúst
➜ N1 – Uppgjör 2. ársfjórðungs
➜ Hampiðjan – Sex mánaða upp-

gjör
➜ Reykjavíkurborg – Árshluta-

reikningur birtur 
➜ Hagstofan – Nýskráningar og 

gjaldþrot fyrirtækja

DAGATAL VIÐSKIPTALÍFSINS

Í AUSTURSTRÆTI  Landsbréf voru 
stofnuð árið 2008 og eru í eigu Lands-
bankans. 

Allavega virðast 
menn verðleggja 

Icelandair 
eins og það 
verði eldgos.

 
Stefán Broddi Guðjónsson

hjá Greiningardeild 
Arion banka.



Það er ekki verðið á prentaranum sem skiptir mestu máli, heldur kostnaðurinn 
við að reka hann.  Ódýrustu prentararnir eru yfirleitt dýrastir þegar upp er 
staðið.  Komdu með gamla og óhagkvæma prentara til okkar og leyfðu okkur að 
farga þeim við hátíðlega athöfn.  Í staðinn færðu glænýjan Epson Workforce Pro 
með 20.000 króna afslætti, nýjustu tækni og getur lækkað prentkostnað um allt 
að 50% í samanburði við vinsæla laserprentara.  Sparnaður sem getur numið 
hundruðum þúsunda hjá fyrirtækjum sem prenta mikið. 

WorkForce Pro

AFSLÁTTUR

LÆKKUN
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Verslunin Fálkinn fagnar 110 ára 
afmæli sínu í ár. Fyrirtækið er 
eitt elsta fyrirtæki á Íslandi í dag 
og hefur alltaf verið rekið á sömu 
kennitölunni. Fálkinn hefur þróast 
töluvert langt frá uppruna sínum 
því upphafl ega sinntu starfsmenn 
hans reiðhjólaviðgerðum. Þeir seldu 
reiðhjól og leigðu þau út á tímabili. 
Síðan hefur fyrirtækið gengið í 
gegnum heilmikla þróun og var 
umsvifamikið í neytendavörum, svo 
sem heimilistækjum, útivistarvör-
um, hljómtækjum, hljómplötum og 
hljómplötuútgáfu. 

„Núna er fyrirtækið svo gott 
sem komið út úr neytendavörum og 
hefur þróast út í það að vera raf- og 
véltæknifyrirtæki,“ útskýrir Páll 
Bragason, forstjóri fyrirtækisins. 
Hann segir að fyrirtækið reki tvö 
meginsvið sem eru kölluð rafsvið og 
vélarsvið. Á vélarsviðinu eru seldar 
legur, drifbúnaður, dælur, lokar og 
ýmislegt annað fyrir iðnað og bíla. 
Á rafsviði er seldur rafstýribúnað-
ur, rafmagnsmótorar og annar iðn-
aðarrafbúnaður. 

Páll segir að neytendamarkaður-
inn sé kominn mjög mikið á jaðar-
inn, þótt almenningur kaupi bæði 
legur, bílavarahluti, viftur og annað 
þess háttar. En við erum meira mið-
aðir inn á atvinnurekendur,“ segir 
Páll og bætir við að þannig hafi  
reksturinn verið allt frá árinu 2000.

Í nýtt húsnæði
Árið í ár hefur verið sögulegt fyrir 
fl eira en 110 ára afmælið, því fyrir-
tækið fl utti í Kópavog. Starfsemi 
þess hafði frá upphafi  verið í Reykja-
vík, fyrstu áratugina á Laugavegi 
en síðar á Suðurlandsbraut. „Árið 

2004 seldum við húsnæðið á Suður-
landsbraut með það að markmiði að 
fara þaðan. En við gerðum reyndar 
10 ára leigusamning sem var óupp-
segjanlegur í fi mm ár þannig að við 
gátum farið að fi mm árum liðnum. 
Svo áramótin 2006-2007 voru rúm 
tvö ár þangað til við gátum losnað 
og þá ákváðum við að það væri rétt 
að fara að svipast um eftir lóð. Þá 
fórum við að svipast um eftir lóð-
inni og fengum lóð síðla árs 2007. 
Hún var ekki byggingarhæf þá – 
guði sé lof. Síðan síðla árs 2008 var 
hún tilbúin til bygginga en þá voru 
breyttir tímar og ekki forsendur 
til þess að fara út í eitt eða neitt. 
Þá gerðust atburðir sem alþekkt-
ir eru, sem urðu til þess að málið 
snerist bara um það að halda sjó og 
lifa þetta af, sem reyndar tókst nú 
prýðilega,“ segir Páll. 

Hann bætir við að árið 2008 
hafi  verið feikilega erfi tt. „En frá 
1. desember 2008 er búið að vera 
alveg rífandi gangur hjá okkur. Í 
október og nóvember 2008 vissi 
maður ekki hvort maður var lífs 
eða liðinn en klukkan átta að 
morgni 1. desember 2008 var, að 
mér liggur við að segja, fullt út 
úr dyrum og búin að vera blúss-
andi sigling á okkur síðan þá. 
Við höfum fengið sum af bestu 
rekstrar árum okkar,“ segir Páll. 

Hann segir að þróun fyrirtækis-
ins eftir hrun megi þakka því að 
fyrirtækið selji varahluti, sjái um 
eftirmarkaði og rekstur fyrir-
tækisins hafi  verið stöðugur fram 
að hruni. Allt þetta hafi  bjargað 
fyrir tækinu. „Við höfðum gott orð 
á okkur, vorum góðir greiðendur. 
Við vorum sjálfsagt eitt af fáum 
fyrirtækjum sem hélt öllum sínum 
greiðslufrestum og lánalínum 
erlendis í hruninu. Þegar var erf-
itt að fá gjaldeyri, erfi tt að milli-
færa og fyrirtæki þurftu að borga 

fyrirfram þá fengum við bara lán 
og gátum fengið vörur eins og 
hver vildi. Við urðum bara nokk-
uð sprækir. Af því að okkar birgj-
ar voru menn sem við vorum búnir 
að vera í viðskiptum við áratugum 
saman. Það varð til þess að við lent-
um í blússandi meðbyr,“ segir Páll.

Fyrir um tveimur árum var svo 
aftur farið að kanna möguleikann 
á að fi nna hentugra húsnæði fyrir 
Fálkann. Þá var byrjað á því að 
athuga hvort heppilegast væri að 
byggja, kaupa eða taka húsnæði 
á leigu. Á þessum tímapunkti var 
fyrir tækið komið á beinu braut-
ina með reksturinn, fjárhaginn og 
annað eftir erfi tt ár 2008. 

„Við vorum að leita að húsnæði 
og vorum búnir að skoða á nokkr-
um stöðum og niðurstaðan varð sú 
að það borgaði sig ekki að byggja 
því byggingarkostnaður er meiri 
en verð á atvinnuhúsnæði. Þetta 
snerist því annaðhvort um það að 
kaupa eða leigja,“ segir Páll. Nokkr-
ir möguleikar á leiguhúsnæði hafi  
verið skoðaðir þegar starfsmaður 
Fálkans hafi  svo rekist á þetta hús-
næði og bent Páli á það. Síðan hafi  
verið skrifað undir leigusamning 
daginn fyrir jól og mánudaginn 2. 
júní var svo opnað á Dalvegi.

Helmingi færri starfsmenn
Í dag er Fálkinn með 26 fastráðna 
starfsmenn, en þegar starfsmanna-
fjöldi fyrirtækisins var mestur í 
byrjun níunda áratugarins, voru 
þeir í kringum 55-60. Þá var fyrir-
tækið með fjölbreyttara vörufram-
boð en Páll bendir líka á að í gegn-
um tæknivæðingu hafi  orðið mjög 
mikil fækkun á skrifstofu. „Það var 
hérna 1/3 starfsmanna á skrifstofu 
en núna er það 1/5,“ segir Páll.

Átta hundruð milljóna velta
Velta fyrirtækisins var tæplega 

Rekur 110 ára fjölskyldufyrirtæki
Fálkinn stendur á tímamótum í ár. Verslunin fagnar 110 ára afmæli og er eitt elsta fyrirtækið á Íslandi. Að auki 
fluttist starfsemin á Dalveg í Kópavogi fyrr í sumar, eftir að hafa verið í marga áratugi á Suðurlandsbraut í 
Reykjavík. Verslunin er þekktust fyrir að selja reiðhjól og hljómplötur. Í dag er það raf- og véltæknifyrirtæki. 

VIÐTAL
Jón Hákon Halldórsson 
jonhakon@frettabladid.is Páll segist hafa viljað skila lóðinni sem Reykjavik hafði úthlutað, en 

Reykjavíkurborg neitaði að taka lóðir til baka og vann prófmál sem þýddi 
að borgin þurfti ekki taka lóðir til baka. „Þannig að við sitjum uppi með 
þessa lóð og hún er bara til á lager einhvers staðar,“ segir Páll. Hann segir 
að lóðin, sem er á Lambhagavegi, nærri Bauhaus, hafi kostað tæplega 
160 milljónir árið 2007 sem næði líklegast hátt í 300 milljónum miðað við 
verðlag í dag. „Það væri auðvitað betra að hafa þá peninga lausa í annað 
en sem betur fer hefur þetta ekki gert neitt út af við okkur og einhvern 
tímann vaknar þessi lóð til verðmæta því að það er ekkert endalaust til 
af byggingarlóðum í Reykjavík. Ef því er að skipta þá er mjög lítið til af 
spennandi byggingarlóðum ef eftirspurn vaknar að einhverju marki, sem 
við verðum að ætla að verði hvort sem það verður á líftíma mínum eða 
erfingja minna. En í bili er hún sokkin fjárfesting og við verðum bara að 
líta á hana sem langtímaeign,“ segir Páll.

FENGU EKKI AÐ SKILA LÓÐINNI

Ólafur Magnússon, stofnandi Fálkans, tók að gera við reiðhjól í hjáverkum 
á Skólavörðustígnum í Reykjavík. Í 100 ára sögu Fálkans, sem Viðar Pálsson 
ritaði, segir að eitt af því sem vafalaust hefur stuðlað að langlífi Fálkans sé 
að fyrirtækið hafi aldrei staðið í stað eða reynt að standa af sér breyttar 
aðstæður, heldur hafi það borið gæfu til þess að fylgja breytingunum, 
taka mið af þeim og aðlagað sig nýju umhverfi. Fjölþætt starfsemi Fálkans 
á síðustu hundrað árum ber vott um þetta. Reiðhjólaverkstæði í gamla 
miðbænum þróaðist í fyrirtæki sem auk hjólreiðastarfseminnar flutti inn 
skellinöðrur og bíla, vann brautryðjendastarf í plötuútgáfu á Íslandi, seldi 
landsmönnum grammófóna, frystikistur, ryksugur og sjónvörp, bændum 
mjaltavélar og vélareigendum keðjur, legur og tannhjól, seldi útivistarfólki 
skíði í einu horninu, fiskiðnaðinum mjölpressur í öðru og sveitarfélögum 
skolphreinsibúnað í því þriðja, og er þá fátt eitt nefnt.

Fyrirtæki sem fylgir breytingum
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FORSTJÓRINN  Páll Bragason á 
verslunina Fálkann í dag ásamt 

systkinum sínum. Afi þeirra, 
Ólafur Magnússon, stofnaði fyrir-

tækið árið 1904.

800 milljónir króna í fyrra. Páll 
gerir ráð fyrir að það verði fi mm 
prósent aukning milli ára þannig 
að veltan fari yfi r 800 milljónir í 
ár. „Veltan hefur aukist ár frá ári 
frá hruni. Við höfum verið að sjá 
allt upp í 10% vöxt á ári. Ætli fyrir-
tækið hafi  ekki verið með 600 millj-
óna króna veltu árið 2008 og velt-
an hefur því aukist um þriðjung í 
krónum,“ segir Páll. Þetta þýði að 
fyrirtækið sé ekki búið að ná þeirri 
raunsölu sem var fyrir hrun en þar 
muni mestu um að áður hafi  verið 
selt talsvert mikið í nýframkvæmd-
ir og verk. „Það er það sem vantar 
á það sem var fyrir hrun. Það eru 
fjárfestingaverkefni,“ segir Páll. 

Páll segir að rekstrarskilyrði 
fyrir þau viðskipti sem Fálkinn er 
í hafi  verið nokkuð góð og hann sér 
það fyrir sér að þau verði nokkuð 
góð á næstu árum. „Meginmarkhóp-
ar Fálkans eru iðnaður, fi skveiðar, 
fiskvinnsla, landbúnaður, sam-
göngur og verklegar framkvæmdir 
reyndar líka. Þannig að meginmark-
hópur Fálkans eru útflutnings-
atvinnuvegir. Þeir standa mjög vel. 
Þetta eru fyrirtækin sem ganga 
best á Íslandi núna,“ segir Páll. Á 
meðan raungengi krónunnar sé 
svona tiltölulega lágt miðað við það 
sem var þá muni þessir útfl utnings-
atvinnuvegir gera það gott og vera 
góðir greiðendur. 



RANGE ROVER SPORT HSE V8
Nýskr. 09/08, ekinn 91 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 8.490 þús. kr.

TILBOÐ 6.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281592 

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ 
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is
Opið frá kl. 09-18 og 
á laugardögum frá kl. 12-16. www.facebook.com/bilaland.is
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KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU ÞÉR EINTAK - OPIÐ FRÁ KL. 09-18.

TILBOÐSDAGAR
BÍLALANDS

MERCEDES BENZ C180
Nýskr. 09/06, ekinn 124 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.190 þús. kr.

TILBOÐ 1.290 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún - Rnr. 281471

FRÁBÆR

KAUP

BMW X5
Nýskr. 05/06, ekinn 126 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3,420 þús. kr.

TILBOÐ 2.490 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 191177 

FRÁBÆR

KAUP

OPEL ASTRA ENJOY
Nýskr. 09/04, ekinn 97 þús. km. 
bensín, 5 gírar.
Verð áður: 850 þús. kr.

TILBOÐ 590 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 131193

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN QASHQAI SE
Nýskr. 06/13, ekinn 35 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.990 þús. kr.

TILBOÐ 4.440 þús. kr.
Staðsetning: Akranes - Rnr. 120341 

FRÁBÆR

KAUP

LEXUS GS300
Nýskr. 02/08, ekinn 62 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.890 þús. kr.

TILBOÐ 2.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 130761 

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT MEGANE SP. TOURER
Nýskr. 05/11, ekinn 62 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.890 þús. kr.

TILBOÐ 2.390 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 120336 

FRÁBÆR

KAUP

SUBARU FORESTER X
Nýskr. 07/10, ekinn 84 þús. km. 
bensín, 5 gírar.
Verð áður: 2.990 þús. kr.

TILBOÐ 2.390 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281668

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN PATHFINDER LE IT
Nýskr. 12/07, ekinn 151 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.440 þús. kr.

TILBOÐ 2.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 141951

FRÁBÆR

KAUP

AUDI A3 SPORTBACK
Nýskr. 01/06, ekinn 118 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.090 þús. kr.

TILBOÐ 1.390 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281295 

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN NOTE VISIA
Nýskr. 07/10, ekinn 98 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.790 þús. kr.

TILBOÐ 1.480 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281117

FRÁBÆR

KAUP

SUBARU LEGACY SPORT SEDAN
Nýskr. 05/10, ekinn 97 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.990 þús. kr.

TILBOÐ 1.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 280899

FRÁBÆR

KAUP

LEXUS RX350
Nýskr. 03/07, ekinn 110 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.490 þús. kr.

TILBOÐ 2.690 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 320180

FRÁBÆR

KAUP

KIA SORENTO LUXURY
Nýskr. 06/05, ekinn 162 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.290 þús. kr.

TILBOÐ 1.290 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún - Rnr. 141850

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT MEGANE RS TURBO
Nýskr. 06/09, ekinn 40 þús. km. 
bensín, 6 gírar.
Verð áður: 2.880 þús. kr.

TILBOÐ 1.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 141709

FRÁBÆR

KAUP

INFINITI QX56
Nýskr. 01/05, ekinn 110 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.390 þús. kr.

TILBOÐ 2.490 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 320139

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN PATHFINDER SE
Nýskr. 06/08, ekinn 119 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.100 þús. kr.

TILBOÐ 2.990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281666

FRÁBÆR

KAUP

HYUNDA iX35
Nýskr. 04/11, ekinn 118 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.390 þús. kr.

TILBOÐ 2.790 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún - Rnr. 310098

FRÁBÆR

KAUP

TOYOTA COROLLA TERRA
Nýskr. 10/07, ekinn 152 þús. km.
bensín, 5 gírar.
Verð áður: 1.390 þús. kr.

TILBOÐ 1.090 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 191482

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN MAXIMA QX
Nýskr. 11/02, ekinn 179 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 950 þús. kr.

TILBOÐ 390 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls - Rnr. 281733

FRÁBÆR

KAUP
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„Það hefur ekki verið jafn mikið 
af stórum verkefnum í ár eins 
og 2012 þegar hingað komu jafn 
mörg kvikmyndaver og Norður-
löndin höfðu þá séð yfi r nokkur ár 
á undan. Árið verður þó að teljast 
ágætt miðað við þau verkefni sem 
eru í skoðun fyrir haustið og vet-
urinn,“ segir Einar Hansen Tóm-
asson, verkefnisstjóri hjá Íslands-
stofu. 

Einar fer fyrir verkefninu Film 
in Iceland sem hefur það mark-
mið að kynna Ísland sem ákjós-
anlegan tökustað fyrir framleið-
endum erlendra kvikmynda- og 
sjónvarpsþátta og lög um tuttugu 
prósenta endurgreiðslu af fram-
leiðslukostnaði vegna kvikmynda-
gerðar á Íslandi. Endurgreiðslan 
er að sögn Einars mikilvægur 
þáttur í að laða hingað erlend 
kvikmyndaver en hann bendir 
einnig á aðra áhrifaþætti. 

„Það sem skiptir öllu máli er 
að  fyrirtækin sem þjónusta kvik-
myndaverin hér geri það vel. Það 

hafa þau gert hingað til enda 
hafa þessir aðilar komið aftur og 
aftur. Varðandi endurgreiðsluna 
þá er mikilvægt að hún sé unnin 
fl jótt og örrugglega. Þá eru þessir 
erlendu framleiðendur hamingju-
samir því þetta snýst allt um að 
vera ekki með peningana í bið-
stöðu,“ segir Einar.

Hann segir íslensk framleiðslu-
fyrirtæki, á borð við Pegasus, 
Sagafilm og TrueNorth, hafa 
stofnað einkahlutafélög utan um 
þau verkefni þar sem óskað er 
eftir endurgreiðslu. 

„Þegar kvikmyndin  Oblivion 
var tekin upp hér á landi var 
stofnað sérstakt fyrirtæki í 
kringum þá framleiðslu. Þá er 
allur rekstur keyrður í gegnum 
fyrirtækið og það svo gert upp 
þegar verkefninu lýkur og fyrir-
tækinu er lokað.“  

Norðmenn skoða íslenska kerfið
Einar segir framleiðslufyrirtæk-
in hér á landi hafa séð meira af 
verkefnum frá Evrópu á þessu ári 
en oft áður.

„Hingað hafa komið verkefni 
frá Bretlandi, Noregi, Þýskalandi 
og Danmörku. Það er jákvæð 

þróun að það sé ekki bara að 
koma frá Bandaríkjunum,“ segir 
Einar og bætir við að Ísland sé 
miðpunkturinn í nýrri þýskri 
sjónvarpsmynd sem var tekin upp 
hér í sumar.  

„En þetta er kvikur bransi. Þú 
getur aldrei stólað á neitt fyrr 
en menn eru mættir á tökustað. 
Það sem skiptir öllu máli er að 
umhverfið sé gott fyrir þessa 
aðila og að það sé hagkvæmt að 
koma til Íslands. Þetta snýst um 
traust. Þessi erlendu verkefni eru 
auðvitað gríðarlega mikilvæg því 
þetta er það sem veitir íslenskum 
kvikmyndagerðarmönnum verk-
efni á milli þeirra íslensku,“ segir 
Einar.

Hann segir samkeppnina um 
athygli erlendra stórfyrirtækja á 
borð við Warner Bros. og Twen-
tieth Century Fox fara harðnandi. 
Önnur lönd hafi  þegar ákveðið að 
endurgreiða meira en 20 prósent.  

„Nú eru Norðmenn að íhuga 
það alvarlega að taka upp endur-
greiðslu sem verði byggð á okkar 
kerfi . Ég hef fengið fjölmörg sím-
töl frá aðilum í Noregi sem eru 
áhugasamir um íslenska kerfi ð 
og menningarmálaráðherrann 

þar hefur talað um að hann vilji 
setja svona kerfi  af stað. Það er 
því mjög mikilvægt að stjórnvöld 
séu á tánum hvað þetta varðar.“ 

Gjaldeyrishöftin flækja málin
Fjölmiðlar greindu nýverið frá 
því að leikstjórarnir og systkin-
in Andy og Lana Wachowski, sem 
eru þekktust fyrir Matrix-þrí-
leikinn, hefðu valið Ísland sem 
einn af tökustöðum nýrrar tíu 
þátta sjónvarpsseríu Netfl ix sem 
mun heita Sense8. Tökur hér eiga 
samkvæmt heimildum að hefjast 
í lok þessa mánaðar og standa til 
6. september. TrueNorth mun sjá 
um tökur á þeim hluta þáttanna 
sem gerist hér á landi. 

„Sumarið hefur meira og minna 
farið í undirbúning fyrir þessa 
þætti. Við unnum við annað verk-
efni systkinanna, kvikmyndina 
Jupiter Ascending, á síðasta ári. 
Þau voru svo hrifi n af því mynd-
efni sem þau fengu að þau ákváðu 
að skrifa Ísland inn í þættina,“ 
segir Helga Margrét Reykdal, 
framkvæmdastjóri TrueNorth. 

Árið 2012 kom fyrirtækið að 
gerð fjögurra stórmynda frá 
Hollywood; Noah, The Secret Life 

of Walter Mitty, Oblivion og Thor: 
The Dark World.  

„Það var náttúrulega einstakt 
og ég á ekki von á öðru eins ári 
hérna aftur. Það þykir gott ef öll 
framleiðslufyrirtækin eru með 
svo mikið samanlagt. En útlitið 
fyrir þetta ár er ágætt. Það eru 
ýmsir að spá og spekúlera og 
maður vonar alltaf það besta,“ 
segir Helga.

Hún segir gjaldeyrishöftin og  
fl ækjustig sem þeim fylgi stærstu 
áskoranirnar í rekstrinum.  

„Í fyrsta lagi eru útlendingar 

Lítið um stórar Hollywood-sprengjur
Verkefnum vegna komu erlendra kvikmyndavera hingað til lands hefur fækkað miðað við 2012 og 2013. Íslensk 
framleiðslufyrirtæki á borð við Pegasus og TrueNorth vinna í auknum mæli við gerð erlendra sjónvarpsþátta. Nýir 
þættir Netflix fara í tökur í lok mánaðarins. Endurgreiðslukerfið hefur fengið góð viðbrögð en höftin flækja málin.   

SKAPANDI GREINAR
Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is 

ÞAÐ SEM ÁÐUR VAR Árið 2012 unnu íslensk framleiðslufyrirtæki við mörg stór verkefni og þar á meðal kvikmyndirnar Noah og Oblivion og þættina Game of Thrones.

En þetta er kvikur 
bransi. Þú getur 

aldrei stólað 
á neitt fyrr 
en menn 
eru mættir á 
tökustað. 
 Einar H. Tómasson

 verkefnisstjóri hjá Íslandsstofu
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Bíasmiðurinn hf, að Bíldshöfða 
16, hefur selt vörur frá bílsæta-
framleiðandanum Recaro GmbH 
frá árinu 1981. Recaro setti fyrsta 
barnabílstólinn á markað árið 
1998 en síðan hafa þeir hlotið 
fjölda virtra verðlauna. Nú síðast 
fékk ungbarnastóllinn Recaro 
Priva hæstu einkunn sem þýska 
matsfyrirtækið Stiftung Waren-
test hefur gefið og var útnefndur 
besti barnabílstóllinn frá upp-
hafi. Hefur hann einnig verið 
tilnefndur til Þýskra hönnunar-
verðlauna 2015.

Stóllinn kom til Íslands um 
mitt sumar og hefur fengið afar 
góðar viðtökur. Hann er búinn 
ýmiskonar framúrskarandi ör-
yggisþáttum sem Páll Leifsson, 
framkvæmdastjóri Bílasmiðsins 
hf, kann góð skil á. 

„Stóllinn er meðal annars búinn 
byltingarkenndu innleggi sem 
er kallað HERO system. Þetta er 
höfuðstuðningur með áföstum 
axla púðum úr einskonar gel-
svampi sem er sérstaklega mjúkur 
og lagast vel að höfðinu, án þess 
að vera þvingandi,“ ústkýrir Páll. 
Stóllinn er jafnframt búinn þriggja 
punkta beltafestingum sem hann 
segir kunna að koma einhverj-
um á óvart. „Þriggja punkta belti 
leggst yfir axlir barnsins og er 
fest í klof. Fimm punkta belti, sem 
margir kannast við, liggja auk 
þess yfir mjaðmirnar. Þau gera 
það hins vegar að verkum að það 
getur verið erfiðara að herða og 
því meiri líkur á að beltin séu 
laus,“ segir Páll en hann segir allt 
kapp lagt á að draga úr líkum á að 
fólk geri mistök sem geta dregið 
úr öryggi.

Recaro Priva er einungis 3,7 

kíló og stækkanlegur. „Hægt er 
að hækka beltin stiglaust eftir 
því sem barnið vex án þess að 
taka þau úr. Þetta er gert til að 
tryggja að beltin séu alltaf á 
réttum stað. Annars er hætt við 
því að fólk geri mistök þegar á að 
færa beltin á milli gata.“  

Hægt er að fá stólinn með 
eða án Isofix-kerfi en fyrrnefnd 
öryggisverðlaun miðast við að 
stóllinn sé notaður ásamt svo-
kölluðu Isofix-base eða „Recaro-
fix“. „Flestir nýir bílar eru búnir 
svokölluðu Isofix-kerfi en það er 
stöðluð barnabílstólafesting sem 
er eins í öllum bílum. Þetta eru 
sérstakar festingar til að festa 
Isofix „base“ eða svokallaðan 
grunn (dokku) og er stólnum 
síðan smellt á hann.“  

Að sögn Páls var farið að þróa 

þetta kerfi í kringum aldamótin 
eftir að könnun bílaframleiðenda 
leiddi í ljós að í 70 prósent til-
fella voru barnabílstólar ekki 
rétt festir. „Handtökin virtust 
of mörg, kerfið of flókið og fólk 
hafði í mörgum tilfellum ekki 
kunnáttu til að festa bílstólana 
rétt. Menn vildu koma á kerfi 
sem væri öruggt og kæmi í veg 
fyrir mistök,“ útskýrir Páll.

Í dag verður að velja bíl með 
Isofix-kerfi því ekki er hægt að 
setja það í eftir á. Recaro Priva 
er þó líka hægt að nota án Isofix 
en þá er stóllinn festur með belti. 
Þess má geta að Bílasmiðurinn hf 
býður 50 prósenta afslátt af Isofix-
grunninum ef hann er tekinn með 
stólnum. 4 ára ábyrgð fylgir öllum 
stólum og miðast líftíminn við 5 ár 
í notkun, eða 5 börn.

BESTI STÓLLINN 
FRÁ UPPHAFI
BÍLASMIÐURINN KYNNIR  Ungbarnastóllinn Recaro Priva hlaut nýverið 
hæstu einkunn sem þýska matsfyrirtækið Stiftung Warentest hefur gefið og 
var útnefndur besti barnabílstóllinn frá upphafi með einkunnina 1,3. Hann 
fæst hjá Bílasmiðnum að Bíldshöfða 16 og umboðsaðilum um land allt.

GRÍÐARLEGA ÖRUGGUR Recaro Priva kom til landsins um mitt sumar og hefur þegar 
fengið afar góðar viðtökur.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS

I

Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.
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Þvottavél Þurrkari12 kg

Amerísk
gæðavara

Amerísk
gæðavara

Eldshöfða 1    S: 577-5000 
Hreinsandi.is  hreinsandi@hreinsandi.is

Húsgagnahreinsun fyrir alla muni

ÓDÝRAR BORGIR
Leitar hugurinn út? Vefsíðan puretravel.com hefur tekið saman 

lista yfir ódýrar borgir 2014. Hér eru fimm efstu: Ríga í Lett-
landi, Búdapest í Ungverjalandi, Lissabon í Portúgal, 

Dubrovnik í Króatíu og 
Istanbúl í Tyrklandi.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Lokaútsala
enn meiri verðlækkun 

 70% afsláttur af öllum útsöluvörum 
  (reiknast af upphaflegu verði) 

Verslunin BelladonnaStærðir 38-58   

ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR

OPIÐ Í DAG 11-16

Sjá allt úrvalið á ht.is
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TAKMARKAÐ MAGN
Fyrstur kemur – fyrstur fær!
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RYKSUGUR

VÖFFLUJÁRN ÞURRKARAR

SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500



FÓLK|FERÐIR

HÆGT AÐ SPARA HÉR OG ÞAR
Það er yfirleitt mun ódýrara að ferðast 
með rútu en lest. Vissulega tekur það 
lengri tíma en á móti kemur að þú sérð 
meira af landinu. Mundu líka að biðja um 
afslátt. Stúdentar, aldraðir og fjölskyldur 
fá víða ýmiss konar afslátt.

Þegar líður að lokum sumars og flestir snúa til baka í 
vinnu og skóla getur verið skemmtilegt að eyða síðustu 
dögum frísins í að rifja upp gömul sumarfrí. Foreldrar 
geta farið með börn sín á fornar slóðir og sýnt þeim 
æskustöðvarnar. 

Sumarfrí barnæskunnar grafast djúpt í unga huga og 
gaman er að fara í gegnum gamlar myndir og rifja upp 
minningar frá þessum tíma. Að ferðast á sömu slóðir 
og var farið á í „gamla daga“ er eins og að ferðast aftur 

í tímann. Þetta þurfa hvorki að vera löng eða flókin 
ferðalög, gaman væri að kíkja í fjöruferð og tína krabba 
og skeljar, fara í lautarferð út fyrir borgarmörkin, í fjall-
göngu eða berjamó. Besta leiðin til að rifja upp gamla 
tíma er líklega sú að heimsækja hverfin sem foreldr-
arnir bjuggu í, ganga um þau, leika á leiksvæðunum 
sem þeir léku sér á og segja börnunum gamlar sögur af 
foreldrunum og vinum þeirra og hvað þau brölluðu sér 
til skemmtunar á leikvöllum æskunnar.  

SUMUR ÆSKUNNAR
Það er gaman að rifja upp eigin barnæsku með 
börnunum sínum og fara á fornar heimaslóðir.

GLERAUGU ERU SKART
Við kaup á margskiptum gleraugum færðu 
margskipt sólgler í þinum styrk í kaupæti.
Við kaup á gleraugum nær/fjær færðu  
sólgler í þinum styrk í kaupæti.

40-50 % 
afsláttur

af völdum umgjörðum 
til 28/8 2014

Gul poloroid sólgler í þínum  
styrk á góðu verði

Sjón- og linsumælingar  
hjá Birni Óskari s: 463-1455

Gleraugnasalan-Geisli-ehf

www.heilsuborg.is

 meiri orku 

Orkulausnir
henta þeim sem glíma við orkuleysi, þrekleysi, 
verki eða svefnvanda. Hentar vel þeim sem 
vilja byggja upp orku vegna vefjagigtar eða eftir
veikindi. 

26. ágúst

Þjónustusími: 561 4200 Bílabúð Benna dekkjaþjónusta 

Jeppadekk

• Reyndu að komast hjá því að 
ferðast á háannatíma. Hagstæð-
asta verðið á flugi og gistingu í 
Evrópu fæst á tímabilinu október 
til apríl. Á þessum tíma kemstu 
jafnframt hjá mesta troðningnum 
og endalausum röðum. 

• Airbnb-fyrirkomulagið er yfir-
leitt mun hagstæðara en hótel. Í 
gegnum heimasíðuna airbnb.is er 
hægt að leigja herbergi eða íbúðir 
af einstaklingum um allan heim. 
Oft geta margir tekið sig saman 
og leigt eina íbúð og þannig deilt 
kostnaði.

• Forðastu túristaveitingastaði. 
Þeir þekkjast á skiltinu „We speak 
English“ og matseðlum á mörgum 
tungumálum. Skimaðu frekar eftir 
stöðum sem innfæddir sækja. 
Veldu rétt dagsins. Þetta gæti 
sparað þér talsverðar fjárhæðir.

• Vertu með gjaldmiðilinn í hverju 
landi á hreinu. Gerðu þér grein 
fyrir því hvað hlutirnir í raun og 
veru kosta. Óskaðu eftir sundur-
liðuðum reikningum. Reiknaðu í 
huganum og láttu ekki ýta á þig. 
Brostu kurteisislega og taktu þinn 
tíma við afgreiðsluborðið. 

• Gefðu ekki of mikið þjórfé. Ein-
ungis Bandaríkjamenn gefa 15 til 
20 prósent í Evrópu. Gættu þess 
að þjórféð sé ekki þegar innifalið í 
reikningnum.

• Farðu í lautarferðir í stað þess 
að borða á veitingastöðum mörg-
um sinnum á dag. Það er upplifun 
út af fyrir sig að fara í matvörubúð 
í útlöndum og prófa framandi 
brauð, osta, jógúrttegundir og 
drykki.

• Fjárfestu í ferðahandbók eða 
náðu í ferðaapp. Það getur marg-
borgað sig og dregur úr hætt-
unni á að falla í túristagildrur. 
Kauptu bók með sem þrengstu 
sjónarhorni. Hún gefur ítarlegri 
upplýsingar. Ef þú ert í París ættir 
þú með öðrum orðum að kaupa 
ferðahandbók um París – ekki 
Frakkland.

• Ef þú ferðast á milli landa skaltu 
gera verðsamanburð og gera 
stærstu kaupin í ódýrasta landinu. 
Verðmunurinn á til dæmis fatnaði 
og gjafavöru getur verið mikill.

•Það er yfirleitt mun ódýrara að 
ferðast með rútu en lest. Vissu-
lega tekur það lengri tíma en á 
móti kemur að þú sérð meira af 
landinu.

• Ef þú ferðast í hóp borgar sig að 
taka bílaleigubíl og deila kostnaði. 
Aki fjórir saman í bíl er það yfir-
leitt ódýrara en að fjórir einstak-
lingar kaupi stakan lestarmiða. 
Jafnvel þegar bensín er tekið með 
í reikninginn.

•Berðu peninga innanklæða, helst 
í magabelti. Þú tapar á því að týna 
peningum! Svona kemstu líka hjá 
þjófnaði.

• Mundu að biðja um afslátt. 
Stúdentar, aldraðir og fjölskyldur 
fá ýmiss konar afslátt. Þá er mikið 
af afsláttarmiðum í umferð í stór-
borgum.

FORÐASTU 
GILDRUR
FERÐARÁÐ  Ferðamannagildrur leynast víða og 
flestir lenda einhvern tímann í þeim. Hér eru nokk-
ur ferðaráð til að hafa á bak við eyrað áður en lagt 
er í hann. Þau gætu jafnvel sparað umtalsverðar 
fjárhæðir. Ráðin miðast við ferðalög innan Evrópu.



SLYSABÆTUR
MIÐVIKUDAGUR  20. ÁGÚST 2014

Kynningarblað

Það er mjög mikilvægt að leita 
strax aðstoðar lögfræðinga 
og fá úr því skorið sem fyrst 

hvort maður kunni að eiga rétt á 
bótum. Þetta á við hvort sem fólk 
hefur lent í umferðarslysi, vinnu-
slysi, frítímaslysum eða öðrum 
hremmingum,“ segir Snædís Björt 
Agnarsdóttir, lögfræðingur, hjá JP 
Lögmönnum. 

„Ferill skaðabótamála getur 
verið langur og þess vegna er mik-
ilvægt að setja sig í samband við 
okkur sem fyrst. Við öflum nauð-
synlegra gagna, m.a. læknis-
vottorða, og höfum samband við 
viðkomandi tryggingafélag. Það 
skiptir miklu máli að gera þessa 
hluti í tíma. Það vill nefnilega 
stundum gerast að fólk kemur 
hreinlega of seint og málin eru 
fyrnd eða erfitt að sanna tjón. Við 
leggjum líka áherslu á að fólk leiti 
til læknis strax eftir slys þannig að 
allar upplýsingar um áverka liggi 
þá þegar fyrir. Það hjálpar mikið 
til við framhaldið,“ segir Snædís 
Björt. 

Slysabætur.is hefur þá sérstöðu 
að einn starfsmanna, Oddur Þórir 
Þórarinsson, er bæði læknir og lög-
fræðingur. Hann segir slysabæt-
ur.is leggja áherslu á per sónulega 
þjónustu og regluleg samskipti við 
viðskiptavini sína. „Við kappkost-
um að veita viðskiptavinum okkar 
persónulega þjónustu og greið-
an aðgang að sérfræðingum stof-
unnar. Eins verður að hafa í huga 
að þessi mál geta verið viðkvæm 
og því er mikil vægt að fólk upp-
lifi að við séum mannleg og tilbú-
in að ræða hlutina á persónuleg-
um nótum. Þá finnst mér oft gott 
að skoða áverka fólks til að fá betri 

tilfinningu fyrir tjóni þess,“ segir 
Oddur Þórir, læknir og lögfræð-
ingur. „Þannig erum við í mörgum 
tilfellum ekki eingöngu að sækja 
bótarétt heldur einnig að leiðbeina 
um möguleg úrræði til að umbjóð-
endur okkar og skjólstæðingar nái 
betri heilsu og líðan, sem alltaf er 
markmiðið,“ bætir Oddur Þórir við.

Aðspurð um feril skaðabótamál-
anna segir Snædís Björt að hann 
geti verið misjafn eftir málum en 
mörg þeirra séu fremur einföld í 
sniðum.  

„Við byrjum á að ræða við þann 
sem hefur orðið fyrir slysi og fáum 
hjá honum umboð til þess að afla 
gagna, semja um bætur o.þ.h. Við 
óskum síðan eftir gögnum frá við-
komandi tryggingafélagi, lög-
regluskýrslum, vottorðum lækna 
og öðru sem kann að hafa þýðingu 
fyrir mál viðkomandi. Jafnframt 
sendum við umbjóðendur okkar til 
frekari rannsókna hjá læknum eða 
öðrum sérfræðingum eftir því sem 
nauðsyn krefur. Við viljum hafa 
eins ítarlegar upplýsingar um tjón 
viðkomandi og mögulegt er. Þetta 
endar svo yfirleitt á því að við og 
tryggingafélagið biðjum sameig-
inlega um mat á líkamstjóni. Við 
förum með viðskiptavini okkar 
á matsfund og gerum síðan upp 
skaðabætur við tryggingafélag-
ið þegar matið liggur fyrir. Aðal-
atriðið er að f lækja ekki málið,“ 
segir Snædís Björt. 

Oddur Þórir bætir við að slysa-
bætur.is hjálpi einnig einstakling-
um sem orðið hafa fyrir líkams-
árás eða kynferðisofbeldi. „Við 
sinnum réttargæslustörfum fyrir 
fórnarlömb kynferðisbrota og lík-
amsárása og gætum hagsmuna 

þeirra bæði hjá lögreglu og fyrir 
dómi. Við höfum mikla reynslu 
í þessum málum,“ segir Oddur 
Þórir og bætir við að fórnarlömb 
kynferðisbrota og alvarlegra lík-
amsárása eigi yfirleitt rétt á að fá 
tilnefndan réttargæslumann sér 
að kostnaðarlausu. 

„Við svörum öllum fyrirspurn-
um sem berast til okkar og leggj-
um metnað okkar í að aðstoða 
alla þá sem við getum,“ segir 
Oddur Þórir. „Það kostar ekkert 
að spyrja.“

Við sækjum bæturnar – Slysabætur.is
Slysabætur.is er einn öflugasti upplýsingavefur landsins á sínu sviði og er mikið heimsóttur í hverjum mánuði. Að baki slysabætur.is 
standa JP Lögmenn sem búa yfir langri og mikilli reynslu af innheimtu slysabóta. Slysabætur.is eru með skrifstofur á Höfðatorgi í 
Reykjavík og að Austurvegi 6 á Selfossi. Meðal starfsmanna stofunnar eru Oddur Þórir Þórarinsson, læknir og lögfræðingur, og 
Snædís Björt Agnarsdóttir lögfræðingur. Að þeirra sögn er mikilvægt að fólki leiti strax til sérfræðinga hafi það orðið fyrir slysi.

Ekki flækja málin – Slysabætur.is!
Á slysabætur.is er að finna ítarlegar upplýsingar um allar tegundir slysamála, 
feril þeirra og kostnað, svo og svör við algengum spurningum tjónþola, 
auk góðra ráða. Bæði segja þau Oddur Þórir og Snædís Björt að slysabætur.
is hafi hjálpað fjölmörgum. Þar sé að finna svör við ýmsum spurningum 
þeirra sem orðið hafa fyrir slysum um rétt þeirra til bóta og hvað þurfi að 
gera til að afgreiðslu þeirra geti orðið.  „Þarna er að finna ýmsar gagnlegar 
upplýsingar á mannamáli,“ segir Snædís Björt. „Við svörum síðan frekari fyrir-
spurnum, hittum viðkomandi og fylgjum honum sjálf í gegnum ferlið allt 
þar til við erum búin af fá bæturnar greiddar og skila þeim af okkur,“ bætir 
Oddur Þórir við. Hægt er að ná á Odd Þóri og Snædísi Björtu í s. 588-5200 
eða senda fyrirspurn á slysabætur@slysabætur.is. 

Oddur Þórir, læknir og lögfræðingur, og 
Snædís Björt lögfræðingur  taka vel á móti 
viðskiptavinum.

MYND/GVA

Slysabætur.is - Höfðatorgi, 105 Reykjavík / Austurvegi 6, 800 Selfoss

Sími: 588 5200 - Fax: 588 5210 - Netfang: slysabaetur@slysabaetur.is
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Haukur Örn Birgisson hæsta-
réttarlögmaður, Svanhvít Yrsa 
Árnadóttir hdl. og Unnur B. Vil-
hjálmsdóttir hdl. sjá um rekstur 
slysamála hjá Íslensku lögfræði-
stofunni. 

Þau  segja fólk oft ekki upplýst 
um rétt sinn til slysabóta og ráð-
leggja þeim sem lenda í slysi að 
leita aðstoðar lögfræðings strax.

„Það hefur verið mín upplif-
un að fólk virðist oft ekki þekkja 
sinn rétt eftir að hafa lent í lík-
amstjóni, sérstaklega í umferðar-
slysum,“ segir Haukur Örn. 

„Sá sem verður fyrir tjóni í 
eða af völdum ökutækis á alltaf 
rétt á bótum hvort sem hann er 
ökumaður eða farþegi bifreiðar-
innar. Þá breytir engu hvort bif-
reið viðkomandi hafi verið í rétti 
eða órétti. Þá virðist fólk einnig 
veigra sér við að leita réttar síns 
þar sem það telur sig vera að 
sækja persónulega á viðkomandi 
ökumann, sem getur verið ein-
hver nákominn. Allir ökumenn 
bifreiða eru með lögbundna 
ábyrgðartryggingu sem tjónþoli 

getur sótt bætur í,“ segir Unnur 
B. Vilhjálmsdóttir lögmaður.

Mikilvægt að kanna 
réttarstöðu sína strax með 
lögfræðingi
Upp getur komið ágreiningur 
við viðkomandi tryggingafélag 
um bótafjárhæðina jafnvel þótt 
tryggingafélagið fallist á skaða-
bótaskyldu. Sá ágreiningur á 
oft rætur sínar að rekja til þess 
hvaða tekjur eigi að leggja til 
grundvallar við útreikning bóta. 

„Almenna reglan er sú að miða 
skuli bætur við tekjur síðustu 
þriggja ára fyrir slys. Það getur 
skapað vandamál fyrir þá sem 
hafa verið í námi, eru heima-
vinnandi eða hafa unnið sem 
verktakar,“ segir Svanhvít Yrsa 
Árnadóttir. 

„Þess vegna er mikilvægt að 
láta kanna réttarstöðu sína hjá 
lögmanni strax í upphafi en 
ganga ekki frá uppgjöri við trygg-
ingafélagið og afsala sér þannig 
mögulega rétti til frekari bóta,“ 
segir Haukur Örn. 

Greiður aðgangur að lögmönnum 
mikilvægur er slys ber að höndum
Hjá Íslensku lögfræðistofunni sjá lögmenn alfarið um rekstur slysamála. Með því tryggir ÍL sérfræðiþekkingu á öllum stigum 
málsins og þar með betri þjónustu við viðskiptavini. Mikilvægt er að kanna réttarstöðu sína strax með aðstoð lögfræðings.

Hjá Íslensku lögfræðistofunni sjá þau Haukur Örn Birgisson hrl., Svanhvít Yrsa Árnadóttir hdl. og Unnur B. Vilhjálmsdóttir hdl. um rekstur slysamála stofunnar.  MYND/GVA

Íslenska lögfræðistofan
Hjá Íslensku lögfræðistofunni (ÍL) veita lögmenn, sem hafa sérhæft sig í slysamálum, ráðgjöf til þeirra sem lent 
hafa í slysi. 
Þjónusta ÍL nær til allra tegunda slysa, hvort sem um er að ræða umferðar-, vinnu- eða frístundaslys. 
Lögmenn ÍL aðstoða einnig þá sem orðið hafa fyrir tjóni af völdum líkamsárásar. 
Mikilvægt er að leita sem fyrst til lögmanns til að kanna réttarstöðuna en sú ráðgjöf sem lögmenn ÍL veita er 
viðskiptavinum að kostnaðarlausu. 
Í framhaldi af fyrsta viðtali sjá lögmenn ÍL um öll samskipti við tryggingafélög, lækna og aðra sem máli kunna að 
skipta. 
Sá sem fyrir slysinu verður þarf ekki að greiða fyrir þjónustuna fyrr en bætur fást greiddar frá tryggingafélaginu. 

Íslenska lögfræðistofan er til 
húsa á 16. hæð í Turninum, 
Smáratorgi 3. Hafðu samband 
þér að kostnaðarlausu í síma 
412-2800 eða með því að 
senda póst á netfangið il@il.is
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FRAMKÖLLUN & PRENTUN

Ég hafði ágirnst Polaroid-
myndavél alveg frá því á ní-
unda áratugnum en þá fékk 

stóri bróðir minn slíka vél. Draum-
urinn rættist loks aldamótaárið 
þegar ég fékk vél í afmælisgjöf,“ segir 
Ingibjörg Hrefna Geirsdóttir, hjúkr-
unarfræðingur og áhugamanneskja 
um Polaroid-myndavélar.

„Það er sérstakur sjarmi yfir 
Polaroid-myndum. Kunningi 
okkar átti líka Polaroid-vél og tók 
brúðkaupsmyndirnar af okkur 
hjónum á hana.“

Ingibjörg Hrefna og eiginmaður 
hennar, Ólafur Rafnar Ólafsson, 
bjuggu í Kaupmannahöfn  þegar 
hún fékk vélina langþráðu í af-
mælisgjöf. Þau drógu Polaroid-
vélina upp við sérstök tækifæri, til 
dæmis þegar þau fengu gesti.  

„Á fimm ára tímabili tókum 
við myndir af nánast öllum gest-
um sem komu við hjá okkur,“ segir 
Ingibjörg. 

„Til að byrja með hengdum við 
myndirnar upp á vegg en þær urðu 

svo margar að við röðuðum þeim 
á endanum öllum inn í bækur. 
Þetta er mikið safn og ótrúlega 
skemmtileg heimild. Ég rakst ein-
mitt á bækurnar um daginn þegar 
við vorum að flytja og það var mjög 
skemmtilegt að fara í gegnum þetta 
allt. Synir okkar hafa líka gaman af 
því að skoða myndirnar.“ 

Filmurnar í Polaroid-vélina 
kostuðu þó sitt og í dag þarf að hafa 
svolítið fyrir því að nálgast þær, 
segir Ingibjörg. Hún hafi því ekki 
notað vélina mikið undanfarið.

„Ég á vélina ennþá en filmurn-
ar eru dálítið dýrar.  Þetta er fyrir-
höfn og maður þarf að vera mikil 
áhugamanneskja til að standa í 
þessu. Við fengum aðra vél í fyrra 
sem vinkona okkar hafði átt í 
mörg ár uppi í hillu. Það var filma 
í þeirri vél og við tókum nokkrar 
myndir. En þetta er alveg spari. 
Maður vandar valið á myndefninu 
og Polaroid-vélin er ekkert sem 
krakkarnir fá að leika sér með,“ 
segir hún sposk.

Skrásetti gestagang á fimm ára 
tímabili með Polaroid-myndavél
Ingibjörg Hrefna Björnsdóttir hjúkrunarfræðingur fékk langþráða Polaroid-myndavél í afmælisgjöf á aldamótaárinu. Hún notaði 
vélina við sérstök tækifæri og smellti mynd af öllum sem ráku inn nefið þegar hún bjó í Kaupmannahöfn ásamt manni sínum.

Skemmtileg skrásetning á 
gestagangi yfir fimm ára tímabil. 

Ingibjörg Hrefna Geirsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur og Polaroid-
áhugamanneskja, tók myndir af 
öllum sem komu í heimsókn til 
hennar á fimm ára tímabili. 
 MYND/ANDRI MARINÓ
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Við stofnuðum Ljósmyndavörur utan um innflutning á 
Fuji-filmum árið 1974 og síðan hefur fyrirtækið þrosk-
ast og dafnað í takt við þarfir viðskiptavina og tækni-

þróun,“ segir Bergur Gíslason framkvæmdastjóri. 
„Undanfarin ár hefur þróunin verið í þá átt að nú vilja 

viðskiptavinir fá mun fjölbreyttari þjónustu en áður. 
Flestir vilja geta pantað á einfaldan hátt í gegnum netið og 
sótt vöruna eða fengið hana senda heim, en að sjálfsögðu 
er líka hægt að fá hjálp við að panta í versluninni.“

Auðvelt að panta á netinu
Til að mæta óskum viðskiptavina, sem panta vilja í gegnum 
vefinn, var settur upp afar þægilegur íslenskur vefur: fram-
kollun.ljosmyndavorur.is. Þar er hægt að panta ljósmynd-
ir (Instagram, 10x13,5 og 10x15), stækkanir (upp í 100x150), 
strigamyndir á blind- eða flotramma, boðskort, bolla, brúsa, 
boli, púsl, músamottur, iPhone- og iPad-hulstur og fleira á 
fljótlegan og einfaldan hátt.

„Á vefnum er byrjað á að hlaða inn myndum og því næst 
valin vara sem áhugi er á að panta, stærðir, fjöldi og áferð. Að 
lokum er farið í greiðslu (kredit- eða debetkort) og ákveðið 
hvort sækja eigi vöruna eða fá hana heimsenda. Varan fer þá 
í framleiðslu og er tilbúin einum til þremur virkum dögum 
seinna, en allt er það háð tegund vörunnar,“ útskýrir Bergur.  

100 bestu myndirnar á pappír
Ljósmyndavörur bjóða einnig upp á ljósmyndabækur, harð-
spjalda og mjúkar. Hlaða þarf niður hugbúnaði fyrir bækurn-
ar sem eru þyngri í sendingu.

„Flestir eiga til helling af myndum á tölvunni sinni, á hörð-
um diskum eða öðrum geymslustöðum – myndir sem fæst-
ir sjá og gætu glatast. Því hvetjum við alla til að nýta sér 29 
krónu tilboðið okkar, sem gildir út ágúst, og framkalla 100 
bestu myndirnar sínar. Það hefur aldrei verið auðveldara,“ 
segir Bergur.

Ljósmyndavörur framkalla allar myndir á Fujifilm-ljós-
myndapappír sem talinn er sá endingarbesti í heimi og þar 
fæst gott úrval myndaramma í öllum verðflokkum.

„Önnur áhugaverð þróun síðustu misseri eru svokallaðar 
Fujifilm Instax-myndavélar sem eru afskaplega vinsælar hjá 
yngra fólkinu. Það eru skyndimyndavélar og þráðlausir prent-
arar (Instax Share) sem prenta út ljósmyndir strax. Instax 
Share er frábær nýjung því hægt er að prenta út myndir hvar 
sem er með WiFi-tengingu, beint úr síma (iOS eða Android), 
iPad og öllum myndavélum með þráðlausa tengingu í gegn-
um síma. Instax Share-prentarinn er svo pínulítill – passar í 
jakkavasa, gengur á rafhlöðum og notar sömu filmur og Ins-
tax Mini-myndavélar,“ upplýsir Bergur.

Fujifilm-myndavélar slá í gegn
Meðal fleiri vinsælla nýjunga hjá Ljósmyndavörum er fimm 
stjörnu myndavélin Fujifilm X-T1 sem hefur sópað að sér 
verðlaunum, eins og TIPA, EISA, 5 stjörnur og gull hjá DP 
Review, 5 stjörnur hjá Cameralabs, Techradar, What Digi-
tal og Expert Reviews. 

„X-T1 er vinsælasta „mirrorless“ vél Fujifilm frá upphafi 
og fullkomin fyrir atvinnumenn og áhugafólk. Hún er veð-
urheld, hraðvirk og létt, með framúrskarandi myndgæði og á 
frábæru verði. Auk þess er hún með öfluga WiFi-tengimögu-
leika svo hægt sé að pósta myndum strax og stjórna vélinni 
frá síma eða spjaldtölvu (iOS eða Android).“

Ljósmyndavörur eru einnig með landsins besta úrval af 

töskum fyrir viðkvæman búnað, eins og mælitæki, hljóðfæri, 
tölvubúnað og aðrar græjur frá Peli (Pelican í Bandaríkjun-
um).  

„Peli-töskurnar eru vatns- og rykheldar og með lífstíðar-
ábyrgð frá framleiðanda. Þær hafa reynst afar vel á Íslandi.“

Sjá nánar á www.ljosmyndavorur.is

Flestir eiga til helling af myndum á 
tölvunni sinni – myndir sem fæstir 

sjá og gætu glatast. Því hvetjum við alla til 
að nýta sér tilboðið okkar, sem gildir út 
ágúst, og framkalla 100 bestu myndirnar. 
Það hefur aldrei verið auðveldara.

Ljósmyndavörur standa á fertugu
Fyrirtækið Ljósmyndavörur ehf. var stofnað árið 1974 og er enn í eigu sömu eigenda. Það er því 40 ára í ár og þar með eitt elsta 
ljósmyndafyrirtæki landsins. Í ágúst gefst viðskiptavinum Ljósmyndavara einstakt tilboð til að framkalla 100 bestu myndirnar sínar.

AWARDS 2014

TVÖFALDUR HEIÐUR!

Komdu og kíktu á FUJIFILM X-T1 og sjáðu afhverju atvinnumenn  
og áhugaljósmyndarar um allan heim eru að skipta yfir í FUJIFILM.

Síðan fyrsta Fujifilm X „mirrorless“ vélin kom á markað hefur sigurgangan verið 
óslitin hjá TIPA – virtustu og eftirsóttustu verðlaunum í myndavélageiranum.

2011 - FUJIFILM X100 

2012 - FUJIFILM X-PRO 1, FUJIFILM X-S1

2013 - FUJIFILM X-E1, FUJIFILM X20, FUJINON 14mm F2.8R

2014 – FUJIFILM X-T1, FUJINON XF10X24 F4 R OIS

Með X seríunni hefur Fujifilm snúið myndavélaheiminum á haus.  Á örskömmum tíma hefur þeim tekist að Á
búa til nýtt myndavélakerfi með frábæru linsu úrvali, sem hjálpar þér að ná þínum bestu myndum. Kerfi 
sem er bæði einstaklega notendavænt – bæði hvað varðar viðmót og léttleika, og með framúrskarandi 
myndgæði sem skáka því besta sem þekkst hefur.  FUJIFILM X-T1 er veðurheld, hraðvirk, auðskilin, 
skilar frábærum myndum og er á frábæru verði.

SKIPHOLTI 31, 105 .REYKJAVÍ K SÍMI: 568 0450    LJOSMYNDAVORUR.IS

29 kr. stykkið! 
Frábært tilboð á Instagram myndum, 
10x13,5cm myndum og 10x15 cm  
myndum. 100 stk og yfir á 29 kr.  
stykkið gegnum framköllunarvefinn  
okkar:  framkollun.ljosmyndavorur.is

Afmælistilboð í ágúst
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ELKO býður upp á að framkalla myndir og einnig að prenta 
þær á hinar ýmsu vörur. Framköllunarþjónustan býður 
upp á stækkanir, veggspjöld og prentun á akríl, gler og á 
striga. Ein nýjungin er að prenta veggspjöld og striga sem 
Multi-Panel, en þá er ein og sama myndin prentuð á tvö til 
fjögur plaköt/striga sem kemur mjög vel út á vegg. 
Boðskort
Ertu að fara að bjóða í veislu? Framköllunarþjónustan 
býður upp á boðskort fyrir mismunandi tækifæri. 
Fjölmargar uppsetningar og hönnunarmöguleikar eru í 
boði. Til dæmis er hægt að gera stór boðskort sem sýna 
matseðla eða kort af staðsetningu.
Dagatal
Það tekur bara örfáar mínútur að setja upp persónulegt 
dagatal með myndum fyrir janúar til desember. Fram-
köllunarþjónusta ELKO býður upp á margar stærðir og 
gerðir af dagatölum, lítil og nett dagatöl til að hafa á 
borði en einnig A4-, A3- og A2-dagatöl á vegg. Vegg-
dagatöl eru prentuð á hágæða pappír og gormuð 
saman. Þetta var vinsæl gjöf fyrir síðustu jól og líklega 
margir sem panta eitt eintak í viðbót, til að eiga heima.
Gjafavara 
Búðu til persónulega gjöf, bolla, músarmottu, púsl, 
samstæðuspil, hlíf utan um snjallsíma eða bangsa. Í 
hugbúnaðinum getur þú skoðað úrvalið af gjafavörum 
sem hægt er að panta, púsluspil og samstæðuspil eru 
mjög sniðug gjöf fyrir krakka. Bolli með mynd eða mynd 
og texta er falleg gjöf, til dæmis er hægt að hafa „Besti 
pabbi“, „Besta mamma“‚ „Frábær amma“, „Töff afi“ á boll-
anum auk ljósmyndar.

Endalausir möguleikar

Safnaðu saman myndum úr 
brúðkaupi, ferðalagi eða mynd-
um af fjölskyldunni og búðu til 
þína eigin LJÓSMYNDABÓK til 
að geyma minningar eða gefa. 
CeWe býður upp á margar 
gerðir og stærðir af ljósmyndabókum, átta stærðir eru í boði, allt frá 11x15 
cm til 38x29 cm XXL-bók. Bókin er prentuð á hefðbundinn ljósmyndapappír 
sem gefur góða liti og skerpu en einnig er hægt að velja háglanspappír. Bæk-
urnar eru fáanlegar sem hefti, með mjúkri kápu eða með harðspjaldakápu. 

Láttu hugmyndaflugið njóta sín með því að búa til þína eigin matreiðslu-
bók, smásögubók eða ljóðabók sem er persónuleg og sérstök gjöf. Raðaðu 
myndunum handvirkt í bókina eða notaðu forritið til að setja upp síðurnar. 

Nánari upplýsingar um framköllunarþjónustuna er að finna á www.elko.
is/framkollun. 

CeWe-
ljósmyndabók
Ljósmyndabók frá CeWe er tilvalin til að 
geyma minningar. Einnig er sniðugt að nota 
hana sem persónulega og sérstaka gjöf og búa 
til ljóða-, sögu- eða matreiðslubók.

ELKO býður upp á framköll-
unarþjónustu í samstarfi við 
þýska fyrirtækið CeWe. Öll 

framleiðsla fer fram í Þýskalandi 
og eru pantanir sendar vikulega 
til ELKO. „Í boði eru CeWe-ljós-
myndabækur, stafræn framköll-
un, stækkanir, dagatöl, púslu-
spil, kaffikönnur og margt fleira,“ 
segir Guðrún Ósk Sigurjónsdótt-
ir, vefstjóri hjá ELKO. „Til að halda 
verði í lágmarki er bæði heimasíða 
og hugbúnaður fyrir framköllun-
arþjónustu á ensku en starfsfólk 
ELKO aðstoðar fólk eftir bestu getu 
og svarar öllum þeim spurningum 
sem vakna þegar viðskiptavinir 
panta hjá okkur. Hægt er að fá að-
stoð í símaveri ELKO eða með því 
að senda fyrirspurnir á framkoll-
un@elko.is. Framköllunarþjón-
ustan var búin að vera í skoðun hjá 
okkur í einhvern tíma og ákveðið 
var að kynna hana til leiks sam-
hliða nýjum ELKO-vef í nóvem-
ber 2013.“

Tilvalin jólagjöf
Guðrún segir CeWe-myndabók 
vera tilvalda til að geyma minn-
ingar og að hún sé vinsæl jóla-
gjöf. „Hugbúnaðurinn sem hægt 
er að sækja á framkollun.elko.is 
er einfaldur og þægilegur í notk-
un, hvort sem á að framkalla ljós-
myndir eða búa til persónulega 
CeWe-myndabók. Í hugbúnað-
inum sést strax hvernig myndin 
mun koma út í bók eða til dæmis 
á púsluspili. Einnig er hægt að 
panta vörur beint af framköllun-
arsíðunni og viljum við endilega 
benda fólki á að lesa vel leiðbein-
ingar, bæði á heimasíðu og í  forriti 

til að tryggja að myndirnar séu í 
nægilega góðri upplausn og  þær 
prentist í réttri stærð. Sem dæmi 
er hugbúnaðurinn forstilltur á að 
skila myndum í þeirri stærð sem 
þær eru teknar í og þar af leiðandi 
eru þær oft í mismunandi stærð-
um eftir prentun. Ef viðskiptavin-
ir vilja fá myndirnar allar í sömu 
stærð þá er það valið sérstaklega í 
hugbúnaðinum.“

Panta með góðum fyrirvara
Framleiðsla varanna frá CeWe 
fer fram í Þýskalandi og því er 
af hendingartími vörunnar ein 
til þrjár vikur. „Framleiðslutími 
vöru er þrír til ellefu dagar, það 
fer eftir því hvort þetta eru stækk-
anir, gjafavara eða ljósmynda-
bók en svo bætist við f lutnings-
tíminn frá Þýskalandi til Íslands, 
en ELKO fær sent einu sinni í viku 
frá CeWe. Með því að bjóða upp 
á vöru sem er framleidd erlendis 
getur ELKO boðið upp á gott verð 
fyrir þá sem þurfa vöruna ekki  
undir eins. Við mælum með að 
jólagjafir séu til dæmis pantaðar 
í nóvember en ekki í desember,“ 
segir Guðrún.

Hágæða vörur
Framleiðsla CeWe fer fram í há-
gæða ljósmyndaverksmiðju sem 
er ein af þeim stærstu í Evrópu. 
„Þetta þýðir að alltaf fæst hágæða 
vara, hvort sem viðkomandi hefur 
hannað sína eigin CeWe-ljós-
myndabók, sett saman dagatal, 
pantað veggspjöld, prentað á striga 
til að fegra heimilið eða eitthvað 
allt annað þá ætti hann að verða 
ánægður með niðurstöðuna.“ 

Ljósmyndabækur, tækifærisgjafir 
og framköllun á einfaldan máta
ELKO býður upp á framköllunarþjónustu í samstarfi við þýskt fyrirtæki. Á heimasíðu ELKO má sækja hugbúnað til að búa til 
persónulegar myndabækur, framkalla myndir eða láta prenta texta á vörur. Hugbúnaðurinn er einfaldur og þægilegur í notkun 
hvort sem á að framkalla ljósmyndir eða búa til ljósmyndabók en ef spurningar vakna aðstoðar starfsfólk ELKO eftir bestu getu. 

Guðrún Ósk hjá ELKO 
segir vörurnar frá 
CEWE vera fallegar 
og viðskiptavini vera 
ánægða með þær. 
 MYND/GVA
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Í rúmlega 30 ár hefur Þór hf. þjónustað 
EPSON-prentara fyrir heimili, skóla og 
fyrirtæki hér á landi. Fyrirtækið hefur 

selt EPSON-prentara frá árinu 1978 og um 
leið þjónustað þá þann tíma. Starfsmenn 
þess búa því yfir mikilli tækniþekkingu 
og reynslu þegar kemur að allri þjónustu 
að sögn Sigvalda Jónssonar, söluráðgjafa í 
tölvudeild Þórs. „Við bjóðum meðal annars 
upp á gott úrval prentara sem henta bæði 
heimilum og fyrirtækjum fyrir mismun-
andi þarfir. Hvort sem fyrirtækið er lítið eða 
meðalstórt þá bjóðum við upp á lausnir sem 
henta flestum. 

Flaggskip verslunarinnar er ljósmynda-
prentarinn EPSON Stylus Photo R3000 sem 
er arftaki hins vinsæla R2880. „Þetta er 
sannkallaður ofurljósmyndaprentari fyrir 
pappír sem er allt að A3 að stærð. Þetta er 
ljósmyndaprentari sem allir atvinnumenn 
og ljósmyndanördar geta verið sáttir við. 
Hann er toppurinn á markaðnum án þess 
að menn þurfi að fjárfesta í atvinnumanna-
græjum. Prentarinn nær meðal annars að 
prenta út hágæðaljósmynd í A3 stærð á 190 
sekúndum.“ 

Prentarinn inniheldur níu litahylki 
á meðan f lestir aðrir eru með sex slík. 
„Hann gefur frábæra litablöndun sem 
býður upp á mikinn fjölda lita. Einnig er 
hann sérstaklega góður fyrir svarthvít-
ar myndir enda býður hann upp á þrjá 
tóna af svörtum lit; svartan (mattan eða 
„photo“), ljóssvartan og ljósljóssvartan.“ 
R3000 getur einnig prentað út rúllur, arkir 
og sérstök pappaspjöld sem Þór hf. selur 
en þau eru 1 mm á þykkt.

Þar sem prentarinn kostar 165.000 kr. er 

hann vinsælli hjá fyrirtækjum en heimilum. 
„Það má segja að prentarinn sé fullkominn 
fyrir ljósmyndanördinn sem vill fá bestu 
mögulegu ljósmyndir án þess að kaupa allar 
dýru græjurnar.“

Sigvaldi minnir á að ekki sé nóg að eiga 
góðan prentara því pappírinn skiptir gríð-
arlega miklu máli. „Við bjóðum upp á mikið 
úrval af alls konar pappír, hvort sem það 
er mattur, glans, háglans, kaldpressaður, 
með sérstakri áferð eða bara hreinlega til 
að strauja á boli.“

Ljósmyndaprentari fyrir heimilin
Þegar kemur að hentugum lausnum fyrir 
heimili bendir Sigvaldi á EXPRESSION 
PHOTO XP-750 sem er allt í senn; hágæða 
ljósmyndaprentari, skanni og ljósritunar-
vél. „Þessi prentari er sex lita bleksprautu-
prentari sem prentar að A4 stærð. Þetta er 
þráðlaus prentari sem hægt er að stýra og 
prenta út í gegnum iPad og iPhone. Einn-
ig er hægt að prenta af geisladiskum, úr 

myndasafni frá Google Cloud og f leira.“ 
Einnig er hægt að fá A3+ útgáfu af þessum 
prentara en þá heitir hann XP-950.

Einfaldur heimilisprentari
Mest seldi prentarinn er þó EPSON Ex-
pression Home XP-312 sem kostar ein-
ungis 14.990 kr. „Þetta er ekki vinsæl-
asti prentarinn að ástæðulausu. Hann er 
virkilega einfaldur og þægilegur og býður 
upp á alla þessa hefðbundnu þráðlausu 
möguleika. Prentarinn passar þannig vel 

við iPad, iPhone og Android-snjallsíma. 
Hann er virkilega þægilegur í rekstri og 
góð kaup fyrir heimilin.“ 

Þessi prentari er hagstæðastur af 
heimilis prenturunum að sögn Sigvalda 
enda býður hann upp á allt sem einfald-
ur lítill prentari á að gera. Hægt er hægt 
að skanna og ljósrita með honum og því er 
hann tilvalinn fyrir skólafólk og til að prenta 
ljósmyndir úr símanum.

Nánari upplýsingar um EPSON-ljós-
myndaprentarana má finna á www.thor.is.

Frábærir ljósmyndaprentarar
EPSON-prentarar hafa haft sterka stöðu hérlendis um árabil. Þór hf. býður upp á úrval af ljósmyndaprenturum sem hæfa heimilum, 
fyrirtækjum og áhugamönnum um ljósmyndun. Starfsmenn búa yfir mikilli tækniþekkingu og reynslu í að þjónusta viðskiptavini. 

XP-750 sem er allt í senn: hágæða ljósmyndaprent-
ari, skanni og ljósritunarvél.  MYND/GVA

Sigvaldi Jónsson er söluráðgjafi í tölvudeild Þórs hf. Fyrirtækið selur úrval af ljósmyndaprenturum.
MYND/GVA
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14.990 
EPSON Expression

Home XP-312
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EPSON EXPRESSION PHOTO XP-750

EPSON EXPRESSION HOME XP-312

EPSON STYLUS PHOTO R3000

Einfaldur og þægilegur heimilisprentari.
- Hentar vel fyrir skólafólk
- Prentar út ljósmyndir
- Skannar og ljósritar
- Með AirPrint (beinn stuðningur við iPhone/iPad)
- Hægt að fá App fyrir bæði Iphone og Android tæki
- Allar skipanir á skjá
-  Þráðlaus

EPSON ljósmyndaprentari fyrir heimili.
- Prentar út hágæða ljósmyndir
- Tvöföld skúffa fyrir pappír 
- Skannar og ljósritar
- Með AirPrint (beinn stuðningur við iPhone/iPad)
- Hægt að fá App fyrir bæði Iphone og Android tæki
- Hægt að fá í A3+ útgáfu (heitir þá XP-950)
- Allar skipanir á skjá
- Prentar á geisladiska
-  Þráðlaus

EPSON Hágæða A3 ljósmyndaprentari
- 9 stök hylki
- Notar Epson UltraChrome K3 blek
- Hágæða A3 ljósmynd á 192 sek.
- Sérstaklega góður fyrir svarthvítar ljósmyndir
- Auðveldur í notkun og uppsetningu
- Prentar arkir og rúllur
- Mikið úrval af pappír í boði.
- Prentar á geisladiska
- Prentar á allt að 1,3 mm þykkan pappír
- Þráðlaus
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EPSON EB-S02H
Ódýr og einfaldur skjávarpi

3LCD Technology 
Upplausn: SVGA, 800 x 600, 4:3

Skerpa 3.000:1  
Myndsvæði: frá 33” til 350”  (83 - 889 cm) 

Birta:  2,600 lumen-2,080 (eco) Litur/hvítt ljós
Líftími peru: 4000 / 5000 (eco) tímar

EPSON EB-X14H
Bjartur skjávarpi fyrir kröfuharða

3LCD Technology 
Upplausn: XVGA, 1024 x 468, 4:3

Skerpa 3,000:1
Myndsvæði: frá 30” til 300”  (76 - 760 cm)

Birta:  3000 lumen- 2,400 (eco) Litur/hvítt ljós
Líftími peru:  4000 / 5000 (eco) tímar

Einfaldur skanni fyrir heimilið
A4 4800 x 9600dpi  48-bita litadýpt - 3,2 DMax

EPSON Perfection V370 skannar skjöl, ljósmyndir, 
filmur, slides og glærur.  Með EPSON Perfection 
V370 er hægt að skanna beint í cloud þjónustur, 
sem gerir þér kleift að nálgast skjölin í hvaða 
tölvu og farsíma sem er.  

Með EPSON skönnum frá Þór hf. fylgir einfalt 
kennsluskjal um EPSON SCAN forritið. 

EPSON skannar fyrir kröfuharða
A4 6400 x 9600dpi  48-bita litadýpt - 3,4 DMax

EPSON Perfection V550 & V600 skanna allt að 12 
ramma 35mm filmur (2 filmu lengjur),
4 slide (í ramma) eða 6 x 12 medium format filmur. 
Inniheldur Digital ICE™ tækni sem hreinsar filmur 
sérstaklega vel og gerir alla eftirvinnslu auðveldari. 
V600 Skanninn hreinsar einnig pappírs ljósmyndir 
sem sömu tækni.

EPSON skannar fyrir atvinnufólk
A4 6400 x 9600dpi  48-bita litadýpt - 4,0 DMax

EPSON  Perfection V700 og V750 skanna allt að 
24 ramma 35mm filmur (4 filmu lengjur), 12 slide 
(í ramma) eða 6 x 12 medium format filmur.  
120/220 filmur (allt að 6 x 20cm), 2 rammar 5 x 4", 
2 rammar 203 x 254mm og er með hámarks 
skann svæði: 21.59 cm x 29,7 cm.  Digital ICE™ 
tækni - til að taka sjálfkrafa ryk og rispur, 
lágmarka kostnaðarsama myndvinnslu

, 
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EPSON Perfection V370

EPSON Perfection V550/V600

EPSON Perfection V700/750

ÞÓR HF - UMBOÐSAÐILI EPSON Á ÍSLANDI Í MEIRA EN 30 ÁR

Pappír, blek og þjónusta fyrir alla 
EPSON heimilis- og fyrirtækjaprentara.
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Árið 2008 ákvað lögmanns-
stofan LEX að stofna sér-
stakt dótturfélag um þá 

starfsemi er snýr að hagsmunum 
þeirra sem eiga rétt á skaðabótum. 
Að sögn Björgvins Þórðarsonar, 
lögmanns og framkvæmdastjóra 
Bótaréttar, var áratuga þekkingu 
og reynslu lögmanna LEX safnað 
saman á einn stað með stofnun 
fyrirtækisins og þannig tryggt að 
viðskiptavinir Bótaréttar fái bestu 
mögulegu þjónustu sem í boði er 
á hverjum tíma á sviði bótaréttar. 
„Starfsmenn Bótaréttar eru með-
vitaðir um allt það sem fylgt getur 
því að lenda í slysi eða verða fyrir 
annars konar tjóni. Úrlausn slíkra 
mála getur tekið langan tíma og 
því er mikilvægt að gera viðskipta-
vinum grein fyrir líklegri fram-
vindu málsins strax í upphafi.“

Eftir að mál er komið inn á borð 
Bótaréttar hefur viðskiptavinur-
inn greiðan aðgang að lögmanni 
sínum. Starfsmenn Bótaréttar 
leggja auk þess metnað sinn í að 
halda viðskiptavinum upplýstum 
í gegnum allt ferlið.

Auk starfseminnar í Reykjavík 
hefur Bótaréttur á að skipa lög-
fræðingi á Akureyri sem hefur að-
setur í Hafnarstræti 94.

Samband án tafar
Fyrsta viðtal viðskiptavinar hjá 
lögmanni Bótaréttar er alltaf án 
endurgjalds að sögn Björgvins. „Í 
langflestum tilvikum er greiðsla 
til lögmanns gerð upp þegar bætur 
hafa verið greiddar. Það er síðan 
viðkomandi tryggingafélag sem 
greiðir stærstan hluta lögmanns-
þóknunar vegna uppgjörs á svo-
kölluðum ábyrgðartryggingum. Ef 
engar bætur fást greiddar er engin 
lögmannsþóknun greidd til Bóta-

réttar. Sé hins vegar látið reyna 
á málið, til dæmis fyrir dómstól-
um, er greitt samkvæmt gjaldskrá 
Bótaréttar. Slíkt ferli fer þó ekki af 
stað án samþykkis viðskiptavin-
ar.“

Björgvin hvetur fólk til að hafa 
samband án tafar, verði það fyrir 
líkamstjóni. „Tíminn frá slysi 
skiptir máli og því verður fólk að 
bregðast skjótt við og leita strax 
ráðgjafar hjá lögmanni ef það 
verður fyrir einhvers konar lík-
amstjóni. Það getur skipt sköpum 
að koma málinu strax í réttan far-
veg enda dregur það úr hættu á því 
að réttur til bóta glatist.“

Réttur á bótum
Björgvin segir algengt að fólk 
haldi að það eigi ekki rétt á bóta-
greiðslum vegna líkamstjóns sem 
það verður fyrir í umferðinni ef 
það hefur verið í órétti. „Reyndin 
er þó sú að ef einstaklingur hefur 
orðið fyrir líkamstjóni vegna slyss 
af völdum skráningarskylds öku-
tækis í notkun á hann alla jafna 
rétt á bótum, óháð því hvort hann 
var í rétti eða órétti.“

Hann segir skyldutryggingar 
vátryggingafélaga gilda fyrir alla 
þá sem verða fyrir líkamstjóni af 
völdum ökutækis, hvort sem um 
er að ræða ökumann, farþega eða 
aðra vegfarendur, til dæmis gang-
andi eða hjólandi. 

Bótaréttur er með aðgengilega 
heimasíðu þar sem hægt er að 
finna margvíslegan fróðleik um 
málaflokkinn. Allar nánari upp-
lýsingar er að finna á www.bota-
rettur.is.

Hafðu samband við lögmenn 
Bótaréttar og fáðu ókeypis ráðgjöf 
um réttarstöðu þína svo að þú fáir 
þitt.

Áratuga reynsla á einum stað 
Fólki ber að leita strax til lögmanna eftir að hafa lent í líkamstjóni. Bótaréttur byggist á áratuga þekkingu og tryggir bestu mögulegu 
þjónustu. Fyrsta viðtal viðskiptavinar hjá lögmanni er alltaf án endurgjalds og honum er gerð grein fyrir framvindu strax í upphafi.
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„Tíminn frá slysi skiptir máli og því 
verður fólk að bregðast skjótt við og 

leita strax ráðgjafar hjá lögmanni,“ 
segir Björgvin Þórðarson, lögmaður 

og framkvæmdastjóri Bótaréttar.

Lögmennirnir Björgvin 
Þórðarson og Kara Borg 

Fannarsdóttir.

Veistu hvaða rétt 
þú átt til bóta 

eftir slys? Hafðu strax 
samband við 
lögmannsstofuna 
Bótarétt og þú færð þitt. 

HRINGDU Í BÓTARÉTT Í SÍMA 520 5100 OG ÞÚ FÆRÐ ÞITT.

Slys valda heilsutjóni og þjáningum. En það er ekki síður sárt þegar starfsorkan
skerðist og áætlanir um framtíðina bregðast. Því fylgir óvissa og áhyggjur.

Ef þú hefur orðið fyrir slysi þá skaltu hafa samband við Bótarétt sem fyrst.
Það kostar ekkert að kanna málið. Við metum stöðu þína og skoðum síðan málin 
ofan í kjölinn. Þú getur látið þér batna á meðan við sækjum rétt þinn. 

ER BROTIÐ Á ÞÉR?
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Rannsóknir 
benda til þess að 

allt að 3-4% 
landsframleiðslu 
vestrænna ríkja glatist 
vegna vinnuslysa og 
heilsutjóns við vinnu 
árlega.

Vinnueftirlitið er miðstöð 
vinnuverndarstarfs hér-
lendis og byggir starf sitt á 

samþættingu eftirlits, fræðslu og 
rannsókna. Vinnuvernd er mik-
ilvægur samfélagslegur mála-
flokkur enda eru öryggi og heil-
brigði við vinnu mikilvæg lífs-
gæði fyrir fólk á vinnumarkaði 
að sögn þeirra Leifs Gústafsson-
ar, fag stjóra þróunar- og eftirlits-
deildar, og Guðmundar Kjerúlf, 
aðstoðardeildarstjóra fræðslu-
deildar. „Rannsóknir benda til 
þess að allt að 3-4% landsfram-
leiðslu vestrænna ríkja glatist 
vegna vinnuslysa og heilsutjóns 
við vinnu árlega. Þetta svarar 
til 54–71 milljarðs króna á árinu 
2012 hér á landi. Því skiptir öflugt 
vinnuverndarstarf miklu máli,“ 
segir Leifur. 

Helstu hlutverkum Vinnueftir-
litsins þegar kemur að forvörn-
um gegn vinnuslysum er að sögn 
Guðmundar skipt í eftirlit, fræðslu 
og rannsóknir. „Við viljum meina 
að allir þessir þættir hafi forvarn-
argildi. Eftir hrun hefur Vinnu-
eftirlitið reyndar þurft að draga 
úr rannsóknum en þær eru mjög 
nauðsynlegur þáttur starfseminn-
ar. Þannig höfum við rannsakað 
heilar starfsgreinar með ágætum 
árangri og nú síðast líðan banka-
manna fyrir og eftir hrun.“

Vinnueftirlitið heldur fjölda 
námskeiða stærstan hluta ársins 
að sögn þeirra félaga. „Við höld-
um námskeið alla mánuði ársins 
utan júlí. Bæði höldum við þau í 
húsakynnum okkar en mætum 
einnig til fyrirtækja sé þess óskað 
með námskeið sem hentar þeim 
hverju sinni. Þannig erum við 
bæði með stutta fyrirlestra í kaffi-
tímum en einnig með heilu nám-
skeiðin í fyrirtækjum.“

Einn liður í fræðslu Vinnueftir-
litsins er upplýsingamiðlun til er-
lends starfsfólks. „Nýlega gáfum 
við út leiðbeiningabækling um 
vinnuslys og plakat sem einnig var 
þýtt yfir á pólsku. Um er að ræða 
21 punkt til umhugsunar um for-
varnir.“ Vinnueftirlitið gefur auk 
þess út mikið efni og tekur þátt í 
mörgum átaksverkefnum. Stofn-
unin tekur þátt í árlegri evrópskri 
vinnuverndarviku og er þemað í 
ár streita á vinnustöðum og hvern-
ig koma má í veg fyrir hana. 

Vinnuslysum fækkar
Slysaskrá Íslands heldur utan 
um slys sem koma til opinberrar 
skráningar hérlendis. Um 7.500 
vinnuslys voru skráð árið 2007 en 
skráningin er talin hafa náð til um 
85% heilbrigðiskerfisins en þar eru 
flest slysin skráð. Sambærilegar 
tölur fyrir árið 2012 eru um 5.300 

sem er töluverð lækkun yfir nokk-
urra ára tímabil. 

Starfsmenn Vinnueftirlitsins 
fara í um 2.000 eftirlitsheimsókn-
ir á ári til fyrirtækja og stofnana. Í 
þeim eru gefin fyrirmæli um úr-
bætur í vinnuumhverfinu sem 
fyrir tæki verða að jafnaði að upp-
fylla innan 30 daga. Einnig eru 
gefnar ýmsar ábendingar. Allt í allt 
eru þetta um 3.300 fyrirmæli og 
ábendingar auk þess sem Vinnu-
eftirlitið skoðar yfir 20.000 vinnu-
vélar, tæki og lyftur á hverju ári. 

Í öllum eftirlitsheimsóknum 
Vinnueftirlitsins eru fyrirtæki hvött 
til að sinna forvörnum til að koma 
í veg fyrir slys og heilsutjón. Öll 
fyrir tæki smá og stór þurfa að vera 
með skipulagt vinnuverndarstarf. 
„Gegnum tíðina hefur bygginga-
geirinn verið sú atvinnugrein þar 
sem flest vinnuslys hafa orðið. Það 
hefur þó breyst mikið undanfarin 

ár og raunar hefur orðið algjör bylt-
ing hvað varðar fjölda slysa. Bygg-
ing álvers Fjarðaáls á Reyðarfirði 
setti ný viðmið í greininni sem hafa 
haft mikil áhrif á vinnubrögð ann-
arra byggingaraðila.“

Síðan eru aðrar atvinnugrein-
ar þar sem þróunin hefur ekki verið 
í rétta átt. Þar má til dæmis nefna 

fiskvinnslu en mikið átak var gert 
þar á síðasta ári til að fækka vinnu-
slysum. „Einnig má nefna að slysum 
í ýmsum opinberum störfum hefur 
fjölgað undanfarin ár, til dæmis hjá 
lögreglunni og heilbrigðisstarfsfólki. 
Almennt má þó segja að þróunin síð-
ustu 10-20 árin hafi verið í rétta átt 
með örfáum undantekningum.“

Vinnuslysum hefur fækkað mikið
Forvarnir gegn vinnuslysum skipta samfélagið mjög miklu máli enda er kostnaður vegna þeirra mikill. Vinnuslysum hefur fækkað 
í ýmsum atvinnugreinum á meðan aðrar glíma við aukningu. Eftirlit og fræðsla Vinnueftirlitsins á stóran þátt í fækkun þeirra.

Leifur Gústafsson, fagstjóri þróunar- og eftirlitsdeildar Vinnueftirlitsins, og Guðmundur 
Kjerúlf, aðstoðardeildarstjóri fræðsludeildar.   MYND/GVA
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Átt þú rétt á
bótum eftir slys?

Fáðu ráðgjöf hjá sérfræðingum

okkar þér að kostnaðarlausu.

Höfum áratuga reynslu

af uppjöri slysabóta!
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Í aldaraðir hafa íbúar Austur-
Jövu í Indónesíu ræktað engifer 
í næringarríkum jarðvegi eld-
fjallaeyjunnar. Þessi ræktun er 
með sérstöku bragði sem ekki 
er auðvelt að ná fram annars 
staðar í veröldinni, svo einstakt 
er það.

Í dag eru Chimes-engifer-
bitarnir seldir um allan heim, 
enda eru þeir sérlega bragð-

góðir og heilsubætandi á marga 
vegu. Þeir fást í flestum apó-
tekum, heilsubúðum, bensín-
stöðvum og matvörubúðum um 
land allt.

Engifer þykir virka vel til að 
draga úr bílveiki, flugveiki og 
gegn morgun ógleði, tíðaverkjum 
og hitakófi. Einnig er engifer 
mikið notað til að bæta meltingu 
og ónæmiskerfi.

Það sem 
 skiptir mestu 
máli er að 
Chimes-engifer-
bitarnir eru 
frábærir á 
bragðið og 
góðir sem 
nammi til að 
styrkja sál og 
líkama í amstri 
dagsins. 

Þú verður að 
prófa.

HEILSUNAMMI Í 
FERÐALAGIÐ EÐA 
GÖNGUTÚRINN
RARITET KYNNIR Chimes-engiferbitar eru hvort 
tveggja afar hollir og bragðgóðir.

Meltingin er nánast full-
komin eftir að ég fór að 
nota OptiBac Probiotics-

gerlana og ég get ekki hugsað mér 
að vera án þeirra,“ segir jóga-
kennarinn Marta Eiríksdóttir sem 
starfar í Lifandi markaði. 

„Ég er með viðkvæma meltingu 
og hef þjáðst af meltingaróþæg-
indum í langan tíma. Því fylgir 
tilheyrandi vanlíðan, þreyta og 
orkuleysi en eftir að ég byrjaði að 
nota OptiBac Probiotics-gerlana 
hef ég ekki fundið fyrir þessum 
hvimleiðu einkennum.“

Streita, lélegt eða einhæft 
mataræði og sýklalyfjanotkun hafa 
neikvæð áhrif á þarmaflóruna, 
ásamt mikið unninni matvöru sem 
skortir nauðsynlega gerla sem 
bæta þarmaflóruna. Því er ráðlagt 
að taka inn vel rannsakaða melt-
ingargerla á degi hverjum.

Í þörmum fyrirfinnast bæði 
góðar og vondar bakteríur. Talið 
er mikilvægt að hlutfall góðra 
baktería sé yfir 70 prósent. Margir 
kannast við óþægindi í meltingar-
vegi vegna slæmra baktería, eins 
og loft í maga, magakrampa, niður-
gang og hægðatregðu, og ef slæmt 
ástand í þarmaflórunni  varir lengi 
er það talið geta leitt af sér ýmsa 
kvilla: ofnæmi, óþol, minni vörn 
gegn umgangspestum og sýk-
ingum, bólgusjúkdóma og veikingu 
á ónæmiskerfinu sem leitt getur af 
sér alvarlega sjúkdóma.

Auk þess að nota For a Flat 
Stomach frá OptiBac Probiotics á 
hverjum degi notar Marta einnig 
For Every Day Extra (sterkan) 
sem hefur einstaklega góða virkni 
og inniheldur fimm ítarlega rann-
sakaðar bakteríutegundir. Þar má 
nefna L. Acidopilus NCFM® sem 
hefur fengið lofsamlega umfjöllun 
í yfir 75 viðurkenndum vísinda-
ritum.

BESTA FORVÖRNIN ER GÓÐ 
BAKTERÍUFLÓRA Í MELTINGARVEGI
RARITET KYNNIR  Heilbrigð bakteríuflóra í meltingarvegi gegnir mikilvægu hlutverki í góðri heilsu. Dagleg inntaka vinveittra gerla 
styrkir ónæmiskerfið og hjálpar líkamanum að losna við hvimleið einkenni meltingaróþæginda.

FOR DAILY WELLBEING – FYRIR DAGLEGA HEILSU
● Hollari en sykraðir mjólkurdrykkir með gerlum.
● 5 milljarðar lifandi vinveittra gerla 

í hverjum dagskammti.
● Sex mismunandi vinveittar Pro-

biotic-bakteríur. Heildarlausn fyrir 
alla hluta meltingarkerfisins.

● Inniheldur auk þess Prebiotic sem 
tryggir gott jafnvægi á góðum vin-
veittum bakteríum í meltingarvegi.

Sérstaklega mælt með fyrir alla 
sem vilja fá L. Acidophilus eða vöru 
sem inniheldur alhliða Probiotic-
gerla. Gott fyrir þá sem eru með 
lélega meltingu, bólur eða exem.

EXTRA STERKUR FYRIR DAGLEGA HEILSU (PROBIOTIC)
● Extra sterk Probiotic-formúla með 20 milljörðum af lifandi bakteríum í dag-

skammti.
● Inniheldur fimm ítarlega rannsakaðar 

bakteríutegundir, m.a. L. Acidopilus 
NCFM® – yfir 75 greinar birtar í viður-
kenndum vísindaritum.

● Vinnur á IBS (Irritable bowel syndrome) – 
20 prósent fólks þjást af IBS.

● Virkni hefur verið sönnuð í fjöl mörgum 
rannsóknum, eins og við IBS, ofnæmi 
og fyrir þá sem eru á sýklalyfjum. Er 
ónæmisbætandi fyrir eldra fólk. 

Mælt með fyrir alla sem lifa hröðu og 
streituvaldandi lífi, þá sem nota sýklalyf 
oft eða að staðaldri og fólk með melt-
ingarvandamál, svo sem: IBD ( Ulcerative 
colitis, Diverticulitis, Crohn’s disease), 
Candida-ofvöxt eða IBS.

VELLÍÐAN Marta Eiríksdóttir jógakennari hefur góða reynslu af ObtiBac Probiotics-gerlunum sem komu meltingu hennar í fullkomið lag.  
 MYND/DANÍEL

Hætta á meltingarvandamálum eykst þegar ferðast 
er til útlanda; ekki síst matareitrun. Magakveisur 
og kvef eru algengasta ástæða veikinda í fríum því 
þá snæða ferðalangar öðruvísi mat og framandi 
fæði sem þeir þola verr í maga. Á sama tíma eykst 
hætta á bakteríusýkingum úr umhverfinu vegna 
allra hinna ferðamannanna.

Með því að taka inn góða meltingargerla styrkist 
meltingarflóran og ónæmiskerfi líkamans og þar 
með varnir líkamans gegn óæskilegum bakteríum 
sem valdið geta meltingarvanda.

BYLTINGARKENND LAUSN FYRIR MELTINGUNA
Það er öllum hvimleitt að glíma við meltingar-
truflanir í sumarfríi á erlendri grundu og slíkt 
getur hæglega eyðilagt fríið. Helmingur þeirra 
sem ferðast til útlanda finnur fyrir óþægindum í 
maga og þá sérstaklega þegar 
ferðast er til framandi landa. 
Með því að taka inn vin-
veitta meltingargerla er unnt 
að minnka verulega hættu á 
hvers kyns meltingarvanda, 
svo sem niðurgangi, hægða-
tregðu og matar eitrun.

SÉRSNIÐIN LAUSN FYRIR 
UTANLANDSFERÐINA
„For travelling abroad“ er 
tvívirk bakteríuformúla til að 

taka með í fríið. Hún inniheldur hátt hlutfall 
góðra baktería, svo sem lactoba-
cillus og bifidobacter ium, sem 
eru verndandi fyrir meltingu og 
þarmaflóru og minnka hættu á 
að óvinveittir gerlar setjist að í 
meltingarvegi. Auk þess inniheld-
ur hún saccharomyces boular-
dii sem losar þarmaflóruna við 
óæskilegar bakteríur og dregur 
verulega úr líkum á magakveisum 
og niðurgangi. 

„For travelling abroad“ er frá-
bær vörn fyrir alla fjölskylduna.

FARA BAKTERÍUR MEÐ ÞÉR Í FRÍIÐ?
RARITET KYNNIR  Taktu verndandi bakteríur fyrir meltinguna með í fríið og 
njóttu þess að borða allt sem þig lystir. Bakteríuflóran „For travelling abroad“ 
frá OptiBac Probiotic verndar bakteríuflóru líkamans og styrkir ónæmiskerfið.

VELLÍÐAN Í MAGA 
Ferðalög geta tekið sinn toll og því mikilvægt að undirbúa 

meltingarvegarflóruna vel áður en haldið er utan í sumarfrí.

HVAR FÆST OPTI-
BAC PROBIOTICS?
Eftirtaldar verslanir selja 
Optibac Probiotics: 

Lyf og heilsa
Apótekarinn
Apótekið
Lyfja
Heilsuhúsið
Lyfsalinn
Lyfjaver
Lyfjaval
Reykjavíkur Apótek
Apótek Vesturlands
Apótek Suðurnesja 
Árbæjarapótek
Apótek Garðabæjar
Apótek Hafnarfjarðar 
Urðarapótek
Rimaapótek
Garðs Apótek
Apótek Ólafsvíkur
Lifandi markaður, Borgartúni

Athugið að úrval getur verið 
mismunandi eftir útsölustöðum



BÍLAR &
FARARTÆKI

 Toyota Rav4 Gx Diesel 5/2013 ek. 
34þús. Sjálfskiptur. Bakkmyndavél. 
Ásett verð 6.150.000.- rnr.286913 
skipti möguleg á ód

Honda Accord Sedan Executive 2.0 
6/2008 ek.41þús. Sjálfskiptur. Leður. 
Ásett verð 2.590.000.- Rnr.104611. 
Skipti möguleg á ód

Toyota Corolla Wagon Terra Vvti 
9/2006 ek.95þús. Beinskiptur. 
Webasto hitari. Ásett verð 1.390.000.- 
Rnr.286864

Honda Jazz 1.4I LS 9/2006 ek.81þús. 
Sjálfskiptur. Ásett verð 1.350.000.- 
Rnr.104532

Skoda Octavia Ambiente Combi 4x4 
11/2004 ek.147þús. Beinskiptur. Ný 
tímareim, vatnsdæla og bremsur. Allt 
að 100% lán. Ásett verð 980.000.- 
Rnr.286901

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

TOYOTA Land cruiser 150 gx. Árgerð 
2012, ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 8.590.000. Rnr.181874.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2013, 
ekinn 25 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.490.000. Rnr.240800.

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2014, 
ekinn 12 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.690.000. Rnr.204136.

TOYOTA Rav4 gx plus. Árgerð 2014, 
ekinn 16 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
6.490.000. Rnr.240799.

TOYOTA Verso 5 manna. Árgerð 2010, 
ekinn 51 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
2.490.000. Rnr.240796.

TOYOTA Auris w/g sol hybrid. 
Árgerð 2014, ekinn 800 KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.290.000. 
Rnr.270260.

TOYOTA Auris terra. Árgerð 2011, 
ekinn 30 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000. Rnr.240797.

TOYOTA Prius plug-in hybrid. 
Árgerð 2012, ekinn 16 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.950.000. 
Rnr.142108.

Toyota Kletthálsi
Kléttháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 570 5220
Opið virka daga 9-18, lau 12-16.

www.toyotakletthalsi.is

7 MANNA - SJÁLFSKIPTUR
 MAZDA 5 advance - sjálfskiptur. 
Árg.2008, ek.83þ.km. Fjölskylduvænn 
og flottur bíll! V:2.790þ. Er á staðnum 
5621717

7 MANNA - DÍSEL
 HYUNDAI Terracan GLX 7 manna. 
Árg. 11/2005, ek.148þ.km, dísel, 
sjálfskiptur. Tilboð 1.890þ. Er á 
staðnum s:562-1717

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

Til afgreiðslu strax KTM 450 EXC árg. 
2015 6 gíra, EFI, rafstart, vökvakúpling 
ofl. Vinsælasta Enduro hjólið á Íslandi. 
Hvítt númer. Sýningarhjól á staðnum. 
Verð: 1.889.900,- stgr.

Til afgreiðslu strax KTM 250 EXC 2T 
árg. 2015 6 gíra, rafstart, vökvakúpling 
ofl. Frábært létt Enduro tvígengishjól. 
Hvítt númer. Sýningarhjól á staðnum. 
Verð: 1.579.900,- stgr.

KTM Ísland ehf.
Rofabæ 7, 110 Reykjavík

Sími: 586-2800
www.ktm.is

SKODA Octavia 1.6 TDI Combi 
Elegance. Árgerð 04/2010, ekinn 
99 Þ.KM,Álfelgur og fl.5 gírar. Verð 
2.990.000.- Er á staðnum. Rnr.156348.

Toyota Proace LX Nýtt ökutæki. 2014 
árgerð. Dísel. Langur. Eigum til á lager 
svona bíla. Verð 4.890.000kr m/VSK. 
Raðnr 156359. Sjá nánar á www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Eigum gúmmíbáta í stærðum frá 
2,9m - 4,2m á lager til afgreiðslu strax. 
Uppblásnir slöngubátar með álgólfi og 
mikla burðargetu.

Suzuki Umboðið ehf
SKEIFAN 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
SUZUKI@SUZUKI.IS

SUZUKI.IS - SUZUKISPORT.IS

MERCEDES-BENZ B 180 cdi. Árgerð 
2012, ekinn 38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.780.000. Rnr.161155.

KIA Ceed LX 1.4 2012. Árgerð 2012, 
ekinn 31 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.790.000. Rnr.990920.

MAZDA 6 h/b advance. Árgerð 2008, 
ekinn 67 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.000. Rnr.240174.

Subaru Legacy. Árgerð 2007, ekinn 
138 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.790.000. Rnr.160972.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

M.BENZ Sprinter 413cdi 6x2. Árgerð 
2004, ekinn 99 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
klæddur að aftan, á tvöföldu, Verð 
2.200.000 + VSk frábært húsbílaefni, 
Rnr.156527.

VW Transporter kasten syncro langur 
lwb 4x4. Árgerð 2005, ekinn 135 Þ.KM, 
dísel, 6 gírar. Verð 1.690.000 + VSK 
Rnr.156520.

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk

Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í 

stæði
www.jrbilar.is

SUBARU Forester vision. Árgerð 
2012, ekinn aðeins 15 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.650.GULLMOLI 
Rnr.114144.

HONDA Cr-v lifestyle. Árgerð 2010, 
ekinn 52 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.1 eigandi og mjög vel með 
farinn Rnr.219954.

LAND ROVER Discovery 3 se . 
Árgerð 2007, ekinn 113 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 5.790. Rnr.114093.

TOYOTA Land cruiser 120 LX „35. 
Árgerð 2005, ekinn 160 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 3.890. Rnr.219944.

HYUNDAI Ix20 comfort. Árgerð 2013, 
ekinn 14 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.290. Rnr.312365.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Kia Rio EX, árg. 4/2012, ek 44þ.km, 
Dísel, 6 gíra, Bakkskynjarar, Digital 
miðstöð omfl, Flottur og vel búinn, 
Ásett verð 2490þkr, Er á staðnum hjá 
okkur,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, lokað 

lau
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

NÝSKOÐAÐUR!
VW Caravelle ‚98. Sendibíll, vinnubíll 
eða 11 sæta fólksflutningabíll. Dísel, 
með krók, ekin 450.000 km. Verð 
390.000 eða tilboð. Uppl. í síma 895 
8999.

FYRIR VANDLÁTA.
BMW 520 d, árg ‚13, ek. 12,000 km. 
Bíll hlaðinn aukahlutum, sjálfskiptur, 
fjarlægðarskynjarar, leður, bluetooth 
ofl. Eyðsla um 7 l/100 km. Tilboðsverð 
7,990,000 S. 8206720 eða 8434601

KAUPUM ALLA BÍLA 
 HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ

Við staðgreiðum bílinn þinn 
og þú getur þar með fengið 
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum. 
Sendu okkur upplýsingar í gegnum 
www.seldur.is og við sendum þér 
staðgreiðslutilboð.

ERU RISPUR Á BÍLNUM 
ÞÍNUM ?

QUIXX PAINT SCRATCH REMOVER 
fjarlægir rispur úr lakki hratt og 
örugglega. Skoðaðu úrvalið á www.
quixx.is.

GULLFALLEGUR
Volvo S60 árg ‚13, ek. 25,000 km. 
Sjálfskiptur, tvöföld miðstöð, álfelgur, 
bluetooth ofl. Þessi vinsæli bíll fæst 
á aðeins 4,990,000.- S. 8206720 eða 
8434601

SPARIBAUKUR!
Daihatsu Cuore árg 2009, ek. 50 þús, 
5 gíra beinsk.gott eintak, sumar og 
vetrardekk, tilboð. 1.090.000,- Uppl. í 
s. 843 4384.

Til sölu götuskráð karta á aðeins 400 
þús. 170cc bensínmótor. Rafstart, 
sjálfskiptur, tveggja manna og með 
geymslurými í skotti. Til sýnis í sal 
hjá VDO Borgartún 36. S: 588 9747 
www.vdo.is

Til sölu götuskráð karta á aðeins 450 
þús. 170cc bensínmótor. Rafstart, 
sjálfskiptur, tveggja manna og með 
geymslurými í skotti. Til sýnis í sal 
hjá VDO Borgartún 36. S: 588 9747 
www.vdo.is

Til sölu VW GOLF COMFORTLINE. 
Árg.12/2006, ek. 85 þ.km. Skoðaður 
‚14, ljósgrár, 5 dyra, beinsk, álfelgur 
& glertopplúga. V.1.390 þ. Uppl. í S. 
848 2641.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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ennþá smeykir við að koma með 
peninga til landsins því þeir vilja 
ekki sitja fastir með þá hér út af 
höftunum. Í öðru lagi tekur alltof 
langan tíma að koma peningum 
aftur út í þeim tilvikum þar sem 
kvikmyndaverin hafa viljað vera 
örugg og sent okkur meiri pening 
en framleiðslan kostaði á endan-
um. Þá situr eftir aukapeningur 
hér sem þarf að rata aftur til síns 
heima.“ 

Helga segir samskiptin við Seðla-
bankann vegna þessa hafa verið 
tímafrek enda sé regluverkið þungt.  

„En bankinn er auðvitað bara að 
fylgja regluverkinu. En það gerir 
það að verkum að þetta er alltof 
hægt. Þetta fl ækjustig gerir það að 
verkum að menn eru hikandi við að 
senda peninga til landsins.“ 

Spurð hvort hún þekki dæmi um 
að erlend kvikmyndaver hafi  hætt 
við að koma hingað til lands vegna 
haftanna segir Helga að erfi tt sé að 
segja til um það. 

„Maður veit ekki alltaf af hverju 
verkefnin rata ekki hingað til 
lands.“ 

Rólegt sumar hjá Sagafilm      
„Þetta sumar hefur verið rólegra 
en sumarið í fyrra en við erum 
búin að taka upp þrjá Travel 
 Channel-þætti og það er ýmislegt í 
pípunum,“ segir Árni Björn Helga-
son, framkvæmdastjóri erlendra 
verkefna hjá Sagafi lm. Hann bend-
ir á að fyrirtækið sé bundið trún-
aði varðandi þau verkefni sem eru 
í skoðun. Fyrirtækið búist hins 
vegar við að fá einhver erlend 
verkefni í haust og vetur. 

„Þessar tvær sprengjur sem við 
sáum 2012 og 2013 voru að mínu 
mati frávik frá því sem við eigum 
að þekkja. TrueNorth átti 2012 og 

ég myndi segja að við höfum átt 
seinna sumarið með myndum eins 
og Interstellar og Pawn Sacrifi ce. 
Núna í sumar var ágætt að gera 
hjá Pegasus og ég tel að þetta sé 
árið þeirra,“ segir Árni og heldur 
áfram:

„En ég vona að það sé kominn 
stöðugleiki í þetta og að það verði 
meira að gera jafnt og þétt yfi r 
árið. Að það komi ekki svona risa 
sprengjur sem bókstafl ega valta 
yfi r okkur.“

Starfsmenn Sagafilm unnu 
við þrjár erlendar kvikmyndir 
á síðasta ári. Stórmyndin Inter-
stellar, í leikstjórn Christopher 
Nolan, var tekin upp haustið 2013 
og hingað komu einnig tökul-
ið til að skjóta Pawn Sacrifi ce, 
þar sem Tobey Maguire leikur 
skákmeistarann og Íslandsvin-
inn Bobby Fischer, og hryllings-
gamanmyndina Dead Snow 2: 
Red vs. Dead.

Árni bendir, eins og Einar hjá  
Íslandsstofu, á að verkefnin sem 
Sagafi lm og önnur framleiðslu-
fyrirtæki eltast við eru aldrei í 
höfn fyrr en starfsmenn erlendu 
fyrirtækjanna lenda á Kefl avík-
urfl ugvelli. 

„Þegar James Bond-myndin 
Die Another Day var tekin upp 
hérna þá var Fjallsárlónið ekki 
frosið viku áður en tökur áttu að 
hefjast. Þá var strax farið í að 
skoða aðra staði í öðrum löndum.“ 

Árni segir endurgreiðslukerfi ð 
hér almennt fá góð viðbrögð frá 
stjórnendum kvikmyndavera og 
þá sérstaklega vegna þess hversu 
gagnsætt og einfalt það sé. 

„Aftur á móti má alltaf bæta 
kerfi ð. Við erum við að keppa við 
staði sem eru með 25 prósent og 
alls konar aðra hvata.“  

Unnu við Fortitude og Halo 
Pegasus kom í sumar að gerð 
bandarísku kvikmyndarinnar 
Halo: Nightfall, sem er fram-
leiddir af Scott Free Productions, 
framleiðslufyrirtæki leikstjór-
ans Ridley Scott. Fyrirtækið hélt 
einnig utan um tökur breska sjón-
varpsrisans Sky á þáttunum Forti-
tude. Þættirnir voru teknir upp í 
Fjarðabyggð og með aðalhlutverk 
fara þeir Stanley Tucci og Michael 
Gambon.   

„Hjá okkur var sprengja þetta 
árið. Við vorum með Fortitude-
verkefnið frá janúar til júní. Svo 
tók Halo við með tökum á stöðum í 
um klukkutíma radíus frá Reykja-
vík. Svo eru verkefni í skoðun sem 
ég get ekki talað um,“ segir Lilja 
Ósk Snorradóttir, framkvæmda-
stjóri Pegasus.  

„Þetta sveifl ast til og frá eftir 
fyrirtækjum. En það kom kannski 
enginn Tom Cruise til landsins í 
ár. Veturinn lítur ágætlega út þó 
það sé ekkert staðfest ennþá,“ 
segir Lilja.  

BÍÓMYNDIR
Tree of Life  2010
Sherlock Holmes: A Game of 
Shadows 2010
Prometheus 2011
Fifth Estate 2011
After Earth 2011
Thor: The Dark World 2012
Oblivion 2012
The Secret Life of Walter Mitty 2012
Star Trek: Into Darkness 2012

Noah 2012
Transformers: Age of Extinction 
2013
Interstellar 2013
Jupiter Ascending 2013
Dead Snow: Red vs. Dead 2013

SJÓNVARPSÞÆTTIR
Game of Thrones 2011-2014
Fortitude 2014
Sense8 2014
Halo: Nightfall 2014

KVIKMYNDIR OG ÞÆTTIR SEM VORU TEKNIR UPP HÉRG ÞÆTTIRR SEM VORU TEKNIR UPP HÉÉÉÉRR SSEM VOORU TEKNI

Komið hefur fram að framleiðendur Game of Thrones hafa ákveðið að 
taka eingöngu upp svokallaðar bakgrunnstökur hér á landi í vetur. Tökulið 
bandarísku sjónvarpsstöðvarinnar HBO hafa notað íslenskt landslag í 
þremur af fjórum þáttaröðum. Ástæðuna má að sögn Einars H. Tómas-
sonar hjá Íslandsstofu rekja til þess að tökurnar fyrir fimmtu þáttaröðina 
krefjast meiri dagsbirtu og því hafi Ísland ekki verið ákjósanlegur töku-
staður. 

„Þetta verður minna í sniðum í vetur en áður,“ segir Lilja Ósk hjá 
Pegasus. 

„Hluti af fjórðu seríunni var tekinn upp hér á landi í fyrra og þá fóru 
tökur meðal annars fram við Stekkjagjá á Þingvöllum, á Hengilssvæðinu 
og í Þjórsárdal.“  

FÆRRI VERKEFNI TENGD GAME OF THRONES

Í fyrsta lagi eru 
útlendingar ennþá 

smeykir við 
að koma 
með pen-
inga til 
landsins því 
þeir vilja ekki 

sitja fastir með þá hér út 
af höftunum.
 Helga M. Reykdal
 framkvæmdastjóri TrueNorth
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MP banki hefur hlotið viðurkenn-
ingu breska fjármálatímarits-
ins World Finance fyrir að vera 
fremstur í fl okki á sviði eignastýr-
ingar hér á landi árið 2014. 

Í tilkynningu MP banka um 
viðurkenninguna segir að eigna-
stýring fyrirtækisins sé með ríf-
lega 80 milljarða króna í stýringu. 
Hún samanstandi af eignastýr-
ingarsviði bankans, Fasteigna-
sjóði Íslands, MP Baltic Pension 
og rekstrarfélaginu Júpíter. 

Sigurður Hannesson, fram-
kvæmdastjóri eignastýringar 

bankans, segir hana hafa verið 
eina af meginstoðum MP banka 
allt frá stofnun hans árið 1999.

„Verðlaunin eru okkur öllum 
hvatning til að halda áfram á sömu 
braut,“ segir Sigurður. 

World Finance útnefnir árlega 
fyrirtæki fyrir framúrskarandi 
árangur. Meðal þeirra sem hlutu 
sömu viðurkenningu þetta árið eru 
Swedbank Robur í Svíþjóð, ATP 
Private Equity Partners í Dan-
mörku og alþjóðlega eignastýr-
ingarfyrirtækið T. Rowe Price í 
Bandaríkjunum.   - hg

MP banki hlýtur viðurkenningu fjármálatímaritsins World Finance:  

Verðlaunaður fyrir 
eignastýringu sína 

VERÐLAUNAGRIPURINN  Eignir í stýringu MP banka ná yfir helstu eignaflokka hérlendis sem 
og á alþjóðlegum fjármálamörkuðum.  MYND/MP BANKI

Haukur Örn Birgisson hrl. og Egg-
ert Páll Ólason hdl. hafa tekið yfi r 
rekstur Íslensku lögfræðistofunn-
ar (ÍL). Haukur Örn er hæstarétt-
arlögmaður og stofnaði ÍL árið 
2008 ásamt Einari Huga Bjarna-
syni og Jóhanni Hafstein, sem 
nú hafa yfi rgefi ð eigendahópinn. 
Eggert Páll gekk til liðs við lög-
fræðistofuna sem einn af eigend-
um árið 2012. Hann starfaði áður 
sem yfi rlögfræðingur skilanefnd-
ar Landsbanka Íslands hf. Í til-
kynningu frá Íslensku lögfræði-
stofunni segir að stofan hafi  frá 
stofnun sinnt almennri lögfræði-
ráðgjöf og hagsmunagæslu fyrir 
einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir 
og erlenda aðila. - jhh

Breytingar á eigendahóp ÍL:

Tveir fara í 
önnur störf

„Ég byrjaði að vinna hjá fyrirtækinu fjór-
tán ára gamall árið 1977 og þekki því ekk-
ert annað en þetta,“ segir Bergþór Karls-
son, framkvæmdastjóri og einn af eigendum 
Bílaleigu Akureyrar. 

Hann og nokkrir aðrir lykilstarfsmenn 
fyrirtækisins keyptu Höld ehf., sem rekur 
Bílaleigu Akureyrar, árið 2003. Fyrirtækið 
er með um 3.000 bíla í rekstri og 200 manns 
í vinnu yfi r sumartímann.

„Ég byrjaði á sínum tíma á því að dæla 
bensíni og svoleiðis norður á Akureyri og 
þrífa bíla í Reykjavík um helgar. Þá var 
túristabransinn í borginni svo lítill að 
aðalbisnessinn um helgar snérist í kring-
um leigufl ug frá Þýskalandi og eitthvað 
svoleiðis. Þá var mikið að gera í þrjá daga 
og svo biðu menn eftir næstu helgi,“ segir 
Bergþór. 

Hann lauk stúdentsprófi  frá frumgreina- 
og raungreinadeild Iðnskólans á Akureyri 
árið 1980 og lærði síðan til stúdentsprófs í 
Fjölbraut í Breiðholti árið 1983. Hann hefur 
einnig setið ýmis endurmenntunarnámskeið 
sem tengjast starfi nu. 

„Mín þekking og kunnátta byggist mikið á 
samskiptum mínum við fyrrverandi eigend-
ur fyrirtækisins, þá Vilhelm, Birgi, Skúla og 
Baldur Ágústssyni sem áttu fyrirtækið og 
voru kallaðir Kennedy-bræðurnir. Ég lærði 
mikið af þeim.“

Bergþór segir sumarið hafa gengið vel og 
bókanir vera í takt við áætlanir. Á næstu 
mánuðum þurfa starfsmenn fyrirtækisins 
að koma um þriðjungi fl otans í sölu og fl eiri 
hundruð bílum í geymslu. 

„Við verðum að því fram í október og það 
er mikil vinna framundan í sölu á bílum og 
markaðsstarfi  fyrir næsta ár. Svo þurfum 

við að endurnýja fl otann fyrir næsta ár en 
það þarf að taka endanlega ákvörðun um 
endurnýjun hans í síðasta lagi í byrjun des-
ember,“ segir Bergþór. Hann bætir við að 
fyrirtækið selji á hverju ári um 800-1.000 
notaða fólksbíla og kaupi annað eins af 
nýjum bílum. Á síðasta ári keypti Bílaleiga 
Akureyrar um fjórtán prósent af heildar-
sölu nýrra fólksbíla. 

„Það er svolítið föndur að þurfa að ákveða 
og skuldbinda sig fyrir áramót þegar maður 
veit ekki hvað á eftir að gerast varðandi 
hluti eins og verkföll, eldgos eða yfi rhöfuð 
hvernig gengur að selja landið. Maður verð-
ur bara að ganga út frá því að þetta gangi 
allt vel,“ segir Bergþór.

Spurður um áhugamál nefnir Bergþór 
bæði golf og ferðalög. Einnig nefnir hann 
fjölskylduna en hann er giftur Báru Krist-
jánsdóttir ljósmyndara. Þau eiga tvær 
dætur og eitt barnabarn. 

„Ég byrjaði í golfi  sem krakki. Það hentar 
þó ekki alltaf þessari vinnu sem snýst mikið 
um bissness á sumrin. Golfi ð er skemmtilegt 
og svo reynir maður að fara norður á skíði á 
veturna og til útlanda að elta sólina.“

 

Byrjaði hjá bílaleigunni fyrir 37 árum
Bergþór Karlsson, framkvæmdastjóri Bílaleigu Akureyrar, var fjórtán ára gamall þegar hann hóf að vinna hjá 
fyrirtækinu við að dæla bensíni og þrífa bíla. Hann segir sumarið hafa gengið vel og bókanir í takt við áætlanir.

Í BÍLSTJÓRASÆTINU  Bergþór Karlsson stýrir daglegum rekstri Bílaleigu Akureyrar og situr einnig í stjórn Samtaka 
ferðaþjónustunnar (SAF).  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Beggi er búinn að vinna hjá Bílaleigu Akureyrar í um 
það bil 37 ár, og er þó bara rétt liðlega fimmtugur. 
Hann var rétt um fermingu þegar hann hóf störf hjá 
fyrirtækinu og er tvímælalaust mesti reynsluboltinn 
í bransanum í dag enda marga fjöruna sopið á 
þessum árum og hann á klárlega mikinn þátt í því 
fyrirtæki sem Höldur er orðinn í dag. Það er frábært 
að vinna með Begga, hann er afskaplega ljúfur og 
þægilegur í umgengni, og heldur ró sinni sama á 

hverju gengur. Það er helst að maður merki stress hjá kappanum þegar 
hann fer að humma nokkuð hátt og lengi, þá er álagið orðið ansi mikið.  
Við höfum unnið afar náið saman í um 25 ár og aldrei hefur borið skugga 
á það samstarf né okkur orðið sundurorða, sem segir allt um kallinn.“

Steingrímur Birgisson, forstjóri Hölds ehf. – Bílaleigu Akureyrar.

„Bergþór hefur í mörg ár verið einn af virkustu 
félagsmönnum Samtaka ferðaþjónustunnar bæði 
sem stjórnarmaður og formaður bílaleigunefndar. 
Hann hefur verð öflugur talsmaður bílaleiganna 
og átt ríkan þátt í þeirri geysihröðu þróun sem 
verið hefur í þeirri grein. Innan stjórnar hefur 
hann ennfremur verð áhugasamur og dugmikill 
við að vinna að fjölbreyttum málum sem varða 
ferðaþjónustuna í heild en verkefnin hafa verið 

óþrjótandi og þá er gott að hafa traust fólk sem hefur góða þekkingu 
á greininni. Auk þess er Beggi skemmtilegur og góður félagi sem 
gaman er að umgangast.“

Erna Hauksdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri 
Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF). 

Hummar þegar álagið er ansi mikið

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson
haraldur@frettabladid.is 

Rafræn ársskýrsla Landsvirkj-
unar hefur verið tilnefnd til verð-
launa í hinni alþjóðlegu Digital 
Communication Awards-keppni í 
fl okki rafrænna ársskýrslna. Þetta 
er í fyrsta sinn sem íslenskt fyrir-
tæki er tilnefnt til verðlaunanna. 
Ársskýrsla Landsvirkjunar er til-
nefnd ásamt ársskýrslum fjögurra 
stórfyrirtækja, en þau eru efna-
vöru- og málningarframleiðandinn 
Akzo Nobel, sem er með fi mmtíu 
þúsund starfsmenn í 80 löndum, 
bifreiðaframleiðandinn Fiat, sem 
framleiðir Ferrari, Maserati, Alfa 

Romeo og Fiat, breska olíu- og gas-
félagið BG Group og svissneski 
bankinn Basellandschaftliche 
Kantonalbank.

„Tilnefningin er mikil viður-
kenning fyrir Landsvirkjun og við-
leitni okkar til að að auka skilning 
og sýnileika á stefnu og starfsemi 
fyrirtækisins með auknu gegnsæi 
í rekstrinum, opnum samskipt-
um og virkri upplýsingamiðlun til 
hagsmunaaðila og almennings,“ 
segir Hörður Arnarson, forstjóri 
Landsvirkjunar.

 - jhh

Landsvirkjun tilnefnd til verðlauna fyrir bestu rafrænu ársskýrsluna:

Landsvirkjun keppir 
við alþjóðlega risa

STOLTUR FORSTJÓRI  Hörður Arnarson segir að tilnefningin sé mikil viðurkenning fyrir Lands-
virkjun. Hún auki skilning og sýnileika á stefnu og starfsemi fyrirtækisins. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fimmtíu og tvö þúsund umsóknir 
hafa borist um lækkun höfuðstóls 
húsnæðislána en í dag er tæpur 
hálfur mánuður þar til umsóknar-
frestur  rennur út. Umsækjendur 
gætu farið að sjá lækkun afborg-
ana lána í október eða nóvember.
Umfangsmesta aðgerð sem rík-
isstjórnin hefur gripið til eru 
aðgerðir til lækkunar höfuðstóls 
húsnæðisskulda, en áætlað er að 
á næstu þremur árum leggi ríkis-
sjóður til 80 milljarða króna í þeim 
tilgangi. Frestur til að sækja um 
lækkun höfuðstóls rennur út hinn 
1. september eða eftir hálfan 
mánuð.  - hmp

Umsóknarfrestur að renna út:

52 þúsund 
umsóknir
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eftir Franz Kafka í leikgerð Vesturports

Rómuð sýning Vesturports 
snýr aftur eftir sigurgöngu 
um heiminn. 
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Aðeins 9 sýningar. 
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Það er hagur sjávarútvegsfyrir-
tækja að farið sé vel með auðlind-
ir sjávar, að gengið sé um þær af 
virðingu og þær nýttar með hag-
kvæmum og umhverfisvænum 
hætti.

Ábyrgar og sjálfbærar veiðar 
skipta ekki einungis máli varðandi 
nýtingu fi skistofnanna heldur er 
horft til þess erlendis hvernig við 
Íslendingar umgöngumst sjávar-
auðlindina þegar kemur að sölu- og 
markaðsstarfi  með sjávarafurðir. 
Hlutverk Hafrannsóknastofnunar 
er að veita ráðgjöf um sjálfbæra 
nýtingu á fi skistofnunum í lögsögu 
Íslands og aflamark hvers fisk-
veiðiárs er ákveðið af ráðherra 
sjávarútvegsmála sem horfi r til 
ráðgjafar Hafrannsóknastofnunar.

Fjárfest fyrir milljarða
Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 
skipta sköpum í uppbyggingu efna-
hags þjóðarinnar eftir hrun bank-
anna. Þau gegna lykilhlutverki 
í gjaldeyrisöflun landsins, eru 
grunnatvinnuvegur, skapa hag-
vöxt, ný störf og halda úti starf-
semi víða um landið. Þá hafa sjávar-
útvegsfyrirtækin í landinu fjárfest 
fyrir milljarða á síðustu misserum.

Sjávarútvegsfyrirtækin eru 
í eigu Íslendinga og greiða alla 
almenna skatta og opinber gjöld 
eins og gerist og gengur í fyrir-
tækjarekstri á Íslandi. Ólíkt öðrum 
fyrirtækjum á Íslandi sem nýta 
náttúruauðlindir þá greiða sjávar-
útvegsfyrirtækin fyrir það sérstakt 
gjald, margumrætt veiðigjald sem 
meðal annars er ætlað að mæta 
kostnaði ríkisins við rannsóknir, 
stjórn, eftirlit og umsjón með fi sk-
veiðum og vinnslu auk þess sem því 
er ætlað að tryggja þjóðinni hlut-

deild í arði sem nýting auðlindar-
innar skapar.

Standa undir kostnaðinum
Á árinu 2013 greiddu íslensk sjávar-
útvegsfyrirtæki 9,7 milljarða króna 
í ríkissjóð í formi veiðigjalda. 
Fyrir tækin greiða auk þessa mun 
hærri fjárhæðir í gegnum hið hefð-
bundna skattkerfi . Þau greiða til að 
mynda stóran hluta alls tekjuskatts 
lögaðila í landinu.

Árið 2013 nam kostnaður við 
rekstur Hafrannsóknastofnunar 
1.581 m.kr. og rekstur Fiskistofu 
839 m.kr. Það liggur því fyrir að 
veiðigjöldin ein og sér standa meira 
en rífl ega undir kostnaði ríkisins 
af rannsóknum, stjórn og eftir-
liti vegna sjávarútvegs í landinu. 
Samt virðast ekki til fjármunir til 
að standa að allra nauðsynlegustu 
rannsóknum sem þarf til að hægt 
sé að nýta auðlindina með ábyrgum 
hætti. 

Eigum mikið undir 
Nú liggur fyrir að Hafrann-
sóknastofnun hefur ekki fjár-
muni til að fara í árlega haust-
mælingu á loðnustofninum. Að 
óbreyttu falli haustmælingin 
því niður sökum fjárskorts og 
muni mæling á loðnustofnin-
um ekki fara fram fyrr en eftir 
áramót. Þetta eykur líkurnar 
á því að mæling á loðnustofn-
inum heppnist ekki sem skyldi 
með þeim afleiðingum að kvóta-
aukning upp á ríflega 200 þús-
und tonn verði ekki gefin út. Til 
að varpa ljósi á hagsmuni máls-
ins má ætla að útflutningsverð-
mæti 200 þús. tonna af loðnu sé 
ekki undir 12 milljörðum króna 
í gjaldeyristekjum. Til hliðsjón-
ar má ætla að loðnuleiðangur 
Hafró kosti um 60-70 milljónir 
króna.

Fyrirtæki í sjávarútvegi 
og þjóðin öll eiga mikið undir 

því að haf- og fiskirannsókn-
um á Íslandsmiðum sé sinnt 
af myndug leik. Þetta hlutverk 
taka stjórnendur sjávarút-
vegsfyrirtækja alvarlega, sem 
nýlegt dæmi má nefna aðkomu 
aðila í rækjuveiðum að kostun 
mælinga á rækju.

Sjávarútvegur á Íslandi er 
enn sem áður hryggjarstykkið 
í íslensku atvinnulífi. Ef mikil-
vægar grunnrannsóknir, sem 
aflamark byggist á, eru ekki 
stundaðar sökum fjárskorts, 
þrátt fyrir áðurnefnd veiðigjöld 
og skatta, vaknar sú spurning 
hvort rannsóknum á þessu sviði 
sé betur komið á hendi sjávar-
útvegsfyrirtækjanna sjálfra, 
gegn lækkun gjalda. Sjávar-
útvegsfyrirtækin hafa öll hag 
af því til lengri tíma að fiski-
stofnarnir við Ísland dafni sem 
best og rannsóknum sé sinnt af 
ábyrgð.

Hagsmunamat hins opinbera
SKOÐUN
Kolbeinn Árnason 
framkvæmdastjóri LÍÚ

Frosti Sigurjónsson, formaður efnahags- og viðskiptanefndar 
Alþingis, setti fram athyglisverða hugmynd í fréttum Stöðvar 2 
í síðustu viku um að hafna frumvarpi um innistæðutryggingar 
sem er í smíðum í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og grund-
vallast á nýrri tilskipun Evrópusambandsins um sama efni nr. 
2014/49. 

Efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis 
hefur fundað með embættismönnum ráðu-
neytisins vegna umræddrar tilskipunar og 
þar hafa verið settar fram efasemdir um að 
rétt sé að innleiða hana í íslenska löggjöf þótt 
íslenska ríkið sé skuldbundið til að gera slíkt 
á grundvelli EES-samningsins. Þá liggja 
fyrir drög að frumvarpi á grundvelli tilskip-
unarinnar í fjármála- og efnahagsráðuneyt-
inu. 

Samkvæmt þessari tilskipun skulu aðildar-
ríkin sjá til þess að tryggingavernd saman-
lagðra innstæðna hvers innistæðueiganda sé 
að lágmarki 100.000 evrur, jafnvirði 16 millj-
óna króna, ef innistæðurnar verða ótiltækar, 
t.d. við fall banka. 

„Þarna er verið að tala um að setja 0,8 pró-
sent af innistæðum í sjóð en hérna er mikil 
samþjöppun í bankakerfinu ólíkt því sem er 
víða erlendis. Fáir stórir bankar, þrír stærstu 
bankarnir með 90 prósent af markaðnum. 
Það leiðir af eðli máls að það er ekki hægt 
að búa til tryggingakerfi á svo fábreyttum 
markaði,“ sagði Frosti í fréttum Stöðvar 2. 

Í þessu sambandi má rifja upp að í gildi 
er „ráðherrayfirlýsing“ um ótakmarkaða 
ríkisábyrgð á öllum innistæðum á Íslandi. 
Vandamálið við þessa yfirlýsingu er sú að 
hún styðst ekki við neina lagaheimild og 
réttarheimildarleg staða hennar er því afar 
veik eða engin. Yfirlýsingin hefur hins vegar 
aldrei verið afturkölluð og málefni fjármála-
fyrirtækja á fallanda fæti eins og Sparisjóðsins í Keflavík hafa 
verið leyst á grundvelli hennar eftir hrunið. 

Velta má fyrir sér hvort stjórnmálamenn eins og Frosti Sigur-
jónsson, sem eru mótfallnir lögbundinni 16 milljóna króna trygg-
ingu á innistæður samkvæmt tilskipun Evrópusambandsins, telji 
að ráðherrayfirlýsingin sé í raun að vettugi virðandi því hún feli 
í sér allsherjar ábyrgð á innistæðum óháð fjárhæð. 

Það hefur enginn stjórnmálamaður til þessa stigið fram og lýst 
því yfir með afdráttarlausum hætti að ráðherrayfirlýsingin hafi 
ekkert vægi lengur. Ganga má út frá því sem vísu að ný löggjöf 
um innistæðutryggingar leysi ekki aðeins af hólmi eldri löggjöf 
heldur einnig yfirlýsingu stjórnmálamanna sem ekki styðst við 
lagaheimild. 

Þannig þyrfti í raun ekki að taka það fram ef slíkt frumvarp 
yrði að lögum vegna þess að um sett lög væri að ræða en ekki 
yfirlýsingu stjórnmálamanna, sem gefin var út í þeim tilgangi að 
róa almenning.  

Hins vegar má segja að athugasemdir Frosta Sigurjónssonar 
komi allt of seint fram enda er tilskipunin orðin að lögum á innri 
markaðnum. Hefði Ísland viljað semja sig frá umræddri til-
skipun á fyrri stigum máls eða koma athugasemdum á framfæri 
hefði það þurft að gerast fyrir 1-2 árum á vettvangi sameigin-
legu EES-nefndarinnar en þá var Frosti ekki kominn á þing.

Alþingi getur auðvitað alltaf hafnað löggjöf á grundvelli slíkr-
ar tilskipunar en þá væri íslenska ríkið að öllum líkindum að 
vanrækja skuldbindingar sínar á grundvelli EES-samningsins og 
þyrfti að taka afleiðingum þess í samskipti við eftirlitsstofnun 
EFTA, ESA. 

Íslensk stjórnvöld hefðu þurft að bregðast miklu fyrr við:

Engin ríkisábyrgð 
á innistæðum

Það hefur eng-
inn stjórnmála-
maður til þessa 
stigið fram og 
lýst því yfir með 
afdráttarlausum 
hætti að ráð-
herrayfirlýsing-
in hafi ekkert 
vægi lengur.

Markaðshornið
Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@stod2.is

Margt hefur tekist vel á fyrsta ári 
núverandi ríkisstjórnar. Atvinnu-
ástand er þokkalegt og ýmsar 
framkvæmdir á döfinni. Ríkis-
fjármálin virðast nálgast jafn-
vægi. Að mörgu leyti má segja að 
hrunið sé að baki, en eftir er enn 
að vinna úr fjöldamörgu sem teng-
ist hruninu. Til dæmis er velferð-
arkerfi ð greinilega enn í miklum 
vanda.

En ýmislegt bendir til að los sé 
á stjórnsýslunni. Vandræðin sem 
dregist hafa yfi r innanríkisráð-
herra eru dæmi um þetta. Drátt-
ur á ákvörðunum um þrotabú 
bankanna er annað dæmi, og líka 
tafi r á samþykki við áætlun um 
greiðslur Icesave. Þriðja dæmið 
gæti verið ummæli fjármálaráð-
herra þegar hann var rétt í þann 
mund að skipa seðlabankastjóra, 
að hann gæti „í augnablikinu“ 
hugsað sér að fjölga seðlabanka-
stjórum. Síðan má nefna ummæli 
endurskipaðs seðlabankastjóra um 
störf sín aðeins „næstu misserin“. 
Þá er ákafi  fjárlaganefndarmanna 
að tryggja jafnvægi vissulega lofs-
verður, en ekki fullyrðingar þeirra 
sem svo eru hraktar jafnóðum.  

Framundan eru margvísleg-
ar streitur í íslensku efnahags-
lífi . Og þá getur verið varasamt 

að forsætis ráðherra fari að segja 
óvæntar spaugsögur. Ekki síst 
vekur það efasemdir þegar honum 
mistekst þannig með alþjóðlega 
kjötbrandara sína að menn halda 
að hann sé að tala í alvöru.  

Helstu hættumerkin nú eru að 
hagvöxtur er algerlega drifinn 
áfram af einkaneyslu. Að sama 
skapi er innfl utningur að aukast, 
jafnt í vörum sem þjónustu. Fram-
undan eru aðgerðir til skuldalækk-
unar sem bætast við þessa neyslu-
spennu, og má þakka að aðeins 
verður staðið við lítinn hluta lof-
orðanna. Fasteignaverð hefur 
hækkað og nokkur merki eru um 
verðbólu. Margt bendir til þess 
að veruleg harka verði á vinnu-
markaði á komandi vetri. Mikil 
vonbrigði eru innan launþega-
félaganna með framvinduna upp á 
síðkastið, og má reikna með hörð-
um aðgerðum þeirra.

Þetta er gamalkunn atburða-
rás. En þenslu- og verðbólguvand-
ræði birtast yfi rleitt ekki greini-
lega fyrr en of seint. Þau hlaðast 
upp í smáskömmtum mánuð eftir 
mánuð, og loks verður ekki komist 
lengur undan því að bregðast við 
þeim, venjulega með gengisfell-
ingu. Jafnvel þótt makríll og ferða-
menn skili vel af sér, má nú þegar 
sjá merki um slíka framvindu.

Ein hættan birtist í ummælum 
stjórnmálamanna um þrotabú 
föllnu bankanna og uppgjör þeirra. 
Best væri auðvitað að stjórnmála-

menn gættu sín á öllum ummælum 
um slík málefni sem eru viðfangs-
efni samningamanna eða dóm-
ara. Öll þessi ummæli eru þýdd og 
geymd í vopnabúrum erlendra lög-
manna. Það getur verið varhuga-
vert að fullyrða nokkuð um það 
hvort er „betra eða heppilegara“ 
samningur eða gjaldþrotameðferð. 
Það er áhættusamt ef hagsmuna-
aðilar fá átyllu til að saka stjórn-
völd um pólitískan þrýsting meðan 
mál eru í vinnslu. Þetta er ekki 
sagt hér til að „tala niður íslensk-
an málstað“, heldur er vinur sá er 
til vamms segir.

Gjaldeyrishöftum verður ekki 
lyft á næstunni, enda fl ókið ferli 
áður við þrotabú bankanna. Fyrir 
utan verðtryggða krónu höfum 
við nú þegar margfalt gengi: 
opinbert haftagengi, lækkað 
útboðsgengi Seðlabankans og 
ýmis frávik í öðrum skiptum. 
Margir hrökkva við þegar talað 
er um að „einangra“ þrotabúin 
og áhrif uppgjöra „frá hagkerf-
inu“ að öðru leyti. Menn fara að 
velta því fyrir sér hvort nú eigi 
virkilega að hverfa aftur fyrir 
árið 1959 og byrja á ný með 
millifærslur, uppbætur og marg-
falt gengi. Í sömu átt hníga sum 
gagnrýnisorð ráðamanna um 
peningamálastefnu Seðlabank-
ans. Vonandi hafa ráðamenn 
reynslu þjóðarinnar í huga og 
varast gömul víti þegar ákvarð-
anir verða teknar. 

Reynslan er ólygnust 
SKOÐUN
Jón Sigurðsson 
fyrrverandi rektor á Bifröst.

SEÐLABANKINN „Fyrir utan verðtryggða krónu höfum við nú þegar margfalt gengi: opinbert haftagengi, lækkað útboðsgengi Seðlabankans og ýmis 
frávik í öðrum skiptum.”  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Vel geymt á vísum stað
SentrySafe verðmætaskáparnir frá Vélum og verkfærum eru fyrir heimili og fyrirtæki til að geyma það sem alls 

ekki má glatast eða koma fyrir sjónir óviðkomandi. SentrySafe verðmætaskáparnir eru bandarísk gæðavara 

sem hafa verið framleiddir í áratugi. Skáparnir veita mismikla vörn og eru til í ýmsum stærðum eftir þörfum.

SentrySafe T0-331
173,6 lítra, 109 kg
Innanmál: 92,8 x 52 x 35,9 cm
Utanmál: 95,8 x 55,1 x 50,2 cm
Verð: 64.005 kr.

SentrySafe T8-331
123,6 lítra, 70 kg 
Innanmál 66 x 52 x 35,9 cm
Utanmál 70,4 x 55,1 x 50,2 cm
Verð: 56.475 kr.

SentrySafe T6-331
64,6 lítra, 47 kg
Innanmál: 56,9 x 38,4 x 29,5 cm
Utanmál: 60,7 x 39 x 47 cm
Verð: 36.395 kr.

SentrySafe TC8-331
123,6 lítra, 70 kg
Eldtraustur
Innanmál: 66 x 52 x 35,9 cm
Utanmál: 70,4 x 55,1 x 50,2 cm
Verð: 65.888 kr.

SentrySafe EF4738E
Forstjóraskápur, 133 Lítra, 99 kg 
Eldtraustur 30 mín 1400°
Vatnsheldur
Hæð: 96 cm
Verð: 82.830 kr.

SentrySafe X055
Lítill með takkalás 
16,4 lítra
Verð: 12.425 kr.

SentrySafe X075
Hentar t.d. fartölvu 
Takkalás 
24 lítra
Verð: 16.943 kr.

SentrySafe X0105
Hentar t.d. fartölvu ofl. 
Takkalás 
28 lítra
Verð: 21.649 kr.

SentrySafe X125
Takkalás 
34 lítra
Verð: 24.943 kr.

SentrySafe EF3428E
Forstjóraskápur, 96 Lítra, 74 kg
Eldtraustur 30 mín 1400°
Vatnsheldur
Hæð: 70 cm
Verð: 75.237 kr.
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Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

Efnahagshrunið hefur ýtt undir 
þá kröfu að fyrirtæki ástundi 
góða stjórnarhætti (e. corporate 
governance). Gefnar hafa verið út 
leiðbeiningar um stjórnarhætti fyrir-
tækja á vegum Viðskiptaráðs Íslands, 
Samtaka atvinnulífsins og NASDAQ 
OMX Iceland, en 4. útgáfa kom út 
árið 2012. Leiðbeiningarnar eiga að 
gagnast öllum fyrirtækjum, þó svo 
að skráð félög, fjármálafyrirtæki, 
vátryggingafélög og lífeyrissjóðir eigi 
að vera leiðandi í innleiðingu þeirra. 
Góðir stjórnarhættir byggjast m.a. á því 
að hlutverk og ábyrgð stjórnenda sé 
skýr, því það auðveldar þeim að rækja 
störfin af alúð á sama tíma og hagur 
helstu hagsmunaaðila er tryggður. 

Býðst að gangast undir mat
Til að auðvelda stjórnendum að rækja 
störf sín gefur KPMG út Handbók 
stjórnarmanna, auk þess að gera 
kannanir á meðal þeirra og gera 
úttektir á stjórnarháttum fyrirtækja. 
Eftirfylgni varðandi góða stjórnarhætti 
er í höndum Viðskiptaráðs Íslands, 
Samtaka atvinnulífsins, NASDAQ OMX 
Iceland og Rannsóknarmiðstöðvar 
um stjórnarhætti við Háskóla Íslands. 
Fyrirtækjum býðst að undirgangast 
formlegt mat á starfsháttum stjórnar 
og stjórnenda. Matið fer fram á vegum 
Rannsóknarmiðstöðvarinnar. Fyrir-
tæki sem standast matið geta kallað 
sig Fyrirmyndarfyrirtæki í góðum 
stjórnarháttum. 

Í stað þess að fjalla um góða 
stjórnarhætti út af fyrir sig þá er víða 
erlendis fjallað um umhverfismál, 
samfélagsmál og stjórnarhætti (e. 
environmental, social and govern-
ance – ESG í styttingu) undir sama 
hattinum, en þessi samtvinnun er 
nátengd áherslum á sjálfbærni sem 
felur í sér jafnvægi á milli efnahags-
legra, umhverfislegra og samfélags-
legra þátta en sjálfbær þróun er 
forsenda hagsældar til lengri tíma 
litið. Í desember 2013 samþykkti 
Evrópuþingið, sem fer með lög-
gjafarvald í Evrópusambandinu ásamt 
ráðherraráðinu, ESG-löggjöf sem lýtur 
að stórum skráðum fyrirtækjum, sem 
og óskráðum fyrirtækum, til að mynda 
bönkum og vátryggingafélögum. Um 
er að ræða viðbætur við bókhaldstil-
skipunina (Directive 2013/34/EU). 
Þess verður krafist að umræddir aðilar 
birti upplýsingar í ársskýrslum um mál-
efni er lúta að starfsfólki, umhverfis- 
og samfélagsmálum en ekki bara 
upplýsingar um fjárhagslega afkomu. 

Víkka þarf út leiðbeiningar
Þegar kemur að endurskoðun á næstu 
leiðbeiningum um stjórnarhætti 
fyrirtækja, sem og úttektum sem eiga 
sér stað í kjölfarið, er ekki eðlilegt 
að taka mið af þróun sem á sér stað 
í löndunum í kringum okkur? Það 
þýðir að víkka þarf út leiðbeiningar 
um stjórnarhætti þannig að þær taki 
einnig á umhverfis- og samfélags-
legum þáttum þar sem fyrirtæki hafa 
með rekstri sínum áhrif á umhverfi og 
samfélag, en ætla mætti að það væri 
ekki óeðlileg krafa að þau stuðli að 
sjálfbærri þróun með rekstri sínum. 

Stjórnarhættir 
fyrirtækja

15.8.2014 „Í skipunarbréfi sínu vekur ráðherrann 
athygli á því að hafin er vinna við heildarendurskoðun 
laga um Seðlabanka Íslands. Eins og áður 
hefur komið fram tel ég fulla þörf á þeirri 
endurskoðun. Seðlabanki Íslands hefur 
lagt því verkefni það lið sem hann getur og 
eftir hefur verið leitað. Endurskoðunin mun 
að mínu mati kalla á einhverjar breyt-
ingar varðandi stjórnskipun bankans.“

 Már Guðmundsson seðlabankastjóri. 

450 MILLJÓNA TAP
Batnandi afkoma Farice
Farice, sem á og rekur sæstrengi á milli Íslands og Evrópu, 
tapaði 2,9 milljónum evra, að jafngildi um 450 milljóna króna, 
á fyrstu sex mánuðum ársins. Tapið var 1,6 milljónum evra, um 
248 milljónum króna, minna en á sama tímabili í fyrra. 

Í fréttatilkynningu um árshlutauppgjörið segir að rekstrar-
hagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) hafi aukist 
um 10,4 prósent frá fyrsta ársfjórðungi 2013 og numið 3,6 
milljónum evra. Tekjur námu 6,6 milljónum evra og heildar-
kostnaður jókst um 6,6 prósent. Afskriftir námu 3,7 milljónum 
evra. 

27 MILLJARÐAR Í NÝ SKIP
Mestur þunginn árið 2016
Útgerðarfyrirtæki hér á landi hafa kynnt að fiskiskip fyrir um 27 
milljarða króna verða smíðuð á næstu árum. Fjárfesting á þessu 
ári verður að minnsta kosti á áttunda milljarð króna, samkvæmt 
nýrri Hagsjá Landsbanka Íslands. 

„Mestur þunginn í fjárfestingunni liggur á árinu 2016 þegar ráð-
gert er að átta nýir ísfisktogarar bætis við flotann,“ segir í Hagsjánni. 

Þar er meðal annars rifjað upp að HB Grandi, stærsta 
sjávarútvegsfyrirtæki landsins, hefur samið um smíði á alls fimm 
skipum sem afhent verða á næstu árum og kosta samtals 14 
milljarða króna.
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 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Bílaþjónusta

ÁSTANDSKOÐUN
Ertu að fara að kaupa bíl? 

Látttu greina ástand bílsins með 
söluskoðun Frumherja. 

Tímapantanir í 570-9090

 Hjólbarðar

FRÁBÆR DEKKJATILBOÐ
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og 
nýja varahluta í margar gerðir bíla. 
Tökum einnig að okkur viðgerðir. 
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

 Viðgerðir

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, 
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. 
Renni diska og skálar. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

FAGLÆRÐIR PÍPARAR
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Bókhald

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

 Hreingerningar

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

Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
flutningsþrif, húsgagnahreinsun, 
bónun o.s.fr. Uppl. Tómas, s. 699 6762 
og www.gluggahreinsir.is

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á 
utanborðsmótorum: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, Gokartþjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig viðgerðir 
á fjórhjólum. JS Vélaverkstæði. S. 554 
0661.

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. S. 824 
1238.

 Málarar

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta. 
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð. 
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is

Málarar geta bætt við sig verkum. 
Gerum föst verðtilboð. Uppl. í síma 
698 8629 & 856 9677.

MÁLNINGARÞJÓNUSTA 
REYKJAVÍKUR

Alhliða málningarþjónusta. Tilboð eða 
tímavinna. S. 778 0100.

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

 Búslóðaflutningar

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

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK - 
FLOTUN

Getum bætt við okkur verkum í 

flísalögnum, múrverki og 
múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

 Spádómar

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

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

Samskipti annast uppsetningu, 
hönnun og prentun árskýrslna. Erum 
með ýmsan möguleika í bókbandi S: 
5807820 eða sendu okkur fyrirspurn á 
sala@samskipti.is

MIÐVIKUDAGUR  20. ágúst 2014 17

107 Active
Nýskráður 5/2014, sýningarbíll, bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 2.090.000

Kangoo
Nýskráður 2/2006, ekinn 140 þús.km., bensín, 5 gírar. 

Verð kr. 880.000

Partner Dísil
Nýskráður 12/2006, ekinn 162 þús.km., dísel, 5 gírar. 

Verð kr. 1.150.000

CR-V Elegance
Nýskráður 10/2012, ekinn 72 þús.km., bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 4.490.000

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur bíla á skrá!

Freedom 1640
Nýskráður 6/1999, ekinn -1 þús.km., sjálfskiptur. 

Verð kr. 550.000

Vivaro 2.5 DTi
Nýskráður 8/2004, ekinn 189 þús.km., dísel, 6 gírar. 

Verð kr. 1.190.000

207 98g
Nýskráður 5/2012, ekinn 29 þús.km., dísel, 5 gírar. 

Verð kr. 2.490.000

CR-V Elegance
Nýskráður 9/2009, ekinn 47 þús.km., bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 3.890.000

PEUGEOT

RENAULT

PEUGEOT

HONDA

ROCKWOOD

OPEL

PEUGEOT

HONDA

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga

milli kl. 10:00 og 18:00

Laugardaga
milli kl. 12:00 og 16:00

BÍLL DAGSINS Bíll dagsins kr. 

580.000Toyota Yaris
Nýskráður 2/2002, ekinn 144 þús. km., bensíín, sjálfskiptur. 
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 Óskast keypt

KAUPUM GULL - 
JÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSBYGGINGA.
 SJÁ NÁNAR Á: 
 WWW.VIDUR.IS

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

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Dýrahald

Gordon Setter rakki leitar að 
heimili. Bólusettur, örmerktur og 
ættbókarfærður hjá HRFÍ. Tilbúinn til 
afhentingar eftir eina til tvær vikur. 
Uppl.í s. 8957632.

TÓMSTUNDIR 
& FERÐIR

 Fyrir veiðimenn

Heimavík ehf. S. 892 8655 
Smiðjuvegur 28 (rauð gata) www.
heimavik.is

HÚSNÆÐI

 Húsnæði óskast

Ábyrg, reglusöm og snyrtileg 3ja 
manna fjölskylda óskar eftir 3ja herb. 
leiguíbúð á höfuðborgarsvæðinu. 
Góð meðmæli og skilvísum greiðslum 
lofað. Bryndís s: 695-4999.

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu tvö iðnaðarbil, 90 og 180 m2 
við Suðurhellu í Hafnarfirði. Uppl. 
6601060 / 8224200

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2. 
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný 
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og 
vaktað. S: 564-6500.

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ 
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar, 
mótorhjól ofl. Opið virka daga 13-19 
helgar 10-19. Uppl. í s. 895 3176 & 
864 3176.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

ATVINNA

 Atvinna í boði

NETTÓ Í MJÓDD
óskar eftir starfsmönnum í 

dagvinnu, næturvinnu, fullt starf. 
Góð íslenskukunnátta skilyrði. 

Einnig vantar starfsmann í kerrur, 
dag/seinniparts vinna. 18 ára 

eldri. 
Aðeins er tekið á móti 

umsóknum á staðnum milli 
kl. 13-15 í dag miðvikudag 20. 

ágúst.

STARFSMAÐUR Í 
ÍÞRÓTTHÚSUM HK

Handknattleiksfélag Kópavogs 
óskar eftir kvenmanni í baðvörslu 
í íþróttahús félagsins í Fagralundi. 

Starfslýsing og helstu verkefni: 
störf í íþróttahúsi, baðvörslu, 

móttöku, afgreiðslu, ræstingu og 
almenn gæsla í húsunum fylgja 

eftir umgengisreglum og almennt 
eftirlit með nemendum og/eða 

iðkendum. 

Hæfniskröfur: Viðkomandi þarf 
að vera barngóð, samviskusöm, 

með ríka þjónustulund og 
íslenskumælandi. Umsækjandi 
þarf að vera 20 ára eða eldri.

Umsóknir skulu berast á netfangið 
bessa@hk.is, s. 894-3027.

Óska eftir málara eða manni með 
mikla reynslu. Uppl. í s. 660 1787 
a1malun@a1malun.is

VEISLULIST SKÚTAN
Óskar eftir starfsmanni í 

útkeyrslu og aðstoð í eldhús.
Upplýsingar veitir Sigurpáll í 

síma 565 1810

MATREIÐSLUMAÐUR
óskast á meðalstórt veitingahús á 
höfuðborgarsvæðinu. Vinnutími 

10-20 virka daga eða eftir 
samkomulagi og aðra hvora helgi. 

Íslensku kunnátta skilyrði.
Umsóknir sendist á 

thjonusta@365.is merkt 
„veitingar”

KAFFIHÚSIÐ TÍU DROPAR
óskar eftir að ráða vaktstjóra 
með reynslu af kaffihúsi/bar. 
Unnið er á 15 daga vöktum. 

100% starf. Viðkomandi þarf að 
geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknir berist til 
fanney.10dropar@gmail.com

FLUTNINGAÞJÓNUSTAN
leitar að hressum og 

skemmtilegum sendibílstjórum 
með ríka þjónustulund. Góð 

íslenskukunnátta nauðsynleg auk 
hreins sakavottorðs.

Uppl. gefur Jón Birgisson í 
s. 863 2021 einnig er hægt að 

senda póst á 
jon@flutningathjonustan.is

BYGGINGAVINNA
Óska eftir starfsmönnum í 

byggingavinnu og einnig getum 
við bætt við okkur nemum í 

trésmíði.
Uppl. í s. 896 1018 & 567 4770

111@simnet.is

KÖKUHORNIÐ
óskum eftir duglegum og 

ábyrgum starfskrafti á tvískiptar 
vaktir alla virka daga í verslun 
okkar í Kópavogi. Helgarvinna 
eftir samkomulagi. Æskilegt er 
að viðkomandi hafi reynslu af 
afgreiðslustörfum og sé 20 ára 

eða eldri. Íslensku kunnátta 
skilyrði.

Um framtíðarstarf er að ræða. 
Áhugasamir sækið um á: 

kokuhornid@kokuhornid.is eða í 
s. 781 0012

ÞJÓNAR / BARÞJÓNAR 
ÓSKAST

Frederiksen Ale House, Nýr 
veitingastaður, óskar eftir þjónum í 
fullt starf og barþjónum um helgar. 
Umsóknir sendist á helgitomas@
frederiksen.is

VIÐ LEYTUM AÐ ÞÉR!!!!
Okkur vantar duglegan og 
kraftmikinn starfskraft í 

afgreiðslu sem er með 100% 
þjónustulund og góð mannleg 

samskipti.
Í boði er fullt starf í einu flottasta 

bakaríi landsins.
Áhugasamir sendið e-mail m/

ferilskrá á ms.lilja@hotmail.com 
ATH! 19 ára og eldri

Söluturninn Jolli í Hafnarfirði óskar 
eftir að ráða einstaklinga í kvöld 
og helgarvinnu. Einungis duglegt, 
áreiðanlegt og samviskusamt fólk 
kemur til greina. Aðeins 18 ára og 
eldri. Umsóknareyðublöð fást á 
staðnum. Allar upplýsingar veitir Líney 
í síma 565-4990 milli klukkan 08-16 
alla virka daga.

Óskum eftir að ráða til starfa vana 
trjáklippingarmenn. Umsóknir á www.
gardlist.is

Verktakafyrirtæki óskar eftir smið 
vönum utanhús viðgerðum. Einnig 
vantar vana málara. Uppl. í síma 
6973592.

Óskum eftir mönnum í hellulagnir. 
Reynsla æskileg. Uppl. í s. 698 0098 & 
umsokn@stjornugardar.is

Hressó óskar eftir kokkum og/eða 
aðstoðar fólki í eldhúsi sem fyrst. 
Góð laun í boði fyrir rétta fólkið. 
Vinsamlega sendið upplýsingar um 
ykkur á johanna@hresso.is

Annar vélstjóri óskast á Friðrik 
Sigurðsson ÁR 17. Vélastærð 682 
kw. Uppl. í s. 852 0789 & 892 0367. 
hsver@simnet.is

BAKARÍ
Starfskraftur óskast í afgreiðslustarf. 
Vinnutími frá kl. 06-13. Uppl. á 
staðnum eða í s. 551 1531, f.h. 
Ingunn. Björnsbakarí, við Skúlagötu.

KVÖLDVINNA - STARFSM. 
ÓSKAST SEM FYRST

Við leitum að duglegri stúlku í 
framtíðarstarf á BanthaiVeitingahús. 
Reynsla æskileg. Góð vinna með 
skóla. Uppl. ásamt mynd á banthai@
banthai.is

Vanur starfsmaður óskast til að hafa 
umsjón með kaffihúsi. Reynsla á 
þessu sviði tilskilin. Umsóknir sendist 
til thjonusta@365.is merkt „kaffihús”
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Góð 4ra herb. ca 95 fm íbúð á 3.hæð í ágætlega staðsettu fjölbýli  
ásamt bílskúr sem skráður er 18,0 fm og er staðsettur gengt húsinu í 
lengju skúra. 3.herbergi, rúmgóð stofa, yfirbyggðar svalir að hluta.  
Laus strax og sölumenn sýna. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 
20.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.   V. 21,5 m.  4475

Vel staðsett 168,5 fm efri hæð og ris með frístandani bílskúr. Fjögur 
svefnherbergi, tvær stofur og sjónvarpshol. Sér inngangur. Íbúðin 
er laus til afhendingar. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 20.ágúst 
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. V. 34 m. 4492

Ágæt 3ja-4ra herbergja íbúð á 1.hæð (einn stigi upp) í góðu vel-
staðsettu húsi í Seljahverfinu ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er 
skráð 103 fm. Bílskýlið er nýlega yfirfarið og lagfært. Íbúðin er laus 
strax og eru lyklar á skrifstofu. Eignin verður sýnd miðvikudaginn 
20.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 21,5 m. 4474

Fallegt og talsvert endurnýjað 240,1 fm einbýlishús sem staðsett er 
innst í lokuðum botnlanga. Húsið er kjallari og tvær hæðir ásamt 
sérstæðum bílskúr. Mögulegt að útbúa sér íbúð í kjallara. Falleg 
ræktuð lóð. Frábær staðsetning miðsvæðis í Reykjavík þar sem stutt 
er að sækja alla helstu þjónustu. Eignin verður sýnd fimmtudaginn 
21.ágúst milli kl. 17:15 og kl. 17:45.  V. 56,9 m.  4457

Austurberg 4 111 Rvk. íbúð merkt 03-0

Langholtsvegur 146 104 Rvk. íbúð merkt 02-01

Engjasel 87 109 Rvk. íbúð merkt 01-02. 

Heiðargerði 57 108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

MIÐVIKUDAG

OPIÐ HÚS

FIMMTUDAG

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali
Karl Georg Sigurbjörnsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Grettisgata 98
opið hús í dag á milli 17.00 og 18.00

Falleg og björt 5 herbergja endaíbúð á 2. hæð. Aðeins ein 
íbúð á hæð. Þrjú svefnherbergi, tvær stofur og tvö baðher-
bergi. Stærð 116,9fm. V. 39,9m.  Uppl. Gylfi S. 822-0700

OPIÐ HÚS

Lágmúla 4  www.miklaborg.is

Óska eftir…

… 4ra herbergja íbúð 

í Grafarvogi, 

með bílskýli eða bílskúr.

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir
Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Kirkjuvörður
Seljakirkja leitar eftir drífandi manneskju til að sinna kirkjuvörslu 
sem og að sjá um hluta af barna- og æskulýðsstarfi kirkjunnar. 
Starfshlutfall er 70% Í starfinu felst meðal annars húsvarsla, dagleg 
þrif, umhirða lóðar, sinna æskulýðsstarfi í samvinnu við sóknarprest. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Umsóknir og fyrir-
spurnir sendist á olafur.borgthorsson@kirkjan.is 
Umsóknarfrestur er til. 27. ágúst 2014.

Sóknarnefnd Seljakirkju

fasteignir

atvinna



Ath. Gildir til 31. ágúst. Birt með fyrirvara um villur. Allt úrval fæst í Smáralind, 
Kringlunni, Garðabæ og Skeifu, minna úrval í öðrum verslunum.

Stílhreinn USB 3.0 flakkari úr áli. Litur: Svartur og silfur. 

Intenso Memory Home

Nano sendir sem hægt er að geyma í fartölvunni
Auðveld uppsetning, tengja usb sendinn og músin er tilbúinn.
Allt að árs ending á rafhlöðu. Þægilegt grip

Logitech M185 þráðlaus optical músLogitech M185 þráðlaus o

Upplausn: Allt að 5760 x 1400
Hraði (Sv) Allt að 33 bls min, lit allt að 15 bls. min.
Tengi:- USB (kapall fylgir ekki)
Stýrikerfi: Windows XP/Vista/7/8 & Mac OS 10.5.8
Skanni (upplausn) 1200 x 2400 dpi

Epson XP-315 A4 blek fjöln. Wifi + Mobile Printing

Örgjörvi - 1.5GHz Dual Core Cortex A9
Vinnsluminni - 1GB DDR3
Geymslupláss - 8GB Flash minni 
MicroSD minnisrauf fyrir allt að 32GB
Skjár - 7” LCD capacitive snertiskjár 16:9 með 1024x600 upplausn
Hátalarar - Innbyggðir
Netkort - Þráðlaust 802.11bgn 150Mbps
Stýrikerfi - Android 4.1 Jelly Bean
Myndavél - 2MP að aftan, VGA að framan
Tengi - Heyrnatól, Micro USB, mini HDMI
Rafhlaða - Allt að 6 tíma rafhlöðuending
Ábyrgð - 2ja ára ábyrgð á tölvu, 12 mán. ábyrgð á rafhlöðu

Nextbook 7” spjaldtölva 8GB Wifi

USB Blade minnislykill

Sandisk 8 og 16GB Sandisk Cruzer Blade USB 2.0

BBluetooth hátalari, bluetooth þráðlaus tenging.BBl t th hát l i bl t th þ áðl t i
HHægt að tengja tvo saman og hafa stereo.
VVeðurvarið, innbyggð Li-ion rafhlaða (allt að 6klst ending)
82.5 x 82.5 x 29.21 mm, litur: Svartur.82 5 82 5 29 21 li S

TTDK A12 Bluetooth hátalari

Ath Gildi til 31 á ú t Bi t ð f i ill Allt ú l f t í S

Ö
V
G
M
S
H
N
S
M
T
R
Á

N

Spjaldtölva
11.995

Prentari
+ skanni

14.995

Hátalari

12.995

8 GB

995

16 GB

1.795

Þráðlaus
mús

2.995

1 TB 
Flakkari

12.995 500 TB

8.995
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GELGJAN Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SUDOKU LÉTT ÞUNGMIÐLUNGS

PONDUS Eftir Frode Øverli

Myndasögur

BARNALÁN Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

SKÁK
Gunnar Björnsson

KROSSGÁTA1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

SPAKMÆLI DAGSINS

LAUSN 
SÍÐUSTU 
SUDOKU

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.

8 3 1 4 5 7 9 6 2
4 9 5 1 6 2 3 8 7
2 6 7 3 8 9 1 4 5
7 1 6 8 3 4 2 5 9
3 5 2 9 7 6 4 1 8
9 4 8 2 1 5 6 7 3
6 8 3 5 9 1 7 2 4
1 2 9 7 4 8 5 3 6
5 7 4 6 2 3 8 9 1

9 8 5 1 2 7 4 3 6
1 2 4 9 3 6 7 8 5
7 3 6 4 5 8 9 1 2
4 5 9 3 7 2 8 6 1
2 7 8 5 6 1 3 4 9
3 6 1 8 9 4 2 5 7
8 9 3 7 1 5 6 2 4
6 1 7 2 4 3 5 9 8
5 4 2 6 8 9 1 7 3

1 5 2 4 9 7 8 6 3
3 4 7 8 1 6 9 2 5
6 8 9 2 3 5 4 7 1
2 6 1 5 4 9 3 8 7
9 7 8 3 2 1 5 4 6
4 3 5 6 7 8 1 9 2
7 1 3 9 6 4 2 5 8
5 9 6 1 8 2 7 3 4
8 2 4 7 5 3 6 1 9

8 5 7 3 9 4 6 2 1
9 1 2 5 8 6 7 3 4
3 4 6 7 2 1 5 8 9
1 6 5 8 7 3 9 4 2
4 7 9 1 5 2 8 6 3
2 3 8 4 6 9 1 5 7
5 2 1 6 3 7 4 9 8
6 9 4 2 1 8 3 7 5
7 8 3 9 4 5 2 1 6

8 2 4 9 7 5 1 3 6
7 9 3 8 1 6 4 2 5
1 5 6 2 3 4 9 7 8
9 3 8 7 2 1 5 6 4
2 6 1 4 5 9 7 8 3
4 7 5 3 6 8 2 9 1
5 8 7 1 9 3 6 4 2
3 1 2 6 4 7 8 5 9
6 4 9 5 8 2 3 1 7

9 3 8 2 7 5 1 4 6
7 1 4 6 9 8 2 3 5
2 5 6 1 3 4 7 8 9
3 6 1 4 5 2 9 7 8
8 2 5 9 6 7 3 1 4
4 7 9 8 1 3 5 6 2
6 9 2 7 4 1 8 5 3
5 4 7 3 8 9 6 2 1
1 8 3 5 2 6 4 9 7

LÁRÉTT 2. feikn, 6. frá, 8. þrá, 
9. sunna, 11. drykkur, 12. staur, 
14. einkennis, 16. borðaði, 17. áþekk, 
18. draup, 20. hljóta, 21. engi.

LÓÐRÉTT 1. tónlist, 3. kusk, 4. kynlíf, 
5. gerast, 7. skóhljóð, 10. aðstoð, 
13. frostskemmd, 15. halli, 
16. árkvíslir, 19. mun.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. glás, 6. af, 8. ósk, 9. sól, 
11. te, 12. stika, 14. aðals, 16. át, 
17. lík, 18. lak, 20. fá, 21. akur. 

LÓÐRÉTT: 1. jass, 3. ló, 4. ástalíf, 
5. ske, 7. fótatak, 10. lið, 13. kal, 
15. skái, 16. ála, 19. ku.

„Maður þarf að vera frábrugðinn ef maður á að vera 
einstakur.“

– Coco Chanel

Jæja, jæja, jæja! 
Hvað höfum 

við hér?

Mynd af þér og 
bílnum þínum að 

keyra á 78 km 
hraða! 5.000 
krónur takk!

Ha? það 
er 88 km 

hámarks-
hraði hér 

ekki satt?

Jú, jú ... en spáðu 
í það! Bara 5.000 
kall! Og færð hana 

innrammaða!

Það þarf eitt-
hvað að fara að 
endurskoða laun 
lögreglumanna!

Mögulega! En ég 
prúttaði verðið 

niður í 3.500! 
Hann ætlaði 

alveg að plata 
mig, sko!

Merry 
Christmas!

Af hverju 
segir fólk 

það?

Enginn er að 
„merry“,eða 

giftast 
neinum?

Og engin tekur 
svona til orða 

nema á þessari 
hátíð!

Það ætti að vera til 
hátíðarkveðja sem 
segir sannleikann. 

Bitrar 
jólakveðjur!

Sömuleiðis.

Segðu 
sís. 

Öfugt við sís. 
Koma svo, 

brostu!
Gleymdu því. 

Síðast þegar þú tókst 
mynd af mér leit ég út 
eins og hálfviti, með 

svona svip - 

- í 
framan. Pabbi! Má ég 

nota prentarann 
aftur?

Ellen Hagesather (2.182) hafði 
hvítt gegn Kristina Basic (1.801), 
Makedóníu, sem lék síðast 22...
Hf8-f5?? á Ólympíuskákmótinu.
Hvítur á leik

23. Dxf5! og svartur gafst upp 
skömmu síðar. Skákfélag Reykjanes-
bæjar, Skákfélagið Huginn, Taflfélag 
Bolungarvíkur og Skákdeild Fjölnis 
komin áfram í Hraðskákkeppni tafl-
félaga. 
www.skak.is Frekari úrslit frá Hrað-
skákkeppninni.
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Yesmine var meðal 
skemmtikrafta á Fegurð-
arsamkeppni Íslands árið 
2001. Meðal keppenda 
var Ragnheiður Guð-
finna Guðnadóttir.

Líkams-
ræktar-
gúrúinn 
Arnar 
Grant tók 
þátt í fyrir-
sætukeppni 
Módelmynd-
ar og Sjall-
ans árið 
1992.

Ásdís var spurð að því í spurningu dagsins í 
Alþýðublað inu árið 1995 hvort hún tryði á 
jólasveininn. Meðal ann arra viðmælenda var 
lögmaðurinn Vilhjálmur H. Vilhjálmsson 
en þeir Arnar eru einmitt vinir á Facebook. 

Þá varð hann í þriðja sæti í úr-
slitakeppni Fitness Íslandsmótsins á 
Akureyri árið 2000 en meðal kepp-
enda var dansarinn og matgæð-
ingurinn Yesmine Olsson.

➜

HÖLL MINNINGANNA FRÁ ARNARI GRANT TIL ARNARS 

Seinustu ár hafa kynjahlutföll verið 
í brennidepli í raftónlistarheimin-
um. Árið 2011 hneykslaðist rokk-
arinn og Íslandsvinurinn Peaches 
á því að listi hins virta raftónlist-
artímarits DJ Mag yfir 100 bestu 
plötusnúða heimsins innihéldi 
aðeins eina konu þrátt fyrir fjöldann 
allan af kvenkyns plötusnúðum. 

Til samanburðar renndi blaða-
maður í gegnum dagskrána fyrir 
miðbæ Reykjavíkur í ágúst, meðal 
annars á listings.grapevine.is, 
og komst að þeirri niðurstöðu að 
hlutfall kvenkyns plötusnúða hér 
á landi er talsvert hærra en hlut-
fallið á lista DJ Mag. Af þeim 56 
plötusnúðum sem troða upp í mið-
bænum í mánuðinum eru 36 karl-
menn og 20 kvenmenn, eða þriðj-
ungur plötusnúðanna.

„Ég væri til í að sjá fleiri kven-
kyns plötusnúða enda sé ég enga 
góða ástæðu fyrir því að þessi 
kynjahlutföll séu ójöfn,“ segir 
Sunna Ben, listakona og plötusnúð-
ur. „Það eina sem mér dettur í hug 
er að stelpurnar skorti fyrirmyndir 
og hvatningu, það mætti vinna í því. 
Jafnvel halda námskeið eða kvöld 
þar sem ungum plötusnúðum- og 
snældum er boðið að spreyta sig ein-
hvers staðar og þiggja ráð.“

„Ég hef verið að spila a.m.k. 
einu sinni í viku í rúmt ár og fæ 
ennþá reglulega að heyra hluti á 
borð við: „Hey! Ég hef aldrei séð 
kvenkyns plötusnúð áður!“ eða 
„Ha? Hlusta stelpur á svona tón-
list!?“ sem kemur auðvitað ekki 
heim og saman.

Þetta eru engin geimvísindi 
og þetta á ekki að þurfa að vera 
stráka leikur. Undanfarið hafa 
sífellt fleiri stelpur komið og spurt 
mig út í þetta og hvort ég vilji 
kenna þeim einhver grunnatriði. 
Mér finnst það góðs viti og legg 
ég því til að allar forvitnar stelp-
ur prófi sig áfram og reyni svo að 
koma sér að á skemmtistöðum.“

Færri kvenkyns plötusnúðar
Um 35% plötusnúða sem troða upp í miðbæ Reykjavíkur í ágúst eru konur en 65% karlar. Hlutfall kvenna 
er einnig lágt erlendis en plötusnúðurinn Sunna Ben telur skorta fyrirmyndir og hvatningu fyrir konur.

Miss Kittin er 
frönsk raftón-
listarkona og 
plötusnúður 
sem er 
meðal annars 
þekkt fyrir 
að vera einn 
helsti kyndilberi 
„electroclash“-stefnunnar sem 
blandar nýbylgju- og synþapoppi við 
raftónlist. Frægustu lög hennar heita 
„1982“ og „Frank Sinatra“.

VINSÆLIR ERLENDIR KVENKYNS PLÖTUSNÚÐAR

Nánari athugun á lista DJ Mag 
frá því í ár sýnir að á listanum 
eru 130 manns sem eru ýmist 
plötusnúðar sjálfir eða með-
limir í plötusnúðahópum. Af 
þeim öllum eru fimm kvenkyns 
plötusnúðar svo að hlutfallið er 
ansi lágt eða um 4%.

KYNJAHLUTFÖLL Í HEIMI PLÖTUSNÚÐANNA

Reykjavík Dj Mag

Hér má sjá kynjahlutföllin milli 
þeirra plötusnúða sem troða upp 
í miðbæ Reykjavíkur í mánuðinum. 
Af þessari óformlegu könnun 
Fréttablaðsins má dæma að Íslend-
ingar standi ágætlega þegar kemur 
að kynjaskiptingu plötusnúða, þó 
munurinn sé samt mikill.

355%
4%%

96%
65%

Gaurar Gellur

í í i d i í
Ragnheiður bar sigur úr 
býtum í Elite-fyrirsætu-
keppninni hér á landi árið 
1996. Listakonan Ásdís Sif 
Gunnarsdóttir tók þátt í 
keppninni árið áður.

Ný rannsókn frá London School 
of Hygiene & Tropical Medicine, 
sýnir að flest ungt fólk finnur fyrir 
pressu að stunda endaþarmskynlíf 
en finnst það í raun ekki gott. 

130 breskir táningar tóku þátt 
í rannsókninni og sögðust jafnt 
stelpur sem strákar finna fyrir 
miklum þrýstingi frá öðrum tán-
ingum að prófa endaþarmsmök. 
Stúlkurnar sögðu að þeim fynd-
ist litið niður á þær eftir að þær 
prófuðu það og strákarnir sögðu 
að endaþarmsmök væru orðin að 
stöðutákni í nútímasamfélagi.

Nánast allir sem tóku þátt í rann-
sókninni sögðu að þeim fyndist 
ekki gaman eða notalegt að stunda 
endaþarmsmök og margir drengj-
anna sögðu að það hefði ekki verið 
eins gott og þeir héldu að það yrði. 

Eitt eiga táningarnir sameigin-
legt en þeir nota nánast aldrei 
getnaðarvörn þegar þeir stunda 
endaþarmsmök og margir sögðust 
ekki halda að þeir gætu smitast af 
kynsjúkdómi með því að stunda 
þau.

Það sem er ef til vill mest slá-
andi í niðurstöðum rannsóknarinn-
ar er að táningsstúlkum finnst þær 
ekki jafningjar táningsdrengja 
þegar kemur að því að ákveða 
hvort eigi að stunda endaþarms-
mök. Þær segja að drengirnir taki 
lokaákvörðun um hvort eigi að 
stunda þessa tegund kynlífs.

Heimild: livescience.com. - lkg

Undir pressu 
að stunda 
endaþarmsmök

EKKI GOTT  Nánast enginn sem tók 
þátt í rannsókninni hafði unun af 
endaþarmsmökum. NORDICPHOTOS/GETTY

Mary Anne 
Hobbs er 
plötusnúður 
á útvarps-
stöðinni BBC 
6. Hún er 
líklega einn 
virtasti raftón-
listarspekúlant og 
–plötusnúður heims. Hún hefur gert 
ýmsum tónlistarstefnum hátt undir 
höfði, s.s. grime og dubstep.

Fatima Al Qadiri 
er myndlistar- 
og tónlistar-
kona, Kúveiti 
að uppruna en 
býr í New York. 
Fatima spilar 
framsækna og 
fútúríska raftónlist, 
oft með pólitískri áherslu. Hún tryllti 
lýðinn á Iceland Airwaves í fyrra en 
frægt var þegar rapparinn Mykki Blanco 
stökk upp á sviðið með henni og hristi 
bossann.

➜ Miss Kittin ➜ Mary Anne Hobbs ➜ Fatima Al Qadiri  

➜ Dj Sunna Ben

LÍFIÐ
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Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. Tilboð gilda 20. ágúst. Verð geta breyst án fyrirvara. 

GrifFilL  
skólaMarkaður!

GrifFilL sími: 533-1010 
wWw.grifFilL.is

LaugardalshölL

opnunartímar:opnunartrtr ímímamamar::
Mán - föstud 10 - 22
Laugardagur 11 - 22
SunNudagur 13 - 22

AlLT Í TÖSKUNAlLlL
Á GRIfFILSVERÐI!

269 kr

BrÉFABINDI A4
70mM svart

áður 969 kr

199     kr

TeygjumapPa
A4 margir litir

áður 219 kr

169     kr

Stílabók a4, a5
Margir litir

áður 339 / 289 kr

169     kr

Reikningsbók a4, a5
margir litir

áður 339 / 289 kr

199     kr

Stílabók a4
með mynd

áður 299 kr

399     kr

TeygjumapPa
smilie grafFiti

áður 799 kr

219     kr

SirkilL

áður 479 kr

114 kr

Trélitir
Þrýhyrndir

áður 299 kr

289     
kr

Netapoki
MEÐ REnNILÁS A4

269     
kr

Netapoki
MEÐ REnNILÁS A5

189     
kr

Netapoki
MEÐ REnNILÁS A6

35     kr

SKRÚFBLÝANTUR

áður 299     kr

99     kr

GrÁÐUBOGI
SVEIGJANLEGUR

áður 129 kr

29 kr

PlastmapPa a4
GLæR FORSÍÐA, 4 litir

áður 99 kr

19     kr

STROKLEÐUR

áður 89    kr

25 kr

Límstifti 9gr

áður 99 kr

99     kr

SkÓLaSKÆRI

áður 199       kr
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

KRINGLUNNI

SPARBÍÓ

AKUREYRIKEFLAVÍK

SAN FRANCISCO CHRONICLE

WASHINGTON POST NEW YORK DAILY NEWS

KS - CHICAGO SUN

LET́S BE COPS KL. 5.40 - 8 - 10.20

LET́S BE COPS LÚXUS KL. 5.40

EXPENDABLES KL. 5 - 8 - 10.40

EXPENDABLES LÚXUS KL. 8 - 10.40

É ÍFLUGVÉLAR ÍSL.TAL 2D KL. 3.40 - 5.50

FLUGVÉLAR ÍSL. TAL 3D KL. 3.40

LUCY KL. 8 - 10.10

SEX TAPE KL. 8

DAWN _PLANET OF THE APES 3D KL. 10.10

AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL2D KL. 3.30 - 5.45

LET́S BE COPS KL. 6 - 9

EXPENDABLES KL. 6 - 9

Á Í ÍNIKULÁS Í FRÍI KL. 6

DAWN _PLANET OF THE APES 3D KL. 9

VONARSTRÆTI ENSKUR TEXTI KL. 6

VONARSTRÆTI KL. 9

Miðasala á:

LET’S BE COPS 5:45, 8, 10:35
THE EXPENDABLES 3 5, 8, 10:15(P)
LUCY 8, 10
TEMJA DREKANN SINN 2D 5ÍSL TAL

www.laugarasbio.isSími: 553-20755%

 

ÞEIR ERU MÆTTIR AFTUR!

MONTY PYTHON LIVE (mostly) 7 - 12 ÁGÚST: 20.00
 SJÁ FLEIRI SÝNINGAR Á WWW.BIOPARADÍS.IS - Miðasala: 412 7711 - Hverfisgata 54 - bioparadis.is - Hluti af Europa Cinemas

Mikið er um að vera í knattspyrnu-
höllinni Kórnum þessa dagana 
þar sem verið er að standsetja 
húsið undir tónleika Justins Tim-
berlake sem fram fara næstkom-
andi sunnudagskvöld. Öllu verð-
ur umturnað í Kórnum en nánast 
allur hljóð- og ljósabúnaður, sviðs- 
og annar tæknibúnaður hér 
á landi verður notaður í 
Kórnum, ásamt 18 tonnum 
af tæknibúnaði sem kemur 
að utan. Talið er að um 500 
manns komi til með að 
starfa í kringum tón-
leikana. 

Í gærkvöldi fóru 
fram síðustu tón-
leikar Justins 
Timberlake 
áður en hann 
kemur fram á 
Íslandi, þegar 
hann kom fram 
í PGE-höllinni 
í Gdansk í Pól-
landi. Um síð-
ustu helgi var 
Timberlake aðal-
númerið þegar hann 
kom fram á V-hátíðinni 
á Englandi.  

Kröfulisti Justins 
Timberlake er hófleg-
ur en Fréttablaðið hefur 
áreiðanlegar heimild-
ir fyrir því að Justin og 
hans fólk muni borða mat 
frá Vox og að einhverjir 
drykkir séu sérpantaðir 
að utan. 

Fólk á vegum söngv-
arans hefur verið í sam-

bandi við tón-
leikahaldara hér á 

landi vegna ólgunnar í Bárð-
arbungu. „Þeir höfðu séð 
umfjöllun fjölmiðla erlend-
is og hringdu í okkur í gær. 
Þetta var mjög gott samtal. 
Þeir vildu fá að vita þetta 

frá fólkinu sem býr hér á 
Íslandi, hvernig þetta væri 
í raun og veru,“ segir Ísleif-
ur B. Þórhallsson, tónleika-
haldari. „Sérfræðingar segja 
að það sé rosalega ólíklegt 
að eitthvað gerist sem hafi 

mikil áhrif á flugsamgöngur. 
Við höldum áfram að undirbúa 
tónleikana. Við fylgjumst vel 

með fréttum en eins og staðan 
er núna bendir ekkert til þess 

að við þurfum að hafa áhyggj-
ur. Bárðarbunga er í 400 kíló-

metra fjarlægð frá Keflavík og 
vindáttin er þannig að það er ólík-
legt að þetta hafi áhrif á flug, eftir 
því sem við best vitum.“  
 gunnarleo@frettabladid.is

Justin fær mat frá Vox
Nú styttist í tónleika Justins Timberlake og eru framkvæmdir í fullum gangi.

ALLT AÐ GERAST   Fjöldi fólks vinnur 
nú hörðum höndum við að standsetja 
Kórinn fyrir tónleika Justins Timberlake.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

● Bolir
● Derhúfur
● Vesti
● Hettupeysur
● Stuttbuxur
● Bollar
● Plaköt
● Snjallsímahulstur
● Skotglös
● Lyklakippur
● Armbönd
● Ýmislegt annað

➜ Ýmsar vörur seldar 
á tónleikunum

Pusher Love Girl
Gimme What I Don’t 
Know (I Want)
Rock Your Body
Don’t Hold the Wall
FutureSex/LoveSound
Like I Love You
My Love
TKO
Summer Love
LoveStoned
Until the End of Time
Holy Grail ( JAY Z 

cover)
Cry Me a River
Set 2
Only When I Walk 
Away
Drink You Away
Tunnel Vision
Señorita
Let the Groove Get In
Heartbreak Hotel 
(Elvis Presley cover)
Not a Bad Thing
Human Nature 

(Michael Jackson 
cover)
What Goes Around … 
Comes Around
Take Back the Night
Jungle Boogie (Kool & 
The Gang cover)
Murder
Poison (Bell Biv 
DeVoe cover)
Suit & Tie
SexyBack
Mirrors

➜ Lagalisti frá tónleikum Justins í Staples Cen-
ter í Los Angeles þann 12. ágúst síðastliðinn

Það tók mig nokkrar mínútur að átta 
mig á þýðingu samtalsins eftir að 

ég lagði frá mér símann. Það hafði svo 
sem hljómað nógu sakleysislega, hvers-
dagsleg fyrirspurn eða bón sem ég taldi 
mig geta leyst. „Ekkert mál,“ hafði ég 
sagt, fullkæruleysislega svona eftir á að 

hyggja. Nú rann það upp fyrir mér að 
þetta var langt frá því að vera „ekk-
ert mál“. Hér mátti ekki stíga feil-
spor.

ÞAÐ að hitta tilvonandi tengdafor-
eldra í fyrsta skipti getur tekið á 
taugarnar. Margir kalla það eldraun. 

Þetta fólk mun vega þig og meta, með 
hag afkvæmis síns í huga frá fyrsta 

fundi, það er óhjákvæmilegt. Jafn-
vel þó áætlanir um hjónaband 

séu víðsfjarri öllum sem hlut 
eiga að máli þegar sá fundur 
verður og hann fari vel fram. 
Ef alvara færist í sambandið 
er leikurinn hafinn. Leynt 
og ljóst reynum við að koma 
okkur í mjúkinn. Vinna okkur 

inn punkta. 

ÉG held ekki beinlínis skrá yfir punkta-
stöðu mína. Skrifa hvorki hjá mér mínus-
stig né gef mér stjörnur þegar vel tekst 
til en ég hef hana bak við eyrað. Þetta 
er ákveðin kúnst. Það þarf að lesa rétt 
í aðstæður. Eftir sextán ára samband 
mitt við son tengdaforeldra minna skildi 
ég nú að hér var komið að tímamótum. 
Tengdamóður mína vantaði uppskrift. 
Tengdafaðir minn hafði beðið um blá-
berjaböku í eftirrétt á afmælisdaginn 
sinn, „eins og Heiða gerir hana“, ímynda 
ég mér að hann hafi sagt. 

ÞÓ sannfæring mín segi mér að það sé 
úrelt hugsun og beinlínis röng, að meta 
kosti konu út frá hæfileikum hennar í 
bakstri og eldamennsku, sá ég þarna 
tækifæri. Tækifæri til þess að vinna mér 
inn punkta hjá karli tengdaföður mínum 
með sykri og rjóma. Einhverjum gæti 
þótt það lúalegt bragð að spila þannig á 
blessaða bragðlaukana. En matarást er 
merkilegt fyrirbæri og samfélagslega 
viðurkennd, er það ekki? 

Í lok dags var ég með fullt hús stiga.

Punktastaða: Góð



540 2000 | penninn penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildir 20. ágúst. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Vestmannaeyjum - Faxastíg 36

Penninn - Hallarmúla 4

Austurstræti 18

Skólavörðustíg 11

Laugaveg 77

Mjódd - Álfabakka 14b

Kringlunni

Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Keflavík - Sólvallagötu 2

Akranesi - Dalbraut 1

FRÁBÆR VERÐ!
TILBOÐ

kr.

TILBOÐ

STÆRÐ A4
kr.

279
TILBOÐ

STÆRÐ A5

kr.

199
TILBOÐ

STÆRÐ A6
kr.

149
áður 299 kr.

kr.

TILBOÐ

199
áður 219 kr.

299

39
TILBOÐ

áður 299 kr.
kr.179

TILBOÐ

áður 299 kr.
A5

kr.

179
TILBOÐ

áður 339 
A4

kr.

Skrúfblýantur e-click

Netpoki m.rennilás 
3 stærðir 

Blýantur þríhyrndir Jumbo 2 stk

Skrúfblý

129
TILBOÐ

áður 159 kr.
kr.

Reglustika, sveigjanleg, 30cm

149
TILBOÐ

áður 399 kr.
kr.

Trélitir þríhyrndir 12 stk

Merkifánar 5 litir

499
TILBOÐ

áður 799 kr.
kr.

Trélitir þríhyrndir Jumbo 12 stk

Finndu þinn skólalista og kláraðu innkaupin
á vefnum okkar. Veldu að sækja í verslun
okkar Hallarmúla 4 eða fá pakkann sendan 
heim að dyrum.

KLÁRAÐU SKÓLAINNKAUPIN 
Í ÖRFÁUM SMELLUM Á

www.eymundsson.is/skoli

www.eymundsson.is/skoli

EYMUNDSSON.IS
1
2
3

Svæði

Skóli

Bekkur
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www.caritas.is

GULUR BÍLL

FÓTBOLTI Það verður fjölmenni á leik Stjörnunnar 
og Inter á Laugardalsvelli í kvöld. Miðasala á leikinn 
hófst snemma á föstudaginn og aðeins nokkrum 
klukkutímum síðar var uppselt, en þjóðarleikvangur-
inn tekur 9.800 manns í sæti. Leikur Stjörnunnar og 
Inter kemst þar með í hóp aðsóknarhæstu Evrópu-
leikja íslenskra liða.

Aldrei hafa jafn margir verið viðstaddir Evrópu-
leik á Íslandi og þegar Eusebio og félagar í Benfica 
sóttu Val heim árið 1968, en 18.243 manns sáu liðin 
gera 0-0 jafntefli á Laugardalsvellinum. Benfica vann 
seinni leikinn í Portúgal með átta mörkum gegn einu.

Rúmlega 10.000 manns voru á leik KR og Liverpool 1964, 
sem enska liðið vann 5-0, og 8.686 manns sáu Aston Villa 
vinna FH með fjórum mörkum gegn einu 2008. Þá voru 
6.327 áhorfendur á leik ÍA og Feyenoord 1993.

Einn af þeim mest sóttu

KÖRFUBOLTI Íslenska körfubolta-
landsliðið leikur einn sinn allra 
mikilvægasta leik frá upphafi í 
London í kvöld þar sem sigur getur 
skilað liðinu sæti á EM í fyrsta 
sinn. Liðið eru búið að endurheimta 
sinn besta leikmann því Jón Arnór 
Stefánsson var mættur út og æfði 
með liðinu í Koparkassanum í gær. 

Jón Arnór hefur ekki spilað tvo 
fyrstu leikina í undankeppninni en 
hann tók mikinn þátt í sigrinum á 
Bretum í fyrri leiknum í Laugar-
dalshöllinni þrátt fyrir að hafa 
ekki spilað eina einustu sekúndu. 
Jón var með liðinu í klefanum og 
hvatti strákana áfram á hliðarlín-
unni. 

„Mér leið nú alveg helmingi verr 
á bekknum en að vera að spila. Ég 
var ofsalega stressaður og það var 
allt öðru vísi að sjá þetta frá þessu 
sjónarhorni og geta ekki tekið þátt 
í þessu,“ sagði Jón Arnór sem er 
vel með á nótunum hvað varðar 
leikskipulag liðsins þrátt fyrir að 
hafa ekki spilað undir stjórn Craig 
Pedersen.

„Ég er alveg inni í þessu. Ég náði 
tveimur til þremur æfingum með 
þeim áður en þeir fóru út til Bos-
níu og svo hef ég bara verið að æfa 

á fullu sjálfur. Ég er kominn í gott 
stand og líður vel. Ég er spenntur 
fyrir því að fara að spila. Ég varð 
bara að taka þátt í þessu,“ sagði 
Jón Arnór.

„Við megum ekki gleyma því 
að við erum ennþá minni þjóð og 
við höfum engu að tapa og allt að 
vinna,“ segir Jón Arnór sem finnst 
ekki vera mikil pressa á liðinu 
þrátt fyrir að mikið sé í húfi. 

„Það er gott jafnvægi í liðinu og 
góður andi. Ég held að við séum 
allir jarðtengdir,“ segir Jón Arnór 
og hann leggur áherslu á að strák-
arnir megi ekki stíga af bensín-
gjöfinni.

„Það má ekki gerast og ég er 
ekki að koma inn í þetta á þeim 
forsendum að fara skora 40 stig 
eða spila 30 til 40 mínútur. Ég er 
að koma hingað til að gera það sem 
þjálfarinn ætlast til af mér,“ sagði 
Jón Arnór sem ræddi heillengi 
við Craig Pedersen þjálfara fyrir 
æfinguna í gærkvöldi.

„Það sem strákarnir eru að gera 
núna er frábært og þeir eru að 
spila vel. Þarna eru strákar sem 
eru að fá miklu stærra hlutverk 
og meiri rullu. Ég ætla að reyna að 
passa inn í það,“ sagði Jón Arnór.

Leikurinn hefst klukkan 18.35 að 
íslenskum tíma og með sigri trygg-
ir íslenska liðið sér annað sætið en 
6 af 7 liðum í öðru sæti í riðlunum 
fara á EM. 

Engin 40 stig
Jón Arnór Stefánsson hitti landsliðið í London í gær 
og segist vera í góðu standi fyrir leikinn mikilvæga.

GOTT SPJALL  Jón Arnór Stefánsson ræðir við Craig Pedersen, landsliðsþjálfara 
Íslands, á hóteli liðsins í London eftir að hann mætti í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓÓJ

Óskar Ó. Jónsson 
ooj@frettabladid.is
Frá London

FÓTBOLTI Klukkan 21:00 í kvöld 
verður flautað til leiks í leik 
Stjörnunnar og Inter frá Mílanó í 
4. umferð forkeppni Evrópudeild-
arinnar. Gengi Stjörnunnar í Evr-
ópudeildinni í sumar hefur verið 
lyginni líkast, en Garðabæjarliðið 
hefur nú þegar slegið út þrjá and-
stæðinga; Bangor City frá Wales, 
Motherwell frá Skotlandi og pólska 
liðið Lech Poznan. 

Í kvöld er hins vegar komið að 
stærstu prófrauninni, átjánföld-
um Ítalíumeisturum Inter. Verk-
efnið er ærið, en þrátt fyrir það 
er þjálfari Stjörnunnar, Rúnar 
Páll Sigmundsson, hvergi bang-
inn: „Stemningin í okkar röðum 
er mjög góð og við hlökkum mikið 
til,“ sagði Rúnar í samtali við 
Fréttablaðið eftir æfingu Stjörnu-
manna á Laugardalsvelli í gær. 

Hann segir það hafa gengið vel 

að halda spennustiginu niðri hjá 
sínum mönnum: „Spennustigið er 
ágætt, en það kemur betur í ljós á 
morgun – hvernig við byrjum leik-
inn og hvernig hlutirnir þróast,“ 
sagði Rúnar, en hann og aðstoð-
armenn hans hafa eytt drjúgum 
tíma í að skoða leiki Inter á mynd-
bandi, en ítalska liðið hefur leik-
ið fimm æfingaleiki í sumar, m.a. 
gegn Real Madrid og Man chest-
er United. Þrátt fyrir að Inter sé 
með gríðarlega vel mannað lið og 
sé mun sigurstranglegri aðilinn í 
kvöld sér Rúnar sóknarfæri gegn 
ítalska stórveldinu: 

„Við höfum greint Inter-liðið 
eftir okkar bestu getu og svo verð-
ur að koma í ljós hvernig þeir stilla 
liðinu upp og annað slíkt. Þeir hafa 
spilað með tígulmiðju og færa liðið 
mikið yfir þar sem boltinn er. Það 
skapast því pláss hinum megin á 

vellinum og það er gríðarlega mik-
ilvægt að við náum að skipta bolt-
anum á milli kanta,“ sagði Rúnar 
að lokum.  - iþs

Höfum greint þá eft ir bestu getu
Stjarnan mætir Inter í stærsta leik í sögu Garðabæjarliðsins í kvöld.

GLEÐI  Stjörnumenn hafa haft ástæðu 
til að fagna í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FRJÁLSAR Spjótkastarinn Helgi Sveinsson varð í gær Evrópumeistari fatlaðra 
í flokki T42 þegar hann þeytti spjótinu lengst 50,74 metra á EM í Swansea. 
Hann er nú ríkjandi heims- og Evrópumeistari í sínum flokki eftir sigur á HM í 
Lyon í fyrra. „Þetta er bara draumi líkast–  alveg ótrúleg tilfinning,“ sagði Helgi 
við Fréttablaðið í gærkvöldi.

„Þetta er sykursætur dagur því þó köstin væru þetta löng var ég ekki nógu 
ánægður með þau. Ég var ekki að hitta í gegnum punktinn og atrennuna eins 
og ég hefði viljað. En miðað við hvernig þetta var er ég mjög ánægður.“

Hann sagðist ekki vera búinn að ákveða hvernig skyldi fagna sigrinum þegar 
Fréttablaðið ræddi við hann í gærkvöldi. Fyrst og fremst vildi hann bara þakka 
þeim sem eiga hlut að máli í þessum flotta árangri hans.

„Maður er bara í spennufalli núna. Ég er búinn að æfa og æfa fyrir þetta 
mót og svo þegar maður nær markmiðinu er maður bara í sjokki. Ég þarf 
aðeins að láta rykið falla og þakka svo þeim sem hafa hjálpað mér á þennan 
stað. Ég er svo þakklátur fyrir allan þann stuðning sem ég hef fengið,“ sagði 
Helgi Sveinsson, heims- og Evrópumeistari fatlaðra í spjótkasti.  - tom

Evrópumeistarinn þakklátur

SIGUR  Helgi í sigurkastinu.  MYND/ÍF

FÓTBOLTI „Stjarnan hefur ekki 
tapað í sex Evrópuleikjum og ég 
hef áhyggjur af því að Stjörnu-
menn séu í betra formi en leik-
menn Inter,“ sagði Walter Mazzari, 
þjálfari Inter, á blaðamannafundi 
í Laugardalnum fyrir leik liðsins 
gegn Stjörnunni annað kvöld.

„Við erum ekki í okkar besta 
líkamlega formi og því vil ég fara 
varlega inn í þennan leik. Ég tel að 
íslensku leikmennirnir séu mjög 

teknískir og í góðu formi,“ sagði 
Mazzarri sem tók við Inter fyrir 
síðustu leiktíð, en áður þjálfaði 
hann Napoli með góðum árangri.

Hann kveðst hafa séð nokkra 
leiki með Stjörnunni og fylgst vel 
með liðinu.

„Ég tel að þetta sé mjög gott lið. 
Ég hef séð Evrópuleiki Stjörnunn-
ar og þeir hafa gert mjög vel.“

Leikurinn verður í beinni 
útsendingu á Stöð 2 Sport.  - iþs

Stjarnan hefur gert vel
Þjálfari segir pressuna á sínu liði fyrir leikinn í kvöld.
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Í KVÖLD

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

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

10.20 Joyful Noise  
12.20 Crooked Arrows  
14.05 Something’s Gotta Give
16.10 Joyful Noise
18.05 Crooked Arrows
19.50 Something’s Gotta Give  
22.00 Blue Jasmine  
23.40 Conan The Barbarian  
01.30 Sleeping Beauty
03.10 Blue Jasmine

17.50 Strákarnir
18.15 Frasier  
18.40 Friends  
19.00 Seinfeld  (22:22) 
19.25 Modern Family  (20:24) 
19.50 Two and a Half Men  (15:23)
20.10 Örlagadagurinn  (16:30)  
20.40 Heimsókn  
21.00 Broadchurch  (3:8) 
21.50 Chuck  (8:22) 
22.35 Cold Case  (17:23)
23.20 Boardwalk Empire  
00.15 Without a Trace  
01.00 E.R.  
01.45 Örlagadagurinn
02.20 Heimsókn  
02.40 Broadchurch
03.25 Chuck
04.10 Cold Case  
04.55 Boardwalk Empire  
05.50 Tónlistarmyndbönd

08.00 PGA Tour 2014 13.00 Golfing World 2014 
13.50 PGA Tour 2014 - Highlights 14.45 LPGA 
Tour 2014 17.45 PGA Tour 2014 - Highlights 
18.40 Champions Tour 2014 - Highlights 19.35 
Inside The PGA Tour 2014 20.00 Golfing World 
2014 20.50 Champions Tour 2014 - Highlights 
21.45 2014 The LIFE Network Special 22.30 
LPGA Tour 2014

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur 
Sveinsson 07.45 Elías 07.55 UKI 08.00 
Brunabílarnir 08.22 Ljóti andarunginn og ég 
 08.44 Gulla og grænjaxlarnir 08.56 Rasmus 
Klumpur og félagar  09.00 Ævintýri Tinna 
 09.25 Latibær 09.47 Hvellur keppnisbíll 10.00 
Könnuðurinn Dóra 10.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  10.45 Doddi litli og Eyrnastór 10.55 
Sumardalsmyllan  11.00 Áfram Diego, áfram! 
 11.24 Svampur Sveinsson  11.45 Elías  11.55 
UKI  12.00 Brunabílarnir  12.22 Ljóti andarung-
inn og ég  12.44 Gulla og grænjaxlarnir  12.56 
Rasmus Klumpur og félagar  13.00 Ævintýri 
Tinna  13.25 Latibær 13.47 Hvellur keppnisbíll 
14.00 Könnuðurinn Dóra  14.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  14.45 Doddi litli og Eyrnastór  14.55 
Sumardalsmyllan  15.00 Áfram Diego, áfram! 
 15.24 Svampur Sveinsson  15.45 Elías  15.55 
UKI  16.00 Brunabílarnir  16.22 Ljóti andarung-
inn og ég  16.44 Gulla og grænjaxlarnir  16.56 
Rasmus Klumpur og félagar  17.00 Ævintýri 
Tinna 17.25 Latibær 17.47 Hvellur keppnisbíll 
 18.00 Könnuðurinn Dóra  18.24 Mörgæsirnar 
frá Madagaskar  18.45 Doddi litli og Eyrnastór 
 18.55 Sumardalsmyllan 19.00 Algjör Sveppi og 
töfraskápurinn  20.30 Sögur fyrir svefninn  

17.30 Last Man Standing  
17.55 Guys With Kids
18.15 Hart of Dixie  (3:22) 
19.00 Jamie’s 30 Minute Meals 
 (25:40) Frábærir matreiðsluþættir með 
meistara Jamie Oliver þar sem hann 
sýnir okkur á sinn einstaka hátt hvernig 
á að útbúa glæsilega og gómsæta máltíð 
á aðeins 30 mínútum.
19.25 Sullivan and Son  (8:10) 
20.50 Gang Related  (5:13) Hörku-
spennandi þættir um sérstaka deild 
innan lögreglunnar í Los Angeles sem 
fæst eingöngu við hættulegustu og erf-
iðustu sakamálin.
21.35 Damages  (2:10) 
22.25 Originals  (1:22) 
23.15 The 100
23.55 Hart of Dixie  
00.40 Jamie’s 30 Minute Meals  
01.05 Sullivan and Son
02.20 Gang Related
03.05 Damages
03.50 Tónlistarmyndbönd

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Pepsi MAX tónlist
16.00 My Mom Is Obsessed
16.45 Psych
17.30 Dr. Phil
18.10 Catfish
18.55 King & Maxwell
19.40 America’s Funniest Home 
Videos 
20.05 Save Me (13:13)   
20.30 America’s Next Top Model 
(10:16)  
21.15 Emily Owens M.D. (13:13)  
22.00 Vexed (2:6)  Stutt gaman/drama-
þáttaröð skrifuð af Howard Overman. 
22.45 The Tonight Show  Leikarinn 
Pierce Brosnan kemur til Jimmys í kvöld 
ásamt hinni 18 ára gömlu Tavi Gevin-
son sem varð einn vinsælasti tískublogg-
ari vestanhafs einungis 12 ára gömul. Þá 
taka The Madden Brothers lagið.
23.30 Revelations 
00.15 House of Lies
00.40 Vexed
01.25 The Tonight Show
02.10 Pepsi MAX tónlist

16.30 Martin læknir
17.20 Disneystundin 
17.21 Finnbogi og Felix
17.43 Sígildar teiknimyndir
17.50 Nýi skólinn keisarans
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Eldað með Niklas Ekstedt
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.20 Veðurfréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Með okkar augum (6:6)  Einlæg 
og skemmtileg þáttaröð þar sem fólk 
með þroskahömlun skoðar málefni líð-
andi stundar með sínum augum og spyr 
spurninga á sinn einstaka hátt. 
20.00 Mánudagsmorgnar (6:10) 
(Monday Mornings)  Bandarísk þáttaröð 
um líf og störf skurðlækna sem berjast 
fyrir lífi sjúklinga sinna. Aðalhlutverk: 
Ving Rhames, Jamie Bamber og Jenni-
fer Finnigan.
20.45 Frú Brown (6:7) (Mrs. Brown 
Boys)  Margverðlaunaðir  gamanþættir 
um kjaftforu húsmóðurina Agn esi 
Brown í Dublin. Höfundur og aðalleikari 
er Brendan O’Carroll, en þættirnir hafa 
m.a. hlotið hin vinsælu BAFTA-verðlaun.
21.15 Ferðalok (5:6) (Víg  Höskuldar 
Hvítanesgoða)  Heimildarþáttaröð um 
Íslendingasögurnar og sannleiksgildi 
þeirra frá sjónarhóli fornleifafræði og 
bókmennta. Í þessum þætti er sagt frá 
vígi Höskuldar Hvítanesgoða. Framleið-
andi: Vesturport. Textað á síðu 888 í 
Textavarpi. e.
21.40 Íslenskar stuttmyndir (No 
homo)  Leikstjóri: Guðni Líndal. Verð-
launamynd við útskrift í Kvikmyndaskóla 
Íslands vorið 2012. Textað á síðu 888 í 
Textavarpi. e.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Lærlingur Astekanna–  
Höggormurinn og sólin
23.50 Glæður
00.50 Fréttir
01.00 Dagskrárlok

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Hrafnaþing 21.00 
Hrafnaþing 21.30 Á ferð og flugi

12.05 WBA - Sunderland
13.45 Football League Show 2014/15
14.15 Leicester - Everton
15.55 Messan
17.05 Stoke - Aston Villa
18.45 Newcastle - Man. City  
20.25 Premier League Review 
2014/2015
21.20 Man. Utd. - Swansea  
23.00 Burnley - Chelsea

07.00 Kiel - Fuchse Berlin  
08.25 Besiktas - Arsenal
12.50 Einvígið á Nesinu
13.45 Besiktas - Arsenal  
15.25 FH - Keflavík  Beint
17.15 Kiel - Fuchse Berlin  
18.35 Lille - Porto  Bein útsending frá 
leik Lille og Porto í forkeppni Meistara-
deildarinnar.
20.35 Meistaradeildin - Meistara-
mörk
20.55 Stjarnan - Inter  Bein útsending 
frá leik Stjörnunnar og Internazionale í 
forkeppni Evrópudeildarinnar.
23.00 Pepsímörkin 2014  
00.15 Lille - Porto  
02.05 Meistaradeildin - Meistaramörk

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Malcolm in the Middle  
08.30 Wipeout
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Doctors  
10.15 Spurningabomban  
11.00 Grey’s Anatomy  
11.45 Grand Designs  
12.35 Nágrannar  
13.00 Cold Feet  
13.50 Episodes  
14.20 Smash
15.05 Grallararnir  Kalli kanína og félagar
15.30 Xiaolin Showdown
15.50 Arrested Development
16.25 The Michael J. Fox Show  
16.50 The Big Bang Theory
17.10 Bold and the Beautiful
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan  
18.23 Veður  
18.30 Fréttir 
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.06 Veður  
19.15 The Michael J. Fox Show  
19.35 The Middle  (14:24) 
20.00 How I Met Your Mother 
 (18:24) Níunda og jafnframt síðasta 
þáttaröðin um vinina Lily, Robin, Ted, 
Marshall og Barney og söguna góðu 
af því hvernig Ted kynntist barnsmóð-
ur sinni.
20.25 Léttir sprettir  
20.45 The Night Shift  (5:8) 
21.30 Mistresses  (10:13) Bandarísk 
þáttaröð um fjórar vinkonur og sam-
skipti þeirra við karlmenn. Þættirnir eru 
byggðir á samnefndri breskri þáttaröð.
22.15 Covert Affairs  (6:16)  
23.00 Enlightened
23.30 NCIS
00.15 Major Crimes  
01.00 True Stories  
01.50 Louie  
02.15 The Blacklist  
03.00 The Blacklist  
03.45 London Boulevard  
05.25 Art of Getting By

X-ið 977 kl. 8.00
Harmageddon
Harmageddon er morgunþátturinn á 
X977, á dagskrá alla virka daga kl. 8–11. 
Harmageddon er hrikalegur útvarps-
þáttur þar sem púlsinn er tekinn á öllu 
því helsta sem gerist í þjóðfélaginu í 
dag.

Stöð 2 sport kl. 20.55
Stjarnan–  Inter
Bein útsending frá leik 
Stjörnunnar og 
F.C. Internazionale Milano 
í forkeppni Evrópu-
deildarinnar.

How I Met Your Mother
STÖÐ 2 KL. 20.00 Níunda og jafnframt 
síðasta þáttaröðin um vinina Lily, Robin, 
Ted, Marshall og Barney og söguna góðu 
af því hvernig Ted kynntist barnsmóður 
sinni.

Með okkar augum
SJÓNVARPIÐ KL. 19.30 Einlæg og 
skemmtileg þáttaröð þar sem fólk með 
þroskahömlun skoðar málefni líðandi 
stundar með sínum augum og spyr 
spurninga á sinn einstaka hátt.

Jamie’s 30 Minute Meals
STÖÐ 3 KL. 19.00 Frábærir matreiðslu-
þættir með meistara Jamie Oliver þar 
sem hann sýnir okkur á sinn einstaka 
hátt hvernig á að útbúa glæsilega og 
gómsæta máltíð á aðeins 30 mínútum.



Mjódd - Salavegur - Akureyri - Höfn - Grindavík 

Reykjanesbær - Borgarnes - Egilsstaðir - Selfoss - Grandi
Tilboðin gilda 20. -  22. ágúst



20. ágúst 2014  MIÐVIKUDAGUR| LÍFIÐ | 30

„Við höfum átt farsælt og gott sam-
starf við dreifingaraðilann okkar, 
Celluloid Dreams, sem annast sölu 
á erlendum vettvangi,“ segir Kristín 
Andrea Þórðardóttir, framleiðandi 
kvikmyndarinnar Borgríkis 2, en 
myndin, sem frumsýnd verður hér á 
landi í haust, hefur selst vel erlendis. 

Nú þegar hefur fyrirtækið selt 
myndina til Synergy Cinema í 
Frakklandi og Mónakó og til Jap-
ans til fyrirtækisins Alcine Terr-
an. Fyrir hefur fyrri myndin selst 
til alls fjörutíu og tveggja landa. 
Sölufyrirtækið Celluloid Dreams 
tryggði sér alheimsrétt á mynd-
inni árið 2012 í kjölfar velgengni 
fyrri myndarinnar.  „Fyrirtækið er 

að keyra á hina ýmsu markaði og 
kynna myndina til dæmis á kvik-
myndahátíð í Toronto í lok mánaðar-
ins og fleiri hátíðum í haust,“ segir 
Kristín Andrea. 

Í Borgríki 2, eða Brave Men’s 
Blood eins og hún kallast á ensku, 
eru tveir nýir leikarar, þeir Darri 
Ingólfsson og Hilmir Snær Guðna-
son. 

„Við kynnum til leiks nýjan kar-
akter sem leikinn er af Darra Ing-
ólfssyni. Myndin snýst svolítið 
um hans karakter,“ bætir Kristín 
Andrea við. 

Myndin verður frumsýnd hér 
á landi þann 17. október næstkom-
andi.  - glp

Mikill áhugi á Borgríki 2 erlendis
Myndin er frumsýnd hér á landi í haust og hefur verið seld til nokkurra landa.

VELGENGNI  Kristín Andrea Þórðardótt-
ir framleiðandi er sátt við þær móttökur 
sem Borgríki 2 fær erlendis. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ ANDRI MARINÓ

„Ég hef aldrei nokkurn tímann haft 
áhuga á því að elda. En ég hef alltaf 
haft áhuga á því að skrifa. Þannig 
byrjaði ég með bloggið sem síðan 
þróaðist út í einfaldar og undarlegar 
uppskriftir,“ segir sjónvarpskokkur-
inn Guðrún Veiga Guðmundsdóttir. 
Hún hefur vakið athygli fyrir líf-
lega framkomu í matreiðsluþættin-
um Nenni ekki að elda á sjónvarps-
stöðinni iSTV. Bloggið kom henni 
einmitt í sjónvarpið en það vakti 
athygli forsvarsmanna stöðvarinn-
ar og höfðu þeir samband við hana 
um að búa til svokallaðan anti-mat-
reiðsluþátt.

„Ég geri ekki þessar hefðbundnu 
uppskriftir. Ég er meira í þessu 
letilega,“ segir Guðrún Veiga. En er 
hún löt í raun og veru?

„Já, frekar. Ég skammast mín 
ekkert fyrir það,“ segir hún og 
skellihlær. Guðrún Veiga hefur ekki 
síst vakið athygli fyrir frjálslegt fas 
og virðist sem svo að hún sé ávallt 
undir áhrifum áfengis á skjánum.

„Ég sver það að ég er ekki alltaf 
full. Þetta er bara sjónvarp. En ég er 
sérstaklega lunkin leikkona þegar 
ég er með rauðvínsglas í hendi.“

Í þáttunum fær Guðrún Veiga 

góða gesti til að elda 
með sér.

„Ég er búin með 
fyrstu seríuna og 
hef fengið til mín 
Leoncie, Geir Ólafs, 
Ásgeir Kolbeins og 
Siggu Kling,“ segir 
þessi nýjasti sjónvarps-
kokkur Íslands og ekki 
stendur á svörunum þegar 
hún er spurð hvaða gestur stóð 
upp úr.

„Ásgeir Kolbeins og Geir Ólafs. 
Geir vildi endilega bjóða mér út að 
borða eftir þáttinn. Það er vand-
ræðalegt fyrir mig að horfa á þessa 
þætti sjálf en ég skildi af hverju 
hann bauð mér út þegar ég horfði 
á þáttinn. Ég hefði alveg eins getað 
rifið mig úr fötunum, svo mikið 
var daðrað. Ég fór ekki með honum 
út að borða og ég sé pínulítið eftir 
því,“ segir Guðrún Veiga en ætlar 
þó að halda sig við að afþakka boðið. 
„Maður á ekki að blanda vinnunni 
saman við ánægju þó að ég hafi 
sjaldan hitt jafn almennilegan mann 
og Geir.“ 

Guðrún Veiga situr nú við skrif 
á meistararitgerð í mannfræði og 

vonast til að útskrifast í febrúar 
á næsta ári. Líf hennar hefur svo 
sannarlega tekið stakkaskiptum, 
allt út af einu, litlu bloggi. Næst á 
dagskrá er bókaútgáfa.

„Ég skrifaði undir bókasamning 
við Sölku í gær en bókin mín kemur 
út fyrir jólin. Það má segja að þetta 
sé matreiðslubók letingjans,“ segir 
Guðrún Veiga brosandi. Hún bjóst 
ekki við þessari velgengni.

„Þetta er súrrealískt. Eina stund-
ina stend ég í eldhúsinu að mixa 
oreopopp og hina stundina er ég að 
gefa út matreiðslubók.“

 liljakatrin@frettabladid.is

Lati kokkurinn gefur 
út matreiðslubók
Guðrún Veiga Guðmundsdóttir hefur vakið athygli fyrir frjálslegt fas í sjónvarps-
þáttunum Nenni ekki að elda. Hún gefur út matreiðslubók fyrir jólin.

  Ég hefði 
alveg eins 

getað rifið 
mig úr 

fötunum, svo 
mikið var 

daðrað. Ég fór 
ekki með honum 

út að borða og ég sé 
pínulítið eftir því.

Guðrún Veiga Guðmundsdóttir

„Þetta er meira spennandi en stress-
andi og ég hlakka bara mikið til þó 
að vissulega sé þetta alveg nýtt 
fyrir mér,“ segir Katrín Ásmunds-
dóttir, annar tveggja stjórnenda 
nýrra þátta fyrir ungt fólk sem hefja 
göngu sína á RÚV í haust. 

Þátturinn nefnist Hæpið og á að 
vera ferskur og hispurslaus þáttur 
þar sem málefni unga fólksins verða 
krufin út frá skemmtilegu sjónar-
horni af þeim Katrínu og Unnsteini 
Manuel Stefánssyni, sem er betur 
þekktur sem forsprakki stuðsveit-

arinnar Retro Stefson. Ritstjóri 
þáttanna er Ragnhildur Steinunn 
Jónsdóttir og Ragnar Santos hefur 
yfirumsjón með framleiðslu. 

„Við Unnsteinn eru gamlir skóla-
félagar úr MH. Hann hafði samband 
við mig og ég ákvað að stökkva á 
tækifærið,“ segir Katrín sem hefur 
í nógu að snúast í haust en hún hefur 
vakið athygli við hljóðnemann á 
útvarpsstöðinni X-ið 977 þar sem 
hún er með þáttinn Kynlega kvisti á 
sunnudagskvöldum. Þetta eru hins 
vegar hennar fyrstu skref á skján-

um. „Tökur byrja í lok mánaðarins 
en ég er líka að byrja í lögfræði í 
háskólanum og stefni á það að vera 
áfram með útvarpsþættina í vetur.“

Markhópur þáttanna eru þeir sem 
eru að klára menntaskólann, byrja í 
háskóla og allt þar í kring. „Okkur 
hefur þótt vanta efni sem beinist að 
þessum hópi, þar sem ungt fólk er að 
tala við ungt fólk.“ - áp

Ekkert stressuð fyrir frumraunina á skjánum
Katrín Ásmundsdóttir stýrir nýjum þáttum fyrir ungt fólk á RÚV ásamt Unnsteini Manuel Stefánssyni.

HLAKKA TIL  Katrín og Unnsteinn 
Manuel ætla að ræða hispurslaust um 
málefni ungs fólks á skjánum í vetur. 

➜ Unnsteinn og Katrín eru 
gamlir skólafélagar úr MH.

Wild at Heart. Nicolas Cage er svo 
sexí í henni.
Guðlaugur Halldór Einarsson, meðlimur 
hljómsveitanna Fufanu og russian.girls.

BÍÓMYNDIN

Stjarnan – Inter í kvöld!
Ævintýri Stjörnunnar heldur áfram í forkeppni Evrópu-

deildarinnar kl. 21:00 í kvöld þegar þeir mæta ítölsku 

risunum í Inter. Söguleg stund í íslenskri knattspyrnu 

framundan sem enginn má missa af!

Í kvöld kl. 21:00

STJARNAN – INTER
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FRÉTTIR 
AF FÓLKI

Mest lesið
1 „Ég gerði mér grein fyrir því að ég 

var sennilega í lífshættu“
2 Aft ur villandi merkingar á kjöti í 

Krónunni
3 Gísli Marteinn hakkaður: „Hægt er 

að senda mig money“
4 Enn mikil skjálft avirkni undir Bárðar-

bungu
5 Næstum 3.000 skjálft ar á þremur 

dögum

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín 9.990 kr.

FRÁ

KØBEN
LONDON

Iðunn Tara Ásgrímsdóttir

„

„

Fyrsta skipti í Köben, lékum okkur við hafmeyjuna, 
sáum Beyoncé og tókum Somersby smökkun! 

Ógleymanleg ferð!

wowair.is 

Tímabil: september - desember 2014

EÐA

TIL

9.990KR.

Unaðslestur um 
íslenskar kynverur
Ragnheiður H. Eiríksdóttir fagnar 
útgáfu bókar sinnar Kynlíf–  já takk 
á fimmtudag á Lofti Hosteli. Bókin 
kemur út þann dag og verður dreift í 
verslanir. Í boðinu mun Högni Egilsson, 
stjúpbróðir Ragnheiðar, syngja ljúfa 
og lostafulla tóna ásamt því að höf-
undur mun lesa upp úr bókinni. „Já, 
ég ætla að vera með unaðslestur og 
árita rasskinnar gesta sem þess óska, 
já, eða bara bækur,“ segir Ragnheiður 
hlæjandi. Hún hefur unnið að bókinni 
síðustu tvö ár og er hún byggð á 
nýjum og eldri skrifum hennar. Einnig 
verða viðtöl við íslenskar kynverur. 
„Það kemur ýmislegt forvitnilegt um 

kynhegðun landans í ljós. 
Það var ýmislegt sem 

kom á óvart við gerð 
bókarinnar enda 
kemur kynlíf stöðugt 
á óvart. En fjöl-
breytileiki landans 

varðandi kyn-
líf er meiri 
en ég bjóst 
við.“  - ebg

RIFF í Paradís 
Nú styttist óðum í RIFF, alþjóðlegu 
kvikmyndahátíðina í Reykjavík, og 
mun dagskráin vera ein sú fjöl-
breyttasta til þessa. Athygli vekur 
að á hátíðinni verða myndir meðal 
annars sýndar í Bíói Paradís en eins 
og kunnugt er kom upp deilumál í 
fyrra þegar Reykjavíkurborg veitti 
Bíói Paradís styrk til að halda Kvik-
myndahátíð Reykjavíkur en veitti 
RIFF engan styrk. „Það má kannski 
segja að samkeppninni sé lokið,“ 
segir Valur Grettisson, annar kynn-
ingarfulltrúa RIFF. „Bíó Paradís er 
náttúrulega hið fullkomna 
menningarbíó. Þess vegna 
er frábært að RIFF og 
bíóið standi saman að 
svona hátíð enda er RIFF 
stærsta „art-house“-
kvikmyndahátíð 
landsins.“ Auk þess 
verða myndir 
sýndar í Háskóla- 
og Tjarnarbíói, 
Norræna húsinu 
og á Lofti Host-
eli.  - þij
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