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Flugfélag fólksins

WOW air – Lægra verð
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Kæru vinir,
ég vil byrja á að þakka fyrir þær frábæru mót  -

tök   ur sem WOW air hefur fengið frá fyrsta 

degi. Við vorum með háleit markmið þegar við 

fór  um í fyrsta flugið í maí 2012 en vöxturinn og 

móttökurnar hafa verið framar okkur björtustu 

vonum. Sumarið er búið að vera frábært, við seld  -

um milljónasta farmiðann fyrir skömmu og það 

styttist í að milljónasti gesturinn stígi um borð. 

Það var alltaf draumur okkar að fljúga einnig til 

Norður-Ameríku og við erum því afar stolt af því 

að geta kynnt Ameríkuflugið okkar í dag og þar 

með látið draum okkar rætast. 

Það er ljóst að mikil þörf var á því að lækka 

fargjöld og efla heilbrigða samkeppni í flugi til og 

frá Íslandi. Okkar markmið er að bjóða ávallt lægstu 

fargjöldin sem við mögulega getum og erum við 

því mjög ánægð með að kynna hér með mun lægri 

fargjöld til Norður-Ameríku en áður hafa þekkst.

Hvernig förum við eiginlega að þessu, kann 

einhver ef til vill að spyrja. Jú, með því að að nota 

nýrri Airbus  -flugvélar sem eru mun sparneytnari, 

vera með mun minni yfirbyggingu og með því að 

selja okk  ar fargjöld fyrst og fremst milliliðalaust í 

gegn  um Netið á wowair.is. Með nýrri flugvélum 

og frábæru starfs    fólki höfum við jafnframt náð 

því að vera stund  vísasta flugfélagið á Íslandi 

2013 og það sem af er ári 2014. Allt leiðir þetta 

til hagkvæmari reksturs sem skilar sér í lægri 

fargjöldum til gesta okkar. 

Við ætlum svo sannarlega að halda áfram á 

þeirri braut með bros á vör!

Í dag starfa 175 manns hjá WOW air og með 

Ameríkustækkuninni og tveim Airbus A321 flug  -

vélum til viðbótar við núverandi flugflota okkar 

má búast við því að við verðum yfir 200 brosandi 

WOWarar sem hlakka til að bjóða ykkur vel   komin 

um borð.

Takk kærlega fyrir traustið.

Skúli Mogensen, 

forstjóri WOW air

Við hækkum flugið 
og lækkum verðið!

B
oston hefur um árabil 
verið einn vinsælasti 
áfangastaður Íslendinga 
í Bandaríkjunum. Hlýtt 
sumarið dregur fólk út 
undir bert loft en kaldur 

veturinn er engu minna fjörugur. Nóg er 
um að vera í Boston á hvaða tíma árs 
sem er. Matur, menning, verslanir og 
næturlíf Boston svíkja engan. Sæl  kerar 
og menn   ingarvitar eru í essinu sínu í 
þessari fjölskrúðugu hafnarborg enda 
er þar að finna ótrúlegt úrval fyrsta 
flokks veitingastaða og heimsþekktra 
listasafna. 

Háhýsi og hafnabolti

Vinsælt er að heimsækja hinn sögu  -
fræga Fenway Park, og ekki verra ef 
hægt er að verða sér úti um miða á 
einn hafnarboltaleik og sjá The Red 
Sox á heimavelli. 

Viljirðu sjá borgina frá besta stað 
er kjörið að heimsækja Top of the 
Hub en útsýnið þaðan þykir einstakt, 
sérstaklega eftir að snjór hefur fallið á 
borgina. Í Cambridge í Boston er einn 
virtasti skóli heims, Harvard-háskóli, og 
gaman að skoða háskólasvæðið sem 
hefur birst í kvikmyndum á borð við 
Good Will Hunting og Legally Blonde. 
Auðvelt er að bregða sér í stuttar 
skoð  unarferðir frá Boston og nálægðin 
við Atlantshafið þýðir að stutt er á 
ströndina.

Alltaf útsala

Boston er þekkt fyrir huggulegar 
versl     unargötur og gott úrval versl   unar  -
miðstöðva. Sé takmarkið að gera góð 
kaup má nefna að enginn söluskattur 
er á fötum undir $175 dollurum og 
aðeins 6,25% skattur á annarri vöru. 
Það má því segja að í Boston sé 

útsala á hverj um degi og ekki skemmir 
ríkulegt úrvalið fyrir. 

Árið um kring

Yfir sumar   mánuðina er hitinn yfirleitt 
í kring   um 20°C en getur farið í 30°C. 
Vetrar  dag  ana er hitinn við frostmark 
en vel klæddir Íslendingar ættu ekki 
að láta það á sig fá og borgin er svo 
heillandi að auðvelt er að gleyma 
kuldanum. Gott er þó að skipuleggja 
ferðina vel og pakka niður þægilegum 
skóm því margt er að sjá og upplifa.

Ómögulegt væri að telja upp alla þá 
spennandi staði sem Boston hefur upp 
á að bjóða en hvort sem þú vilt ferðast 
um sumar eða vetur þá tekur Boston vel 
á móti þér. 

Alltaf blíða í Boston!
Iðandi mannlíf, heillandi menning og einstök borgarmynd.

Airbus A321 flugvélar WOW air munu fljúga á alþjóð  lega 
Boston Logan-flugvöllinn fimm sinnum í viku allt árið um 
kring. Lendingartími WOW air á Logan-flugvelli verður 
17:30 að staðartíma og lítið mál að ná tengiflugi til annarra 
áfangastaða.

Nóg er um að 
vera í Boston 
á hvaða tíma 
árs sem er. 
Matur, menn-
ing, verslanir 
og næturlíf 
Boston svíkja 
engan.

WOW air býður upp á yfir 
160 hótel og gisti   mögu -
leika í Boston í samstarfi 
við Booking.com. 

ashington, D.C. 
er án nokkurs efa 
draumaborg þeirra 
sem vilja drekka 
í sig menningu 
Bandaríkjanna. 

Hafirðu séð fleiri en eina Hollywood-
bíómynd ættirðu að kannast við 
um   hverfið enda er borgin eitt vinsæl  -
asta sögusvið pólitískra átaka og 
valda  tafla, bæði á hvíta tjald  inu og í 
raunveruleikanum. 

Mannkynssagan er bæði skrifuð og 
geymd í þessari höfuðborg Banda  -
ríkjanna, sem er líklega hvað frægust 
fyrir Hvíta húsið, Lincoln-minnismerkið 
og aðra sögufræga staði. D.C. státar 
einnig af frábærum veitingahúsum, 
skemmtilegum verslunarhverfum og 
líflegu næturlífi. Veturinn í Washington, 
D.C. þykir nokkuð svalur, u.þ.b. 3°C, en 
yfir sumarmánuðina er meðalhitastigið 
yfir 26°C og því um að gera að pakka 
sólarvörninni.

Menning, saga og 
minnisvarðar

Stærsta safn heims, Smithsonian- 
safn   ið, var stofnað árið 1846 og hefur 
síðan þá heillað unga jafnt sem aldna 
safn  gesti. Safnið, sem stundum er kall-
að „háa  loft þjóðarinnar“, geymir um 137 

milljón verðmæta og aldagamla safn -
hluti. Frítt er inn á safnið til að tryggja 
jafnan aðgang allra að hin  um merku 
munum. Einnig er frítt í dýragarð  inn en 
þar er að finna yfir 400 dýra  tegundir.

Það er vissara að hlaða myndavélina 
og símann en fáir staðir hafa verið 
myndaðir jafn oft og sögufrægir staðir 
Washington, DC. Ekki er verra að berja 
minnismerkin augum þegar kvölda 
tekur. Þá eru þau fallega upplýst og 
upplifunin allt önnur en að deginum til. 
Borgin er stór en hægt er að sjá margt 
með því að ganga um National Mall 
en svæðið samanstendur af görðum, 
trjám, minnismerkjum og gosbrunnum 
og teygir sig rúma 3 km frá Þinghúsinu 
að Lincoln-minnismerkinu. Má þannig, 
í einum göngutúr, sjá Þinghúsið, 
Víetnam-vegginn og Washington-
minn is  merkið og Hvíta húsið. Fyrir þá 
sem hugsa út fyrir kassann er tilvalið 
að bóka kajakferð, kíkja í mini-golf, 
heimsækja njósnasafnið eða taka þátt í 
óformlegum trommuhring í Meridian Hill 
garðinum. 

Góðir dátar og Georgetown

Til að brjóta upp annars hefðbundna 
heimsókn til Washington er tilvalið að 
kíkja á skrúðgöngu landgönguliðanna 
við sólsetur en hún þykir eitt af því 
flottasta sem hægt er að sjá og upplifa 
í Washington. Í Georgetown má gera 
góð kaup auk þess sem vert er að 
skoða hvort boðið sé upp á áhugaverða 
tónleika í Kennedy Center á meðan 
dvalið er í þessari fjölbreyttu og áhuga -
verðu borg.  

Villt gleði í Washington, D.C.
Drekktu í þig bandaríska sögu og menningu og njóttu þess að rölta um þessa flottu höfuðborg.

Flogið verður um Alþjóðlega Baltimore-Washington 
flugvöllinn, BWI, fjórum sinnum í viku yfir sumartímann. 
Þaðan er einfalt að fljúga á fjöldamarga áfangastaði 
innan Bandaríkjanna, til dæmis með lággjaldaflugfélaginu 
Southwest Airlines. BWI er í raun þrír áfangastaðir, enda 
Washington, D.C., Baltimore og Annapolis allar í aðeins 
klukkutíma fjarlægð frá flugvellinum. Lendingartími verður 
17:55 að staðartíma.

Washington, 
D.C. er án 
nokkurs efa 
draumaborg 
þeirra sem 
vilja drekka í 
sig menningu 
Bandaríkjanna.

WOW AIR HEFUR FLUG TIL WASHINGTON, D.C., 4. JÚNÍ 2015!
WASHINGTON, D.C., FRÁ 14.999 kr.

WOW AIR HEFUR FLUG TIL BOSTON 27. MARS 2015! 
BOSTON, FRÁ 14.999 kr.

WOW air býður upp á 
yfir 480 hótel og gisti  -
möguleika í Washington, 
D.C. og nágrenni, í sam-
starfi við Booking.com.

Tengiflug frá BWI-flugvelli:
 
Frá BWI til Los Angeles 18. júní 2015

29.754 kr.* með Delta Airlines 
Frá BWI til Las Vegas 18. júní 2015

25.944 kr.* með Spirit Airlines 
Frá BWI til Miami 18. júní 2015

19.067 kr.* með American Airlines

WOW air býður flug til Boston Logan International 
og Baltimore Washington International frá 14.999 kr. 
en frá báðum flugvöllum er einfalt að finna tengiflug 
til annarra áfangastaða í Bandaríkjunum.

Er tími til kominn 
að tengja?

Tengiflug frá Boston Logan-flugvelli:
 
Frá BOS til Chicago 18. apríl 2015

11.176 kr.* með Spirit Airlines 
Frá BOS til Las Vegas 18. apríl 2015

24.443 kr.* með Spirit Airlines 
Frá BOS til Los Angeles 18. apríl 2015

26.653 kr.* með Virgin America

Sætasala WOW air frá upphafi.

*Samkvæmt leitarvél Dohop 21. október 2014.



FERÐAMENN EFTIR ÞJÓÐERNI
Flestir ferðamenn sem fóru um Keflavíkurflugvöll sumarið 2013 komu frá 

Bandaríkjunum (16,1%), þá Þýskalandi (13,2%), Frakklandi (8,5%), Bret-

landi (7,9%), Danmörku (5,4%), Noregi (5,4%), Svíþjóð (4,3%), Ítalíu 

(3,3%), Hollandi (3,2%) og Spáni (3,1%).

A ldalöng hefð e f

HUMMUS ERGÓÐUR KOSTURSÓMI KYNNIR  Hummus er frábært sem álegg, ídýfa og meðlæti Uppl

auka hlut grænmetis í mataræði og er að auki
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GOTT ÁLEGGLaufey segir hummus njóta sívaxandi 
vinsælda ofan á brauð og í salöt.
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V IÐ  ELSKUM 

AÐ  PRENTA !

Ekki á leið í höllina á næstunni

Kolbeinn Árnason, framkvæmda-

stjóri LÍÚ, segist ekki vita til 

þess að fyrirtæki innan sam-
ð ð elta HB
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  Fangar eiga ekki að 
reka verslun, hvorki á 

Kvíabryggju né annars 
staðar.

Páll Winkel fangelsismálastjóri.

MENNING Halda tónleika 
til styrktar fátækum börn-
um á Suður-Indlandi. 21

LÍFIÐ Eftirminnilegir kjólar 
Oscar de la Renta á rauða 
dreglinum. 22

SPORT Veigar Páll ætlar að 
spila áfram með Stjörnunni 
og stefnir nú á þjálfun. 26

MARKAÐURINN

FRÉTTIR

Átta milljarðar í rekstur
Samanlagður rekstrarkostnaður 
slita stjórnanna á fyrri helmingi 
 ársins nemur tæplega átta 
milljörðum króna. Hægt hefur á 
sölu eigna úr búunum.

SKOÐUN Eygló Harðardóttir 
leggur til húsnæðissjóði á 
vegum verkalýðsfélaganna. 14

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

FJÖR Á ARNARHÓLI  Þessir tveir létu ekki segja sér það tvisvar að fá sér eina 
salíbunu niður Arnarhól í fyrsta snjó vetrarins sem blasti við höfuðborgarbúum er 
þeir risu úr rekkju í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Bolungarvík 1°  NA 6
Akureyri 2°  SA 4
Egilsstaðir 2°  SSA 6
Kirkjubæjarkl. 4°  SA 7
Reykjavík 4°  SA 7

Úrkoma    Búast má við slyddu eða 
snjókomu í fyrstu SV-til en síðar rigningu. 
Um og eftir hádegið má búast við 
snjókomu eða slyddu N- og NA-til. 4

EFNAHAGSMÁL Hagdeild ASÍ býst 
við að vöxtur landsframleiðslu 
verði 3,1-3,5 prósent fram til 
ársins 2016. Vöxtur einkaneyslu 
verði á bilinu 3,4-4,3 prósent og 
hann muni vaxa í takt við batn-
andi stöðu heimilanna.

Gert er ráð fyrir að kaupmáttur 
launa vaxi, skuldir lækki og vænt-
ingar almennings verði góðar. Þá 
er búist við því að fjárfesting-
ar muni taka við sér og aukast á 
bilinu 14,8-17,2 prósent. Hlutfall 
fjárfestinga af landsframleiðslu 
verði komið yfir tuttugu prósent 
á árinu 2016. Þá muni draga úr 
atvinnuleysi.

Hagdeildin hefur þó áhyggjur 
af aukinni verðbólgu sem Seðla-
bankinn muni svara með hærri 
vöxtum. Þá hefur hagdeild ASÍ 
áhyggjur af því að hagvöxtur 
verði nú borinn uppi af vexti þjóð-
arútgjalda í stað útflutnings. 

Viðskiptajöfnuður við útlönd 
versni því á komandi árum og 
ekki sé sjáanlegt að ríkisfjármál-
in muni stuðla að auknum stöðug-
leika. 

Þvert á móti virðist stjórn-
völd ætla að gera sömu hags-
tjórnarmistökin og gerð voru á 
árunum fyrir hrun þegar ríkis-
fjármálin unnu beinlínis gegn við-
leitni Seðlabankans til að koma á 
stöðugleika.

Þarna segir Gylfi Arnbjörns-
son, forseti ASÍ, að vísað sé til 

bæði skuldaleiðréttingarinnar og 
skattastefnu ríkisstjórnarinnar. 

„Hvað sem um hana má segja 
að öðru leyti, þá lá fyrir að með 
henni er verið að færa fjármuni 
inn í hagkerfið. Seðlabankinn mat 
það þannig og Alþjóðagjaldeyris-
sjóðurinn að þetta sé verðbólgu-
hvetjandi. Það sama á við um 
skattastefnu ríkisstjórnarinnar,“ 
segir Gylfi.

 Með minnkandi viðskiptajöfn-
uði segir Gylfi að unnið sé gegn 
stefnu um langtímastöðugleika.

„Það var nú það sem ríkis-
stjórnin lýsti yfir í nóvember í 
fyrra að hún myndi haga öllum 
sínum ákvörðunum út frá því 
meginsjónarmiði að styðja við 
stöðugleikann,“ segir forseti ASÍ.
 - jhh 

Sömu mistök 
og gerð voru 
fyrir hrunið
Horfur í íslensku efnahagslífi eru bjartari en þær hafa 
verið mjög lengi að mati hagdeildar ASÍ. Stjórnvöld 
séu þó að gera sömu mistökin og gerð voru fyrir hrun.

 STUNDVÍSASTA 
FLUGFÉLAGIÐ 
Á ÍSLANDI

  Seðla-
bankinn
mat það 

þannig og 
Alþjóðagjald-

eyrissjóður-
inn að þetta 

sé verðbólguhvetjandi. 
Það sama á við um 

skattastefnu 
ríkisstjórnarinnar

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4,2 9,7 1,1 -5,1 -2,9 2,1 1,1 3,5 3,1 3,3 3,5

Hagvöxtur frá 2006 og spá ASÍ

FANGELSISMÁL Sævar Sverrisson, 
sem afplánar dóm vegna stera-
smygls, starfrækir sjoppu í her-
bergi sínu í fangelsinu á Kvía-
bryggju.

Í verslun Sævars mun vera hægt 
að kaupa sælgæti og gos og einnig 
sígarettur sem ekki eru alltaf með 
íslenskum tóbaksvarnamiða eins og 
venjan er hjá ÁTVR. Ágóðinn mun 
renna í vasa Sævars sjálfs.

„Það yfirleitt virkar þannig að 
það er einhver einn með sjopp-
una,“ útskýri Gunnar Hjartarson, 
fangavörður og varðstjóri í afleys-
ingum, sem kveður sælgæti og gos 
jafnan selt í fangelsinu. „Það er nú 
oft sem enginn vill taka þetta að 
sér, það er svolítil vinna við þetta,“ 
bætir Gunnar við.

Birgir Guðmundsson, forstöðu-
maður Kvíabryggju, segir að hann 

viti ekki til þess að tóbak sé selt í 
fangelsinu. „Þetta er aðallega bara 
kók og prins,“ segir Birgir.

 - hó / sjá síðu 6

Fangar á Kvíabryggju skiptast á um að annast sölu á ýmsum nauðsynjum:

Smyglari rekur verslun í fangelsi

Beggja vegna borðs  Sveitarstjóri 
Ölfuss er einn eigenda Gáma-
þjónustunnar sem sveitarfélagið á í 
umdeildum viðskiptum við. 4
Bóluefni gegn ebólu  Þróun tveggja 
bóluefna gegn ebólu er langt komin. 
Tilraunir með bólusetningu í stórum 
stíl gætu hafist í ríkjum Vestur-Afríku 
strax eftir áramót. 12
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NOREGUR Dómstóll í Ósló hefur 
úrskurðað að norsku öryggis-
lögreglunni sé heimilt að frysta 
tímabundið bankainnistæður 
tveggja manna á þrítugsaldri sem 
farið hafa frá Noregi til að berj-
ast fyrir samtökin Íslamska ríkið 
í Sýrlandi.

Aftenposten hafði eftir yfir-
manni öryggislögreglunnar í 
september að rannsóknir hefðu 
sýnt að einn af hverjum níu sem 
berjast erlendis með vígahópum 
taki þátt í hryðjuverkum í heima-
landinu eftir að þeir hafa snúið 
aftur. - ibs

Viðvörun öryggislögreglu:

Innistæður í 
bönkum frystar

UMFERÐ Fjölmargir sátu fastir í umferðarteppu í Vatnsenda- og Kóra-
hverfum í Kópavogi í gærmorgun þegar fyrsti vetrarsnjórinn á höfuð-
borgarsvæðinu lét sjá sig. Áttu margir í erfiðleikum með akstur vegna 
færðar og voru ýmsir allt upp í tvo tíma á leið til vinnu. Mikil hálka 
var á götum í Kópavogi. Samkvæmt upplýsingum frá Kópavogsbæ 
urðu mannleg mistök við útkall til þess að leiðir voru ekki saltaðar 
nægjanlega snemma um morguninn.

Sigríður Björg Tómasdóttir, upplýsingafulltrúi Kópavogsbæjar,  
segir verklagsreglur í tengslum við mokstur gatna og söltun verða 
yfirfarnar hjá Kópavogsbæ vegna ástandsins sem skapaðist. - hó

Mannleg mistök leiddu til umferðaröngþveitis í Kópavogi:

Umferðartafir vegna hálku 

GÆGST ÚT UM GLUGGA  Margir sátu allt að tvo tíma í umferðarteppu í gærmorgun 
í Vatnsenda- og Kórahverfum í Kópavogi.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þórunn, náið þið ekki eyrum 
stjórnvalda?
„Við tölum allavega fyrir daufum 
eyrum.“
Heyrnartæki eru allt of dýr fyrir efnaminni 
eldri borgara. Þórunn Sveinbjörnsdóttir er 
formaður Félags eldri borgara. 

DÓMSMÁL Stjórn Faxaflóahafna 
heldur til streitu fyrri ákvörðun 
um að Björgun ehf. víki af lóð á 
Sævarhöfða en gefur félaginu tvö 
ár til að rýma svæðið.

Björgun leigði lóðina á Sævar-
höfða til 40 ára árið 1969 og átti 
samningurinn að renna út 2009. 
Stjórn Faxaflóahafna segir að 
viðræður um flutning á starfsemi 
Björgunar af lóðinni ásamt könn-
un á möguleikum þess að koma 
starfseminni fyrir á öðrum stað 
hafi staðið allt frá árinu 2004 án 
árangurs.

Björgun segir hins vegar í bréfi 
til Faxaflóahafna að þegar viðauki 
hafi verið gerður við leigusamn-
inginn árið 2004 í tengslum við 
landfyllingu hafi félaginu verið 
tryggður leiguréttur til 25 ára 
umfram árið 2009 – það er allt til 
ársins 2034.

„Hægt er að hafa mörg orð um 
augljósa hagsmuni Björgunar af 
því að farsæl lausn verði fundin 
í máli þessu. Þá eru ótalin atriði 
sem varða námavinnsluna sjálfa 
og hversu umhverfisvæn hún er 
miðað við aðra valkosti í stöðunni, 
sem hlýtur að skipta borgaryfir-
völd miklu að fái að halda áfram 
í óbreyttri mynd,“ segir í bréfi 
lögmanns Björgunar sem kveður 
fyrir ætlanir stjórnar Faxaflóa-
hafna gagnvart félaginu ekki geta 
náð fram að ganga, „að minnsta 
kosti ekki bótalaust“.

Björgun segir að mikilvæg 
atvinnuréttindi félagsins njóti 
verndar stjórnarskrárinnar og 
félagið hafi gríðarlega fjárhags-
lega hagsmuni í málinu.

„Allur réttur er áskilinn af hálfu 
Björgunar, þar með talinn réttur 

til að krefja sérstakra bóta fyrir 
þá verðmætarýrnun á félaginu 
sem ótímabær fjölmiðlaumræða 
hefur þegar haft í för með sér 
vegna áforma Faxaflóahafna um 
uppsögn leigusamningsins,“ segir 
í bréfi Björgunar sem stjórn Faxa-
flóahafna tók fyrir á síðasta fundi 
sínum.

Hafnarstjórnin segir fullyrðing-
ar Björgunar um að með viðauk-
anum frá 2004 hafi verið samið um 
25 ára leigurétt til handa félaginu 
frá 2009 vera „haldslausar hug-
leiðingar“. Þótt getið sé um for-
leigurétt nái hann aðeins fram 
að ganga ef leigusalinn vill leigja 
lóð sína áfram. Það vilji Faxaflóa-
hafnir ekki.

Að auki segir hafnarstjórnin að 
þegar NBI hf. hafi sett Björgun í 
sölu árið 2010 hafi komið fram í 
útboðsgögnum að leigusamningur 
um lóðina væri útrunninn. „Núver-
andi eigendum Björgunar ehf. var 
því fullkunnugt um að engin lóða-
réttindi fylgdu félaginu er þeir 
keyptu það af NBI hf.“ 
 gar@frettabladid.is

Krefjast fébóta vegna 
fjölmiðlaumfjöllunar
Faxaflóhafnir hafna tilkalli Björgunar til áframhaldandi leigu á lóð á Sævarhöfða. 
Félagið segir rangt að leigusamningur hafi runnið út 2009 heldur gildi hann til 
2035. Verðmæti Björgunar hafi rýrnað vegna „ótímabærrar fjölmiðlaumfjöllunar“.

Í SÆVARHÖFÐA  Faxaflóahafnir ætla að gefa Björgun tvö ár til að flytja starfsemi 
sína úr Sævarhöfða og þrífa eftir sig.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

  Hægt er að hafa 
mörg orð um augljósa 

hagsmuni Björgunar af 
því að farsæl lausn verði 

fundin í máli þessu.
Lögmaður Björgunar ehf.

PÓLLAND, AP Radek Sikorski, fyrrverandi 
utanríkisráðherra Póllands og núver-
andi þingforseti, var gagnrýndur í heima-
landi sínu í gær fyrir ummæli í banda-
rísku blaðaviðtali, þar sem hann fullyrðir 
að Vladimír Pútín Rússlandsforseti hafi 
árið 2008 boðið Pólverjum helminginn af 
Úkraínu.

Rússar hafi þá ætlað sér hinn helminginn.
Hann fór undan í flæmingi þegar hann 

var spurður út í þetta í gær, sagðist hafa 
þetta eftir öðrum og sagði að þetta meinta 
boð Pútíns hefði verið tekið sem hálfgerður 
brandari á sínum tíma.

Talsmaður Pútíns sagði ekkert hæft í 
þessu.

Ewa Kopacz forsætisráðherra, sem er 
flokkssystir Sikorskis, gagnrýndi hann 
fyrir að koma sér undan því að svara spurn-
ingum um málið á blaðamannafundi í gær.

„Ég mun ekki líða hegðun af þessu tagi,“ 
sagði hún, og krafðist þess að Sikorski 
svaraði nú spurningum blaðamanna 
undanbragðalaust.

Stjórnarandstæðingar krefjast þess að 
hann segi af sér, ekkert pláss sé lengur 
fyrir ábyrgðarleysi af þessu tagi í pólsk-
um stjórnmálum. - gb

Fyrrverandi utanríkisráðherra Póllands gagnrýndur fyrir ummæli í blaðaviðtali:

Sagði Pútín hafa boðið hálfa Úkraínu

RADEK SIKORSKI  Fór undan í flæmingi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

DÓMSMÁL Dæmt hefur verið 
í 105 málum í héraði af þeim 
málum sem sérstakur saksókn-
ari hefur ákært í frá því að emb-
ættið var stofnað í byrjun árs 
2009. 

Embættið heldur ekki tölfræði 
yfir það hversu mörgum málum 
lýkur með sakfellingu og hversu 
mörgum lýkur með sýknu. 
Heildarfjöldi mála sem hefur 
verið í ákærumeðferð hjá emb-
ættinu að lokinni rannsókn voru 
185 en alls er búið að ákæra í 
147 málum. Um síðustu mánaða-
mót voru 96 mál á rannsóknar-
stigi hjá embættinu.

Þau mál embættisins sem 
hafa verið hvað mest áberandi 
í fjölmiðlum eru þau sem eru 
rekin gegn fyrrverandi stjórn-
endum föllnu bankanna. Í gær 
var dæmt í einu þeirra þegar 

þau Sigurjón Árnason, fyrrver-
andi forstjóri Landsbankans, og 
Elín Sigfúsdóttir, fyrrverandi 
framkvæmdastjóri hjá bankan-
um, voru sýknuð  af ákæru um 
umboðssvik vegna svokallaðrar 
Panamafléttu. Það er í annað 
sinn sem þau tvö eru sýknuð í 
málum sem höfðuð hafa verið 
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Ólafur Þór Hauksson, sér-
stakur saksóknari, segir í svari 
við fyrirspurn Fréttablaðsins að 
það sé í höndum ríkissaksókn-
ara að taka ákvörðun um hvort 
því máli verði áfrýjað.  
 - jhh

Í höndum ríkissaksóknara að taka ákvörðun um áfrýjun Landsbankamálsins:

Dæmt hefur verið í 105 málum

SÉRSTAKUR SAKSÓKNARI  Ólafur Þór 
Hauksson segir að af þeim 185 málum 

sem hafi verið til rannsóknar sé búið að 
ákæra í 147 málum.

FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

KJARAMÁL  Verkfall tónlistar-
kennara skellur væntanlega á 
í dag af fullum þunga. Enginn 
árangur varð af samningafundi, 
sem haldinn var í gær og átti 
verkfall þá að hefjast á mið-
nætti.

Um 500 tónlistarkennarar 
leggja því niður störf, en ekki 
hafði verið boðað til annars 
sáttafundar.

Samninganefnd sveitarfélag-
anna lagði í fyrradag fram til-
boð, sem að mati samninga-
nefndar tónlistarkennara var 
lakara en eldra tilboð. - gb

Tónlistarkennarar í verkfall:

Fundað í gær 
án niðurstöðu

SPURNING DAGSINS



Afnot, þjónusta og viðhald fyrir einstaklega hagstætt 
fast mánaðargjald. Í HEKLU Einkaleigu eru engin 
óvænt útgjöld, fjárbinding eða endursöluáhætta.  
Við lok leigu er bílnum einfaldlega skilað.

HEKLA Einkaleiga býður upp á nýja bíla, þjónustu 
og viðhald í einum pakka fyrir fast mánaðargjald.

Með HEKLU Einkaleigu gefst einstaklingum tækifæri til að aka um á nýjum bíl.

HEKLA Einkaleiga býður hagstætt mánaðargjald í 12 eða 24 mánuði.  
Þú hefur einfalda yfirsýn yfir hvað bifreiðin kostar þig mánaðarlega,  
kemst hjá ófyrirséðum kostnaði og getur valið leigutíma sem hentar.

Innifalið í HEKLU Einkaleigu er þjónusta og viðhald. 
Það þýðir að þú þarft ekki að hafa áhyggjur af  
óvæntum útgjöldum þegar þú ferð með bifreiðina  
á verkstæði, t.d. í þjónustuskoðun.

Tegund Mánaðargjald frá

Volkswagen up! 47.300 kr. 

Volkswagen Polo 59.900 kr.

Volkswagen Golf  79.900 kr.

Volkswagen Passat   113.600 kr. 

Volkswagen Tiguan   137.200 kr. 

Skoda Octavia   95.200 kr.  

Skoda Yeti    133.600 kr. 

Skoda Superb   129.300 kr. 

Audi A1   77.400 kr.

Audi A3    115.200 kr.  

Audi A6   230.000 kr. 

Audi Q5   246.200 kr.  

Mitsubishi Outlander   144.200 kr.

 

Verðdæmi*

VELDU BÍLINN!

HEKLA Einkaleiga
Engin óvissa – fast mánaðargjald

*Verðdæmi miðast við 200.000 kr. 
eingreiðslu í byrjun leigusamnings.
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14,4 prósent af íbúðum 
á landinu 

voru tveggja herbergja á árinu 2009. 
Þá voru 18.762 af alls 130.019 
íbúðum tveggja herbergja. Hlutfallið 
var svipað árið 2000. Þá voru 13,9 
prósent, eða 14.620 íbúðir af alls 
104.805 íbúðum, tveggja herbergja.

Ranglega var sagt frá því í frétt blaðsins 
í gær um að eldri borgarar hefðu ekki 
efni á heyrnartækjum, að það væri 
Tryggingastofnun sem veitti styrk til 
kaupa á tækjunum. Það rétta er að það 
eru Sjúkratryggingar Íslands. 

LEIÐRÉTTING

AUGLÝSINGADEILDIR FRÉTTABLAÐSINS–  AUGLÝSINGASTJÓRI: Jón Laufdal jonl@frettabladid.is  ALMENNAR SÍMI 512-5401: Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, 
Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@365.is, Laila Awad laila@365.is, Sverrir Birgir Sverrisson sverrirbs@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is 

FÓLK/LÍFIÐ/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Kolbeinn Kolbeinsson kkolbeins@365.is,
FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is, 

Viðar Ingi Pétursson vip@365.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

SVONA ERUM VIÐ

Soff ía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

KAFLASKIPT  Í dag fer lægð yfir landið með heldur hlýrra lofti en undanfarið. Slydda 
í fyrstu SV-til en síðar rigning. Úrkomulítið N-lands fram yfir hádegi, þá má búast við 
slyddu eða snjókomu. Á föstudaginn léttir til SV-til og kólnar á nýjan leik.
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FÖSTUDAGUR

Á MORGUN

KJARAMÁL Lítið miðar áfram í 
viðræðum Læknafélags Íslands 
og samninganefndar ríkisins en 
fundað var í 
hálftíma í gær 
án árangurs.

Þorbjörn 
Jónsson, for-
maður Lækna-
félagsins, segist 
ekki bjartsýnn 
á að samningar 
takist áður en 
boðaðar verk-
fallsaðgerðir eiga að hefjast 
næstkomandi mánudag. „Það 
þokaðist ekkert í samkomulagsátt 
að okkar mati,“ segir Þorbjörn. 
„Ég held að það sé óhætt að segja 
að við teljum ekki miklar líkur á 
að þetta takist fyrir mánudag.“

Næsti fundur er á morgun. - bá

Töluðu saman í hálftíma:

Lítið miðar í 
læknadeilunni

ÞORBJÖRN
JÓNSSON

Alveg mátulegur

Heimilis
GRJÓNAGRAUTUR
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SVÍÞJÓÐ Glæpamenn sem segjast 
hafa verið skotnir hafa í sumum 
tilfellum skotið sjálfa sig vegna 
mistaka, að því er rannsókn lög-
reglunnar í Malmö hefur leitt í 
ljós. Sydsvenska Dagbladet hefur 
það eftir lögreglunni að glæpa-
mennirnir vilji ekki segja að um 
voðaskot hafi verið að ræða því 
þeim þyki það niðurlægjandi. 
Jafnframt sé líklegt að þeir hafi 
ekki vopnaleyfi.

Lögreglan segir málin alvarleg 
þar sem alltaf sé hætta á að ein-
hver annar hljóti skaða af. - ibs

Glæpamenn segja ósatt:

Þykir voðaskot 
niðurlægjandi

STJÓRNSÝSLA Gunnsteinn R. Ómars-
son, sveitarstjóri Ölfuss, átti pers-
ónulega hlut í Gámaþjónustunni 
þegar hann tók ákvörðun um að 
neita að afhenda Íslenska gáma-
félaginu gögn.

Úrskurðarnefnd um upplýsinga-
mál úrskurðaði á þá leið að sveitar-
félaginu bæri að afhenda Íslenska 
gámafélaginu gögn í útboði Ölfuss 
þar sem Gámaþjónustan varð hlut-
skörpust.

Ákvörðun Gunnsteins R. Ómars-
sonar fór á sínum tíma ekki fyrir 
bæjarstjórn sveitarfélagsins né 
bæjarráð, heldur tók hann þessa 
ákvörðun einn sem framkvæmda-
stjóri sveitarfélagsins. 

„Já, það er rétt, ég á sjálfur hlut 
í Gámaþjónustunni og hef aldrei 
farið dult með það,“ segir Gunn-
steinn

Þegar Gunnsteinn er spurður 
hvort það hafi ekki haft áhrif á hæfi 
hans til að fara með málið, sem er 
nátengt persónulegum hagsmunum 
hans sem hluthafa í Gámaþjónust-
unni, segir hann að það hafi ekki 
skipt máli.

„Nei, það hafði ekki áhrif, ég 
vann þetta í umboði sveitarstjórnar 
eins og margoft hefur komið fram,“ 
segir bæjarstjórinn. 

Í stjórnsýslulögum er tekið á hæfi 
sveitarstjórnarmanna. Þar segir í 
þriðju grein laganna að starfsmað-
ur sé vanhæfur ef að fyrir hendi 
eru þær aðstæður sem eru falln-
ar til þess að draga óhlutdrægni 
hans í efa með réttu. Tryggvi Þór-
hallsson, lögfræðingur Sambands 
íslenskra sveitarfélaga, telur mála-
vöxtu óheppilega. 

„Það er óheppilegt að ráðnir 
sveitar stjórar taka að sér afgreiðslu 
mála þar sem hægt er að draga 

hæfi þeirra í efa,“ segir Tryggvi.  
Íslenska gámafélagið vildi fá að 

sjá hvaða forsendur lágu að baki 
útboði Gámaþjónustunnar í sorp-
hirðu Ölfuss.

Ölfus neitaði að afhenda gögn-
in keppinaut Gámaþjónustunnar. 
Úrskurðarnefnd um upplýsinga-
mál tók undir með Íslenska gáma-
félaginu og úrskurðaði að sveitar-
félaginu væri skylt að afhenda 
gögnin. Samt sem áður neitaði bæj-
arstjóri Ölfuss að afhenda gögnin 
og kærði úrskurðinn til dómstóla. 

Í viðtali við Fréttablaðið þann 3. 
september síðastliðinn sagði Gunn-
steinn R. Ómarsson, bæjarstjóri 
Ölfuss, að hagsmunir sveitarfélags-
ins í þessu máli væru óverulegir, 
en að sama skapi væru hagsmunir 
Gámaþjónustunnar nokkuð ríkir.

„Við gerum þetta vegna þess að 
viðsemjandi okkar telur álitamál 
hvort eigi að láta þessar upplýsing-
ar í té og óskar eftir því að haldinn 
sé trúnaður við fyrirtækið,“ sagði 
Gunnsteinn. 

Anna Björg Níelsdóttir, formað-
ur bæjarráðs Ölfuss, telur sveitar-
stjórann hæfan til að taka ákvarð-
anir sem þessar. Hún muni þó ekki 
eftir því að Gunnsteinn hafi til-
kynnt kjörnum sveitarstjórnar-
mönnum um að hann ætti sjálfur 
hlut í Gámaþjónustunni.

„Hann tekur þessa ákvörðun ekki 
sjálfur. Þó að þetta hafi ekki farið 
formlega fyrir bæjarstjórn eða bæj-
arráð þá vorum við með í ráðum 
þegar ákvörðun var tekin um að 
áfrýja úrskurði úrskurðarnefndar 
um upplýsingamál,“ segir Anna.

Í ársreikningi Gámaþjónustunn-
ar sést að foreldrar hans, Ómar 
Þórðarson og Friðgerður Friðgeirs-
dóttir, eiga báðir hlut í fyrirtækinu 
sem og bróðir hans, Atli Ómarsson. 
Ef hlutur þeirra er lagður saman 
eru þau fjórði stærsti hluthafi í 
fyrirtækinu. 

 sveinn@frettabladid.is

Situr beggja vegna borðs í 
skiptum við Gámaþjónustu
Gunnsteinn R. Ómarsson, sveitarstjóri Ölfuss, á hlut í fyrirtækinu Gámaþjónustunni. Ölfus neitaði að afhenda 
gögn í útboði sem Gámaþjónustan fékk. „Afar óheppilegt,“ segir lögfræðingur Sambands sveitarfélaga.

SUÐUR-AFRÍKA Spretthlauparinn Oscar 
Pistorius þarf líklega ekki að afplána nema 
tíu mánuði í fangelsi af fimm ára dómi sem 
hann hlaut í gær fyrir að hafa orðið kærustu 
sinni að bana.

Að tíu mánuðum afplánuðum á Pistorious 
möguleika á að sækja um náðun vegna góðr-
ar hegðunar, eða í það minnsta að fá að taka 
út frekari refsingu á heimili sínu.

Eftir að dómur hafði verið kveðinn upp 
var hann fluttur til Kgosi Mampuru-fang-
elsisins í Pretoríu, þar sem hann á að fara í 
læknisskoðun til að byrja með.

Talið var að hann yrði vegna fötlunar 

sinnar hafður í haldi í eins manns sjúkra-
klefa í fangelsinu, en Pistorius er fótalaus 
og hefur notað gervifætur frá íslenska fyrir-
tækinu Össuri.

Hvorki verjendur né saksóknari höfðu í 
gær tekið ákvörðun um hvort dómnum yrði 
áfrýjað.

Pistorius var sýknaður af ákæru um morð 
að yfirlögðu ráði en sakfelldur fyrir mann-
dráp af gáleysi. Hann hélt því fram að hann 
hefði talið sig vera að skjóta á innbrotsþjóf 
þegar hann skaut á kærustu sína, sem var 
inni á salerni í íbúð hans að næturlagi í 
febrúar á síðasta ári. - gb

Pistorius fær fimm ára fangelsi fyrir að hafa orðið kærustu sinni að bana á heimili þeirra:

Sleppur líklega með tíu mánuði í fangelsi 
OSCAR 
PISTORIUS  
Leiddur burt 
úr réttarsal í 
gær eftir að 
dómari hafði 
skýrt frá refs-
ingu.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ÖLFUS  Sveitarstjóri Ölfuss tók ákvörðun um að áfrýja úrskurði um að afhenda útboðsgögn sem fyrirtæki í hans eigu fékk.

  Já, það 
er rétt, ég á 

sjálfur hlut í 
Gámaþjónust-

unni og hef 
aldrei farið 

dult með það.
Gunnsteinn R. Ómarsson,

sveitarstjóri Ölfuss.
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VIÐSKIPTI Jarðvinna, byggingarvinna og tækja-
kaup vegna byggingar gas- og jarðgerðarstöðvar 
Sorpu í Álfsnesi verða boðin út. Sá hluti sem ekki 
verður boðinn út felst í tæknilegri ráðgjöf.

 Samkvæmt lögum um útboð er heimilt að semja 
beint um allt að tuttugu prósent af áætluðum 
heildarkostnaði án útboðs. Verkstjórn og tæknileg 
ráðgjöf rúmast vel innan þess ramma, hins vegar 
er óeðlilegt að gefa upp nákvæmari tölur á þessu 
stigi enda væri þá útboð á framkvæmdaþáttum 
marklaust.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Sorpu bs. 
vegna forsíðufréttar Fréttablaðsins um kæru 
Íslenska gámafélagsins og dótturfélags þess, 
Metanorku. Fyrirtækin hafa kært Sorpu til kæru-
nefndar útboðsmála fyrir meint brot á lögum um 
opinber innkaup.

Í fréttinni kom fram að ákveðið hefði verið að 
kaupa tæknilausn, sem ekki verður boðin út, strax 
árið 2007. Ákvörðunin hafi endanlega legið fyrir í 
maí. Þá var framkvæmdastjóra heimilað að ganga 
til samninga.

Segir að allt frá árinu 2004 hafi Sorpa unnið að 

vali á heppilegustu tæknilausn sem uppfyllti skil-
yrði um að aðferðin félli vel að núverandi hirðu-
kerfi sveitarfélaganna, væri hagkvæm og gæti 
unnið allan úrgang sem þarf að vinna.  - shá

Sorpa bs. mun bjóða út flestalla verkhluta nýrrar gas- og jarðgerðarstöðvar:

Vel innan við 20% ekki í útboð

SORP  Jarðvinna, byggingarvinna og tækjakaup verða boðin 
út.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

1. Hversu oft hefur Þorbjörg Ágústs-
dóttir orðið Norðurlandameistari í 
skylmingum með höggsverði?
2. Að hverju leitar sænski herinn í 
skerjagarðinum úti fyrir Stokkhólmi?
3. Hversu hár er styrkur TR til kaupa 
á heyrnartækjum?

SVÖR:

1. Tíu sinnum. 2. Óþekktu neðansjávarfar-
artæki. 3. 30 þúsund krónur í hvort eyra.

NEYTENDUR Mjólkursamsalan 
(MS) hefur kært til áfrýjunar-
nefndar samkeppnismála nið-
urstöðu Samkeppniseftirlitsins 
um að fyrirtækið hafi misnotað 
markaðsráðandi stöðu. Þess er 
krafist að niðurstaðan verði ógilt 
og sekt felld niður á grundvelli 
þess að þessi niðurstaða byggist 
á nýrri og fordæmalausri túlkun 
á búvörulögum. 

Þetta segir í fréttatilkynningu 
MS sem telur að málflutningur 
Samkeppniseftirlitsins, um að 

félagið hafi veitt fyrirtækjum 
mismunandi viðskiptakjör í 
sams konar viðskiptum, 
byggist á grundvallar-
misskilningi um eðli 
slíkra viðskipta.

MS telur að veru-
lega skorti á að málið 
hafi verið rannsakað 
þannig að unnt hefði 
verið að taka upplýsta 
og rétta ákvörðun. Engin 
tilraun sé gerð af hálfu 
Samkeppniseftirlitsins til þess 

að rannsaka rekstur þess fyrir-
tækis eða þeirra fyrirtækja, sem 

verðmismunun MS átti að 
hafa beinst að. 

Loks vill MS meina að 
Samkeppniseftirlitið 
hafi ekki gætt að and-
mælarétti fyrirtækis-
ins, sem skipti miklu 
máli þegar um svo 

íþyngjandi ákvörðun er 
að ræða sem vegur að hag 

félagsins og bændanna sem 
eiga það.  - shá

Segja niðurstöðu um misnotkun byggja á misskilningi og krefjast þess að sekt verði felld niður:

Mjólkursamsalan kærir til áfrýjunarnefndar 
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BANDARÍKIN, AP Bandaríkjamaðurinn Jeffrey Fowle var í gær lát-
inn laus úr fangelsi í Norður-Kóreu. Hann var handtekinn fyrir 
nærri hálfu ári eftir að hann hafði skilið eftir Biblíu á skemmtistað. 
Sænsk stjórnvöld hafa átt í samningaviðræðum við Norður-Kóreu 
um að fá manninn látinn lausan.

Tveir aðrir Bandaríkjamenn eru enn í haldi í Norður-Kóreu.  - gb

Norður-Kórea lætur einn bandarískan fanga lausan:

Skildi eftir Biblíu á skemmtistað

JEFFREY FOWLE  Látinn laus fyrir milligöngu Svía. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EINAR SIG-
URÐSSON, 
 Forstjóri 
Mjólkursam-
sölunnar 
sem vill 
ógildingu á 
niðurstöðu.

  Gefið upp til skatts? 
Það efast ég um.

Gunnar Hjartarson, fangavörður og 
varðstjóri í afleysingu.

LÖGREGLUMÁL „Fangar eiga ekki 
að reka verslun, hvorki á Kvía-
bryggju né annars staðar,“ segir 
Páll Winkel fangelsismálastjóri 
aðspurður um verslun sem fangi 
á Kvíabryggju rekur í fangelsinu.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins starfrækir Sævar Sverr-
isson, sem afplánar dóm á Kvía-
bryggju vegna sterasmygls í 
Straumsvíkurmálinu svokallaða, 
sjoppu í herbergi sínu í fangels-
inu. Þar er hægt að kaupa sígar-
ettur, sælgæti og gos.

Á stundum eru sígarett urnar 
sem Sverrir selur ekki með 
íslenskum tóbaksvarnamiða. 
Mun pakkinn af sígarettum 
kosta 1.500 krónur og allur ágóði 
af versluninni renna óskertur í 
vasa Sverris. 

Maður, sem afplánar nú dóm 
á Kvíabryggju og hefur verslað 
við Sverri, segir eiginkonu Sverr-
is kaupa vörur í lágverðsversl-
unum og færa honum í fangelsið 
þar sem hann síðan selur vörurn-
ar áfram. Stundum séu sígarett-
urnar sem hann kaupir af Sverri 
ekki með íslenskum merkingum. 
Sverrir fái að selja vörur sínar 
óáreittur.

Í samtali við blaðamann Frétta-
blaðsins staðfestir Gunnar Hjart-
arson, fangavörður og varðstjóri 
í afleysingum, að selt sé sælgæti 
og gos í fangelsinu.

„Það yfirleitt virkar þannig að 
það er einhver einn með sjopp-
una. Svo þegar hann fer þá tekur 
einhver annar við. Það er nú oft 
sem enginn vill taka þetta að sér, 
það er svolítil vinna við þetta,“ 
útskýrir Gunnar. Aðspurður 
hvort hann viti til þess að hagn-

aður sjoppunnar fari beint í vasa 
viðkomandi fanga svarar Gunn-
ar: „Já, örugglega. Hann fer að 
minnsta kosti ekki í minn vasa.“

Varðandi hvort hagnaðurinn sé 
gefinn upp segir Gunnar: „Gefið 
upp til skatts? Það efast ég um. 
Þetta er bara eitthvað á milli 
þeirra til að auðvelda sér lífið 
hérna inni.“

Birgir Guðmundsson, forstöðu-
maður Kvíabryggju, segir að 
hann viti ekki til þess að tóbak sé 
selt í fangelsinu. „Ég ætla ekki að 
tjá mig um þetta. Það hefur ekki 

verið mikið um það held ég. Þetta 
er aðallega bara kók og prins.“ 

Að sögn Birgis sjá starfsmenn 
fangelsisins almennt um að 
kaupa inn fyrir fanga einu sinni 
í viku. Aðspurður hvernig tekið 
yrði á tóbakssölu fengi hann vitn-
eskju um að slíkt tíðkaðist í fang-
elsinu segir Birgir að hann hafi 
ekki hugsað um það. „Vegna þess 
að það hefur aldrei verið gert.“

Páll Winkel fangelsismálastjóri 
segist ekki hafa vitneskju um 
verslunina á Kvíabryggju en sé 
það svo að fangi sé að selja smygl 
í fangelsinu verði það kært til 
lögreglu. „Ef þetta er uppi þarf 
bara að stoppa það. Það er ósköp 
einfalt,“ segir fangelsismála-
stjóri. hannarut@365.is

Smyglari rekur svarta 
verslun á Kvíabryggju
Sævar Sverrisson, sem hlaut yfir fjögurra ára fangelsidóm fyrir innflutning á 
sterum, rekur verslun í herbergi sínu á Kvíabryggju. Það er brot á reglum Fangelsis-
málastofnunar. Sævar selur stundum sígarettur sem ekki eru merktar ÁTVR.

KVÍABRYGGJA  Forstöðumaður Kvíabryggju staðfestir að selt sé gos og sælgæti í 
fangelsinu. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

SÆVAR
SVERRISSON

PÁLL
WINKEL

VEISTU SVARIÐ?



www.citroen.is

Brimborg og Citroën áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Eldsneytisnotkun er miðuð við blandaðan akstur. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Nýir og notaðir bílar: Söludeild er opin alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16.
  
       Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

FÆRRI

Við bjóðum gott úrval glæsilegra Citroën bíla sem allir eiga það sameiginlegt að vera hlaðnir tæknibúnaði og skara fram úr í 
sparneytni. Veglegur kaupauki fylgir öllum nýjum Citroën í október. Komdu í reynsluakstur og kynntu þér málið.

MEIRI

CITROËN C4
EYÐSLA FRÁ AÐEINS 3,8 L/100 KM
VERÐ FRÁ 3.250.000 KR.

VERÐ FRÁ 3.990.000 KR.

CITROËN GRAND C4 PICASSO 
EYÐSLA FRÁ AÐEINS 4,0 L/100 KM

CITROËN C5
EYÐSLA FRÁ AÐEINS 4,9 L/100 KM

VERÐ FRÁ 4.390.000 KR. VERÐ FRÁ 4.990.000 KR.

TÆKNI
DROPAR

7 MANNA

VERÐ FRÁ 2.250.000 KR.

CITROËN C3
EYÐSLA FRÁ AÐEINS 3,8 L/100 KM

CITROËN C4 PICASSO
EYÐSLA FRÁ AÐEINS 3,8 L/100 KM
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Komdu og kynntu þér hvernig við tengjum Hverahlíð við Hellisheiðarvirkjun

Næstu misserin verður unnið við gufulögn sem mun tengja 
jarðhitasvæðið í Hverahlíð við Hellisheiðarvirkjun.

Þetta verkefni verður kynnt á opnum fundi í höfuðstöðvum 
okkar að Bæjarhálsi 1, fimmtudaginn 23. október, kl.17.00. 

Allir velkomnir

OPINN KYNNINGARFUNDUR Á MORGUN

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is · on@on.is

Orka náttúrunnar framleiðir og selur rafmagn til allra landsmanna 
á samkeppnishæfu verði. Við viljum nýta auðlindir af ábyrgð 
og nærgætni og bæta lífsgæðin í nútíð og framtíð.

LÖGREGLA Embætti ríkislögreglu-
stjóra hefur eignast 150 lítið notaðar 
MP5 hríðskotabyssur. Hluti þeirra, 
eða 35, er kominn í notkun á æfinga-
svæði lögreglunnar á Suðurnesjum, 
hinar eru enn í umsjón embættisins 
og verða þangað til lögreglustjórar 
landsins óska eftir afnotum af þeim. 

„Þetta eru byssur sem stóð til að 
afleggja hjá lögreglu og heryfir-
völdum í Noregi og þau buðust til 
að gefa okkur. Norðmenn voru að 
skipta um byssutegund og við þurf-
um líklega ekki að borga annað en 
sendingarkostnaðinn,“ segir Jón F. 
Bjartmarz, yfirlögregluþjónn hjá 
Embætti ríkis lögreglustjóra. 

Jón segir ekki nýtt að lögreglan 
búi yfir hríðskotabyssum, það hafi 
hún gert frá því í síðari heimsstyrj-
öldinni. Þau hríðskotavopn, sem lög-
reglan átti, hafi hins vegar verið úr 
sér gengin og þurft að endurnýja. 

Jón segist ekki vita til þess að 
lögreglan hafi keypt nýjar skamm-
byssur síðustu misserin eða önnur 
vopn. Menn geti séð hvaða vopn 
lögreglan eigi með því að rýna í 
skýrslu sem gerð var um stöðu lög-
reglunnar árið 2012.

DV sagði frá því í gær að lögregl-
an væri að vopnast með leynd og að 
brátt yrðu allar lögreglubifreiðar 
á Íslandi búnar MP5-hríðskota-
byssum og Glock 17, hálfsjálfvirk-
um skammbyssum. 

Að sögn Jóns er ekki verið að 

vopna lögregluna umfram það sem 
verið hefur síðustu ár. Lögreglan 
hafi alltaf haft vopn og lögreglu-
menn fengið þjálfun í að nota þau. 
„Nú er verið að efla vopnaþjálfun 
samhliða handtöku og sjálfsvarnar-
þjálfun. Lögreglumenn þurfa að 
standast próf til þess að fá vopna-
skírteini.“

 Jón segir almennu regluna þá að 
vopn séu geymd á lögreglustöðvum 
en einstakir lögreglustjórar hafi 
tekið sjálfstæða ákvörðun um að 
hafa vopn í lögreglubifreiðum.

„Lögreglan á höfuðborgarsvæð-
inu er ekki með vopn í bílum hjá 
sér,“ segir Jón og bendir á að sér-
sveit lögreglunnar sé staðsett á höf-
uðborgarsvæðinu en hún er vopnum 
búin. Hið sama gildir hins vegar 
ekki úti á landi þar sem fjarlægðir 
eru miklar. Þar hafi hafi sumir lög-
reglustjórar ákveðið að hafa vopn í 
lögreglubílum. Ekki fæst uppgefið 
hvers konar vopn eru í lögreglubíl-
unum en á meðan MP5-hríðskota-
byssurnar eru enn í vörslu ríkislög-
reglustjóra eru þær ekki í bílunum.

Úlfar Lúðvíksson, sýslumaður á 
Ísafirði, segir að vopn séu í öllum 
lögreglubílum embættisins.

„Við erum ágætlega vopnum 
búin,“ segir Úlfar. Hann segir það 
hafa verið ákveðið að setja vopn 
í bílana af öryggissjónarmiðum, 
fjarlægðir í umdæminu séu miklar 
og það taki sérsveitina langan tíma 

að komast vestur komi upp alvarleg 
atvik í umdæminu. 

„Lögreglumenn hér fá markvissa 
og stöðuga þjálfun í notkun skot-
vopna,“ segir Úlfar.

Fréttaflutningur af vopnaeign 
og vopnaburði lögreglunnar kom 
til umræðu á Alþingi í gær. Helgi 
Hjörvar, þingflokksformaður Sam-
fylkingarinnar, fór fram á það við 
forseta Alþingis að hann gerði við-
eigandi ráðstafanir til að þingfund-
ur í dag hefjist á sérstakri umræðu 
um vopnavæðingu lögreglunnar.

„Það er ekki hægt að láta þenn-
an orðróm eða fréttaflutning vera 
óstaðfestan,“ sagði Helgi. 

Bjargey Gunnarsdóttir, þingmað-
ur Vinstri grænna, gerði sama mál 
að umtalsefni og kallaði eftir fundi 
í allsherjar- og menntamálanefnd. 
Hún vill innanríkisráðherra og rík-
islögreglustjóra á fund til að svara 
fyrir málið. johanna@frettabladid.is

Norðmenn gáfu ríkislögreglustjóra 
150 gamlar MP5-hríðskotabyssur
Norska lögreglan og herinn voru hætt að nota 150 hríðskotabyssur og buðu þær ríkislögreglustjóranum á Íslandi að gjöf. Borgum aðeins 
sendingarkostnað. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er ekki með vopn í lögreglubílum. Vopn eru geymd í lögreglubílum á landsbyggðinni. 

Samkvæmt skýrslu sem gerð var um stöðu lögreglunnar árið 2012 kemur 
fram að lögregluembætti landsins búa yfir 254 skammbyssum. Lang-
flestar þeirra eru hjá ríkislögreglustjóra vegna sérsveitar lögreglunnar eða 
78. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu átti 28 skammbyssur og lögreglan á 
Suðurnesjum 42. 

Önnur embætti hafa færri skammbyssur. Lögreglan á 37 riffla og eru 
30 þeirra hjá ríkislögreglustjóra. Samkvæmt skýrslunni frá 2012 átti lög-
reglan þá 60 sjálfvirk skotvopn. Fimmtíu og átta þeirra voru hjá ríkislög-
reglustjóra eða sérsveitinni en tvö sjálfvirk skotvopn voru hjá lögreglunni 
á Suðurnesjum. Síðan skýrslan var gerð hafa 150 hríðskotabyssur bæst í 
vopnabúr lögreglunnar.

Lögreglan á um 500 skotvopn

  Norð-
menn voru að 

skipta um 
byssutegund 

og við þurfum 
líklega ekki að 

borga annað 
en sendingarkostnaðinn.

Jón F. Bjartmarz,  yfirlögregluþjónn
hjá ríkislögreglustjóra.

ÓVOPNAÐIR  Samkvæmt upplýsingum frá Embætti ríkislögreglustjóra eru ekki vopn 
í lögreglubifreiðum á höfuðborgarsvæðinu. 
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Snyder´s
Bragðið kemur á óvart
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Wise
Ekta bíópopp og ekta ostasnakk

Marley coffee
Spilaðu Marley lög með kaffibollanum

u gosi

KLEINUHRINGIR 
AÐ AMERÍSKUM SIÐ

KLEINUHRINGJABAR 
Í Skeifunni, Smáralind, Garðabæ, Kringlunni og á Eiðistorgi. 
Minna úrval í öðrum verslunum.

Pringles
You Don´t just eat´em

Morgunkorn
Nýjar tegundir

M&M’s
Fáránlega gott
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VELFERÐARMÁ „Hópurinn er stór 
og fer stækkandi, það er áhyggju-
efni. Við erum alltaf að sjá ný and-
lit í þessum hópi, því miður,“ segir 
Ragnhildur Guðmundsdóttir, for-
maður Mæðrastyrksnefndar, um 
fjölgun í hópi eldri borgara sem 
þurfa að leita á náðir hjálparstofn-
ana.

Fréttablaðið hefur undanfarna 
daga fjallað um eldri borgara sem 
ekki hafa efni á nauðsynlegum 
aðgerðum eða hjálpartækjum; svo 
sem augnaðgerðum, tannlækning-
um og heyrnartækjum.

Samkvæmt þeim hjálparstofn-
unum sem Fréttablaðið hefur rætt 
við þá nær hópur eldri borgara 
ekki endum saman og þarf að leita 
aðstoðar hjá hjálparstofnunum.

Ragnhildur segir sífellt fleiri 
eldri borgara sækja mataraðstoð 
til Mæðrastyrksnefndar. „Það er 
allt of stór hópur sem þarf á aðstoð 
að halda frá okkur,“ segir hún.

Að sögn Ragnhildar hafa þau 
fundið fyrir mikilli fjölgun 
frá árinu 2009 þegar grunnlíf-
eyrir hafi verið tekjutengdur við 
lífeyris greiðslur.

„Það er líka það sem eldri borg-
arar eru að líða fyrir núna. Verð-
lagið hækkar gríðarlega mikið 
en ekki launin. Þessi kjaragliðn-
un sem hefur orðið síðustu ár er 
dálítið uggvænleg. Og full ástæða 
til að benda stjórnvöldum á þennan 

þátt. Staða margra eldri borgara 
er mannréttindabrot. Fólk á ekki 
fyrir nauðþurftum, það er ekkert 
flóknara,“ segir Ragnhildur.

Vilborg Oddsdóttir hjá Hjálpar-
stofnun kirkjunnar segir hlutfall 
þeirra eldri borgara sem sækja 
aðstoð til þeirra hafa haldist nokk-
uð svipað undanfarin ár.

„Það er hópur sem kemur til að 
fá lyfjaaðstoð. Eins hjálpum við 
þeim mikið með heyrnartækin, 
það eru margir sem eiga í vand-
ræðum með þau,“ segir Vilborg. 

Hjálpin felist í fjárhagsaðstoð 
vegna lyfja sem fólk þarf á að 
halda og aðstoð með hjálpartæki 
eins og heyrnartæki og snúi að því 
að finna leiðir fyrir fólk til þess að 
kaupa tækin.

Hjálparstofnun kirkjunnar 
hefur boðið fólki upp á aðstoð 
vegna lyfjakostnaðar og segir hún 
eldri borgara hafa komið til þess 
að fá aðstoð við að kaupa nauðsyn-
leg lyf.

„Lyfjaaðstoðin hefur aukist eftir 
að nýtt kerfi var tekið upp og oft 
erum við að hjálpa fólki að finna 
leiðir þegar það er að byrja á nýju 
lyfjaári og á eftir að safna sér 
afslátt upp í næsta,“ segir Vilborg. 

Nú rennur senn upp sá tími 
þegar fólk fer að huga að jólum og 
segir Ragnhildur marga skjólstæð-
inga Mæðrastyrksnefndar kvíða 
þeim þar sem þeir hafi ekki efni 

á jólagjöfum, til dæmis fyrir börn 
og barnabörn.

„Við erum að búa okkur undir 
jólin núna. Við verðum með eins 
og við höfum gert; mat, gjafir og 
hvaðeina sem tilheyrir jólunum,“ 
segir Vilborg, sem kveður Hjálpar-
stofnun kirkjunnar einnig aðstoða 
sína skjólstæðinga við að gefa 
gjafir. Þar gangi foreldrar barna 
fyrir.

„Áður var meira verið að gefa 
til okkar en núna hefur almenn-
ingur minna milli handanna og 
við höfum því minna að gefa. Núna 

ganga þeir fyrir sem eru að gefa 
börnunum sínum,“ segir Vilborg 
Oddsdóttir. viktoria@frettabladid.is 

Hjálparstofnanir aðstoða þá 
sem geta ekki borgað lyf sín 
Eldri borgarar sem hafa ekki efni á mat eða lyfjum leita til hjálparstofnana. Formaður Mæðrastyrksnefndar 
segir hópinn hafa stækkað mikið frá árinu 2009 þegar grunnlífeyrir var tekjutengdur við lífeyrisgreiðslur. 

FLEIRI ÞURFA AÐSTOÐ  Hjá Mæðrastyrksnefnd hefur hópur eldri borgara, sem þarf 
á aðstoð að halda, stækkað. Myndin tengist ekki efni fréttarinnar beint.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

  Fólk á 
ekki fyrir 

nauðþurft-
um, það er 

ekkert 
flóknara.

Ragnhildur 
Guðmundsdóttir, 

formaður Mæðrastyrksnefndar.

Audi Q5
Stílhreinn og fjórhjóladrifinn

Kröfur eiganda Audi hafa sett há viðmið hvað varðar notagildi og útlit. Audi Q5 er glæsilegur bíll og með quattro 

fjórhjóladrifinu er fátt sem stoppar hann. Meðal staðalbúnaðar bifreiðarinnar eru leðurklædd sæti, BI-Xenon ökuljós, LED 

dagljós, þrískipt sjálfvirk loftkæling, rafdrifin opnun á afturhlera, Bluetooth símabúnaður, skyggðar rúður ásamt öðrum 

sjálfsögðum þægindum. Audi Q5 er sérstaklega vel búinn og tilbúinn fyrir íslenskar aðstæður.

Verð frá kr. 9.040.000,-  2.0 TDI, 177 hö, sjálfskiptur  – Aukabúnaður á mynd: „Offroad“- pakki

ALÞINGI Samkvæmt frumvarpi 
til laga um breytta hugtakanotk-
un verður orðið „fáviti“ fellt úr 
hegningarlögum. Orðið er að 
finna í 222. grein almennra hegn-
ingarlaga en samkvæmt frum-
varpinu kemur „einstaklingur 
með þroskahömlun“ í staðinn. 

Innanríkisráðuneytið segir 
að frumvarpið sé lagt fram sem 
hluti af undirbúningi fullgilding-
ar samnings Sameinuðu þjóðanna 
um réttindi fatlaðs fólks. - skh

Breytt hugtakanotkun:

Orðið „fáviti“
fellt úr lögum

ALÞINGI Elsa Lára Arnardóttir, 
þingmaður Framsóknarflokks-
ins, spurði Bjarna Benedikts-
son fjármála-
ráðherra á 
Alþingi hvort 
viðskiptabank-
arnir væru með 
sameiginlegan 
gagnagrunn 
um viðskipta-
sögu einstak-
linga. Bjarni 
segir svo ekki 
vera. Bankarnir hafi aðgang að 
gagnasöfnum upplýsingastofa, 
til dæmis skuldastöðukerfi og 
vanskilaskrá Creditinfo Láns-
trausts hf.

Þá segir ráðherra að gagna-
söfn með upplýsingum um við-
skiptasögu viðskiptavina gömlu 
viðskiptabankanna þriggja hafi 
flust yfir til þeirra nýju. - jme

Ekki sameiginlegur grunnur:

Viðskiptasagan 
flutt í hruninu

BJARNI 
BENEDIKSSON 



20%
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GENF, AP Strax í janúar má búast 
við því að tugir þúsunda skammta 
af bóluefni gegn ebólunni verði 
tilbúnir til notkunar. Þar með 
verði hægt að hefja prófanir á 
notkun þeirra í ríkjum vestan-
verðrar Afríku, þar sem ebólu-
faraldurinn hefur verið illviðráð-
anlegur til þessa.

Þessu skýrði Alþjóðaheilbrigð-
isstofnunin, WHO, frá í gær. 
Tugir þúsunda manna muni fá 
bóluefnið.

„Ég er ekki að gefa í skyn núna 
að fjöldabólusetningar muni hefj-
ast árið 2015,“ tók þó Marie Paule 
Kiene frá WHO fram á blaða-
mannafundi.

Tugir þúsunda manna munu fá 
bóluefnið til að byrja með, en ekki 
milljónir. Framkvæmdin gæti þó 
orðið eitthvað snúin, og nokk-
ur ágreiningur kom upp á fundi 
WHO um málið í Genf.

Þrjú lyf hafa nú þegar verið 
prófuð á ebólusjúklingum í 
smáum stíl. Eitt heitir Brincid-
ofovir, framleitt af bandaríska 
lyfjafyrirtækinu Chimerix, en 
það lyf hefur einnig verið notað 
gegn fleiri veirum. 

Þá hefur lyfið ZMapp, fram-
leitt af bandaríska lyfjafyrirtæk-
inu Mapp Pharmaceuticals, einn-
ig verið notað, en það hefur verið 
þróað sérstaklega til þess að herja 

á ebóluveiruna. Litlar birgðir eru 
til af þessu lyfi.

Þriðja lyfið heitir TKM-Ebola, 
framleitt af kanadíska lyfjafyrir-
tækinu Tekmira Pharmaceuticals. 
Það hefur verið notað á einn sjúk-
ling, en er til í afar takmörkuðu 
magni.

Siðferðileg álitamál gætu til 
dæmis flækst verulega fyrir 
þeim, sem eiga að sjá um að velja 
fólk til þess að taka þátt í tilraun-
unum, og taka ákvarðanir um það 
hverjir eiga aðeins að fá lyfleysu 
til að vera í samanburðarhópi.

Ebóluveiran hefur orðið hátt 
í fimm þúsund manns að bana í 
vestanverðri Afríku, en alls hafa 

á tíunda þúsund smitast. Tíu mán-
uðir eru nú liðnir frá því farald-
urinn hófst, en íbúar í Líberíu, 
Gíneu og Síerra Leóne hafa orðið 
verst úti.

Nokkrir einstaklingar hafa 
veikst á Vesturlöndum, þar á 
meðal spænska hjúkrunarkonan 
Teresa Romero, en í gær var end-
anlega staðfest að hún væri laus 
við veiruna eftir þriggja vikna 
sjúkrahúslegu.

Í Bandaríkjunum er byrjað 
að kanna hvort flugfarþegar frá 
Afríkuríkjunum þremur séu með 
hita, en ákvörðun um þetta var 
tekin fyrr í mánuðinum.

 gudsteinn@frettabladid.is

Brátt styttist í bólusetningu
Tilraunir með bólusetningu í stórum stíl gegn ebólunni gætu hafist í ríkjum Vestur-Afríku strax eftir ára-
mótin. Þróun tveggja bóluefna er langt komin en tryggja þarf að engin hætta fylgi notkun þeirra.

ERFIÐ BARÁTTA  Læknir í Líberíu tekur af sér hlífðarbúnað eftir að hafa sinnt 
ebólusjúklingum. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

LÉTTIR Á SPÁNI  Læknir skýrir frá því að seinni prófun, sem gerð var í gær, hafi leitt 
í ljós að hjúkrunarkonan Teresa Romero væri laus við veiruna. FRÉTTABLAÐIÐ/AP

SÝRLAND, AP Liðsmenn Íslamska 
ríkisins birtu í gær mynd-
band, þar sem þeir sjást gramsa 
í vopnasendingum ætluðum 
Kúrdum.

Bandaríkin vörpuðu í vikunni 
vopnum niður til Kúrda í Sýr-
landi, sem áttu að nota þau til 
þess að berjast við vígasveit-
irnar sem herjað hafa á bæinn 
Kobani undanfarið. Vopnin voru 
sögð komin frá ráðamönnum 
Kúrdahéraðanna í Írak.

Ekki var annað að sjá en 
myndbandið væri ekta. Þar sést 
að vígasveitirnar hafi náð að 
minnsta kosti einni vopnasend-
ingu. - gb

Vopn ætluð Kúrdum:

Vígasveitirnar 
hirtu vopnin

GRAMSA Í VOPNASENDINGU  Liðs-
menn vígasveitanna sýna feng sinn.
 FRÉTTABLAÐIÐ/AP

EVRÓPA
Mukwege verðlaunaður
Kvensjúkdómalæknirinn Denis 
Mukwege frá Kongó fær Sakharov-verð-
launin í ár fyrir baráttu sína gegn kyn-
ferðisofbeldi gegn konum á stríðstím-
um. Það er Evrópuþingið sem úthlutar 
verðlaununum, en í fyrra komu þau 
í hlut pakistönsku stúlkunnar Malölu 
Yousafzai.
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EYÐIR BARA 2.900 KR. Á MÁNUÐI*

4
 KLST.

5 ÁRA ÁBYRGÐ
Öllum Nissan Leaf rafbílum sem BL ehf. selur fylgir 3 ára 
verksmiðjuábyrgð auk 5 ára verksmiðjuábyrgðar á rafhlöðu 
sem tryggir þig fyrir mögulegum bilunum, innköllunum 
eða uppfærslum á búnaði sem kunna að koma upp yfir 
ábyrgðartímann.

NOTAÐUR BÍLL SEM INNÁBORGUN
Þeir sem kaupa Nissan Leaf Nordic rafbíl frá BL ehf. geta 
greitt hluta kaupverðsins með notuðum bíl. Restina er hægt 
að taka að láni að hluta eða öllu leyti. 

45 DAGA SKIPTIRÉTTUR
Langar þig að prófa en ert ekki viss? Öllum Nissan Leaf Nordic 
rafbílum sem BL ehf. selur fylgir 45 daga skiptiréttur.** 

ÞÚ KEMST ALLRA ÞINNA FERÐA Á NISSAN LEAF FYRIR EINUNGIS 
BROT AF ELDSNEYTISKOSTNAÐI HEFÐBUNDINS BÍLS

250.000 KR. HEIMAHLEÐSLUSTÖÐ 
SEM HLEÐUR BÍLINN Á AÐEINS 
4 KLST. FYLGIR ÖLLUM NÝJUM 
NISSAN LEAF

KAUPAUKI

**Ef viðskiptavinur sem keypt hefur Nissan Leaf Nordic telur bílinn ekki henta 
þörfum sínum bjóðum við 45 daga skiptirétt. Viðskiptavinur getur þá skilað bílnum 
og látið kaupverðið ganga upp í kaup á sambærilegum eða dýrari nýjum bíl frá 
BL ehf. Miðað er við að bíllinn sé ekinn að hámarki 1.500 km á tímabilinu.

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

NISSAN LEAF NORDIC
VERÐ FRÁ: 4.490.000 KR.

*Miðað við verðskrá ON 10.09.2014 og 1.250 km akstur á mánuði / 15.000 km á ári.

GE bílar / Reykjanesbæ / 420 0400 – Bílasalan Bílás / Akranesi / 431 2622 – Bílasala Akureyrar / Akureyri / 461 2533 – Bílaverkstæði Austurlands / Egilsstöðum / 470 5070 – IB ehf. / Selfossi / 480 8080



Byrjaðu jólin í 

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Hreindýrasett
Hreindýr með rauða slaufu. Hæð 
21 og 38 cm. IP44-vottuð.

HreindýrasettHreindýrasett

7.995.-

7.995.-

Ísbjarnasett
Ísbirnir með rauða slaufu. Hæð 21 
og 35 cm. IP44 vottaðir.

ÍsbjarnasettÍsbj nasett

6.995.-

Refur
Með 120 LED perum. IP44 
vottaður.

13.995.-

Kirsuberjatré
Með 300 hrimhvítum LED perum. Hæð 2 metrar, þvermál 
stofns 5 cm. Hægt er að taka berin af. Á málmfæti.
IP44 vottað.

Snjóberjatré
Með 300 hrimhvítum LED perum. Hæð 2 metrar, þvermál 
stofns 5 cm. Hægt er að taka berin af. Á málmfæti. 
IP44 vottað.

Íkorni
Hæð 33 cm, með LED-perum. 
IP44-vottaður.

3.995.-

Ugla
Hæð 33 cm, með 20 LED-perum. 
IP44-vottuð.

3.995.-

5.995.-

7.995.-

Útisería með 360 LED-perum
Lengd 6 metrar, með 8 stillingum. 
Straumbreytir fylgir. Með hvítum eða 
marglitum LED-perum.

Með 960 LED-perum
Lengd 9,6 metrar, með 8 stillingum. Straumbreytir 
fylgir. Með hvítum eða marglitum LED-perum.

Með 1560 LED-perum
Lengd 13 metrar, með 8 stillingum. Straumbreytir 
fylgir. Með hvítum eða marglitum LED-perum.

7.995.-

17.995.-

24.995.-

Dúfur, 3 í pakka
Hæð 21 cm, með 48 hvítum LED-
perum. IP44-vottaðar.

2.995.-
Maxilight útisería
Með 160 hvítum LED-
perum. 12 m.

Novalight útisería 160
Með 160 hvítum eða marglitum 
LED-perum, lengd 24 m.

3.995.-

Mörgæsafjölskylda
Hæð 40 cm, með 40 hvítum LED-
perum. IP44-vottuð.

Jólasveinn með poka
Hæð 36 cm, með 48 hvítum LED-
perum. IP44-vottaður.

16.995.- 16.995.-
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FRÁ DEGI 
TIL DAGS

S
kuldir íslenska ríkisins eru miklar og afborganir og 
vextir af þeim eru svimandi háar fjárhæðir. Bjarni 
Benediktsson fjármálaráðherra er ákveðinn, hann setur 
niðurgreiðslu lánanna í forgang. Segir lægri skuldir og 
lægri greiðslubyrði vera helsta velferðarmál þjóðarinnar. 

Þegar okkur hefur orðið ágengt þar, þá opnist tækifæri til svo 
margs. Staða okkar er þannig að illa getum við gert hvort tveggja, 
greitt niður skuldir og rekið það samfélag sem við höfum vanist, 
og alls ekki það samfélag sem við viljum helst hafa.

Til að fara leið Bjarna, að 
hallalausum fjárlögum, verðum 
við að grípa til margs, og sumt 
af því er miður gott. Hversu oft 
hefur okkur verið sagt að ein 
mesta, besta og skynsamlegasta 
fjárfesting sem þekkist sé aukin 
menntun. Að hver króna sem sett 
er í menntun skili sér margfalt 

til baka. Hvers vegna er þá gripið til þess ráðs að fæla fólk, sem er 
tuttugu og fimm ára og eldra, frá menntun? Er það vegna þess að 
ekki sé þjóðhagslegur hagur af námi þess fólks, eða erum við að 
fórna fólki og framtíðartekjum til að greiða niður aðrar skuldir? 
Og hvort er betra að lækka greiðslubyrðina eða afsala þjóðinni 
tekjum framtíðarinnar?

Mikið vantar upp á að þeir peningar sem varið er, og á að verja, 
til vegamála dugi til nauðsynlegs viðhalds, hvað þá uppbyggingar. 
Ástæðan er markmiðið um lækkun skulda. En hvað kostar hvert 
slys mikið? Hvað þurfum við að borga vegna hættulegra vega? 
Það er erfitt að reikna fjárhagslegt áfall af vondum vegum og 
ónýtum. En auðvelt að reikna vexti og afborganir ríkissjóðs. En 
hvort er betra, að auka kostnað vegna afborgana eða leggja fram 
nauðsynlega peninga til viðhalds og uppbyggingar vega? Þá er 
óreiknuð óhamingja þeirra sem slasast.

Það þarf væntanlega að loka nokkrum flugvöllum. Ekki vegna 
þess að ekki sé þörf fyrir þá. Nei, vegna þess að við höfum ekki 
efni á að halda þeim opnum. Flugvellirnir eru ekki bara til áætl-
unarflugs eða skemmtiflugs. Þeir eru líka til sjúkra- og neyðar-
flugs. Kann að vera að frestun á viðhaldi kosti síðar meira en það 
sem nú á að spara?

Heilbrigðiskerfið hangir enn á bjargbrúninni. Hluti ástandsins 
þar er þekktur allri þjóðinni og seint verður hægt að reikna til 
enda skaðann sem hlýst af frestun nauðsynlegra verkefna.

Markmiðið um hallalaus fjárlög er stefnuviti allra ákvarðana. 
Sem er göfugt markmið. Þá er eftir að reikna, hvort er dýrara 
að borga afborganir og vexti eða safna upp mörgum og óleystum 
verkefnum sem munu kosta verulega mikla peninga þegar þar að 
kemur. Það eru ekki búvísindi að halda í aurinn og kasta krónunni, 
nema þá kannski ef henni yrði kastað fyrir fullt og allt.

Það ágæta fólk, sem nú fer með völdin fyrir okkar hönd, ætti að 
leggja fram trúverðuga útreikninga um hvor leiðin er betri. Eins 
má spyrja hvort hægt sé að þrengja að öðru og minna áríðandi 
en heilbrigði, menntun og öryggi. Svarið hlýtur að vera einfalt, 
auð vitað er það hægt. Nú tökum við dýr lán hjá framtíðinni. Það 
kemur að skuldadögum.

Er alveg víst að hallalaus fjárlög séu eina leiðin:

Tökum stór lán 
hjá framtíðinni

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Enn fjölgar sveitarfélögum sem telja skort á 
leiguhúsnæði. Á höfuðborgarsvæðinu telur 
aðeins Garðabær að framboð leiguíbúða í 
sveitarfélaginu sé nóg. Samtímis eru um 
1.800 manns á biðlista hjá sjö stærstu sveitar-
félögunum, þorrinn á höfuðborgarsvæðinu.

Stuttu eftir að ég tók við ráðherraembætti 
minnti ég á júlísamkomulag aðila vinnu-
markaðarins frá 1965 um stórátak til að 
leysa brýnan húsnæðisskort. Samkomulagið 
var liður í lausn erfiðrar vinnudeilu og var 
samið um byggingu 1.250 íbúða fyrir lág-
tekjufólk í Reykjavík. Benti ég á að í aðdrag-
anda erfiðra kjarasamninga gætu samning-
ar af þessum toga reynst skynsamlegir. 

Verkalýðshreyfingin hefur nokkra 
reynslu af samkomulagi við atvinnurekend-
ur um framlög í fræðslusjóði, orlofssjóði og 
sjúkrasjóði og síðast árið 2011 náðist sam-
komulag við atvinnurekendur um að þeir 
greiddu árlega rúman einn milljarð króna í 
starfsendurhæfingarsjóði. Hvers vegna ekki 
að semja við atvinnurekendur um sérstakt 
framlag í húsnæðissjóði á vegum verkalýðs-
félaganna til uppbyggingar leiguhúsnæðis 
fyrir félagsmenn?  

Í tillögum um framtíðarskipan húsnæðis-
mála eru gerðar ýmsar tillögur til að liðka 
fyrir starfsemi húsnæðisfélaga sem byggja 
eða kaupa íbúðir til langtímaleigu til að 
lækka kostnað og auka hagkvæmni, meðal 

annars að vaxtaniðurgreiðslum verði breytt 
í stofnstyrki og með skattaívilnunum fyrir 
félögin. Unnið er að fjórum frumvörpum í 
velferðarráðuneytinu fyrir yfirstandandi 
þing sem öll styðja við þessar hugmyndir 
um nýtt júlísamkomulag.

Þessu til viðbótar má benda á að lífeyris-
sjóðirnir fjármagna stóran hluta húsnæðis-
lána og í stjórnum þeirra sitja fulltrúar 
launafólks og atvinnurekenda. Því ætti að 
vera lag til að semja um hagstæða fjármögn-
un í þágu launafólks.

Í mínum huga er enginn betur til þess 
fallinn að stofna og reka leigufélög án 
gróðasjónarmiða fyrir almenning í landinu 
en verkalýðsfélögin sjálf, ekki hvað síst á 
höfuðborgarsvæðinu þar sem þörfin er hvað 
mest. Þau hafa reynsluna, þau hafa árum 
saman rekið leigufélög í gegnum orlofssjóð-
ina og þekkja hvernig á að standa að þessu. 

Í dag koma saman fulltrúar verkalýðs-
félaganna um allt land á ársfund ASÍ, kjósa 
sér forseta og marka stefnuna í aðdraganda 
kjarasamninga. Ég trúi því og treysti að 
niður staðan verði í þágu framtíðarinnar.

Húsum okkur upp með skynseminni
HÚSNÆÐISMÁL

Eygló 
Harðardóttir
félags- og hús-
næðismálaráðherra

➜ Í mínum huga er enginn betur 
til þess fallinn að stofna og reka 
leigufélög án gróðasjónarmiða en 
verkalýðsfélögin sjálf.

Skotið fyrst og spurt svo l
Vopnamál lögreglunnar voru rædd á 
Alþingi í gær. Helgi Hjörvar, þing-
flokksformaður Samfylkingarinnar, 
sparaði ekki föstu skotin: „Ég neita 
að trúa að innanríkisráðherra hafi, án 
nokkurrar umræðu í samfélaginu eða 
í þinginu, heimilað stórfelld vopna-
kaup. Ég neita líka að trúa því að 
500 milljóna króna fjárveiting, sem 
samþykkt var í þinginu, hafi verið nýtt 
í þessu skyni; fjárveiting sem 
átti að efla almenna löggæslu 
í landinu,“ sagði Helgi og 
bætti við „ … að ráðherrann 
sæki um sérstaka fjár-
veitingu, en lögreglan sé ekki 
með leynd vopnavædd 
án nokkurrar lýðræð-
islegrar umfjöllunar 
þar um.“

Skotið fyrst og spurt svo ll
Björn Valur Gíslason, varaformaður 
Vinstri grænna, skaut í allar áttir á 
þingi í gær og sagði meðal annars: 
„Samfélagið virðist vera meira og 
minna í uppnámi. Verkföll og átök 
eru fram undan á flestum sviðum. 
Þá berast fréttir af því að það séu til 
peningar til að kaupa ný vopn fyrir 
lögregluna, hríðskotabyssur og hálf-
sjálfvirkar byssur, af sömu fjárlögum 
og gera ekki ráð fyrir því að börnum 
sé boðið upp á framhaldsskólanám 
hér og að fullorðnu fólki sé sömu-
leiðis úthýst úr framhaldsskólanámi. 
Í sömu fjárlögum er gert ráð fyrir 

því að hægt sé að kaupa ein-
hver hundruð nýrra hríð-
skotabyssna og hálfsjálf-
virkra skammbyssna 
fyrir lögregluna.“

Skotið fyrst og spurt svo lll
Helgi Hrafn Gunnarsson Pírati 
hitti kannski best í mark og talaði 
af reynslu: „ … en það hefði aldrei 
hvarflað að mér að ég hefði átt að 
spyrja á þeim tíma hvort þetta færi 
ekki örugglega ekki í 200 MP5-hríð-
skotabyssur. Ég hef spilað nógu 
marga tölvuleiki um ævina, virðulegi 
forseti, til að vita nákvæmlega hvaða 
vopn þetta eru. Þetta eru drápstæki. 

Það að hafa 200 stykki hjá lög-
regluliði sem telur 600-700 
manns þykir mér fráleitt 
miðað við það fyrirkomulag 
sem við höfum búið við, 
fyrirkomulag sem fólk hefur 

almennt verið sátt við.“  
 sme@frettabladid.is
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Giuseppe Verdi

– RÖP, Mbl.

Glæsileg uppfærsla
– Jónas Sen, Fbl.

Fimmstjörnu-kvöld í Íslensku óperunni.
Hver stórsöngvarinn toppar annan í 
glæsilegri og þaulunninni sviðsetningu.
Kristinn rís bókstaflega í 
shakespearskar hæðir í nístandi og 
hrollvekjandi túlkun sinni …
– Jón Viðar Jónsson

Stórviðburður í íslensku menningarlífi … Stórkostleg sýning 
– Óðinn Jónsson, RÚV

Kristinn söng svo vel að jöklar bránuðu 
– Silja Aðalsteinsdóttir, tmm.is

Hitti mig í hjartastað
– Bergþór Pálsson, óperusöngvari

Hrein unun! 
– Svanhildur Konráðsdóttir, sviðsstjóri hjá Rvk.

Gaman að sjá stjörnu fæðast …
– Magnús Ragnarsson, kórstjóri

Var að koma af  flottustu óperusýningu sem ég hef  séð á Íslandi
– Hildigunnur Rúnarsdóttir, tónskáld

Ég fór í Óperuna. Það var geggjað. Drífið ykkur. 
– Sigríður Thorlacius, söngkona

Tónlistin úr útvarps-
viðtækinu í bílnum, úr 
tölvunni eða af geisla-
plötunni verður ekki til 
í tækjunum. Hún verður 
til í hjarta og huga fólks 
sem oftast á langt tónlist-
arnám að baki. En hver 
yrðu viðbrögð okkar ef 
hennar nyti ekki lengur 
við?

Fyrirlestur Dr. Roberts 
Faulkner á málþingi Tón-
skóla Sigursveins í fyrri viku 
verður mér minnisstæður. Hann 
stýrir tónlistarskóla fyrir á 
annað þúsund nemendur í Ástr-
alíu en er öllum hnútum kunn-
ugur hér eftir áratuga störf í 
Hafralækjarskóla í Þingeyjar-
sveit. Skilaboð hans voru að 
tónlistarnám efli námsgetu og 
almenna samfélagslega virkni 
og vitund ungs fólks. Tónlistar-
iðkun bæti fólk og færi þeim eig-
inleikann til að njóta vel mikil-
vægra lífsgæða, tónlistarinnar. 

Verðmæt var framtíðarsýn 
Gylfa Þ. Gíslasonar sem í emb-
ætti menntamálaráðherra skap-
aði grunninn með lagasetningu 
að uppbyggingu núverandi kerfis 
um miðja síðustu öld. Tónlistar-
skólarnir hafa fært Íslendingum 
tónlistarlíf sem hefur gert mörg-
um lífið á þessari harðbýlu eyju 
þess virði að lifa því. Svo einfalt 
er málið í mínum huga. 

Tónleikar íslenskra hljóm-
sveita erlendis eru taldir í hundr-
uðum og hafa tónlistarskólarn-
ir sjálfir brotið múrana milli 
sígildrar tónlistar og hryntón-
listar. Tvær sinfóníuhljómsveitir 
æskufólks starfa í Reykjavík og 
nýjustu landvinningar Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands á Proms í 
haust sýna okkur hvert tónlistar-
lífið hér á landi er í raun komið. 
Árangurinn er frábær.

Rekstrarvandamál
Stórgallað samkomulag um fjár-
mögnun framhaldsstigs í tón-
listarnámi og framhalds- og mið-
stigsnámi í söng frá árinu 2011 
hefur enn ekki verið endurskoð-
að frekar en gengið hafi verið 
frá nauðsynlegri lagasetningu 
varðandi starfsemi skólanna. 
Framlög ríkisins nægja ekki 
til að fjármagna kennsluna á 
þessum stigum og því hafa flest 
sveitarfélög á landinu brúað 
bilið; öll nema Reykjavík raunar. 
Ekki dugir að fækka nemendum 
því að þá lækkar framlag svo-
kallaðs Jöfnunarsjóðs til skól-
anna og þar með eiga skólarn-
ir ekki neitt frekar fyrir þeirri 
kennslu sem þeir veita. Fyrir 
vikið hefur fjárhagsleg staða 

tónlistarskólanna versn-
að til muna og glíma þeir 
allir við rekstrarvanda-
mál. Sumir eru upp á lán 
komnir og með hliðsjón 
af árferðinu má í raun 
segja að þeir séu þegar 
gjaldþrota. 

Útlit er fyrir að verk-
fall hefjist hjá Félagi 
tónlistarkennara í dag. 
Þótt fyrir að það hafi 
verið samkomulag um 

að laun tónlistarkennara fylgdu 
launaþróun annarra kennara í 
landinu eru tilboð samninga-

nefnda langt undir samningum 
við aðra félaga í KÍ. Bregðist for-
eldrar tónlistarnemenda við með 
því að láta þá hætta í námi fer 
illa fyrir skólunum sem þegar 
eru í slæmri stöðu vegna gallaðs 
samkomulags um fjármögnun.

Það er ekki tónlistarkennslan 
sem er að hruni komin heldur 
er það bakhjarlinn að hinu öfl-
uga kerfi sem bregst. Á sama 
tíma keppast stjórnmálamenn 
við að hæla því á uppskeru hátíð 
tónlistarskólanna „Nótunni“ í 
Hörpu, hinu glæsilega húsi tón-
listarinnar. Hressileg var því 

áminning Faulkners og ekki síst 
hvatning, þar sem hann sagði: 
Það má aldrei leyfa stjórnmála-
mönnum að komast upp með að 
hlaða starfsemi lofsorði öðruvísi 
en fylgi gerðir í samræmi.

Ég krefst því þess af borgar-
stjóra og menntamálaráðherra 
að þeir leysi deiluna um fjár-
mögnum skólanna. Ég krefst 
þess af sveitarfélögunum að 
samið verði við tónlistarkennara 
um sömu laun og kennarar fengu 
í Kennarasambandi Íslands. 
Ég krefst þess að bjargað verði 
kerfi sem skilar árangri.

Björgum því sem bjargað verður
MENNTUN

Gunnar 
Guðbjörnsson
óperusöngvari

➜ Ég krefst þess af sveitar-
félögunum að samið verði 
við tónlistarkennara um 
sömu laun og kennarar 
fengu í Kennarasambandi 
Íslands. Ég krefst þess að 
bjargað verði kerfi  sem 
skilar árangri.

Hnignun heilsugeirans
Á markmiðið að 
vera eingöngu að 
gera þá ríku ríkari 
eða að bæta hag 
alls almennings 
og sameigin-
lega þjónustu í 
heilbrigðis- og 
menntamálum? 

Ég gef mér að meirihluti sé fyrir 
seinna markmiðinu.

Það þarf að móta trúverðuga 
stefnu um að snúa þróuninni 
við sem allra fyrst. Leggja fram 
ítarlega tímasetta áætlun um 
enduruppbyggingu og úrbætur, 
ásamt vandaðri útfærslu á því 
hvernig greiða eigi fyrir endur-
reisnina. Aukin notendagjöld 
eru ekki ásættanleg leið.

Ekkert er þjóðinni mikil-
vægara en traust og gott heil-
brigðiskerfi.

Stjórnmálamenn úr öllum 
flokkum verða að rísa undir 
nafni og sýna að þeir geti gert 
eitthvað gagnlegt á þessu sviði.

Sýna að þeir vilji virkilega 
gera eitthvað í málinu.
http://blog.pressan.is
Stefán Ólafsson

AF NETINU
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Hinn 20. nóvember verða Hönnunar-
verðlaun Íslands afhent í fyrsta sinn. 
Hönnunarmiðstöð Íslands stendur 
fyrir þeim í samstarfi við Hönnunar-
safn Íslands og Listaháskóla Íslands. 
Tilgangur verðlaunanna er að vekja 
athygli á mikilvægi íslenskrar hönn-
unar og arkitektúrs, og veita viður-
kenningu fyrir framúrskarandi verk 
sem unnin eru á þessu sviði á Íslandi. 
Sara Jónsdóttir hjá Hönnunarmiðstöð 
Íslands segir að verðlaunin hafi verið 
í vinnslu í nokkur ár. 

„Mikill áhugi er innan hönnunar-

samfélagsins hér að hrinda þessu 
verkefni af stað, þar sem þetta hefur 
lengi tíðkast erlendis, segir Sara. „Við 
höfum bókmennta-, kvikmynda- og 
tónlistarverðlaun, en hér hafa aldrei 
verið veitt íslensk hönnunarverðlaun 
sem slík. Þetta er því mjög stór áfangi 
fyrir okkur,“ segir hún. 

Verðlaunin verða veitt hönnuði, arki-
tekt, hönnunarteymi eða stofu fyrir 
framúrskarandi ný verk; einstakan 
hlut, verkefni eða safn verka. „Hver 
sem er getur tilnefnt allt frá byggingu 
yfir í textíl, keramik, upplifunarhönn-

un, grafíska hönnun eða fatahönnun. 
Við ætlum að byrja með ein verðlaun 
en með tímanum bætast örugglega við 
fleiri flokkar,“ segir Sara. Opið verður 
fyrir tilnefningar til miðnættis föstu-
daginn 24. október. - asi
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 Mikill áhugi er innan 
hönnunarsamfélagsins

 hér að hrinda þessu 
verkefni af stað.

Sara Jónsdóttir hjá Hönnunarmiðstöð Íslands.

Hönnunarverðlaun
Íslands veitt í fyrsta sinn
Í ár verða Hönnunarverðlaun Íslands afh ent í fyrsta sinn. Sara Jónsdóttir hjá Hönnunar-
miðstöð Íslands segir mikilvægt að upphefj a íslenska hönnun hér heima og erlendis. 

MIKILVÆG 
VIÐUR-
KENNING
 Sara segir 
verðlaunin vera 
til þess að upp-
hefja ís lenska 
 hönnun. 
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Elskuleg systir mín,

SVAVA ERLA SIGMUNDSDÓTTIR 
ANDRESEN

lést á heimili sínu, San Rafael, Kaliforníu,  
laugardaginn 18. október.

Ingveldur Fr. Sigmundsdóttir

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

ELÍN RAGNARSDÓTTIR
Dverghömrum 42, Reykjavík,

andaðist á Landspítalanum Fossvogi 
þriðjudaginn 7. október. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 
hinnar látnu. Fjölskyldan þakkar auðsýnda samúð og vináttu.

Matthías Helgason
Lovísa Matthíasdóttir
Reynir Matthíasson Lone Hedtoft
Lúðvík Matthíasson Elín Arnardóttir
Baldvin Smári Matthíasson Jóna Gylfadóttir
Ragnar Matthíasson Sólrún Einarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, dóttir, tengdadóttir, 
systir, mágkona og vinkona,

BERGLIND GUÐMUNDSDÓTTIR
lést í faðmi eiginmanns, fjölskyldu og vina  
á líknardeild Landspítalans föstudaginn  
17. október. Útför Berglindar fer fram  
frá Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn  
27. október kl. 13.00. Þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Minningarsjóð líknardeildar Landspítala.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Örvar Geir Friðriksson

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda vinsemd  
og samúð við andlát og útför

VALS ÓSKARSSONAR
kennara.

Ásdís Bragadóttir
Jóhanna Ósk Valsdóttir Bjartur Logi Guðnason
Eva Huld Valsdóttir Ólafur Rúnar Ísaksson
Bragi Þór Valsson Christina van Deventer 
Guðlaug Ósk, Ásdís Anna, Friðrik Valur, Dagmar Helga  
og Lilja Rós

Móðir okkar, fóstra, tengdamóðir,  
amma og langamma,

GUÐBJÖRG BERGMUNDSDÓTTIR
frá Nýborg í Vestmannaeyjum,

Hrafnistu, Hafnarfirði,

lést föstudaginn 10. október. Útför hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. Þökkum innilega sýnda 
samúð og vinarþel. Sérstakar þakkir til starfsfólks Hrafnistu  
í Hafnarfirði fyrir einstaka umhyggju og hlýju.

Kristinn Þórir Sigurðsson  Ásta Úlfarsdóttir
Bergmundur Helgi Sigurðsson  Ingibjörg Sigurjónsdóttir
Bergmundur Elli Sigurðsson Ólöf Helga Júlíusdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Okkar innilegustu þakkir til allra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við andlát 
og útför okkar ástkæra eiginmanns, föður, 

tengdaföður, afa og langafa,

HÓLMGEIRS JÚLÍUSSONAR
Hringbraut 2b, Hafnarfirði.

Sérstakar þakkir sendum við starfsfólki  
á deild B4, Landspítala Fossvogi.

Fyrir hönd fjölskyldunnar,
Kristjana Björg Þorsteinsdóttir

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma, dóttir og systir,

ELÍN BIRNA HARÐARDÓTTIR
lést á Landspítalanum miðvikudaginn  
15. október. Útförin fer fram frá kirkju  
Óháða safnaðarins í Reykjavík föstudaginn 
24. október kl. 13.00. 

Aldolf Ársæll Gunnsteinsson
Björn Kristinn Adolfsson Guðrún Anna Númadóttir
Jóhann Karl Adolfsson Bjarney Lára Sævarsdóttir
Júlía Lind Jóhannsdóttir
Halldóra K. Guðjónsdóttir
Katrín Ú. Harðardóttir Guðni B. Guðnason
G. Svafa Harðardóttir
Þórhallur G. Harðarson Brynja B. Rögnvaldsdóttir

Ástkær móðir okkar,

GUÐRÚN JÓNÍNA SIGURPÁLSDÓTTIR
Seljahlíð, Reykjavík, 

áður til heimilis á Dalvík, 

lést á Vífilsstöðum 16. október.  
Útför hennar fer fram frá Seljakirkju, 
fimmtudaginn 23. október kl. 15.00.

Hanney Ingibjörg Árnadóttir
Aðalberg Snorri Gestsson
Signý Gestsdóttir
Sigurpáll Gestsson
og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginkona mín, dóttir, móðir, 
stjúpmóðir, tengdamóðir, systir og amma,

INGIBJÖRG GISSURARDÓTTIR
Leiðhömrum 32, Reykjavík,

lést á líknardeildinni í Kópavogi  
föstudaginn 17. október sl. Útförin  
fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
fimmtudaginn 23. október kl. 13.00.

Örn Sigurjónsson
Bryndís Guðmundsdóttir
Þorvaldur Arnarson
Bryndís Björk Arnardóttir Árni Grétarsson
Þórður Örn Arnarson Ásta Dögg Jónasdóttir
Ísleifur Orri Arnarson Ólöf Jónsdóttir

systkini og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, 
stjúpfaðir, tengdafaðir, afi,  

langafi og langalangafi,

GUÐMUNDUR JÓN JÓHANNSSON 
Kristnibraut 49, 

lést þann 17. október á hjúkrunarheimilinu 
Eir. Útförin verður auglýst síðar.

Bryndís Z. Magnúsdóttir 
Sigríður J. Guðmundsdóttir Jón Pétursson
 Sigurður Emil Ólafsson
Sigurlína Guðmundsdóttir Jean Antoine Posocco 
Þröstur Guðmundsson Björg Ólafsdóttir
María Guðmundsdóttir Rafn Yngvi Rafnsson
Júlíus Helgi Sigmundsson Birna Ágústsdóttir
Kristjana Sigmundsdóttir Hjálmar Steinn Pálsson
Jóhanna Árný Sigmundsdóttir Magnús Norðdahl
afabörn, langafabörn og langalangafabarn.
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8Kostnaður 
slita stjórna 

bankanna 
er samtals 

MILLJARÐAR KR.
Á FYRRI HELMINGI ÁRS 2014

Landsbankinn
Milljónir á fyrri helmingi árs 2014 

Kaupþing
Milljónir á fyrri helmingi árs 2014 

Glitnir
Milljónir á fyrri helmingi árs 2014 

Laun 372

Þóknun slitastjórnar 91

Lögfræðiráðgjöf 555

Önnur sérfræðiráðgjöf 1.089

Heildarkostnaður 2.690 
 milljónir

Laun 668

Þóknun slitastjórnar 103

Lögfræðiráðgjöf 570

Önnur sérfræðiráðgjöf 827

Heildarkostnaður 2.620 
 milljónir

Laun 814

Þóknun slitastjórnar*

Lögfræðiráðgjöf 1131

Önnur sérfræðiráðgjöf 328

Heildarkostnaður 2.660 
 milljónir

*Ekki gefið upp

V I Ð  ELSKUM 

A Ð  P R E N TA !

Ekki á leið í höllina á næstunni
Kolbeinn Árnason, framkvæmda-
stjóri LÍÚ, segist ekki vita til 
þess að fyrirtæki innan sam-
bandsins séu að skoða að elta HB 
Granda inn í Kauphöllina. Hann 
segir aukna aðkomu almennings að 
sjávar útvegi geta hjálpað greininni 
að flytja mál sitt.

  „Ég held að það gæti verið spenn-
andi fyrir greinina að fá fleiri eigend-
ur inn en við höfum engar upplýs-
ingar um að sjávarútvegsfyrir-
tækin séu að skoða skráningu í 
Kauphöllina,“ segir Kolbeinn.

➜ SÍÐA 4

Gaffl arnir í verslanir í Ameríku
Lauf Forks hefur samið við bandaríska fyrirtæk-
ið QBP um dreifingu á hjólagöfflum íslenska ný-
sköpunarfyrirtækisins í Bandaríkjunum, Kanada, 
Mexíkó og Mið-Ameríku. 

 „Fyrirtækið er stærsti dreifingaraðili hjóla-
varnings í heiminum og nú geta verslanir á lykil-
markaðssvæðum tekið gafflana okkar til sölu á 
einfaldan hátt. Þetta er því stórt skref fyrir okkur 
og mikill gæðastimpill,“ segir Benedikt Skúla-
son, framkvæmdastjóri og einn af eigendum Lauf 
Forks.  ➜ SÍÐA 2

Færir sig yfi r til Fríhafnarinnar
„Þetta er spennandi starfsvettvang-

ur í smásölugeiranum sem ég þekki 
vel og tengist líka ferðalögum og 

ferðamönnum sem er mjög vax-
andi markaður á Íslandi,“ segir 
Þorgerður Þráinsdóttir, nýráð-
inn framkvæmdastjóri Frí-
hafnarinnar. 

Þorgerður er fædd og upp-
alin á Húsavík, lærði sál-

fræði við Háskóla Ís-
lands og hefur starf-

að hjá hjá Lyfju frá 
árinu 2003. 

➜ SÍÐA 8
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NÝSKÖPUN
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

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

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

Eimskipafélag Íslands 218,50 -16,6% -5,8%

Fjarskipti (Vodafone) 32,15 18,0% -4,2%

Hagar 44,80 16,7% -0,4%

Icelandair Group 17,65 -3,0% 0,0%

Marel 104,00 -21,8% -0,5%

N1 18,95 0,3% 0,8%

Nýherji 6,00 64,4% 2,6%

Reginn 14,85 -4,5% -0,3%

Tryggingamiðstöðin* 24,00 -25,1% 0,8%

Vátryggingafélag Íslands** 8,20 -24,0% -0,6%

Össur 308,00 34,5% 0,0%

HB Grandi 30,40 9,7% -2,9%

Sjóvá  11,85 -12,3% 1,2%

Úrvalsvísitalan OMXI6 1.152,52 -8,5% -0,3%

First North Iceland
Century Aluminum 2.500,00 117,4% 0,0%

Hampiðjan 20,00 50,9% 0,0%

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

NÝHERJI
 64,4% frá áramótum

NÝHERJI
 2,6% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TM
 -25,1% frá áramótum

EIMSKIP
 -5,8% í síðustu viku

4

7

3

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsins

MIÐVIKUDAGUR 22. OKTÓBER 
Hagstofan Mánaðarleg launavísitala í 
september 2014
Hagstofan Vísitala lífeyrisskuldbind-
inga í september 2014

FIMMTUDAGUR 23. OKTÓBER
Össur hf. Uppgjör þriðja ársfjórðungs
Hagar hf. Uppgjör þriðja ársfjórðungs

FÖSTUDAGUR 24. OKTÓBER
Nýherji hf. Uppgjör þriðja árs-
fjórðungs

MIÐVIKUDAGUR 29. OKTÓBER
Hagstofan Nýskráningar og gjaldþrot 
fyrirtækja
Þjóðskrá Hverjir eiga viðskipti með 
íbúðarhúsnæði?
Tryggingamiðstöðin hf. Uppgjör 
þriðja ársfjórðungs

FIMMTUDAGUR 30. OKTÓBER
Icelandair Group Uppgjör þriðja 
ársfjórðungs
VÍS hf. Uppgjör þriðja ársfjórðungs

ÍSLENSK FYRIRTÆKI geta ekki keppt á 
jafnréttisgrundvelli við erlend fyrir-
tæki. Á það jafnt við um samkeppni 
á erlendum mörkuðum og samkeppni 
á innanlandsmarkaði. Löggjafi nn 
hefur reynt að styrkja samkeppnis-
stöðu innlendra matvælaframleiðenda 
gagnvart innfl utningi með hvers kyns 
viðskiptahömlum og tollavernd. Jafn-
vel hefur verið gengið svo langt að 
undanskilja einstaka þætti innlendrar 
matvælaframleiðslu almennum sam-
keppnisreglum.
Sértækar verndaraðgerðir eins og 

tíðkaðar hafa verið hérlendis í þágu 
íslensks landbúnaðar leiða til lengd-

ar til stöðnunar og loks hnignunar 
í viðkomandi atvinnugrein auk 
þess sem viðskiptahömlur og 
tolla múrar eru ávallt dýrkeypt 

fyrir neytendur og samfélagið 
í heild.

GJALDEYRISHÖFT halda íslensku 
atvinnulífi  og heimilum í spenni-
treyju. Nýfjárfesting er hverfandi 
og nær ekkert fjármagn kemur frá 
útlöndum til atvinnu- og gjaldeyris-
skapandi fjárfestingar. Það fjármagn 
sem kemur í gegnum gjaldeyris-
leið Seðlabankans rennur aðallega til 
kaupa á fasteignum og skráðum verð-
bréfum og stuðlar því að þenslu og 
eignabólu í haftahagkerfi nu án þess 
að leiða af sér atvinnuskapandi fjár-
festingu.

VAXTAUMHVERFI íslenskra fyrirtækja 
er gerólíkt því umhverfi  sem fyrir-
tæki í nágrannalöndum okkar búa við. 
Á sama tíma og seðlabankar í öðrum 
löndum halda vöxtum því sem næst í 
núllinu eru raunvextir á Íslandi gríð-
arlega háir. Raunvextir verðtryggðra 
fjárfestingarlána eru algengir á bilinu 

6-8 prósent. Nafnvextir óverðtryggðra 
fjárfestingarlána eru algengir á bilinu 
10-12 prósent, sem þýðir 8-10 prósenta 
raunvexti miðað við verðbólgu á þessu 
ári.

SEÐLABANKINN leggur grunn að 
þessu vaxtaokri með stýrivöxtum sem 
eru margfaldir á við það sem þekk-
ist í nágrannalöndunum. Íslenskir 
bankar lána að sjálfsögðu ekki pen-
inga til fjárfestingar úti í atvinnulíf-
inu nema þeir fái hærri umbun fyrir 
en þeir geta fengið með því að leggja 
peningana inn á reikning í Seðlabank-
anum.

EIN ÁSTÆÐA ÞESS að íslenskur sjávar-
útvegur blómstrar nú sem aldrei fyrr 
er sú að sjávarútvegurinn starfar 
ekki nema að litlum hluta innan hins 
íslenska hagkerfi s. Tekjur hans og 

skuldir eru í erlendri mynt og því 
bítur vaxtaokur krónuhagkerfi sins 
ekki á hann.

Á MEÐAN íslensk fyrirtæki njóta ekki 
sambærilegra vaxtakjara og aðgeng-
is að fjármagni og fyrirtæki í öðrum 
löndum, verður ekki um raunveru-
lega endurreisn íslensks atvinnulífs 
að ræða. Ísland mun halda áfram að 
dragast aftur úr þeim löndum sem við 
höfum borið okkur saman við þar til 
ráðist verður að rótum vandans.

EIN LEIÐ til nýrrar sóknar er að Ísland 
stefni markvisst að upptöku nýs gjald-
miðils. Þar er skynsamlegast að horfa 
fyrst til aðildar að ESB og upptöku 
evru.

Vaxtaokrið er myllusteinn um háls Íslands

Lauf Forks hefur samið við banda-
ríska fyrirtækið QBP um dreifi ngu 
á hjólagöfflum nýsköpunarfyrir-
tækisins í Bandaríkjunum, Kanada, 
Mexíkó og Mið-Ameríku. QBP selur 
hjólreiðavörur til yfi r fi mm þúsund 
verslana.    
  „Fyrirtækið er stærsti dreifi ngar-
aðili hjólavarnings í heiminum og 
nú geta verslanir á lykilmarkaðs-
svæðum tekið gaffl ana okkar til sölu 
á einfaldan hátt. Þetta er því stórt 
skref fyrir okkur og mikill gæða-
stimpill,“ segir Benedikt Skúlason, 
framkvæmdastjóri og einn af eig-
endum Lauf Forks.

Nýsköpunarfyrirtækið hefur 
þróað nýja gerð af göffl um fyrir 
reiðhjól. Þeir eru smíðaðir úr kolt-
refjum, eru innan við kíló að þyngd 
og því talsvert léttari en hefðbundn-
ir demparagaffl ar.  

„Við höfðum áður gert dreifi ng-
arsamninga á ýmsum markaðs-
svæðum en höfum nú við hakað við 
stærsta boxið eða Norður-Amer-
íku,“ segir Benedikt um samninginn 
við QBP (Quality Bicycle Products). 

Samningurinn var að sögn Bene-
dikts undirritaður í kjölfar þátttöku 
Lauf í vörusýningunum Eurobike í 
Þýskalandi og Interbike í Banda-
ríkjunum. 

„Við erum að bjóða upp á ansi 
framandi hjólagaffl a sem menn eiga 
við fyrstu sýn erfi tt með að ímynda 
sér að virki almennilega. Það kemur 
ekkert í staðinn fyrir það að menn 
prófi  gaffl ana og þarna fengu starfs-
menn QBP tækifæri til þess.“ 

Gaffl arnir hafa verið í þróun í 
tæp fjögur ár. Lauf samdi á síðasta  

ári við fyrirtæki sem framleiðir hjól 
og hjólaíhluti úr koltrefjum og fær 
nú um tvö hundruð gaffl a á mánuði 
frá Kína. 

„Okkar næstu skref verða fólgin 
í að byggja á þessum samningi og 
vonandi auka framleiðsluna. Við 
munum einnig nýta okkur sölunet 
QBP til að þróa nýjar en keimlíkar 
vörur. Það stendur okkur einna helst 
fyrir þrifum í augnablikinu að það 
hafa ekki nægjanlega margir fengið 
að prófa gaffl ana okkar.  Nú ætti það 
að breytast.“ 

Gafflar Lauf Forks
í verslanir í Ameríku 
Íslenska nýsköpunarfyrirtækið Lauf Forks hefur samið um dreif-
ingu á hjólagöfflum til Norður- og Mið-Ameríku. Framkvæmda-
stjórinn segir samninginn vera stórt skref og mikinn gæðastimpil.       

Á SKRIFSTOFUNNI  Bergur Benediktsson, Guðberg Björnsson, Rúnar Ómarsson og Benedikt 
Skúlason starfa hjá Lauf Forks.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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SKJÓÐAN er frekju- og leiðindaskjóða, sem 
lætur ekkert mannlegt sér óviðkomandi.
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Einbeittu þér að því sem þú gerir best
Áhyggjulaus rekstur bílaflotans, við stöndum vaktina með þér.

Þú veist hvað þú greiðir
Föst mánaðargreiðsla í allt að þrjú ár.

Sveigjanleiki
Það er hægðarleikur að breyta samningstíma.

Þú nýtur stærðarinnar
Hagkvæmnin sem skapast við stærð Lýsingar skilar 

sér til þín í lægri greiðslu.

Nýir bílar nýtast best
Með nýjum bílaflota nærðu aukinni hagkvæmni í 

rekstri og minni röskun verður á daglegri starfsemi.

Einföld verðskrá
Allur kostnaður við almennan akstur og þjónustu er innifalinn.

Frábær yfirsýn
Viðskiptavinir, sem þess óska, fá aðgang að upplýsingum úr 

ökurita sem auðveldar stýringu og eftirlit með stærri flota.

Með Flotaleigu Lýsingar 
geturðu lágmarkað kostnað við 
rekstur bílaflota fyrirtækisins

 Flotaleiga
– minnkar eyðslu

Bílafloti er stór kostnaðarliður í rekstri margra 
íslenskra fyrirtækja. Flotaleiga Lýsingar er nýr 
kostur á markaðnum sem gerir fyrirtækjum 
kleift að leigja bílaflota í stað þess að kaupa. 

Þannig má auka hagkvæmni, halda ófyrirséðum 
kostnaði í algjöru lágmarki og gera allar 

fjárhagsáætlanir fyrirtækisins áreiðanlegri. 
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mánaðargreiðsla 
í allt að þrjú ár

Föst 

Kynntu þér kosti Flotaleigunnar og
fáðu allar nánari upplýsingar á lysing.is
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„Ég held að það gæti verið spennandi 
fyrir greinina að fá fl eiri eigendur 
inn en við höfum engar upplýsing-
ar um að sjávarútvegsfyrirtækin 
séu að skoða skráningu í Kauphöll-
ina,“ segir Kolbeinn Árnason, fram-
kvæmdastjóri Landssambands 
íslenskra útvegsmanna (LÍÚ), þegar 
hann er spurður hvort fyrirtæki 
innan sambandsins séu að skoða 
skráningu á markað.

„Engu að síður hlýtur að vera 
spennandi fyrir þessi fyrirtæki að 
geta verið með eggin í fl eiri en einni 
körfu, þegar kemur að fjármögnun, 
og maður myndi horfa á hlutabréfa-
markaðinn sem valkost í því. Ég held 
að það væri einn af stóru plúsunum 
fyrir þá sem hér sitja að fá fl eiri hag-
aðila inn að þessu blessaða borði,“ 
segir Kolbeinn. 

Úr 24 fyrirtækjum í eitt
Greiningardeild Arion banka rifjaði 
nýverið upp að sjávarútvegurinn var 
burðarás í uppbyggingu Kauphallar 
Íslands á tíunda áratugnum og að 
blómaskeið hans á hlutabréfamark-
aði endaði á árunum fyrir hrun. Í 
Markaðspunktum deildarinnar í lok 
september var bent á að 24 fyrir-
tæki í sjávarútvegi voru skráð á 
markað við síðustu aldamót. Í þeim 
hópi voru mörg af stærstu fyrirtækj-
unum innan LÍU, eins og Samherji, 
Vinnslustöðin og Síldarvinnslan, en 
einnig fyrirtæki sem einungis sinntu 
fiskvinnslu eða markaðssetningu 
sjávarafurða. 

Aðeins eitt fyrirtæki, HB Grandi, 
er enn í höllinni en í apríl síðastliðn-
um sagði það skilið við First-North 
og fór aftur inn á Aðalmarkaðinn.

„HB Grandi ruddi brautina og það 
er mín niðurstaða að það hljóti eigin-
lega að gerast á næstu árum að fl eiri 
fyrirtæki skoði þetta alvarlega,“ 
segir Kolbeinn.  

„Sjávarútvegsfyrirtækin hafa 
styrkst heilmikið frá hruni. Afl a-
heimildir hafa verið þokkalegar, 
markaðsaðstæður fínar og veiking 
krónunnar hefur hjálpað útfl utnings-
greinunum. Greinin er mjög fjárfrek 
því það þarf miklar fjárfestingar til 
að standa undir þessu. Þær eru áber-
andi miklar núna þannig að þessi 
fyrirtæki hljóta að vera að leita leiða 
til að fjármagna sig með einhverjum 
hætti.“ 

Ýmsar ástæður
Óvissa um framtíð fi skveiðistjórnun-
ar og veiðigjöldin hafa verið nefnd 
sem aðalástæðurnar fyrir því af 
hverju nýskráningarnar hafa ekki 
verið fl eiri en raun ber vitni.  

„Það er kannski það sem stend-
ur þessu fyrir þrifum að einhverju 
leyti en auðvitað er þetta mismun-
andi eftir fyrirtækjum. Samfélags-
leg sjónarmið spila einnig inn í þetta 
að einhverju leyti og í öðrum tilvik-
um eru menn jafnvel að hugsa um að 
halda sinni stjórn yfi r fyrirtækjun-
um, bara eins og gengur,“ segir Kol-
beinn og heldur áfram: 

„Þetta er einnig að einhverju leyti 
það að menn eru að komast í gegnum 
ákveðinn skafl  núna sem er skuld-
setningin sem kom hart niður á 
þessum fyrirtækjum eins og öðrum 
í hruninu þegar erlendu skuldirnar 
hækkuðu. Það er að jafna sig núna og 
ef okkur tekst að klára það og koma 
fyrir vind þessari umræðu um fi sk-
veiðistjórnunarkerfi ð og veiðigjöldin, 
og koma af stað kerfi  sem hægt er að 
vinna eftir til lengri tíma, þá verða 
uppi aðrar aðstæður í greininni.“

Leið til að koma almenningi inn
Í samantekt Arion banka er einn-
ig rifjað upp að áður var hægt að 
fylgjast með fréttum af afkomu og 
horfum greinarinnar í gegnum til-
kynningar stærstu sjávarútvegsfyr-
irtækja landsins til Kauphallarinn-
ar. Almenningur hafi  þá haft greiðari 
aðgang að upplýsingum um gengi 
greinarinnar í gegnum ársfjórðungs-
uppgjör og aðrar tilkynningar. 

„Þetta er ein leið til að koma 
íslenskum almenningi inn í rekst-
urinn á þessum fyrirtækjum. Fleiri 
skráningar myndu hjálpa greininni 
að fl ytja sitt mál um að þetta séu 
fyrir tæki sem þurfa að hafa arðsemi 
á sitt eigið fé og að vera spennandi 
kostur fyrir eigendur sína. Því fl eiri 
sem hagsmunaaðilarnir eru því lík-
legra er að fólk fari aftur að horfa á 
sjávarútveginn sem atvinnugrein en 
ekki eitthvað annað,“ segir Kolbeinn.

„Tökum sem dæmi sveiflur í 
afkomu greinarinnar eins og þær 
þegar loðnukvótinn er ekki jafn 
stór og menn gerðu ráð fyrir. Þegar 
fyrir tæki sem eru skráð á markað 
verða fyrir slíku átta menn sig betur 
á því hvað við er að eiga þegar þeir 
sjá gengi bréfa í sínum fyrirtækjum 
fara upp eða niður.“ 

Kolbeinn segir fyrirtækin innan 
LÍÚ spennandi kost fyrir fjárfesta, 

meðal annars vegna þess að þau séu 
með sínar tekjur meira og minna í 
erlendri mynt, sem virki sem ákveð-
in sveifl ujöfnun gegn fjárfestingum í 
fyrirtækjum með tekjur í íslenskum 
krónum. 

„Reyndar er það svo að þetta er 
ein af fáum greinum á Íslandi sem 
er eftirsótt af bönkum sem vilja lána 
henni. Við erum að sjá erlenda banka 
koma inn og hasla sér völl á þessu 
sviði í samvinnu við íslenska banka.“ 

Ekki á leið í Kauphöllina á næstunni
Kolbeinn Árnason, framkvæmdastjóri LÍÚ, segist ekki vita til þess að fyrirtæki innan sambandsins séu að 
skoða skráningu á markað. Aukin aðkoma almennings gæti hjálpað greininni að flytja mál sitt. Forstjóri 
Kauphallarinnar segir það ákveðin vonbrigði hversu hægt miðar í skráningum fyrirtækja í sjávarútvegi.  

Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar (Nasdaq), 
segir það ákveðin vonbrigði að nú sex árum eftir hrun 
sé einungis eitt fyrirtæki í sjávarútvegi í höllinni. 

„Það kemur þó ekki á óvart vegna þess að óvissan 
varðandi framtíðarskipan sjávarútvegsmála hefur flækst 
fyrir skráningunum. Sjávarútvegurinn hefur síðustu ár 
búið við þessa óvissu og þá var jafnvel ekki æskilegt 
að huga að þessu. En nú hygg ég að það hafi dregið 
úr óvissunni og því tel ég að það séu að skapast kjör-

aðstæður fyrir þessi fyrirtæki til að koma inn á markað,“ segir Páll.
„Ég held að það sé ekki að vænta mikilla hreyfinga hjá fyrirtækjum í 

sjávarútvegi á allra næstu mánuðum. Þó eru einhver sjávarútvegstengd 
verkefni sem eru til skoðunar varðandi skráningu. Til framtíðar litið finnst 
mér hins vegar liggja í augum uppi að þessi stærstu sjávarútvegsfélög 
landsins ættu að vera skráð á markað af mörgum ástæðum. Ég held að 
þetta yrði afskaplega gott fyrir félögin sjálf þegar fram í sækir, bæði varð-
andi aðgang að fjölbreyttari fjárfestahópi og svo væri þetta líka geysilega 
sterk viðbót fyrir hlutabréfamarkaðinn,“ segir Páll.

VONBRIGÐI HVERSU HÆGT MIÐAR

FRAMKVÆMDASTJÓRI LÍÚ  Kolbeinn Árnason segir fleiri skráningar geta leitt til þess að fólk fari aftur að horfa á sjávarútveginn sem atvinnu-
grein en „ekki eitthvað annað.“  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson 
haraldur@frettabladid.is

Sjávarútvegs-
fyrirtækin hafa 

styrkst heilmikið frá 
hruni.
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Tap af rekstri fjarskiptafyrir-
tækisins Alterna nam 22,3 millj-
ónum á síðasta ári, samkvæmt 
ársreikningi sem skilað var 
til ársreikningaskrár þann 13. 
október síðastliðinn. Fyrirtækið 
rekur almenna talsíma- og inter-
netþjónustu og er í eigu World 
Cell Inc. 

Í ársreikningnum kemur fram 
að rekstrartap án afskrifta, fjár-
munatekna og fjármagnsgjalda 
nemur 9,9 milljónum króna, 
en afskriftir nema svo um 500 
þúsund krónum og því nemur 
rekstrartapið fyrir fjármagns-
liði í heild, eða EBITDA, um 10,4 
milljónum íslenskra króna. Mesta 
tapið er hins vegar vegna gengis-

munar en það nemur rúmum tólf 
milljónum króna. Eignir félags-
ins nema 8,2 milljónum króna, 
þar af er stærstur hluti í við-
skiptakröfum.   - jhh

Gengisþróun er helsta skýring á tapi fjarskiptafyrirtækisins Alterna:

Alterna tapaði 22 
milljónum króna

ALTERNA  Fyrirtækið er við Borgartún.

HEIMILD: GREININGARDEILD ARION BANKA

Rekstrarvörur
- vinna með þér  
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Rekstrarkostnaður slitastjórna 
föllnu bankanna þriggja nam á 
fyrri helmingi ársins 2014 samtals 
átta milljörðum íslenskra króna. 
Þetta má lesa út úr árshlutaupp-
gjörum þeirra.

Glitnir greiddi 2,69 milljarða, 
Kaupþing 2,66 milljarða og LBI 
(gamli Landsbankinn) greiddi 2,62 
milljarða króna. Rekstrarkostnað-
ur bankans minnkaði um níu pró-
sent. Þar af dróst launakostnaður 
saman um 37 prósent en lögfræði-
kostnaður sem er keyptur utan 
Íslands jókst um 81 prósent milli 
fjórðunga. 

LBI hefur markvisst dregið úr 
kostnaði við starfsemina að und-
anförnu. Skrifstofum í Amsterdam 
verður lokað áður en árið er á enda 
og verður erindum í Amsterdam 
sinnt frá Reykjavík. Þá kemur 
fram að verið sé að draga úr kostn-
aði við rekstur á skrifstofunni 
í Lundúnum  og hagræðing þar 
muni halda áfram í ár og á næsta 
ári. Jafnframt kemur fram að 
verið sé að reyna að draga saman 
í rekstrarkostnaði á skrifstofunni 
í Reykjavík og starfsmönnum þar 
hafi  fækkað. Starfsmönnum Kaup-
þings og LBI hefur einnig fækkað 
verulega frá því að slitastjórnirn-
ar tóku fyrst til starfa.

Í öllum tilfellum er stærsti 
kostnaðarliðurinn aðkeypt lög-

fræðiráðgjöf og önnur aðkeypt 
ráðgjöf. Glitnir greiddi 555 millj-
ónir króna fyrir lögfræðiráðgjöf 
á fyrri helmingi ársins sem er um 
110 milljónum meira en á sama 
tímabili í fyrra. Kaupþing greiddi 
570 milljónir fyrir sambærilega 
lögfræðiráðgjöf en það er 635 
milljónum minna en á sama tíma í 
fyrra. Landsbanki Íslands greiddi 
aftur á móti 1.131 milljón fyrir 
lögfræðiráðgjöf en það er aukning 
um tæplega 200 milljónir króna. 

Kostnaður við aðra aðkeypta 
sérfræðiráðgjöf er einnig drjúgur, 
nam tæpum 1.100 milljónum hjá 
Glitni á fyrri helmingi ársins, 827 
milljónum króna hjá Kaupþingi 
og 328 milljónum hjá Landsbanka 
Íslands. Þá telur launakostnað-
urinn einnig drjúgt en saman-
lagt greiddu þessir bankar 1.853 
milljónir króna í laun og launa-
tengd gjöld vegna starfsmanna 
sinna á fyrri helmingi ársins. Þar 
með eru ekki taldar tekjur slit-
astjórnarmanna. Glitnir greiddi 
slitastjórnarmönnum sínum 91 
milljón í tekjur á fyrstu sex mán-
uðum ársins, slitastjórnarmenn 
Kaupþings fengu 103 milljónir en 
ekki er tekið fram í ársreikningi 
LBI hvað slitastjórnarmennirnir 
fengu greitt. 

Greiðslur til slitastjórna gagnrýndar
Háar greiðslur til slitastjórnar-
manna hafa reyndar orðið tilefni 
til gagnrýni. Til að mynda sagði 
ritstjóri Tímarits lögfræðinga í 
ritstjórnarpistli rétt fyrir síðustu 
áramót að þær greiðslur sem lög-

fræðingar í slitastjórnum fá frá 
kröfuhöfum föllnu bankanna köll-
uðu á skýringar.

Hann vakti athygli á að sam-
kvæmt kröfuhafaskýrslu vegna 
Kaupþings frá 20. nóvember í 
fyrra mun hver og einn slita-
stjórnarmeðlimur hafa rukk-
að 32.500 krónur fyrir hverja 
vinnustund, án virðisaukaskatts. 
Þeir tveir meðlimir slitastjórn-
arinnar sem eru með hæsta end-
urgjaldið unnu að meðaltali 184-
188 tíma á mánuði ásamt því að 
sinna öðrum krefjandi störfum 
samhliða. Sagði Hafsteinn að 
ekki væri hægt að bera þessar 
greiðslur til slitastjórnarmanna 
saman við greiðslur til lögmanna 
í fjármálahverfi nu City í Lundún-
um. Íslenskir lögfræðingar þyrftu 
að miða við íslenskan raunveru-
leika.

Hægir á sölu eigna
Þótt slitabúin séu markvisst að 
minnka starfsemi sína og draga 
úr kostnaði eru ekki vísbending-
ar um að slitameðferðinni ljúki í 
fyrirsjáanlegri framtíð. Í skýrslu 
fjármálastöðugleikasviðs Seðla-
banka Íslands segir þvert á móti 
að vísbendingar séu um að slita-
bú föllnu bankanna haldi að ein-
hverju leyti að sér höndum við að 
umbreyta eignum í laust fé. Þetta 
skiptir máli í ljósi þess að slita-
meðferðin snýst fyrst og fremst 
um að hámarka virði eigna, 
umbreyta  þeim í laust fé og 
greiða það kröfuhöfum að lokum. 

Seðlabankinn skýrir þessa 
þróun á þann hátt að vegna fjár-
magnshaftanna hafi  gengið illa að 
greiða út úr búunum til kröfuhafa. 
Búin geti því metið það sem svo 
að það þjóni hagsmunum þeirra 

betur að geyma féð í eignum í 
stað þess að geyma það laust inni 
á innlánsreikningum.  

Hvorki talsmenn Kaupþings, 
Glitnis né LBI vildu svara Frétta-
blaðinu spurningum um það 
hverjar helstu eignir viðkomandi 
banka eru í dag, en vísuðu í opin-
berar upplýsingar um það. Þar er 
á litlu að byggja.

„Það er vandamál hjá okkur 
að við getum ekki úthlutað lausu 

Átta milljarðar í rekstrarkostnað 
gömlu bankanna á hálfs árs tímabili
Samanlagður rekstrarkostnaður gömlu bankanna nam átta milljörðum króna á fyrri helmingi árs. Kostnaður-
inn skýrist að stærstum hluta af kaupum á lögfræðiþjónustu og annarri sérfræðiþjónustu. Greiðslur til starfs-
manna og slitastjórnarmanna eru einnig háar. Ólíklegt er að slitameðferð ljúki í fyrirsjáanlegri framtíð. 

STÝRA GLITNI  Páll Eiríksson og Steinunn Guðbjartsdóttir hafa setið í slitastjórn Glitnis allt frá því að Héraðsdómur Reykjavíkur skipaði hana vorið 2009 í samræmi við lög um slitameðferð fjármálafyrirtækja. 

 2014 2013
Glitnir 2,69 2,41
Kaupþing 2,66 2,86
LBI 2,62 2,80

 *milljarðar

Rekstrarkostnaður 
á fyrri helmingi árs*

Það er vanda-
mál hjá okkur 

að við getum ekki 
úthlutað lausu fé, 
þar með talið and-
virði seldra eigna, til 
kröfuhafanna. Við 
þurfum að vega og 
meta hvenær er besti 
tíminn til að selja 
eignir.

Greint hefur verið frá því að stefnt er á tvöfalda skráningu Íslandsbanka á 
hlutabréfamarkaði, hér á landi og annaðhvort á Norðurlöndunum eða í 
London.

Í viðtali Bloomberg-fréttaveitunnar við Jón Guðna Ómarsson, fjármála-
stjóra bankans, segir hann að erlent hlutabréfaútboð myndi gagnast 
núverandi eigendum bankans sem vilji selja en séu ekki langtímaeigendur 
bankans. Fjármagnshöftin skapi þó enn vanda.

„Áður en við getum farið í útboðið verðum við að vera viss um að geta 
greitt út arð í erlendum gjaldeyri,“ segir Jón Guðni. „Það þarf að vera alveg 
skýrt frá hendi Seðlabankans að við munum hafa þennan sveigjanleika 
þar sem það mun veita fjárfestum öryggi um að greiddur verði út arður af 
fjárfestingunni í framtíðinni.“ 

Spurð að því hvort tvíhliða skráning geti farið fram áður en breytingar 
hafi verið gerðar á lögum um fjármagnshöft, segir Steinunn Guðbjarts-
dóttir: „Verið er að vinna að sölu á bankanum. Vissulega skipta fjármagns-
höft máli í því sambandi.“ 

VANDI VARÐANDI ARÐGREIÐSLURNAR
ÚTTEKT
Jón Hákon Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is



FERÐAMENN EFTIR ÞJÓÐERNI
Flestir ferðamenn sem fóru um Keflavíkurflugvöll sumarið 2013 komu frá 
Bandaríkjunum (16,1%), þá Þýskalandi (13,2%), Frakklandi (8,5%), Bret-
landi (7,9%), Danmörku (5,4%), Noregi (5,4%), Svíþjóð (4,3%), Ítalíu 
(3,3%), Hollandi (3,2%) og 
Spáni (3,1%).

Aldalöng hefð er fyrir hummus í Mið-Austur-
löndum og er það hluti af Miðjarðarhafs-
mataræði sem margir telja vera mjög 

heilsusamlegt,“ segir Laufey Sigurðardóttir næringar-
rekstrarfræðingur. 

Sómi setti hummus á markað fyrir um tveimur 
árum og hafa vinsældir þess farið sívaxandi á þessum 
tíma. „Hummus er að mestu úr kjúk-
lingabaunum, þær eru maukaðar og 
blandað við þær tahini, sem er mauk 
úr sesamfræjum, sólþurrkuðum tóm-
ötum, sítrónusafa og ólífuolíu,“ lýsir 
Laufey. Hún segir hummus því góðan 
valkost. „Í hummusi er prótein, kalk 
og einómettaðar fitusýrur. Þá er það 
einnig glútenlaust, hnetulaust, án 
eggja og mjólkurvara.“

Laufey segir hummus upplagt fyrir 
þá sem vilja auka hlut grænmetis í mat-
aræðinu. Þá sé hummus einnig afar 

fínn próteingjafi fyrir grænmetisætur. 
Hummus er mjög bragðgott og gefur ýmsa mögu-

leika. „Algengast er að nota það ofan á brauð,“ 
segir Laufey og mælir með því að smyrja hummusi 
á tvær grófar brauðsneiðar, setja ferska papriku og 
salatblöð á milli.

Þá má nota hummus í æði margt annað.  Laufey 
nefnir sem dæmi að hummus 

sé mjög fín ídýfa með gulrót-
um, kexi eða hverju sem er. 
„Hummus má líka nota í vefjur 
og svo er það mjög góður 
próteingjafi í salatbakkanum 
og fínt að skipta út til dæmis 
kjúklingnum fyrir hummus.“ 

Verðið á hummus frá Sóma 
er mjög sambærilegt við önnur 

salöt frá fyrirtækinu. „Hummus er 
framúrskarandi valkostur í skóla-
nestið, í vinnuna eða gönguferðina.“

HUMMUS ER
GÓÐUR KOSTUR
SÓMI KYNNIR  Hummus er frábært sem álegg, ídýfa og meðlæti. Upplagt til að 
auka hlut grænmetis í mataræði og er að auki glúten-, mjólkur- og eggjalaust.

M
Y

N
D

/G
V

A

GOTT ÁLEGG
Laufey segir 
hummus njóta 
sívaxandi 
vinsælda ofan á 
brauð og í salöt.

Laugavegi 178 - Sími: 551 3366
Þú mætir - við mælum og aðstoðum

www.misty.is
Opið frá 10-18 virka daga    

Laugadag opið frá kl 10-14

NÝKOMIÐ
teg TONI 

- mjög haldgóður og 
flot tur í stærðum 

75-95 DEF á 
kr. 7.995
- buxurnar á
kr. 3.995

LLaugavegi 1
ÞÞú mætir - við

ww
Opið frá 

Laugadag

- mjög
flot t

75
kr
- 
kr

Opið:  
Mán - Fös: 10:00 - 18:00      

laugard: 10:00 - 14:00Sími 551 2070

Teg: ARISONA Stærðir: 35 - 48

Verð: 12.885.-

Erum á  facebook 

Hugsaðu vel um fæturna
Hágæða skófatnaður í hálfa öld



FÓLK|FERÐIR

FÓLK ER KYNNINGARBLAÐ sem býður aug lýsendum að kynna vörur og 
þjónustu í formi viðtala og umfjallana ásamt hefðbundnum auglýsingum. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal | Hönnun: Silja Ástþórsdóttir 
Sölumenn: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434  
Kolbeinn Kolbeinsson, kkolbeins@365.is, s. 512 5447

RANNSAKAR 
MOSANN
„Í mastersverkefni 
mínu prófaði ég að 
blanda mosa í súr-
mjólk til að græða 
mosa á moldar-
undirlag. Mold-
in getur nefnilega 
verið erfið þar sem 
mikil hreyfing er á 
henni og mosinn á 
erfitt með að fest-
ast við hana. Súr-
mjólkin gerði yfir-
borðið stöðugra, 
klessti mosann við 
moldina og var auk 
þess fín næring.“

Við erum að byrja á framkvæmd 
sem snýst um að tengja gufu-
holurnar í Hverahlíð við Hellis-

heiðarvirkjun. Í því verkefni sem og 
öllum öðrum reynum við að halda til 
haga gróðurþekjunni sem við nýtum svo 
til að ganga frá annaðhvort eftir við-
komandi verkefni eða á öðrum röskuðum 
svæðum,“ segir Magnea Magnúsdóttir 
landgræðslustjóri hjá Orku náttúrunnar. 
Oftast eru notaðar vélar til verksins en 
sums staðar er undirlagið óslétt og mosa-
þekjan þunn. „Því vantaði okkur hendur 
til að safna mosanum. Mér datt í hug að 
bjóða björgunarsveitum að gera þetta 
í fjáröflunarskyni,“ segir Magnea. Þrjár 
björgunarsveitir hafa komið að verkinu 
ásamt hópi nemenda úr Landbúnaðar-
háskólanum og úr hjúkrunarfræði. 

300 FERMETRAR AF MOSA
„Þetta var heilmikið verkefni. Sérstaklega 
fyrri helgina þegar snjóað hafði nótt-
ina áður, en við náðum samt heilmiklum 
mosa og dustuðum bara snjóinn af. 
Seinni helgina gekk þetta ótrúlega vel. Við 
skófluðum mosanum með göfflum upp 
í jarðvegsdúk, fluttum hann í frystigám 
og náðum að fylla hann,“ segir Magnea 
glaðlega en hún býr nú að því að eiga 300 
fermetra af mosa sem hún getur notað 
til uppgræðslu. „Þessir 300 fermetrar 
nýtast á mun stærra svæði því mosinn 
getur nýst í uppgræðslu á margfalt stærra 
svæði,“ segir Magnea.

Mosinn í gámnum bíður nú vors. 
„Þegar búið er að ganga frá svæðinu við 
Hverahlíð ætlum við að nota þennan 
mosa til að leggja í svæðin og endur-
heimta þannig mosaþembuna.“

MOSABLÖNDUÐ SÚRMJÓLK TIL 
 LANDGRÆÐSLU
Magnea lærði landgræðslufræði í Land-
búnaðarháskóla Íslands og lagði áherslu 
á endurheimt mosaþembu. „Mosinn er 

þrautseigur og vex við mjög erfiðar að-
stæður. Hann hefur ekkert eiginlegt róta-
kerfi heldur aðeins rætlinga sem festa 
sig við yfirborðið og því þolir hann þessa 
meðferð að vera rifinn upp og frystur,“ 
segir Magnea og greinir frá því að á 
Suðurskautslandinu hafi fundist mörg 
þúsund ára mosi sem hafði lifað frosinn 
í ísnum. 

Hún hefur sjálf gert ýmsar tilraunir. 
„Í skólanum tíndi ég mosa og geymdi í 
frystikistunni heima í átta mánuði. Þegar 
ég tók hann út var hann lifandi,“ segir 
Magnea sem í M.Sc-verkefni sínu skoð-
aði hvernig hægt væri að dreifa mosa 
og nýta í landgræðslu. Hún hafði séð á 
bandarískri garðyrkjusíðu aðferð til að 
gera steina gamla í útliti. „Það var gert 
með því að maka á þá mosa sem bland-
aður hafði verið í svokallaða buttermilk.“ 
Magneu datt þá í hug að nota súrmjólk 
hér heima. „Í mastersverkefni mínu próf-
aði ég að blanda mosa í súrmjólk til að 
græða mosa á moldarundirlag. Moldin 
getur nefnilega verið erfið þar sem mikil 
hreyfing er á henni og mosinn á erfitt 
með að festast við hana. Súrmjólkin gerði 
yfirborðið stöðugra, klessti mosann við 
moldina og var auk þess fín næring,“ lýsir 
Magnea. Þessi aðferð hefur síðan verið 
notuð nokkuð í landgræðsluverkefnum 
Orku náttúrunnar. 

„Ég keypti súrmjólk hjá MS í þúsund 
rúmmetra vís. Þeir spurðu mig hvort 
ég væri að reka sumarbúðir,“ segir hún 
glettin.

MIKIL VERÐMÆTI Í MOSA
Enn er nokkur mosi eftir á framkvæmda-
svæðinu á Hellisheiði og stefnt er að því 
að fara í frekari aðgerðir til að bjarga 
honum. „Það liggja mikil verðmæti í 
mosa. Þetta eru eldgamlar plöntur sem 
vaxa mjög hægt og alveg þess virði að 
leggja smá pening í að bjarga honum,“ 
segir Magnea.  ■ solveig@365.is

BJARGA MOSA 
AF HELLISHEIÐI
LANDGRÆÐSLA  Síðustu helgar hafa björgunarsveitir og fleiri hópar unnið 
að því að tína mosa á Hellisheiði og frysta. Orka náttúrunnar stendur fyrir 
verkefninu sem er hluti af landgræðsluaðgerðum fyrirtækisins.

BJÖRGUN Í SNJÓ
Mosabjörgunarfólkið lét 
snjóinn ekki aftra sér.

SÚRMJÓLKURMOSI Magnea blandar 
stundum mosa við súrmjólk til þess að hann 
festist betur við undirlagið.

MOSABJÖRGUN Mosanum var mokað á jarðvegsdúka og hann var síðan fluttur 
í frystigám til geymslu fram á vor. Þá verður mosinn notaður til að græða upp 
svæðið á ný eftir að framkvæmdum lýkur.

Skipholti 29b • S. 551 0770

NÝ SENDING!
AF  VINSÆLU KULDASKÓNUM

MEÐ MANNBRODDUNUM

FYRIR DÖMUR 

OG HERRA

Verð:24.000.-

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Við skutlum Júlíu heim

Póstdreifing   |   Vatnagörðum 22   |   104 Reykjavík   |   Sími 585 8300   |   www.postdreifing.is

Birtingur treystir okkur fyrir 
öruggri dreifingu á Júlíu



NÝBÝLAVEGSGLEÐI
MIÐVIKUDAGUR  22. OKTÓBER 2014

Kynningarblað 

Mikil uppbygging hefur 
átt sér stað við Nýbýla-
veg undanfarið ár þar 

sem fyrirtækið Toyota hafði lengi 
aðsetur. Eftir f lutning fyrirtæk-
isins losnaði um mikið rými og 
hafa margar sérverslanir, smærri 
fyrir tæki og veitingastaðir verið 
opnuð við Nýbýlaveg 2-12. Meðal 
þeirra sem reka fyrirtæki við Ný-
býlaveg eru þær Svava Grímsdótt-
ir og Heiðrún Björk Jóhannsdótt-
ir sem reka saman hönnunarhús-
ið Ræmuna. Þær höfðu frumkvæði 
að því að setja á fót sérstaka Ný-
býlavegsgleði sem haldin verður á 
morgun, fimmtudag, enda fannst 
þeim upplagt að fagna góðum ár-
angri og vekja enn frekari athygli 
á þeim fjölda sem komið hefur sér 
fyrir á Nýbýlaveginum. „Verslan-
ir og þjónustufyrirtæki munu hafa 
opið til kl. 22 á morgun, fimmtu-
dag, og boðið verður upp á fjölda 
tilboða og afslátt af vörum og þjón-
ustu auk veitinga og tónlistar. Flest 
fyrir tækin hér hafa starfað í eitt ár 

og ný og spennandi fyrirtæki eru 
að bætast í hópinn. Í dag má finna 
hér verslanir, veitingastaði, bólstr-
ara, snyrtistofu, fasteignasölu og 
margt f leira. Við munum fagna 
hér fram á kvöld með skemmtilegri 
götustemningu og vonumst til þess 
að sjá sem flesta.“

Fyrirtæki þeirra, Ræman Ís-
lensk hönnun, mun bjóða upp á 
tískusýningu í Portinu þar sem 
sýnd verður ný hönnun frá vöru-
merkjunum Evuklæðum og Ísa-
fold. Auk þess verða Oroblu-sokka-
buxur kynntar og lokkandi tilboð 
verða á vörum í versluninni. Boðið 
verður upp á ljúfa tóna frá DJ Þuru 
Stínu sem er að þeirra sögn meðal 
flottustu ungu kvenplötusnúða á 
Íslandi í dag og kaffi og súkkulaði 
verður í boði Karls K. Karlssonar.

Margt í boði
Sérverslunin Fylgifiskar mun 
bjóða gestum að smakka á veit-
ingum auk þess sem hægt verð-
ur að kaupa gómsæta og guðdóm-

lega fiskrétti hjá þeim við Nýbýla-
veg 4. TOKYO SUSHI, sem er á 
Nýbýlavegi 4, býður upp á smakk 
á ýmsum ljúffengum réttum 
auk þess sem boðið verður upp á 
skemmtilega tilboðsbakka.

Líkamsræktarstöðin SPARTA  
er til húsa á efri hæð Nýbýlavegs 
6. Boðið verður upp á tilboð á eins 
og þriggja mánaða kortum, gestum 
verður boðið í blóðþrýstingsmæl-
ingu og hreyfigreiningu auk þess 
sem skorað verður á gesti að taka 
einnar mínútu hreyfiáskoruninni. 

Kaffihúsið Kaffitár býður upp á 
ilmandi kaffi og meðlæti fyrir eyru 
og bragðlauka. Dásamlegar eftir-
rétta „smá“-kökur verða í boði og 
veittur er 20% afsláttur af súrdeigs-
brauði. Níu heimar, skartgripa-
hönnuðir og þúsundþjalasmið-
ir, opna sína eigin skemmtilegu 
vinnustofu og bjóða einnig gest-
um upp á léttar veitingar.

Strákarnir í Bílasprautun Auð-
uns bjóða bíleigendum upp á 
tjónaskoðun og blómabúðin í Port-

inu býður frábær opnunartilboð og 
dásamlega stemningu. Verslunin 
Zo-on verður með vörur sínar á 
Factory Store-verði sem er sama 
verð og í „outlet“-verslun þeirra. 
Boðið verður upp á allt að 80% af-
slátt af eldri vörum. Leiðbeinendur 
frá Herbalife Center verða á ferð-
inni og bjóða heppnum gestum 
frítt lífsstílsmat.

Veit ingastaðurinn Serrano 
ætlar að vera með meistaramán-
aðartilboð og bjóða upp á fárán-
lega ferskt LKL-salat og hressandi 
Kristal á 1.300 krónur á Nýbýla-
vegi. Auk þess mun víetnamski 
veitingarstaðurinn Nam bjóða upp 
á bragðgóðan Bríó og níu „dump-
lings“ með bragðmiklum sósum á 
1.990 kr.

„Því ættu allir að finna eitthvað 
við sitt hæfi. Gatan mun iða af lífi 
og allt verður löðrandi í tilboðum. 
Matur, tíska, hönnun og heilsa! 
Hvað er hægt að biðja um meira? 
Nánari upplýsingar eru á Face book 
undir Götugleði á Nýbýlavegi.  

Spókaðu þig á Nýbýlavegi
Mikil gleði mun ríkja við Nýbýlaveg á morgun þegar verslanir og fyrirtæki sem þar eru staðsett halda upp á eins árs afmæli sitt. 
Boðið verður upp á veitingar og tónlist og fjölmörg tilboð og afslætti. Allar verslanir og fyrirtæki verða með opið til kl. 22.

Svava Grímsdóttir og Heiðrún Björnsdóttir 
áttu frumkvæðið að hátíðinni á morgun. 

MYND/VALLI

Uppbygging við Nýbýlaveg hefur verið blómleg undanfarið ár. Á morgun halda mörg fyrirtækjanna upp á eins árs afmæli sitt og opið er til til kl. 22. MYND/VIGNIR MÁR

ALLAR VERSLANIR OG FYRIRTÆKI VERÐA MEÐ OPIÐ TIL KL. 22 Á FIMMTUDAGSKVÖLD
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Guðbjörg Glóð Logadóttir, 
annar eigandi Fylgifiska, segir 
að viðskiptavinir á Nýbýla-

vegi komi víða að. „Við sjáum mikið 
af nýjum andlitum og erum mjög 
ánægð með staðsetninguna og mót-
tökurnar,“ segir hún. Boðið er upp á 
heitan mat, fisk og súpur í hádeginu 
sem margir nýta sér.

 „Í versluninni bjóðum við upp á 
ýmsa fiskrétti, ferskan fisk og marg-
víslegt meðlæti. Við erum með á 
bilinu tuttugu til þrjátíu tegundir 
af réttum á hverjum degi. Einstaka 
réttir hafa náð miklum vinsæld-
um og fólk kemur aftur og aftur til 
að kaupa þá. Ég get nefnt sem dæmi 
marok kó-löngu, sesambleikju, 
tandoori-steinbít og pistasíuþorsk. 
Bollurnar okkar eru líka mjög vin-
sælar. Fólki finnst þægilegt að koma 
við og kaupa mat sem er tilbúinn 
beint í ofninn. Ekki sakar að þetta 
eru hollir og bragðgóðir réttir. Sumir 
kaupa smávegis af nokkrum réttum 
til að smakka,“ segir Guðbjörg. 

Hún segir að lögð sé mikil áhersla 
á gæði vörunnar. „Fiskurinn er nýr 
og ferskur. Allt grænmeti og krydd 
sem við notum eru sömuleiðis 
gæðavörur sem við vöndum valið á. 
Allir réttirnir eru gerðir frá grunni 
hjá okkur. Við setjum allan fisk á 

ljósaborð til að tryggja að viðskipta-
vinir fái sem bestu vöru.“

Hjá Fylgifiskum er boðið upp á 
heitar tilbúnar súpur fyrir einstak-
linga og hópa. Guðbjörg segir að 
súpurnar hafi slegið í gegn. „Það 
er vinsælt að taka með sér tilbúna, 
góða súpu heim. Við erum með 
tvær tegundir af fiskisúpum, aust-
urlenska og ítalska. Einnig erum við 
með humarsúpu sem er rjómalöguð 
og koníaksbætt. Súpurnar eru seldar 
í eins lítra fötum fyrir einstaklinga 
en í stærri umbúðum fyrir hópa,“ 
segir Guðbjörg og bætir því við að 
undirbúningur fyrir jólin fari brátt 
að hefjast. Boðið verði upp á ýmis-
legt góðgæti eins og innbakaðan lax 

og síldarrétti. „Við verðum líka með 
aðventubakka sem fólk getur grip-
ið með sér en á þeim verður blanda 
af reyktum laxi, síldarréttum og 
fleiru,“ segir hún.

Opið er í Fylgifiskum alla virka 
daga til 18.30 en til kl. 14 á laugar-
dögum á Nýbýlavegi. Hægt er að 
skoða úrvalið á heimasíðunni fylgi-
fiskar.is og einnig á Facebook. 

Í tilefni götuhátíðar á Nýbýlaveg-
inum á morgun verður opið til kl. 
22 hjá Fylgifiskum og 10% afsláttur 
veittur á öllum fiskréttum, meðlæti 
og súpum. Að auki verður boðið upp 
á alls konar smakk, vínkynningu og 
lukkupott að ólgeymdri málverka-
sýningu Marteins Bjarnar.

Alls kyns góðgæti 
hjá Fylgifiskum
Ný verslun Fylgifiska var opnuð að Nýbýlavegi 4 í desember á síðasta ári. 
Versluninni var strax vel tekið og hún á marga fasta viðskiptavini. Mikil gleði 
verður hjá Fylgifiskum á morgun og hægt að smakka ýmislegt góðgæti.

Það verður mikið fjör hjá Fylgifiskum á morgun á Nýbýlaveginum. MYND/ERNIR

Domusnova Nýbýlavegi 8. 2. hæð Sími 527-1717
www.domusnova.is

Fyrir Kópavogsbúa.......

www.domusnova.is www.domusnova.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Nýbýlavegur er í mikilli nálægð við eina 
fjölförnustu stofnbraut höfuðborgar-
svæðisins og í raun má segja að gatan 

sé í miðju þess,“ segir Áshildur Bragadóttir, 
framkvæmdastjóri Markaðsstofu Kópavogs 
um gríðarlega uppbyggingu á Nýbýlavegi.

 Hún segir svæðið ekki bara þjóna Kópa-
vogsbúum heldur höfuðborgarbúum öllum. 
Eftir að Bónus opnaði verslun á Nýbýla-
vegi hafi önnur fyrirtæki beint sjónum að 
svæðinu og á rúmu ári hafi afar fjölbreytt 
og skemmtileg flóra fyrirtækja sprottið upp. 
Eftirspurn sé meiri en framboðið eftir 
húsnæði.

„Við á Markaðsstofunni fylgjumst vel með 
uppbyggingunni og höfum unnið að því 
með hagsmunaaðilum á svæðinu að laða að 
áhugaverð fyrirtæki,“ segir Áshildur.

„Öflug fyrirtæki eru nú staðsett við 
Nýbýlaveg, eins og Fylgifiskar, Lyfja og 
Kruðerí Kaffitárs og þá færði Zo-On sig 
framar á Nýbýlaveginn, en fyrirtækið hefur 
verið með rekstur um árabil á Nýbýlaveg-
inum. Þarna eru fjölmörg smærri fyrirtæki, 
blómabúð, bólstrari, vinnustofur hönnuða 
og þúsundþjalasmiða, auk líkamsræktar-
stöðvar, bílaverkstæðis og fasteignasölu. 
Að ógleymdum veitingastöðunum sem 
draga til sín stóran hóp viðskiptavina en 
við Nýbýlaveg eru til dæmis austurlenski 
veitingastaðurinn Nam, Serrano og Tokyo 
Sushi. Þá hefur eftirspurn eftir atvinnuhús-
næði í Auðbrekku snaraukist, eftir að ráð-
ist var í skipulagsbreytingar á svæðinu og á 
umferð frá Hafnarfjarðarveginn nú greiða 
leið inn á Nýbýlaveginn.“

Áframhaldandi uppbygging
Áshildur segir fjölmörg tækifæri til frekari 
uppbyggingar á svæðinu. „Við sjáum fyrir 
okkur að svæðið frá Nýbýlavegi og upp í 
Auðbrekku og Hamraborg muni eflast mikið 
á næstu misserum. Þarna eru tækifæri til 
uppbyggingar í tengslum við háskólasvæð-
ið en frá Nýbýlavegi er góð göngu- og hjóla-
leið í Háskólann í Reykjavík og stutt er í 
góðar almenningssamgöngur við Hamra-
borg. Þarna gætu tild dæmis risið glæsilegar 
námsmannaíbúðir og vel má hugsa sér upp-
byggingu Listaháskólans við Nýbýlaveg, í 
góðir tengingu við þriðju stærstu menning-
arstofnun landsins, Gerðarsafn, og ágæt-
is nálægt við háskólasvæðið í Vatnsmýrinni, 
Ferðamannastraumurinn er einnig alltaf að 
aukast hingað til lands og tel ég aðeins tíma-
spursmál hvenær fleiri gistirými byggjast 
upp á þessu svæði. Frá Nýbýlavegi er nálægð 
við útvistarsvæði, almenningssamgöng-
ur, sundlaug, menningarstofnanir og svo 
er öll þjónusta til staðar á svæðinu.  Héðan 
er heldur ekki lengi verið að hjóla niður í 
miðbæ Reykjavíkur, gegnum fallegt um-
hverfi. Það er því aðeins tímaspursmál hve-
nær þarna verður komin enn þéttari byggð 
verslunar og þjónustu og stefni í að Nýbýla-
vegurinn og nærumhverfi verði eitt öflug-
asta atvinnusvæði landsins.“

Spennandi uppbygging rétt að byrja
Gríðarleg uppbygging hefur átt sér stað á Nýbýlavegi í Kópavogi síðastliðið ár. Áshildur Bragadóttir framkvæmdastjóri Markaðsstofu 
Kópavogs segir Nýbýlaveg og svæðið þar í kring ekki aðeins þjóna íbúum Kópavogs heldur höfuðborgarbúum öllum. Fjölmörg 
tækifæri felist í frekari uppbyggingu á svæðinu sem liggur á miðju höfuðborgarsvæðisins.

Áshildur Bragadóttir, framkvæmdastjóri 
Markaðsstofu Kópavogs, segir spennandi tíma 

fram undan á Nýbýlavegi.
MYND/KÓPAVOGUR

Einar Hannesson
Hdl., Löggiltur 
fasteignasali.

Sverrir Einar 
Eiríksson

Allar nánari upplýsingar  
veitir Sverrir og Einar  
í síma: 661-7000Nýbýlavegi 8 - 200 Kópavogi  //  Sími: 527 1717  // domusnova.is 

Lundur - Verslunar og þjónustukjarni

LUNDUR
FASTEIGNAFÉLAG
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Vantar þig húsnæði fyrir þinn rekstur?

Einstök staðsetning, næg bílastæði og greið aðkoma  
í ört vaxandi íbúðar, þjónustu og verslunarkjarna!
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Við opnuðum stórglæsilega 
verslun hér á Nýbýlavegi 6 
fyrir ári síðan. Vöruúrval-

ið er mjög gott en hér erum við að 
selja nýjar vörur í bland við eldri 
vörur á lækkuðu verði,“ segir Hall-
dór Örn Jónsson, framkvæmda-
stjóri ZO•ON.

„Aðal áhersla ZO•ON er að 
bjóða upp á vel hannaða gæða 
vöru. Við erum með golf- og úti-
vistarfatnað á sumrin en á veturna 
erum við með skíðafatnað og fatn-
að sem hentar vel á götuna.  Fötin 
frá ZO•ON eru í léttari kantinum 
en við erum með allt frá þykk-
um dúnúlpum til þynnri liprari 
úlpur, primaloft, þriggja laga fatn-
að og fleira. ZO•ON er með fatn-
að jafnt fyrir fullorðna og börn en 
við komum með nýja barnafatal-
ínu í haust á mjög góðu verði, snjó-
galla og úlpur, flíspeysur, flísbux-
ur, húfur og fleira.“ 

Nýr hönnuður
„Nýlega réðum finnska hönnuð-
inn Martti Kellokumpu sem yf-
irhönnuð ZO•ON. Martti er stórt 
nafn í bransanum en áður var 

hann yfirhönnuður hjá finnska 
merkinu Halti,“ segir Halldór og 
bætir við að búast megi við nýj-
ungum frá ZO•ON í framhaldinu.

„Með nýjum manni koma nýjar 
áherslur. Martti er þegar farinn 
að kynna fyrir okkur hönnun sína 
fyrir næsta vetur og það er óhætt 

að segja að það er von á mörgu 
nýju frá ZO•ON. Martti leggur 
mikla áherslu á smáatriðin  og er 
mjög framarlega í hönnun á úti-
vistarfatnaði.“

Á morgun verðu opið til klukk-
an 22 á Nýbýlavegi í tilefni dags-
ins og boðið upp á léttar veitingar.

Fjölbreytt vöruúrval
Útivistarfyrirtækið ZO•ON opnaði nýja verslun að Nýbýlavegi 6 fyrir ári með 
áherslu á breitt vöruúrval. Þá hefur ZO•ON ráðið nýjan hönnuð frá Finnlandi.

Glæsileg verslun Zo-on að Nýbýlavegi 6 var opnuð fyrir ári. Opið verður til klukkan 22 á morgun og léttar veitingar í boði.

Halldór Örn Jónsson, framkvæmdastjóri ZO•ON segir von á nýjungum frá fyrirtækinu en 
nýlega var finnski hönnuðurinn Martti Kellokumpu ráðinn til starfa. MYND/ERNIR

Ræman er lítil og spennandi búð á Nýbýlavegi sem enginn má láta 
fram hjá sér fara. „Við Svava Grímsdóttir, rekum saman lítið hönnunar-
verkstæði og verslunina Ræmuna sem býður upp á fallegan kven-
fatnað, töskur, hálsmen og fylgihluti úr leðri, selskinni og gæru,“ segir 
Heiðrún Björk Jóhannsdóttir, eða bara Heiða. Einnig er boðið upp á 
ljósakrónur og púða úr íslenskri gæru í Ræmunni en allt er hannað og 
saumað á staðnum og því um alíslenska hönnun og framleiðslu að 
ræða.

Svava hefur hannað fatnað undir merkinu Evuklæði í rúm tíu ár og 
Heiða undir nafninu Ísafold síðan 2009. „Hér er ekki fjöldaframleiðsla 
á ferð heldur eru flíkurnar framleiddar í fáum eintökum og sama 
má segja um flesta fylgihlutina. Heiða endurnýtir mikið leðurfatnað 
í töskur og skart og eru töskurnar margar gerðar úr leðurjökkum, 
pilsum og buxum og verða því oftast engar tvær töskur eins,“ segir 
Svava. 

Ræman – Evuklæði og Ísafold fagna nú í október eins árs afmæli 
sínu. „Af því tilefni ætlum við að hafa opið til klukkan tíu annað kvöld, 
fimmtudaginn 23. október. Þar munum við bjóða upp á afmælis-
tilboð, léttar veitingar, kynningu á Oroblu-sokkabuxum og svo ætlar 
Karl K. Karlsson að bjóða gestum og gangandi upp á ilmandi Lavazza-
kaffi og Lindor-súkkulaði í búðinni okkar, Ræmunni,“ segir Heiða. 
Svava bætir við að aðalatriðið sé samt tískusýningin. „Hún verður 
haldin í listagallerýinu í Portinu við Nýbýlaveg 8. Þar mun DJ Þura 
Stína spila undir með flottri tónlist og halda uppi stuðinu og hægt 
verður að sjá allt það besta sem við erum að bjóða upp á. 

Lítil og krúttleg búð full 
af góssi og gersemum

Allt í versluninni er hannað og saumað á staðnum.  MYND/GVA

Í versluninni fæst fallegur kvenfatnaður, töskur, hálsmen og fylgihlutir úr leðri, sel-
skinni og gæru. Sömuleiðis ljósakrónur og púðar úr íslenskri gæru.

Ræman
ÍSA FOLD

Nýbýlavegur 6 s: 552 1123



WOW air – Breiðasta brosið

HÉR ERU NOKKRAR GÓÐAÐÐ R ÁSTÆÐUR FYRIR ÞVÍÞÞ AÐ FERÐASÐÐ T

Fyrsti
Íslendingurinn 
í Ameríku!

E
ftir vetrardvöl í Vínlandi hélt Leifur heimleiðis 

og sagan hermir að á leiðinni hafi hann bjargað 

fimmtán skipsbrotsmönnum frá drukknun og þá 

hlotið viðurnefnið „hinn heppni“. 

Flest höfum við farið í gegnum Flugstöð Leifs Eiríkssonar 

– Leifsstöð – og öll þekkjum við styttuna af Leifi heppna 

sem prýðir Skólavörðuholtið í Reykjavík. Styttan var 

reist árið 1932 og var gjöf frá Bandaríkjunum í tilefni af 

Alþingishátíðinni 1930. En færri vita kannski að svipaðar 

styttur af Leifi heppna eða „Leif the Lucky“ er að finna 

víða í Bandaríkjunum, í borgum eins og Boston, Seattle 

og Chicago. Hetjulegt orðspor Leifs heppna hefur borist 

víða og það er meira að segja stytta af Leifi í Duluth, 

Minnesota og heill 

garður nefndur eftir 

honum þar. Í Banda-

ríkjunum er Leifur 

heppni nefnilega 

táknmynd norrænu 

innrásarinnar í Ameríku 

og landafundur hans 

talinn mikið þrekvirki. 

WOW! Leif the Lucky – 

All American Hero!

Leifur heppni ruddi 

brautina og nú fylgjum 

við honum vestur 

um haf og viljum fá 

þig með! Fetaðu í fótspor Leifs Eiríkssonar og hafðu 

heppnina með þér. Fljúgðu með WOW air til Boston þar 

sem fyrsta styttan af Leifi var reist árið 1887. Já, hvernig 

væri að skella sér í ekta amerískt „road trip”? Keyra 

Bandaríkin þver og endilöng, heimsækja Wisconsin, 

Minnesota, South Dakota, Illinois, Colorado, Washington 

og Kaliforníu, þar sem dagur Leifs Eiríkssonar er haldinn 

9. október ár hvert. Aldeilis verðugt verkefni fyrir 

ferðaþyrsta nútímavíkinga. 

Leggstu í víking með WOW air!
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Flugstjórar
WOW air 
eru allir 
sérvaldir
vegna þess 
að það er
okkar trú 
að gestir 
WOW air 
eigi aðeins 
skilið það 
besta!

D
ömur mínar og herrar, þetta er 

flugstjórinn, Robert Ödlund, 

sem skrifar en ég vinn sem yfir-

flugstjóri hjá WOW air og er algjörlega 

í skýjunum með þá stöðu. Ég hef unnið 

hjá WOW air frá því í janúar 2014 og 

alla daga, meira að segja þá daga sem 

ég þarf að vakna vel fyrir sólarupprás 

eða fyrr, hlakka ég til að mæta í vinn-

una og hitta allt frábæra fólkið sem ég 

fæ að vinna með. 

Fyrir hönd okkar allra í þessari ein-

stöku WOW áhöfn vil ég bjóða ykkur 

velkomin að þessum pistli. Ég vona að 

þið veitið áhöfninni fulla athygli þegar 

farið verður yfir helstu áfangastaði 

WOW air en fyrst vil ég nýta tækifærið 

til að segja ykkur frá flugstjórunum 

okkar. Flugstjórar WOW air eru allir

sérvaldir vegna þess að það er okkar 

trú að gestir WOW air eigi aðeins skilið 

það besta! Tvisvar á ári, að lágmarki, 

gangast þessir flugmenn undir hæfnis-

próf í flughermi þar sem farið er yfir öll 

helstu atriði. Ég er viss um að ykkur 

langar að vita hvað það er í raun og 

veru sem fram fer í svona flughermi 

og hér kemur það: Við fljúgum! Þetta 

er bara eins og venjulegur dagur „á 

skrifstofunni“ hjá okkur, með öllum 

þeim atvikum sem flugstjórar geta þurft 

að leysa úr. Það er mikilvægt að setja 

öryggi gesta og áhafna í fyrsta sæti, og 

það er það sem WOW air gerir 100%. 

Við hjá WOW air leggjum okkur öll 

fram um að vera flugfélag fólksins. 

Allir sem koma um borð eru gestir 

okkar. Við njótum þess í botn að fá 

að hanga með ykkur í 35.000 fetum 

og lofum að leggja okkur öll fram um 

að gera flugferðina sem þægilegasta 

fyrir ykkur. Áhafnir WOW air eru þéttur

hópur. Við vinnum ekki bara saman 

heldur hittumst við oft utan vinnunnar,

borðum saman, förum á tónleika o.fl. 

Þetta á allt sinn þátt því hvernig við 

vinnum saman sem ein heild.  

Nú er víst komið að lokum pistilsins, 

ég vona að þið eigið öll frábæran dag 

og að ég sjái ykkur fljótlega um borð 

hjá WOW air.

Með kveðju, 

Robert Ödlund, yfirflugstjóri WOW air

Fólk sem ferðast á auðveldara 

með að kynnast nýju fólki. Þetta 

er mikilvægur kostur hjá þeim sem 

ferðast mikið einir, ef maður talar ekki 

við neinn þá kynnist maður engum. 

Ferðalög hjálpa okkur að komast út úr 

skelinni. 

Fólk sem ferðast er sjálfsörugg-

ara. Sú dýrmæta reynsla sem 

fæst með ferðalögum um ókunn lönd 

fyllir okkur meira sjálfsöryggi.

Fólk sem ferðast hefur meiri 

aðlögunarhæfni. Þegar maður

er búinn að lenda í því að missa af 

lestinni, að leigubíllinn er fastur í 

umferðarteppu, að fá ekki matinn 

sem maður vill eða að það er eðla 

á hótelherberginu verður maður 

einhvern veginn tilbúnari til að takast 

á við hvaða aðstæður sem er með 

fullkomnu æðruleysi.

Fólk sem ferðast er gáfaðra.

Ferðalög gefa okkur tækifæri 

til að kynnast heiminum, fólkinu, 

sögunni og menningunni. Við öðl-

umst aukinn skilning á því hvernig 

heimurinn virkar. 

Leifur Eiríksson var fyrsti Evrópumaðurinn sem
steig fæti á Norður-Ameríku og nefndi hann landið 
Vínland. Það var árið 1000 eða fimm öldum áður 
en Kristófer Kólumbus kom fyrst til Ameríku. 

Flugfélag fólksins

Flugstjóraávarpið

Robert Ödlund, yfirflugstjóri hjá WOW air.

Fólk sem ferðast er hugmynda-

ríkara. Heima er hugur okkar 

bundinn fjötrum hins kunnuglega 

en um leið og við skiptum um um-

hverfi slaknar á þessum fjötrum og 

lausnirnar virðast liggja ljósar fyrir. Svo 

er líka miklu skemmtilegra að velta 

fyrir sér hlutunum á kaffihúsi við Signu 

en heima á skrifstofunni. 

Fólk sem ferðast er hamingju  -

samara. Á ferðalögum lærum 

við að komast af með minna, við 

slökum á og sjáum heiminn í nýju ljósi. 

Það er ekki hægt annað en að verða 

hamingjusamari eftir gott ferðalag. 

Jáhh! Fólk sem ferðast er einfaldlega 

flottast. 

Hjá WOW air trúum við því að ferðalög ættu að vera fyrir
alla. Þetta er ekki bara lúxus. Ferðalög gera okkur að 
betri manneskjum og víkka sjóndeildarhringinn.

Allir ættu að 
ferðast

Sú dýrmæta
reynsla sem 
fæst með 
ferðalögum 
um ókunn 
lönd fyllir 
okkur meira 
sjálfsöryggi.

Eigum við að 
skreppa?
Það er gaman að vera ungt flugfélag í mótun, 
sérstaklega þegar við getum nýtt þennan 
sveigjan leika og glatt Íslendinga með sérferðum 
á landsleiki erlendis. Já, stundum erum við í 
boltanum! 

Í fyrra skruppum við til Króatíu, fyrr á þessu ári fóru Silfur  -

skeiðarnar saman til Mílanó og sunnudaginn 16. nóvember 

n.k. verður farin sérferð á vegum Gaman Ferða til Prag til 

að fylgjast með íslenska fótboltalandsliðinu leika gegn því 

tékkneska. 

Stemningin sem myndast um borð þegar farið er í svona 

sérferðir er eiginlega ólýsanleg en oftast er um að ræða 

skrepp-ferðir þar sem ekki þarf að bóka gistingu. 

Af hverju ekki að skreppa? 



Washington
Flug frá 14.999  kr.
Í boði: Frá júní til september
4 flug á viku
WOW air mun næsta sumar bjóða upp á flug til 
Baltimore-Washington International-flugvallar 
og þótt hér sé lögð áhersla á Washington, D.C. má 
ekki gleyma því að þetta er 3 fyrir 1 áfangastaður 
því einnig er skemmtilegt að heimsækja borgirnar 
Baltimore og Annapolis sem eru í næsta nágrenni. 

Í Washington, D.C., sjálfri höfuðborg Bandaríkj-
anna … borg minnismerkjanna er sagan bæði 
skrifuð og geymd. Þetta er algjör draumaborg 
þeirra sem vilja drekka í sig ameríska sögu og 
menningu. Taktu með aukaminniskort í mynda-
vélina og gleymdu þér við að skoða öll minnis-
merkin og söfnin.

Dublin
Flug frá 12.999 kr. 
Í boði: Allan ársins hring frá júní 2015
3 flug á viku

Dublin hefur vaxið úr grasi og er orðin nútímaleg 
evrópsk stórborg þar sem þó er haldið fast í 
hinar sönnu írsku rætur. Hér er lifandi menning 
og stutt í óspillta og fagra náttúru auk þess sem 
Írland er algjör paradís fyrir golfara. Við skulum 
heldur ekki gleyma því hversu fljótur maður er 
að fljúga til Dublin, bara svona rétt rúmlega tvær 
klukkustundir og maður er lentur á grænu bú álfa-
eyjunni í einn ískaldan Guinness. 

Boston
Flug frá 14.999 kr. 
Í boði: Allan ársins hring frá 27. mars 2015 
5 flug á viku

Íslendingar elska Boston, borg andstæðnanna 
þar sem gömul og ný menning mætast og háhýsi 
gnæfa yfir fallega grónum görðum. Hér er nóg 
um að vera allan ársins hring, matur, menning, 
verslanir, næturlíf og náttúra í næsta nágrenni. 
Sjáðu Boston Red Sox á Fenway Park eða sigldu 
um á svanabát. Að lokum geturðu kíkt á staðinn 
þar sem allir vita hvað þú heitir, Cheers!

Barcelona
Flug frá 14.999 kr. 
Í boði: Frá maí til október

3-4 flug á viku
Strönd og borg, tapas og 
flamenco. Barcelona er 

klárlega borgin sem býður 
upp á allt. 
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Stuttgart
Flug frá 14.999 kr. 

Í boði: í júlí og ágúst
2 flug á viku

Gullfalleg og heillandi, Stuttgart 
hefur upp á margt að bjóða, 
allt frá miðaldakastölum til 

glæsilegra og nútíma-
legra bílasafna. 

Mílanó
Flug frá 15.999 kr. 

Í boði: frá maí til september
Flogið 2-3 í viku

Nyrsta borg Ítalíu er jafnframt 
sú nútímalegasta því hún er 

fjármálamiðstöð Ítalíu og ein af 
þremur helstu tískuborgum 

heims. Ekki gleyma að kíkja á 
síðustu kvöldmáltíðina. 

Vilníus
Flug frá 19.999 kr. 

Í boði: Frá júní til ágúst
1 flug á viku

Stórkostleg menningarborg 
með ríka sögu, fallegar 
byggingar og fjölbreytt 

næturlíf. 

WOW air

París
Flug frá 9.999 kr. 
Í boði: Allan ársins hring

3 flug á viku í vetur
8 flug sá viku í sumar

Ólgandi ástríður, menning og listir, 
turnar, torg og blóðheitir Fransmenn. 

Allt þetta finnur þú í París ásamt 
dásamlegum kaffihúsum, 

Eiffel-turnin um og ekta 
franskri stemningu. 

Düsseldorf
Flug frá 12.999 kr. 

Í boði: frá júní til ágúst
2 flug á viku

Tíska, matur, menning og tjútt! 
Er hægt að biðja um meira? 
Düsseldorf er svo sannar-

lega borg sem vert er að 
heimsækja.

Við tengjum saman heimsálfurnar. 
20 áfangastaðir árið 2015. Hvert viltu fara?

Gerðu verðsamanburð!

F
b

v
f

e
H



Tenerife
Flug frá 19.999 kr. 
Í boði: Allan ársins hring frá mars 2015
1 flug á viku

Kanarí kallaði og við svöruðum. Tenerife er algjör 
paradísareyja og þar er einstök veðursæld og 
stór   brotin náttúra. Hér er kominn fullkominn 
áfangastaður bæði fyrir þá sem vilja slaka á og þá 
sem vilja sletta úr klaufunum. Gullnar strendur, 
vatns   leikjagarðar, golfvellir, flottir veitingastaðir og 
fjörugt næturlíf. Hvað getur maður beðið um meira?

Róm
Flug frá 19.999 kr. 
Í boði: Júní, júlí og ágúst
Flogið einu sinni í viku.

Allir vegir liggja til Rómar en það er auðvitað 
miklu þægilegra að fljúga bara. Kíktu á Vatíkanið, 
Sixtínsku kapelluna, Colosseum, Forum Roman-
um og allar hinar gersemarnar sem þessi sögu-
fræga borg hefur að geyma. Vissir þú í Róm eru 
yfir 16% af öllum menningarfjársjóðum heimsins? 
Við skulum heldur ekki gleyma því að Róm er á 
Ítalíu og hér er ljúfur matur og gelato eins og þú 
getur í þig látið. 

London
Flug frá 9.999 kr. 

Í boði: Allan ársins hring. 
8-11 sinnum í viku. 

Tedrykkja, fiskur og franskar, 
fótbolti og risavaxinn klukku-

turn sem vill láta kalla sig 
Ben. Menning, söfn og 
söngleikir hvert sem 

litið er. WOW!

Berlín
Flug frá 9.999 kr. 
boði: Allan ársins hring. 

3 flug á viku í vetur
6 flug á viku í sumar

verjar eru pottþéttir. Hér eru 
ffihús á hverju horni, þétt-

et in skapandi listaspírum. 
Hámenn ing, lágmenning 

og allt þar á milli.

Alicante
Flug frá 14.999 kr. 

Í boði: Frá mars til október. 
3-4 sinnum í viku

Sól, sandur og sældarlíf. Nóg 
að gera fyrir börn og fullorðna, 
allt frá vatnsleikjagörðum til 

meist aragolfvalla. Vorum 
við búin að minnast á 

sólina?

Varsjá
Flug frá 19.999 kr. 

Í boði: Frá apríl til september og í 
desember og janúar 

3 flug á viku yfir hásumarið
 1 flug á viku í september

Höfuðborg Póllands er heillandi 
og uppfull af sögu og skemmti-

legu fólki. Sjarmerandi borg 
sem vert er að bæta á 

ferðalistann. 

Billund
Flug frá 14.999 kr. 
Í boði: Júní, júlí og ágúst
1 flug á viku

Allir vilja komast til Billund enda er þetta rétti 
staðurinn fyrir gott fjölskyldufrí. Legoland, 
Lalandia og Givskud-dýragarðurinn eru endalaus 
uppspretta skemmtunar og það er ábyggilegt að 
vika verður varla nóg. Leiktu þér með krökkunum 
eða finndu barnið innra með þér og mundu eftir 
að taka frá pláss í töskunni fyrir alla flottu 
Lego-kubbana. Kaup manna höfn

Flug frá 9.999 kr. 
Í boði: Allan ársins hring. 

5 flug á viku frá janúar til mars
7-8 flug á viku frá apríl til ágúst

Uppáhaldsborg Íslendinga og ekki að 
ástæðulausu. Hér eru allir ligeglad, 

bjórinn er góður, Strikið er langt 
og Tivoli býður upp á enda-

lausa skemmtun. 

Lyon
Flug frá 12.999 kr. 

Í boði: frá júní til ágúst
2 flug á viku. 

Lifðu hinu ljúfa lífi og heimsæktu 
miðstöð matar- og víngerðarlist ar 
í Frakklandi. Lyon er ómótstæði-
leg borg fyrir sælkera og reynd-

ar alla aðra sem vilja njóta 
Frakklands.

Amsterdam
Flug frá 9.999 kr. 
Í boði: Allan ársins hring 

frá júní 2015
3-4 flug í viku

Stærsta borg Hollands er lúxus 
fyrir augun og næring fyrir sálina. 

Þetta er rétti staðurinn fyrir 
listunn endur og þá sem elska 

tignarlegar byggingar. 

Salzburg
Flug frá 14.999 kr. 

Í boði: Frá desember til febrúar
1 flug á viku

Frá Salzburg er stutt til flottustu 
skíðasvæða í heimi. Austurríkis-

menn kunna manna best að 
búa til flotta skíðastemn-

ingu í Ölpunum.



WOW air – Stundvísi

„Ekkert „lággjalda“ 
við WOW air“
„Ég byrjaði að fljúga með WOW air fyrir jólin 

2013 vegna sýningar sem ég hélt í London. 

Verðið réði mestu um val mitt á flugfélagi.

Þetta fyrsta flug kom á óvart, léttur andi og 

eins og að hverfa nokkur ár aftur í tímann, 

þegar mér þótti meira gaman að ferðast.

Það var ekkert „lággjalda“ við WOW air.

Viðmót framlínunnar og umhverfið var 

skemmtilegt.

Ég vil sérstaklega nefna það að mér fannst 

blað WOW air vel unnið, og bæði fræðandi

og skemmtileg afþreying.

Takk fyrir mig, Eggert Jóhannsson

Vetrarferð til Parísar

Hægt var að finna ódýr flug til Parísar í 

nóvember, desember og janúar en febrúar 

varð fyrir valinu vegna þess að þá var mest 

úrval af ódýrum fargjöldum auk þess sem 

hótelverð í París voru einstaklega lág á 

þessum tíma.*

Flug fram og til baka, 13.-16. febrúar (með sköttum
og gjöldum) = 26.262 kr. á mann
0-5 kg handfarangur, fram og til baka = 0 kr.*

Við bjóðum yfir 2.600 hótel og gistimögu  -

leika í París. Hér eru nokkur dæmi um 

ódýrustu hótelin:

HIPHOTEL PARIS BELLEVILLE GARE DE L‘EST

12.383 kr. á mann í tvíbýli í 3 nætur.

IBIS PARIS PORTE D‘ITALIETT

12.659 kr. á mann í tvíbýli í 3 nætur

HOTEL DU NORD ET DE L‘ESTLL

19.745 kr. á mann í tvíbýli í 3 nætur

Aðventuferð til Köben

Sumir hafa einfaldlega ekki þolinmæði til 

að panta flugmiða með margra mánaða 

fyrirvara og bíða svo spenntir eftir 

ferðinni. Ef parið vill komast út svolítið 

fyrr gæti verið ódýrara að skreppa til 

Köben en hótelverðið þar er svolítið 

hærra á þessum tíma árs. 

Flug fram og til baka, 4.-8. desember (með
sköttum og gjöldum): 21.825 kr.
0-5 kg handfarangur, fram og til baka = 0 kr.*

Við bjóðum yfir 11.400 hótel og 

gistimöguleika í Danmörku. Hér eru 

dæmi um ódýrustu hótelin í Köben:

GUESTHOUSE COPENHAGEN

18.323 kr. á mann í tvíbýli í 3 nætur

RENT A ROOM COPENHAGEN

24.238 kr. á mann í tvíbýli í 3 nætur

Vorferð til Berlínar

Þeir sem hafa vaðið fyrir neðan sig og bóka 

með góðum fyrirvara næla sér í betri verð á 

vinsælum dagsetningum og áfangastöðum 

og hótelin eru á mun lægra verð. Svona lítur 

vorferð til Berlínar út fyrir parið okkar.

Flug fram og til baka, 30. apríl -3. maí, með sköttum
og gjöldum: 36.674 kr. á mann.
0-5 kg handfarangur, fram og til baka, = 0 kr.*

Við bjóðum yfir 1.100 hótel og 

gistimöguleika í Berlín. Hér eru dæmi um 

ódýrustu hótelin: 

EASYHOTEL BERLIN HACKESCHER MARKT

9.415 kr. á mann í tvíbýli í 3 nætur.

APAPP RTHOTEL VEGA

12.017 kr. á mann í tvíbýli í 3 nætur

IBIS BERLIN KURFUERSTENDAMM

15.362 kr. á mann í tvíbýli í 3 nætur

*Ef parið okkar ákveður að deila með sér einni 
ferðatösku bætast við 3.999 kr. á mann.
* ATH. Öll verð miðast við bókunarvélar WOW air og 
Booking.com 10. október 2014.

F
erðir WOW travel eru fjöl-

breyttar og spennandi en þar 

má helst finna borgarferðir og 

sólarferðir en einnig aðventu-

ferðir, ferðir eldri borgara sem 

og sérferðir til ólíkra áfangastaða eins og 

t.d. Garda-vatnsins. Snillingarnir hjá WOW

travel taka einnig að sér að gera tilboð í 

ferðir fyrir hópa af hinum ýmsu stærðum 

og gerðum.

WOW travel er ferðaskrifstofa í eigu WOW air, stofnuð í ársbyrjun árið 
2012 og setur saman ferðir til áfangastaða WOW air.

Það eru gömul sannindi og ný að fyrirhyggja margborgar sig, 
sérstaklega þegar kemur að ferðalögum enda bókast bestu
verðin og vinsælustu dagsetningarnar alltaf fyrst. WOW air hefur
gert samstarfssamning við Booking.com sem býður upp á gríðar-
legan fjölda hótela og gistimöguleika um allan heim og tryggja 
gestum ávallt lægsta verðið.

Njóttu lífsins eða 
sinntu jólainnkaupunum 
í Köben eða Malmö

Sumarpakkarnir koma fljótlega í loftið. Fylgist með á wowtravel.is

Flugfélag fólksins

Köben
Ævintýraferð í Tivoli, búðaráp 
á Strikinu, øl og smørrebrød í 
Nýhöfn … Aðventustemningin í 
Kaupmannahöfn er engri lík, slök 
en um leið er skemmtunin aldrei 
langt undan. 

Malmö
Malmö er einstaklega falleg og skemmtileg borg með mið  -
bæ sem iðar af lífi. Töluverður munur er á verðlagi í Svíþjóð 
og Danmörku og flykkjast því Kaupmanna   hafnar   búar yfir 
Eyrarsundið í verslunarferðir. Frá Kastrup til Malmö tekur 
einungis 20 mínútur að ferðast með lest. 

Verð frá 52.900 kr. á mann í tvíbýli.

Innifalið: Flug með sköttum og gjöldum, gisting í 3 nætur með 
morgunverð og 5 kg handfarangur. Ferðir í boði í nóvember og desember. 
Bókanlegt á heimasíðu WOW travel: wowtravel.is.
 

Julefrokost í Köben 
4.-7. desember 
Heimsókn til Kaupmannahafnar 
á aðventunni er algjörlega 
ógleymanleg upplifun. Fallegar 
skreytingar um allt, fjölbreytt 
götulíf, jólamarkaðir, rjúkandi 
jólaglögg og ilmur af ristuðum 
möndlum. 

Verð frá 69.900 kr. á mann í tvíbýli.

Innifalið: Flug með sköttum og gjöldum, gisting í 3 nætur á Wakeup 2* 
með morgunverði, Julefrokost á yndislegu veitingahúsi í Kaupmannahöfn 
og 5 kg handfarangur. Bókanlegt á heimasíðu WOW travel: wowtravel.is.

Vetrarferðir til 
London eða 
Brighton

London beibí!
London er ein mest spennandi 
borg Evrópu og hvort sem þú ert 
verslunarfíkill eða menningarviti 
þá er London svarið. 

Brighton beibí!
Ein fegursta borg Bretlands og jafnframt einn vinsælasti 
áfangastaður ferðamanna enda er Brighton talsvert ódýrari 
og rólegri en London. Brighton er mjög þægileg borg og þar 
er allt sem hugurinn girnist; verslanir, leikhús og tónleikar, 
meira að segja strönd! 

Verð frá 49.900 kr. á mann í tvíbýli.

Innifalið: Flug með sköttum og gjöldum, gisting í 3 nætur með 
morgunverði og 5 kg handfarangur. 
Ferðir í boði frá nóvember til maí. Bókanlegt á heimasíðu 
WOW travel: wowtravel.is.

Franska vorið

Löng helgi í París
Menning, listir og vorveður í París. 
Notið tækifærið og njótið Parísar 
á besta tíma ársins, þegar allt er 
nýútsprungið og vorið hefur tyllt 
niður tánum í borg ljósanna. 

Verð frá 55.900 kr. á mann í tvíbýli.

Innifalið: Flug með sköttum og gjöldum, gisting í 
3 nætur með morgunverði og 5 kg handfarangur. 
Bókanlegt á heimasíðu WOW travel: wowtravel.is.

Láttu WOW travel 
stjana við þig

Fólk leitar til WOW travel vegna þesss að þar er veitt 

góð þjónusta og þar ræður ríkjum sveigjanleiki og 

umfram allt viðráðanleg verð. Árið 22015 mun WOW

travel halda áfram á sömu braut og auðvitað bæta

við spennandi áfangastöðum, s.s. DDublin og Róm,

Tenerife, Boston og Washington.

Sumarpakkarnir koma fljótlega í loftið. 
Fylgist með á wowtravel.is

Sparaðu og bókaðu alla 
ferðina á wowair.is

Allt á einum stað

Við settum ímyndunaraflið á yfirsnúning og ímynduðum okkur par sem langar 
að skreppa í rómantíska helgarferð.

fur aldrei verið auðveldara að 
ódýrustu flugin á wowair.is.

yrst á „gulu kass-

ndir aðalmynd-
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stað sem heillar þig mest 

og skoðaðu „skipuleggjarann“,

stöplarit sem sýnir ódýrustu 

verðin sem í boði eru fyrir 

hvern mánuð. 

Samtals verð á mann:

38.645-46.007 kr.

Samtals verð á mann:

40.148-46.063 kr.

Samtals verð á mann:

46.089-52.036 kr.
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Blómabúðin í Portinu flutti nýverið á Nýbýlaveg 8 en hún var áður á 
Garðatorgi (Blómabúðin Sóleyjarkot). „Þar vorum við til húsa í tæp fimm 
ár,“ segir eigandinn og blómaskreytirinn Jóhanna Einarsdóttir. Hún hefur 
alla tíð átt heima í Kópavogi og kann afar vel við að vera komin heim.

„Hér verður ríkulegt úrval af blómum og hægt að fá allar gerðir 
skreytinga, svo sem fyrir útfarir, brúðkaup og svo framvegis. Við erum líka 
með sérvalda og fallega gjafavöru. Um þessar mundir eru jólavörurnar 
frá House Doctor einmitt að tínast inn og þá er nóvemberkaktusinn 
kominn í hús.“

Jóhanna segir áfram verða lagða áherslu á persónulega þjónustu og 
notalegt viðmót. Hún býður sína gömlu og góðu viðskiptavini í Garðabæ  
velkomna og segir blómabúðina nú í alfaraleið enda Nýbýlavegurinn vel 
staðsettur. „Það var á árum áður blómabúð hér á Nýbýlavegi en nú hefur 
aðgengi og umhverfi  breyst til hins betra.“  

Jóhanna býður alla velkomna í formlega opnun í dag, fimmtudag, 
23. október. Það verða spennandi tilboð og opið til klukkan 22.

Blómabúð í alfaraleið

Blómabúðin í Portinu var áður á Garðatorgi, hét Blómabúðin Sóleyjarkot en gekk 
ávallt undir nafninu Blómabúðin á Garðatorgi.

BESTA PIKKÖPP-LÍNAN

KYSSTU MIG

ÉG FÉKK MÉR
SERRANO

SERRANO ER GOTT FYRIR ÁSTINA

Verið velkomin á nýjan og glæsilegan  
veitingastað okkar á Nýbýlavegi 6-8.





Götupartý 
á Nýbýlavegi

15% afsláttur 
af öllum lausasölulyfjum
fimmtudaginn 23. október*

Við hlökkum til að sjá þig

*Tilboðið gildir aðeins í verslun Lyfju á Nýbýlavegi.
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Lyfja Nýbýlavegi 4, sími 527 2755.                                                                                                        
Opið alla virka daga frá kl. 10–18:30 
og laugardaga kl. 11–16.

www.lyfja.is

Kvöldopnun og kertaljós
á morgun

Nýbýlavegi 12, Kópavogi
facebook.com/kruderi

Fimmtudaginn 23. október 
verður opið til kl. 22.00 í Kruðeríi. 

20% afsláttur verður af 
súrdeigsbrauðum frá kl. 18.00 
sem og tilboð á kaffi og kruðeríi.

Njótið kertaljósa og huggulegra 
veitinga í Kruðeríi Kaffitárs.





LAND ROVER Range rover evoque 
dynamic. Árgerð 2012, ekinn 16 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.skoðar 
skipti Verð 9.480.000. Rnr.106529.
BÍLAMATKAÐURINN 5671800

JEEP Grand cherokee overland. 
Árgerð 2014, ekinn 13 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.EINN MEÐ 
ÖLLU Verð 10.490.000. Rnr.106519.
BÍLAMARKAÐURINN 56718000

90% FJÁRMÖGNUN
 HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2013, 
ekinn 66 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
TILBOÐ 1.590.000. Rnr.231454.
BÍLAMARKAÐURINN 5671800

METANBÍLL
FORD Explorer xlt 4x4 
metan.7MANNA Árgerð 2007, 
ekinn 123 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.000. Rnr.223440.
BÍLAMARKAÐURINN 5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

EINN EIGANDI !
Range Rover Sport Supercharged 
05/2006 ek 79 þ.km (Einn með öllu) 
sjá raðnr 154288 verð 4.4 mil !!!

DIESEL !
Toyota Landcruiser 120 GX Diesel 
06/2007 ek 119 þ.km sjálfskiptur nú 
á 4490 !!!

ÓDÝR !
Nissan X-Trail 10/2002 ek 138 þ.km 
sjálfskiptur gott eintak , verð 890 
þús !!!

SPARNEYTINN !
VW Polo Trendline 06/2012 ek 83 
þ.km beinskiptur góð þjónusta verð 
1680 þús !!! (skipti möguleg)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

TOYOTA Land cruiser 100 vx. 
Árgerð 2005, ekinn 198 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 5.900.Gullmoli 
Mjög vel þjónustaður og með öllu. 
Rnr.312563.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

HYUNDAI I 30 stw . Árgerð 2008, 
ekinn 97 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.290.000. Rnr.130822.

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 2006, 
ekinn 162 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.190.000. Rnr.110192.Áhvílandi 
700.þ Uppl. 588-5300

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

VW Passat Highline station skráður 
05/2007 Ekinn 157 þkm. Bensín, 
sjálfskiptur, sóllúga, ný heilsársdekk, 
álfelgur. Verð kr. 1.790.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard. 

12-16
http://www.mbbilar.is

2014 NÝIR JEEP GRAND 
CHEROKEE OVERLAND 4X4

Sá flottasti, V6 290hö, eyðsla í 
blönduðum akstri 10.4L, 8 gíra 
sjálfskiptur, Hlaðinn lúxus búnaði, 
Þennan verður þú að skoða, ATH 1 
eftir, Tilboðsverð aðeins 10.990þkr, 
Eru í salnum,

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau 

11-15
http://www.isband.is

M.BENS B 180 cdi blue efficiency. 
Árgerð 2012, ekinn 25 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.790.000. 
Rnr.220686.

TOYOTA Land cruiser 200 vx. 
Árgerð 2008, ekinn 112 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.750.000. 
Rnr.125824

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Vantar allar gerðir bíla og 

annara tækja á skrá og staðinn
www.hofdabilar.is

HYUNDAI I30 CLASSIC II WAGON. 
Árgerð 2013, ekinn 30 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 2.990.000. Frábær bíll sem 
eyðir innan við 5 l/100 km.

TOYOTA RAV4 GX. Árgerð 2013, ekinn 
71 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Tilboðsverð 
5.250.000.

HYUNDAI SANTA FE II. Árgerð 2013, 
ekinn 51 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Tilboðsverð 4.700.000.

Interport ehf
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur

Sími: 569 3308
www.interport.is

Toyota Land Cruiser 120VX 35”, árg. 
5/2003, ek 226þkr, Ný 35” dekk, 8 
manna, Leður, Mjög flottur bíll, Ásett 
verð 3490þkr, Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Flottur 4x4 jeppi. Ford sport trac ‚05 
ekinn 70þ.km. skoðaður ‚15, leður og 
topplúga. Tilboð 950þ.kr. S. 896 9791.

Tilboð, MERCEDES-BENZ GLK 220 
CDI 4MATIC árg. ‚12, ek. 34 þ.km. 
dísel, torfærupakki ofl. Verð 6.600.000 
engin skipti. S. 895 0484.

KAUPUM 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.

Toyota LandCruiser GX 150, nýskr. 
09/2011 Ekinn 55þ.k.m. Disel, 33” 
breyttur 7 manna ath. skipti á góðum 
TLC 120. Mjög vel með farinn bíll. 
Verð 8,4 millj. Uppl. í s. 896 4436.

 500-999 þús.

FRÁBÆR 4X4 Í SNJÓINN !
MMC Outlander 4x4. bensín. árg 
‚05. ek 121þús. bsk. sk ‚15. glæný 
vetrardekk. ný tímareim. flottur og 
vel útbúinn bill. ásett verð 1.290þús. 
Tilboðsverð 990þús stgr. vísaláni í 
boði. uppl í s:659-9696

TILBOÐSVERÐ AÐEINS 
799ÞÚS STGR !!!

Lexus IS 200 árg ‚02. ek 175þús km. 
sjálfskiptur. sk ‚15. ný vetrardekk. ný 
tímareim. smurbók frá upphafi. frábær 
í akstri. ásett v:1.250þús. Tilboðsverð 
799þús stgr. 100% vísalán í boði. 
s:659-9696

TILBOÐSVERÐ 699ÞÚS STGR !!!
Audi A6 2.4 árg ‚01. ek. 187þús km. 
station. sjálfsk. nýsk. ný vetrardekk. 
smurbók ásett verð 1.190þús. 
Tilboðsverð aðeins 699þús stgr. 
möguleiki á 100% vísaláni. uppl í 
s:659-9696

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA 0-600 
ÞÚS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 600 
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast 
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01, 
skoða allt er með pening og pappíra 
klára og get gengið frá kaupum strax, 
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

VÖRUBÍLASTÖÐ 
HAFNARFJARÐAR

Getum útvegað sand og önnur 
fyllingarefni og fjarlægt efni úr 

lóðum. Höfum trailera, kranabíla 
og vörubíla. Getum útvegað 

gröfur.
Upplýsingar veittar í síma 555 

0055

 Varahlutir

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali. 
VAKA S:567 6700.

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

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf, 
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo. 
Renni diska og skálar. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.Baldursnes 2  ///  603 Akureyri  ///  S: 464-8600 

Krókháls 5f  ///  110 Reykjavík  ///  S: 414-0000

• Léttkeðjur
     • Mottukeðjur
        • Zik-zak keðjur
           • Þverbandakeðjur
             • Krossbandakeðjur

NÚ ER RÉTTI TÍMINN AÐ HUGA 
AÐ SNJÓKEÐJUM!
Eigum til keðjur á allar gerðir vinnuvéla, 
sendibíla, vöru- og flutningabifreiða,
dráttarvéla og lyftara

til sölu

til sölu

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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fé, þar með talið andvirði seldra 
eigna, til kröfuhafanna. Við þurf-
um að vega og meta hvenær er 
besti tíminn til þess að selja eign-
ir sem við eigum. Ef við umbreyt-
um eign sem við eigum nú þegar 
yfi r í peninga, þá horfum við fram 
á að þeir peningar eru einhvers 
staðar á reikningi með tiltölulega 
lágum vöxtum á meðan eignin er 
kannski að skila góðum arði í því 
formi sem hún er í í dag. Auðvit-
að hefur þetta allt saman áhrif 
og það er líka fl ókið að fi nna rétta 
tímann til að selja eignir,“ segir 
Jóhannes Rúnar.

Hann segir að það sé víðar en 
hér sem vextir af bankareikning-
um eru lágir. „Okkur ber skylda 
lögum samkvæmt til að hámarka 
virði eignanna. Við værum að 
bregðast þeirri skyldu okkar ef 
við seldum eign sem skilar búinu 
góðri ávöxtun og legðum andvirði 
hennar inn á reikning með tiltölu-
lega lágri ávöxtun, vitandi það að 
það getur liðið nokkur tími þar til 
við getum úthlutað andvirðinu til 
kröfuhafa. Fyrir utan það að við 
erum með mikið af eignum sem 
hafa skilað okkur góðri afkomu,“ 
segir Jóhannes Rúnar.

Í skýrslunni kemur fram að 
búin hafa nú umbreytt um 2/3 af 
heildareignum í laust fé. Hefur 
það gerst nokkuð jafnt og þétt yfi r 
tíma hjá öllum búunum. Þá segir 
jafnframt að ólíkur hraði á lausa-
fjársöfnun milli búanna skýrist 
að verulegu leyti af eignasam-
setningu þeirra. Bú Kaupþings 
eigi hlutfallslega mun meira af 
eignum sem samanstanda af 
eiginfjárhlutum en eignir hinna 
búanna eru meiri í skuldaskjöl-
um. Eftir því sem líður á slitameð-
ferðina verður sífellt erfi ðara að 

umbreyta þeim eignum sem eftir 
standa í laust fé því að auðseljan-
legustu eignir losna fyrst. 

Steinunn Guðbjartsdóttir, for-
maður slitastjórnar Glitnis, segir 
að af heildareignum búsins sé 
búið að koma u.þ.b. 70% af eign-
um í verð. Hún segir að viðskipta-
leg sjónarmið ráði ákvörðun um 
ráðstöfun eigna. „Ef hagkvæmara 
er að bíða með ráðstöfun um sinn, 
til dæmis til að njóta arðs af eign 
eða bíða betri sölutíma, þá er það 
gert enda er það ein af skyldum 
slitastjórnar að hámarka verð-
mæti eigna.“ Hún vill ekki greina 
frá því hverjar eru síðustu eignir 
sem bankinn seldi. „Vísa til þeirra 
opinberu upplýsinga sem tiltækar 
eru um Glitni,“ segir hún í svari 
við fyrirspurn um málið.

Eignirnar nema einni og hálfri 
landsframleiðslu
Í skýrslu fjármálastöðugleika 
segir að eignir Glitnis, Kaup-
þings og LBI séu nú metnar á 
um eina og hálfa  landsfram-
leiðslu. Þar af eru innlendar eign-
ir um 38% en hlutfall innlendra 
krafna er einungis tæplega 6%. 
Að öðru óbreyttu muni tæplega  
hálf landsframleiðsla af innlend-
um eignum koma í hlut erlendra  
kröfuhafa. Viðskiptajöfnuður 
þjóðarbúsins veiti ekki svigrúm 
fyrir  útfl æði krónueigna búanna 
og hindra verði fyrirsjáanlegt 
ójafnvægi  í greiðslujöfnuði þjóð-
arbúsins af útgreiðslum þeirra 
með því að draga  úr vægi inn-
lendra eigna í eignasöfnum 
þeirra. Engar ákvarðanir liggja 
fyrir um framhald slitameðferðar 
búanna og raunar segir að fram-
hald slitameðferðar föllnu bank-
anna sé verulegri óvissu háð. 

SLITASTJÓRN LANDSBANKANS   Herdís 
Hallmarsdóttir og Halldór Backman 

mynda slitastjórn Landsbankans ásamt 
Kristni Bjarnasyni. 

Slitastjórn Landsbankans heldur 
fund með kröfuhöfum á morgun, 
fimmtudag. Páll Benediktsson, 
upplýsingafulltrúi LBI, vildi af þeirri 
ástæðu ekki svara fyrirspurn Frétta-
blaðsins um það hverjar helstu 
eignir kröfuhafanna væru eða hvaða 
eignir bankinn hefði síðast selt. Þá 

var einnig spurt hvort slitastjórnar-
menn hefðu samið um einhverjar 
aukagreiðslur frá kröfuhöfum ef 
nauðasamningar myndu nást. Slíkir 
fundir eru haldnir reglulega en þar 
er meðal annars farið yfir slita-
ferlið og á morgun verður farið yfir 
reikninga fyrir þriðja fjórðung. Einnig 

verður rætt um samninga vegna 
skuldabréfs Landsbankans hf. Eins 
og kunnugt er bíða samningsaðilar 
þess að Seðlabanki Íslands veiti svar 
um það hvort undanþágubeiðni, 
sem er forsenda samningsins, verði 
samþykkt. Frestur til að gefa svar 
rennur út á morgun.

KRÖFUHAFAR FUNDA Á MORGUN
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„Þetta er spennandi starfsvett-
vangur í smásölugeiranum sem ég 
þekki vel og tengist líka ferðalögum 
og ferðamönnum sem er mjög vax-
andi markaður á Íslandi,“ segir Þor-
gerður Þráinsdóttir, nýráðin fram-
kvæmdastjóri Fríhafnarinnar.  

Þorgerður starfar í dag sem for-
stöðumaður verslana- og markaðs-
sviðs Lyfju en mun fara yfi r til Frí-
hafnarinnar á næstu vikum. 

„Þetta er afar athyglisverður 
starfsvettvangur og velta Fríhafn-
arinnar hefur vaxið á undanförn-
um árum og stefnir í að fara upp 
í átta milljarða króna á þessu ári. 
Farþegum um Kefl avíkurfl ugvöll 
er að fjölga mikið og það er áskor-
un fyrir Fríhöfnina sem verður 
spennandi að takast á við,“ segir 
Þorgerður.

Hún er stúdent frá Framhalds-
skólanum á Húsavík og með BA- 
og Cand.psych-gráður í sálfræði 
frá Háskóla Íslands. Einnig lauk 
hún PMD-stjórnendanámi frá Opna 
háskólanum í Reykjavík í fyrra.

„Ég starfaði sem fl ugfreyja hjá 
Atlanta með námi og á sumrin frá 
1998-2003,“ segir Þorgerður þegar 

blaðamaður spyr um hennar fyrri  
störf. Hún nefnir einnig starf við 
ráðgjöf hjá fyrirtækinu IBM Con-
sulting Services sem er í dag hluti 
af PwC á Íslandi. 

„Svo var ég ráðin starfsmanna-
stjóri Lyfju árið 2003 og ég sinnti 
því starfi  í sjö ár eða þangað til ég 
tók við verslana- og markaðssvið-
inu,“ segir Þorgerður.

Hún hefur nú yfi rumsjón með 
daglegum rekstri verslana Lyfju, 
Apóteksins og Heilsuhússins og 
sér því um öll innkaup, samninga 
við birgja og auglýsinga- og mark-
aðsmál.

Þorgerður er gift Ingvari 
Jóhanni Kristjánssyni viðskipta-
fræðingi og þau eiga þrjú börn á 
aldrinum fi mm til sjö ára. 

„Frítíminn fer mikið í fjölskyld-
una. Ég eignaðist þrjú börn á innan 
við tveimur árum sem var pínu erf-
itt en það er allt að verða mun ein-
faldara núna,“ segir Þorgerður og 
hlær.

„En ég hef einnig áhuga á lík-
amsrækt og ýmiss konar hreyfi ngu. 
Ég þarf líka að fara að dusta rykið 
af golfkylfunum. Þær fóru aðeins 
á hilluna þegar ég eignaðist börn-
in. Svo fi nnst mér gaman að elda og 
spá í uppskriftir og gera eitthvað 
nýtt og spennandi í þeim málum.“  

Vann um tíma
sem flugfreyja 
hjá Atlanta
Þorgerður Þráinsdóttir var nýverið ráðin 
framkvæmdastjóri Fríhafnarinnar. Hún er 
fædd og uppalin á Húsavík, lærði sálfræði við 
Háskóla Íslands og hefur starfað hjá Lyfju frá 
2003. Ætlar að dusta rykið af golfkylfunum.

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson 
haraldur@frettabladid.is

TEKUR VIÐ FRÍHÖFNINNI  Þorgerður er fædd og uppalin á Húsavík og segist vita fátt betra en 
að eyða sumarfríinu fyrir norðan.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA  

„Þorgerður, eða Dæja 
eins og ég kalla hana, 
er nagli, traust, klár, 
skemmtileg, pottþétt 
og svo miklu meira til. 
Hún er einhver skipu-

lagðasta manneskja sem ég þekki og 
það er draumur hverrar „þetta redd-
ast“-týpu að ferðast með henni. Löngu 
fyrir brottför er hún búin að mastera 
lestakerfi áfangastaðanna og er orðin 
vel upplýst um bestu verslanirnar og 
lagerstöð þeirra (í alvöru). Dæja er 
fáránlega tæknivædd og hugsar vel um 
sitt, hún verður komin með Apple-
úrið á úlnliðinn áður en við vitum 
af og á sennilega einn snyrtilegasta 
fjölskyldubíl á landinu. Hún hefur alla 
tíð stefnt hátt og ég held að við séum 
rétt að byrja að fylgjast með flottu flugi 
hennar.“

Kolbrún Þorkelsdóttir 
lögfræðingur hjá Völvu lögmönnum 

„Við Þorgerður höfum 
verið samstarfsaðilar 
og vinkonur í ein níu ár 
eða allt frá því hún réð 
mig til Lyfju árið 2005. 
Þorgerður er ein-

staklega greind kona, hefur gríðarlegan 
metnað í að gera vel og á mjög auð-
velt með að setja sig inn í nýja hluti 
og tileinka sér ný störf. Ég veit ekki 
hvort það liggur í grunnmenntuninni 
eða ekki, en ég held að störf hennar 
í hinum ýmsum menningarheimum 
og heimshlutum fyrir háskólaárin hafi 
kennt henni að lesa vel í umhverfi 
sitt og skilja aðstæður betur en aðrir. 
Hún er algjört tækjanörd og mikill 
fagurkeri, finnst gott að borða góðan 
mat, drekka eðalvín og kaupa falleg 
föt, elskar allt með glimmeri. Frábær 
manneskja sem verður sárt saknað!“

Unnur Steinsson 
vörustjóri Lyfju 

TÆKJANÖRD SEM HÆGT ER AÐ TREYSTA Á 

Sérfræðingar þér við hlið



FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA
414-1710 / sala@tl.is

reddot design 
winner 2013

HRAÐI OG HREYFANLEIKI

Professional fartölvulínan frá Asus er hönnuð fyrir kröfuharða stjórnendur.  
 s r okki hvað varðar hraða  áreiðanleika o  a naöry i.  
a einar l sileika o  kraft ikla vinnslu fyrir verkefni da sins.
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Horfur í íslensku efnahagslífi  eru 
bjartari en um langt árabil. Sam-
kvæmt nýrri spá hagdeildar ASÍ 
má búast við góðum vexti lands-
framleiðslunnar á komandi árum. 
Spáin gerir ráð fyrir að hagvöxt-
ur verði 3,1-3,5% fram til ársins 
2016, árlegur vöxtur einkaneyslu 
verður á bilinu 3,4%-4,3%. Fjár-
festingar taka við sér og aukast á 
bilinu 14,8%-17,2% en gert er ráð 
fyrir að ráðist verði í byggingu 
þriggja nýrra kísilverksmiðja og 
að íbúðafjárfesting aukist um 
rúm 20% á ári út spátímann. Þá 
dregur úr atvinnuleysi. Áhyggju-
efni er að verðbólga fer vaxandi 
og verður yfi r verðbólgumark-
miði Seðlabanka Íslands næstu 
tvö árin og vextir hækka. Þó að 
dragi úr atvinnuleysi og atvinnu-
þátttaka aukist þá virðist meira 
atvinnuleysi en þekktist fyrir 
hrun vera að festast í sessi hér á 
landi. 

Stefnuleysið skaðar
Þrátt fyrir batnandi stöðu eru 
undirliggjandi veikleikar í hag-
kerfi nu. Við búum enn við gjald-
eyrishöft og enn bólar ekkert á 
tillögum ríkisstjórnarinnar um 
gengis- og peningamálastefnu. 
Ekki þarf að fara mörgum orðum 
um það hversu skaðlegt það er 
að ekki liggi fyrir stefna í þess-
um lykilþáttum efnahagslífsins 
sex árum eftir hrun. Þá er útlit 
fyrir að hagvöxtur verði bor-
inn uppi af vexti þjóðarútgjalda 
í stað þess að útfl utningur dragi 
vagninn. Jöfnuður í viðskiptum 
við útlönd versnar því á komandi 
árum. Þrátt fyrir að ríkissjóður 
verði rekinn með afgangi er ekki 
sjáanlegt að ríkisfjármálin muni 
styðja við það sem hlýtur að vera 
eitt helsta markmið efnahags-
stjórnarinnar sem er að viðhalda 
stöðugleika. Þvert á móti virð-
ast stjórnvöld ætla að gera sömu 
hagstjórnarmistökin og gerð voru 
á árunum fyrir hrun þegar ríkis-
fjármálin unnu beinlínis gegn við-
leitni Seðlabankans til að koma á 
stöðugleika. Þá má gera ráð fyrir 
að sú hrina launaleiðréttinga, sem 
hófst í upphafi  ársins, muni halda 

áfram þannig að taktur launa-
breytinga verði svipaður næstu 
árin og á yfi rstandandi ári.

Óvissa á vinnumarkaði
Aðilar vinnumarkaðarins hafa 
í sameiningu unnið að því að 
leggja grunn að því að við getum 
búið við sambærilega kjara- og 
efnahagsþróun og önnur Norður-
lönd. Þar er áhersla lögð á geng-
is- og verðstöðugleika og upp-
byggingu kaupmáttar í hægum 
en öruggum skrefum án þess að 
veikja samkeppnisstöðu útfl utn-
ingsatvinnuveganna. Til þess að 
slíkt geti gengið eftir þarf ann-
ars vegar breiða sátt um að það 
fyrirkomulag sé æskilegt og hins 
vegar trúverðuga efnahagsstefnu 
sem hefur sama markmið. Hvor-
ugt er til staðar. Langt er síðan 
jafn lítil samstaða hefur verið á 
vinnumarkaði um launastefnu. 
Þannig samdi ríkisvaldið t.d. um 
tæplega 30% hækkun launa fram-
haldsskólakennara í rúmlega 
tveggja og hálfs árs samningi þar 
sem 16% launahækkun kemur á 
fyrsta ári samningstímans á 
meðan almennar launahækkan-
ir margra hópa voru 2,8% í eins 

árs samningi. Þá hafa stjórnvöld 
á engan hátt staðið við yfi rlýsing-
ar um að haga ákvörðunum sínum 
og stefnumörkun í efnahags- og 
félagsmálum þannig að þær styðji 
við samninga sem lagt geta grunn 
að stöðugleika. 

Á komandi árum mun reyna á 
hvort við getum tekist á við veik-
leika hagkerfi sins og komið hér á 

svipaðri efnahagslegri umgjörð 
og er í nágrannalöndunum eða 
hvort við ætlum að láta tækifærin 
líða hjá og halda áfram í gamla 
farinu. Verði ekki veruleg hugar-
farsbreyting hjá ríkisvaldinu mun 
viðleitni aðila vinnumarkaðarins 
til að koma hér á breyttri nálgun 
í efnahags- og kjaramálum verða 
unnin fyrir gýg.

Á starfsferlinum og í viðskiptum er okkur stöðugt 
kennt að við þurfum að mæta þörfum hins aðil-

ans. Markaðsdrifin fyrirtæki mæta þörf-
um markaðarins og starfsferilskráin er 

löguð að þörfum fyrirtækisins – það er 
jú markaðssetning á okkur sjálfum. En 
hvað með okkur? Getum við alltaf verið 
það sem hinn aðilinn vill? Eigum við 

ekki líka að hugsa um okkur sjálf?
Ég vinn mikið með minni fyrirtækj-

um í markaðsmálum. Höfuðregl-
an í markaðsstarfinu er að upp-
fylla þarfir markaðarins. Flestir 
stofna hins vegar fyrirtæki 
vegna þess að þeir hafa brenn-
andi ástríðu fyrir því sem þeir 
gera, og við vonum að sem 

flestir velji sér starfsvettvang á sömu forsendum. 
Það vefst fyrir mörgum viðskiptavinum mínum 
að samræma þetta tvennt: Það sem markaðurinn 
vill og það sem ég sjálf(ur) vil. Það er fullkomlega 
skiljanlegt. Hins vegar ef ég er risafyrirtæki með 
fullt af fjármunum og tækifæri á markaði, þá spyr 
ég ekki að því hvort ég hafi ástríðu fyrir því. Ég 
spyr bara hvort það er viðskiptalega góð ákvörð-
un. Síðan ræð ég rétta fólkið til að mæta þörfum 
markaðarins.

Hver er þinn X-faktor?
Sá sem rekur lítið fyrirtæki, eða sækir um starf, 
þarf að huga að fleiru en bara hvað hinn aðilinn 
vill. Við þurfum að huga að því hvað við viljum. 
Hver við erum. Hver ástríða okkar er og hver sér-
staða okkar er. Það er nógu erfitt fyrir að reka 

lítið fyrirtæki en það er ómögulegt án ástríðu. Sér-
staða okkar getur heldur ekki bara ráðist af því 
sem hentar fyrir markaðinn, því að hún er sam-
ofin persónuleika okkar sjálfra. Þess vegna þurf-
um við fyrst að leita inn á við og finna fyrir hvað 
við stöndum, hver okkar ástríða er og hvað er sér-
stakt við okkur sem við getum nýtt okkur, hvort 
sem er í viðskiptum eða starfi. Rúna vinkona mín 
kallar þetta að finna X-faktorinn sinn. Þetta er 
okkur öllum svo mikilvægt að hún er m.a.s. búin 
að skrifa bók um það! Við megum ekki vanmeta 
mikil vægi þess að setja fyrst súrefnisgrímuna á 
okkur sjálf, áður en við uppfyllum þarfir annarra.

Ég er heppin. Ég hef náð að samræma ástríðu 
markaðsnördsins því að byggja upp fyrirtæki sem 
mætir markaðsþörf og viðskiptalegt vit er í. Ég 
hef náð að finna minn X-faktor. Hver er þinn?

Hvað þarft þú? 
Hin hliðin
ÞÓRANNA K. 
JÓNSDÓTTIR, 
MBA, markaðsnörd

Skoðun
Ólafur Darri Andrason
hagfræðingur ASÍ

Forstjóri Total lést í árekstri á flugvellinum í Moskvu

Vöxtur framundan í íslensku efnahagslífi

LÉST Í MOSKVU  Christope de Margerie, forstjóri franska olíufyrirtækisins Total, lét lífið í árekstri á flugvellinum í Moskvu á mánudagskvöld 
þegar einkavél hans lenti í árekstri við drukkinn ökumann á snjóplóg. Þrír úr áhöfn vélarinnar létust að auki. Hlutabréf í Total féllu um 1,35 
prósent í Kauphöllinni í París í gær og flaggað var í hálfa stöng fyrir utan höfuðstöðvar fyrirtækisins í París.    NORDICPHOTOS/AFP

Eyjólfur Árni Rafnsson, sem gegnt 
hefur starfi forstjóra Mannvits 
síðastliðin 12 ár, mun að eigin ósk 
láta af störfum sem forstjóri um 
næstu áramót. Í tilkynningu segir 
að hann muni áfram starfa fyrir 
félagið á sviði verkefnastjórnunar 
og markaðs- og kynningarmála. 
Við starfi  Eyjólfs Árna tekur Sig-
urhjörtur Sigfússon, en hann hefur 
verið fjármálastjóri Mannvits frá 
því 2012. Sigurhjörtur er löggiltur 

endurskoðandi og viðskiptafræð-
ingur frá Háskóla Íslands. Áður en 
hann réðst til Mannvits var hann 
forstöðumaður áætlana og grein-
inga hjá Skiptum. 

Mannvit er alþjóðlegt ráðgjafar-
fyrirtæki, en fyrirtækið og dótt-
urfélög þess er með starfsemi auk 
Íslands í Þýskalandi, Ungverja-
landi, Noregi, Bretlandi og Síle. 
Hjá fyrirtækinu starfa um 350 
manns. 

Sigurhjörtur Sigfússon tekur við forstjórastöðu af Eyjólfi Rafnssyni:

Úr stóli forstjóra 
eftir tólf ára starf

.

LÆTUR AF STÖRFUM  Eyjólfur Árni Rafnsson hættir í starfi forstjóra Mannvits um áramótin.
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Drive Delta Sander 180W 

3.390 

2.542
Arges HDA1508 kúttsög

23.990 14.349

Rafhlöðuborvél með höggi,  
HDA2544 18V

17.900
13.425

GMC 14,4V 1,2Ah með 
aukarafhlöðu, stiglaus hraði, 
BMC taska

 

5.990
3.594

Drive flísasög 600W

9.290  6.967

Drive-HM-140  1600W - 
14cm hræripinni - 2 hraðar

22.990

18.392

Asaki AN871  180mm 
Slípirokkur 2200w 

13.890

10.417

Arges HDA2201 steinsög 1200w 

7.990

4.794

2100W, 420  lítr./klst.
Þolir 50°C heitt vatn, 
8 metra málmbarki, 
sápubox, 
með bursta

 Black&Decker  
 háþrýstidæla max bar 150 

 

52.990

42.392

Asaki ASM 305 Asaki 
Kúttsög 1600W 305x30mm

 

49.909

29.994

Drive hornalaser 90 gráður

12.450

9.960
Drive gíraffi gips- og spartl slípivél 
620w 0-980sn/min

34.900

27.920

Ryk/blautsuga Drive ZD10-50L 
1000W, 50 lítrar

28.900

17.340

Arges HKV-100GS15 1000W, 15 lítrar

25.900

20.720

Drive LG3-70A 1800W 
flísasög 86x57cm 

139.900

83.940
Drive LG4-570A 800W flísasög 
79x39cm borð

39.900

29.925

Drive Pro 600mm flísaskeri í tösku

21.990

16.492

Öflugar hjólbörur 90 lítra 

8.590

6.872

Stingsög HDA1110, 710W 

8.900

6.675

Fræsari HDA1205 1800W

11.900

8.925

RLA-05
Áltrappa 5 þrep, tvöföld

 

6.690

5.352

Rafhlöðuborvél 
/skrúfvél HDD 3213 12V DIY

8.990

6.742

SM-RLG07
Áltrappa 7 þrep, tvöföld 

25.590

20.472

ALM14DF 14,4V Li-Ion 
herðsluskrúfvél  
2,8Ah  135Nm

36.890

22.134
AR636 18V Skrúfvél 
Ni-Cd 2,0Ah 158Nm

16.990

12.742
ALM18DB 18V Li-Ion borvél 
2,8Ah / 38Nm

39.990

29.992

ALM18DD 18V höggborvél 
Li-Ion 2,8Ah 38Nm 2 hraðar

41.800

31.350

AV226 800W höggborvél

16.900

12.675

63102 4 bönd með 
krókum 2,5x360 cm

2.490 

1.743

AS103 370W 10mm 
borvél

4.990

3.742

 20-40% AFSLÁTTUR
í Múrbúðinni

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR

40%
AFSLÁTTUR



USD 120,1
GBP 193,99

DKK 20,59
EUR 153,52

NOK 18,29
SEK 16,66

CHF 127,02
JPY 1,12 

Netfang rit stjorn@markadurinn.is Sími 512 5000 Fax 512 5301
Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang visir.is

Gengi gjaldmiðla FTSE
6.372,33 +105,26
 (1,68%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskipti

STJÓRNAR -
MAÐURINN

@stjornarmadur

20.10.2014 Hættan er nefnilega fyrir hendi. Hér liggja 
enn þá alveg gríðarlegar eignir, bæði til lengri tíma og 
skemmri tíma þótt, eins og ég hef skilið það, tekist hafi 
að losa um skammtímakrónueignir. Þær hafa minnkað 
úr 700 milljörðum í 350 milljarða en samt liggja enn 
gríðarlegar langtímaeignir og skammtímaeignir 
þannig að losun hafta getur á mannamáli skapað 
rými fyrir stóra aðila til að fara með eignir sínar 
úr landi sem getur skapað verulega hættu fyrir 
almennt launafólk. Katrín Jakobsdóttir, formaður VG

Hrefnu Ösp Sigfi nnsdóttur hjá 
Landsbankanum þætti skyn-
samlegt að sjá stjórnvöld beita 
skattaafslætti til að auka þátttöku 
almennings á hlutabréfamarkaði.

HLUTABRÉFAMARKAÐURINN man 
sinn fífil fegurri. Viðskipti í ár eru 
minni en í fyrra og langt  frá því 
sem var fyrir hrun. Vonandi stend-
ur það til bóta enda skilvirkur 
hlutabréfamarkaður nauðsynlegur.

Stjórnarmaðurinn er sammála 
Hrefnu um aðkomu almennings 
að hlutabréfamarkaði en ósam-
mála þeirri leið sem hún leggur til. 
Markaðurinn er hærra verðlagður 
en helstu samanburðarmarkaðir 
og varhugavert að keyra upp eftir-
spurn með skattafslætti og valda 
innistæðulítilli verðhækkun og 
viðkvæmum pappírsgróða.

En mætti ekki veita skattafslátt 
til fjárfestingar í frumkvöðlastarf-
semi?

SPROTAFYRIRTÆKI eiga erfitt upp-
dráttar í núverandi rekstrarum-
hverfi. Ofan á þau vandamál sem 
erlendir kollegar þeirra þurfa að 
yfirstíga, búa íslenskir sprotar við 
haftastefnu sem gerir nær ómögu-
legt að sækja erlent fjármagn. 
Skattafsláttur gegn fjárfestingu í 
frumkvöðlastarfsemi gæti auðveld-
að aðgengi sprota að fjármagni.

Stjórnarmaðurinn leggur því 
til svokallaða frumkvöðlavottun. 
Slíkt væri veitt ungum fyrirtækj-
um, með tekjur undir ákveðnu 
hámarki og meginstarfsemi á 
Íslandi. Fjárfesting í frumkvöðla-
vottuðu fyrirtæki myndi skapa 
tekjuskattsafslátt fyrir fjárfestinn 
sem næmi 50% fjárfestingarinn-
ar. Færi sprotafyrirtækið síðar í 
þrot myndi fjárfestirinn fá auka-
tekjuskattsafslátt sem næmi 25% 
af fjárfestingunni, en myndi ekki 
þurfa að greiða fjármagnstekju-
skatt ef hún skilaði hagnaði.

Galið munu sumir segja, en 
þetta er nú samt fyrirkomulag sem 
hefur gefið góða raun í Bretlandi.

Sprotafyrirtækin nota fjárfest-
ingu til að ráða nýja starfsmenn, 
kaupa hráefni o.fl. Skattafslátt-
urinn skilar sér því jafnharðan út í 
þjóðfélagið og skapar skatttekjur.

Eftir hverju erum við að bíða?

ALLTAF LÉTTIST PYNGJAN Sam-
tal Geirs Haarde og Davíðs Odds-
sonar í tengslum við lán Seðlabank-
ans til Kaupþings var í fréttum 
í síðustu viku. Lánveitingin var 
ákveðin sama sólarhring og neyð-
arlögin svokölluðu, sem eins og 
allir vita kipptu stoðum endanlega 
undan alþjóðlegri bankastarfsemi 
á Íslandi. Báðir hafa varið ákvörð-
unina síðan. Geir sagði hana rétta 
í ljósi aðstæðna, og Davíð gekk 
enn lengra á prentaðri einkablogg-
síðu sinni sem í daglegu tali kallast 
Reykjavíkurbréf. Eitt er þó erfiðara 
að verja, sú staðreynd sem endur-
speglast í nýlegri Capacent-könnun 
að í ritstjóratíð Davíðs á Morgun-
blaðinu hefur lestur blaðsins dreg-
ist saman um þriðjung, með tilheyr-
andi tekjutapi fyrir útgáfufélagið. 

Frumkvöðlavottun

Nánari upplýsingar í síma 590 2045 eða á benni.is
Söluaðilar um land allt

„Gripið sem
ég þarf - hvernig 
sem viðrar“
Toyo harðskeljadekk hafa
sannað sig við íslenskar aðstæður

Halldór Már Þórisson - Sölufulltrúi Wurth á Íslandi

„Ég er á ferðinni allt árið. Keyri yfir sex þúsund kílómetra á mánuði 
landshorna á milli. Ég þekki vegina vel, en færðin er fljót að breytast. 
Maður leggur stundum af stað í bongóblíðu en endar í blindbyl. Ég hef 
notað harðskeljadekkin frá Toyo í mörg ár. Þau gefa mér gripið sem ég 
þarf – hvernig sem viðrar.” 

ður

mánuði 
breytast. 
byl. Ég hef
pið sem ég
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60 MILLJÓNA TAP
Viðsnúningur hjá Kosti

Rekstur verslunarinnar Kosts í Kópavogi 
skilaði 60 milljóna króna tapi eftir skatta 
á síðasta ári. Þetta kemur fram í árs-
reikningi Kosts lágvöruverðsverslunar 
ehf. Þar segir að skuldir félagsins hafi 
verið 13,5 milljónum umfram eignir 
við síðustu áramót. Viðsnúningur hafi 
hins vegar orðið í rekstri félagsins, 
það sem af er árinu 2014, og eigið fé 
sé nú jákvætt.  

KEYPTI HEIMKAUP.IS
Vefverslun í nýjar hendur

Móberg ehf. hefur ákveðið að selja Heimkaup.is úr rekstri 
sínum. Kaupendur eru Guðmundur Magnússon, fram-
kvæmdastjóri hjá Latabæ, og fleiri fjárfestar. Þeir eignast 
fyrirtækið með kaupum sínum á Magna verslunum ehf., 
eiganda Heimkaup.is, Skífunnar og Gamestöðvarinnar. 
Guðmundur var áður framkvæmdastjóri Sony Center, 
Office One og BT.  

Skorri Rafn Rafnsson, forstjóri Móbergs, segir í frétta-
tilkynningu að Móberg ætli að einbeita sér að öðrum 
sviðum og þar á meðal Bland.is. 



| SMÁAUGLÝSINGAR | 

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662 
4010 www.vy.is

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar, 
gerum tilboð í búslóðaflutninga út 
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S. 
772 3222

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK - 
FLOTUN

Getum bætt við okkur verkum í 
flísalögnum, múrverki og 

múrviðgerðum. 

Áratuga reynsla og vönduð 
vinnubrögð

Tímavinna og tilboð
Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 867 4254

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

SMÍÐAR OG RAFMAGN. 
 ÁRATUGAREYNSLA

Getum bætt við ökkur verkefnum í 
raflögnum og smíðavinnu. Tilboð eða 
tímavinna. Uppl. í s. 848 6904

 Nudd

Ertu með stirðar mjaðmir, verki niður 
í læri. Eða viltu koma og slaka á í 
notarlegu umhverfi? Nuddstofan Jera 
Síðumúla. S. 659-9277.

Heilnudd, úrvals nudd fyrir alla. 
Nuddstofan PT sími. 669 0802.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Samskipti annast uppsetningu 
Stimpla. Einnig getur þú hannað þinn 
eigin stimpil á samskipti.is, S:580-
7820 eða sendu fyrirspurn á sala@
samskipti.is

HEITUR POTTUR
Amerískur rafmagns nuddpottur, árg. 
‚05, nýyfirfarin í toppstandi. Uppl í 
gsm. 8982805

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 
www.kaupumgull.is

Opið mán - lau 11-17, 
Kringlan - 3. hæð 
(Hagkaupsmegin) 

Upplýsingar í síma 661 7000

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.

STUDIÓ-LJÓS ásamt softboxi, 
umbrella og stöndum, einnig þrífót 
og slá fyrir bakgrunn óskast til 
kaups, upplýsingar í síma 697-5202 
(Borghildur)

 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

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

Kenni allan daginn Toyota 2011, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU 80- 400 FM 
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT 

AÐ 4M LOFTHÆÐ 
MIÐSVÆÐIS Á 

HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu 
Toyota húsunum) hentar undir 

léttan iðnað, heildsölur o.fl greið 
aðkoma að húsnæðinu, frábært 

auglýsingagildi, matvöruverslanir, 
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

Herbergi til leigu, rúmgóð 15-20fm 
fullbúin herbergi í 111. Góð sameign, 
leigutími 1nov-31mars. s: 8250098

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

VANTAR ÓDÝRT 
GEYMSLURÝMI FYRIR 
 25 BÍLA (CA,250 M2)

 Er að leita að ódýru geymsluhúsnæði 
má vera óupphituð skemma fyrir 25 
bíla. Verður að vera í í nágrenni við 
höfuðborgasvæðis. +50 km frá er í 
lagi. Endilega sendið á campeasy@
campeasy.is Gylfi.

Til leigu bílskúr í Móhellu Hafnarfirði, 
26-28 fm, á afgirtu svæði. Uppl. gefur 
Pálmi í s. 898 9313.

GEYMSLULAUSNIR.IS
Búslóðageymsla og flutningar. Gott 
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

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.

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

KAFFIHÚSIÐ 10 DROPAR Á 
LAUGAVEGI 27

óskar eftir starfsmanni með 
reynslu af kaffihúsi/bar. Möguleiki 

á mikilli vinnu.
Umsóknarfrestur er til 22 

oktober. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.
Umsóknir berist til 

fanney.10dropar@gmail.com

Óskum eftir að ráða starfsmann á 
lager og í útkeyrslu. Umsóknir sendist 
á einar@solning.is.

Við leitum af Avon sölufulltrúum um 
land allt! Góðir tekjumöguleikar, þekkt 
vörumerki og sveigjanlegur vinnutími. 
Áhugasamir hafið samband í s. 577-
2150 eða sendið póst á: elin@actehf.is

TILKYNNINGAR

 Einkamál

Grandis VVTi 7manna
Nýskráður 3/2005, ekinn 135 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.390.000

508SW Active
Nýskráður 6/2011, ekinn 80 þús.km., dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.800.000

Jazz Elegance
Nýskráður 6/2013, ekinn 40 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.650.000

Superb Ambition
Nýskráður 11/2012, ekinn 99 þús.km., dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.750.000

3 Advance
Nýskráður 7/2010, ekinn 99 þús.km., bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.890.000

V70 Cross Country
Nýskráður 10/2006, ekinn 155 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.590.000

CR-V Executive
Nýskráður 5/2005, ekinn 171 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.590.000

CR-V Advance
Nýskráður 5/2000, ekinn 185 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 690.000

MITSUBISHI

PEUGEOT

HONDA

SKODA

MAZDA

VOLVO

HONDA

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. 

1.390.000Honda Jazz
Nýskráður 11/2009, ekinn 67 þús.km., bensín,, sjálfskiptur.
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ÍAV óskar eftir að ráða járnsmiði til starfa.
Um er að ræða verkefni á suðurnesjum.

Umsóknum skal skila á vef ÍAV, www.iav.is

Járnsmiðir!

Íslenskir aðalverktakar hf. | Höfðabakka 9 
110 Reykjavík | s. 530 4200 | iav.is

Bakkasel 33 – Reykjavík

Mjög gott 172,2 fm. sérbýli á  þremur hæðum í tvíbýlishúsi á útsýnis-
stað í Seljahverfi auk 19,5 fm bílskúrs, samtals er eignin 191,7 fm. að 
stærð. Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum m.a eldhúsið 
allt opnað og sett ný vönduð innrétting. Einnig er búið að endurnýja 
bæði gesta wc og baðherbergi. Mikil lofthæð í stofum. Lóðin nýlega 
hellulögð með hitalögnum undir. Frábært útsýni.  
Verð 47,0 millj. Verið velkomin.

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.

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45 

OPIÐ HÚS

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson
Sölufulltrúi

sími: 697 3080
david@miklaborg.is

29,9 millj.Verð:

Fimmtudag 23.október  

frá kl.17:30-18:00

Falleg 3ja herbergja 82,3 fm íbúð í kjallara

Fallegur suðurgarður

Frábær staðsetning

107 Reykjavík

Tómasarhagi 42

OPIÐ HÚS

fasteignir

til sölu

atvinna

atvinna

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 30 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Nýhöfn í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 125-150 fm, 3ja 
og 4ra herbergja. 

Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

NÝHÖFN 2-6 Sjálandi Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.is

www.bygg.is

E
N

N
E

M
M

 /
 S

IA
 /

 N
M

65
13

9

Sölusýning
í dag á milli kl. 16.30 og 17.30

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF



BYLGJAN Í SAMVINNU VIÐ PRIME OG EITT LAG ENN KYNNA 

ÞORLÁKSMESSUTÓNLEIKAR 2014

23. DESEMBER
HARPA REYKJAVÍK

19. DESEMBER
BÍÓHÖLLIN AKRANESI

21. DESEMBER
HOF AKUREYRI

 MIÐASALA HEFST Í DAG KL.11
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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

LÁRÉTT
2. gól, 6. samþykki, 8. púka, 9. þrá, 
11. þys, 12. bolur, 14. splæs, 16. í 
röð, 17. hallandi, 18. fæða, 20. strit, 
21. útungun.
LÓÐRÉTT
1. birta, 3. í röð, 4. minnka, 5. 
loft, 7. vinsæll, 10. garðshorn, 13. 
framkoma, 15. getraun, 16. ris, 19. 
samtök.
 LAUSN

LÁRÉTT: 2. gagg, 6. já, 8. ára, 9. 
ósk, 11. ys, 12. stofn, 14. stang, 16. 
þæ, 17. ská, 18. ala, 20. at, 21. klak. 
LÓÐRÉTT: 1. ljós, 3. aá, 4. grynnka, 
5. gas, 7. ástsæll, 10. kot, 13. fas, 
15. gáta, 16. þak, 19. aa.

„Ef þú ert óánægður með eitthvað, breyttu því. Ef þú getur 
ekki breytt því, breyttu viðhorfi þínu.“

Maya Angelou.

Venjulega er ég 
hrifinn af konum 
á háum hælum.

En ekki 
alltaf.

Áður en við förum að synda þurfum 
við að fara yfir reglurnar.

Fyrsta regla ...

VEI!!!

SKVETT

SKVETT

Bannað að 
hlaupa.

Tæknilega veit ég ekki hvort 
fætur þeirra snertu jörðina.

Eftir hverju eruð 
þið að bíða?

Komið 
ofan í!

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.

9 8 1 3 6 5 4 2 7
2 3 6 4 8 7 5 1 9
4 5 7 9 1 2 3 8 6
5 2 4 6 9 1 7 3 8
1 6 3 2 7 8 9 4 5
7 9 8 5 3 4 1 6 2
6 4 5 1 2 9 8 7 3
3 7 9 8 4 6 2 5 1
8 1 2 7 5 3 6 9 4

1 8 2 5 6 3 7 9 4
6 3 4 7 8 9 5 1 2
5 7 9 1 4 2 3 6 8
7 2 1 8 9 4 6 3 5
3 9 8 6 7 5 4 2 1
4 5 6 2 3 1 9 8 7
2 4 3 9 1 7 8 5 6
8 1 7 3 5 6 2 4 9
9 6 5 4 2 8 1 7 3

1 6 8 5 3 4 2 7 9
5 9 2 6 1 7 8 3 4
4 3 7 8 9 2 5 6 1
6 8 9 3 4 5 7 1 2
2 4 3 7 6 1 9 8 5
7 1 5 9 2 8 3 4 6
8 2 6 1 5 3 4 9 7
3 5 1 4 7 9 6 2 8
9 7 4 2 8 6 1 5 3

2 8 5 3 4 6 9 1 7
3 9 6 1 2 7 4 8 5
1 4 7 9 5 8 2 6 3
7 1 3 4 8 5 6 9 2
4 5 8 6 9 2 7 3 1
6 2 9 7 1 3 5 4 8
5 3 2 8 6 4 1 7 9
9 7 4 2 3 1 8 5 6
8 6 1 5 7 9 3 2 4

3 5 6 7 9 8 2 4 1
8 7 2 4 5 1 9 3 6
4 9 1 6 2 3 5 7 8
5 1 3 8 7 2 6 9 4
9 8 4 3 6 5 7 1 2
6 2 7 9 1 4 8 5 3
7 3 8 5 4 6 1 2 9
1 4 9 2 8 7 3 6 5
2 6 5 1 3 9 4 8 7

4 3 1 5 2 8 6 7 9
2 5 8 6 7 9 3 4 1
9 6 7 4 1 3 5 8 2
5 4 3 7 6 2 9 1 8
1 2 6 8 9 4 7 3 5
7 8 9 1 3 5 2 6 4
8 9 2 3 4 6 1 5 7
3 7 5 9 8 1 4 2 6
6 1 4 2 5 7 8 9 3

Jón Björgvinsson hafði svart gegn 
Kára Elíssyni á Hraðskákmóti 
Akureyrar árið 1980!
Svartur á leik:

26. … Dxb3!! 27. axb3 a2 28. Kd1 
a1D+ 29. Rc1 Dxc1+!! 30. Kxc1 Ha1+ 
31. Kb2 Rd3#. Gríðarlega vel teflt hjá 
Jóni heitnum.
www.skak.is Óvænt úrslit á 
Skákþingi Garðabæjar.
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BÆKUR  ★★★ ★★

Kistan
Elí Freysson
ELÍ FREYSSON

Kistan er fjórða bók Elís Freyssonar, 
en hún segir frá unglingsstúlkunni 
Kötju, sem einnig var aðalsöguhetja 
síðustu bókar, Kallið, sem kom út í 
fyrra. Báðar eru þær hluti af seríu 
sem höfundur kallar Þögla stríðið. 
Um er að ræða fantasíubækur sem 
gerast í skálduðum heimi á miðöld-
um. Þar koma fyrir hetjur, fúlmenni 
og óvættir sem heyja baráttu góðs og 
ills, bæði með göldrum og sverðfimi. 

Undirrituð hefði aldrei trúað því 
að hún yrði spennt að lesa bardaga-
lýsingar í bók, en Elí tekst furðu vel 
að skapa spennu í slíkum senum. 
Hann sér umhverfið glögglega 
fyrir sér, lifir sig augljóslega inn í 
söguna sjálfur og á auðvelt með að 
koma upplifun sinni til skila til les-
andans. Það er stundum eins og les-
andinn hafi komið að höfundinum í 
hlutverka leik (e. Role Play) einhvers 
staðar í Öskjuhlíðinni. Innlifunin er 
svo mikil. 

Katja heldur í þessari bók í ferð 
með kennara sínum, Serdru, til að 
berjast við hið illa. Lesandi veltir 
fyrir sér á köflum hvort kennarinn 
sé með í för, einungis til þess að höf-
undur geti með samtölum þeirra 
útskýrt baksöguna sem og heiminn 
sjálfan. Samtöl Kötju og Serdru ein-
kennast af yfirheyrslu kennarans og 
svörum nemandans sem er ætlað að 
auka skilning lesandans á aðstæðum. 
Þetta veldur því að söguþráður fær-
ist hægt áfram og verður á köflum 
langdreginn sem dregur talsvert 
úr spennunni. Lesandinn fær það 
á tilfinninguna að höfundur treysti 
honum ekki almennilega til að skilja 
framvindu sögunnar öðruvísi. 

Sagan er lifandi, hálfgerð kvik-
mynd á prenti, lýsingar eru skemmti-
legar og hinn skáldaði heimur spenn-
andi. Í því samhengi má taka fram 
að sagan stenst Bechdel-prófið 
sannarlega, þar sem aðalpersónan 
er kvenkyns og leggur af stað til að 
berjast við hið illa, ásamt kennara 
sínum sem einnig er kona.

 Halla Þórlaug Óskarsdóttir

NIÐURSTAÐA: Spennandi fantasía í 
sannfærandi heimi, sterkar kven-
persónur og áhrifamiklar lýsingar. 

Konur 
berjast við 
hið illa

Árlegir styrktartónleikar Vina Ind-
lands verða haldnir í kvöld klukk-
an 20 í Sigurjónssafni í Laugarnesi. 
Fram koma Guðný Guðmundsdótt-
ir fiðluleikari og Jane Ade Sutarjo 
píanóleikari, sem leika vinsæl 
og sígild verk meðal annars eftir  
Kreisler, Paganini og Gunnar Þórð-
arson. Þórunn Erlu Valdemars-
dóttir les frumort ljóð og að lokum 
mun Magga Stína koma fram ásamt 
vinum. 

„Vinir Indlands er lítið félag sem 
var stofnað fyrir um það bil þrettán 

árum með það að markmiði að hjálpa 
fátækum og foreldralausum börn-
um á Suður-Indlandi,“ segir Gunnar 
Kvaran, einn stjórnarmanna félags-
ins. „Við komumst að raun um það að 
besta hjálpin fyrir þessi börn væri 
að styrkja þau til náms. Við erum 
að styrkja ýmsa skóla og stofnanir 
og höldum árlega styrktartónleika 
til að afla fjár. Auk þess eru í okkar 
röðum foreldrar sem taka að sér ein-
stök börn og styrkja þau með mán-
aðarlegum greiðslum. Við erum 
með heimasíðuna vinirindlands.is 

og þar getur fólk sett sig í samband 
við okkur ef það vill styrkja starfið 
en kemst ekki á tónleikana í kvöld.“

 Allur ágóði tónleikanna rennur 
óskiptur til verkefnanna og lista-
menn gefa alla vinnu sína.   - fsb

Styrkja fátæk börn á Indlandi
Vinir Indlands halda sína árlegu styrktartónleika í Sigurjónssafni í kvöld klukkan 20.

VINIR INDLANDS  Guðný Guðmundsdóttir er ein þeirra sem fram koma á tónleik-
unum í kvöld. Hér leikur hún fyrir börn á Indlandi. MYND ÚR EINKASAFNI.

➜ Fram koma Guðný 
Guðmundsdóttir fiðluleikari, 

Jane Ade Sutarjo píanóleikari, 
Þórunn Erlu Valdemarsdóttir 

og Magga Stína.

Veldu þér persónuleg viðskipti

hvar sem þú ert.

– Veldu þér Sparisjóð.

Gísli Gunnar Geirsson
Sparisjóðurinn, Vestmannaeyjum

www.spar is jodur inn . is

Gísli Gunnar Geirsson
Sparisjóð rinn Vestmannae j m

„Fjármálin ganga betur fyrir sig og 
fólk er ánægðara þegar það fær 
persónulega þjónustu.“

Suðureyri

Bolungarvík

Hólmavík

Sauðárkrókur

Siglufjörður Kópasker
Raufarhöfn

Þórshöfn

Akureyri

Grenivík

Dalvík Húsavík

Laugar

Mývatnssveit

Neskaupsstaður

Breiðdalsvík

Djúpivogur
Höfn

Selfoss

Vestmannaeyjar

-fyrir þig og þína
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Umhverfismál voru bresku tísku- 
og pönkdrottningunni Vivienne 
Westwood hugleikin á opnum fundi 
sem breska dagblaðið The Guard-
ian efndi til nýverið. 

Hún sagði að hækka þyrfti hvort 
tveggja verð á fatnaði og mat í 
Bretlandi, enda væri eitthvað 
bogið við að hægt væri að kaupa 
grillaðan kjúkling úti í búð fyrir 
aðeins tvö pund. „Heimurinn geng-
ur fyrir skuldum. Ekkert er selt á 
raunvirði og föt eru niðurgreidd,“ 
sagði tískudrottningin. 

Þótt kjörorð verslana Westwoods 
í París sé: „Kaupið minna, veljið 
vel og látið það endast,“ hefur því 
enn sem komið er ekki verið flíkað 
í verslunum hennar í London. 

Westwood upplýsti áheyrendur 
um að hún hygðist í þágu umhverf-
isins minnka umfang fyrirtækis 
síns og bjóða aðeins vörulínu sem 
sér hugnaðist sérstaklega vel. „Ég 
á næga peninga svo ég þarf ekki 
að hanna föt sem mér líka ekki,“ 

sagði hún og bætti við að kapítal-
isminn væri liðinn undir lok og 
niðurskurðaraðgerðir væru aðeins 
skálkaskjól fyrir Ponzi-svikamyll-
ur. „Treystið aldrei ríkisstjórninni, 
hún vinnur ekki fyrir ykkur,“ sagði 
hún líka.

Einnig móðgaði hún ábyggilega 
nemendur í fatahönnun er hún 
sagði þá að stórum hluta hæfi-
leikalausa. Margir væru bara að 
læra fatahönnun af því þá langaði 
að verða fatahönnuðir, þótt þeir 
væru vita hæfileikalausir. Í skól-
unum væri þeim sagt að þeir gætu 
gert hvað sem þeir vildu og orðið 
hvað sem þeir vildu, en það væri 
kolrangt.  - vþj

Kaupið minna og látið það endast
Tískudrottningin Vivienne Westwood talaði um umhverfi smál á opnum fundi.

VIVIENNE WESTWOOD  Tísku- og pönk-
drottningin er áhugasöm um umhverfis-
mál. NORDICPHOTOS/GETTY

 Ég á næga peninga 
svo ég þarf ekki 

að hanna föt sem mér 
líka ekki.

Vivienne Westwood.

Kjólarnir hans Oscars
Tískuhönnuðurinn Oscar de la Renta lést á mánudagskvöld, 82 ára að aldri. 
Hann átti að baki farsælan feril og hefur hönnun hans verið vinsæl hjá stjörn-
unum á rauða dreglinum. Hér má sjá nokkra af þekktustu kjólum de la Renta.

SARAH JESSICA 
PARKER Á MET 
GALA 2014 Í EINUM 
FRÆGASTA KJÓL 
HÖNNUÐARINS.

 LEIKKONAN AMY ADAMS Í EINUM 
GLÆSILEGASTA KJÓL DE LA RENTA Á 
ÓSKARSVERÐLAUNUNUM 2013.

LEIKKONAN 
CAMERON DIAZ 
Á ÓSKARSVERÐ-
LAUNUNUM 2010.

LEIKKONAN EMMA WATSON 
Á FRUMSÝNINGU NOAH 
Í NEW YORK 2014.

ANNE HATHAWAY MÆTIR Á 
ÓSKARSVERÐLAUNIN 2011.

Skoðaðu úrvalið á bilaland.is

GOTT ÚRVAL  

4x4

DACIA DUSTER 4x4 
Nýskr. 04/13, ekinn 81 þús. km. 
dísil, beinskiptur. 

VERÐ kr. 2.790 þús.
Rnr. 142461.

NISSAN QASHQAI SE 
Nýskr. 05/11, ekinn 105 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 3.690 þús.
Rnr. 281730.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

VW PASSAT ALLTRACK 
Nýskr. 12/12, ekinn 139 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Rnr. 282034.

NISSAN MURANO 2.5
Nýskr. 09/09, ekinn 62 þús km. 
bensín, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 3.570 þús.
Rnr. 320254. 

SUZUKI GRAND VITARA PREM 
Nýskr. 06/12, ekinn 36 þús km. 
bensín, beinskiptur. Verð 3.990.000

TILBOÐ kr. 3.390 þús.
Rnr. 142455. 

HONDA CR-V LIFESTYLE
Nýskr. 12/11, ekinn 70 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 3.880 þús.
Rnr. 142453. 

LEXUS RX350 
Nýskr. 03/07, ekinn 69 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 3.280 þús.
Rnr. 142452. 

Frábær kaup!

4.390 þús.

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKAR
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ORMSSON
KEFLAVÍK
SÍMI 421 1535

ORMSSON
fiRISTUR-ÍSAFIR‹I
SÍMI 456 4751

KS
SAU‹ÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR · BYGG
SIGLUFIR‹I
SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI
SÍMI 461 5000

ORMSSON
HÚSAVÍK
SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK-EGILSSTÖ‹UM
SÍMI 471 2038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSTA‹
SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM
SÍMI 481 3333
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BAKÞANKAR 
Ragnheiðar 
Tryggvadóttur

Daniel Radcliffe segir að það 
verði skrítið að sýna börnunum 
sínum Harry Potter-myndirnar, 
þar sem hann lék aðalhluverkið. 

Spurður í spjallþættinum 
Lorr aine hvort myndirnar muni 
stand ast tímans tönn sagði hann: 
„Munu þeir eða munu þeir ekki 
endurgera þær áður en börnin 
mín vaxa úr grasi? Munu börnin 
mín segja: „Var pabbi hinn upp-
haflegi Harry Potter?““ sagði 
hinn 25 ára Radcliffe, sem er 
barnlaus enn sem komið er. 
„Þetta gæti alveg gerst. Ég hef 
hugsað um það á hvaða aldri ég 
ætti að láta börnin mín sjá þessar 
myndir vegna þess að þetta er 
svo skrítið.“ 

Börnin fá að sjá 
Harry Potter

DANIEL RADCLIFFE  Leikarinn veltir 
fyrir sér hvort Harry Potter-myndirnar 
verði endurgerðar áður en börnin hans 
vaxa úr grasi.

Leikkonan Carmen Electra segir 
að það hafi verið mistök að gift-
ast körfuboltamanninum fyrrver-
andi, Dennis Rodman. Hún hafi á 
þessum tíma verið haldin sjálfs-
eyðingarhvöt eftir dauða móður 
sinnar árið 1998.

„Fólk skildi ekki af hverju ég 
elskaði hann vegna þess að hann 
var þekktur fyrir að vera vondi 
strákurinn. Til að byrja með sá 
ég í honum viðkvæman risa sem 
var uppfullur af sársauka,“ sagði 
Electra í þætti Oprah Winfrey, 
Where Are They Now?

Mistök að 
gift ast Rodman

MEÐ RODMAN  Electra var gift Rodman 
í aðeins fimm mánuði. 

Leikarinn Brad Pitt segist hafa breyst 
eftir að hann gekk að eiga Angelinu Jolie 
í ágúst.

Parið gekk í hjónaband eftir níu ára 
samband en þau hafa staðið í ströngu 
undanfarin ár við að ala upp sex börn, 
Maddox, Pax, Zahara, Shiloh og tví-
burana Knox og Vivienne. 

„Við eigum sex börn og þess vegna 
fannst okkur við ekki þurfa á hjónabandi 
að halda. En krakkarnir voru alltaf að 
spyrja okkur og okkur fannst fallegt að 

gera þetta, bæði fyrir þau og fyrir okkur 
sem fjölskyldu,“ sagði Brad, en nýjasta 
mynd hans nefnist Fury. 

„En áhrifin sem giftingin hafði á mig 
komu mér á óvart. Þetta var meira en 
bara athöfn, þetta var djúp skuldbind-
ing. Mér líður virkilega eins og kvæntum 
manni.“ 

Þrátt fyrir að vera tólf árum eldri 
en Angelina segir Brad það ekki skipta 
neinu máli. „Við erum líklega á svipuðu 
reki hvað þroska varðar,“ segir leikarinn.

Djúpstæð áhrif gift ingarinnar komu á óvart 
Leikarinn Brad Pitt segist hafa breyst eft ir að hann gekk að eiga Angelinu Jolie eft ir níu ára samband.

ANGELINA OG BRAD   Tólf ára aldursmunur 
skiptir engu máli, að mati Brads. NORDIC PHOTOS/GETTY

 En 
krakkarnir 
voru alltaf 

að spyrja 
okkur og 

okkur fannst 
fallegt að 

gera þetta
Brad Pitt.

BORGRÍKI KL. 5.45 - 8 - 10.10
GONE GIRL KL. 5.45 - 9
THE EQUALIZER  KL. 10.15
PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45 - 8 
BOYHOOD KL.  9 
VONARSTRÆTI  KL. 6 

BORGRÍKI KL.5.45 - 8 - 10.10
BORGRÍKI LÚXUS KL. 3.30 - 5.45 - 8
GONE GIRL KL. 4.45 - 8 - 10.30 
GONE GIRL LÚXUS KL. 10.10
DRACULA   KL. 10.45
THE EQUALIZER  KL. 8  
THE MAZE RUNNER KL. 5.30 - 8 
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL 2D  KL.3.30 - 5.45
KASSATRÖLLIN 3D ÍSL TAL KL. 3.30
SMÁHEIMAR 2D KL. 3.30

„TÖ FF, BRENGLUÐ OG Ö GRANDI“
- EMPIRE

„EIN AF ALBESTU MYNDUM ÁRSINS“
-T.V., BIOVEFURINN

-V.J.V, SVARTHÖFÐI.IS

-H.S.S.,MBL

-H.S.S.,MBL

BORGRÍKI 2 5:50, 8, 10:10

KASSATRÖLLIN 2D 5:50

GONE GIRL 10

DRACULA UNTOLD 8, 10:20

WALK AMONG TOMBSTONES 5:40, 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar
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ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

ROBERT DOWNEY JR OG ROBERT DUVALL FARA Á KOSTUM Í 

FRÁBÆRRI MYND SEM KEMUR SKEMMTILEGA Á ÓVART

NEW YORK OBSERVER TOTALFILM.COM

Grjónagrautur, kjötbollur, lasanja, 
grjónagrautur, kjötbollur, lasanja, las-

anja, kjötbollur, grjónagrautur. Örbylgju-
réttir fyrir sjálfstæða Íslendinga hafa 
verið uppistaðan í fæði fjölskyldunnar 
undanfarið. Þá höfum við „kíkt við“ á 
kvöldmatartíma hjá tengdó nokkuð oft. Og 
pantað pitsur. Margar, margar pitsur. Við 

höfum líka náð að fullkomna tæknina 
við að harðsjóða egg í hraðsuðukatl-
inum og ristað brauð er sannarlega 
tekið gilt sem „heit máltíð“. Instant-
núðlur með smjöri og tómatsósu hafa 
þó ekki náð vinsældum sem staðgeng-

ill spagettís. Veit ekki af hverju. 

SJÁLFSAGT erum við langt frá því að 
standa við 248 krónurnar á manninn 

en það verður bara að hafa það.

 ÁSTÆÐA þessa matseðils er sú 
að það standa yfir framkvæmd-
ir í eldhúsinu heima. Þær hófust 
fyrir meira en mánuði og áttu 
að standa stutt. Í bjartsýnis-
kasti aftengdum við því öll tæki 
til eldunar um leið og einungis 
fyrir tóma leti að við aftengdum 

ekki vatn og vask líka. Við höfum því getað 
þvegið upp og hellt upp á kaffi. Og soðið egg 
í hraðsuðukatlinum.

SKYNDIÁKVARÐANIR og ófyrirséðar 
uppákomur hafa einkennt alla þessa fram-
kvæmd. Bara rétt áðan hringdi bóndinn og 
spurði hvort lengdin ætti að vera 95 eða 92? 
Hann var staddur í plötusöguninni og ég 
svona hálfpartinn sló á 92. Merkilegt nokk 
hafði hann vit fyrir okkur báðum og ákvað 
að við skyldum mæla betur í kvöld og láta 
saga á morgun. Þrisvar höfum við sett upp 
sömu skápana og í hvert skipti og þeir eru 
komnir á sinn stað höfum við rekið augun 
í eitthvað sem við hefðum átt að klára, 
áður en við festum þá upp. Skrúfa niður og 
skrúfa upp, aftur og aftur.

VIÐ náðum þó merkum áfanga í gærkvöldi. 
Bakarofninn fór á sinn stað og honum er 
meira að segja hægt að stinga í samband. 
Við rafmagn. Í kvöld stendur því mikið til, 
fyrsta heimaeldaða alvöru máltíð fjölskyld-
unnar í langan tíma. Hvað eigum við að 
hafa í matinn?

TJA, þú segir nokkuð. Pitsu? Lasanja?

Hvað á að elda í kvöld?



ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Þú finnur „Kia Motors Ísland“ 
á Facebook



visir.is
Meira um leiki 
gærkvöldsins

MEISTARADEILDIN 
E-RIÐILL
CSKA MOSKVA - MANCHESTER CITY 2-2
0-1 Sergio Agüero (29.), 0-2 James Milner (38.), 
1-2 Seydou Doumbia (64.), 2-2 Bibras Natkho, 
víti (86.). 

ROMA - BAYERN MÜNCHEN 1-7
0-1 Arjen Robben (8.), 0-2 Mario Götze (23.), 0-3 
Robert Lewandowski (25.), 0-4 Robben (30.), 0-5 
Thomas Müller, víti (35.), 1-5 Gervinho (66.), 1-6 
Franck Ribéry (78.), 1-7 Xherdan Shaqiri (80.)

STIG LIÐA:  Bayern München 9, Roma 4, 
Manchester City 2, CSKA Moskva 1.

F-RIÐILL
BARCELONA - AJAX 3-1
1-0 Neymar (7.), 2-0 Lionel Messi (24.), 2-1 
Anwar El Ghazi (88.), 3-1 Sandro (90.+4).

APOEL - PARIS SAINT-GERMAIN 0-1
0-1 Edinson Cavani (87.)

STIG LIÐA:  PSG 7, Barcelona 6, Ajax 2, APOEL 1.

G-RIÐILL
CHELSEA - MARIBOR 6-0
1-0 Loïc Rémy (13.), 2-0 Didier Drogba, víti (23.), 
3-0 John Terry (31.), 4-0 Sjálfsmark (54.), 5-0 
Eden Hazard, víti (77.), 6-0 Eden Hazard (90.).

SCHALKE - SPORTING LISSABON 4-3
STIG LIÐA:  Chelsea 7, Schalke 5, Maribor 2, 
Sporting 1.

H-RIÐILL
BATE - SHAKHTAR DONETSK 0-7
0-1  Alex Teixeira (11.), 0-2 Luiz Adriano (28.), 
0-3 Douglas Costa (35.), 0-4 Luiz Adriano (36.), 
0-5  Luiz Adriano (40.), 0-6 Luiz Adriano (44.), 
0-7  Luiz Adriano (82.)

PORTO - ATHLETIC BILBAO 2-1
STIG LIÐA:  Porto 7, Shakhtar 5, BATE 3, Bilbao 1.

FÓTBOLTI „Það er tóm vitleysa að 
ég sé að fara að hætta í fótbolta,“ 
segir Íslandsmeistarinn Veigar 
Páll Gunnarsson um þann orðróm 
að hann ætli sér að leggja skóna 
á hilluna eftir ævintýratímabil 
Stjörnunnar í sumar.

„Mér finnst ég eiga að minnsta 
kosti eitt gott ár inni og ég á tvö 
ár eftir af samningi mínum við 
Stjörnuna. Ég er nógu sprækur 
enn þá til þess að spila á næsta 
ári. Hungrið er enn til staðar og 
það gefur líka mikið hvað það 
er gaman og spennandi að vera 
í Stjörnunni þessa dagana. Ég 
vil vera hluti af þessu umhverfi 
áfram.“

Veigar segir að planið sé að 
klára þessi tvö ár sem hann á eftir 
og síðan fari skórnir væntanlega 
inn í bílskúr. Hann er að þjálfa 5. 
flokk karla hjá Stjörnunni og þjálf-
un er einmitt það sem Veigar ætlar 
að einbeita sér að í framtíðinni.

„Ég kann mjög vel við að þjálfa 
guttana og planið er að gerast 
þjálfari þegar ferlinum lýkur,“ 
segir Veigar Páll sem er með 
 B-þjálfaragráðu og er á leiðinni í 
fimmta stigið í næsta mánuði.

„Planið er að vera kominn með 
full réttindi þegar knattspyrnu-
ferlinum lýkur. Maður veit samt 
aldrei hvort maður verði spilandi 
aðstoðarþjálfari einhvers staðar. 
Ég hef heyrt að það sé sniðugt 
að byrja þannig. Þá lærir maður 
mikið og kemst almennilega inn í 
starfið. Vera til staðar. Smá svona 
Dean Martin-dæmi. Ég ætla nú 
ekki að spila jafn lengi og hann 
samt. Maðurinn er náttúrulega 
gerður úr einhverju efni sem 
kemur ekki frá þessari plánetu.“

Veigar Páll segist alls ekki vera 
mettur þó svo hann sé búinn að 
vinna Íslandsmeistaratitilinn með 
uppeldisfélaginu.

„Ég er alls ekki saddur og þetta 
ár er heldur betur til að byggja 
á. Svo er endalaust af frábærum, 

ungum mönnum hérna til þess að 
styðja við gamla manninn,“ segir 
Veigar léttur.

„Það er eiginlega erfitt að lýsa 
því hvað það var gaman í sumar. 
Þegar ég kom heim var ég að von-
ast eftir því að það gæti orðið eitt-
hvað í þessa átt. Að vera fyrirliði 
í æskufélaginu og lyfta Íslands-
bikarnum var draumur fyrir mig. 
Þetta var magnað og verður seint 

toppað hjá hvaða félagi sem er. Við 
erum taplausir og alltaf vorum við 
litla liðið og enginn hafði þannig 
séð trú á okkur. Fórum líka langt 
í Evrópukeppni. Við töpuðum 
engum leik í venjulegum leiktíma. 
Þróttur vann okkur í framleng-
ingu og það þurfti Inter til þess 
að vinna okkur í venjulegum leik-
tíma. Þetta er magnað.“

Stjörnumenn ætla að fylgja 

þessu frábæra sumri eftir og halda 
áfram að berjast um Íslandsmeist-
aratitilinn.

„Við búumst við styrkingu og 
það er stefnan. Ég veit ekki hvað 
við erum að spá í en auðvitað er 
talað um að Halldór Orri sé að 
koma heim. Ég ætla þá rétt að vona 
að hann komi til okkar. Ég held að 
hann vilji það líka.“ 

 henry@frettabladid.is

VEIGAR STEFNIR Í ÞJÁLFUN
Veigar Páll Gunnarsson er ekki á því að henda skónum upp í hillu strax og verður áfram á fullu með Stjörn-
unni. Hann er þó farinn að sjá endalokin á knattspyrnuferlinum og þá ætlar hann sér að fara að þjálfa.

FLEST MÖRK 
2013

1. Halldór Orri Björnsson  9 mörk

2. Veigar Páll Gunnarsson  4 mörk

2. Garðar Jóhannsson  4 mörk

2014

1. Ólafur Karl Finsen  11 mörk

2. Veigar Páll Gunnarsson  6 mörk

2. Arnar Már Björgvinsson, Jeppe Hansen og

Rolf Glavind Toft  6 mörk

FLESTAR STOÐSENDINGAR
2013

1. Veigar Páll Gunnarsson 8 stoðsendingar

2. Atli Jóhannsson 7 stoðs.

3. Garðar Jóhannsson 5 stoðs.

2014

1. Arnar Már Björgvinsson 8 stoðs.

2. Veigar Páll Gunnarsson 4 stoðs.

2. Pablo Oshan Punyed 4 stoðs.

 

ÞÁTTUR Í FLESTUM MÖRKUM 
2013

1. Veigar Páll Gunnarsson  12 mörk

1. Halldór Orri Björnsson  12 mörk

3. Garðar Jóhannsson  10 mörk

2014

1. Ólafur Karl Finsen  16 mörk

2. Arnar Már Björgvinsson  14 mörk

3. Veigar Páll Gunnarsson  10 mörk

 - óój

HÆTTULEGUSTU LEIKMENN STJÖRNUNNAR SÍÐUSTU TVÖ SUMUR

ÁFRAM GAKK  Veigar 
Páll er enn hungraður og 
ætlar sér meiri árangur 
sem leikmaður áður en 
hann gerist þjálfari. Hér 
fagnar hann einu af sex 
mörkum sínum í sumar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

FÓTBOLTI Stórleikur kvöldsins í þriðju umferð Meistaradeildar Evrópu í 
knattspyrnu fer fram á Anfield þar sem heimamenn í Liverpool taka á móti 
stjörnum prýddu liði Real Madrid.

Þessir tveir Evrópurisar hafa ekki mæst í Meistaradeildinni síðan 2009 
þegar Liverpool valtaði yfir spænska liðið í 16 liða úrslitum keppninnar, 
samanlagt 5-0. Liverpool vann fyrri leikinn 1-0 í Madríd og bauð svo upp á 4-0 
flugeldasýningu á heimavelli.

Í liði Real Madrid er maður sem Liverpool kannast vel við; Cristiano 
Ronaldo, besti leikmaður heims. Ronaldo var ekki í liði Real 2009 þegar liðin 
mættust síðast því þá var hann enn að hrella Liverpool-menn í ensku úrvals-
deildinni. Ronaldo er alltaf hættulegur enda skorar hann meira en mark í 
leik, en Liverpool-menn geta huggað sig við það, að hann hefur aldrei skorað 
mark á Anfield. Hann spilaði þar sex sinnum með Manchester United án þess 
að skora, en lagði upp mark í sigrum árin 2005 og 2007. Leikurinn verður í 
beinni útsendingu á Stöð 2 Sport á eftir upphitun sem hefst klukkan 18.00. 

Ronaldo hefur aldrei skorað á Anfi eld

Æ, EKKI ANFIELD  Ronaldo hefur ekki 
gengið vel þar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

VITA
Skógarhlíð 12
Sími 570 4444

Flogið með Icelandair

ÁFRAM ÍSLAND!
Styðjum strákana okkar

Verð frá: 115.000 kr. 
á mann í tvíbýli á Best Western Majestic Plaza ****  
í 2 nætur með morgunverð. 

Einstakt tækifæri til að sjá og styðja við bakið á strákunum 
okkar á leið sinni á EM 2016. ÁFRAM ÍSLAND!

Tékkland - Ísland 15. - 17. nóvember

KÖRFUBOLTI Nýliðar Tinda-
stóls hafa byrjað vel í Dom-
inos-deildinni í ár og eru Stól-
arnir eitt af fjórum liðum sem 
hafa unnið tvo fyrstu leiki 
sína. Tindastólsliðið vann 
endurkomusigur á Stjörn-
unni á útivelli í fyrstu umferð 
og fylgdi því síðan eftir með 
sannfærandi heimasigri á Þór 
í Síkinu.
Tveir ungir og stórefnilegir 
leikmenn, hinn 20 ára Ingvi 
Rafn Ingvarsson og hinn 18 
ára Pétur Rúnar Birgisson, 
fá mikið ábyrgðarhlutverk 
á Sauðárkróki í vetur og eru 
báðir byrjunarliðsbakverðir liðsins. Strákarnir hafa 
staðið sig vel í þessum tveimur fyrstu leikjum og eru 
báðir meðal efstu manna í stoðsendingum eftir tvær 
fyrstu umferðirnar. 
Ingvi Rafn átti 11 stoðsendingar í sigrinum á Þór og 
hefur gefið flestar stoðsendingar (14 eða 7,0 í leik) 
af öllum leikmönnum deildarinnar en Pétur Rúnar 

sem var efstur í 
liðinu í stoðsend-
ingum í sigrinum 
í Garðabæ er með 
þremur stoðsend-
ingum minna í 3. 
til 6. sæti. 
Pétur Rúnar skor-
aði 21 stig í sigr-
inum á Þór og 
var þá næststiga-
hæsti leikmaður 
Tindastólsliðs-
ins en hann hitti 
þá meðal annars 
úr fjórum af sjö 
þriggja stiga skot-

um sínum. Ingvi Rafn hitti ekki vel í þeim leik en tók 
fimm sóknarfráköst auk 6 stiga og 11 stoðsendinga. 
Reynslumeiri leikmenn Stólanna spila allir nær körf-
unni en þeir Ingvi og Pétur og þó að Darrel Keith 
Lewis hjálpi vissulega mikið við leikstjórnina þá er 
gaman að sjá Tindastólsmenn stóla á ungu strákana 
sína í Dominos-deildinni í vetur. - óój

Stóla á ungu strákana sína í vetur
Byrjunarliðsbakverðir Tindastóls í Dominos-deildinni eru 18 og 20 ára gamlir

PÉTUR RÚNAR BIRGISSON 
 Fæddur árið 1996.

INGVI RAFN INGVARSSON 
 Fæddur árið 1994.

FIMMA  Luiz Adriano skoraði 5 af 7 
mörkum Shakhtar Donetsk í gær.
 MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Fátt getur komið í veg fyrir að Rúnar Kristinsson verði ráðinn þjálfari 
Lilleström því samkvæmt áreiðanlegum heimildum íþróttadeildar 365 verður 
Rúnar næsti þjálfari norska liðsins. Guðjón Guðmundsson 
greindi frá þessu á Stöð 2 í gærkvöldi en hann sækir 
heimildir sínar til Noregs. Pétur Pétursson, sem hefur 
verið aðstoðarmaður Rúnars hjá KR, er sagður fylgja 
með í kaupunum. Lilleström er á höttunum eftir 
nýjum þjálfara þar sem Magnus Haglund, núverandi 
þjálfari liðsins, hefur tilkynnt að hann sé að hætta með 
liðið. KR-ingar munu í þessari viku tilkynna hver muni 
taka við af Rúnari og verða næsti þjálfari félagsins. Bjarni 
Guðjónsson, fyrrverandi fyrirliði liðsins, er þar efstur á 
blaði. Bjarni er búinn að vera í eitt ár í burtu frá Vestur-
bænum en hann hætti með lið Fram á dögunum eftir 
aðeins eitt sumar í þjálfarastólnum í Safamýrinni. 

Rúnar fer frá KR til Lilleström
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www.austurindia.is 

Borðapantanir: 552 1630   Hverfisgata 56   Opið: sun.-fim. 17:30-22:00 og fös.-lau. 17.30-23.00

20 ára 

„Einfaldlega 
besti indverski 
matur í heimi”
Jakob Frímann Magnússon

FORRÉTTUR 
(veljið einn)

Jeera grillað lamb  
Chicken “65” 

Cafreal kjúklingur 
Malwani risarækjur 

AÐALRÉTTIR
(gestir sameinast um þrjá rétti)

Úr Tandoori ofninum
Kalimirchi lamb 
Chutneywala lamb 
Lagan kjúklingur 
Lasooni kjúklingur 

Hariyali lax 
Aðrir aðalréttir
Vindaloo lamb 

Achari lamb 
Tikka Masala kjúklingur 
Kori Gassi kjúklingur 

Aloo Baigan Rajawadi grænmetisréttur 
Meloni Sabzi grænmetisréttur 

MEÐLÆTI
(fylgir allt með)

Blanda af Naan brauði,
Raitha, Pulao hrísgrjón 
og heimalagað Chutney

EFTIRRÉTTUR
(veljið einn)

Engifer crème brûlée
Pistasíu Kulfi

INDVERSKT AFMÆLI
5.990 kr. mán.-mið. og 6.990 kr. fim.-sun.

Í október galdra kokkarnir fram eftirlætisrétti úr 
20 ára reynslubrunni Austur-Indía. Ekta indverskt 
afmæli í gjörbreyttum og glæsilegum veitingasal
- þetta verður meiri veislan! 

Fimm rétta hátíðarmatseðill: 
5.990 kr. mán.-mið. og 6.990 kr. fim.-sun.

Sérvalin vín með mat á aðeins 4.990 kr. 
og seiðandi afmæliskokteill á vafalítið 
huggulegasta bar landsins á aðeins 1.500 kr.

Tryggðu þér sæti núna í s. 552 1630.
 

BROT AF ÞVÍ BESTA
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ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

11.20 Margin Call
13.05 There’s Something about Mary
15.05 Hyde Park on Hudson
16.40 Margin Call  
18.25 There’s Something about Mary  
20.25 Hyde Park on Hudson  
22.00 The Watch
23.40 Nine Miles Down
02.40 The Watch

08.00  PGA Tour 2014
11.00  Golfing World 2014
12.05  LPGA Tour 2014
14.35  PGA Tour 2014 - Highlights
15.30  PGA Tour 2014
18.30  Golfing World 2014  
19.20  PGA Tour Latinoamerica
19.45  European Tour 2014 - highlights
20.30  Champions Tour 2014 - highlights
21.25  Golfing World 2014
22.15  PGA Tour Latinoamerica  
22.40  European Tour 2014 - highlights
23.25  Champions Tour 2014 - highlights

18.00 Strákarnir
18.25 Friends
18.50 Little Britain
19.20 Modern Family
19.45 Two and a Half Men  
20.10 Örlagadagurinn  
20.40 Heimsókn  
21.00 The Mentalist
21.40 Chuck
22.25 Cold Case
23.10 E.R. 
23.55 Boss
00.50 Örlagadagurinn
01.30 Heimsókn  
01.50 The Mentalist  
02.30 Chuck  
03.20 Cold Case

Stöð 2 kl. 20.05
Heimsókn
Sindri Sindrason snýr 
aft ur og lítur inn hjá 
íslenskum fagurker-
um, bæði heima og 
erlendis.

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur Sveinsson 
07.45 Elías 07.55 UKI  08.00 Ofurhundurinn Krypto 
 08.22 Skoppa og Skrítla08.35 Lína langsokkur 
08.56 Tommi og Jenni 09.00 Ævintýri Tinna  09.25 
Latibær 09.47 Hvellur keppnisbíll 10.00 Dóra könn-
uður 10.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar  10.45 
Doddi litli og Eyrnastór 10.55 Rasmus Klumpur 
og félagar  11.00 Áfram Diego, áfram! 11.24 
Svampur Sveinsson 11.45 Elías 11.55 UKI 12.00 
Ofurhundurinn Krypto  12.22 Skoppa og Skrítla 
12.34 Lína langsokkur 12.55 Tommi og Jenni  13.00 
Ævintýri Tinna  13.25 Latibær 13.47 Hvellur keppn-
isbíll 14.00 Dóra könnuður 14.24 Mörgæsirnar frá 
Madagaskar  14.45 Doddi litli og Eyrnastór 14.55 
Rasmus Klumpur og félagar  15.00 Áfram Diego, 
áfram!  15.24 Svampur Sveinsson  15.45 Elías15.55 
UKI 16.00 Ofurhundurinn Krypto  16.22 Skoppa 
og Skrítla 16.34 Lína langsokkur 16.55 Tommi og 
Jenni 17.00 Ævintýri Tinna  17.25 Latibær 17.47 
Hvellur keppnisbíll  18.00 Dóra könnuður  18.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar  18.45 Doddi litli og 
Eyrnastór  18.55 Rasmus Klumpur og félagar  19.00 
Ísöld 20.30 Sögur fyrir svefninn

16.25 Frankie 
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 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljósr.
19.55 Óskalögin 1944 - 1953
20.00 Neyðarvaktin (Chicago Fire 
III)  Bandarísk þáttaröð um slökkviliðs-
menn og bráðaliða í Chicago en hetjurn-
ar á slökkvistöð 51 víla ekkert fyrir sér. 
Meðal leikenda eru Jesse Spencer, Tayl-
or Kinney, Lauren German og Monica 
Raymund.
20.45 Hæpið
21.15 Kiljan
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Háhyrningar til sýnis
23.45 Höllin
00.45 Kastljós
01.05 Fréttir
01.20 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.20 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.40 Pepsi MAX tónlist
15.30 The Royal Family 
15.55 Welcome to Sweden 
16.20 Parenthood 
17.05 Extant
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk 
19.50 30 Rock
20.10 Survivor 
20.55 Remedy
21.45 Unforgettable
22.30 The Tonight Show
23.10 Fargo
00.00 Under the Dome
00.40 Remedy 
01.25 Unforgettable
02.10 The Tonight Show
02.55 Pepsi MAX tónlist

07.00 Meistaradeildin - Meistaramörk
07.45 Meistaradeildin - Meistaramörk
10.35 Chelsea - Maribor
12.15 Roma - Bayern München  
13.55 Barcelona - Ajax
15.35 CSKA Moscow - Man. City
17.15 Meistaradeildin - Meistaramörk  
18.00 Meistaradeildin - upphitun
18.30 Liverpool - Real Madrid  Bein út-
sending frá leik Liverpool og Real Madrid í 
Meistaradeild Evrópu.
20.45 Meistaradeildin - Meistaramörk
21.30 Anderlecht - Arsenal
23.20 Olympiakos - Juventus  
01.10 Meistaradeildin - Meistaramörk

12.00 Arsenal - Hull  
13.45 Football League Show 2014/15
14.15 Stoke - Swansea  
16.00 Southampton - Sunderland
17.40 Messan  
18.55 Premier League World 2014
19.25 Newcastle - Leicester
21.05 Premier League Review 
2014/2015  
22.00 QPR - Liverpool
23.45 Pólland - Skotland

07.00 Barnatími Stöðvar 2
08.05 Wonder Years  
08.30 Wipeout
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Doctors  
10.15 Spurningabomban
11.00 Grand Designs
11.50 Grey‘s Anatomy
12.35 Nágrannar
13.00 Dallas
13.45 Gossip Girl
14.30 Smash  
15.20 Victorious
15.45 Grallararnir
16.10 Arrested Development  
16.45 New Girl
17.10 Bold and the Beautiful  
17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður  
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.47 Íþróttir  
18.54 Ísland í dag  
19.11 Veður  
19.20 Bad Teacher  
19.40 The Middle  
20.05 Heimsókn  
20.25 A to Z
20.50 Grey’s Anatomy
21.35 Forever
22.20 Covert Affairs
23.05 Enlightened
23.35 NCIS
00.15 The Blacklist  
01.00 Person of Interest
01.45 Giv’em Hell Malone  
03.20 Extremely Loud and 
Incredibly Close  
05.25 Fréttir og Ísland í dag 

18.15 Last Man Standing  
18.40 Guys With Kids
19.00 Hart of Dixie  
19.45 Jamie’s 30 Minute Meals  
20.10 Baby Daddy  
20.35 Flash
21.20 Arrow  
22.00 Sleepy Hollow  
22.45 Wilfred
23.10 Originals
23.55 Supernatural  
00.40 Hart of Dixie
01.25 Jamie’s 30 Minute Meals  
01.45 Baby Daddy
02.10 Flash
02.55 Arrow
03.35 Sleepy Hollow  

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur og tækni 
21.00 ABC barnahjálp 21.30 Frá Haga í maga

A-Z 
STÖÐ 2 KL. 20.25  Frábærir nýir róman-
tískir gamanþættir þar sem við fylgjumst 
með Andrew sem starfar á stefnumóta-
síðu og hans helsti draumur er að hitta 
draumakonuna.

Grey’s Anatomy
STÖÐ 2 KL. 20.50 Elleft a sería þessara 
vinsælu dramaþátta sem gerast á skurð-
stofu á Grey-Sloan spítalanum í Seattle 
þar sem starfa ungir og bráðefnilegir 
skurðlæknar.

There is something about Mary
BÍÓ KL. 18.25 Ærslafull gamanmynd með 
Cameron Diaz, Ben Stiller og Matt Dillon. 
Ted Stroehmann á erfi tt með að gleyma 
hinni þokkafullu Mary og ræður einka-
spæjara til þess að hafa uppi á stúlkunni.

FM 957 kl. 7.00
Morgunþáttur FM957
Ósk Gunnars og Sverrir Bergmann 
vakna með þér á FM957.



Á tónleikunum flytja Pálmi, Ragnheiður og góðir gestir fjölmargar þekktar jólaperlur. Ekki missa 
af þessu tækifæri til að eiga ógleymanlega stund í Eldborg með þessum ástsælu flytjendum.

Aðrir flytjendur:

Tólf manna strengjasveit, ásamt hljómsveit undir stjórn 
Þóris Úlfarssonar. Sönghópur Fríkirkjunnar við Tjörnina, 
Gunnar Gunnarsson stýrir og leikur á Hammond-orgel. 
Sigurður Helgi, Ragnheiður og Ninna Rún, börn Pálma. 



22. október 2014  MIÐVIKUDAGUR| LÍFIÐ | 30

„Okkur fannst vanta vettvang 
til að fjalla um íslenska tónlist 
og jaðar íþróttamenningu,“ segir 
Steinar Fjeldsted sem flestir kann-
ast við úr hljómsveitinni Quarashi.

Hann opnar vefsíðuna www.
albumm.is nú á fimmtudaginn 
ásamt Sigrúnu Guðjohnsen. „Við 
ákváðum að svara eftirspurn og 
setja þetta allt á einn stað og gefa 
því háværa rödd. Það eru engin 
tónlistartímarit og í raun voða-
lega lítið verið að fjalla um þetta, 
þannig að við tókum málin í okkar 
eigin hendur og ákváðum að græja 
þetta bara.“

Á síðunni verður hægt að lesa 
greinar og viðtöl við íslenskt tón-
listarfólk ásamt hjólabretta-, snjó-
bretta- og hjólafólki. Mikið verður 

lagt upp úr flottum ljósmyndum og 
myndböndum en Addi Introbeats, 
plötusnúður sér um vídeóhlið síð-
unnar en Ómar Smith tekur ljós-
myndir. Þau fá síðan aðstoð frá 
kvikmyndagerðarmanninum Stef-
áni Loftssyni og Hólmfríði Sunnu 
Sigurlaugar-Guðmundsdóttur 
greinahöfundi.

„Við tökum viðtöl við alls kyns 
fólk í víðum skilningi, um fólk 
sem tengist „urban“-menningu 
eins og maður kallar hana, jaðar-
íþróttir sem tengjast svo inn í tón-
list og öfugt. Við ákváðum bara 
að gefa þessu háa rödd, loksins,“ 
segir Steinar. „Ef fólk er að gera 
eitthvað merkilegt í tónlist eða 
jaðar íþróttum þá getur það haft 
samband við okkur á albumm@

albumm.is. Þetta verður mjög lif-
andi síða og við munum henda 
inn efni mjög reglulega. Núna á 
fimmtudaginn getur fólk bara 
vaknað, fengið sér kaffibolla og 
kveikt á tölvunni. Alls konar dót að 
fara í gang!“   thorduringi@frettabladid.is

Ný vefsíða tileinkuð 
íslenskri jaðarmenningu
Albumm.is verður vettvangur fyrir umfj öllun um íslenska tónlist og jaðaríþróttir.

GERIR JAÐR-
INUM HÁTT 
UNDIR HÖFÐI 
 Steinar segist 
hafa svarað 
eftirspurn með 
síðunni. 
MYND/ÚR EINKASAFNI

 Það eru engin 
tónlistartímarit og í raun 

voðalega lítið verið að 
fjalla um þetta, þannig að 

við tókum málin í okkar 
eigin hendur og ákváðum 

að græja þetta bara.
Steinar Fjeldsted

„Almennilegur, góður og gamaldags 
Tommaborgari.“
Ása Inga Þorsteindóttir, yfirþjálfari íslensku 
hópfimleikalandsliðanna. 

BESTI SKYNDIBITINN

Náttúran, fjöllin, fuglarnir og meira að 
segja draugar eru í aðalhlutverkum á Streng 
stranda, nýrri níu laga plötu Rósu Guðrúnar 
Sveinsdóttur. 

Hún semur lögin en textarnir eru eftir 
föður hennar, Svein Kristinsson. 

„Á plötunni er eitt almennt ástarlag, annað 
um strák frá Nepal, en annars fjalla text-
arnir um Strandir á Vestfjörðum í Árnes-
hreppi þar sem pabbi er fæddur og uppal-
inn. Sjálf var ég þar sem barn á sumrin og 
fer oft vestur til að hlaða batteríin og upplifa 
frelsið og kyrrðina,“ segir Rósa Guðrún. 

Þótt hún fari ekki endilega vestur til að 
vinna, finnst henni gott að hugsa um ræt-

urnar þegar hún semur tónlist. Strengur 
stranda, sem er hennar fyrsta plata, kom 
út  1. október og var valin plata vikunnar á 
Rás 2.  

Rósa Guðrún er tónlistarkennari í Tónlist-
arskóla Hafnarfjarðar og Skólahljómsveit 
Austurbæjar, þar sem hún kennir söng og 
einnig á saxófón og þverflautu.  - vþj

Náttúran, fuglar og draugar á Strandaplötu
Rósa Guðrún Sveinsdóttir semur lögin á sinni fyrstu sólóplötu og faðir hennar, Sveinn Kristinsson, textana.

RÆTUR  Rósu Guðrúnu finnst gott að hugsa um 
ræt urn ar þegar hún semur tónlist. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

➜ Rósa Guðrún er einnig í hljómsveitinni 
Robert the Roommate og spilar á saxófón 

og syngur með Ritvélum framtíðarinnar.

iPad mini

Verð frá 44.990.-
Verð áður frá: 54.990.-

iPad Air

Verð frá 64.990.-
Verð áður frá: 89.990.-

„Ég hannaði þetta letur upphaflega fyrir afmælisbók 
Lunga árið 2010,“ segir grafíski hönnuðurinn Guð-
mundur Úlfarsson.

Letur eftir hann verður notað í allt kynningarefni 
fyrir kvikmyndahátíðina Sundance á næsta ári. „Hönn-
unarstúdíóið Mother í New York sá letrið svo á síðunni 
minni, leist vel á það og hafði samband og spurði  hvort 
þau mættu ekki nota það í auglýsingar fyrir Sundance,“ 
segir Guðmundur.

Hönnunarstúdíóið mun sjá um alla grafík fyrir kvik-
myndahátíðina. „Ég þurfti að gera smávægilegar breyt-
ingar á letrinu samt, en ég fékk alveg ágætlega greitt 
fyrir þetta svo ég er sáttur,“ segir hann.  

Guðmundur lærði grafíska hönnun í Gerrit Rietveld 
Academie í Amsterdam, en lærði ekki leturgerð sér-
staklega. 

Í dag rekur hann fyrirtækið Or Type, en hann segist 
alltaf hafa verið mikill leturperri og hafi þess vegna 
endað í leturgerð. „Þetta er mjög merkilegt fyrir mig 
sem leturhönnuð að fá svona góða auglýsingu og aldrei 
að vita hvort ég fari í frekara samstarf með Mother. Ég 
vil samt ekki segja of mikið eins og er,“ segir hann.  - asi

Alltaf verið mikill leturperri
Sundance-hátíðin notar letur eft ir grafíska hönnuðinn Guðmund Úlfarsson. 

FRÁBÆRT TÆKIFÆRI  Guðmundur útilokar ekki frekara 
samstarf erlendis, en vill ekkert gefa upp að svo stöddu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



Miðasala er á Miði.is og í síma 540 9800.
Skráðu þig á póstlistann okkar á jolagestir.is.

STÓRSVEIT JÓLAGESTA UNDIR STJÓRN ÞÓRIS BALDURSSONAR
REYKJAVIK SESSION ORCHESTRA UNDIR STJÓRN ROLANDS HARTWELL · KARLAKÓRINN ÞRESTIR UNDIR STJÓRN JÓNS KRISTINS CORTEZ

GOSPELKÓR ÓSKARS EINARSSONAR ·  BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA UNDIR STJÓRN ELÍNAR HALLDÓRSDÓTTUR 
HANDRIT BJÖRN G. BJÖRNSSON LEIKSTJÓRN GUNNAR HELGASON

STÓRSVEIT JÓLAGESTA UNDIR STJÓRN ÞÓRIS BALDURSSONAR
REYKJAVIK SESSION ORCHESTRA UNDIR STJÓRN ROLANDS HARTWELL · KARLAKÓRINN ÞRESTIR UNDIR STJÓRN JÓNS KRISTINS CORTEZ

GOSPELKÓR ÓSKARS EINARSSONAR ·  BARNAKÓR KÁRSNESSKÓLA UNDIR STJÓRN ELÍNAR HALLDÓRSDÓTTUR 
HANDRIT BJÖRN G. BJÖRNSSON LEIKSTJÓRN GUNNAR HELGASON

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON  BJARTEY OG GÍGJA ÚR YLJU  EIVØR · EYÞÓR INGI  GISSUR PÁLL
JÓHANNA GUÐRÚN · JÓN JÓNSSON · PÁLL RÓSINKRANZ  RAGGA GRÖNDAL  SVALA

Góa og FjarÐarkaup kynna meÐ stolti

BJÖRGVIN HALLDÓRSSON  BJARTEY OG GÍGJA ÚR YLJU  EIVØR · EYÞÓR INGI  GISSUR PÁLL
JÓHANNA GUÐRÚN · JÓN JÓNSSON · PÁLL RÓSINKRANZ  RAGGA GRÖNDAL  SVALA

MIÐASALA HEFST
Á MORGUN KL. 10!
MIÐASALA HEFST
Á MORGUN KL. 10!

Góa og FjarÐarkaup kynna meÐ stolti

PÓSTLISTAFORSALA FER FRAM Í DAG KL. 10.PÓSTLISTAFORSALA FER FRAM Í DAG KL. 10.

SKRÁNINGARFESTUR TIL

MIÐNÆTTIS Í KVÖLD!

VÍSIR.IS/JOLASTJARNAN*

SÖNGKEPPNI FYRIR 16 ÁRA OG YNGRI! HVAÐA LAG VILTU HEYRA?TAKTU ÞÁTT Í AÐ VELJA LÖG FYRIR JÓLAGESTI.EF ÞÍN TILLAGA VERÐUR VALIN ÁTTUMÖGULEIKA Á AÐ VINNA MIÐA Á TÓNLEIKANA!
FYLGSTU MEÐ Á BYLGJUNNIOG SKRÁÐU ÞIG TIL LEIKS Á BYLGJAN.IS.



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Enginn úr MDMA-partíinu sagt foreldr-
unum hvað gerðist

2 Icelandair við Hafþór: „Því miður eru 
fl ugvélarnar til þess að fl júga yfi r fj öll, 
ekki fl ytja þau“

3 Tvö ár liðin frá sjálfsvígi sonar: Eitthvað 
sem þú getur aldrei búið þig undir

4 Aukið við vopnabúnað lögreglunnar
5 Bíll við bíl við bíl á Vatnsenda

Minntist Oscars
Söngkonan Anna Mjöll Ólafsdóttir 
minntist fatahönnuðarins Oscar de la 
Renta á Facebook-síðu sinni í gær en 
hann lést á heimili sínu í gærmorgun, 
82 ára að aldri. „Varð þeirrar ánægju 
aðnjótandi að hitta 
Oscar de la Renta 
baksviðs eftir 
sýningu einu 
sinni. Auð-
vitað goðsögn 
í tískuheim-
inum sem 
litaði heiminn, 
en það sem er 
mikilvægara er að 
hann var mjög 
góð og flott 
manneskja,“ 
skrifaði hún 
á síðunni 
sinni.  - vh
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Næsta bylgja 
sjónvarpa 
er komineerr kkoomin

með Android

Samningar í Þýskalandi
Fitnesskeppandinn og vélaverk-
fræðingurinn Katrín Edda Þorsteins-
dóttir er komin með samning við 
fæðubótarfyrirtækið PES–  Physique 
Enhancing Science. Hún verður 
andlit fyrirtækisins í Þýskalandi. 
Á Facebook-síðu hennar kemur 
fram að fyrirtækið ætli að styrkja 
hana fjárhagslega og aðstoða hana 

við þátttöku í 
komandi fitness-
mótum. Katrín, 
sem stundar 
meistaranám 
í Þýskalandi, 
hefur einnig 
gert samning við 
þýska fyrirtækið 
Gym Aesthetics 
sem framleiðir 
íþróttafatnað 
og verður 
sömuleiðis 

andlit þess þar í 
landi.   - fb

Mest lesið



U
Um allan heim er 
starf  ræktur fjöldi 
lág  gjaldaflugfélaga, 
öll með sín sérkenni 
en eiga það þó 
sameiginlegt að 

bjóða upp á lægri fargjöld sem ekki 
fela í sér allan þann aukamunað sem 
hefð  bundin flugfélög eru vön að 
bjóða s.s. fríar töskur og handfarangur, 
fríar máltíðir, afþreyingarkerfi, fyrsta 
farrými, sérkjaraklúbba, sérþjónustu 
og svo mætti lengi telja. Þetta kostar 
að sjálfsögðu allt og dreifist kostnaður 
jafnt á alla gesti hvort sem þeir nýta 
sér þjónustuna eða ekki. Með tilkomu 
lággjaldaflugfélaga eiga ferðamenn 
þess nú kost að sleppa því að greiða 
fyrir þann aukamunað sem þeir þurfa 
ekki á að halda og fá þess í stað 
lægri verð. Þetta þýðir að gestir sem 
fljúga með lággjaldaflugfélagi greiða 
eingöngu fyrir það sem þeir sjálfir nota 
en ekki jafnan hluta af heildarnýtingu 
allra farþega. Af hverju ætti farþegi t.d. 
að greiða fullt miðaverð þar sem allt 
er innifalið þegar hann er ekki með 
ferðatösku, drekkur ekki kaffi og ætlar 
að leggja sig á leiðinni í stað þess að 
horfa á bíómynd?

Hið svokallaða „low cost“ módel er 
aðferð sem flest lággjaldaflugfélög 
byggja á til að halda kostnaði við 
flugreksturinn niðri án þess að sleppa 
öllum þeim mikilvægu þáttum sem 
fylgja. Gestirnir njóta sparnaðarins í 
lægra miðaverði, geta sniðið ferðalagið 
að sér og greiða eingöngu fyrir vörur 
eða þjónustu sem þeir sjálfir óska eftir. 
Hvað okkur varðar er það WOW!

WOW air hefur ávallt lagt áherslu 
á að vera með nýrri vélar enda 

eru þær sparneytnari, þarfnast minna 
viðhalds og hafa lægri bilanatíðni. Þetta 
skilar sér allt í lægri kostnaði sem svo 
skilar sér áfram í lægri fargjöldum.  

Frá upphafi hefur WOW air sett sér 
það markmið að bjóða upp á lægstu 
fargjöldin án þess þó að gefa afslátt 
af þjón  ustustiginu enda kosta bros og 
kurt  eisi ekki neitt, þetta hefur gefið 
flugfélaginu ákveðið sérkenni ásamt 
lífl   egum litum og almennum hressleika, 
enda er stuðið um borð í flugvélum 
WOW air löngu orðið heimsfrægt 
á Íslandi. Flest lággjaldaflugfélög 
leggja áherslu á minni yfirbyggingu, 
markaðssetningu á Netinu í stað dýrra 
auglýsingaherferða í hefðbundnum 

fjölmiðlum og bókanir á netinu og þar 
er WOW air engin undantekning. Það 
er óþarfi að láta gesti greiða fyrir stórar 
sjónvarpsauglýsingar þegar hægt er 
að koma skilaboðunum á framfæri með 
mun ódýrari hætti. 

Allt sem fer um borð í flugvél þyngir 
hana og eykur þar með eld   sneytis-

kostn aðinn og það gefur auga leið að 
fyrir lengri flug þarf meira af eldsneyti. 
Til að halda miða  verðinu niðri hafa 
því velflest lág  gjalda  flugfélög tekið 
upp á þeim sið að rukka sérstaklega 
fyrir innritaðar töskur sem og stærri 
og þyngri handfarangur auk þess að 
gjaldið hækkar eftir því sem flugið er 
lengra. Minni og léttari handfarangur 
minnkar eldsneytisþörf flugvélarinnar 
og flýtir fyrir þegar gestir koma 
sér fyrir um borð sem eykur einnig 
stundvísi flugfélagsins, eitthvað sem 
mjög margir horfa til þegar þeir velja 
flugfélag. WOW air er stundvísasta 
flugfélag á Íslandi en seinkanir á 
flugvöllum hafa í för með sér auka-
kostnað sem öll flugfélög ættu að 
reyna að forðast og hver vill svo sem 
eyða meiri tíma á flugvellinum en 
hann þarf?  

WOW air gerir öllum kleift að fljúga
Þú borgar bara fyrir það sem þú notar.

Frá upp-
hafi hefur 
WOW air 
sett sér það 
markmið að 
bjóða upp á 
lægstu far-
gjöldin án 
þess þó að 
gefa afslátt 
af þjón  ustu-
stiginu enda 
kosta bros 
og kurt   eisi 
ekki neitt.

Flugfélag fólksins

Flugvélar 
framtíðarinnar

Teygðu úr fótunum

A
irbus A320-fjölskyldan samanstendur af flug -

vélum í fjórum mismunandi stærðum: A318, 

A319, A320, og svo A321 sem er stærsti 

meðlimur fjölskyldunnar og sú vél sem WOW 

air mun nota til að fljúga gestum sínum vestur um haf. Í 

A321 vélunum hjá WOW air verða sæti fyrir 200 gesti en 

þessi tegund flugvéla getur þó rúmað sæti fyrir allt að 

230 farþega sem okkur fannst einfaldlega of þröngt fyrir 

gestina okkar. Farþegarýmið í A321 er einstaklega breitt 

og rúmgott, sem þýðir að hvert sæti er u.þ.b. tommu 

breiðara en í Boeing 757, eitthvað sem ætti að gleðja 

ferðalanga enda fátt betra í löngu Ameríkuflugi en að 

geta breitt úr sér í rúmgóðu 

flugsæti og láta fara vel um 

sig. Airbus-vélarnar bjóða 

auk þess upp á margvíslega 

möguleika til að auka 

þægindi farþega um borð. 

Það þarf því ekki að koma 

á óvart að eftirspurn eftir 

nýju A321-vélunum eykst 

stöðugt hjá flugfélögum um 

heim allan. “Í dag eru u.þ.b. 

1.000 A321 vélar í notkun 

hjá hátt í 80 flugrekstraraðilum um allan heim og búið er 

að panta hjá okkur 1.300 A321 vélar til viðbótar,“ segir 

Arnaud. Kostir A321 umfram Boeing 757 eru ótvíræðir 

en hæst ber að nefna að A321 er mun sparneytnari en 

Boeing 757, sem brennir allt að 25% meira eldsneyti og 

blæs um leið frá sér 25% meira af koltvísýringi. Jafnframt 

þýðir öflugur og háþróaður tæknibúnaður Airbus-vélanna 

minni viðhaldskostnað auk þess sem flugvélarnar eru 

hljóðlátari. Ekki slæmt það!

Við viljum að sjálfsögðu aðeins það besta fyrir gesti 

WOW air og Airbus A321 er tvímælalaust flugvél fram -

tíðarinnar. “Boeing 757 tilheyrir fortíðinni,” segir Arnaud, 

en hætt var að framleiða 757 fyrir um áratug síðan sökum 

stöðugt minnkandi eftirspurnar. Þess má að lokum geta 

að A321-flugvélaflotinn er mun yngri en það sem eftir 

lifir af Boeing 757-flotanum en meðalaldur A321 er sjö 

ár á móti tuttugu árum hjá Boeing 757 og því greinilega 

kominn tími fyrir nýja kynslóð flugvéla. 

WOW air kynnir nýjar A321 flugvélar með stolti fyrir 

farþegum sínum. Við hlökkum til að fljúga með ykkur inn 

í framtíðina. 

Til að komast alla leið til Bandaríkjanna þurftum 
við langdrægari flugvélar og eftir að hafa farið 
vandlega yfir alla möguleika varð Airbus A321 
fyrir valinu. WOW magazine átti á dögunum stutt 
spjall við Arnaud Demeusois, markaðsstjóra fyrir 
Airbus A320-fjölskylduna, og fékk hann til að 
fræða okk ur um þessa nýju kynslóð flugvéla á 
mannamáli.  

WOW air kynnir Airbus A321

Arnaud Demeusois.

Hvað er 
lággjalda-
flugfélag?

Nýrri vélar 
og breiðari 
bros

Í flestum 

gerðum 

flugvéla er algjört 

lágmarksbil á milli 

sæta u.þ.b. 28  

nema við innganga 

þar sem bilið er 

mun meira. Ekki 

vita allir að hægt 

er að tryggja 

sér þessi sæti 

sérstaklega gegn örlitlu aukagjaldi í stað þess að treysta 

á heppnina við niðurröðun sæta á flugvellinum. 

Í vélum WOW air er sætunum ekki raðað alveg svona 

þétt og allt gert til að tryggja þægindi gesta. Í nýju A321 

vélunum verður svo hægt að tryggja sér nokkrar gerðir 

af aukabili milli sæta fyrir utan þessi extra rúmgóðu við 

inngangana; 33 , 34  og 36  fyrir þá sem vilja teygja vel úr 

sér á milli Íslands og Ameríku. 

1  Veski, farmiði og vegabréf – 
Heilaga þrenningin
Byrjaðu á því að taka þessa þrjá hluti til, settu 
þá hjá ferðatöskunni og andaðu rólega því 
ferðaundirbúningurinn er nú þegar hálfnaður.

2  Gerðu lista
Gerðu ferðaáætlun og punktaðu hjá þér 
hvað þú þarft til að framfylgja henni. Listinn 
auðveldar þér að takmarka óþarfa hluti. 
Sniðugt er að skipta listanum í tvennt, Nauð -
synlegt/Ekki nauðsynlegt. Mundu að kynna 
þér veðurspána og taka tillit til veðurs.

3  Reyndu að hemja þig!
Þó það sé freistandi þá þarftu ekki að pakka 
öllum fataskápnum fyrir stutt ferðalag. 

Pakkaðu aðeins því nauðsynlegasta, hugaðu 
að litavali og reyndu að samnýta föt fyrir ólík 
tilefni. Taktu í mesta lagi tvenn skópör með 
og vertu í fyrirferðameiri skónum á leiðinni. 

4  Rúlla eða brjóta saman?
Ferðaspekúlantar mæla með því að rúlla 
fötunum þétt saman en það sparar bæði 
pláss og forðar fötunum frá því að krumpast. 
Snjallt er að rúlla upp sokkum og nærfötum 
og stinga þeim inn í skóna. Fyrir þá allra 
hörðustu fást sérstakar ferðatöskur sem 
þjappa fötunum saman. Jahá!

5  Smækkaðu snyrtivörurnar
Snyrtibuddan getur þyngt farangurinn furðu  -
fljótt. Sniðugt er að fjárfesta í litlum ferða  -
um  búðum fyrir snyrtivörur eins og sjampó, 

næringu, krem o.þ.h. eða nýta tóm lyfjaglös. 
Og ef þú átt litlar prufur af t.d. dagkremi, 
ilmvatni og andlitsfarða er tilvalið að stinga 
þeim í snyrtibudduna. 

Að sjálfsögðu getur alltaf eitthvað óvænt 
komið upp á en það er ómögulegt að ætla 
að pakka fyrir allar hugsanlegar uppákomur. 
Jú, það gæti skollið á stormur en það þýðir 
ekki að þú eigir að pakka snjógallanum bara 
til öryggis. Best er að sýna stillingu og hóf 
þegar ráðist er í farangurspúslið og muna 
að ef Heilaga þrenningin – Veski, farmiði 
og vegarbréf – er með þá ætti allt annað að 
reddast.
 
Góða ferð!

Pakkaðu rétt - 
pakkaðu létt!
Hver kannast ekki við það að pakka of miklu fyrir stutta 
utanlandsferð?

Einhvern veginn tekst manni alltaf að sannfæra sjálfan sig um að maður þurfi föt fyrir öll hugsanleg 
tilefni og „hvað ef“ pælingar fara á fullt. Hvað ef ég fer óvænt í fjallgöngu? Hvað ef mér verður boðið í 
konunglegt brúðkaup? Svo endar maður á því klæðast sömu gallabuxunum alla ferðina og bölvar troðfullri 
og þungri ferðatöskunni. Sem betur fer eru til ýmis ráð og sniðugar kúnstir til að pakka rétt og pakka létt. 

Með hertu öryggiseftirliti skilur gamla 
góða „tveim tímum fyrir brottför“ 
reglan ekki eftir mikinn tíma til að 
virkilega njóta fríhafnarsvæðisins. 

1  Allt uppi við

Áður en þú ferð á völlinn er gott að setja 
vegabréfið, kreditkort og ferðakvittun á 
réttan stað, þ.e. þar sem auðvelt er að grípa 
til þeirra á vellinum. Vertu með þessa hluti í 
hendinni áður en röðin kemur að þér. 

2  Vertu fyrstur á svæðið

Regla nr. 1 (þótt hún sé nr. 2 hér) er að sjálf -
sögðu að mæta á völlinn þegar inn  ritunar -
borðið opnar og vera með þeim fyrstu í 
röðinni. 

3  Vigtaðu töskuna
Flest flugfélög eru með einhverjar tak  mark -
anir á farangri og það er fljótlegra fyrir þig 
og alla aðra gesti ef þú undirbýrð töskurnar 
vel áður en þú mætir á völlinn.

4  Öryggisleitin

Viðurkennum það, manni líður oft eins og 
forhertum glæpamanni í öryggisleitinni. 
Það er ekki skemmtilegt að vera sá/sú sem 
finnur endalaust af klinki, samanbrotna seðla, 
kreditkort, lykla og annað smádót í vös  un -
um og missir það svo kannski í gólfið með 
tilheyrandi töfum fyrir sjálfan sig og aðra. 
Komdu þessu öllu fyrir í hand  far   angrinum 
áður en röðin kemur að þér og vertu 100% 
tilbúinn að fara í gegnum málmleitarhliðið.

Stundvísi 
borgar 
sig

flug

lágm

sæt

nem

þar 

mun

vita 

er a

sér 

Nokkur góð ráð fyrir fólk á leið á flugvöllinn

WOW air – Nýrri vélar

Aukabil fyrir bífur!

  



Nýrri flugvélar og stundvísust á Íslandi
– Gerðu samanburð, það margborgar sig!

AÐEINS Í BOÐI Á WOWAIR.IS - BÓKAÐU NÚNA

14.999 kr.

14.999 kr.

Flugtímabil: júní 2015

Flugtímabil: mars-júní 2015
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