
DÓMSMÁL Hæstiréttur dæmdi í 
gær Ástu Gunnlaugsdóttur til að 
fara með börn sín tvö til föður 
þeirra í Bandaríkjunum eftir 
að hafa snúið við dómi Héraðs-
dóms Reykjness sem hafði áður 
úrskurðað að það myndi hafa 
alvarleg áhrif á andlega heilsu 
þeirra að verða tekin frá móður 
sinni.

Ásta segir í samtali við Frétta-

blaðið að hún eigi erfitt með að 
trúa niðurstöðu Hæstaréttar og 
hún sjái fram á að snúa aftur í 
aðstæður sem hún telur ekki vera 
henni og börnum hennar fyrir 
bestu. Þau hafi búið við bág kjör  
og slæman húsakost þar sem þau 
neyddust til að fella eigin tré til 
að kynda heimilið. „Ég fékk bara 
nóg,“ segir Ásta í samtali við 
Fréttablaðið. - hó / sjá síðu 6

V ið leggjum mikla áherslu á að vera með góðar og aðgengi-legar upplýsingar um vörur okkar. Til dæmis hafa vörur frá Sóma verið með næringargildis-merkingu í tólf ár, frá 2002, auk þess sem finna má allar upplýsingar um vörurnar frá Sóma á www.somi.is. Okkur þótti því eðlilegt næsta skref að taka þátt í skráargatsverkefninu,“ segir Laufey Sigurðardóttir, næring-arrekstrarfræðingur hjá Sóma.Skráargatið er samnorrænt merki sem hefur að markmiði að auðvelda neytendum að velja hollari matvöru. Það má finna á umbúðum matvara sem uppfylla ákveðin skilyrði varð-andi samsetningu næringarefna. Vörur sem bera merkið eru hollari en aðrar vörur í sama flokki.„Sómi fagnar því að neytendur eigi nú auðveldara með að velja hollt með einfaldri, vel sýnilegri merkingu og vill sýna stuðning í verki með því að vera með vörur undir merkjum skráargatsins,“ segir Laufey en fyrstu skráargatsmerktu vörur frá Sóma komu á markað fyrir tveimur árum.
Þrjár vörur Sóma bera merki Skráargatsins. Samloka, hyrna og salatbakki. „Við löguðum vörur okkar að skilyrðum Sk á

HOLLARI KOSTURSÓMI KYNNIR  Þrjár vörutegundir frá Sóma eru merktar Skráargatinu. 

Skráar gatið er opinbert merki sem finna má á umbúðum matvara sem 

uppfylla ákveðin skilyrði. Það auðveldar fólki að velja hollari matvöru.

FERÐAMÁLAÞINGFerðamálaþing 2014 er haldið í Silfur-bergi í Hörpu í dag. Yfirskriftin er „Með fagmennsku fram í fingurgóma – gæði í íslenskri ferðaþjónustu“. Í ár eru fimm-tíu ár frá stofnun Ferðamálaráðs.
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Kynningarblað 

Neutral-þvottaefni er nú enn

Neutral Compact fyrir litaðan þvott hreinsar burt 
blettina án þess að litirnir dofni. Neutral Compact fyrir hvítan þvott heldur hvítum og 

ljósum þvotti björtum og hreinum. Neutral Storvask er gott 
þvottaefni fyrir allan þvott.
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   Þegar ég kom heim og 
gat allt í einu hringt í 

vinkonur mínar og gert það 
sem mig langaði án þess að 
hann gæfi mér leyfi áttaði 
ég mig á því að ég gat ekki 

farið aftur út. 
Ásta Gunnlaugsdóttir.

milljarða 
hækkun launa 

lækna er krafa Læknafélags 
Íslands. 

4,2

SPORT Ísland mætir Ísrael 
í Höllinni í kvöld þegar und-
ankeppni EM 2016 hefst. 26

FRÉTTIR

Milljarða hagræðing
Stjórnendur Marel gera ráð fyrir 
að hagræða um fjóra milljarða á 
tveimur árum. Ómögulegt væri að 
reka fyrirtækið á Íslandi án undan-
þága frá gjaldeyrishöftum.

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

3 
dagar

SKOÐUN Eyrún segir 
umræðuna um öryggi lög-
reglu og þjóðar ranga. 13

LÍFIÐ Hrefna Hörn birtir 
skjáskot af tölvuskjáum 
skapandi fólks. 30

TÓNLIST  „Þetta var sannkallað 
„who’s who“,“ segir rokkarinn 
Smutty Smiff, sem hélt allsherjar 
pönkveislu á Ace-hótelinu í Lond-
on á dögunum. Smutty tróð upp 
með mörgum þekktum pönkurum 
en Kaleo hituðu upp. Kapparnir 
spókuðu sig með Marc Almond, 
söngvara Soft Cell og ofurfyrir-
sætunni Kate Moss. „Kate var í 
baksviðsherbergi Kaleo í klukku-
tíma og fannst þeir frábærir. Ég 
spurði hana hvort hún vildi ekki 
láta mynda sig með Jökli, söngvara 
Kaleo, og hún sagði: Nei, hann er 
of myndarlegur,“ segir Smutty.
  - þij / sjá síðu 30

Pönkveisla haldin í London:

Of myndarleg-
ur fyrir Moss

Í GÓÐUMFÉLAGSSKAP  Jökull Júlíusson, 
Marc Almond úr Soft Cell og Smutty 
Smiff voru ferskir. 

KJARAMÁL Ef gengið yrði að kröf-
um Læknafélags Íslands myndi 
það þýða rúma fjóra milljarða í 
aukin útgjöld ríkisins. Heildar-
laun lækna á Íslandi eru um 14 
milljarðar króna.

Heildarútgjöld hins opinbera 
í laun starfsmanna ríkisins eru 
um 140 milljarðar árlega. Sam-
kvæmt heimildum Fréttablaðs-
ins eru laun lækna um tíu prósent 
af heildarlaunum hins opinbera, 
eða um fjórtán milljarðar króna. 
Kröfur lækna, um rúmlega 30 

prósenta hækkun launa skilar því 
læknum rúmlega fjórum milljörð-
um á ári.

Sigurveig Pétursdóttir, formað-
ur samninganefndar Læknafélags-
ins, segir grunnlaun lækna vera of 
lág. Til þess að læknar vilji starfa 
á Íslandi þurfi að hækka grunn-
launin. Nú sé svo komið að læknar 
vinni myrkranna á milli til þess 
að ná upp launum sínum. Það álag 
sé ekki heillandi kostur fyrir ung-
lækna í dag. „Dagvinnulaun lækna 
eru ekki há. Grunnlaun lækna sem 

eru nýútskrifaðir úr háskólanum 
eru um 340 þúsund. Grunnlaun 
sérfræðings eru um 600 þúsund 
krónur. Þegar heildarlaun lækna 
eru svo skoðuð kemur í ljós að 
læknar vinna afar mikið til þess 
að laun þeirra nái því sem eðlilegt 
getur talist. Heildarlaun lækna 
ráðast af því hversu margar bak-
vaktir og yfirvinnuvaktir læknar 
taka að sér. 

Sigurveig segir það skipta 
mestu máli í þessum samning-
um að ná því markmiði að gera 

umhverfið að fýsilegum valmögu-
leika fyrir unga lækna. „Það er 
okkar keppikefli í þessum samn-
ingum að minnka álag á lækna 
þannig að læknar vilji búa og 
starfa á Íslandi Við þurfum sam-
keppnishæfari laun svo læknum 
fækki ekki.“ - sa

Hækkun um fjóra milljarða 
verði gengið að kröfum lækna
Heildarlaun lækna eru um fjórtán milljarðar á ári samkvæmt fjármálaráðuneytinu. Kröfur Læknafélagsins 
um þrjátíu prósenta launahækkun hækkar laun þeirra um 4,2 milljarða króna ef gengið yrði að kröfum þeirra.

MENNING Gagnrýnandi 
gefur Lífinu í Tjarnarbíói 
fimm stjörnur. 20

Bolungarvík 0°  S S
Akureyri -2°  SSA 2
Egilsstaðir -2°  NV 3
Kirkjubæjarkl. 0°  ANA 4
Reykjavík 0°  ANA 5

Bjarviðri    og hæg breytileg átt víðast 
hvar. Vægt frost norðanlands en hiti um 
frostmark sunnan til. Bætir í vind með 
suðurströndinni síðdegis. 4

BERST ÁFRAM   Ásta Gunnlaugsdóttir neyðist til að fara aftur til Bandaríkjanna með börn sín tvö til föður þeirra þrátt fyrir að 
héraðsdómur hafi komist að þeirri niðurstöðu að það gæti valdið þeim varanlegum sálrænum skaða að vera fjarlægð frá móður 
sinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Halda sig heima  Lækni á Höfn í 
Hornafirði kemur á óvart hversu lítil 
áhrif mengun frá eldgosinu hefur á fólk 
með undirliggjandi sjúkdóma. 2
Vill gefa gjafir  Eldri borgari þarf að 
treysta á börnin sín til að ná endum 
saman um mánaðamót og eiga fyrir 
nauðsynjum. 4
Nýtt embætti héraðssaksóknara 
 Starfshópur hefur lagt til við dóms-
málaráðherra að efnahagsbrotamál 
heyri undir nýtt embætti héraðssak-
sóknara. 8

Þarf að fara með börn sín til föður þeirra þrátt fyrir dóm um barnaklám:

Gert að snúa aftur með börnin
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NÁTTÚRA „Hljóðið í fólki er ótrú-
lega gott. Það kemur mér eig-
inlega mest á óvart hvað þessi 
mengun virðist hafa lítil áhrif á þá 
sem eru með undirliggjandi sjúk-
dóma. Það finna allir fyrir þessu, 
en menn eru vel upplýstir og taka 
þessu með miklu jafnaðargeði,“ 
segir Elín Freyja Hauksdóttir, 
læknir á Heilbrigðisstofnun Suð-
austurlands, um áhrifin af gríðar-
legri mengun sem barst til Hafnar 
í Hornafirði um og eftir helgina.

Elín Freyja ákvað á sunnudag-
inn að hringja í alla sína skjólstæð-
inga sem glíma við sjúkdóma sem 
gerir þá viðkvæmari en aðra fyrir 
brennisteinsmengun frá eldgosinu 
í Holuhrauni.

„Fólk upplifir þetta bara sem 
ónæði, eins og vegna óveðurs. 
Fólk upplifir þetta svipað og það 
sé stórhríð úti og fátt annað að 
gera en að halda sig heima,“ segir 
Elín Freyja sem segir þetta eiga 

jafnt við um full-
orðna sem börn 
– sem taka því 
vel þegar þau fá 
fyrirmæli tengd 
gosmenguninni. 

Eins og komið 
h e f u r  f r a m 
í fréttum þá 
mældist meiri 
mengun en áður 

á byggðu bóli eftir að eldgosið 
hófst í lok ágúst. Sló mælum upp 
í 21.000 míkrógrömm á rúmmetra 
sem er langt yfir hættumörkum. 

Björn Ingi Jónsson, bæjar-
stjóri á Hornafirði, segir að allir 
séu þess meðvitandi að mengun-
arskýið muni hellast yfir bæinn 
að nýju, en loftgæði í bænum voru 
góð í gær eftir að mengunarskýið 
hafði lúrt yfir í rúmlega tvo sólar-
hringa. Mikil mengun var einnig í 
tvo daga í liðinni viku. 

Spurður hvort bæjaryfirvöld 

hafi sest niður og rætt framhald-
ið – hvort einhverjar ráðstafan-
ir verði gerðar, segir Björn Ingi 
að fátt sé hægt að gera til viðbót-
ar við það sem þegar hefur verið 
gert. 

„Þó að komi svona gusa aftur 
þá eru allar stofnanir og forráða-
menn þeirra meðvitaðir um hvað 
við getum gert. Mælingar hafa 
verið bættar. Síritandi loftgæða-
mælir hefur verið settur upp. Þá 
er lögreglan með handmæli sem 
hún nýtir ef eitthvað er að ger-
ast,“ segir Björn Ingi, sem segir að 
stefnt sé á að halda íbúafund, og fá 
til fundarins jarðvísindamenn og 
fulltrúa frá Almannavörnum.   

„En við ráðum lítið við móður 
náttúru, og menn taka því ein-
faldlega sem að höndum ber,“ 
segir Björn, sem hefur ekki heyrt 
Hornfirðinga lýsa yfir sérstökum 
áhyggjum af mengun frá Holu-
hrauni.  svavar@frettabladid.is

Fátt annað að gera 
en halda sig heima
Lækni á Höfn í Hornafirði kemur á óvart hversu lítil áhrif mengun frá eldgosinu 
í Holuhrauni hefur á fólk með undirliggjandi sjúkdóma. Ráðum lítið við móður 
náttúru og tökum því sem að höndum ber. Gott hljóð í fólki á Höfn.

BJÖRN INGI 
JÓNSSON

SÓL Í EITURBAÐI  Er 
nafn þessarar myndar 
sem tekin var í Horna-
firði á sunnudag.  
MYND/SVERRIR AÐALSTEINSSON

KANADA John Baird, utanríkisráðherra Kanada, Charles J. Cass-
idy, yfirmaður kanadíska flotans, og John Kerry, utanríkisráðherra 
Bandaríkjanna, lögðu blómsveig að Gröf óþekkta hermannsins við 
athöfn í Ottawa í Kanada í gær.

Kanadamenn minntust í gær Nathans Cirillo hermanns, sem var 
skotinn til bana þar sem hann stóð við minnismerkið í síðustu viku. 
Banamaðurinn skaut Cirillo áður en hann fór inn í þinghúsið. Þar hóf 
hann skothríð sem endaði með því að hann skaut sjálfan sig til bana.  

 - jhh

Stjórnmálamenn komu saman við minningarstund:

Minntust kanadísks hermanns

Í OTTAWA  John Kerry var viðstaddur minningarstundina í Kanada. NORDICPHOTOS/AFP. 

HEILBRIGÐISMÁL Læknar á Sjúkra-
húsinu á Akureyri hófu verkfall 
á miðnætti og stendur verkfall 
þeirra yfir til miðnættis annað 
kvöld. Bjarni Jónasson, for-
stjóri Sjúkrahússins á Akureyri, 
segir stjórnendur stofnunarinn-
ar reyna sem mest að milda þau 
áhrif sem verkfall lækna kunni 
að hafa. 

„Það er þannig að það eru 
læknar á öllum vaktlínum og 
öllum bráðatilvikum verður 
sinnt. Þjónustan er sett upp 
þannig að fjöldinn dugi til að 
halda þeim sem eru hér í inn-
lögn í öruggum höndum. Síðan 
tökum við á þeim tilvikum sem 
upp munu koma,“ segir Bjarni.

Um tíu aðgerðum verður frest-
að á sjúkrahúsinu þessa tvo sól-
arhringa. Þessi röskun mun hafa 

nokkur áhrif á sjúklinga en um 
valkvæðar aðgerðir er að ræða. 
„Þetta er auðvitað vont þegar 
verkföll skella á en við munum 
reyna allt hvað við getum til að 

minnka óþægindin. Þjónusta dag-
göngudeilda verður til að mynda 
nokkuð skert þessa tvo sólar-
hringa eins og við má búast í 
svona aðgerðum.“ - sa

Læknar á Sjúkrahúsinu á Akureyri verða í verkfalli næstu tvo sólarhringa:

Reyna að milda áhrif sem mest
SAK  Læknar á 
Akureyri hafa lagt 
niður störf í tvo 
sólarhringa.
FRÉTTABLAÐIÐ/KK

SAMKEPPNISMÁL Forsvarsmenn 
Mjólkursamsölunnar(MS) segja 
fyrirtækið með öll tilskilin leyfi 
til þess að kalla sig afurðastöð og 
benda á að á þeim grundvelli hafi 
stjórnvöld fjallað um fyrirtækið. 
Því sé ekki rétt sem Ólafur M. 
Magnússon haldi fram að MS sé 
ekki afurðastöð. 

Fréttablaðið sagði frá því í gær 
að Ólafur hefði kært MS og KS 
fyrir ólögmætt samráð. Byggir 
Ólafur kæruna á því að MS sé í 
raun ekki afurðastöð þar sem 

Auðhumla, móðurfyrirtæki MS, 
kaupi alla mjólk af bændum. 

Lögfræðileg úttekt LEX lög-
mannsstofu, sem MS lét gera fyrir 
sig, kemst að þeirri niðurstöðu að 
MS sé réttilega afurðastöð í skiln-
ingi búvörulaga. Fram kemur að 
MS starfi á grundvelli afurða-
stöðvaleyfis frá Matvælastofnun 
og lúti eftirliti sem slík. „Þá ligg-
ur ljóst fyrir að bæði þau stjórn-
völd sem fara með framkvæmd 
búvörulaga og Samkeppniseft-
irlitið telja Mjólkursamsöluna 

ehf. vera afurðastöð í skilningi 
þeirra,“ segir í tilkynningunni. - sa

Mjólkursamsalan hefur látið lögfræðistofu meta það hvort MS sé afurðastöð:

Öll tilskilin leyfi sem afurðastöð

MJÓLKURSAMSALAN  starfar á grund-
velli afurðastöðvaleyfis.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HAMFARIR Vegurinn um Ólafs-
fjarðarmúla, milli Dalvíkur og 
Ólafsfjarðar, var ófær bróður-
part gærdagsins eftir að snjóflóð 
féll skömmu fyrir hádegi og lok-
aði honum. Enginn var á svæðinu 
er flóðið féll en einn ökumaður ók 
á það eftir að það féll.

Vinna við að opna veginn stóð 
fram eftir degi en meta þurfti 
hvort hætta væri á fleiri flóðum.

Þetta er fyrsta skráða snjóflóð 
vetrarins og var stærð þess eitt 
stig.     - joe 

Ólafsfjarðarmúli lokaður:

Fyrsta snjóflóð 
vetrarins fallið

Guðrún Ágústa, eru menn á 
villigötum? 
„Ætli menn séu ekki frekar úti að 
aka.“
Tuttugu umhverfisvænni strætisvagnar verða 
teknir í notkun af Strætó bs. og þjónusta 
aukin. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir er 
verkefnastjóri hjá Strætó. 

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarstjórn-
in í Frederiksberg í Danmörku 
hefur ákveðið að gefa vinabæ 
sínum, Hafnarfirði, jólatré fyrir 
þessi jól eins og endranær. Þetta 
segist Jørgen Glenthøj bæjar-
stjóri tilkynna með gleði til 
bæjar yfirvalda í Hafnarfirði 
með kveðju til bæjarbúa þar.

Glenthøj biður um, ef unnt er, 
að Hafnfirðingar sendi mynd 
af því þegar kveikt er á jóla-
trénu út til Frederiksberg. Þá 
segist hann vona að Hafnfirð-
ingar fjölmenni á vinabæjamót í 
 Frederiksberg í maí.

 - gar

Góð kveðja til Hafnfirðinga:

Fá jólatré frá 
Frederiksberg

DÓMSMÁL Rúmlega tvítugur karl-
maður hefur verið ákærður fyrir 
stórfellt fíkniefnalagabrot með 
því að hafa staðið að innflutningi 
á 555 MDMA-töflum og rúmlega 
64 grömmum af kókaíni árið 2012. 
Hægt hefði verið að framleiða 
um 232 grömm af neysluefni úr 
kókaíninu sem talið er að átt hafi 
að selja í ágóðaskyni. Maðurinn 
var handtekinn við komu til lands-
ins frá Kaupmannahöfn en efnin 
fundust bæði innan klæða og inn-
vortis. Þá er hann einnig ákærður 
fyrir að hafa haft 0,66 grömm af 
maríjúana í sinni vörslu við húsleit 
sama ár.  - ktd

Flutti inn 555 MDMA-töflur:

Maður ákærð-
ur fyrir smygl

SPURNING DAGSINS
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Nýr 36% sýrður rjómi gerir gott enn betra.
Uppskriftir á gottimatinn.is

NÝTT

rjóminn af 
sýrða rjómanum
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SAMFÉLAGSMÁL „Ég hef ekki efni á 
nauðsynjavörum, það er bara þann-
ig. Ég er ekki sú eina sem er í þess-
ari stöðu heldur fjöldi eldri borgara. 
Það þorir bara enginn að tala um 
það en ástandið hjá mörgum er til 
skammar,“ segir Eva Ó. Hjaltadótt-
ir. Hún er 72 ára eldri borgari sem 
glímir við það í hverjum einasta 
mánuði að ná ekki endum saman. 
Hún fær 162 þúsund á mánuði frá 
Tryggingastofnun sem á að duga 
fyrir öllum hennar útgjöldum. Hún 
leigir á almennum markaði og borg-
ar fyrir það 120 þúsund á mánuði en 
fær í húsaleigubætur um 18 þúsund. 
Restin á að duga fyrir öllum nauð-
synjavörum, svo sem mat, trygg-
ingum, rafmagni, lyfjum, hrein-
lætisvörum, læknakostnaði og því 
helsta. Eva hætti að vinna í kringum 
sextugt og var á örorkubótum í þrjú 
ár þar til hún fór á ellilífeyri. „Þá 
lækkaði framfærslan um fimmtán 
þúsund á mánuði,“ segir Eva, sem 
er sykursjúk og með skjaldkirtils-
sjúkdóm líka. Áður en hún hætti að 
vinna starfaði hún meðal annars við 
fiskvinnslu. „Ég vann alltaf mikið, 
stundum var ég í tveimur þremur 
vinnum í einu enda kom ég fjór-
um börnum til mennta og manns. 
Og þetta eru þakkirnar frá samfé-
laginu.“

Hún á fimmtán ára gamlan bíl og 
sonur hennar setur bensín á bílinn 
fyrir hana. „Þetta gengur auðvitað 
ekkert upp,“ segir Eva. Hún segist 
heppin með það að eiga syni sem 
hjálpa henni með það nauðsynleg-
asta. „Sonur minn kom til dæmis 
hérna um daginn með kaffi og kló-
settpappír. Það var í enda mánaðar-
ins og þá var allt  búið,“ segir hún og 

viðurkennir að það sé erfitt að vera 
upp á aðra kominn að miklu leyti. 
„Það sem mér þykir verst er þó að 
geta ekki gefið barnabörnunum 
afmælis- og jólagjafir. Ég gef þeim 
tveimur yngstu enn gjafir en hinum 
get ég ekki gefið,“ segir Eva, sem á 
sautján barnabörn. „Og hvað þá að 
leyfa sér eitthvað annað eins og að 
fara á kaffihús, leikhús eða tónleika. 
Ég myndi vilja það en get það ekki. 
Ég er bara alls ekki eini eldri borg-
arinn sem er í þessari stöðu. Við 
höfum setið eftir og gleymst. Það er 
alltaf verið að lofa því að gera eitt-
hvað fyrir okkur en enginn stendur 
við það. Ég skammast mín ekkert 
fyrir að segja frá þessu því svona 
er bara staðan hjá svo mörgum.“

Eva segir peningaleysið setja 
mark sitt á allt sitt líf. „Auðvitað. 
manni finnst maður vera hálfgerð-
ur vesalingur. Núna vantar mig til 
dæmis lyf og ég hef ekki efni á að 
leysa þau út. Ég hef ekki átt krónu 
síðan í síðustu viku. Allt hefur 
hækkað svo mikið. Allt er orðið dýr-
ara.“ viktoria@frettabladid.is

Sárast að geta ekki gefið 
barnabörnunum gjafir 
Eldri borgarar á leigumarkaði eiga margir hverjir erfitt með að ná endum saman að sögn formanns Félags 
eldri borgara. Eva Ó. Hjaltadóttir þarf að treysta á börnin sín að miklu leyti til þess að eiga fyrir nauðsynjum 
þar sem framfærslan sem hún fær dugar ekki. Hún segir ástandið til skammar og eldri borgarar hafi gleymst. 

þúsund fær Eva 
á mánuði frá 

Tryggingarstofnun. 

þúsund borgar hún 
í húsaleigu en fær 

18 þúsund í húsaleigubætur. 

➜ Afgangurinn þarf að duga 
fyrir öllum nauðsynjavörum; 
s.s mat, lyfjum, rafmagni og 

tryggingum.

Þórunn Sveinbjörnsdóttir, formaður Félags eldri borgara, 
segir að um 8% eldri borgara á Íslandi séu á almennum 
leigumarkaði. Margir hverjir búi við kröpp kjör og ráði illa 
við það t.d þegar leiga hækkar. „Staða þeirra er auðvitað 
misjöfn en við heyrum af svona dæmum þar sem fólk á 
mjög lítið eftir þegar það er búið að borga leigu. Það kom 
til dæmis maður til okkar um daginn sem er kominn yfir 
nírætt, leigan hans hækkaði um 30 þúsund á mánuði og 
þá sagðist hann þurfa að ganga á þann pening sem hann 

hafði lagt fyrir í jarðarförina sína.“ Hún kallar eftir úrræðum fyrir þennan 
hóp. „Við teljum nauðsynlegt að fá umboðsmann aldraðra. Við trúum því 
að það geti leyst ýmislegt. Hlutlaus aðili sem fólk getur leitað til, og verið 
okkur til ráðgjafar sem og stjórnvöldum.“

Vilja umboðsmann aldraðra 

ERFITT 
 Eva segist ekki 
ná endum 
saman nema 
með hjálp frá 
börnum sínum.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VIÐSKIPTI Starfsmönnum 
og stjórnarmönnum Fjár-
málaeftirlitsins (FME) 
er heimilt að kaupa og 
selja hlutabréf svo lengi 
sem þau eru ekki í fyrir-
tækjum sem eru eftirlits-
skyldir aðilar. Morgun-
blaðið sagði frá því í gær 
að Halla Sigrún Hjartar-
dóttir, stjórnarformaður 
Fjármálaeftirlitsins, hagnaðist 
um 830 milljónir króna þegar hún 
seldi hlutabréf sín í Skeljungi. 

Hún var skipuð stjórnar-
formaður FME 20. des-
ember á síðasta ári. 

Átta dögum eftir það 
birtist frétt í DV þar sem 
hún var spurð um hluta-
fjáreign sína í Skeljungi 
þar sem hún sagðist ekki 
hafa átt nein viðskipti við 
Skeljung umfram það að 
kaupa bensín. Félag í eigu 

Höllu Sigrúnar fór með 22 pró-
senta hlut í Heddu eignarhalds-
félagi, sem átti fjórðungshlut í 

Skeljungi og 66 prósenta hlut í 
P/F Magn. 

Í reglum um viðskipti stjórnar-
manna, forstjóra og starfsmanna 
FME, sem voru settar með stoð 
í lögum um opinbert eftirlit með 
fjármálastarfsemi, kemur fram 
að stjórnarmönnum, forstjóra og 
starfsmönnum FME sé óheimilt 
að eiga viðskipti með hlutabréf, 
skuldabréf og fjármálagerninga 
tengda þeim, sem útgefin eru af 
eftirlitsskyldum aðilum. 

Skeljungur er ekki eftirlits-

skyldur aðili hjá FME. Því virð-
ist ekkert banna stjórnarmönn-
um eða starfsmönnum FME á 
Íslandi að kaupa og selja hluta-
bréf samhliða störfum sínum 
fyrir FME svo lengi sem ekki 
er um að ræða hlutabréf í fyrir-
tækjum sem eru eftirlitsskyldir 
aðilar. Ekki er haldið utan um 
það hjá FME hversu oft stjórnar-
menn víki sæti vegna vanhæfis 
við afgreiðslu mála. Ekki náðist 
í Höllu í gær.

 - þþ 

Stjórnarformaður Fjármálaeftirlitsins hagnaðist um 830 milljónir á sölu hlutabréfa í Skeljungi:

Mega kaupa og selja bréf samhliða störfum

HALLA SIGRÚN 
HJARTARDÓTTIR

UMHVERFISMÁL Mæðrastyrksnefnd 
hefur ákveðið að hætta notkun 
plastpoka, og svarar þannig kalli 
Stykkishólmsbæjar um plastpoka-
laust samfélag. Í stað plastpoka 
verður fólk hvatt til að koma með 
margnota taupoka og boðið upp á 
burðarpoka úr maís frá Íslenska 
gámafélaginu þegar matargjafir 
eru sóttar til nefndarinnar.

Um leið og Mæðrastyrksnefnd 
þakkar ótal stuðningsaðilum 
sínum í gegnum tíðina og minnir á 
að jólin eru fram undan hvetur hún 
þá til að koma með í þennan leið-
angur fyrir bættu umhverfi.  - shá

Átak gegn plastpokanotkun:

Mæðrastyrks-
nefnd pokalaus

AÐ STÖRFUM  Hér er unnið að því að 
taka til matargjafir árið 2009.
  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

SJÁVARÚTVEGUR Landhelgis-
gæslan (LHG) flaug yfir þrettán 
japönsk túnfiskveiðiskip um 20 
sjómílur suður af íslensku efna-
hagslögsögunni á mánudag. Þess-
ar skipakomur Japana eru árviss-
ar en LHG fær ekki upplýsingar 
frá skipunum, en telur á sama 
tíma mjög mikilvægt að fylgjast 
með jöðrum lögsögunnar. Meðan 
það er gert er komið í veg fyrir 
að skip freistist til að elta fisk inn 
fyrir, er mat LHG.

Í eftirlitsbúnaði TF-SIF sáust 
samtals 498 skip og bátar í ferð-
inni, sem var eftirlits- og gæslu-
flug um suðvesturmið.  - shá

Eftirlit í efnahagslögsögunni:

Sáu 13 japönsk 
túnfiskveiðiskip

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
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Næsta bylgja 
sjónvarpa er 
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UMBOÐSMENN UM LAND ALLT

AKRANES • AKUREYRI • HÚSAVÍK • EGILSSTAÐIR • SELFOSS • REYKJANESBÆR • REYKJAVÍK 

Philips Ambilight 
sjónvarp með 
Android stýrirkerfinu

Ingibjörg Karlsdóttir
veðurfréttamaður

Veðurspá

HVASSVIÐRI  gengur inn á sunnanvert land á morgun með slyddu og svo rigningu 
en norðan til fer að snjóa síðdegis og svo slydda. Draga tekur úr úrkomu sunnan og 
austanlands síðdegis á föstudag en norðanlands heldur úrkoman áfram.
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FÖSTUDAGUR

Á MORGUN

9,8 milljónir farþega fóru 
með strætó á höfuð-

borgarsvæðinu árið 2013. 
Fjölgun um tvær milljónir farþega 
frá 2007
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120



[ ... ég var farin að halda að eitthvað mikið væri að 
aksturstölvunni, sem sífellt sagði að ég gæti ekið um 
1.000 kílómetra til viðbótar miðað við aksturslag.] 
Malín Brand, Bílablað Morgunblaðsins

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

DÍSILBÍLARNIR FRÁ RENAULT SLÁ Í GEGN

www.renault.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BLAÐAMAÐUR MORGUNBLAÐSINS 
SETUR NÝTT ÍSLANDSMET!
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Dísilbílarnir frá Renault hafa sannarlega slegið í gegn fyrir sparneytni og hagstætt verð. Malín 
Brand, blaðamaður Bílablaðs Morgunblaðsins, ók á dögunum Renault Megane Sport Tourer með 
110 hestafla, 1,5 l dísilvél hringinn í kringum landið og í Húnaver að auki á einungis einni 60 l 
tankfyllingu eða u.þ.b. 1,520 km leið. Við óskum Malín og öllum Renault eigendum til hamingju 

og minnum á að: ÞÚ TANKAR SJALDNAR Á RENAULT!

HRINGINN OG 
250 KM AÐ AUKI 
Á EINUM TANKI

RENAULT CAPTUR DÍSIL
VERÐ FRÁ: 3.590.000 KR.

NÝR LÁNAMÖGULEIKI
ÚTBORGUN / 359.000 KR.

NÝR LÁNAMÖGULEIKI
ÚTBORGUN / 289.000 KR.

NÝR LÁNAMÖGULEIKI
ÚTBORGUN / 359.000 KR.

VERÐ FRÁ
NÝRN
ÚÚTB10% 

NÝRN
ÚÚTB10% 

NÝRN
ÚÚTB10% 

RENAULT MEGANE SPORT TOURER DÍSIL
VERÐ FRÁ: 3.590.000 KR.

(Bílinn sem blaðamaður Morgunblaðsins prófaði)

RENAULT CLIO DÍSIL
VERÐ FRÁ: 2.890.000 KR. 
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  Ég skil ekki hvernig 
Hæstiréttur komst að 

þessari niðurstöðu og trúi 
ekki að mér sé gert að 
snúa aftur í þessar að-

stæður með börnin. 

1. Hversu marga nýja vagna fær 
Strætó á næsta ári?
2. Hver er stærsti hópur þeirra sem fá 
endurhæfi ngarlífeyri?
3. Hversu margar skurðaðgerðir voru 
framkvæmdar á Landspítalanum í 
fyrra?

Svör:

1.  20.  2. Konur á aldrinum 18 til 35 ára.
3. 13.688.

*Að sjálfsögðu fær ríkissjóður 25.5% virðis-
aukaskatt af söluverði. 20,32% afslátturinn  

er alfarið á kostnað DORMA.

Ekki 

missa af 

þessu

EBÓLA Frá því að ebólufaraldurinn 
braust út hafa rúm tíu þúsund til-
felli sjúkdómsins verið skráð. Af 
þeim hafa tæplega fimm þúsund 
látið lífið. Þá er ótalinn sá fjöldi 
sem látist hefur án þess hafa að 
komist undir hendur lækna. Nær 
allir sem látist hafa eru frá Gíneu, 
Síerra Leóne og Líberíu.

Í grein sem birtist í The New 
England Journal of Medicine er 
því velt upp hver hafi verið fyrsti 
einstaklingurinn til að smitast af 
ebólu. Sá var tveggja ára dreng-

ur frá suðurhluta Gíneu, Emile 
Ouam uono að nafni. Hann lést í 
desember í fyrra en faðir hans 
stendur einn eftir af fjölskyld-
unni. 

Yfirvöld um allan heim hafa 
gripið til ýmissa aðgerða til að 
tryggja að faraldurinn breið-
ist ekki út. Ástralar hafa til að 
mynda gripið til þess ráðs að 
takmarka fjölda ferðamanna frá 
áðurnefndum löndum. Læknar 
og hjúkrunarfræðingar sem 
snúa heim frá hjálparstarfi þurfa 

margir að dvelja í sóttkví dagana 
eftir heimkomu. 

Í gær tilkynnti Alþjóðaheil-
brigðisstofnunin að háskóla-
sjúkrahúsið í Lausanne í Sviss 
væri að byrja að prófa bóluefni 
gegn sjúkdómnum á fólki. Alls 
munu 120 manns verða bólusettir, 
þeir fyrstu næsta föstudag. Hluti 
sjálfboðaliðanna mun í kjölfar-
ið halda til hjálparstarfa. Einnig 
styttist í að tilraunir með bóluefni 
fari fram í Kanada, Bandaríkjun-
um, Bretlandi og Malí. - joe

Stjórnvöld víða um heim hafa gripið til aðgerða til að hindra að faraldurinn breiðist út um hnöttinn:

Tæp fimm þúsund dauðsföll vegna ebólu 

HJÁLPARSTARFSMAÐUR  Læknir án 
landamæra að störfum í Monróvíu, 
höfuðborg Líberíu. Mestar líkur á smiti 
hjálparstarfsmanna er í lok dags er þeir 
afklæðast veiruþöktum hlífðargallanum.

DÓMSMÁL „Ég ætla bara að berj-
ast þangað til ég verð dregin 
út. Það er í raun og veru ekk-
ert annað sem ég get gert. Ég er 
að reyna að komast frá þessum 
manni og ég ætla ekkert bara 
að gefast upp,“ segir Ásta Gunn-
laugsdóttir, sem var í gær gert af 
Hæstarétti að afhenda börn sín 
tvö föður þeirra í Bandaríkjum. 
Hæstiréttur sneri þar með við 
dómi Héraðsdóms Reykjaness 
sem áður hafði áður úrskurðað að 
það myndi stefna andlegri heilsu 
þeirra í hættu að vera tekin úr 
umsjá móður þeirra. Þarf Ásta að 
snúa aftur í fyrrverandi heimabæ 
sinn í Poulsbo, Washington, innan 
tveggja mánaða.

Dómur vegna barnakláms
Eiginmaður Ástu sem er Banda-
ríkjamaður og er 20 árum eldri 
en hún, hafði að hennar sögn hlot-
ið dóm fyrir vörslu barnakláms 
hér á landi skömmu áður en þau 
kynntust árið 2006. Þá hafði 
hann búið hérlendis í tíu ár. Þau 
fluttu út til Bandaríkjanna 2007 
þar sem Ásta varð fyrirvinna 
þeirra þrátt fyrir að vera ekki 
með atvinnuleyfi þar ytra þar til 
að þau stofnuðu ísverksmiðju árið 
2010. 

Hæstiréttur taldi að þar sem 
eiginmaður Ástu sagðist getað 
útvegað henni vinnuvísa í gegn-
um fyrirtæki þeirra, þar sem hún 
gæti unnið á meðan mál þeirra 
færi fyrir dóm, gæti hún snúið 
aftur til Bandaríkjanna. 

„Eins og það sé einhver lausn á 
vandanum að ég þurfi að fara að 
vinna hjá manninum sem ég stend 
í forræðisdeilu við og hefur hald-
ið mér í nokkurs konar ánauð í sjö 

ár. Ég verði aftur algjörlega upp 
á hann kominn. Mér finnst það 
ótrúlegt.“

Algjörlega einangruð
Ásta segir að hún og börnin sem 
eru tveggja og fjögurra ára gömul 
hafi búið við óviðunandi aðstæður 
og hún óttist nú um velferð þeirra. 
Þau hafi búið við bág kjör og afar 
slæman húsakost þar sem þau 
notuðust við eldivið til að kynda 
húsið. Hún hafi í raun ekki áttað 
sig á aðstæðunum sem hún var í 
fyrr en hún kom heim til Íslands 
í apríl síðastliðnum í von um að 
fá lán til að setja í rekstur fyrir-
tækisins. Þá hafi runnið upp fyrir 
henni ljós að hún hafði lifað við 
aðstæður sem væru með öllu óboð-
legar.

„Ég var algjörlega einangruð og 
upp á hann komin. Hann skammt-
aði mér peningana og stjórnaði 
algjörlega við hvern ég talaði og 
hvað ég gerði. Ég sá um börnin, 
heimilið og bar þungann af rekstri 
og framleiðslu fyrirtækisins 
okkar. Það var mjög erfitt. Stund-
um var ég með annað barnið á bak-
inu og hitt framan á mér á meðan 
ég vann. Ég var hætt að hugsa um 
sjálfa mig og allt sem sneri að mér 
mætti afgangi þar sem ég þurfti 
að komast yfir svo margt. Ég var 
í rauninni eins og nokkurs konar 
þræll. Þegar ég kom heim og gat 
allt í einu hringt í vinkonur mínar 
og gert það sem mig langaði án 
þess að hann gæfi mér leyfi áttaði 
ég mig á því að ég gat ekki farið 
aftur út. Ég gat ekki boðið börnun-
um mínum upp á þetta.“ 

Börnin bera skaðann
Hún segir börnin sín hafa borið 

skaða af þessum aðstæðum þar 
sem velferð þeirra hafi alltaf 
lotið í lægra haldi fyrir hagsmun-
um fyrirtækisins. Stelpan, sem 
er fjögurra ára, hafi alist upp við 
mikla streitu og hafi ekki þrosk-
ast eðlilega. Hún segir stelpuna 
hafa tekið miklum framförum 
eftir að þau komu til Íslands þar 
sem hún er núna í leikskóla og 
fær stuðning. 

„Það var ekki pláss í hennar lífi 
til þess að þroskast. Þau voru allt-
af með mér í vinnunni og þurftu 
bara að hafa ofan af fyrir sér 
sjálf. Þriggja ára gat hún sagt 
þrjátíu orð. Það var alveg sama 
þótt þau væru veik eða sofnuð 
þegar honum datt í hug að það 
þyrfti að fara niður í verksmiðju 
að kvöldi til. Þá þurfti maður bara 
að vekja þau og taka þau með. Ég 
áttaði mig ekki á þessu þar sem 
maður hugsaði alltaf bara um 
næsta skref og svo næsta skref 
því ef maður leyfði sér að hugsa 
fram í tímann bugaðist maður.“ 

Ætlar ekki að gefast upp
Þegar Ásta er spurð hvernig 
henni líði eftir að Hæstiréttur 
kvað upp sinn dóm og henni var 
gert að fara út með börnin, segir 
hún að hún sé ekki farin að með-
taka niðurstöðuna eða átta sig á 
hvað tekur við. 

„Ég skil ekki hvernig Hæsti-
réttur komst að þessari niður-
stöðu og trúi ekki að mér sé gert 
að snúa aftur í þessar aðstæður 
með börnin. En ég ætla ekki að 
gefast upp og mun berjast áfram 
með það að leiðarljósi að búa 
börnum mínum gott líf þar sem 
þau finna fyrir öryggi og ást.“

 hannarut@365.is

Berst fyrir börnin
Ástu Gunnlaugsdóttur var gert með dómi Hæstaréttar að afhenda börn sín föður 
þeirra í Bandaríkjunum. Hún óttast um velferð þeirra og segir þau hafa búið við 
slæman kost ytra. Ætlar að berjast áfram með hagsmuni þeirra að leiðarljósi.

GEFST EKKI UPP  Ásta Gunnlaugsdóttir þarf að afhenda börn sín tvö til Bandaríkjanna samkvæmt dómi Hæstaréttar.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

VEISTU SVARIÐ?



ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · Sími 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili KIA á Íslandi.

Þú finnur „Kia Motors Ísland“ 
á Facebook
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HYUNDAI i20 CLASSIC 
Nýskr. 09/13, ekinn 46 þús. km. 
bensín, beinskiptur. 

VERÐ kr. 1.990 þús.
Rnr. 120459.

SUZUKI SX4 GLX 
Nýskr. 07/13, ekinn 38 þús. km. 
bensín, beinskiptur. 

VERÐ kr. 2.990 þús.
Rnr. 142407.

Kletthálsi 11 -110 Reykjavík   
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is

www.bilaland.is

www.facebook.com/bilaland.is

CHEVROLET CAPTIVA 
Nýskr. 12/11, ekinn 44 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur. 
Rnr. 282128.

RENAULT MEGANE SP. TOURER 
Nýskr. 07/12, ekinn 38 þús km. 
dísil, sjálfskiptur. 

VERÐ kr. 2.990 þús.
Rnr. 142496. 

TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID 
Nýskr. 03/14, ekinn 4 þús km. 
bensín, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 4.890 þús.
Rnr. 142434. 

DACIA DUSTER 4x4
Nýskr. 04/13, ekinn 82 þús. km. 
dísil, beinskiptur.  

VERÐ kr. 2.830 þús.
Rnr. 142397. 

KIA PICANTO EX 
Nýskr. 06/13, ekinn 9 þús. km.
bensín, sjálfskiptur.  

VERÐ kr. 2.280 þús.
Rnr. 142269. 

Frábært verð!

4.990 þús.

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is
ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKAR

GOTT ÚRVAL  
NOTAÐRA BÍLA

Skoðaðu úrvalið á  

bilaland.is
ALLT AÐ 80% LÁNAMÖGULEIKAR

TÖKUM NOTAÐAN 
UPPÍ NOTAÐAN! 

GERÐU FRÁBÆR KAUP!

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

Gott í eldhúsið og bústaðinn

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Töfrasproti – Blandari 

1.890,-

Kaffivél með Thermo hitakönnu 
10-12 bolla, 900w 

2.490,-
Djús/ávaxtablandari  
með glerkönnu 
40w 1,3l. 

3.990,-

Blandari og matvinnsluvél  

4.990,-

 
GÆÐA VARA

STJÓRNSÝSLA Vinna dómsmálaráð-
herra við frumvarp um framtíðar-
skipan við meðferð efnahagsmála 
er langt komin.

Í minnisblaði sem starfshópur 
á vegum innanríkisráðuneytis-
ins hefur unnið er gert ráð fyrir 
stofnun embættis héraðssaksókn-
ara sem fari með efnahagsbrota-
mál. Frumvarpið er ekki fullmótað 
og óvíst hvort það verði að lögum 
fyrir áramót. Fréttablaðið hefur 
óskað eftir því að fá afrit af minn-
isblaðinu. Innanríkisráðuneytið 
hefur synjað þeirri beiðni og hefur 
sú synjun verið kærð til úrskurð-
arnefndar um upplýsingamál.

Eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst er vinna starfshópsins byggð 
á skýrslu innanríkisráðherra um 
skipulag og tilhögun rannsókna 
og saksóknar í efnahagsbrotamál-
um. Innanríkisráðherra kynnti þá 
skýrslu fyrir Alþingi í janúar. Þar 
voru nefndar tvær meginleiðir 
sem lagt er til að verði farnar.

Annars vegar að sett verði á 
stofn ný rannsókna- og ákæru-
stofnun. Peningaþvættisskrifstofa 
verði færð frá ríkislögreglustjóra 
til þessarar nýju stofnunar, sem 
reist yrði á grunni sérstaks sak-
sóknara. Stofnunin annist rann-
sóknir alvarlegra efnahagsbrota 
og fari jafnframt með ákæruvald 
á lægra ákæruvaldsstigi, eða eftir 
atvikum milliákæruvaldsstigi.

Hins vegar að sett verði á stofn 
ný rannsókna- og ákærustofnun 
sem sameini verkefni sérstaks 
saksóknara, skattrannsóknar-
stjóra og eftir atvikum verkefni 
sem varða málshöfðanir ríkis-
saksóknara. Peningaþvættisskrif-
stofa verði færð frá ríkislögreglu-
stjóra til þessarar nýju stofnunar. 
Um yrði að ræða tveggja eða eftir 
atvikum þriggja stoða stofnun sem 
fari með rannsóknir og ákæru-
vald í öllum skattalaga- og efna-
hagsbrotamálum. Undir þriðju 
stoð þessarar stofnunar myndi 
eftir atvikum heyra málshöfðun í 
sakamálum sem ríkissaksóknari 
annast nú. Þessi stofnun færi með 

ákæruvald á lægra ákæruvalds-
stigi eða á milliákærustigi.

Allt frá því að lög um meðferð 
sakamála tóku gildi 1. janúar 2009 
hefur verið gert ráð fyrir að emb-
ætti héraðssaksóknara yrði nýtt 
stjórnsýslustig innan ákæruvalds-
ins. Því hefur ítrekað verið frestað 
og nú liggur fyrir þinginu frum-
varp frá dómsmálaráðherra um 
að fresta stofnun þess embættis til 
1. janúar 2016.

Í fjárlögum næsta árs er gert 
ráð fyrir að sérstakur saksóknari 
starfi áfram en framlög til emb-
ættisins fari úr 560 milljónum 
króna í 290.
 jonhakon@frettabladid.is

Efnahagsbrot undir 
héraðssaksóknara
Dómsmálaráðherra hefur fengið tillögur frá starfshópi um framtíðarskipan efna-
hagsmála. Verið er að vinna að frumvarpi en óvíst er hvenær það verður samþykkt 
sem lög. Lagt er til að efnahagsbrotamál heyri undir embætti héraðssaksóknara.

VIÐ SKÚLA-
GÖTU  Nýtt 
embætti kemur 
til með að taka 
við af Embætti 
sérstaks sak-
sóknara.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

MENNING Lögð hefur verið fram 
umsókn um heimsminjaskráningu 
menningarminja frá víkingaöld 
á Þingvöllum. Þetta kom fram á 
síðasta fundi Þingvallanefndar 
þar sem Ólafur Örn Haraldsson 
þjóðgarðsvörður sagði frá raðtil-
nefningu sjö staða í fimm löndum 
til Heimsminjaskrár UNESCO, 
Mennta-, vísinda- og menningar-
stofnunar SÞ. Kom fram að menn-
ingarlandslag Þingvalla sé innan 
þessarar tilnefningar og að fulltrúi 
frá Icomos, stofnun UNESCO, hafi 
átti fundi hérlendis 29. september 
og heimsótt Þingvelli. - gar

Víkingaminjar í þjóðgarði:

Tilnefning á 
heimsminjaskrá

ÞINGVELLIR   Verðmætt menningar-
landslag. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

VIÐSKIPTI Myndbandasíðan You-
Tube vinnur nú að breyttu við-
skiptalíkani sem fæli það í sér að 
hægt væri að kaupa áskrift að vef-
síðunni. Hingað til hefur starfsemin 
verið fjármögnuð með auglýsingum 
og mögulegt að horfa á myndskeið 
á síðunni ókeypis. Það er kona að 
nafni Susan Wojcicki sem vinnur að 
breytingunum. Wall Street Journal 
segir að hún hafi hafið störf hjá You-
Tube fyrr á þessu ári og hafi leitað 
leiða til þess að auka tekjur og hagn-
að vefsíðunnar. Þjónustan sem fólki 

verður gert að greiða fyrir verður 
viðbót við þá þjónustu sem YouTube 
starfrækir í dag og er greidd af aug-
lýsendum og mun henta sérstaklega 
vel þeim sem nota YouTube á snjall-
símum sínum og spjaldtölvum. 

Wojcicki segir að það sé stutt 
þangað til nýja þjónustan kemur. Í 
framtíðinni muni fólk ekki vilja sjá 
auglýsingar. „Þetta verður spenn-
andi af því að fólk fær aukið val. 
Við erum að hugsa um að fjölga val-
möguleikum notendanna,“ segir 
Wojcicki. - jhh

Ein vinsælasta myndbandasíða heims ætlar að rukka fyrir þjónustu sína:

Hægt að borga fyrir YouTube

GOTT FYRIR SPJALDTÖLVUR  Not-
endur munu geta greitt fyrir þjónustu 
sem fellur vel að þörfum snjallsíma- og 
spjaldtölvunotenda. FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR
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HEILBRIGÐISMÁL Meðalaldur sjúkra-
liða er um 52 ár og fer ört hækk-
andi. Á þessu ári hafa 118 sjúkra-
liðar fengið starfsleyfi en menn 
telja að þeir þyrftu að vera marg-
falt fleiri til að manna lausar stöður 
sjúkraliða og koma í stað þeirra sem 
fara á eftirlaun. 

Raunar hafa heldur fleiri starfs-
leyfi verið gefin út í ár en í fyrra 
þegar þau voru 97. 

„Sjúkraliðar eru að eldast. Þó að 
ungt fólk fái útgefin starfsleyfi sem 
sjúkraliði skilar það sér ekki inn á 
sjúkrastofnanirnar. Þeir ungu fara í 
önnur störf og töluvert margir hafa 
haldið til Noregs og starfa þar,“ 
segir Kristín Á. Guðmundsdóttir, 
formaður Sjúkraliðafélags Íslands. 

Það vantar sjúkraliða sem eru 
yngri en 30, raunar má segja að 
það vanti heilu kynslóðirnar inn á 
sjúkrastofnanir sem menn telja afar 
slæmt því það sé unga fólkið sem 
komi með nýja þekkingu og ný við-
horf. Talið er að það verði erfitt og 
kannski ógerningur að snúa þessari 
þróun við og fá yngra fólk til starfa. 

Kristín segir að þetta vandamál 
sé ekki nýtt af nálinni. Það hafi 
verið viðvarandi í mörg ár. Hún 
segir erfitt að hvetja fólk til að læra 
fagið á meðan laun og starfskjör séu 
jafn bágborin og raun ber vitni. 

„Það er gríðarlegt álag í þessu 
starfi. Í sparnaðarskyni eru menn 
líka stöðugt að minnka starfshlut-
fall sjúkraliða og breyta vöktun-

um. Það er stöðugt verið að krefj-
ast meira vinnuframlags,“ segir 
Kristín og bætir við að sjúkraliðar 
fari heim með það á tilfinningunni 
að þeir hafi ekki náð að sinna starfi 
sínu eins vel og þeir vilji. „Þetta 
veldur því að sjúkraliðar eru margir 
hverjir haldnir kvíðaröskun,“ segir 
Kristín. Hún segir að stórir hópar 
sjúkraliða séu komnir á örorku 
vegna álags í vinnu.

„Sjúkraliðafélagið er innan 
vébanda BSRB. Þeir eiga aðild að 
sjúkrasjóði samtakanna. Ég tók 
þátt í því að úthluta úr sjóðnum í 
gær. Þrátt fyrir að sjúkraliðar séu 
fámennur hópur innan BSRB fengu 

þeir um helming þeirra styrkja sem 
var úthlutað,“ segir Kristín og bætir 
við að það segi ýmislegt um stöðuna.

 johanna@frettabladid.is

 Þetta 
veldur því að 

sjúkraliðar 
eru margir 

hverjir 
haldnir 

kvíðaröskun.
Kristín Á Guðmundsdóttir, formaður 

Sjúkraliðafélags Íslands. 

Lítil endurnýjun
í hópi sjúkraliða
Sjúkraliðar eldast hratt og lítil endurnýjun er í stétt þeirra. Sjúkraliðar undir 
þrítugu fást ekki til starfa. Formaður Sjúkraliðafélagsins segir að margir í hennar 
félagi þjáist af kvíðaröskunum. Stórir hópar sjúkraliða séu komnir á örorku.

LÍTIL ENDURNÝJUN  Um þrjátíu prósent þeirra sem starfa á stofnunum fyrir 
aldraða eru ófagmenntaðir. Sjúkraliðar fást ekki til starfa, stéttin eldist hratt og lítil 
endurnýjun er hópi þeirra.  FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR 

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

– Afslátt eða gott verð?

Ryksuguúrval

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

6.690,-

Spandy heimilisryksugan
• 1600W
• afar hljóðlát
• mikill sogkraftur > 18KPA
• Hepa filter
• margnota pokiDrive ryksuga í bílskúrinn

• 1200W
• 20 lítra
• sogkraftur > 16KPA
• fjöldi fylgihluta

DrDrivivee rrykkyksusugaga íí bbbílílílílskkkkskskskúúúúrúrúrúrininnn
7.490,-

 
Model-LD801
Cyclon ryksuga
KraftmikilKrKrKrKrKrafafafaa tmtmtmmmikikikikkililililil

9.890,-

SVEITARSTJÓRNIR Bæjarfulltrúi 
úr Samfylkingunni á Seltjarnar-
nesi leggur til að bæjarfulltrú-
um verði aftur greitt fyrir setu í 
nefndum. Föst laun bæjarfulltrú-
anna eru 26,52 prósent af þing-
fararlaunum alþingismanna. Það 
svarar til um 173 þúsund króna.
„Árið 2010 samþykkti bæjar-
stjórn þær forsendur fyrir fjár-
hagsáætlun að bæjarfulltrúar 
þiggja ekki laun fyrir nefndar-
störf og hefur það verið sam-
þykkt árlega síðan,“ segir í 

tillögu Guðmundar Ara Sigur-
jónssonar. „Ég skil fullvel að 
bæjarstjórn hafi viljað leggja sitt 
af mörkum á tímum þegar blóð-
ugur niðurskurður bitnaði á þjón-
ustu bæjarins en ég vil þó taka til 
umræðu hér útfærsluna á þessum 
aðgerðum og hvort ekki sé tíma-
bært, nú fjórum árum síðar, að 
endurskoða hana.“

Guðmundur segir brýnt „að 
stuðla að réttlátum greiðslum til 
bæjarfulltrúa eftir verkefnaálagi 
og auka gagnsæi út á við“. - gar

Vill réttlátari skiptingu launagreiðslna til bæjarfulltrúa á Seltjarnarnesi:

Fái borgað fyrir setu í nefndum

GUÐMUNDUR ARI SIGURJÓNSSON
 Telur órétti að bæjarfulltrúar fái allir 
sömu laun burtséð frá hversu mörgum 
og hvernig nefndum þeir sitja í.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

SKATTUR Erindi skattrannsókn-
arstjóra um kaup á gögnum um 
Íslendinga sem á einn eða annan 
hátt tengjast skattaskjólum er enn 
til skoðunar í fjármálaráðuneyt-
inu. Erindið sendi skattrannsókn-
arstjóri um miðjan september til 
ráðuneytisins.

Skattrannsóknarstjóri skoð-
aði í sumar og haust sýnishorn af 
gögnum sem embættinu var boðið 
að kaupa. Að sögn skattrannsókn-
arstjóra gáfu sýnishornin vísbend-
ingar um skattaundanskot. - ibs

Gögn tengd skattaskjólum:

Skoða enn kaup 
á leynigögnum

FÉLAGSMÁL Hafnarfjarðarbær 
mátti skerða fjárhagsaðstoð til 
manns sem hafnaði boði um að 
taka þátt í atvinnuátaksverkefni. 
Þetta er niðurstaða úrskurðar-
nefndar félagsþjónustu og hús-
næðismála. Maðurinn kærði málið 
en úrskurðarnefndin segir bæinn 
hafa verið í rétti. „Úrskurðurinn 
eyðir því efasemdum sem komið 
hafa fram um lagastoð fyrir 
reglum Hafnarfjarðarbæjar,“ 
segir um málið á vef Sambands 
íslenskra sveitarfélaga. - gar

Úrskurður Hafnarfirði í vil:

Máttu skerða 
fjárhagsaðstoð

SVEITARSTJÓRNIR „Í ljósi umræðu 
um vopnaburð lögreglu felur 
bæjarráð bæjarstjóra að leita 
skýringa og svara við því hvort 
breytingar hafi orðið á þeirri 
grundvallarstefnu að lögregla 
skuli ekki vera búin skotvopn-
um við almenn störf sín,“ segir 
í bókun sem bæjarráð Hafnar-

fjarðar samþykkti á mánudag.
Fram hefur komið að yfirvöld 

telja það ekki grundvallarbreyt-
ingu á vopnabúnaði lögreglu 
að hingað til lands hafa verið 
fengnar 360 hríðskotabyssur frá 
norska hernum á þremur árum  
heldur sé um eðlilega endur nýjun 
að ræða.

„Telur bæjarráð ástæðu til að 
árétta þá afstöðu bæjaryfirvalda 
í Hafnarfirði að ekki sé rétt að 
gera breytingar á þeirri megin-
reglu nema að undangenginni 
opinni umræðu í samfélaginu og 
að höfðu samráði við alla hlutað-
eigandi,“ undirstrikar hins vegar 
bæjarráð Hafnarfjarðar. - gar

Vilja ekki grundvallarbreytingar á vopnaburði lögreglu án umræðu:

Leita skýringa á vélbyssunum

BIÐJA UM SAM-
RÁÐ  Bæjaryfir-
völd í Hafnarfirði 
kalla eftir sam-
ráði ef breyta 
eigi stefnu um 
vopnabúnað 
almennrar lög-
reglu.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

TYRKLAND, AP Vatnsflaumur hélt að minnsta kosti átján námuverkamönn-
um í sjálfheldu í kolanámu í bænum Ermenek í Tyrklandi í gær. Pípa sem 
brast í námunni olli flóðinu.

Ríkisstjórinn á svæðinu sagði að um 20 aðrir verkamenn hefðu náð að 
komast upp úr námuni áður en flóðið lokaði henni. Verkamennirnir átján 
voru fastir meira en 300 metra ofan í jörðinni.

Unnið var að því að dæla vatni úr námunni frá þremur stöðum en 
björgunarteymi höfðu engu sambandi náð við mennina í gærkvöldi.  - fbj

Vatnsflóð hélt námuverkamönnum föstum í Tyrklandi:

18 menn í sjálfheldu í kolanámu

PUMPA VATNI  Björgunarmenn notuðu pípur til að dæla vatni upp úr kolanámunni. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

EINKALÍFSMÁL Persónuvernd óskar 
skýringa á því að skýrsla lögregl-
unnar um mótmæli í Reykjavík 
á árunum 2008 til 2011 rataði „í 
hendur óviðkomandi aðila“ með 
persónugreinanlegum upplýsing-
um. Lesa má nöfn lögreglumanna 
og óbreyttra borgara sem áttu að 
vera yfirskyggð í þeirri útgáfu 
skýrslunnar sem send var fjöl-
miðlum. Lögreglan hefur beðist 
afsökunar.

Persónuvernd segist þó enn ekki 
hafa fengið formlega kvörtun frá 
einhverjum hinna nefndu einstak-
linga.  - gar

Persónuvernd vill skýringar:

Lögregla svari 
fyrir nafnaleka

KJARAMÁL Þorsteinn Víglunds-
son, framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins, telur óráðlegt að 
semja við lækna um tuga prósenta 
launahækkun. Heimildir frétta-
stofu herma að kröfur lækna séu 
um allt að 36 prósenta hækkun. 
Slíkt myndi valda verulegum titr-
ingi á vinnumarkaði sem aftur 
gæti orsakað verðbólgu og minni 
framleiðni að sögn Þorsteins.

Hann segir að til að réttlæta 
slíkt þurfi að sýna fram á að 
læknar hafi með einhverjum hætti 
dregist svo mikið aftur úr öðrum 
stéttum hér á landi.  - hh

SA leggst gegn hækkunum:

Tuga prósenta 
hækkun erfið
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Reebok Fitness og
Biggest Loser Ísland
velja StarTrac tækin

frá okkur!

MYND FRÁ STARFSMANNAAÐSTÖÐU ADVANIA

VILTU KOMA UPP AÐSTÖÐU Á ÞÍNUM VINNUSTAÐ?

Í nýlegri rannsókn á 200 starfsmönnum hjá 3 stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum, kom í ljós að þeir skiluðu

allt að 15% meira vinnuframlagi og nýttu tímann betur á þeim dögum sem heilsurækt var stunduð.

HAFÐU SAMBAND OG VIÐ FINNUM BESTU  LAUSNINA FYRIR ÞIG.

FERÐAÞJÓNUSTA Erlend greiðslu-
kortavelta í september nam 9,4 
milljörðum sem er tæplega tveggja 
milljarða aukning samanborið við 
sama mánuð í fyrra. Þetta má lesa 
úr tölum Rannsóknarseturs versl-
unarinnar.

Mestu fé vörðu ferðalangar 
í gistiþjónustu eða um tveimur 
milljörðum. Það er fjórðungsaukn-
ing frá september í fyrra. Mest 
var aukningin í sölu á hinum ýmsu 
skoðunarferðum eða 58,6 prósent. 

Meðalferðamaðurinn greiddi 
106 þúsund krónur með korti sínu 

sem er 2,5 prósenta aukning eftir 
að verðhækkanir eru teknar með í 
reikninginn. Ferðalangar frá Sviss 
greiddu að jafnaði hæstu upphæð-
irnar með greiðslukortum sínum, 
176 þúsund krónur, en Norðmenn 
eyddu næstmest. Pólverjar og Jap-
anar ráku lestina.

Tölur þessar taka ekki til kaupa 
á þjónustu sem ekki fer í gegn-
um íslenska færsluhirða. Ýmsar 
greiðslur, til að mynda vegna 
erlendra ferðaþjónustuaðila eða 
annarra milliliða, eru því ekki 
teknar með í reikninginn.         - joe

Erlend greiðslukortavelta jókst um 26 prósent á síðustu tólf mánuðum:

Milljarða aukning í september 

FERÐAMENN  Meðalferðalangurinn 
frá Sviss var örlátastur en Norðmenn 
fylgdu í kjölfarið.

SAMGÖNGUR Framkvæmdir við 
Hverfisgötu eru á lokastigi en 
í sumar hefur verið unnið að 
endur gerð götukaflans frá Vita-
stíg að Snorrabraut. Síðasti 
áfanginn er nú á lokametrunum. 

Skipt hefur verið um allar lagn-
ir í götunni, lýsing endurnýjuð og 
allt yfirborð götu og gangstétta. 
Þá er búið að setja hita í göngu-
leiðir, hjólareinar og upphækkuð, 
steinlögð gatnamót, auk þess sem 
trjágróðri hefur verið plantað á 
mörgum stöðum í götunni til að 
fegra umhverfið.  - shá

Hverfisgata opnuð að nýju:

Andlitslyftingu 
senn að ljúka 

VINNU AÐ LJÚKA  Enn á eftir að laga 
neðri hluta götunnar og óákveðið hve-
nær það verður gert.  MYND/RVK

NEYTENDUR Fríhöfnin hefur inn-
kallað tvær gerðir af Loom-teygj-
um frá vörumerkinu Rainbow 
Loom, það er Solid Bands Olive 
Green og Solid Bands Mix. Vör-
urnar voru seldar á tímabilinu 
9. september til 6. október 2014.

Ástæða innköllunarinnar er sú 
að CE-merkingar vantar á vörurn-
ar, að því er segir á vef Neytenda-
stofu. CE-merkið er staðfesting á 
því að framleiðandinn hafi gengið 
úr skugga um að varan uppfylli og 
sé í samræmi við allar viðeigandi 
lagakröfur, svo sem um öryggi, 
heilsu og umhverfi.  - ibs

Fríhöfnin tekur vöru úr sölu:

Loom-teygjur 
innkallaðar

LOOM-TEYGJUR  CE-merki vantar á tvær 
gerðir af teygjunum.

NOREGUR Skráargatið hefur verið 
fjarlægt af átta af 20 vörum sem 
merktar voru með hollustumerk-
inu 2011, að því er könnun Aften-
posten leiddi í ljós. Verðstríð um 
þessar vörur leiddi til svo mik-
illar verðlækkunar að þær voru 
seldar með tapi. Óhollar vörur 
voru sagðar hafa fengið betra 
pláss í verslunum.

Haft er eftir forstjóra versl-
anakeðjunnar Kiwi, sem hóf 
verðstríðið, að hann geti vel hugs-
að sér að fá fleiri vörur merktar 
Skráargatinu. - ibs

Hollustumerkið Skráargatið:

Merkið fjarlægt 
vegna sölutaps

SVÍÞJÓÐ Sænska þingkonan Penilla 
Gunther reyndi án árangurs fyrir 
fjórum árum að fá frádrátt frá 
skatti upp á 100 þúsund sænskar 
krónur vegna ferða og matarinn-
kaupa í tengslum við fundaviku 
auk kaupa á gjöfum og jólasæl-
gæti fyrir samstarfsmenn sína.

Nú greina sænskir fjölmiðlar 
frá því að þingkonan hafi ekki 
fengið jafn mikinn frádrátt í 
fyrra og hún gerði ráð fyrir vegna 
ýmissa útgjalda sem tengdust 
fundahaldi og eigin kvöldverðum.
 - ibs

Há útgjöld þingkonu:

Fær ekki frá-
drátt frá skatti
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Sparar ekki skammaryrðin
Pólitísk orðræða er stundum hörð og 
stóru orðin brúkuð af afli. Hver og 
einn, sem tekur þátt, velur sér hvaða 
orð skal nota yfir menn og málefni. 
Leiðarahöfundur Morgunblaðsins í 
gær gerir vond lán Landsbankans að 
umræðuefni og tiltekur tvo menn, 
Björn Val Gíslason og Vilhjálm Þor-
steinsson. Björn Valur fær skamm-
aryrðið, eða kannski hrós kunna 
einhverjir að segja, að vera nefndur 
handlangari Steingríms J. Sigfús-
sonar. Vilhjálmur hins vegar fær 
í leiðaranum skammaryrði sem 
slær mörgu við. Hann er sagður 
vera auðmaður úr Sam-
fylkingunni. Af orðunum 
má merkja að fátt sé 
verra en vera auðmaður 
í Samfylkingunni.

Með vonda samvisku
Meira úr leiðara Morgunblaðsins 
frá í gær og skrifunum um þá Björn 
Val Gíslason og Vilhjálm Þorsteins-
son. Höfundur sparar sig ekki. „Þau 
stjórnmálaöfl, sem þessir menn fylgja 
jafnan fast, ættu auðvitað að hafa 
vonda samvisku vegna hins ónýta 
og stórskaðlega málatilbúnaðar, sem 
viðhafður var í þessu máli. Þess utan 

er hamagangur þeirra í Icesave-
málinu ekki gleymdur, né þær 
firrur sem þá voru bornar á 
borð, og þjóðin sjálf þurfti 
að þeyta út í hafsauga 
með sveiflu. Ráð úr þeirri 

áttinni eru því verri en 
engin.“ Trúlegast er 

hægt að hafa ámóta 
orð um ráð fleiri en 
þeirra félaga.

Vill vita um njósnir stjórnvalda
Birgitta Jónsdóttir pírati hefur lagt 
spurningar fyrir Bjarna Benedikts-
son fjármálaráðherra um opnun 
sendibréfa. Birgitta vill vita hversu oft 
stjórnvöld hér á landi, eða einhver í 
þeirra umboði, hafa opnað sendibréf, 
bæði þau sem kom að utan og eins 
innanlandspóst, það er bréf sem 

tengjast ekki sakamálarann-
sóknum. Eins vill Birgitta vita 

hvort dómsúrskurð þurfi til 
að opna bréfin. Birgitta vill 
fá að vita hverjir hafa leyfi 
til að opna sendibréf. Nú 
styttist í að Bjarni verði 
að gefa Birgittu svör við 
þessum áleitnu spurn-
ingum. Hugsanlega er 
hér efni í mikla umræðu.
 sme@frettabladid.is

M
agnað er að lögreglan haldi skýrslur um borgarana. 
Stjórnmálaskoðanir þeirra, framferði og annað sem 
á að vera einkamál hvers og eins. Og ekki bætir það 
stöðuna þegar samantektarskýrsla, þar sem reynt 
var að hylja nöfn og númer, rennur illa gerð úr 

höndum lögreglunnar og er nú öllum opin, hverjum sem vill. Þetta 
mál er lögreglunni til skammar, jafnvel háðungar.

En það vakna spurningar, og 
það áleitnar. Heldur lögreglan 
fleiri skýrslur um okkur. Eru 
enn stundaðar persónunjósnir 
af yfirvöldum? Trúlega. Nýjasta 
dæmið sannar það. Og hver 
gætir upplýsinganna? Kannski 
það sama fólk og missti úr hönd-
unum skýrslusamantekt Geirs 

Jóns Þórissonar um það fólk sem var nóg boðið haustið árið 2008 
og fram á vetur 2009, mætti út á götur og lét flest skoðanir sínar í 
ljósi með friðsömum hætti?

Ef upplýsinganna er ekki gætt betur en þetta, eins og nú hefur 
verið upplýst, hvað hefur þá gerst áður? Hafa aðrar upplýsingar 
frá lögreglunni ratað hingað og þangað? Vitað er að lengi vel voru 
haldnar skrár um fólk, stjórnmálaskoðanir þess og atferli. Þær 
upplýsingar voru óhikað notaðar til að leggja stein í götu þeirra 
sem þóttu „óheppilegir“, ekki síst vegna pólískra skoðana. Kann 
að vera að hinir og þessir geti fengið upplýsingar um einn og 
annan? Er treystandi á að meðferð þannig upplýsinga sé vönduð. 
Ekki sanna dæmi það.

Sagnfræðingurinn Guðni Th. Jóhannesson skrifaði fyrir fáum 
árum bók um Gunnar Thoroddsen. Enginn hefur séð ástæðu til að 
mótmæla skrifum Guðna um persónunjósnir sem voru stundaðar 
á valdatíma Gunnars og hvernig upplýsingarnar voru notaðar til 
að draga úr möguleikum „óheppilegra“ til atvinnu og almenns 
framgangs í lífinu. Nýjustu fregnir af skýrslum lögreglunnar 
kveikja spurningar um hvernig þessum málum er háttað í dag. Er 
njósnað um náungann?

Birgitta Jónsdóttir þingkona hefur sýnilega áhyggjur af 
njósnum yfirvalda, þar sem hún vill svör við því hvernig er fylgst 
með sendibréfum manna á millum. Ómögulegt er að óreyndu að 
útiloka aðrar og meiri persónunjósnir en fram koma í saman-
tektarskýrslu Geirs Jóns Þórissonar um búsáhaldabyltinguna og 
sennilega er eðlilegast að gera ráð fyrir að svo sé.

Bágt er að trúa að löngu áður en skýrslan, sem átti að vera 
trúnaðargagn og rann svo úr höndum lögreglunnar fyrir ein-
stakan klaufahátt, hafi höfundur hennar mætt með hana og kynnt 
innihald hennar í Valhöll, aðsetri Sjálfstæðisflokksins. Sé það 
rétt er málið enn alvarlegra en ella. Það er ekki nokkrum manni 
bjóðandi að gerð sé samantekt um hann, skoðanir hans og löglegar 
gjörðir, farið sé með þær sem hluta af samkvæmisleik í völdum 
hópum og síðan sé þeim lekið viljandi, eða fyrir ótrúlegan klaufa-
skap, með þeim afleiðingum að hver sem vill geti lesið samantekt 
lögreglunnar um líf samborgaranna.

Embættismenn hafa illa, og umfram allt treglega, getað útskýrt 
hreint ótrúlega söfnun á hríðskotabyssum. Þjóðin fylgist agndofa 
með. Á sama tíma upplýsist að lögreglan stundaði, og stundar 
trúlega enn, njósnir um okkur borgarana, safnar saman niður-
stöðum og reynir að varðveita. Með mjög misjöfnum árangri.

Lögreglan njósnaði og safnaði upplýsingum:

Stundar lögreglan 
persónunjósnir? 

Sigurjón Magnús 
Egilsson

sme@frettabladid.is

Þekkið þið dæmisögu um Ibrahim Ibn 
Adham, fræga íslamska þjóðhöfðingjann 
á 8. öld? Einu sinni var hann ungur kon-
ungur í Balk í Persíu. Eina nóttina þegar 
hann var hálfsofandi hugsaði hann um frið 
og velgengni í konungsríkinu sínu. Hann 
vaknaði við eitthvert hljóð. Maður var 
að labba á þakinu. „Hvað ertu að gera?“ 
spurði Ibrahim. „Ég er að leita að úlfald-
anaum mínum.“ „Úlfaldar fara ekki upp á 
þök!“ svaraði Ibrahim. Þá sagði maðurinn: 
„Þig dreymir frið og velgengni landsins 
þíns í rúminu þínu, þá er ekkert að undra 
þó jafnvel úlfaldi sé uppi á þakinu hjá þér.“ 

Frumkenningin er sú að leita að Guði 
á réttum stað. Ibrahim iðraðist og leitaði 
í trúarlíf. En það sem við getum lært af 
þessari sögu fyrst og fremst er að ef til 
vill þurfum við fara út úr þægindum hinna 
hlýju rúma okkar ef við viljum ná ákveðn-
um árangri fyrir samfélag okkar. 

Sem dæmi um slíkt langar okkur gjarn-
an að benda á samræðu milli Félags Hori-
zon, sem er menningarleg samtök múslíma 
af tyrkneskum uppruna, og Neskirkju. Við 
erum að vinna tilraunaverkefni saman en 
tilgangurinn er sá að leggja af mörkum til 
íslenska samfélagsins með því að skapa 
jákvæða samræðu, samstöðu og umburðar-
lyndi. Umræða um íslam er mjög virk og 
heit víða í heiminum og ekki síst á Íslandi. 

Skoðanaskipti og sanngjörn gagnrýni 
eru mikilvæg, þar sem þau eru hluti af 
umræðu. En tilfinningafullar alhæfingar 
eða einhliða sakfelling er árás og ofbeldi 
enda slíkt hindrun í góðri umræðu. Því 
miður taka margir þátt í þessum árásum 
gegn múslímum hérlendis. 

Að tala við múslíma eða kristinn mann 
þýðir ekki að við verðum sammála öllum 
sem við ræðum við. Samtal er meira um 
að viðurkenna tilvist annarra og reyna að 
finna sameiginleg gildi, fremur en ágrein-
ing. Það er hvorki íslam né kristni sem á 
að tala saman, heldur múslímar og kristnir 
menn. Við, lifandi manneskjur, eigum að 
tala saman. Að sjálfsögðu á samtalið ekki 
að takmarkast milli múslíma og kristinna, 
heldur á það að vera opið fyrir öllum. 

Að lokum, það eru ekki örlög sem leiða 
samfélag okkar í framtíð. Það erum líka 
við sjálf, lifandi manneskjur, sem ákveða í 
hvaða átt eigi að fara. Hvorn veginn eigum 
við velja: veg sem leiðir okkur til haturs 
og sundrungar eða veg sem leiðir okkur til 
samvista og friðar?

Valkostur til samtals og friðar
SAMFÉLAG

Ersan Koyuncu
formaður Félags 
Horizon

Toshiki Toma
prestur innfl ytjenda

➜ Samtal er meira um að viður-
kenna tilvist annarra og reyna að 
fi nna sameiginleg gildi, fremur en 
ágreining.



MIÐVIKUDAGUR  29. október 2014  | SKOÐUN | 13

Þegar ég stundaði nám 
í lögregluskólanum fór 
fram eina þjálfun mín í 
skotvopnum og var hún í 
mýflugumynd. Síðan eru 
liðin ellefu ár og ég er full-
viss um að ég treysti mér 
ekki til að skjóta úr Glock 
eða hríðskotariffli. Ég er 
ekki einu sinni með skot-
vopnaleyfi!

Ég hef, sem betur fer, í 
starfi mínu sem lögreglu-
kona aldrei verið í aðstæðum þar 
sem ég óttast um líf mitt. Þó hef 
ég lent í átökum, sinnt ölvuðu og 
vímuðu fólki, unnið að rannsókn 
morðmála og alvarlegra ofbeldis-
glæpa og svo framvegis. Ég hef 
starfað faglega, treyst á hyggju-
vitið, haft traust á „félögunum“ 
og vitað að í sérsveitinni eru vel 
þjálfaðir lögreglumenn, sem geta 
farið vopnaðir í aðstæður sem 
þess krefjast. Umræðan um auk-
inn vopnaburð lögreglumanna kom 
mér því í opna skjöldu. Auðvitað 
hefur þetta verið rætt á kaffistof-
um lögreglustöðvarinnar í gegn-
um tíðina og sitt sýnist hverjum 
en aldrei hefur umræðan verið á 
alvarlegum nótum og aldrei áður 
hef ég átt á hættu að taka líf!

Röng umræða
Að mínu mati er þetta röng umræða 
um öryggi lögreglumanna og þjóð-
arinnar. Rökstuðningurinn með 
vopnum hefur meðal annars verið 
sá að víða eru lögreglumenn fáir, 
jafnvel einir að störfum, og langt 
í aðstoð. Aðrir hafa rætt um aukna 
hörku í undirheimunum, mikla 
vopnaeign Íslendinga og svo fram-
vegis. Allt eru þetta rök, en ekki 
með aukinni vopnavæðingu heldur 
með eflingu á lögreglunni. Marg-
ar rannsóknir sýna nefnilega fram 
á það að öryggi eykst ekki með 
vopnaburði lögreglumanna heldur 
þvert á móti. Í stað þess að ræða 
um vopnavæðingu mætti ræða á 
alvarlegum nótum um fjölgun lög-
reglumanna en þeim hefur fækk-
að töluvert eftir hrun og eru langt 
undir þeim viðmiðum sem eðlilegt 
getur talist. Fámenn lögreglulið og 
jafnvel staðir þar sem aðeins einn 
lögreglumaður er að störfum segir 
sig sjálft að auki hvorki né tryggi 
öryggi almennings.

Þá hafa atvik á undanförnum 
árum sýnt fram á það að lögreglan 
er of fámenn, t.d. þegar björgunar-
sveitamenn voru kallaðir út til að 
leita hættulegs strokufanga. Það 
segir sig sjálft að með því að fjölga 
lögreglumönnum eykst öryggistil-
finning þeirra sjálfra. Samhliða 
þessu mætti fjölga sérsveitarmönn-

um (til dæmis með því að 
leyfa konum að ganga í 
sveitina) og staðsetja þá 
víðsvegar um landið. Með 
þeim hætti væri hægt 
að tryggja aðkomu vopn-
aðra lögreglumanna þegar 
aðstæður krefjast slíks. 

Barn síns tíma
Þessu til viðbótar er mikil-
vægt að auka menntun og 
þjálfun lögreglumanna en 

það mundi jafnframt auka örygg-
iskennd þeirra. Flestir vita að lög-
regluskólinn er barn síns tíma en 
færri vita að endur- eða símennt-

un lögreglumanna er lítil. Her-
bragurinn á námi lögreglumanns-
ins þarf að víkja fyrir húmanískri 
nálgun en betri samskiptahæfni 
og þekking í sáttarmiðlun gæti 
nýst vel og leitt að betri niður-
stöðu en beiting vopna. Þá þurfa 
laun lögreglumanna að hækka 
til að tryggja að gott fólk haldist 
í lögreglunni og vilji ganga í lög-
regluna. Lögreglan sinnir mikil-
vægri samfélagslegri þjónustu 
og lögreglumenn víkja sér ekki 
undan því að starfa við alls kyns 
aðstæður á öllum tímum sólar-
hringsins og það ætti að skila sér 
í launaumslagið. 

Þegar vopnahugmyndir eru 
skoðaðar með þessum gagnrökum 
má sjá að málið snýst um það að 
lögreglan er of fáliðuð og of lítið 
þjálfuð. Því hrýs mér hugur ef 
stjórnvöld og yfirmenn lögreglu 
sjá það sem hagræðingu að vopna-
væða lögregluna í stað þess að efla 
hana fjárhagslega, auka menntun 
og þjálfun og fjölga lögreglumönn-
um. Yfirmenn lögreglunnar geta 
ekki farið gegn straumnum og 
vopnað lögreglumenn þvert á skoð-
anir almennings. Stundum er talað 
um gjá á milli þings og þjóðar, nú 
skulum við passa að ekki verði til 
gjá á milli lögreglu og þjóðar. 

Fleiri löggur – færri byssur
LÖGGÆSLA

Eyrún 
Eyþórsdóttir
lögreglukona

➜ Í stað þess að ræða um 
vopnavæðingu mætti ræða 
á alvarlegum nótum um 
fjölgun lögreglumanna en 
þeim hefur fækkað töluvert 
eftir hrun og eru langt undir 
þeim viðmiðum sem eðlileg 
geta talist. 

Útistöður Margrétar
Margrét tekur við þar 
sem Össur lét staðar 
numið og býður okkur 
í raun lóðbeint ofan í 
óhreinatauskörfuna. 
Hér er allt morandi í 

frásögnum af einkasamskiptum og 
ýmsum einkamálum nafngreinds 
fólks. Ekki misskilja mig; stjórn-
málafræðingurinn er vitaskuld 
ánægður með upplýsingarnar en ég 
gæti vel trúað að samstarfsfólk úr 
pólitíkinni sé kannski soldið hugsi 
yfir því hvar draga skuli mörkin um 
trúnað einkasamskipta, jafnt innan 
og ekki síður þvert á flokkslínur.  

Þetta er ekki síst klofningssaga 
ýmissa einkennilegra smáhópa 
sem sumir hverfðust eiginlega bara 
um einstaka persónur. Svo rammt 
kveður að þessu í lýsingu bókar-
innar að á endanum klauf Lilja 
Mósesdóttir sig frá sjálfri sér.  

Alvarlegra er þó að lesa um það 
sem virðist fjármálamisferli ýmissa 
makráðugra lukkutrölla sem eiga 
að hafa gengið um opinbert fé 
Borgarahreyfingarinnar sem sitt 
einkagóss eftir að þingmennirnir 
hrökkluðust þaðan–  ef marka má 
skrif Margrétar er þar efni í lög-
reglurannsókn.
http://www.dv.is/blogg
Eiríkur Bergmann

AF NETINU

Magnús Lyngdal Magnússon kynnir óperuna Don Carlo
í Hörpuhorninu kl. 19.15 öll sýningarkvöld
– aðgangur ókeypis í boði Vinafélags Íslensku óperunnar.

– 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 bráðnuðu 
– 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

Giuseppe Verdi

www.opera.is

1. nóvember kl. 20 - örfá sæti laus
8. nóvember kl. 20 - örfá sæti laus

15. nóvember kl. 20 - allra síðasta sýning

Miðasala í Hörpu og á harpa.is
Miðasölusími 528 5050

Aukasýning 15. nóvember kl. 20

ALLRA SÍÐASTA SÝNING
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Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,

ARNAR SIGURÐSSON
lést í faðmi fjölskyldunnar miðvikudaginn 
22. október á Hrafnistu Hafnarfirði. Útför 
hans fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 
föstudaginn 31. október kl. 13.00.

Valgerður Elsý Emilsdóttir
Kristín Arnarsdóttir Sigurgeir Sigmundsson
Hallfríður Arnarsdóttir Jörgen Erlingsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu okkur 
samúð, hlýhug og vináttu við andlát og 
útför okkar ástkæra föður, tengdaföður,  

afa og langafa,

STEINGRÍMS BENEDIKTSSONAR
húsasmíðameistara,

Linnetsstíg 2, Hafnarfirði.

Albert Már Steingrímsson Ester Jóhannsdóttir
Benedikt Steingrímsson Kolbrún Sigurðardóttir
Sigrún Steingrímsdóttir Ólafur S. Vilhjálmsson
Steingrímur G. Steingrímsson Kristín Þ. Þórarinsdóttir
Björk Steingrímsdóttir Gústaf Bjarki Ólafsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir, amma og langamma, 

NÍNA SOFFÍA HANNESDÓTTIR
lést föstudaginn 17. október. Útför hennar 
fer fram fimmtudaginn 30. október frá 
Bústaðakirkju kl. 13. Blóm og kransar eru 
vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Karítas og Ljósið. 

Jón Gunnarsson
Gunnar Jónsson
Anna Lilja Karlsdóttir Soffía Karen Önnudóttir
Unnur Karen Karlsdóttir  Ásgeir Ólafsson
Stefanía Ösp Guðmundsdóttir Einar Sigurðsson  
Matthías Árni Einarsson
Sigríður Björg Árnadóttir
Karl Gunnarsson

Hjartkær móðir okkar, tengdamóðir,  
dóttir, systir og amma, 

EDITH THORBERG TRAUSTADÓTTIR
Hátúni 12, Reykjavík,

sem lést fimmtudaginn 23. október sl., 
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 31. október kl. 15.00.

Sesselja Thorberg Magnús Sævar Magnússon
Trausti Ómar Thorberg Kristín Erla Þráinsdóttir
Trausti Thorberg Óskarsson, systkini og barnabörn.

Ástkær eiginmaður, faðir og bróðir,

GUNNLAUGUR F. LÚTHERSSON
frá Veisuseli, 

lést laugardaginn 25. október. Jarðarförin 
fer fram laugardaginn fyrsta nóvember frá 

Grenivíkurkirkju klukkan 13.

Kristjana Rósa Birgisdóttir
Lúther Þór Gunnlaugsson
Guðni Björn Gunnlaugsson
Helgi Páll Gunnlaugsson
Sigurður Gísli Gunnlaugsson
Jón Hilmar Lúthersson
Helga Hlaðgerður Lúthersdóttir
Steinþór Berg Lúthersson
og aðrir vandamenn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og vináttu vegna andláts og 

útfarar elskulegs eiginmanns míns, föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

SIGVALDA GUÐNA JÓNSSONAR.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 
gjörgæsludeildar Landspítalans á 
Hringbraut, D-álmu Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja og Hjúkrunarheimilisins Hrafnistu í Reykjanesbæ.

Erna Geirmundsdóttir
Geirmundur Sigvaldason Ásdís Gunnarsdóttir
Þorsteinn Ingi Sigvaldason Auður Gunnarsdóttir
Sigrún Sigvaldadóttir Kristinn Bjarnason
og fjölskyldur.

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

JÓHANNA VIÐARSDÓTTIR
frá Keflavík, f. 17.12.46,

lést í Helsingborg í Svíþjóð þann  
18. september Útförin fer fram frá 
Keflavíkurkirkju 31. október kl. 13.00.

Eyjólfur Helgi Þórarinsson Davíð Þór Þórarinsson
Helena Þórarinsdóttir Sylvía Þórarinsdóttir
Elísa Þórarinsdóttir og aðrir ástvinir.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð, 
hlýhug og vináttu vegna andláts og útfarar 
elskulegrar dóttur, systur og barnabarns,

BERGDÍSAR JÓNSDÓTTUR.
Sérstakar þakkir fá Álftagerðisbræður og 
Jónas Þórir. 

Helga G. Hjörleifsdóttir
Jón Þórir Baldvinsson Kristjana Kristinsdóttir
Davíð Ingi Jónsson Bergþóra Jónsdóttir
Þorgerður Sveinbjarnardóttir

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

HARALDUR LÝÐSSON
kaupmaður,

Blikahólum 4, Reykjavík,

lést á Landspítalanum í Fossvogi miðviku-
daginn 8. október. Útför hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hins látna. Þökkum sýndan 
samhug.

Haraldur D. Haraldsson  Hanne Fisker
Friðgeir S. Haraldsson  Rut Garðarsdóttir
Inga Þóra Haraldsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

ÓMAR JENSSON VIBORG
Kristnibraut 81, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi 
miðvikudaginn 22. október. Útför hans fer 
fram frá Guðríðarkirkju föstudaginn  
31. október kl. 13.00.

Una Björg Guðmundsdóttir
Rúnar Ómarsson
Guðný Lilja Ómarsdóttir Kristinn Snæland
Sigríður Viborg
Málfríður Viborg Ómarsdóttir
Kristján Viborg Margrét F. Unnarsdóttir
Gísli Jens Viborg Ómarsson Rakel G. Guðfinnsdóttir
og barnabörn.

Hjartkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,

BENEDIKT SIGURÐSSON
fv. kennari á Siglufirði,

lést aðfaranótt sunnudagsins 26. október á 
dvalarheimilinu Höfða á Akranesi.

Hólmfríður Magnúsdóttir
Ólöf Benediktsdóttir
Valgerður Edda Benediktsdóttir
Eva Benediktsdóttir Baldur Sigurðsson
Magnús Vagn Benediktsson Elín Vigdís Ólafsdóttir
Sigurður Benediktsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð  
og stuðning við fráfall elskulegrar eiginkonu 

minnar, systur, mágkonu og trúsystur,

IIRISAR GEELNARDS
trúboða.

Sérstakar þakkir til starfsfólks kvennadeildar 
Landspítalans fyrir ástúðlega umhyggju og 
umönnun um Iirisi.

Kjell H. Geelnard, skyldmenni og trúsystkini.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, afi og langafi,

 ÁSMUNDUR MAGNÚSSON
bifreiðastjóri, 

Hagaseli 19, Reykjavík,

lézt fimmtudaginn 2. október. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey. Þökkum auðsýnda 
samúð og hlýhug.

Svanhvít Einarsson
Ásdís Ásmundsdóttir
Elfa Björk Ásmundsdóttir
Guðmundur Rúnar Ásmundsson Svava Jóhanna Jóhannsdóttir
Álfhildur Kristín Fungo Juan Fungo
barnabörn og barnabarnabörn.

„Ég legg áherslu á að tala við fólk um bókmenntir,“ 
segir Jórunn Sigurðardóttir, stjórnandi útvarpsþáttar-
ins Orð um bækur á Rás 1 en hún fagnar 60 ára afmæli 
í dag. „Svo hefur maður bara gaman af því að segja frá 
– að vera útvarpsmanneskja felur í sér að segja sögur, 
sögur af bókum, sögur af fólki, sögur af hugmyndum.“

Aðspurð um hvað það var sem vakti fyrst áhuga henn-
ar á bókmenntum segir Jórunn: „Það voru svo marg-
ir heimar í bókunum og svo mikið af fólki. Það að orð 
gætu búið til svona mikið.“

Jórunn hlaut Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar á degi 
íslenskrar tungu í fyrra „fyrir framúrskarandi umfjöll-
un um íslenskar og erlendar bókmenntir í Ríkisútvarp-
inu“. Hún segir þetta hafa komið sér mikið á óvart. „Ég 
bjóst svo sannarlega ekki við því. Mér þótti óskaplega 
vænt um það,“ segir hún.

En hvaða hollráð hefur Jórunn fyrir ungu kynslóðina? 
„Það að lesa sögur og skáldskap er eitthvað sem enginn 
ætti að láta sig fara á mis við. Skáldskapur gerir okkur 
betri manneskjur, maður verður vísari og skilningsrík-
ari. Lesið sögur, lesið ljóð.“
 - þij

Skáldskapurinn gerir 
okkur betri manneskjur
Jórunn Sigurðardóttir dagskrárgerðarkona fagnar 60 ára afmæli í dag.

MARGIR 
HEIMAR  
Jórunn hvetur 
unga fólkið til 
að lesa skáld-
skap og ljóð. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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VERKSMIÐJUM MARELS
FÆKKAR UM HELMING 

Rekstrarafkoma Marels var óviðunandi

Ætla að minnka kostnað fyrirtækisins 
um fjóra milljarða króna

Höfuðstöðvarnar verða áfram á Íslandi 
SÍÐA 6

F Y R S TA  

F L O K K S 
Þ JÓNUSTA

Heldur sig við Norður-Ameríku
Sigurður Kjartan Hilmarsson, 
eigandi The Icelandic Milk and 
Skyr Corporation, gerir ráð 
fyrir að sala á skyrinu Siggi’s 
aukist á þessu ári miðað við 
2013. Hann hefur engin áform 
um að hefja sölu á skyrinu utan 
Norður-Ameríku. 

„Maður er bara að 
reyna sitt besta á hverj-
um degi og halda í sitt 
en ekki að sigra heim-
inn heldur aðeins gera 
betur í dag en í gær,“ 
segir Sigurður.

 ➜ SÍÐA 4

Fjárfestingin tvöfalt meiri
Heildarfjárfesting Alvotech, systurfyrirtæk-
is samheitalyfjafyrirtækisins Alvogen, á sviði 
líftæknilyfja er tvöfalt hærri en kynnt var í 
nóvember í fyrra þegar framkvæmdir hófust 
við nýtt 13 þúsund fermetra Hátæknisetur í 
Vatnsmýrinni í Reykjavík. 

Ástæðan er sögð að ákveðið hafi verið að 
þróa fleiri lyf en upphaflega hafi verið áætlað. 
Á næstu mánuðum ræður Alvotech í 50 fyrstu 
störfin við Hátæknisetrið.

  ➜ SÍÐA 2

Komin hinum megin við borðið
„Fjárstýringin tengist öllum þátt-
um í starfsemi bankans og núna 
er í fullum gangi áætlanagerð 
fyrir næstu fimm ár,“ segir 
Hildur Árnadóttir, nýráðinn for-
stöðumaður Fjárstýringar Ís-
landsbanka.

„Að fara yfi r til Íslandsbanka er 
talsverð breyting því ég hef síð-
ustu tíu ár unnið hjá fram-
leiðslufyrirtæki sem þurfti 
á fjármögnun að halda,“ 
segir Hildur.  ➜ SÍÐA 8
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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
57,5% frá áramótum

ÖSSUR
 9,1% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TM
 -27,1% frá áramótum

HAGAR
 -8,3% í síðustu viku

4

9

1

Landspítali eða RÚV?
Sk

jó
ða

n HEILBRIGÐISKERFIÐ á Íslandi virðist 
vera að molna. Brostin eru á verk-
föll lækna, það er þeirra sem enn eru 
eftir á Íslandi, því mikill fjöldi lækna 
og annars heilbrigðisstarfsfólks hefur 
þegar yfi rgefi ð landið og gengur nú til 
starfa í Noregi, Svíþjóð og víðar. Marg-
ir læknar virðast kjósa að koma alls 
ekki heim úr framhaldsnámi erlendis. 
Biðlistar í heilbrigðiskerfi nu lengjast 
og víða úti á landi er varla boðið upp á 
fulla heilbrigðisþjónustu.

SJÁLFUR LANDSPÍTALINN er þröngur og 
úr sér genginn. Ef til væru fjármunir 
fyrir nýjustu lækningatækjum kæm-

ust þau ekki fyrir í núverandi hús-
næði spítalans. Heilu álmurnar eru 
ónothæfar vegna myglu og fúa. 

Á sama tíma verja skattgreið-
endur 3,5 milljörðum til Ríkis-

útvarpsins á hverju ári. Ofan 

á framlag skattgreiðenda leggjast aug-
lýsingatekjur þannig að þegar upp er 
staðið hefur RÚV úr næstum 5,5 millj-
örðum á ári að spila.

EN ÞETTA virðist ekki vera nóg. Stjórn-
endur RÚV kveinka sér heil ósköp yfi r 
því að milljarðarnir dugi ekki fyrir 
sómasamlegum rekstri og hafa safnað 
skuldum upp á næstum 1,5 milljarða 
á tveimur árum vegna þess, sem þeir 
lýsa sem fjársvelti. Er í alvöru ekki 
hægt að halda úti þokkalegri dagskrá í 
útvarpi og sjónvarpi fyrir minna en 5,5 
milljarða?

SÉU FRAMLÖG skattgreiðenda til RÚV 
skoðuð í samhengi við annað og reiknuð 
inn í framtíðina út frá ávöxtunarkröfu 
verðtryggðra skuldabréfa á markaði, 
eins og Óðinn Viðskiptablaðsins gerði í 
síðustu viku, kemur í ljós að skuldbind-

ing ríkisins vegna þeirra nemur vel á 
annað hundrað milljörðum.

SKOÐUM ÞETTA nú aðeins í samanburði 
við Landspítalann og heilbrigðiskerf-
ið. Talið er að það kosti innan við 100 
milljarða að reisa nýjan Landspítala. 
Ekki eru allir sammála um ágæti þess 
að reisa nýtt hátæknisjúkrahús í Vatns-

mýrinni og efl aust er hægt að bæta úr 
húsnæðis- og tækjaþörf Landspítalans 
fyrir mun minna en 100 milljarða þann-
ig að eftir yrðu fjármunir til að efl a og 
viðhalda heilbrigðisþjónustu hringinn 
í kringum landið. Ef við viljum styðja 
við ferðaþjónustu um allt land gengur 
hvort eð er ekki að hlaða allri heilbrigð-
isþjónustu í Vatnsmýrina í Reykjavík.
EINHVERN VEGINN er svo augljóst 
að fyrir þá fjármuni sem renna úr 
almannasjóðum til RÚV má halda úti 
fjölmiðli sem uppfyllir menningar- og 
öryggishlutverk RÚV jafnframt því 
sem bætt er úr brýnni tækja- og hús-
næðisþörf Landspítalans og jafnvel eitt-
hvað sett til hliðar til að tryggja heil-
brigðisþjónustu utan póstnúmers 101.

SKJÓÐAN er frekju- og leiðindaskjóða, sem 
lætur ekkert mannlegt sér óviðkomandi.

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsins

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

FIMMTUDAGUR 30. OKTÓBER
Hagstofan Vöruskipti við útlönd

MIÐVIKUDAGUR 5. NÓVEMBER
Seðlabankinn Vaxtaákvörðun og 
útgáfa Peningamála
Þjóðskrá Fasteignamarkaðurinn í 
mánuðinum eftir landshlutum
Fjarskipti hf. Uppgjör þriðja árs-
fjórðungs
BankNordik P/F - Níu mánaða 
uppgjör

Heildarfjárfesting Alvotech, systurfyrirtækis sam-
heitalyfjafyrirtækisins Alvogen, á sviði líftæknilyfja 
er tvöfalt hærri en kynnt var í nóvember í fyrra þegar 
framkvæmdir hófust við nýtt 13 þúsund fermetra 
Hátæknisetur í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Ástæðan 
er sögð að ákveðið hafi  verið að þróa fl eiri lyf en upp-
hafl ega hafi  verið áætlað. 

Fram kemur í tilkynningu fyrirtækisins að á 
næstu árum nemi fjárfestingin um 
500 milljónum evra, eða sem svar-
ar um 75 milljörðum króna. Er þá 
talin með fjárfesting í fullbúnu 
húsi fyrir um átta milljarða króna. 
Stærsti hluti fjárfestingarinnar er 
hins vegar sagður vegna þróunar- 
og rannsóknarkostnaðar og klín-
ískra rannsókna.

Á næstu mánuðum ræður Alvo-
tech í 50 fyrstu störfi n við Hátæknisetrið. „Nú er aug-
lýst eftir 35 háskólamenntuðum Íslendingum með 
raunvísindabakgrunn og fyrri hluta næsta árs verð-
ur ráðningum haldið áfram,“ segir í tilkynningu Alvo-
tech og bætt við að búast megi við að um 200 ný störf 
verði til í tengslum við starfsemina á næstu árum. 

Unnið verður að þróun og framleiðslu líftæknilyfja 
í Hátæknisetrinu. Gert er ráð fyrir að taka húsið í 
notkun í ársbyrjun 2016. „Sex líftæknilyf eru nú í 
þróun hjá Alvotech í samvinnu við erlenda samstarfs-
aðila og fyrstu lyf fyrirtækisins fara á markað árið 
2018 þegar einkaleyfi  þeirra renna út.“ 

Haft er eftir Róberti Wessman, stjórnarformanni 

og stofnanda Alvotech, að ánægjulegt sé að geta byggt 
upp starfsemi hér á landi. „Alþjóðlegur lyfjamarkað-
ur er á miklum tímamótum um þessar mundir. Mörg 
af söluhæstu lyfjum heims í dag eru líftæknilyf og 
fjöldi slíkra lyfja rennur af einkaleyfi  á næstu árum. 
Viðskiptamódel alþjóðlegra samheitalyfjafyrirtækja 
er að breytast og við viljum vera leiðandi í því ferli,“ 
segir hann. 

Þá er haft eftir Andreas Herrmann, forstjóra Alvo-
tech, að árlegt söluverðmæti líftæknilyfja sem renna 
af einkaleyfi  til ársins 2020 sé um 100 milljarðar 
Bandaríkjadala. „Það er því eftir miklu að slægjast. 
Við stefnum að því að vera í hópi fyrstu fyrirtækja á 
markað með okkar lyf þegar einkaleyfi  renna út árið 
2018 og síðar.“  olikr@frettabladid.is

ANDREAS HERRMANN

FRÁ SKÓFLUSTUNGU Í NÓVEMBER 2013  ÞG verktakar byggja 
Hátækni setrið í samvinnu við PK arkitekta, Eflu verkfræðistofu og 
Lagnatækni. Um 400 ársverk verða til á framkvæmdatímanum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fjárfestingin tvöfalt 
meiri en áætlað var
Heildarfjárfesting Alvotech á sviði líftæknilyfja í tengslum við nýtt 
Hátæknisetur í Vatnsmýri nemur um 75 milljörðum króna. 
Á næstu mánuðum verður ráðið í fyrstu 50 störfin tengd setrinu.

IÐNAÐUR
Óli Kristján Ármannsson | olikr@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 224,50 -14,3% 0,2%

Fjarskipti (Vodafone) 31,80 16,7% -2,6%

Hagar 42,20 9,9% -8,3%

HB Grandi*  29,90 7,9% -2,8%

Icelandair Group 18,35 0,8% 0,5%

Marel 125,00 -6,0% 5,0%

N1 18,95 0,3% -2,3%

Nýherji 5,75 57,5% -3,2%

Reginn 14,75 -5,1% -0,7%

Sjóvá* 11,72 -13,2% -2,7%

Tryggingamiðstöðin 23,35 -27,1% -4,7%

Vátryggingafélag Íslands 8,20 -24,0% -4,2%

Össur 360,00 57,2% 9,1%

Úrvalsvísitalan OMXI8  1.196,28 -5,0% -1,2%

First North Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum Vikubreyting

Century Aluminum 2.500,00 117,4% 0,0%

Hampiðjan 20,20 52,5% 1,0%

Sláturfélag Suðurlands 1,33 9,0% 0,0%

 *upphafsverð m.v. útboð í aprí

Gengi félaga í Kauphöll Íslands



ÍSLE
N

SK
A

/SIA
.IS R

E
G

 70920 09/14



 | 4  29. október 2014 | miðvikudagur

ég er ekki að fara að byggja verk-
smiðju í Kanada til að framleiða 
þar.“   

Skyrið er nú fáanlegt í þrettán 
bragðtegundum. Nýjustu vörurn-
ar eru árstíðabundnar og einungis 
fáanlegar í völdum verslunum. Þar 
er um ræða graskersskyr, peru-
skyr og kaffi skyr. 

„Graskersskyrið er búið að vera 
til lengi. Við höfum komið með 
það á haustin enda vinsælt bragð 
í Bandaríkjunum. Peruskyrið er 
einnig árstíðabundin vara sem er 
seld í Whole Foods og kemur inn 
og fer út og það sama má segja 
um kaffi skyrið en það er framleitt 
fyrir aðra verslun.“

„Maður er bara að reyna sitt besta 
á hverjum degi og halda í sitt en 
ekki að sigra heiminn heldur 
aðeins gera betur í dag en í gær,“ 
segir Sigurður Kjartan Hilmars-
son, stofnandi og einn af eigendum 
bandaríska mjólkurframleiðand-
ans The Icelandic Milk and Skyr 
Corporation.  

Sigurður framleiðir meðal ann-
ars skyrið Siggi’s sem er byggt á 
íslenskri uppskrift og selt í yfi r 
fjögur þúsund verslunum í Banda-
ríkjunum. Sala á vörum fyrirtæk-
isins skilaði um sautján milljónum 
dala, tæpum tveimur milljörðum 
króna, í fyrra og Sigurður segir 
stefna í söluaukningu á þessu ári. 

„Það er einhver aukning en 
þetta er í takt við okkar vænting-
ar. Við reynum að halda áfram að 
vaxa og þetta snýst mikið um að 
koma fl eiri strikamerkjum inn í 
fl eiri verslanir. Það er það sem við 
erum að reyna þessa dagana.“

Hefur í nógu að snúast
Sigurður sagði í samtali við Mark-
aðinn í janúar síðastliðnum að 
skyrframleiðslan hefði byrjað sem 
áhugamál árið 2004. Það ár fór 
hann að búa til skyr í íbúðinni sinni 
í Tribeca-hverfi nu á Manhattan og 
tveimur árum síðar varð fyrirtæk-
ið til. Bandaríska matvælakeðjan 
Whole Foods er í dag stærsti við-

skiptavinurinn en vörurnar eru 
einnig fáanlegar í öðrum keðjum 
eins og Safeway og HEB sem rekur 
yfi r 300 verslanir í Texas.

„Þessar eru svona með þeim 
stærri en maður er alltaf að vinna 
í verslanakeðjum hér og þar en það 
hefur ekki orðið nein stór breyting 
þar á. Það fer hins vegar mestur 
tími í hefðbundinn rekstur. Maður 
er alltaf að djöfl ast í einhverjum 
málum, reyna að fjölga strikamerkj-
um, bæta fl utningsleiðir og fjölga 
vöruhúsum. Ég hef verið að vinna í 
að fá tilboð í fl utninga og betri kjör á 
trukkunum,“ segir Sigurður og það 
er augljóst að hann vill ekki gera of 
mikið úr eigin árangri. 

Skyrið ekki á leið til Evrópu
Svissneski mjólkurframleiðandinn 
Emmi Group eignaðist fjórðungs-
hlut í The Icelandic Milk and Skyr 
Corporation í desember í fyrra. 
Sigurður segir kaupin ekki hafa 
haft nein áhrif á daglegan rekstur 
fyrirtækisins.

„Það var í rauninni engin breyt-
ing. Emmi var búið að eiga mjög 
lengi hlut í fyrirtækinu og tók bara 
aðeins fl eiri bréf sem annar fjár-
festir var að selja,“ segir Sigurður. 
Hann segir engin áform uppi um 
að hefja sölu á vörum fyrirtækis-
ins í Evrópu. 

„Við horfum eingöngu til Norð-
ur-Ameríku og Kanada gæti 
kannski bæst við. Það væri mjög 
„lógískt“ en reglur um innfl utn-
ing á landbúnaðarvörum eru mjög 
strangar í Kanada. Þá þyrfti ég að 
eiga ákveðinn innfl utningskvóta en 

VIÐTAL
Haraldur Guðmundsson 
haraldur@frettabladid.is

Þegar fólki er skipt upp í fjóra hópa 
eftir tekjum og horft til áhrifa verð-
hækkana á ólíka hópa kemur í ljós 
að hlutfallslega hefur verðbólga 
lagst þyngst á þá sem lægstar hafa 
tekjur. Þetta kemur fram í grein 
Viðars Ingasonar, hagfræðings VR, 
í efnahagsritinu Vísbendingu.

Viðar segir að mánaðarleg birt-
ing Hagstofu Íslands á verðbólgu-
vísitölunni (vísitölu neysluverðs) 
gefi  til kynna hver hækkun verðlags 
sé gagnvart meðalfjölskyldunni. 
„Fjölmargar fjölskyldur standa þó 
frammi fyrir útgjaldaþróun sem er 
nokkuð ólík þeirri sem Hagstofan 

birtir, af þeirri einföldu ástæðu að 
heimili hafa ólík neyslumynstur,“ 
segir hann í grein sinni. 

Viðar tínir til sjö stærstu 
útgjaldaliði heimila og hvernig þeir 
skiptast innan hvers tekjufjórðungs. 
Þannig vega útgjöld til eigin hús-
næðis þyngra hjá fjórða og tekju-
hæsta fl okknum en þeim fyrsta og 
tekjulægsta, þar sem greidd húsa-
leiga er hærra hlutfall. Þá er horft 
er til fjölda fullorðinna í heimili og 
fjölskyldutekna.

Því vegur þungt í niðurstöðunni 
að frá ársbyrjun 2010 hefur leigu-
verð hækkað um 30 prósent á meðan 

nafnverð húsnæðis hefur hækkað 
um 18 prósent miðað við september 
á þessu ári. 

„Húsnæðisliðurinn hefur átt mest-
an þátt í því að verðlag hefur þróast 
með ólíkum hætti gagnvart mismun-

andi tekjuhópum síðustu árin,“ segir 
Viðar, en frá ársbyrjun 2010 hefur 
verðlag hækkað að meðaltali um 21,4 
prósent gagnvart tekjulægsta fjórð-
ungnum, en um 16 prósent gagnvart 
þeim tekjuhæsta.  - óká

Útgjöld þeirra sem tekjulægstir eru hafa hlutfallslega aukist mest frá ársbyrjun 2010 að sögn hagfræðings VR:

Húsnæðiskostnaðurinn vegur þyngst

Tekjufjórðungur  Ráðstöfunartekjur heimilis  Útgjaldaaukning
1. hópur  3.841.286 kr.  21,4%
2. hópur  5.194.000 kr.  18,6%
3. hópur  6.549.857 kr.  17,8%
4. hópur  10.029.135 kr.  16,0%

*Miðað er við aukningu útgjalda frá janúar 2010 til september 2014.
Heimild: Grein Viðars Ingasonar í Vísbendingu, 39. tbl., 32. árg.

ÚTGJALDAAUKNING TEKJUFJÓRÐUNGA*

Ætlar að halda sig við Norður-Ameríku
Sigurður Kjartan Hilmarsson, eigandi The Icelandic Milk and Skyr Corporation, segir sölu á vörum fyrirtækisins 
vera í takt við væntingar. Hefur engin áform um að hefja sölu á Siggi’s skyr í löndum utan Norður-Ameríku.    

SIGGI SKYR  Sigurður hefur búið í New York frá árinu 2002 og er nú með skrifstofu í Chelsea-hverfinu á Manhattan.  

Sigurður er í dag með um 15 manns í 
vinnu en um áttatíu starfsmenn EMMI 
Group vinna síðan á mjólkurbúi fyrir-
tækisins í uppsveitum New York.   

„Við tökum inn mjólk frá bændum 
hér í New York og skiljum að mjólk 
og rjóma og búum til skyr úr undanrennunni og seljum svo rjómann því 
við notum ekki mikið af honum,“ sagði Sigurður í samtali við Markaðinn í 
janúar síðastliðnum. Skyrgerðin var í fyrstu áhugamál sem kviknaði eftir að 
Sigurður hafði fengið móður sína til að faxa sér uppskrift að skyri sem hún 
fann í eintaki af blaðinu 19. júní sem er frá árinu 1963. 

„Skyrgerðin gekk hálf brösuglega í upphafi en svo náði maður einhverj-
um tökum á þessu. Þá hafði ég útskrifast úr skólanum og var ekkert sérlega 
spenntur fyrir því sem ég var að gera,“ sagði Sigurður, en hann starfaði áður 
við fyrirtækjaráðgjöf hjá Deloitte Consulting á Wall Street.

GEKK HÁLF BRÖSUGLEGA Í UPPHAFI

Seðlabanki Svíþjóðar kynnti í gær 
ákvörðun um að lækka stýrivexti úr 
0,25 prósentum í 0,0 prósent. Grein-
endur á markaði höfðu áður spáð 
því að vextir færu í 0,1 prósent.

Ávörðunin er sögð til þess ætluð 
að koma í veg fyrir verðhjöðnun í 
landinu með því að ýta undir lán-
veitingar og hærra vöruverð. Í til-
kynningu bankans segir að fram-
kvæmdastjórn hans hafi  á síðasta 
peningastefnufundi í októberlok 
talið stefnuna þurfa að vera enn 
opnari til þess að koma verðbólgu í 
átt að tveggja prósenta verðbólgu-
markmiðinu. - óká

Sænskir vextir 
komnir í núll

Hagnaður Hlöllabáta ehf., sem 
rekur skyndibitastaðinn Hlölla á 
Höfðanum, nam rúmum 20 millj-
ónum króna á síðasta ári, sam-
kvæmt ársreikningi félagsins. 

Systkinin Róbert Árni og Mál-
fríður Eva Jörgensen eiga félagið, 
ásamt mökum sínum, í gegnum 
Ergosspa ehf. Samkvæmt árs-
reikningnum var ákveðið að greiða 
15 milljónir króna í arð til hluthafa 
en félagið skilaði einnig hagnaði 
árið 2012 og þá upp á rúmar sjö 
milljónir. Hlöllabátar áttu við lok 
árs 2013 eignir metnar á 34 millj-
ónir króna en skulduðu þá um 30 
milljónir.

„Þessi afkoma skýrist að stórum 
hluta af því að við eigendurn-
ir vinnum rosalega mikið sjálf á 
staðnum og náum þannig að draga 
úr kostnaði. Svo gengur líka vel og 

varan er alltaf að verða betri og 
betri að okkar mati,“ segir Róbert 
Árni Jörgensen í samtali við Mark-
aðinn.  - hg

Arðgreiðslur til eigenda vegna ársins 2013 námu 15 milljónum króna:

Hlöllabátar skiluðu 
20 milljóna hagnaði

STAÐURINN  Félagið rekur skyndibitastaðinn 
Hlölla á Höfðanum.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ákvarðanataka
til árangurs
Hlutverk gilda í fyrirtækjum eftir hrun: 
Hvatning eða orðin tóm?

Vinnustofa með dr. Eric Weber
6. nóvember kl. 8:30-12:00 í Opna háskólanum í HR

Verð: 49.000 kr.

Skráning og upplýsingar: opnihaskolinn.is

Hagnýt vinnustofa þar sem fjallað er um hlutverk gilda í fyrirtækjum eftir 

hrun. Geta þau aukið ánægju og framleiðni? Í lok vinnustofunnar ættu 

þátttakendur að hafa skýra hugmynd um þá þætti sem nýtast til greiningar 

á nytsemi gilda.

Dr. Eric Weber er aðstoðarrektor IESE viðskiptaháskólans í Barcelona og 

situr í framkvæmdanefnd IESE og Harvard Business School (IESE Advisory 

Committee). IESE má finna á listum yfir 10 bestu viðskiptaháskóla í heimi.
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Tæpt ár er liðið frá því að Árni 
Oddur Þórðarson tók við sem 
forstjóri Marels af Theo Hoen. 
Ástæða forstjóraskiptanna var 
sú að stjórn þótti fyrirtækið ekki 
starfa eftir þeirri stefnu sem sett 
hafði verið um rekstur félagsins 
og afkoman hafði valdið vonbrigð-
um. Árni Oddur segir að stefnan 
hafi  verið sett á að reka fyrirtæk-
ið á hagkvæman hátt en jafnframt 
að vaxa mjög kröftuglega í Asíu, 
Suður-Ameríku, Afríku og víðar 
til jafns við Evrópu og Bandarík-
in. Jafnframt þyrfti að samþætta 
þau félög sem Marel hefur keypt 
á undanförnum árum. „Niðurstað-
an varð að mati stjórnarinnar þá í 
nóvember að ég myndi skipta um 
starf og fara úr stjórnarformanns-
starfi nu í það að verða forstjóri. 
Við skulum muna það að við vorum 
ekki að breyta stefnu félagsins, 
hún hefur verið sú sama frá 2006 
að minnsta kosti, en við vildum 
aðlaga reksturinn að stefnunni,“ 
segir Árni Oddur.

Rekstrarárangur var óviðunandi
Var það ekki að takast fram að 
þeim tíma? Árni Oddur segir að 
rekstrarárangur 2013 hafi  verið 
óviðunandi, samdráttur í tekjum 
hafi  verið sjö prósent og og hagn-
aður dregist saman um 33 prósent. 
Árni Oddur segir að samdráttur í 
tekjum hafi  í sjálfu sér ekki verið 

óviðunandi miðað við það að það 
hafi  komið upp hrossakjötsskand-
all í Evrópu og fuglafl ensa í Kína 
sem hafi  gert það að verkum að 
viðskiptavinir Marels þurftu að 
endurhugsa alla virðiskeðjuna. 
„En það sem var ekki nægjanlega 
gott við sjö prósent samdrátt er 
að fasti kostnaðurinn er það mik-
ill í félaginu með átján verksmiðj-
ur að hagnaðurinn dróst saman 
um 33 prósent. Við viljum vera 
meira dýnamísk og meira sveifl u-
jafnandi,“ segir Árni Oddur. Í lok 
síðasta árs hafi  því verið kynnt-
ar breytingar á uppsetningu á 
framkvæmdastjórn. Framleiðslu-
stýring og innkaupastýring var 
þá sett upp þvert á fyrirtækið 
og það sama verði gert í nýsköp-
un. Með þessum hætti geti þessi 
svið stutt betur við framleiðslu-
einingar í kjöti, kjúklingi, fi ski og 
áframvinnslu. Í upphafi  árs voru 
áherslur til að skerpa á rekstrinum 
kynntar. Árni Oddur leggur mikla 
áherslu á að verið sé að skerpa 
áherslur og samþætta þau fyrir-
tæki sem Marel hefur keypt, en 
ekki endurskipuleggja reksturinn.

Margar skýringar á bættum rekstri 
Má rekja þann viðsnúning sem 
hefur orðið til hagræðingar eða 
breyttra markaðsaðstæðna? Árni 
Oddur segir að fl eiri en einn þáttur 
skýri bættan rekstur Marels. „Því 
er ekki að leyna að markaðsað-
stæður eru góðar. Þær eru búnar 
að vera mjög góðar síðustu tvö 
árin en voru mjög slæmar 2011. 
Ef við horfum á okkar viðskipta-
vini þá er það sem skiptir veru-

legu máli eftirspurn eftir þeirra 
vörum,“ segir Árni Oddur. Verð á 
korni og olíu skipti líka máli. Það 
hafi  þrefaldast árið 2011. „En í ár 
er eftirspurn umfram framleiðslu-
getu viðskiptavina okkar. Og korn-
verð og orkuverð nokkuð stöðugt, 
frekar lækkandi en hækkandi en 
það skiptir máli að það sé stöðugt,“ 
segir hann. Það hafi líka verið 
skerpt á markaðssókninni. Í stað 
þess að horfa til þess hvaða vörur 
sé verið að selja sé núna horft til 
þess hvaða þörfum félagið er að 
sinna. „Gróft áætlað erum við 
að horfa á að okkar tekjustreymi 
skiptist í þrennt. Marel er að 
endur nýja og stækka verksmiðjur 
viðskiptavina sinna, þá að megin-
efni til viðskiptavina í Evrópu og í 
Bandaríkjunum, félagið er að reisa 
nýjar verksmiðjur á nýmörkuðum 
á borð við Suður-Ameríku, Asíu 
og Afríku og í þriðja lagi eru það 
varahluta- og þjónustusamningar. 
Þannig að í staðinn fyrir að horfa 
á hvaða tæki við erum að selja þá 
erum við að horfa á hvaða þörfum 
við erum að mæta.“

Uppgjör Marel á þriðja fjórð-
ungi lítur vel út. Sala jókst um 
tæp 20%, hagnaður um meira en 
60 prósent og pantanabók stendur 
vel. Á efnahagsreikningi sést að 
viðskiptavild jókst um sex millj-
ónir evra, hvernig skýrirðu það? 
„Það er einungis vegna þess að við 
keyptum fyrirtæki í Danmörku á 
öðrum ársfjórðungi sem var að 
sinna þjónustu og viðhaldi við-
skiptavina í Danmörku og Svíþjóð. 
Við viljum sinna þeim viðskiptum 
sjálfir. Þannig að við keyptum 

þann aðila, sem var þjónustuaðili 
þar, á fyrsta ársfjórðungi og við-
skiptavildin jókst um það kaup-
verð,“ segir Árni Oddur. 

Verið að sameina fimm félög
Geturðu lýst fyrir mér þeim hag-
ræðingaraðgerðum sem þið hafi ð 
farið í frá því að þú tókst við sem 
forstjóri? Árni Oddur segir að 
fyrsta verkefnið hafi  verið að lýsa 
því sem til stóð að gera. „Við erum 
með fi mm félög sem við erum að 
sameina. Og við sögðum að leið-
arvísirinn væri að sameina allar 
deildir sem væru að sinna sömu 
viðskiptavinaþörf og byggðu á 
sömu grunntækni,“ segir Árni 
Oddur.

Á vegum Marel séu reknar 18 
verksmiðjur og til standi að hafa 
þær færri og stærri. Til dæmis 
hafi  nú þegar tvær verksmiðjur 
verið sameinaðar. „Ef við tökum 
fyrst laxaverksmiðjuna sem er 
mjög skemmtilegt dæmi af því 
að þar eru engar uppsagnir, þar 
erum við að takast á við aukinn 
vöxt frá viðskiptavinum okkar og 
erum með geysilega sterka mark-
aðshlutdeild í tækjabúnaði í laxa-
vinnslu. Við erum með yfi r 50% 
markaðshlutdeild í því. Þá fl ytj-
um við frá Norresund í Danmörku 
yfi r í Støvring í Danmörku í nýtt 
og glæsilegt húsnæði, vel tækjum 
búið, klárum það í fyrsta og öðrum 
ársfjórðungi og vinnum á fullum 
afköstum í þriðja ársfjórðungi,“ 
segir Árni Oddur. Núna geti fyrir-
tækið framleitt mun meira á mun 
hagkvæmari máta, sem sé gott því 
ræktun á laxi hafi  aukist um ell-

efu prósent á ári síðustu fi mmtán 
árin vegna vinsælda Omega3 og 
sushi. „Þetta tókst okkur að gera 
án þess að nein trufl un yrði gagn-
vart viðskiptavinum. Við færðum 
allan þann kostnað í gegnum bæk-
urnar í fyrsta og öðrum ársfjórð-
ungi og við þurftum að reka tvær 
verksmiðjur samtímis til þess að 
viðskiptavinurinn yrði ekki fyrir 
neinum áföllum, fengi vöruna í 
réttum gæðum á réttum tíma. Nú 
erum við komin í nýja húsnæðið,“ 
segir hann. Hitt dæmið sé erfi ð-
ara. Fyrirtækið sé að fl ytja verk-
smiðju í Oss í Hollandi sem þjón-
ust aði kjötiðnaðinn og var með 140 
starfsmenn og fækka þar um sex-

En það sem var 
ekki nægjan-

lega gott við sjö 
prósent samdrátt 
er að fasti kostnað-
urinn er það mikill 
í félaginu með átján 
verksmiðjur að 
hagnaðurinn 
dróst saman um 
33 prósent. Við 
viljum vera meira 
dýnamísk og meira 
sveiflujafnandi. 

Minnka kostnað um fjóra 
Árni Oddur Þórðarson tók við sem forstjóri Marels fyrir tæpu ári og miklar breytingar hafa verið gerðar á rekstrinum
að reka fyrirtækið á Íslandi án undanþága frá gjaldeyrishöftum. Hann segir að um 40 prósent tekna komi af sölu var

VIÐTAL
Jón Hákon Halldórsson
jonhakon@frettabladid.is

FORSTJÓRI Í ÁR  Árni Oddur segist vilja að fyrirtækið sé dýnamískara en það hafi verið og það þurfi að geta tekist á við sveiflur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Við leggjum mikla áherslu á að 
vera með góðar og aðgengi-
legar upplýsingar um vörur 

okkar. Til dæmis hafa vörur frá 
Sóma verið með næringargildis-
merkingu í tólf ár, frá 2002, auk þess 
sem finna má allar upplýsingar um 
vörurnar frá Sóma á www.somi.is. 
Okkur þótti því eðlilegt næsta skref 
að taka þátt í skráargatsverkefninu,“ 
segir Laufey Sigurðardóttir, næring-
arrekstrarfræðingur hjá Sóma.

Skráargatið er samnorrænt merki 
sem hefur að markmiði að auðvelda 
neytendum að velja hollari matvöru. 
Það má finna á umbúðum matvara 
sem uppfylla ákveðin skilyrði varð-
andi samsetningu næringarefna. 
Vörur sem bera merkið eru hollari 
en aðrar vörur í sama flokki.

„Sómi fagnar því að neytendur 
eigi nú auðveldara með að velja 
hollt með einfaldri, vel sýnilegri 
merkingu og vill sýna stuðning í 
verki með því að vera með vörur 
undir merkjum skráargatsins,“ segir 
Laufey en fyrstu skráargatsmerktu 
vörur frá Sóma komu á markað fyrir 
tveimur árum.

Þrjár vörur Sóma bera merki 
Skráargatsins. Samloka, hyrna og 
salatbakki. „Við löguðum vörur 
okkar að skilyrðum Skráargatsins 
og höfum fengið afar jákvæð við-
brögð,“ segir Laufey. Hún vonast 
til að geta fjölgað þessum vörum í 
framtíðinni.

HOLLARI KOSTUR
SÓMI KYNNIR  Þrjár vörutegundir frá Sóma eru merktar Skráargatinu. 
Skráar gatið er opinbert merki sem finna má á umbúðum matvara sem 
uppfylla ákveðin skilyrði. Það auðveldar fólki að velja hollari matvöru.

GÆÐAVÖRUR Laufey er 
hér með þær þrjár vörur 
frá Sóma sem merktar 
eru Skráar gatinu. MYND/GVA

SALATBAKKI: Hýðishrísgrjón, kjúklingur, 
hrærð egg og grænmeti. Góður réttur sem 
hægt er  að borða bæði heitan eða kaldan.

SAMLOKA: Heilsubiti samanstendur af heil-
kornabrauði, grænmeti og eggjum. Matar-
mikil samloka sem stendur vel sem heil mál-
tíð með hollum drykk.

HYRNA: Heilkornabrauð, kjúklingur með 
grænmeti, rauðu pestói og sýrðum rjóma. 
Næringarrík  hyrna með góðum ávexti er 
góður hádegisverður.

SKRÁARGATIÐ
Skráargatið auðveldar hollara val, 
því matvörur sem bera merkið verða 
að uppfylla ákveðin skilyrði varðandi 
samsetningu næringarefna:

● Minni og hollari fita
● Minni sykur
● Minna salt
● Meira af trefjum og heilkorni

FERÐAMÁLAÞING
Ferðamálaþing 2014 er haldið í Silfur-

bergi í Hörpu í dag. Yfirskriftin er „Með 
fagmennsku fram í fingurgóma – gæði í 
íslenskri ferðaþjónustu“. Í ár eru fimm-

tíu ár frá stofnun Ferðamálaráðs.
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Hrein húsgögn fyrir jólin
Hreinsum stóla, sófa, rúm og margt fleira.

DALVEGI 16c · 201 KÓPAVOGI
SÍMI 568 6411 · WWW.RAFVORUR.IS
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Taka 12 Kg · Hljóðlát
Stórt op > auðvelt að hlaða
Sparneytin amerísk tæki.

<Þvottvélin tekur 
 heitt og kalt vatn Afkastamikill 
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Þvottavél Þurrkari12 kg

Amerísk
gæðavara

Amerísk
gæðavara

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
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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

GÓÐ HEIM 
AÐ SÆKJA
„Við höfum verið 
valin sem gestrisn-
asta þjóð í heimi 
og kannanir hafa 
sýnt að eitt af því 
sem fólk kann
best að meta við 
Íslandsheimsókn 
er fólkið sem það 
hittir.“

Nýr áfangi vetrarherferðar mark-
aðsverkefnisins Ísland – allt árið 
var kynntur fyrir skömmu þegar 

myndband tengt átakinu var frumsýnt 
á samfélagsvefnum YouTube. Gerð 
þess var nokkuð óvenjuleg og vakti 
mikla athygli en þar settu 100 þúsund 
aðdáendur Íslands saman ferðaáætlun 
fyrir einn heppinn ferðamann sem val-
inn var úr hópi 4.500 umsækjenda. Að 
sögn Ingu Hlínar Pálsdóttur, forstöðu-
manns ferðaþjónustu og skapandi 
greina hjá Íslandsstofu, er myndband-
ið hluti af „Share the Secret“-herferð-
inni sem upprunalega var sett af stað 
haustið 2013 undir formerkjum Inspir-
ed by Iceland. „Við vildum leita leiða 
til að beisla allt fólkið sem fylgist með 
Íslandi í gegnum samfélagsmiðlana og 
hefur ástríðu fyrir landinu. Við báðum 
það að setja saman ferðaáætlun með 
því að stinga upp á áfangastöðum og 
kjósa á milli þeirra. Ferðamaðurinn 
heppni sem hreppti hnossið var Jenni-
fer Asmundson, matreiðslumeistari 
frá Bandaríkjunum, sem er af íslensku 
bergi brotin. Myndbandið sýnir ferða-
lag hennar en hún byggir á tillögum 
frá samfélaginu í kringum Inspired by 
Iceland.“

Herferðin nýtir ekki síður stað-
bundna þekkingu Íslendinga sem 
benda á að Ísland búi yfir fjölbreyttum 
ævintýrum um allt land til viðbótar við 
þau sem þegar eru þekkt. „Hugmynda-
fræðin á bak við Inspired by Iceland 
hefur alltaf verið að virkja Íslendinga 
og fá þá til að taka þátt í verkefninu. 
Það skipti máli þegar við segjum sög-
una af Íslandi að við séum að byggja 
á einhverju raunverulegu og séum 
sjálfum okkur trú. Það hefur líka komið 
í ljós að einn stærsti fjársjóður sem 
íslensk ferðaþjónusta á er íslenska 
þjóðin. Við höfum verið valin sem gest-
risnasta þjóð í heimi og kannanir hafa 
sýnt að eitt af því sem fólk kann best 
að meta við Íslandsheimsókn er fólkið 
sem það hittir. Við viljum því gjarnan 
fá fólk til þess að taka þátt með okkur. 
Ég held að það sem Íslendingar geta 
gert á næstu árum sé fyrst og fremst 
að halda áfram að vera þeir sjálfir og 
taka þátt í því að segja söguna af Ís-
landi. Við erum sjálf okkar bestu tals-
menn.“

Myndbandið nefnist á ensku „The 
Ultimate Secret Tour“ og lýsir ferðalagi 
Jennifer um Ísland og þeim leyndar-
dómum sem hún uppgötvaði hér-

lendis. „Meðal þess sem hún gerði var 
að fara í hellaskoðun og jeppaferðir, 
sótti listasöfn og sundlaugar, skrapp 
upp á jökul í vélsleðaferð og fékk sér 
sundsprett í sjónum. Ekki má gleyma 
íslenskri matargerð en hún fékk bestu 
meðmæli frá matreiðslumeistaranum.“

Ferðaþjónustan er í dag sú atvinnu-
grein sem skapar mestar gjaldeyris-
tekjur að sögn Ingu Hlínar. „Helsta 
verkefni okkar er að reyna að draga 
úr árstíðasveiflu í komu ferðamanna 
þannig að fyrirtæki í íslenskri ferða-
þjónustu, bæði stór og lítil, geti starfað 
á ársgrundvelli. Enn er nokkuð í að 
mörg fyrirtæki á landsbyggðinni geti 
þetta, en þó hefur orðið mikil breyting 
á síðustu árum. Á sama tíma hefur fjöl-
breytni í íslenskri ferðaþjónustu, s.s. 
í tengslum við afþreyingu, menningu 
og veitingastaði aukist gríðarlega, sem 
skapar frábær tækifæri þegar fram í 
sækir. Þetta bætir líka lífsskilyrði okkar 
hér heima, með auknu þjónustufram-
boði, og fleiri tækifærum til þess að 
ferðast um eigið land.“ ■ starri@365.is

ERUM SJÁLF OKKAR 
BESTU TALSMENN
ÆVINTÝRALANDIÐ  Einn stærsti fjársjóður sem íslensk ferðaþjónusta á er 
íslenska þjóðin. Hluti hennar tekur nú þátt í að fjölga erlendum ferðamönnum 
hérlendis með þátttöku sinni undir formerkjum Inspired by Iceland.

SÆLA ÚR SJÓ Bragðað á sjávarréttum á Vitanum. MYND/ÍSLANDSSTOFA

ÍSLENSK HOLLUSTA Jennifer Asmundson bragðar á íslenskum tómötum.
 MYND/ÍSLANDSSTOFA

ALLIR MEÐ
„Við vildum leita leiða 
til að beisla allt fólkið 
sem fylgist með Íslandi 
í gegnum samfélags-
miðlana og hefur ástríðu 
fyrir landinu,“ segir Inga 
Hlín Pálsdóttir, forstöðu-
maður ferðaþjónustu og 
skapandi greina hjá 
Íslandsstofu.
MYND/GVA

Elskaðu 
grænmetis-

buff

– NÝTT Á SUBWAY –

– GRÆNA BYLTINGIN –

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

Við sjáum um örugga dreifingu á fjölpósti

Póstdreifing dreifir fjölpósti sex daga vikunnar til heimila 

á stærsta markaðssvæði landsins. Mælingar sýna að 60% 

landsmanna skoða fjölpóst og er hann því áhrifarík leið 

til að koma skilaboðum um vöru eða þjónustu beint inn 

á heimilin. Örugglega til þín.

Nánari upplýsingar veitir söludeild í síma 585 8300.
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1. Valparaiso Síle. Borgin stendur 
við Kyrrahafið. Hún er þekkt fyrir 
afslappaða bóhem-menningu, fal-
legt umhverfi og sérstaklega litrík 
hús. Rétt um 300.000 manns búa í 
borginni.
2. Longyearbyen er á Spitsbergen, 
stærstu eyjunni á Svalbarða. Um 

2.000 manns búa í bænum og hafa 
íbúar málað húsin sín í björtum og 
upplífgandi litum.
3. Chefchaouen í Marokkó var 
stofnuð árið 1471 í kringum virki 
sem stendur enn þann dag í dag. 
Borgin er sérstök fyrir þær sakir að 
mikið er um blámálaðar byggingar.

4. Bo-Kaap er vægast sagt litríkt 
hverfi í Höfðaborg í Suður-Afríku. 
Hverfið nýtur mikilla vinsælda 
fyrir einstakan arkitektúr og sam-
heldni íbúanna.
5. Burano-eyja á Ítalíu. Eyjan er 
um sjö kílómetra frá Feneyjum og 
þar búa um 2.800 manns. Hún er 

þekkt fyrir blúndugerð íbúanna og 
fallega máluð húsin.
6. Jodhpur á Indlandi er einnig 
þekkt sem „bláa borgin“ en í elsta 
hluta bæjarins eru flestöll húsin 
máluð í bláum lit. 
7. Willemstad er höfuðborg Cur-
acao-eyju í Karíbahafinu. Mið-

bær Willemstad er á heimsminja-
skrá UNESCO en bærinn er þekkt-
ur fyrir fallegan arkitektúr.
8. Cinque Terre-ströndin á Ítalíu er 
einnig á heimsminjaskrá UNESCO. 
Þorpin sem byggð hafa verið út á 
klettótta hlíðina þykja sérstaklega 
sjarmerandi.

Litríkustu borgir og bæir heims
Sumir velja sér áfangastaði eftir því hvar er best að versla en aðrir elta uppi góðan mat. Sögufrægir staðir draga ákveðinn hóp að og 
þá ferðast margir til þess að skoða myndlist. Ef einhverjum dytti í hug að heimsækja eingöngu litríka staði væri það lítið mál.

Hreinsum  
dúnúlpur

Háaleitisbraut 58-60, 108 Rvk - Sími 5531380
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Menningartengd ferðaþjón-
usta hefur vaxið jafnt og 
þétt undanfarna áratugi 

og er stór hluti af þeirri ferðaþjón-
ustu sem boðið er upp á í heimin-
um í dag. Einn þeirra Íslendinga 
sem flétta iðulega saman ferða-
lögum og menningu er Selma Guð-
mundsdóttir, aðjúnkt við tónlist-
ardeild Listaháskóla Íslands, sem 
hefur á undanförnum árum sótt 
ýmsar óperuhátíðir og óperuhús í 
Evrópu og Bandaríkjunum. Meðal 
viðkomustaða Selmu undanfarin 
ár má nefna Metropolitan-óper-
una í New York, Parísaróperuna, 
Wagner-hátíðina í Bayreuth, Bæ-
versku ríkisóperuna í München, 
Rossini-óperuna í Pesaro á Ít-
alíu og svo óperuhúsin í Berlín. 
„Það er afar skemmtilegt að sam-
eina ferðalög til heillandi staða 
og heimsóknir í óperuhús. Eink-
um getur verið gaman að gera það 
í góðum hópi samferðamanna því 
fátt er skemmtilegra en að stinga 
saman nefjum eftir sýningar og 
bera saman upplifunina yfir góðri 
máltíð.“

Meðal verka sem Selma hefur 
séð undanfarið er hluti af tíma-
mótauppsetningu á Nif lunga-
hringnum eftir Wagner í Metropol-
itan-óperunni árið 2012. Ári síðar 
sá hún Niflungahringinn aftur í 
München með félögum sínum í 

Wagnerfélaginu og skömmu síðar 
Parsifal í München. Í Parísaróper-
unni síðasta vor sá hún heillandi 
uppfærslu á Tristan og Isolde eftir 
Wagner auk óperunnar I Capuleti 
e i Montecchi eftir Bellini. Í Berl-
ín hefur hún séð Tristan og Isolde 
þar sem Kristinn Sigmundsson 
söng König Marke með glæsibrag. 
Í sömu borg sá hún Meistarsöngv-
arana og Lé konung þar sem Tómas 
Tómasson fór á kostum, sem Sachs 
í Meistarasöngvurunum og í titil-
hlutverki Lés konungs eftir Þjóð-
verjann Aribert Reimann. Í sumar 
heimsótti Selma í fyrsta sinn hina 
árlegu Rossini-hátíð sem hald-
in er í Pesaro á Ítalíu í yndislegu 
litlu óperuhúsi auk þess sem hún 
hefur sótt óperuhátíðina í Verona 
sem haldin er utandyra. Þá er enn 
eftir að telja Wagnerhátíðina í Bay-
reuth sem er haldin hvert sumar en 
þangað ferðast hún nær árlega. 

Opin fyrir öllu
Ef Selma ætti að nefna eitthvað sem 
stendur upp úr á ferðum sínum 
undanfarin ár nefnir hún óperu-
húsið í Bayreuth í Þýskalandi sem 
er eitt fullkomnasta óperuhús 
heims enda með óviðjafnanleg-
um hljómburði. „Richard Wagn-
er hannaði það sjálfur og reisti. 
Hann hafði m.a. hljómsveit í hús-
inu í byggingarferlinu sem tryggði 

þennan einstaka hljómburð sem 
tekur öllu fram.“

Þótt óperur hafi löngum verið í 
forgrunni ferðalaga Selmu reynir 
hún stöðugt að vera opin fyrir öllu 
því sem viðkomustaðirnir hafa upp 
á að bjóða. „Metropolitan-óperan í 
New York er til að mynda skemmti-
lega staðsett rétt við Central Park. 
Ég fer alltaf að minningarreitnum 
um John Lennon í garðinum og 
svo er þar yndislegur veitingastað-
ur þar sem gaman er að snæða eftir 
góðan göngutúr í garðinum. Fjöl-
mörg söfn eru í New York og hef ég 
sérstakt dálæti á Frick Collection.“

Þegar óperuhátíðin í München 
er haldin í júlí eru allar dásemd-
ir Bæjaralands innan seilingar að 
sögn Selmu. „Þar má finna vötn 
til að synda í og Alparnir bjóða 
upp á gönguferðir. Svo er ótrúlega 
heillandi að gera sér ferðir og skoða 
hallir Lúðvíks 2. sem hann reisti í 
Neuschwanstein, Linderhof og við 
Chiemsee.“ 

Í Berlín er einnig mikið af bæði 
söfnum og veitingastöðum. „Í sér-
stöku uppáhaldi hjá mér er Bók-
menntahúsið, Haus der Literatur, í 
fallegum garði við Fasanenstrasse. 
Þar er frábært kaffihús og matsala 
og mjög fín bókabúð í kjallaran-
um.“

Það er þétt dagskrá fram 
undan hjá Selmu næstu mánuði. 

Í nóvember fer hún til Vínarborg-
ar þar sem hún sér tvær uppsetn-
ingar. Þaðan verður haldið til Fen-
eyja á aðrar tvær. „Einnig mun ég 
sjá uppfærslu á Niflungahringn-
um í þýsku borginni Dessau í maí 

á næsta ári auk þess sem ég mun 
eyða nokkrum dögum á óperuhá-
tíðinni í München í júlí á næsta ári 
þar sem er mikið úrval af óperum í 
boði og mjög hár standard í flutn-
ingi.“

Heillandi heimur óperunnar
Það færist sífellt í vöxt að ferðamenn blandi menningarviðburðum saman við ferðalögin. Margir óperuunnendur fjölmenna til 
Evrópu þar sem fjölmargar óperuhátíðir eru haldnar ár hvert auk þess sem óperuhúsin sýna mikið úrval ópera allt árið um kring.

Selma með Selmu Láru dóttur sinni við Wagner-leikhúsið í Bayreuth árið 2004.
 MYND/ÚR EINKASAFNI

Skemmtigarðurinn Walt Disney World tilkynnti á dögunum að 
reisa ætti sérstakan Frosin-garð í Disney World á Flórída. 

Reiknað er með að ísi lagður ævintýraheimur norsku systranna 
úr Frosin opni formlega snemma árs 2016. Þaðan í frá geta gest-
ir Disney World gengið inn í konungsríkið Arendelle til að endur-
upplifa og taka þátt í eftirlætisatriðunum sínum við ómþýða og 
margverðlaunaða tónlistina úr Frosin. Vitaskuld fá þeir konung-
legar móttökur Elsu og Önnu og allt um kring skottast persónur úr 
vinsælasta ævintýri Disney til þessa.

Óþreyjufullir hafa úr nógu að moða í millitíðinni. Þannig taka 
Elsa drottning, Anna prinsessa, Kristján og sólskinselskandi snjó-
karlinn Ólafur þátt í jólaskrúðgöngu Mikka Músar og Elsa breyt-
ir kastala Öskubusku í glitrandi íshöll sína á hverju kvöldi á kom-
andi aðventu, yfir jól og áramót.  

Ævintýraveröld Frosin verður á sama stað og Maelstrom hefur 
verið í Escot, svæði sem helgað hefur verið sögu víkinga frá því 
á níunda áratugnum í Disney World. Það hefur valdið aðdáend-
um víkingasagna vonbrigðum en Disney lofar að Maelstrom verði 
opnað aftur á nýjum stað árið 2016.

Frosin í Disney World
Það stenst þær enginn; norsku prinsessurnar og systurnar úr teiknimyndinni Frosin.
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Nú þarf 25 prósent minna 
af þvottaefni í eina vél en 
notandinn fær nákvæm-

lega sömu góðu virkni og áður. 
Búið er að þjappa öllum tegund-
um af Neutral-þvottadufti enn 
meira saman og því er það orðið 
enn þá umhverfisvænna en það 
var áður,“ útskýrir Guðrún Hún-
fjörð, vörumerkjastjóri Neutral á 
Íslandi.

Minni umbúðir spara orku
„Einnig er búið er að minnka 
umbúðirnar en svipaður fjöldi 
þvotta fæst út úr pakkanum og 
áður. Með því að minnka um-
búðirnar sparast orkunotk-
un, bæði í framleiðslu- og flutn-
ingsferlinu, færri vörubíla og 
skip þarf til að flytja jafnmarga 
þvottaskammta og minni um-
búðir draga einnig úr úrgangi,“ 
segir Guðrún og bendir á að 
minni skammtar í hverja vél 
þýði einnig að minna skolast út 
í umhverfið með þvottavatn-
inu. Þá þurfi neytandinn ekki 
að bera eins mikið heim úr búð-
inni og spari pláss í þvottahús-
inu án þess þó að þurfa að kaupa 
þvottaefni oftar.

Enn þá minni skammtar með 
Compact-vörunum
„Neutral Compact-vörunum 
hefur verið þjappað enn meira 
saman og því þarf margfalt 
minna af því þvottaefni í hvern 
þvott. Neutral Compact er fram-
leitt bæði fyrir litaðan þvott og 
hvítan. Það er Svansmerkt, sem 
staðfestir að það uppfyllir allar 
kröfur um umhverfisvænstu vör-
urnar í flokknum.“

Þvegið við lægra hitastig
„Allt þvottaefni frá Neutral, 
bæði fljótandi og duft, inniheld-
ur ensím sem lyfta blettunum 
frá efninu sem gerir það að verk-
um að þvotturinn verður hreinn 
við lægra hitastig en ella. Það fer 
betur með fatnaðinn að þvo við 
lægra hitastig og sparar að sjálf-
sögðu orku sem hefur jákvæð 
áhrif á umhverfið.“

Strangar gæðakröfur
Guðrún segir markmið Neutral 
að gera vörurnar eins umhverf-
isvænar og hægt er, án þess að 
slaka á þeim ströngu kröfum sem 
fyrirtækið sjálft geri um gæði og 
ofnæmisprófanir. 

„Við leitumst stöðugt við að 
búa til betri vöru sem neytand-
inn getur notað án þess að hafa 
áhyggjur af því að skaða um-
hverfið eða auka hættu á ofnæmi 
í fjölskyldunni.“ 

Neutral-þvottaefni er nú enn 
umhverfisvænna en áður
Neutral-þvottaduft er orðið enn umhverfisvænna en áður eftir breytingar sem gerðar hafa verið á því, nú þarf fjórðungi minna af 
þvottaefni í hverja vél. Markmið Neutral er að gera vörurnar eins umhverfisvænar og hægt er án þess að slaka á gæðakröfum.

Neutral Compact fyrir litaðan þvott hreinsar burt 
blettina án þess að litirnir dofni.

Neutral Compact fyrir hvítan þvott heldur hvítum og 
ljósum þvotti björtum og hreinum.

Neutral Storvask er gott 
þvottaefni fyrir allan þvott.

Guðrún Húnfjörð, vörumerkjastjóri  
Neutral á Íslandi, segir Neutral í stöðugri 

vöruþróun. 
MYND/ERNIR

Við leitumst 
stöðugt við að 

búa til betri vöru sem 
neytandinn getur notað 
án þess að hafa áhyggjur 
af því að skaða 
umhverfið eða auka 
hættu á ofnæmi í 
fjölskyldunni.
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Innkaupanetið er nýtt verkefni 
fyrir fyrirtæki sem vilja vinna 
að umhverfismálum með því 

að leggja áherslu á vistvæn inn-
kaup og að kaupa inn umhverfis-
merktar vörur. Fyrirtæki sem taka 
þátt í Innkaupanetinu fá hjá okkur 
upplýsingar og einfaldar leiðbein-
ingar um hvernig best sé að bera 
sig að. Þau fá jafnframt að auglýsa 
þátttökuna í verkefninu á heima-
síðu sinni, auk þess sem lógó allra 
þátttakenda verður birt á heima-
síðu Innkaupanetsins,“ útskýrir 
Anna Sigurveig Ragnarsdóttir, sér-
fræðingur hjá Umhverfisstofnun, 
en stofnunin hefur yfirumsjón með 
Svaninum, opinberu umhverfis-
merki Norðurlandanna hér á landi.

Vistvæn innkaup draga úr 
umhverfisáhrifum
Hún segir fyrirtæki oft og tíðum 
kaupa inn gríðarlegt magn vöru 
sem getur verið framleidd á afar 
ólíka vegu og á misjafnlega um-
hverfisvænan hátt. „Með því að 
skýra innkaupaferla og styðjast 
við umhverfismerki í innkaup-
um er oft hægt að minnka heild-
arumhverfisáhrif fyrirtækisins 
umtalsvert.“ Anna Sigurveig segir 
hægt að finna merktar vörur víða 

og í fjölmörgum 
vöruflokkum.

„Allar vörur 
sem eru merkt-
ar Svaninum 
eða öðru áreið-
a n le g u u m-
hverfismerki 
er u a l men nt 
bæði umhverf-
isvænni og betri fyrir heilsuna en 
gengur og gerist með sambæri-
legar vörur. Þá er búið að setja 
kröfur um allt er varðar vöruna, 
allt frá vöggu til grafar. Má þar 
nefna hvernig hráefni er notað í 
framleiðsluna, hvernig hún hegð-
ar sér á meðan á notkun stend-
ur og hvað verður um hana þegar 
henni er fargað. Einnig eru gerðar 
kröfur varðandi umbúðir, gæði og 
endingu vörunnar því litlu þjón-
ar að vera með vöru sem er um-
hverfisvæn ef gæðin eru ekki full-
nægjandi. Með því að styðjast við 
umhverfismerki í innkaupum 
er því auðvelt að sýna fram á að 
umhverfisáhrif vegna innkaupa 
minnki,“ segir Anna Sigurveig.

Góðar undirtektir
Umhverfisstofnun er að sögn 
Önnu Sigurveigar nú þegar byrj-

uð að leita til áhugasamra fyrir-
tækja. „Viðbrögðin hafa verið 
mjög góð og fyrirtækin sýna verk-
efninu mikinn áhuga. Í dag lang-
ar fjöldann allan af fyrirtækjum, 
sem eru að gera góða hluti í um-
hverfismálum, að gera starf sitt 
sýnilegra. Eins eru mörg fyrir-
tæki sem vilja vera umhverfisvæn 

en vita ekki hvar þau eiga að hefj-
ast handa.“

Anna Sigurveig segir hægt að ná 
góðum árangri í umhverfismálum 
og spara heilmikið með því að skoða 
innkaupamálin og ætti það að henta 
öllum fyrirtækjum. Hún veitir nán-
ari upplýsingar á anna.ragnarsdott-
ir@umhverfisstofnun.is.

Umhverfisvænni fyrirtæki
Innkaupanetið er nýtt verkefni á vegum Umhverfisstofnunar sem fer af stað 14. nóvember næstkomandi. Það er hugsað fyrir 
fyrirtæki sem vilja auka vistvæn innkaup og minnka umhverfisáhrif. Fjölmörg fyrirtæki hafa sýnt verkefninu áhuga.

Fyrirtæki sem taka þátt í Innkaupanetinu fá upplýsingar og einfaldar leiðbeiningar um hvernig best er að bera sig að.

GLANSANDI GÓÐUR ÁRANGUR,
LÁGMARKSÁHRIF Á UMHVERFIÐ

GLITRA er sérþróað með tilliti til eiginleika íslenska vatnsins, sem þýðir að minna magn þarf af uppþvottaefni. GLITRA uppþvottavélatöflur 
eru Svansmerktar, sem er trygging þín fyrir því að varan hefur bestu mögulegu virkni en lágmarksáhrif á umhverfið. Með því að nota 

Svansmerktar uppþvottavélatöflur eins og GLITRU leggur þú þitt af mörkum til umhverfisverndar. 

Það er hagkvæmt fyrir þig og umhverfið.

Anna Sigurveig 
Ragnarsdóttir



YFIR 70 ÁR  
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VANDIÐ VALIÐ Á BLAUT
ÞURRKUM OG BLEYJUM
Notkun á blautþurrkum er 
mikil en þær eru mismunandi 
að gæðum. Foreldrar ættu að 
vera vakandi yfir því hvaða 
innihaldsefni geta verið í bleyjum 
og blautþurrkum sem notaðar 
eru. Mörg efni eru notuð við 
framleiðslu á pappírsbleyjum, má 
þar nefna sellulósakvoðu, bómull, 
plastefni, lím, ilm- og litarefni. 
Sumar bleyjur innihalda krem 
og ilmefni. Athugið að ilmefnin 
geta valdið ofnæmi. Ef hugað er 
að náttúrunni, húð barnsins og 
hollari vörum ættu foreldrar að 
velja umhverfisvottaðar bleyjur 
og blautþurrkur. 
Margar blautþurrkur innihalda 
bæði ilm- og rotvarnarefni. 
Rotvarnarefnin paraben geta 
haft hormónaraskandi áhrif og 
ýmis ilmefni geta valdið ofnæmi. 
Svansmerktar blautþurrkur inni-
halda hvorki paraben né ilmefni. 
Á síðu Umhverfisstofnunar er fólki 
bent á eftirfarandi:
• Veljum umhverfisvottaðar 
bleyjur, hvort heldur um er að 
ræða tau- eða pappírsbleyjur
• Veljum bleyjur sem ekki 
innihalda ilmefni og krem
• Notum minna af blautþurrkum 
- vatn og þvottapoki kemur oftast 
að jafn góðum notum.
• Veljum blautþurrkur án ilmefna 
og parabena, til dæmis Svans-
merktar vörur. Svansmerktar 
vörur fyrir ungbörn mega ekki 
innihalda ilmefni.

UPPFYLLA STRANGAR 
KRÖFUR
Þegar fólk velur Svansmerktar 
vörur hvetur það fyrirtæki til að 
framleiða vörur sem uppfylla 
ströngustu umhverfis-, heilsu- og 
gæðaskilyrði.
Svanurinn gerir strangar kröfur 
til framleiðslu vöru og þjónustu, 
svo sem um: 

● Hráefnanotkun
● Orkunotkun
● Notkun hættulegra efna
● Útblástur og losun efna 
     í vatn og jarðveg
● Umbúðir
● Flutninga
● Förgun og endurvinnslu

Grand Hótel er eitt þeirra fyrirtækja á 
Íslandi sem fengið hafa Svansvottun.

GEFÐU GRÆNAR JÓLAGJAFIR
Jólin eru hátíð ljóss og friðar en líka hátíð neyslunnar. Umhverfisstofnun vekur neytendur til umhugsun-
ar og gefur góð ráð til að minnka umhverfisáhrif jóla. Að mörgu er að hyggja við val á jólagjöfum og um 
að gera að nota ímyndunaraflið við innpökkunina.
● Veljið gæði frekar en magn. Forðist óvandaðar eftirlíkingar sem bila oftast fljótt og enda í ruslinu. 
● Leitið að Svani. Svansmerktar vörur fást í öllum helstu verslunum og úrval þeirra fer stöðugt vaxandi. 
● Gerið kröfur sem neytendur. Máttur neytenda er mikill því þeir geta aukið eftirspurn eftir
     umhverfisvænni vörum og þá eykur markaðurinn framboðið.
● Gefðið heimatilbúna gjöf. Hvar liggja hæfileikarnir? Í prjónaskap, sultugerð eða listum?
● Gefið upplifun. Bjóðið í leikhús, á námskeið eða í ferð með útivistarfélagi.
● Gefið áskrift. Gefið sjónvarpssjúklingi áskrift að góðri sjónvarpsrás og tónlistarunnandanum 
     áskrift að tónlistarvefverslun.
● Gefið bágstöddum. Öll þekkjum við fólk sem á allt og vantar ekkert. Gefið til góðs málefnis í þeirra 
nafni og sendið þeim kort sem útskýrir hvernig gjöfin mun nýtast til góðs.
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Dalirnir tveir sem mynda 
Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar, 
Tungudalur og Seljalands-

dalur, hafa stundum verið kallað-
ir best geymda leyndarmál Vest-
fjarða. Í skíðalöndum Ísfirðinga er 
yfirleitt nægur snjór jafnvel þótt 
hann vanti annars staðar á landinu. 
Á skíðasvæðinu er hægt að stunda 
allar gerðir skíða, í Tungudal eru 
þrjár lyftur og gönguskíðasvæðið í 
Seljalandsdal er eitt það stærsta á 
landinu „Göngubrautirnar spanna 
marga erfiðleikaflokka þannig að 
flestir geta fundið eitthvað við sitt 
hæfi þar,“ segir Gautur Ívar Hall-
dórsson, forstöðumaður skíðasvæð-
isins. „Á Seljalandsdal er nánast 
alltaf opið þegar viðrar til útivist-
ar. Um helgar eru troðnar braut-
ir þar allt upp í tíu kílómetra lang-
ar á opnunartíma svæðisins en við 
stefnum á að opna þar í  nóvember 
en í Tungudal opnum við um mán-
aðamótin nóvember/desember. Í 
Tungudal eru fjölbreyttar brekkur 
við allra hæfi sem henta jafnt byrj-
endum sem lengra komnum. Einn-
ig bjóðum við upp á kennslu fyrir 
alla.“

Fjallaskíðamennskan vinsæl
Snjóbrettin eru að sjálfsögðu ekki 
skilin útundan. „Við höfum unnið 
mikið með brettaáhugafólki til að 
skapa gott brettasvæði. Ef aðstæð-
ur leyfa búa starfsmenn til stökk-
palla, bordercross-brautir og fleira 
til að stytta brettaköppum stund-
ir. Einnig bjóðum við upp á fjalla-
skíðamennsku en fjallaskíðamenn-
ingin er orðin vinsæl og margir vilja 
prófa hana. Þá er farið í ósnortnar 
brekkur þar sem engir troðarar eða 
vélsleðar hafa komið í, það er ein-
faldlega gengið upp á fjall og farið 
niður á þar til gerðum fjallaskíð-
um,“ útskýrir Gautur Ívar. Hægt 
er að fá leiðsögumenn í slíkar ferð-
ir í gegnum Borea Adventure en að 
sögn Gauts Ívars eiga öll fyrirtæk-
in á svæðinu, sem hafa með vetrar-
íþróttir og ferðamennsku almennt 
að gera, í góðu samstarfi. 

Skíðasvæðið er vel geymt leyndarmál
Vestfirðir eru góðir heim að sækja. Vetrarkvöldin eru stjörnubjört, norðurljósin sindra og nálægðin við náttúruna er mikil. Alls 
kyns afþreying er í boði þar sem flestir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Sundlaugar, bíó, veitingastaðir, listsýningar og fjölbreytt 
tónlistarlíf blómstrar. Þá er skíðasvæði Ísafjarðarbæjar eitt það besta á landinu enda státar það meðal annars af Latabæjarbrekku.

Latabæjarbrekkan er sú eina sinnar 
tegundar en starfsfólk skíðasvæðisins 
hefur verið í samstarfi við Latabæ sem 
hefur gengið vel. 

Gautur Ívar Halldórsson er forstöðumaður 
skíðasvæðis Ísafjarðarbæjar. 

Skíðasvæði Ísafjarðarbæjar er eitt það besta á landinu. 

Menningarlíf í blóma
Gautur Ívar leggur áherslu á að 
svipað langt er að keyra frá höfuð-
borgarsvæðinu til Ísafjarðar og til 
Akureyrar og yfir jafn mörg fjöll að 
fara. Einnig að skíðasvæði Ísafjarð-
arbæjar er eitt það ódýrasta á land-
inu og að ýmis önnur afþreying er 
í boði í bænum. „Á veturna er ís-
firskt menningarlíf í miklum blóma, 
meðal annars tónlistarviðburð-
ir og fjölbreyttar listsýningar. Við 

verðum með lengri opnunartíma á 
skíðasvæðinu um helgar og sérstak-
lega í vetrarfríum eftir áramót, það 
er að segja frá miðjum febrúar fram 
yfir fyrstu helgina í mars. Þá verð-
um við í samstarfi við Latabæ og 
skíðasvæðið okkar er það eina sem 
er með Latabæjarbrekku. Í henni 
eru fígúrur úr Latabæ sem börnin 
skíða í gegnum til að æfa beygjurn-
ar. Við byrjuðum þetta samstarf í 
fyrra og gekk það mjög vel.“ 

Gaman að prófa eitthvað nýtt
Rekstur skíðasvæðis Ísfirðinga 
hefur almennt gengið vel undan-
farin ár. 

„Snjórinn hefur verið nægur og 
aðsókn hefur aukist, sérstaklega 
meðal heimamanna. Okkar tak-
mark var að ná til heimamanna 
fyrst og nú ætlum við að ná til 
annarra ferðamanna. Hingað er 
gott að koma og alltaf gaman að 
prófa eitthvað nýtt.“ 
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HÁRVÖRUR OG HAND
KLÆÐI HVERFA HELST
Rúmlega 50 prósent Svía 
viðurkenna að hafa hnuplað 
einhverju af hótelherbergi sam-
kvæmt rannsókn sem Skyscanner 
framkvæmdi. Þúsund manns tóku 
þátt í rannsókninni.
Stærstur hluti eða 38 prósent 
höfðu tekið með sér hár- og 
húðvörur, tólf prósent handklæði 
og annað tau. Þrjú prósent höfðu 
svo tekið með sér hárþurrku 
og jafnvel sjónvarp. Það telst 
reyndar varla stuldur ef húð- og 
hárvörur eru teknar enda eru þær 
hugsaðar til brúks. Annað á við 
um handklæði og tau og geta 
gestir verið rukkaðir eftir á um 
slíkt ef stuldurinn kemst upp. Það 

á vitanlega líka 
við um hluti 

eins og 
hár-
þurrk-

ur og 
sjónvörp.
Á árum 
áður voru 

það aðallega 
öskubakkar sem hurfu en 

flest, ef ekki öll, hótelherbergi eru 
í dag reyklaus svo það er engum 
öskubökkum til að dreifa.

Í SPORUM HARRY POTTER
Aðdáendur Harry Potter geta nú lifað sig enn frekar inn í ævintýrið þar sem 
hótel í London hefur tekið í notkun herbergi sem eru eftirlíkingar af herbergjum 
Hogwarts-heimavistarskólans fræga.
Georgian House-hótelið er 163 ára gömul bygging sem stendur nærri Vikt-
oríustöðinni. Herbergin eru innréttuð með koffortum, lyfjaflöskum, suðupottum 
og galdrabókum. Auk þess að gista í herbergjum eins og þeim sem Harry bjó 
í geta gestir keypt sér Harry Potter-pakkann. Þá er farið í gönguferð með leið-
sögumanni um miðborg London og kennileiti úr myndunum skoðuð og farið 
í Warner Bros-stúdíóið þar sem farið er í sérstaka ferð um gerð myndanna um 
Harry Potter. 
Starfsfólk hótelsins leggur áherslu á að bjóða fjölskyldur velkomnar og leggur 
sig fram við að skemmta yngstu gestunum. Þegar gestir koma á hótelið er 
kveikt á kertum og spiluð tónlist þegar þeir ganga inn í Leyniklefann.

Í SVÍTU Í HÁLOFTUNUM
Flestum líður illa í þröngum 
sætaröðum flugvéla. Þessir 
farþegar hafa ekki ráð á að kaupa 
dýr sæti á fyrsta klassa. Þeir láta 
sig því hafa þröngu sætin til að 
eiga kost á því að ferðast. Það má 
hins vegar alveg láta sig dreyma 
um betri sætin og þægindi. 
Í vélum Airbus A380 er mikill 
lúxus á fyrsta farrými. Singapore 
Airlines, Emirates Airlines og 
Quantas Airlines bjóða öll upp á 
mikinn lúxus um borð á fyrsta far-
rými. Þar er til dæmis boðið upp 
á einkarými með svefnaðstöðu 
í löngum flugferðum, það er að 
segja fyrir þá sem hafa efni á að 
borga fyrir slíka aðstöðu. Klefarnir 
minna fremur á járnbrautarvagn 
en flugvél. Farþegar í slíkum 
svítum eru með sér flatskjá, tölvu 
og þeir geta pantað sér lúxus-
máltíðir. Maturinn er borinn fram 
á postulínsdiskum framleiddum 
af frægum hönnuðum. Eingöngu 
eðalvín er í boði hjá þeim sem 
kaupa svítu.  

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is



Toyota Land Cruiser 150 GX 7 manna 
10/2011 ek.49þús. Sjálfskiptur. Búinn í 
45þús km skoðun. Skoðar skipti á ód. 
Ásett verð 8.790.000.- Rnr.104656

Kia Sorento Diesel 2/2007 ek.134þús. 
Sjálfskiptur. Ný ryðvarinn. Nýtt í 
bremsum. Ásett verð 2.690.000.- 
Rnr.104663

Dacia Duster Plus 4x4 Diesel 3/2013 
ek.68þús. Beinskiptur. TILBOÐSVERÐ 
2.690.000.- Rnr.287063

Hyundai I30 Wagon Classic 5/2012 
ek.70þús. Beinskiptur. TILBOÐSVERÐ 
1.790.000.- Rnr.287013

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

LAND ROVER Discovery 4 7 manna. 
Árgerð 2011, ekinn 87 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur.leður,dráttarkrókur,ofl. 
umboðsbíll skoðar skipti 
Verð 9.870.000. Rnr.223567. 
BÍLAMARKAÐURINN 5671800

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 
2013, ekinn 50 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
TILBOÐ 2.190.000. Rnr.106128. 
BÍLAMARKAÐURINN 5671800

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2011, ekinn 
95 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 870.000. 
Rnr.231516. BÍLAMARKADURINN 
5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800 

VW Passat comfortline. Árgerð 2006, 
ekinn 160 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.380.000. Rnr.990979.

TOYOTA Land cruiser 120. Árgerð 
2003, ekinn 217 Þ.KM, Akstur á vél 
97 þ.KM. Bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.490.000. Rnr.240127.

Koa Sportage EX 4wd. Árgerð 2013, 
ekinn 44 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
5.190.000. Rnr.210358. 6 ár eftir af 
verksmiðjuábyrgð.

MERCEDES-BENZ GL 550 4matic. 
Árgerð 2007, ekinn 35 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 8.790.000. 
Rnr.990949.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

 

2014 NÝJIR CHRYSLER 
TOWN & COUNTRY LIMITED
 Flottasti fjölskyldubíllinn, V6 290hö, 
eyðsla í blönduðum akstri 11.8, Með 
öllum lúxus, 2x Blueray DVD afurí, 
Rafmagn í hurðum omfl, ATH 2 eftir, 
Tilboðsverð aðeins 7.990þkr, 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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Mitsubishi Space Star - Nýr bíll 
Árgerð 2014. Beinskiptur. 5 manna. 
Sparneytinn smábíll sem er á frábæru 
verði aðeins 1.690.000kr. Möguleiki á 
90% fjármögnun. Raðnr 156501.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

BMW X3 xdrive20d f25. DÍSEL. 
Árgerð11/ 2011, ekinn 71 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur.leður, krókur 
bakkmyndavél. ofl. Verð 6.980.000. 
Rnr.336023. staðgr. 6.490þ

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

BESTA VERÐIÐ 100 % 
FJÁRMÖGNUN

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2010, 
ekinn 118 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.280.000. Rnr.137809. s 6952015

TOMBÓLUVERÐ
 LAND ROVER Evoque. Árgerð 2012, 
ekinn 47 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
7.880.000. Rnr.137821. s 6952015

TILBOÐ VIKURNNAR
 SUZUKI Swift. Árgerð 2013, ekinn 
58 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.180.000. Rnr.137816.

Bíll.is
Sími: 577 3777

www.bill.is

LEXUS Is250 luxury . Árgerð 2006, 
ekinn aðeins 59 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.850.1 eigandi 
Rnr.114045.

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2012, ekinn 
72 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.250.
Rnr.219996.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2011, 
ekinn 73 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.780. Rnr.218761.

SUZUKI Swift sjálfskiptur. Árgerð 2012, 
ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.250. Rnr.312448.

TOYOTA Rav4 x. Árgerð 2012, ekinn 
80 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.860. Rnr.210061.

SUZUKI Grand vitara premium+ . 
Árgerð 2012, ekinn 54 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.990. Rnr.219983.

FIAT 500 lounge. Árgerð 2012, ekinn 
11 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 1.990. 
Rnr.219652.

MAZDA 3 h/b sport. Árgerð 2006, 
ekinn 104 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.550. Rnr.210112.

BMW X3 xdrive20d panorama. Árgerð 
2011, ekinn 46 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 7.590. Rnr.114036.

MERCEDES B 200 cdi (208). Árgerð 
2007, ekinn 108 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 2.490. Rnr.210100.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

TOYOTA Land Cruiser 200 VX 7 
manna . 2/2014, 12þ.km, dísel, 
sjálfskiptur,sóllúga,krókur.Verð 
18.900.000.Skipti ód. Rnr.200020.

LEXUS Rx450h EXE m/sóllúgu. 7/2014, 
3þ.km,sjálfskiptur. Verð 12.190.000.
Skipti ód. Rnr.209939.

TOYOTA Land Cruiser 150 GX 60th 
7 manna . 5/2012, 47þ.km, dísel, 
sjálfskiptur,krókur.filmur,húddhlíf. Verð 
8.690.000.Skipti ód. Rnr.122651.

 TOYOTA Rav4 VX. 11/2013, 2þ.km, 
bensín, sjálfskiptur,vel útbúinn. Verð 
6.680.000.Skipti ód. Rnr.200123.

 PORSCHE Cayenne S V8. 3/2008, 
87þ.km, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.990.000. Skipti ód.Rnr.121122.

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri

Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18

 

VANTAR ALLAR GERÐIR BÍLA Á SKRÁ 
OG Á STAÐINN!!, Komdu til okkar, 
sendu okkur mail á 100bilar@100bilar.
is eða hringdu í síma 5179999, 
Skráðu bílinn frítt hjá okkur. Kíktu á 
www.100bilar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

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

11-15
www.100bilar.is

JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO. 
Árgerð 2011, ekinn 132 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 5.750.000 
Tilboðsverð 4.990.000.

HYUNDAI SANTA FE III COMFORT. 
Árgerð 2013, ekinn 66 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.980.000. 
Tilboðsverð 5.680.000.

FORD EXPLORER XLT 4X4. Árgerð 
2011, ekinn 152 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.490.000 
tilboðsverð 2.990.000.

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

Interport ehf
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur

Sími: 569 3308
www.interport.is

 Bílar til sölu

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.

VW Polo, árgerð 2000. Keyrður 145.
xxx km. Er í mjög góðu standi og ný 
kominn af verkstæði þar sem allt var 
tekið í gegn. Verðhugmynd 350.000 kr. 
S. 692-2330

VW Polo, árgerð 2000. Keyrður 145.
xxx km. Er í mjög góðu standi og ný 
kominn af verkstæði þar sem allt var 
tekið í gegn. Verðhugmynd 350.000 kr. 
S. 692 2330

 500-999 þús.

EINN EIGANDI FRÁ 
UPPHAFI.

Toyota Aygo 1.0 árg ‚06. ek 135þús 
km. skoðaður ‚15. bsk, 5d, mjög 
eyðslugrannur bíll. Tilboðsverð aðeins 
690þús. möguleiki á 100% vísaláni. 
s:659-9696

Save the Children á Íslandi

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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 500-999 þús.

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

DÍSEL SMÁBÍLL
Kia Rio 1.5 dísel. árg ‚06. ek. 142þús 
km. 5d. bsk, sko ‚15. ný vetrardekk. 
álfelgur, ásett verð 1.190þús. 
Tilboðsverð aðeins 899þús stgr. 
möguleiki á allt að 100% vísaláni. S: 
659-9696

TILBOÐ 690 ÞÚS - VÍSLÁN 
Í BOÐI

CITRON C4 2006 ek,152 þús, bsk, 
sk.15, góð vetrardekk, mjög góður bíll 
sem lýtur vel út, ásett verð 890 þús 
TILBOÐ 690 þús möguleik á 100% 
vísaláni í 36 man s.841 8955

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST 
Á 25-250ÞÚS.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 

eða sendu sms.

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki 
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 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

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og 
nýja varahluta í margar gerðir bíla. 
Tökum einnig að okkur viðgerðir. 
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma 
5675040-7785040

 Viðgerðir

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir, 
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s. 
555 6020.

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

 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

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

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

 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

 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

 Trésmíði

Vanur smiður getur bætt við sig 
verkefnum, jafnt stórum sem smáum. 
S: 696 7960.

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

Samskipti hefur reynslu í aðstoða 
við val á lausnum fyrir sýningar og 
ráðstefnur. S: 5807820 eða sendu 
okkur fyrirspurn á netfangið sala@
samskipti.is

Jazz Elegance
Nýskráður 7/2013, ekinn 41 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.650.000

CR-V Elegance
Nýskráður 9/2012, ekinn 34 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.690.000

Grand Vitara Limited
Nýskráður 5/2009, ekinn 95 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.690.000

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

Verð kr. 1.690.000

i30 Classic dísil
Nýskráður 12/2012, ekinn 53 þús.km., dísel, 6 gírar.

Verð kr. 2.690.000

Avensis
Nýskráður 2/2000, ekinn 198 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 590.000

Premacy Exclusive
Nýskráður 1/2000, ekinn 182 þús.km., bensín, 5 gírar.

Verð kr. 460.000

Octavia Ambiente Dísil
Nýskráður 3/2008, ekinn 70 þús.km., dísel, 5 gírar.

Verð kr. 1.790.000

HONDA

HONDA

SUZUKI

MAZDA

HYUNDAI

TOYOTA

MAZDA

TOYOTA

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. 

990.000Kia Sportage II
Nýskráður 5/2006, ekinn 126 þúss.km,

bensín, sjálfskiptur.
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tíu starfsmenn. Verksmiðjan verð-
ur fl utt til Boxmeer og sameina 
undir einu setri kjötiðnaðardeild, 
kjúklingadeild og áframvinnslu. 

Árni Oddur segir að lokið hafi  
verið við fl utning á laxaverksmiðj-
unni og fl utningurinn frá Oss til 
Boxmeer sé samkvæmt plani. „Við 
erum hálfnuð og klárum það fyrir 
árslok. Beinn sparnaður af því að 
fl ytja Oss til Boxmeer eru fjórar 
milljónir evra á ári. Til viðbótar 
við beinan sparnað er megintil-
gangurinn að ná saman nýsköpun-
arsetrum í kjötiðnaðarsetri, kjúk-
lingaiðnaðarsetri og áframvinnslu 
til að sinna þörfum viðskiptavina 
enn betur á hagkvæman máta og 
tryggja stöðugt fl æði á framúr-
skarandi lausnum í eina heild til 
að tryggja enn frekar fl æði á fram-
úrskarandi vörum,“ segir hann.
Bein hagræðing

Snúast þessar aðgerðir bæði 
um tilfærslur á kostnaði og bein-
ar hagræðingaraðgerðir? „Þetta er 
beinn sparnaður. Þegar þú ert að 
reka verksmiðjur þá ertu með yfi r-
stjórn, tölvudeild, starfsmanna-
hald og fl eira. Að auki erum við að 
nýta mannskapinn betur en ekki 
síður að nýta húsin og tækjakost-
inn betur. Marel réðst í mjög erfi ð-
ar aðgerðir þegar lokað var á Ísa-
fi rði fyrir fi mmtán árum. Þar var 
verið að framleiða sjóvogir, kost-
urinn var að hafa sérhæft vinnuafl  
sem gat einbeitt sér að þessu. Gall-
inn var að þegar það var umfram-
eftirspurn þá þurfti að vinna yfi r-
vinnu, svo datt eftirspurn eftir 
þessari vöru niður og þá lá allt í 
ládeyðu. Eftir fl utninginn hing-

að og eftir að þessi framleiðsla 
varð partur af Garðabæjarteym-
inu, þá getum við fl utt vinnuafl  á 
milli eftir því hvar eftirspurn-
in er,“ segir Árni Oddur. Marel 
sé með með átján verksmiðjur í 
framleiðslukerfi nu en þeim verði 
fækkað um helming. Hver verk-
smiðja sem eftir stendur muni geta 
sinnt þremur eða fjórum mismun-
andi tegundum af iðnaði af þeim 
fjórum tegundum sem fyrirtækið 
sinnir núna í heild sem er fi skur, 
kjúklingur, kjöt og áframvinnsla. 
Sérstakt átak í hagræðingarferlinu 
muni standa yfi r í ár og næsta ár.

Frekari hagræðing fram undan
Hve margir hafa sagt skilið við 
fyrirtækið á einu ári? „Við sögð-
um upp 75 á fyrsta ársfjórðungi, 
þar af 35 millistjórnendum,“ segir 
Árni Oddur. Gamla skipulag fyrir-
tækisins hafi  verið tekið úr gildi. 
Fyrir þremur árum hafi  svo verið 
kynnt til sögunnar nýtt skipulag 
þess efnis að félagið hygðist reiða 
sig á fjóra iðnaðargeira. „En í raun 
var gamla skipulagið ekki tekið úr 
sambandi þannig að við byrjuðum 
þar. Við byrjuðum á þeirri aðgerð 
og síðan er fækkun í Oss um sex-
tíu,“ segir Árni Oddur en bætir við 
að fram undan sé frekari samþætt-
ing á framleiðslukerfinu. Hann 
telur að um fi mmtán manns hafi  
látið af störfum hér á Íslandi. 

Þannig að kostnaðurinn mun 
dragast saman áfram? „Já, já, við 
höfum sagt að við ætlum á þess-
um tveimur árum að ná sparnaði 
sem nemur 25 milljónum evra eða 
fjórum milljörðum íslenskra króna 

á ári. Hins vegar er aðalatriðið 
að auka sölutekjur og auka verð-
mætið í sölutekjum. Mikilvægt er 
að allt fyrirtækið vinni sem ein 
heild, til að mynda að hönnunar-
vinnan sé þvert á fyrirtækið og 
vinni mjög náið með framleiðslu-
stýringunni og sölustýringunni,“ 
segir Árni Oddur. Síðustu árin hafi  
fókus fyrir tækisins aukist meira 
og meira úr sérhæfðum lausnum í 
staðlaðar lausnir líkt og þær lausn-
ir sem fyrirtækið er nú að selja í 
kjúklingaiðnaði til Afríku, Asíu og 
Suður-Ameríku. 

Aðspurður um framtíðarmark-
aði fyrirtækisins segir Árni Oddur 
að Marel sé alþjóðlegt félag. Ein-
ungis eitt prósent af tekjunum sé 
á Íslandi. „Fimmtíu prósent af 
nýsölu hjá okkur eru utan Evrópu 
og Bandaríkjanna. Þannig að við 
erum algjörlega alþjóðlegt félag. 
Það eru mikil tækifæri í Evrópu í 
endurnýjun á verksmiðjum og það 
eru mikil tækifæri í Bandaríkj-
unum í stækkun og endurnýjun 
á verksmiðjum. Það gleymist oft 
að Bandaríkin eru vaxtarmark-
aður. Bandaríkin eru að fara úr 
350 milljónum í 400 milljónir 
manns á næstu 20 til 30 árum á 
meðan Evrópa er ekki stækkan-
legur markaður í sjálfu sér. Það 
eru hins vegar tækifæri þar til að 
endurnýja,“ segir Árni Oddur. Sé 
hins vegar horft á stóru tækifærin 
fram undan þá séu þau í Suður-
Ameríku og öðrum nýmörkuðum, 
Brasilía sem dæmi, sem sé reynd-
ar ekki nýr markaður heldur einn 
af kjarnamörkuðunum og Marel 
hafi  þjónustað kjúklingaframleið-
endur í 30 ár. „Þeir voru fyrir 30 
árum á svipuðum stað og Afríka er 
í dag,“ segir Árni Oddur. Þá nefnir 
Árni Oddur Síle, Mexíkó, Úrúgvæ, 
Asíu, Kína og Indland. „Við seld-
um fyrsta stóra kerfi ð í kjúklingi 
á Indlandi á öðrum ársfjórðungi. 
Við erum búnir að vera með end-
urtekna sölu í Kína, Víetnam og 
Taívan,“ segir Árni Oddur. Marel 
hafi  einnig selt framleiðslu til Mið-

austurlanda í 15-20 ár. „Þau eru að 
leggja mikla áherslu á eigin fram-
leiðslu, eins og nánast öll þessi 
lönd í heiminum utan Evrópu og 
Bandaríkjanna,“ segir Árni Oddur. 

Fjörutíu prósent af veltu Marels 
koma í gegnum þjónustu- og vara-
hlutatekjur. „Við sjáum meiri vöxt 
í því. Við höfum fram að þessu 
verið að sinna viðskiptavinum 
þegar þeir panta varahluti eða 
þjónustu,“ segir Árni Oddur. Marel 
sé í auknum mæli að selja vörurn-
ar með ábyrgð. „Viðskiptavinur-
inn vill það, vegna þess að hann 
vill vita hver kostnaður af við-
haldi er og hann vill vera öruggur 
um að framleiðslan haldist gang-
andi og að varahlutir komi hratt 
og örugglega. Þetta er kostur líka 
því að ef við seljum þjónustuna 
fyrirfram þá getum við skipulagt 
okkur betur,“ segir Árni Oddur og 
bendir á að hjá fyrirtækinu starfi  
900 manns um allan heim í þjón-
ustu, átta hundruð manns starfi  
einungis í sölu og tólf hundruð 
í verksmiðjunni. Heildarstarfs-
mannafjöldi fyrirtækisins er fjög-
ur þúsund. Árni Oddur telur ekki 
ólíklegt að þjónustutekjurnar muni 
hækka upp í fi mmtíu prósent. „Á 
kjarnamörkuðum okkar í Evrópu 
og Bandaríkjunum eru þjónustu-
tekjur í kringum 50%. Á nýrri 
kjarnamörkuðum, eins og Brasi-
líu, eru þær 30-40% en á nýjustu 
mörkuðunum um 10%,“ segir Árni 
Oddur. 

Höfuðstöðvarnar munu ekki fara
Eitt prósent af tekjunum kemur 
frá Íslandi og þið eruð alþjóðlegt 
fyrirtæki. Hefur það þá þýðingu 
að reka fyrirtækið héðan, í höft-
unum? Árni Oddur segir að það 
hafi  mikla þýðingu að hafa starf-
semi hér, óháð því hvar höfuð-
stöðvarnar eru. „Það er mikils 
virði fyrir okkur að vinna með 
þessum framúrskarandi sjávar-
útvegsfyrirtækjum, Samherja, 
HB Granda, Vísi, Icelandic Group 
og endalaust af framúrskarandi 

sjávar útvegsfyrirtækjum hér sem 
við vinnum mjög náið nýsköpun-
arstarf með. Þannig að það er 
gríðarlega verðmætt fyrir okkur 
að vera með starfsemi á Íslandi. Í 
sjálfu sér er gott að vera með fyr-
irtæki á Íslandi. Hins vegar ef við 
værum ekki undanþegin gjaldeyr-
ishöftum, sem meginþorri fyrir-
tækja er ekki undanþeginn, þá 
myndi ég nú ekki bjóða í það að 
vera á íslandi. Við gætum ekki 
starfað án undanþágu frá gjald-
eyrishöftum,“ segir Árni Oddur. 
Framúrskarandi nýsköpunarfyr-
irtæki geti orðið til á Íslandi en 
á meðan höftin eru við lýði verða 
þau ekki að stórfyrirtækjum. 

En framhaldið, eruð þið að 
fara? „Nei, í sjálfu sér, það sem 
hefur gert það að verkum að 
svona félög gátu vaxið og geta 
verið staðsett hvar sem er, er 
upplýsingatækni. Við getum 
unnið þvert á lönd og erum með 
þýðingarmikla starfsemi hér. Við 
erum líka með mikla bakhjarla 
í íslenskum eigendum sem hafa 
fylgt okkur eftir. Við viljum hins 
vegar að hlutabréfi n geti gengið 
kaupum og sölum á alþjóðamörk-
uðum vegna þess að Marel vekur 
athygli víða en fólk treystir sér 
ekki inn í íslensku gjaldeyris-
höftin,“ segir Árni Oddur. Hann 
segir það vera mjög óheppilegt að 
gjaldeyrishöftin komi í veg fyrir 
að erlendir fjárfestar keypti keypt 
hlut í Marel. 

Kemur til greina að skrá 
félagið annars staðar? „Ég von-
ast frekar til þess að það leysist úr 
gjaldeyrishöftunum fyrst,“ segir 
Árni Oddur og bendir á að fyrir-
tækið sé skráð á Nasdaq-markað-
inn í gegnum Kauphöll Íslands. 
Hann bendir á að það sé opin-
berlega á stefnuskrá Marels að 
tvískrá félagið, en það muni ekki 
gerast alveg í nánustu framtíð. 
„Öll okkar augu eru á rekstrinum 
og við erum ekki mjög upptekin af 
skráningu á Íslandi eða skráningu 
erlendis,“ segir Árni Oddur.

milljarða
m frá þeim tíma. Hann segir að ómögulegt væri 
rahluta og þjónustu og sá þáttur muni aukast.

75
starfsmönnum 
var sagt upp 
á fyrsta árs-
fjórðungi þar 
af 35 milli-
stjórnendum. 

Til stendur að 
draga úr kostn-
aði sem nemur 
25 milljónum 
evra eða fjórum 
milljörðum 
íslenskra króna 
á ári.

4000 
manns starfa 
hjá Marel um 
allan heim.

40% 
af tekjum Marel 
eru vegna sölu 
á þjónustu 
og varahlutum.

Linda Jónsdóttir var ráðin nýr fjármálastjóri 
Marels á mánudag og tekur sæti í fram-
kvæmdastjórn félagsins, samkvæmt tilkynn-
ingu til Kauphallarinnar. Linda hefur verið 
yfirmaður fjárstýringar og fjárfestatengsla frá 
árinu 2009. Erik Kaman, sem hefur verið fjár-
málastjóri Marels síðan 2008, verður félaginu 
til ráðgjafar til 1. mars 2015.

Í kjölfar þessara breytinga varð Auðbjörg 
Ólafsdóttir yfirmaður fjárfestatengsla og sam-
skipta hjá Marel og Bjarki Björnson yfirmaður 
fjárstýringar og fjármögnunar.

NÝR FJÁRMÁLASTJÓRI RÁÐINN

Velta með hlutabréf í Marel nam rúmlega 2,3 milljörðum 
króna í gærmorgun og lækkaði gengi bréfa um 2,72 
prósent. Ekki hefur fengist staðfest hverjir seldu eða 
keyptu bréfin.
Þrátt fyrir það hefur gengi bréfa í Marel hækkað töluvert 
dagana frá uppgjöri á miðvikudag í síðustu viku, eða um 
20 prósent.

GENGI BRÉFA HÆKKAR EFTIR UPPGJÖR

GENGI BRÉFA MARELS

Á miðvikudag Í gær 

104 125
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„Við Hildur höfum unnum náið 
saman í nokkur ár hjá Bakkavör. Það 
sem einkennir hana er hvað hún er 
fær í sínu starfi, traust, fylgin sér og 
mikill dugnaðarforkur. Hún hefur náð 
miklum árangri í viðskiptalífinu, ekki síst 

í tengslum við alþjóðlega uppbyggingu Bakkavarar þar 
sem hún var í lykilhlutverki í tíu ár. En Hildur er hógvær, 
býr yfir einstöku jafnaðargeði og lætur verkin tala. Hún 
er klár, nákvæm og það toppa hana fáir þegar kemur að 
skipulagshæfileikum. Það skemmtilega við Hildi er að í 
henni býr ævintýramanneskja sem vílar ekkert fyrir sér 
– en það sem stendur upp úr er frábær samstarfsmaður 
og heilsteypt manneskja með stórt hjarta.“

Ásdís Pétursdóttir, 
sviðsstjóri samskiptasviðs hjá Actavis

„Hildur er mjög skipulögð og ég held 
að það séu fleiri klukkustundir í sólar-
hringnum hjá henni en flestum öðrum. 
Hún áorkar mjög miklu, fylgist ótrúlega 
vel með á öllum sviðum ásamt því að 
stunda áhugamálin af miklum krafti. Ef 

það er ekki nóg að gera hjá henni þá ræðst hún bara 
á allt það sem hægt er að skipuleggja betur. Hún er 
frábær vinkona sem gott er að eiga að. Hún er mjög 
heilsteyptur persónuleiki og talar ekki af sér. Það er því 
mjög gott að leita til hennar þegar eitthvað er. Hún er 
töffari. Það tekur nokkurn tíma að kynnast henni þannig 
að hún hleypi að sér en þegar þangað er komið þá er 
maður aldrei einn.“ 

Guðlaug Sigurðardóttir, 
framkvæmdastjóri fjármála Landsnets

„Þetta er fjármögnun bankans og 
stýring á þessum ójöfnuði hans 
sem er verðtryggingarjöfnuður, 
gjaldeyrisjöfnuður og síðan lausa-
fjárstýring,“ segir Hildur Árna-
dóttir þegar hún er beðin um að 
útskýra hvað felst í starfi  hennar 
sem forstöðumaður Fjárstýringar 
Íslandsbanka.

„Fjárstýringin tengist öllum 
þáttum í starfsemi bankans og 
núna er í fullum gangi áætlana-
gerð fyrir næstu fimm ár. Það 
þarf víst að fjármagna bankann 
og samhæfa inn- og útlán,“ segir 
Hildur og hlær.

Hildur var ráðin til Íslands-
banka í byrjun október en hún 
starfaði áður hjá Bakkavör 
Group. Hún er viðskiptafræðing-
ur frá Háskóla Íslands, útskrifað-
ist þaðan 1991, og löggiltur endur-
skoðandi. 

„Eftir nám vann ég hjá KPMG 
sem endurskoðandi og einn af eig-
endum félagsins allt til ársins 2004 
þegar ég færði mig yfi r til Bakka-
varar,“ segir Hildur. 

Hún starfaði sem fjármálastjóri 
Bakkavarar til ársins 2008. Þá fór 
hún að vinna sem stjórnarmað-
ur í fullu starfi  og sat til ársins 
2010 í stjórnum fyrirtækja á borð 
við Skipti, Lýsingu, Bakkavör og 
Exista. Eftir það gerðist hún inn-
anhússráðgjafi  hjá Bakkavör þar 
sem hún sinnti aðallega endurfjár-
mögnun samstæðunnar.   

„Að fara yfi r til Íslandsbanka er 
talsverð breyting því ég hef síð-
ustu tíu ár unnið hjá framleiðslu-
fyrirtæki sem þurfti á fjármögn-

un að halda. Nú er ég hinum megin 
við borðið og þarf nú að fara að 
velta þeim þætti fyrir mér.“

Hildur er gift Ragnari Þ. Guð-
geirssyni, ráðgjafa og stjórnar-
formanni ráðgjafafyrirtækisins 
Expectus. Þau eiga tvö börn, 17 
og 21 árs, og einn hund af Border 
 Collie-kyni. 

„Á sumrin fer frítíminn aðallega 
í golf en ég er í kvennahópi í golfi  
sem heitir Vippurnar og í parahópi 
sem heitir Kollan,“ segir Hildur 
þegar hún er spurð um áhugamál. 

„Svo fi nnst mér gaman að lesa 
góðar bækur og fara í göngur. Ég 
fer í eina fjögurra daga gönguferð 
á ári með hóp sem heitir Krumma-
fætur og hefur gengið saman í 
allavega fi mmtán ár en ég hef verið 
í honum í fi mm ár. Einnig var ég á 
tímabili mjög virk í veiðistússi en 
ég hef þó verið latari við það und-
anfarin ár. Að lokum fer ég mikið 
á skíði en ég fór með vinahópnum 
í skemmtilega ferð til Colorado í 
Bandaríkjunum í janúar.“

Spilar golf á sumrin með Vippunum
Hildur Árnadóttir var nýverið ráðin forstöðumaður Fjárstýringar Íslandsbanka en starfaði áður hjá Bakkavör 
Group. Hún er viðskiptafræðingur og löggiltur endurskoðandi. Vann um tíma sem stjórnarmaður í fullu starfi. 

NÁKVÆM OG HEILSTEYPT

Á NÝJUM STAÐ  Hildur 
ber meðal annars 
ábyrgð á lausafjárstýr-
ingu og innlendri og 
erlendri fjármögnun 
Íslandsbanka. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Að fara yfir til 
Íslandsbanka 

er talsverð breyting 
því ég hef síðustu tíu 
ár unnið hjá fram-
leiðslufyrirtæki sem 
þurfti á fjármögnun 
að halda. Nú er ég 
hinum megin við 
borðið.

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

Skúli Mogensen kom eins og 
stormsveipur inn í íslenskt 
efnahagslíf eftir hrun. Hann 
var meðal fjárfesta sem komu 
að endurreistum MP banka 
þar sem hann fer enn með 9,9 
prósenta hlut í gegnum eignar-
haldsfélagið Títan B. ehf. og 
þá er Títan Fjárfestingarfélag 
ehf., sem er að fullu í hans eigu, 
eigandi alls hlutafjár í Wow Air. 
Fyrirtækið er stórhuga þrátt 
fyrir að hafa tapað miklu fé á 
síðustu árum og tilkynnti á dög-
unum um beint áætlunarfl ug til 
Boston í Bandaríkjunum frá og 
með 27. mars á næsta ári og til 
Washington D.C. frá og með 4. 
júní. Skúli er gestur í nýjasta 
þætti Klinksins sem má nálgast 
á forsíðu Vísis.

SKÚLI MOGENSEN

„Einhver 
dýrasti 
skóli sem 
þú getur 
farið í“

Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is

Viðtalið við Skúla Mogensen er 
hægt að sjá í þættinum 

Klinkinu á www.visir.is.

Þú tekur fljótlega sjálfur 
við sem forstjóri Wow Air 
árið 2012. Veistu alveg 
hvað þú ert að gera? 
„Ég tel mig vita það í dag en ég 
skal fúslega játa að við vissum 
það ekki þegar við fórum af 
stað. Við gerðum okkur ekki 
grein fyrir því hvað það er 
raunverulega að vera með lág-
gjaldaflugfélag. Þegar við fórum 
af stað vorum við ekki með 
neinn fókus á hliðartekjur. Við 
vorum í of miklum mæli að selja 
í gegnum þriðja aðila og vorum 
ekki búin að fjárfesta í tækni- og 
netmálum. Það hafa verið gerð 
fullt af mistökum í fyrsta fasa 
þessa félags.“

Fórstu þetta þá bara á hnefanum og reynslunni eða 
þurfti þú að fara í sjálfsmenntun í rekstri flugfélaga og 
hvernig gerir maður það? 
„Það hafa margir sagt að þetta sé einhver dýrasti skóli sem þú getur 
farið í. Það má ekki gleyma því að það hefur enginn gert þetta, 
eins og við erum að gera þetta, áður á Íslandi. Það hefur aldrei 
verið raunverulegt lággjaldaflugfélag starfrækt á Íslandi. Fólk sem 
hefur reynslu á Íslandi kemur í raun úr gamla skólanum. Iceland 
Express var ekki lággjaldaflugfélag, alls ekki. Ég hef farið mjög mikið 
erlendis og verið meira og minna þar oft á tíðum. Hitt marga koll-
ega og reynt að læra.“

Hvar liggja tækifærin fyrir 
ykkur að keppa við Ice-
landair í flugi til Banda-
ríkjanna? 
„Það hefur ríkt einokun í flugi til 
og frá Norður-Ameríku í fjölda 
ára á meðan það er mjög mikil 
samkeppni í flugi til Evrópu. 
Við erum mjög spennt að geta 
boðið upp á ódýr fargjöld til 
Bandaríkjanna og byrjum á 
þessum tveimur stöðum. Þetta 
eru þekktir staðir fyrir Íslendinga 
og Ísland er vel kynnt þarna. 
Miðað við móttökurnar sem við 
fengum þá ætlum við okkur að 
halda áfram að vaxa Bandaríkja-
megin.“

Hvernig getið þið 
boðið svona ódýrar 
flugferðir til Banda-
ríkjanna? 
„Helsta ástæðan er sú að 
við erum með nýrri og 
mun sparneytnari flugvélar. 
Olíukostnaður er einn 
þriðji af rekstrarkostnaði 
flugfélaga. Við erum 
með litla yfirbyggingu, 
eingöngu þessa skrifstofu 
á Íslandi og enga skrifstofu 
og starfsfólk úti í heimi. 
Við seljum allt í gegnum 
okkar eigin vefsíður, 
milliliðalaust, það er mikill 
sparnaður í því. Þá er eng-
inn fjármagnskostnaður á 
félaginu.“

Tap Wow Air hefur frá stofnun numið 1.304 millj-
ónum króna og þú hefur lagt félaginu til samtals 
1.807 milljónir króna í gegnum Títan. Þetta lítur ekki 
sérstaklega vel út? 
„Það fer eftir því hver rýnir í tölurnar. Mér finnst þetta reyndar 
líta mjög vel út og miðað við umfang félagsins þá er þetta 
ekki mikil fjárfesting. Ef þú setur þetta í samhengi við skráð 
félög á Íslandi þá er velta Wow Air í ár í kringum 11 milljarðar 
króna. Við áætlum að vaxa 50-60 prósent á næsta ári. Meðal-
vöxtur í úrvalsvísitölunni er í kringum 3-4 prósent. Við erum 
með jákvæða afkomu á þriðja ársfjórðungi og ég reikna með 
jákvæðri afkomu á seinni hluta þessa árs. Það er fullkomlega 
eðlilegt við uppbyggingu flugfélags að það þarfnist fjárfestingar. 
Ég ætla mér að halda áfram að fjárfesta í félaginu.“ 
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S
já má á lofti ýmis teikn um að sá hugsunarháttur 
sem var áberandi fyrir hrun bankakerfisins sé 
enn landlægur á fjármálamarkaði. 

Allir stóru viðskiptabankarnir, Landsbank-
inn, Arion banki og Íslandsbanki, hafa virkjað 
starfskjarastefnur sem heimila greiðslu kaup-

auka (bónusa) ofan á hefðbundin laun. Á árinu 2012 og á 
síðasta ári greiddu bankarnir starfsmönnum sínum árang-
urstengdar greiðslur í formi kaupauka, kaupréttar og arðs í 
mun meiri mæli en sést hefur frá hruni. 

Kaupréttur í stórum skömmtum hefur viðlíka áhrif á 
hegðun stjórnenda og lán til kaupa á hlutabréfum með 
lítilli eða engri persónulegri ábyrgð. Þá ýta þeir undir 
áhættusækni í fjármálafyrirtækjum, eins og rakið er í 10. 
kafla í 3. bindi skýrslu RNA um aðdraganda og orsakir 
falls íslensku bankanna. Það er augljóst að stjórnir stóru 
bankanna þriggja, sem voru endurreistir í sömu mynd og 

fyrir hrun, bara tíu sinnum minni, 
hafa ekki lesið skýrslu RNA því 
þar kemur fram að svigrúm til 
árangurstengingar launa banka-
manna sé að jafnaði talið minna en 
t.d. framleiðslufyrirtækja vegna 
þeirrar þjónustu sem bankar veita 
áhættufælnum viðskiptavinum. Í 
þessum efnum er t.d. almennt við-
urkennt að laun æðstu stjórnenda 
og lykilstarfsmanna ættu að vera 
að stærstum hluta föst laun og taka 
minna mið af rekstrarárangri eftir 
því sem skuldsetning eykst. Þetta á 
ekki síst við um banka. 

Rekstur stóru bankanna þriggja 
er kannski ekki jafn traustur og 
ætla mætti þótt eigið fé þeirra sé 
sterkt. Í Fjármálastöðugleika, riti 
Seðlabankans, kemur fram að sam-
antekið námu tekjur stóru bank-

anna þriggja vegna uppfærslu útlána, sölu og uppfærslu 
stærstu eignarhluta í félögum og aflagðri starfsemi um 37 
milljörðum króna eða 80% af hagnaði tímabilsins. Þetta 
þýðir að grunnrekstur þessara banka stóð aðeins undir 
20% af hagnaðinum. Starfsfólk Seðlabankans hefur af 
þessu áhyggjur og Sigríður Benediktsdóttir, framkvæmda-
stjóri fjármálastöðugleika hjá Seðlabankanum, sagði í við-
tali við Stöð 2 þegar ritið var kynnt að þetta gæfi Seðla-
bankanum tilefni til að fylgjast betur með grunnrekstri 
bankanna.  

Þetta vekur mann til umhugsunar um hverjir það séu 
sem hafa hvata til að hagnaður bankanna á pappír sé sem 
mestur? Getur verið að það séu þeir starfsmenn sem hafa 
starfskjör sín að einhverju leyti samtvinnuð við afkomu 
bankanna? Má það vera? 

Launakostnaður er stærsti útgjaldaliður bankanna og 
jókst hann um 800 milljónir króna á fyrstu sex mánuð-
um ársins samanborið við sama tímabil í fyrra þrátt fyrir 
fækkun starfsfólks. Þegar tekjublöð eru skoðuð sést að 
starfsfólk bankanna er með hæst launuðu stéttum landsins. 
Hvers vegna? Bankar eiga að vera bakhjarlar og þjónustu-
aðilar við raunverulega verðmætasköpun. Þeir sem stýra 
fyrirtækjum sem skapa raunveruleg verðmæti ættu að 
hafa hæstu launin. 

Það er engin raunveruleg verðmætasköpun í bönkum og 
því er æskilegt að hagnaður banka sé lítill hluti heildar-
hagnaðar fyrirtækjanna í landinu. Það er ekki sjálfbær 
staða að bankar eigi stærstan hluta hagnaðarins. 

Þá er enn meira áhyggjuefni að laun starfsmanna bank-
anna séu tengd við þessa afkomu sem er kannski ekki jafn 
góð og ætla mætti á pappírnum. 

Hvað höfum 
við lært?

Það er aug-
ljóst að stjórnir 
stóru bankanna 
þriggja hafa 
ekki lesið 
skýrslu RNA.

Markaðshornið
Þorbjörn Þórðarson
thorbjorn@stod2.is

Bandarísk löggjöf gildir á Íslandi

Vala Valtýsdóttir,
sviðsstjóri skatta- og 
lögfræðisviðs Deloitte

Hin hliðin Mörgum finnst þessi fullyrðing ótrúleg enda 
ekki á hverjum degi sem ríki setja lög og regl-
ur sem ná yfir önnur ríki, en því miður þá er 
þetta satt. Fyrir nokkrum árum voru lögfest í 
Bandaríkjunum svokölluð FATCA-lög (e. For-
eign Account Tax Compliance Act) en þau 
skylda fjármálastofnanir og banka í öðrum 
ríkjum til að leita logandi ljósi að öllum mögu-
legum bandarískum skattgreiðendum í þeim 
tilgangi að upplýsa bandarísk skattyfirvöld 
um innstæður þeirra. Þannig eru íslenskir 

bankar og aðrar fjármálastofnanir skyldar 
til að skrá sig hjá IRS (RSK Bandaríkj-
anna) í þessum tilgangi. En þar með er 
ekki öll sagan sögð.

Ísland verður að semja við Bandaríkin
Fyrst má nefna að önnur ríki, þ.m.t. Ísland, 

verða að semja sérstaklega við Bandaríkin til 
að koma í veg fyrir að enn meiri skyldur hvíli 

á íslenskum fjármálastofnunum en fjár-
málastofnunum þeirra landa sem samið 
hafa við Bandaríkin. Og til hvers er leik-
urinn gerður? Jú, bandarísk skattyfir-
völd ætla að láta aðra, m.a. íslenska 
banka, finna skatttekjur fyrir sig með 
tilheyrandi kostnaði í stað þess að gera 
það sjálfir. Ef ríkin komast að sam-
komulagi má búast við því að íslensk-
ar fjármálastofnanir þurfi einu sinni 
á ári að senda sérstaka FATCA-

skýrslu til ríkisskattstjóra þar sem upplýst er 
um stöðu bandarískara skattgreiðenda, bæði 
einstaklinga og lögaðila, hjá viðkomandi fjár-
málastofnun. Ef hins vegar næst ekki að semja 
fyrir næstu áramót þá ber þessum fjármála-
stofnunum að upplýsa IRS beint um þessar 
inneignir á þeim skýrslueyðublöðum sem er 
að finna hjá IRS. Auk þess sem á íslenskum 
fjármálastofnunum hvíla enn ríkari skyldur ef 
ekki er fyrir hendi samningur við Bandaríkin.

Hvað gerist ef ekki er farið eftir lögunum
Ef fjármálastofnun fer ekki eftir þessum lögum 
munu bandarísk skattyfirvöld leggja 30% skatt 
á allar greiðslur sem viðkomandi fjármálastofn-
un og viðskiptavinir hennar fá frá Bandaríkj-
unum. Einhver kann að segja að þetta geti ekki 
verið enda hafi Ísland gert tvísköttunarsamn-
ing við Bandaríkin og að hann hljóti að gilda. 
Þannig er nú samt í pottinn búið að sá samn-
ingur skiptir engu máli, a.m.k. séð frá Banda-
ríkjunum.      

Ljóst er að umrædd lög leggja óvenjumikl-
ar kvaðir á fjármálastofnanir um allan heim, 
með tilheyrandi kostnaði sem að sjálfsögðu 
verður mun þyngri fyrir minni fjármálastofn-
anir, sem á frekar við á Íslandi vegna smæðar 
landsins.

Umfjöllun þessi er langt í frá tæmandi enda 
skilyrði samkvæmt FATCA-löggjöfinni flókin 
og margvísleg.

Áliðnaður á Íslandi stendur á tímamót-
um. Byggst hefur upp öfl ugur klasi í 
kringum íslensku álfyrirtækin, sem 
samanstendur af hundruðum fyrir-
tækja, þar á meðal nýsköpunarfyrir-
tækjum sem fl ytja út vörur og þekkingu 
til álvera um allan heim. Áliðnaðurinn 
er ein þriggja helstu útfl utningsgreina 
þjóðarinnar með öfl ugum alþjóðlegum 
fyrirtækjum sem eru gluggi út í heim 
fyrir íslenska nýsköpun. Mikilvægt er 
að Íslendingar nýti sér það samkeppn-
isforskot. 

Öflugir klasar í orkuiðnaði
Segja má að iðnaðaruppbygging hafi  
hafist fyrir alvöru hér á landi með 
álverinu í Straumsvík á sjöunda ára-
tugnum. Landsvirkjun var stofnuð 
árið 1965 um byggingu Búrfellsvirkj-
unar, sem lengi var langstærsta virkjun 
landsins, og ábyrgðist álverið lánin sem 
tekin voru til að standa straum af þeirri 
framkvæmd. 

Fram kom hjá forsvarsmönnum 
Landsvirkjunar á síðasta ársfundi að 
rekstur þessa þjóðarfyrirtækis hefur 
aldrei gengið betur og að það gæti að 

óbreyttu greitt niður skuldir sínar að 
fullu á innan við níu og hálfu ári miðað 
við síðustu áramót. Yfi r 70% af tekjum 
Landsvirkjunar skapast vegna við-
skipta við álfyrirtækin. 

Myndast hefur grunnur að öfl ugum 
klösum í orkuiðnaði hér á landi. Klasa-
kenningin á sem kunnugt er rætur að 
rekja til kennimannsins Michaels Port-
ers, sem bent hefur á að tækifæri liggi 
í sjávarútvegi, jarðvarma og málm-
orkuiðnaði hér á landi. Samkvæmt 
grein Runólfs Smára Steinþórssonar 
prófessors og Guðjóns Arnar Sigurðs-
sonar felst klasi í samsöfnun fyrir-
tækja og stofnana í skilgreindum iðnaði 
á afmörkuðu svæði, sem leiðir af sér 
jákvæð ytri áhrif sem ýtir undir verð-
mætasköpun og möguleika til sérhæf-
ingar og nýsköpunar. 

Næststærsti á eftir Norðmönnum
Síðastliðið vor tóku yfi r fjörutíu fyrir-
tæki og stofnanir þátt í tveggja daga 
stefnumótunarfundi fyrir íslenskan 
álklasa í Borgarnesi. Höfuðáhersla var 
lögð á að efl a rannsóknir og þróun, sam-
starf við háskólasamfélagið og að skapa 
farveg fyrir frekari sókn út fyrir land-
steinana. 

Mikilvægt skref verður stigið í þessa 
átt með stefnumóti í Háskólanum í 
Reykjavík 18. nóvember nk., en mark-
miðið er að leiða saman þarfi r og lausn-

ir í áliðnaði. Fyrirtækjum og einstak-
lingum gefst þar tækifæri til að kynna 
hugmyndir á breiðu sviði að framþróun 
í áliðnaði og eftir það verða þær þróað-
ar áfram í smærri hópum með mögu-
legum samstarfsaðilum – vonandi eiga 
einhverjar þeirra eftir að stuðla að 
nýsköpun í áliðnaðinum í heild, innan 
gróinna fyrirtækja eða verða að sprota-
fyrirtækjum í náinni framtíð.  

Ísland er næststærsti álframleiðandi 
í Evrópu á eftir Norðmönnum. Fram 
kom í máli Gerd Götz, framkvæmda-
stjóra Evrópsku álsamtakanna, á árs-
fundi Samáls í vor að íslenskur áliðn-
aður er í lykilstöðu landfræðilega 
þar sem ESB fl ytur nú í fyrsta skipti 
inn yfi r helming af öllu áli sem notað 
er til framleiðslu í álfunni. Geta má 
nærri að ESB er meginmarkaðssvæði 
íslensks áliðnaðar. Til gamans má geta 
þess að hver Evrópubúi notaði að jafn-
aði 22 kíló af áli árið 2012, enda er það 
algengt í samgöngutækjum, bygging-
um, pakkningum, vélbúnaði og tækjum 
á borð við farsíma og tölvur.  

Áliðnaður á Íslandi stendur á tíma-
mótum. Eftirspurn á heimsvísu eftir 
áli fer ört vaxandi, verðið hefur stigið 
á þessu ári og birgðir fara minnkandi. 
Það felst sóknarfæri í öfl ugum áliðnaði 
og það er mikilvægt að nýta það sam-
keppnisforskot til að efl a útfl utning á 
íslenskum vörum og þekkingu. 

Stefnumót þarfa og lausna 
Skoðun
Pétur Blöndal
framkvæmdastjóri Samáls

Rekstrarvörur
- vinna með þér  

Janne Sigurðsson, forstjóri Alcoa 
Fjarðaáls, hefur verið ráðin for-
stöðumaður upplýsingatækni-
mála Alcoa á heimsvísu. Starfsstöð 
Janne verður í Pittsburgh í Banda-
ríkjunum en hún mun bera ábyrgð 
á upplýsingatæknistefnu fyrirtæk-
isins og öryggi net- og tölvukerfa 
álframleiðandans, samkvæmt til-
kynningu Alcoa.    

Magnús Þór Ásmundsson, sem 
hefur gegnt starfi  forstjóra Alcoa á 
Íslandi frá árinu 2012, tekur einn-
ig við starfi  forstjóra Alcoa Fjarða-
áls. Breytingarnar taka gildi um 
næstu mánaðamót.

Janne hóf störf í álveri Fjarða-
áls í Reyðarfi rði í maí 2006 sem 
framkvæmdastjóri upplýsinga-

tækni. Síðar varð hún fram-
kvæmdastjóri framleiðsluþróun-
ar og framkvæmdastjóri kerskála. 
Í apríl 2010 tók hún við starfi 
framkvæmdastjóra framleiðslu 
og tveimur árum síðar forstjóra 
Alcoa Fjarðaáls.   - hg

Magnús Þór tekur við af Janne Sigurðsson sem forstjóri Alcoa Fjarðaáls:

Fer frá Reyðarfirði 
til Alcoa í Pittsburgh

HELDUR TIL AMERÍKU  Janne er dönsk að 
uppruna en hún er fædd í Álaborg.  
 MYND/FJARÐAÁL
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Við hjá Epal hjálpum þér að velja 

réttu gjöfina fyrir þig og þitt starfsfólk.

-  Mikið úrval

-  Góð verð

-  Fagleg ráðgjöf

-  Frí innpökkun

Epal hefur boðið upp á faglega 

þjónustu og gæða vörur í 39 ár

Gefðu gjöf frá 
frægustu hönnuðum 
heims
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STJÓRNAR -
MAÐURINN

@stjornarmadur

Áhugavert hefur verið að fylgjast 
með raunum matvælarisans Tesco 
í Bretlandi sem uppvís varð að 
því að fegra reikninga sína. Bréf í 
Tesco hafa fallið í verði um helm-
ing síðastliðið ár og lykilstjórnend-
ur tínst á brott.

BÓKHALDSHNEISAN er síðasta 
hálmstráið í lengri raunasögu, 
sem hófst þegar forstjórinn Terry 
Leahy lét af störfum. Tesco hefur 
verið með ríflega 30% markaðs-
hlutdeild á matvælamarkaði í Bret-
landi og tekjur félagsins námu árið 
2013 tæpum 14.000 milljörðum 
íslenskra króna, eða 185-földum 
tekjum Haga. Þrátt fyrir þessar 
ótrúlegu stærðargráðu er vanda-
málið hjá Tesco a.m.k. tvíþætt.

ANNARS VEGAR er Tesco skráð á 
markað, og því þrýstingur á félagið 
að vaxa. Hægara sagt en gert 
fyrir félag sem notið hefur yfir-
burðastöðu á heimamarkaði. Því 
þurfti Tesco að leita annarra leiða. 
Félagið stofnsetti eigin banka og 
farsímaþjónustu, á kaffihúsakeðju, 
garðvörukeðju, þróaði spjaldtölvu 
og streymiþjónustu í samkeppni 
við Netflix og hóf rekstur í Banda-
ríkjunum og Asíu. Tesco var komið 
langt frá upprunanum.

HINS VEGAR hefur félagið flotið 
sofandi að feigðarósi. Tesco hélt 
að óþarft væri að hafa áhyggjur af 
nýju lágverðsverslununum Aldi og 
Lidl, sem saman hafa náð 10% af 
markaðnum í skjóli nætur. Tesco 
svaraði heldur ekki kalli tímans 
varðandi heimsendingu á matvæl-
um, en þar hefur aðilum á borð við 
Ocado tekist að breyta neysluvenj-
um – fólk vill matinn upp að dyrum.

TESCO situr því uppi með 4.000 
risaverslanir sem fólk vill ekki 
versla í og þar sem leigusamn-
ingar eru oft og tíðum óhagstæð-
ir. Sala dregst saman í flestum 
flokkum, hagnaður félagsins hefur 
helmingast, framlegð fer versn-
andi og varla annað í spilunum en 
að ráðast í hlutafjárhækkun.

Íslensk dæmi sýna að ekki er 
ráðlegt fyrir ráðandi markaðsaðila 
að slíðra vopn sín. Morgunblaðið 
er ef til vill nýjasta og nærtækasta 
dæmið.

ÞVÍ ER ÁHUGAVERT að heimfæra 
vandræði Tesco upp á innlendan 
matvörumarkað þar sem Hagar, 
Kaupás og Samkaup ráða ríkjum. 
Á Íslandi eru vissulega lágverðs-
verslanir á borð við Bónus og 
Krónuna. Íslenskir matvælakaup-
menn nota hins vegar þrisvar sinn-
um fleiri fermetra en breskir koll-
egar þeirra til að selja fyrir sömu 
upphæð. Þá er vefverslun í algerri 
mýflugumynd. Loks er langstærsti 
aðilinn á markaðnum í eigu líf-
eyrissjóða, en hætt er við því að 
hluthafar sem fara með annarra 
manna fé taki augun af boltanum.

 Stjórnarmaðurinn mun fylgjast 
með þróun á matvælamarkaði af 
áhuga.

Að glata 
yfirburðastöðu

402 MILLJÓNA GRÓÐI
Viðsnúningur Atlantsolíu
Hagnaður Atlantsolíu Holdings ehf. nam rúmum 
402 milljónum króna á síðasta ári samanborið 
við um 32 milljóna tap árið 2012. Eigið fé Atlants-
olíu Holdings, móðurfélags Atlantsolíu ehf., var 
jákvætt um 705 milljónir í árslok 2013. Stjórn 
félagsins hefur ákveðið að greiða 155 milljónir 
í arð til hluthafa en þeir eru félögin Atlantsolia 
Holdings LLC og Atlantsolia Investments LLC sem 
eru skráð í Delaware í Bandaríkjunum.    

28.20.2014 Staðan er sú að þrjú Norður-
landanna eru í ESB – þunginn í utanríkis-
pólitík þeirra beinist þangað. Eitt þeirra 
notar evruna. Eitt er ríkasta land í heimi 
og notar aurana meðal annars til að halda 
úti öflugustu byggðastefnu sem þekkist í 
veröldinni. En það er svosem gott 
að láta sig dreyma.
 
 Egill Helgason, þáttastjórnandi

EINSTÖK HÖNNUN
Norðursalt verðlaunað í Þýskalandi
Umbúðir Norðursalts hlutu fyrir helgi Red Dot-verðlaunin 
í Berlín í Þýskalandi. „Veitt voru verðlaun fyrir Comm-
unication Design og hlaut Norðursalt verðlaun fyrir ein-
staka umbúðahönnun,“ segir í tilkynningu Sjávarklasans. 
„Það má nefna að þeir sem hafa hlotið Red Dot-verðlaun 
í gegnum tíðina eru fyrirtæki á borð við Nike, Apple og 
Pepsi.“ Norðursalt er selt á Íslandi, í Danmörku og Þýska-
landi ásamt því að vera á næstu mánuðum á leiðinni í 
frekari sölu á Norðurlöndunum, í Belgíu og Austurríki.
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 Til sölu

FRÁBÆRT VERÐ Á 
LOPAGARNI

Álafosslopi 429 kr. Léttlopi 259 kr. 
Plötulopi 399 kr. Gefjun.is

 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.

 Vélar og verkfæri

Til sölu er lítill rennibekkur 
350mm milli odda x 180mm, 
stiglaus hraðastýring, hraðskiftisett, 
rennistálasett ofl innifalið. Verð m/
vsk kr 156.000.- Fyrirspurnir sendist 
á: togt@simnet.is eða í síma 4822362 
kl 10-18

 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.

HEILSA

 Nudd

Heilnudd, tilboð í dag. Nuddstofan 
svæði 112. Uppl. S: 823 5669 eða 
693 0348.

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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

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

HÚSNÆÐI

 Geymsluhúsnæði

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

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567 
4046 & 892 0808.

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.

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

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU PENTH. 
ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ Í 

GAUKSHÓLUM.
Íbúðin er á tveimur hæðum með 
frábæru útsýni. 4 svefnherbergi, 
2 salerni. Tvennar svalir. Verð. 

195.000 +30.000 hússjóður. samt. 
225.000 langtímaleigu. Trygging 

sem svarar 3 mánaðar leiga. Laus 
um næstu mánaðarmót.

Uppl. s. s.6619777

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

KOKKUR ÓSKAST.
Björgun ehf óskar eftir kokki í 
afleysingar á skip fyrirtækisins. 
Umsóknir sendist á johann@bjorgun.is

SJÓMENN

Útgerðaryrirtæki óskar eftir að 
ráða vana sjómenn, stýrimenn, 

VMK menn, vélstjóra og 
vinnslustjóra. Útgerðin rekur 
frystitogara og uppsjávarskip.

Umsóknir sendist á 
tjonusta@365.is

merkt „sjómenn”

Vantar íslenskumælandi starfsmann í 
100% vinnu í fatahreinsun í Reykjavík. 
Vinnutími frá kl 10-18, alla virka daga. 
Góð þjónustulund og framkoma er 
skilyrði. Umsóknir á vinnaibodi@
gmail.com - Þarf að geta byrjað strax

Höfum hafið sölu á nýjum stórglæsilegum íbúðum við Boðaþing í Kópavogi, 
staðsett  í rólegu og friðsælu umhverfi rétt við Elliðavatn. 

• Margar íbúðirnar eru með fallegu  útsýni yfir vatnið. 
• Á sama reit er þjónustumiðstöðinn Boðinn sem vetir margs konar þjónustu.  
• Íbúðirnar er afhentar fullbúnar, en án gólfefna nema á baðherbergjum.  
• Í boði eru íbúðir frá 91 fm og upp í 172 fm, allar 2ja og 3ja herbergja. 
• Flestum íbúðum fylgir auk þess stæði í bílageymslu.  
• Byggingaraðili er Húsvirki hf. 

Suðurlandsbraut 18 | 108 Reykjavík       Sími: 5-900-800

Afhending er haustið 2015 • Allar frekari upplýsingar veitir söluaðili.

14 íbúðir seldar

Ólafur B Blöndal, löggiltur fasteigna-,fyrirtækja- og skipasali.   

Boðaþing – nýjar íbúðir fyrir 55+ 

„OPIÐ HÚS Í DAG”  
á skrifstofu fasteign.is, Suðurlandsbraut 18

til sölu

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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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
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SPAKMÆLI DAGSINS

LÁRÉTT
2. létt högg á dyr, 6. skammstöfun, 
8. fley, 9. holufiskur, 11. leita að, 
12. skran, 14. fora, 16. í röð, 17. hlaup, 
18. neðan, 20. kvað, 21. mannsnafn.

LÓÐRÉTT
1. bak, 3. frá, 4. saumreka, 5. knæpa, 
7. sjampó, 10. lepja, 13. pumpun, 
15. síll, 16. í viðbót, 19. fyrir hönd.

LAUSN

LÁRÉTT: 2. bank, 6. eh, 8. far, 9. nál, 
11. gá, 12. drasl, 14. spora, 16. aá, 
17. gel, 18. upp, 20. ku, 21. karl. 
LÓÐRÉTT: 1. lend, 3. af, 4. naglrek, 
5. krá, 7. hársápa, 10. lap, 13. sog, 
15. alur, 16. auk, 19. pr.

„Ég held að allir þeir sem brosa líti sjálfkrafa betur út.“
Diane Lane.

Drekka! Ýta! Sturta! Klapp!

SKELL!SKELL!
Kreista!

Drekka!
Drekka!
Drekka!

Pondus...

Mamma, hvað 
ef dómarinn 
tekur af mér 
ökuskírteinið? Hvað þá?

Ég gæti 
dáið.

Ég veit 
það ekki.

Ég brotna í tvennt og 
lífsneistinn dettur á 

götuna sem ömurlegur, 
lítill drullupollur sem 

endar sem olíublettur 
á skósóla áhugalauss 

vegfaranda.

Ekki það að 
ég vilji vera 
of drama-

tískur.

Guð forði 
þér frá því.

Hvað 
finnst 
ykkur?

Hvaðan komu 
þessi föt?

Skórnir hennar 
Kiddu, stuttbuxurnar 
hennar Ernu, bolurinn 

hennar Siggu og 
beltið hennar Lísu?

Hárrétt.

Hvað tískuna 
varðar eru stelpur 
eins og tvinnbílar.

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

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

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

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

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

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

Þorsteinn Þorsteinsson (2.242), 
Taflfélagi Vestmannaeyja, hafði 
svart gegn Jóni Trausti Harðarsyni 
(2.092), Skákdeild Fjölnis, á Íslands-
móti skákfélaga.
Hvítur á leik

54. Bxg7! (Hirðir ekki um að svartur 
geti vakið upp drottningu með skák) 
54. … h1D+ 55. Bxh1 Hxh1+ 56. Ke2. 
Svartur gafst upp þar sem hann getur 
ekki hindrað uppkomu f-peðsins 
hvíta.
www.skak.is:  Vetrarmót öðlinga 
hefst í kvöld.



Toppvika á Vísi!

Rúmlega 600.000 notendur heimsóttu Vísi í síðustu viku og lyftu vefnum 
á toppinn yfir mest lesnu vefi landsins.* Þannig slógum við glæsilegt met, 

því aldrei áður hafa fleiri notendur heimsótt Vísi. Á Vísi finnurðu alltaf 
nýjustu fréttirnar, erlendar sem innlendar, það sem hæst ber hverju sinni 

ásamt því sem okkur þykir áhugavert og skemmtilegt. Allt sett fram 
á skýran og aðgengilegan hátt.

 
Verið velkomin á visir.is
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➜ Allir eru vel-
komnir í Gunnars-
hús meðan stólar 

leyfa, aðgangur 
kostar 500 krónur.

LEIKLIST  ★★★★ ★

Lífið
10 fingur
SÝNT Í TJARNARBÍÓI

Í tóminu, á mörkum leikhúss og 
myndlistar, mætast tvær verur 
í ljósaskiptunum. Hvaðan komu 
þær? Hvernig urðu þær til? Getur 
eitthvað orðið til úr engu?

Leikhúsið 10 fingur stendur að 
sýningunni Lífið sem leikstýrt 
er af Charlotte Böving og sýnd 
um þessar mundir í Tjarnarbíói. 
Söguþráðurinn er af afskaplega 
skornum skammti en það kemur 
alls ekki að sök. Þess í stað er 
áhorfendum, á öllum aldri, boðið 
að fylla inn í eyðurnar af sinni 
eigin list og gefa ímyndunaraflinu 
lausan tauminn. Í tilverunni eru 
engin svör bara fleiri spurningar 
sem spretta fram eins og blóm á 
moldarhaug. Það er okkar að skapa 
heiminn.

Í fyrstu kviknar lífið rólega á 
sviðinu og skuggar, sem enn eiga 
eftir að finna sitt endanlega form, 
læðast fram á sjónarsviðið. En 
innan skamms birtast verurnar, 

Getur 
eitthvað 

orðið til úr 
engu?

LÍFIÐ 
 „Verurnar 
banka hvor 
í aðra, prufa 
raddböndin 
og smakka 
á heiminum 
til að skoða 
hvernig 
þetta 
virkar nú allt 
saman.“
MYND/JÓHANNA 
ÞORKELSDÓTTIR

leiknar af Sólveigu Guðmundsdótt-
ur og Sveini Ólafi Gunnarssyni, 
ljóslifandi á sviðinu stórkostlega 
hissa á því að hreinlega vera til. 
Verurnar banka hvor í aðra, prufa 
raddböndin og smakka á heiminum 
til að skoða hvernig þetta virkar 
nú allt saman.

Helga Arnalds stendur að hinni 
myndrænu hlið verksins og gerir 
það gríðarlega vel. Sviðsetningin 
er með einfaldasta móti; einung-
is hvítt lak í bakgrunni, svartur 
dúkur á gólfi og til hliðar nokkr-
ir pokar af mold og grænar garð-

könnur. Leikmyndin er flæðandi, 
tilfæranleg og tilvalin í tilraunir. 
Þeir fáu leikmunir sem koma við 
sögu eru nýttir til hins ýtrasta og 
sviðsmyndin umbreytist í bókstaf-
legt drullusvað þegar líða tekur á. 
Einnig er radd- og líkamsbeiting 
leikaranna tveggja hugvitsamleg 
og leikgleðin allsráðandi.

Lýsingin, sem ég býst við að 
Helga hafi líka umsjón með, er ein-
föld en einstaklega lipur. Lítið um 
prjál en mikið um skemmtilegar 
útfærslur þar sem verurnar tvær 
leika sér að ljóstírum og skugg-

um. Tónlist Margrétar Kristín-
ar Blöndal er að sama skapi ljúf 
og er hápunkturinn sunginn lag-
stúfur sem spilaður er í lok sýn-
ingarinnar. 

Eini gallinn á verkinu kemur ein-
mitt beint í kjölfar hápunktsins en 
það er lengd sýningarinnar. Hún 
spannar einungis tæpan klukku-
tíma og er klippt á framvinduna 
frekar snögglega. Hugmyndaauðg-
in í hópnum er slík að þau hljóta að 
eiga fleiri töfrabrögð í pokahorn-
inu, allavega til að loka sýningunni 
á örlítið smellnari hátt.

Lífið er uppgötvun, tilraunir og 
mistök þar sem fátt er um endan-
leg svör. Leikhúsið 10 fingur og 
sýningin Lífið nær að fanga þess-
ar hugmyndir á fallegan og frum-
legan hátt þar sem áhorfendur 
geta speglað sjálfa sig í tilburð-
um veranna tveggja. Þrátt fyrir 
að sýningin sé stíluð inn á yngstu 
kynslóðina þá eiga hin eldri fullt 
erindi á sýninguna.

 Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Frumleg, skemmtileg og 
myndræn sýning fyrir fólk á öllum aldri.  

Bland í poka á miðvikudegi 
nefnast hádegistónleikarnir í 
Bústaðakirkju í dag. Þar flytja 
Jóhann Friðgeir Valdimars-
son tenór og Jónas Þórir, kantor 
kirkjunnar, valdar perlur sem 
fluttar eru við íslenskar kirkju-
legar athafnir, allt frá háklass-
ískum verkum til frægra dæg-
urslagara.

Jóhann Friðgeir hefur sungið 
með Bústaðakirkjukór og verið 
formaður hans til margra ára. 

Um þessar mundir syngur hann 
líka titilhlutverkið í óperunni 
Don Carlo í Hörpunni á vegum 
Íslensku óperunnar. 

Þetta eru fjórðu og síðustu 
hádegistónleikarnir í listamán-
uði Bústaðakirkju sem er lýst upp 
í bleiku í október til að minna á 
átak Krabbameinsfélagsins.

Frítt er inn á tónleikana sem 
hefjast klukkan 12.10. Súpa og 
brauð eru í boði á eftir.

 - gun

Háklassík og slagarar
Jóhann Friðgeir tenór og Jónas Þórir píanóleikari 
halda hádegistónleika í Bústaðakirkju í dag.

TVEIR GÓÐIR  Jónas og Jóhann Friðgeir flytja valdar perlur í hádeginu.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Hugmynd mín er sú að við eigum 
öll hina stóru veraldarsögu sem 
við lærum um en svo eigi hver 
einstaklingur sína veraldarsögu. 
Ég bregð ljósi á mína í nýju bók-
inni,“ segir Pétur Gunnarsson rit-
höfundur.

Pétur verður í Gunnarshúsi, 
Dyngjuvegi 8, annað kvöld klukk-
an 20, ásamt Orra Harðarsyni, 
rithöfundi og tónlistarmanni. Þeir 

ætla að svara spurningum Hall-
gríms Helgasonar um nýútkomn-
ar bækur sínar. Orri er með bók-
ina Stundarfró sem hefur fengið 
lofsamlega dóma þeirra sem lesið 
hafa og bók Péturs er glóðvolg 
úr prentsmiðjunni. Hún heitir 
Veraldar saga mín og eins og nafn-
ið bendir til er hún sjálfsævisögu-
leg. Þó er ekki öll ævin undir. 
„Sum tímabil móta mann til 

framtíðar og eru örlagaríkari en 
önnur,“ segir Pétur. „Í þessari bók 
fjalla ég um tímabilið frá tvítugu 
til 26 ára. Þá fer ég til Frakklands 
og dvel þar við nám og skriftir. 
Það var mikil lenska á þessum 
árum að ferðast á puttanum og ég 
og kærastan fórum í langt putta-
ferðalag um Ítalíu og Grikkland, 
það kemur líka við sögu.“  

 - gun

Sum tímabil eru örlagaríkari en önnur
Pétur Gunnarsson kemur fram á höfundakvöldi Gunnarshúss annað kvöld ásamt Orra Harðarsyni. 

RITHÖFUNDUR  Pétur er af hinni frægu 68-kynslóð, sem 
ferðaðist á puttanum um lönd og álfur.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

MENNING
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www.austurindia.is 

Borðapantanir: 552 1630   Hverfi sgata 56   Opið: sun.-fi m. 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. fi m.-sun.

BROT AF ÞVÍ BESTA
Lokadagur indverska afmælisins er 
sunnudagurinn 2. nóvember og því 
er enn tími til að njóta veislunnar sem 
slegið hefur rækilega í gegn undanfarið.

Kokkarnir galdra fram eftirlætisrétti úr 20 ára 
reynslubrunni Austur-Indía. Ekta indverskt afmæli 
í gjörbreyttum og glæsilegum veitingasal.

Fimm rétta hátíðarmatseðill: 
5.990 kr. mán.-mið. og 6.990 kr. fi m.-sun.

Tryggðu þér sæti núna í s. 552 1630.
 

Við þökkum fyrir frábærar 
viðtökur!
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Leikkonan Marcia Strassman, 
sem er hvað þekktust fyrir að 
leika móðurina í hinni sígildu 
kvikmynd Honey, I Shrunk the 
Kids, lést um helgina 66 ára 
að aldri. Hún hafði glímt við 
brjóstakrabbamein í sjö ár.

„Læknarnir sögðu að hún 
myndi lifa í tvö ár til viðbótar 
en hún entist miklu lengur. Hún 
var mjög hugrökk,“ sagði systir 
hennar Julie Strassman. „Hún 
var fyndnasta, hæfileikaríkasta 
og gáfaðasta manneskja sem ég 
þekkti. Hún vissi allt. Núna get 
ég ekki hringt í hana og spurt 
hana spjörunum úr.“

Strassman hafði sýslað í 
krabbameinsrannsóknum og 
-meðferðarheimilum, jafn-
vel áður en hún greindist með 
krabbamein sjálf. - þij

Honey, I Shrunk 
the Kids leik-
konan látin

STRASSMAN  Lést um helgina.

Trend
Kósý kápur

Lagið Always on My Mind með hljómsveitinni The 
Pet Shop Boys er besta tökulag allra tíma, sam-
kvæmt niðurstöðum könnunar breska ríkisút-
varpsins, BBC. Lagið, sem samið var af John 
Christ opher, Mark James og Wayne Carson, varð 
fyrst frægt í flutningi Brendu Lee og Elvis Presley 
árið 1972.

Í öðru sæti varð útgáfa Johnnys Cash á lagi Nine 
Inch Nails, Hurt, og í því þriðja varð flutningur 
The Stranglers á laginu Walk On By með Dionne 
Warwick. Útgáfa Jimi Hendrix af lagi Bobs Dylan, 
All Along the Watchtower, tók fjórða sætið og 
ábreiða Jeffs Buckley á lagi Leonards Cohen, Hall-
elujah, varð í því fimmta. „The Pet Shop Boys hafa 
sent frá sér marga smelli og það hafa verið gerðar 
margar útgáfur af þessu sígilda lagi,“ sagði Jeff 
Smith, yfirmaður BBC Radio 2 og 6 Music, um 
sigur lagið. „Það er frábært að sjá að fólk tengir 
enn við þetta lag.“

Always on My Mind náði toppsætinu á breska 
vinsældalistanum og fjórða sætinu á þeim 
bandaríska árið 1987. Willie Nelson vann einnig 
Grammy-verðlaunin fyrir sína útgáfu af laginu 
árið 1982.

Always On My Mind valið best
Lag The Pet Shop Boys frá árinu 1987 hefur verið valið besta tökulag allra tíma.

NEIL TENNANT 
 Always on My 
Mind með The 
Pet Shop Boys 
fór beint á topp-
inn í Bretlandi 
árið 1987.
NORDICPHOTOS/GETTY

➜ Topp tíu listinn
Pet Shop Boys - Always On My Mind
Johnny Cash - Hurt
The Stranglers - Walk on By
Jimi Hendrix - All Along The Watchtower
Jeff Buckley - Hallelujah
Soft Cell - Tainted Love
Joe Cocker - With a Little Help from My Friends
Sinead O’Connor - Nothing Compares 2 U
Muse - Feeling Good
Whitney Houston - I Will Always Love You

Eitt af því vinsælasta 
í vetur eru kápur sem 
bundnar eru um mitt-
ið. Þær minna svolítið 
á náttsloppa, en það 
gerir þær enn notalegri í 
mesta kuldanum. CARVEN CHLOÉ ALTUZARRA ALTUZARRA M
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Nýjasta æðið í dag er health 
goth eða heilsu-goth. Flestir 
kannast við goth-lífsstíllinn sem 
kom í kjölfar pönksins og ein-
kenndist af drunga og dauða. 
Því munu sennilega flestir 
spyrja sig hvernig í ósköpunum 
þetta tvennt fer saman; að vera 
goth og heilsufrík. Heilsu-goth 
byggir vissulega á sömu hug-
myndum, en er snúið upp í það 
að æfa öfga-mikið og helst þang-
að til þú heldur að þú sért við 
það að deyja.

Heilsu-goth varð fyrst vin-
sælt vorið 2013 þegar Facebook-
síðan Health goth var stofnuð. 
Undanfarið hefur kassamerk-
ingin #healthgoth náð vinsæld-
um á Twitter þar sem vitnað er 
í tíu boðorð þeirra. Þar er lögð 
áhersla á að æfa almennilega og 
gerð uppreisn gegn steríótýpum 
í líkamsrækt, sólbrúnum kropp-
um sem mæta bara til þess að 
skoða sig í speglinum eða æfa 
einungis efri búk.

Á síðunni deadworldwide.
tumblr.com útskýrir Caitlin 
Mary Cunningham, eigandi 
hennar, hugtakið „health goth“ 
svona: „Hugsaðu um satanísku 
Biblíuna. Þar er talað um að þú 
sért þinnar gæfu smiður og með 
því að vera þinn eigin Guð þá 
ertu að taka stjórn á þínu lífi. 
Það er heilsu-goth. Lyfta þungu, 
nota ketilbjöllur og taka hné-
beygjur. Þú færð aðeins einn 
líkama og eitt tækifæri til þess 
að lifa. Að lifa heilsusamlegu 
lífi, vera í formi og samkvæmur 
sjálfum sér, það er heilsu-goth,“ 
segir Cunningham.

Það verður seint sagt um 
þennan lífsstíl að hann sé lit-
ríkur. Svart og ekkert nema 
svart ræður ríkjum, með ein-
staka hvítu og gráu. Sportleg-
ur klæðnaður sem virkar bæði 
í ræktinni og úti á lífinu. Víð 

æfingaföt, einföld snið, netbol-
ir, glansandi efni, þykkbotna 
íþróttaskór og framtíðarleg, 
stundum vélræn hönnun. 

Hönnuðir eins og Rick Owens 
og Alexander Wang eru skóla-
bókardæmi um health goth-stíl, 
ásamt klassískum fötum frá 
Nike og Adidas. Merkið Hood 
by Air, sem hefur verið vinsælt 
hjá tónlistarmönnum eins og 
Kendrick Lamar og Kanye West. 
Þrátt fyrir að þessir tískuhönn-
uðir geri fatnað í anda health 
goth, er þeim meinilla við að 
kalla þetta tískubylgju og vilja 
heldur kalla þetta lífsstíl.

 adda@frettabladid.is

Svart og sykurlaust í ræktinni
Heilsu-goth er nýjasti lífsstíllinn sem er að gera allt vitlaust. Helstu tískuhönnuðir heims eru undir miklum áhrif-
um frá þessari lífsstílshreyfi ngu, sem er þó meinilla við að tengja sig við tísku. Svartur klæðnaður er áberandi.  

1. 80% af árangrinum nást í 
eldhúsinu

2. Þú getur ekki einangrað 
brennslu við einn líkamshluta

3. Æfðu allan líkamann jafnt
4. Ekki sleppa fótadegi
5. Ekki vera hrædd/ur við að lyfta
6. Ef þú getur ekki lyft þungu, 

léttu það þá
7. Kláraðu æfinguna/settið
8. Ekki skoða þig í speglinum
9. Æfðu þangað til þér líður eins 

og þú sért að deyja
10. Næring fyrir og eftir æfingu 

skiptir máli

➜ 10 boðorð heilsu- 
gotharans 

 #healthgoth

 Hugsaðu um 
satanísku Biblíuna. 

Þar er talað um að þú 
sért þinnar eigin gæfu 
smiður, og með því að 

vera þinn eigin Guð þá 
ertu að taka stjórn á 

þínu lífi.
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Auglýst verð gildir frá fimmtudeginum 30. október til og með miðvikudeginum 5. nóvember 2014.  
Gildir á meðan birgðir endast.

HJÁ OKKUR FÆRÐU 
PARKET FYRIR HEIMILIÐ

Aktion Rustik parket
Eik, þriggja stafa. Þykkt 13 mm, plankastærð 185 x 2200 mm. 
Verð á m².

Vinto plastparket, Velina kastanía
Þykkt 8 mm, plankastærð 192 x 1285 mm.  
Verð á m².

Vinto plastparket, Piano eik
Þykkt 8 mm, plankastærð 192 x 1285 mm.  
Verð á m².

Edition plastparket, fura
Þykkt 8 mm, plankastærð 192 x 1285 mm. Verð á m².

Easyloc plastparket
Þykkt 6 mm, plankastærð 193 x 1380 mm. Auðvelt að leggja. 
Fæst í beyki og ítalskri hnotu. Verð á m². 

Trendtime 4 parket
Þykkt 13 mm, plankastærð 160 x 2010 mm. Burstuð og lökkuð eik. 
Verð á m². 

Eik

XPS-undirlags-plötur 
fyrir gólf
Þykkt 5 mm, rásað. 7 m².

2.995.- 2.995.-

1.995.-

2.195.- 2.895.-

Bara í

Bara í Bara í

7.995.-
8.795.-

3.795.-
3.995.-

795.-
XPS-parket-
undirlag
Rúlla með 16,5 m², 
rásað. B: 1,1 m og 
L: 15 m. Þykkt  
2,2 mm. Verð á 
rúllu.

XPS undirlags plöturr 

.- 2.

XP
und
Rúlla
rása
L: 1
2,2 
rúllu

r

Gæðaábyrgð
ára

895.-
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Þriðja hljóðversplata rokkaranna 
í Skálmöld, Með vættum, kemur 
út á föstudaginn. 

Fjögur ár eru liðin síðan fyrsta 
plata Skálmaldar, Baldur, sló í 
gegn hér á landi. Í millitíðinni 
hafa komið út tvær plötur, Börn 
Loka og Skálmöld og Sinfóníu-
hljómsveit Íslands. Allar hafa þær 
náð gullsölu og selst á bilinu fimm 
til átta þúsund eintök. 

„Þetta gerist allt í þessum 
íslenska ævintýraheimi,“ segir 
bassaleikarinn Snæbjörn Ragn-
arsson um þema platnanna. Bald-
ur fjallaði um víkingahetju og 
hafði yfir sér ævintýrablæ. Á 

Börnum Loka var goðafræðin 
meira áberandi en á plötunni Með 
vættum eru Ísland, landvættirnir 
og árstíðirnar í aðalhlutverki. 

„Við erum búnir að gera alls 
konar hluti undanfarið, til dæmis 
með Sinfóníunni og í Borgarleik-
húsinu. Það er búið að vera ógeðs-
lega gaman en kannski ekkert 
endilega það sem maður sá fyrir 
sér þegar maður stofnaði hljóm-
sveitina. Við vildum bara gera 
þungarokk. Það eru engir gestir á 
nýju plötunni, minna af kórum og 
meira við að hafa gaman af því að 
vera bara sexí hljómsveit. Ég held 
að það heyrist svolítið á plötunni. 

Við fórum „back to the basics“.“
Hljómsveitin gefur sjálf út 

plötuna og að sögn Snæbjörns 
er ástæðan fyrir því margþætt. 
„Við erum kannski orðnir svolít-
ið meira batterí og viljum svolítið 
stjórna sjálfir hvað gerist. Þetta 
er ekki sjálfgefið. Þetta er pínu 
streð en að sjálfsögðu vonum við 
að það skili sér þegar upp er stað-
ið.“

Útgáfutónleikar vegna nýju 
plötunnar verða í Háskólabíói og 
Hofi á Akureyri um mánaðamót-
in janúar, febrúar með tilheyrandi 
tónleikaferð um landið.  

 freyr@frettabladid.is

Hinn íslenski ævintýraheimur
Þriðja hljóðversplata rokkaranna í Skálmöld kemur út á föstudaginn. Hljómsveitin er á leiðinni í 
tónleikaferðalag um Evrópu og verða fyrstu tónleikarnir á Ítalíu. Útgáfutónleikar á Íslandi verða á næsta ári.

SKÁLMÖLD  Hljómsveitin leggur upp í mikla tónleikaferð um Evrópu á föstudaginn. 

Skálmöld flýgur til útlanda í fyrra-
málið því sveitin er á leiðinni í 
stóra tónleikaferð um Evrópu sem 
hefst á Ítalíu á föstudagskvöld. 
Henni lýkur einum og hálfum 
mánuði síðar í Austurríki, 13. 
desember. Snæbjörn segir aðdá-
endahópinn erlendis vera smám 
saman að stækka og tónleika-
staðina verða stærri með hverju 
árinu. „Mamma kenndi manni að 
ef maður heldur sér að verki gangi 
hlutirnir betur,“ segir hann.

➜ Sex vikna tónleika-
ferð um Evrópu

Megan Fox missti af frumsýn-
ingu kvikmyndarinnar Teenage 
Mutant Ninja Turtles í Peking 
vegna ofnæmisviðbragða. 

Hin 28 ára leikkona, sem fer 
með hlutverk April O’Neil í 
myndinni, mætti á blaðamanna-
fund fyrr um daginn en varð 
að afboða komu sína á frum-
sýninguna um kvöldið. Orð-
rómur var uppi um að hin mikla 

mengun sem var í 
borginni þennan 

dag hafi verið 
ástæðan en 

talsmaður 
hennar 
sagði það 

ekki vera 
rétt. 

Ofnæmi í stað 
frumsýningar

MEGAN FOX 
 Leikkonan fer 
með hlutverk 

April O’Neil í 
myndinni.  
 NORDICPHOTOS/GETTY

„Hvað á þá að gera með svona fi ska?“
Fjögurra ára dóttur mína hefur dreymt 

um að eignast gæludýr í dágóðan tíma. 
Helstu óskadýrin voru hundur, köttur, 
hestur og páfagaukur. Þar sem við búum 
á fjórðu hæð í fjölbýlishýsi voru þetta 
ekki beint álitlegir kostir þó ég væri glöð 
til í að uppfylla drauma hennar. 

EFTIR miklar vangaveltur varð því gull-
fiskur fyrir valinu. Í fréttum er alltaf 
verið að vitna í einhverjar rannsóknir 
sem sýna fram á að gæludýrahald sé svo 
gott fyrir sálina og það ali upp í börn-

um ábyrgðartilfinningu að hugsa um 
dýr. Þetta gat því ekki klikkað. Dýrið 

myndi fylla heimilið af gleði og 
um leið kenna dótturinni að bera 

ábyrgð.  

VIÐ lögðum leið okkar í gælu-
dýraverslun og eftir dágóða 
stund fundum við loksins falleg-

an fisk og fiskakúlu. Starfsmað-
urinn í búðinni kvaddi okkur með 
ótal áminningum um það hvernig 
við ættum ekki að drepa fiskinn. 
Mér var eiginlega hætt að lítast 
á blikuna og hugsaði með mér að 

líklega ættum við ekki að eyða of miklum 
tíma í að tengjast honum tilfinningalega. 

ÞEGAR við komum heim var nýja fjöl-
skyldumeðlimnum komið fyrir í kúlunni. 
Dóttirin virtist eitthvað hafa misskilið 
fiskahald og spurði mig fljótlega eftir að 
við komum heim hvenær og hvernig við 
gætum farið með fiskinn út að labba. Von-
brigðin voru augljós þegar ég sagði henni 
að það væri ekki hægt. „Hvað á þá að gera 
með svona fiska?“

NÚNA hefur fiskurinn svamlað í kúlunni 
sinni undanfarnar tvær vikur og veit-
ir okkur alls enga gleði. Að synda sama 
hringinn, alla daga ársins, er eiginlega 
ekki bara brjálæðislega niðurdrepandi 
fyrir hann heldur okkur líka. Við erum 
farnar að forðast að fara inn til hans nema 
í þetta eina skipti á dag sem hann má éta. 
Gleðin við að eignast gæludýr hefur eigin-
lega snúist upp í andhverfu sína og nú er 
ég farin að upphugsa leiðir hvernig megi 
frelsa hann. Hvort ég eigi að leyfa honum 
að synda í baðkarinu eða hvort það sé væn-
legra til árangurs að sleppa honum í tjörn? 
Ég held að næst verði köttur fyrir valinu. 

Ásta Jóhannsdóttir, doktorsnemi í 
félagsfræði, og Jón Ingvar Kjaran, 
sem nýlega lauk doktorsprófi frá 
menntavísindasviði, flytja saman 
erindi á ráðstefnunni Þjóðarspegl-
inum sem ber heitið „Bromance“: 
Birtingarmyndir vináttu, kærleika 
og umhyggju hjá ungum íslensk-
um karlmönnum. 

„Við erum að vinna hvort að 
sinni rannsókninni en leiðum 
hesta okkar saman og flytjum 
erindi. Ég hef sjálf verið að skoða 
sjálfsmyndarmótun ungs fólks í 
Reykjavík og áhrif kyngvervis 
á hana,“ segir Ásta. „Jón hefur 
verið að skoða samkynhneigð 
og samkynhneigð rými í fram-

haldsskólum. Saman erum við að 
skoða hvort hugmyndir um karl-
mennsku séu að breytast á meðal 
ungra íslenskra karlmanna og 
hvort umhyggjusemi sé að verða 
stærri hluti af karlmennskuhug-
myndum,“ bætir hún við. „Hug-
takið „Bromance“ vísar í vináttu á 
milli tveggja karla og er oft notað 
til þess að undirstrika það að hvor-
ugur einstaklingurinn sé samkyn-
hneigður heldur sé um nána vin-
áttu að ræða.“

Þjóðarspegillinn verður hald-
inn á föstudag í Háskóla Íslands 
frá 9 til 17 og verður erindi Ástu 
og Jóns Ingvars flutt kl. 15 í húsa-
kynnum Öskju í stofu 132. - gló 

Flytja erindi um „Bromance“ og karlmennsku
Ásta Jóhannsdóttir og Jón Ingvar Kjaran ræða um nána vináttu á meðal karla í Þjóðarspeglinum í HÍ.

ÁSTA OG JÓN INGVAR  Erindið verður flutt í Þjóðarspeglin-
um klukkan 15. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

➜ Þjóðarspegill-
inn er árleg ráð-

stefna við HÍ 
sem kynnir rann-

sóknir á sviði 
félagsvísinda á 

Íslandi. Í ár verða 
yfir 200 erindi 

flutt.

 Það eru engir gestir á plötunni, minna af kórum og meira 
við að hafa gaman af því að vera bara sexí hljómsveit. Ég held að 

það heyrist svolítið á plötunni. Við fórum „back to the basics“.
Snæbjörn Ragnarsson

BAKÞANKAR 
Viktoríu 
Hermannsdóttur

FURY KL. 5 - 8 - 10.45
FURY LÚXUS KL.  5 - 8 - 10.45
BORGRÍKI KL 8 - 10.10 - 11.10
GONE GIRL KL. 4.45 - 8 - 10.30 
THE MAZE RUNNER KL. 5.30 - 8 
KASSATRÖLLIN ÍSL TAL 2D  KL. 3.30 - 5.45
SMÁHEIMAR 2D KL. 3.30

FURY KL. 9
HEMMA KL. 6 - 8
BORGRÍKI  KL. 8 - 10.10
GONE GIRL KL. 5.45 - 9 
THE EQUALIZER  KL. 10.10
BOYHOOD KL. 5.30 
PARÍS NORÐURSINS  KL. 5.45

-H.S.,MBL

-V.J.V, SVARTHOFDI.IS -G.D.Ó, MBL

ÁLFABAKKA

AKUREYRI

EGILSHÖLL

KRINGLUNNI

KEFLAVÍK

NEW YORK OBSERVER TOTALFILM.COM

FRÁBÆR RÓMANTÍSK GAMANMYND FRÁ LEIKSTJÓRA
 “TWO WEEKS NOTICE” OG “MUSIC AND LYRICS”

“HUGH GRANT DOING WHAT
HE DOES BEST”

D.E. MIRROR

 TWO WO WEWEEKS NOTNOTICEICE  OG MUSIC ANAND LD LYYRICSCS

ROBERT DOWNEY JR.                          ROBERT DUVALL

7, 10

5:50, 8, 10:10

5

5:40

-H.S. MBL



Fylgstu með nýjum tilboðum daglega á kronan.is og sparaðu stórt alla daga til jóla

Nýtt tilboð
alla daga til jóla

Sérð þú hvaða tilboð leynast í pökkunum næstu daga?

29. OKTÓBER

AÐEINS
Í DAG

Krónan 
Bíldshöfða

Krónan 
Granda

Krónan 
Breiðholti

Krónan 
Mosfellsbæ

Krónan 
Árbæ

Krónan 
Akranesi

Krónan 
Vestmannaeyjum

Krónan 
Reyðarfirði

Krónan 
Hvaleyrarbraut

Krónan 
Reykjavíkurvegi

Krónan 
Vallakór

Krónan 
Selfossi

Krónan
Lindum

99kr.
stk.

Verð áður 141 kr. stk.
Ora grænar baunir, 450 g

október29. nóvember1.október30. október31.
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HÁMARK

12 DÓSIR
Á MANN

á meðan birgðir 
endast!

30%
afsláttur

nóvember3. nóvember2. 
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Íslenska landsliðið í handbolta mætir í kvöld Ísraelsmönnum í undankeppni EM 
2016 og á sunnudag mætir liðið Svartfellingum, en lokakeppni Evrópumótsins fer 
fram í Póllandi 2016.

Í annað sinn frá árinu 2000 náði Ísland ekki að tryggja sér sæti í lokakeppni 
heimsmeistaramótsins, sem fram fer í Katar í janúar. Strákarnir töpuðu fyrir Bosn-
íu í umspili í sumar, en það virtist enginn sjá fyrir.

Leikirnir við Bosníu hafa aldrei verið gerðir upp, en í upphafi skyldi endinn 
skoða. Undirbúningur fyrir leikina gegn Bosníumönnum var í skötulíki, jafnvel 
þótt íslenska liðið hafi leikið vináttuleiki gegn Austurríki og síðan Portúgal hér 
heima.

Leikirnir gegn Portúgal voru líklega tímaskekkja, en leikmenn Íslands mættu 
örþreyttir í það verkefni eftir að hafa verið undir álagi með félagsliðum sínum 
víða um Evrópu. Steininn tók hins vegar úr á blaðamannafundi fyrir leikinn gegn 
Bosníu þar sem kunnur grínari úr sjónvarpinu hélt uppi stuðinu á fundinum fyrir 
einn mikilvægasta landsleik liðsins síðustu ár.

Blaðamenn horfðu forviða á skemmtikraftinn láta vaða á súðum og svo virtist 
sem þjálfarar íslenska landsliðsins hefðu ekki haft hugmynd um uppákomuna. 
Blaðamenn sem voru á fundinum voru orðlausir, en höfðu hins vegar ekki vit á því 
að standa upp, þakka fyrir sig og ganga út.

Það er góðra gjalda vert að auka útbreiðslu handboltans og vekja áhuga á liðinu 
með ýmsum hætti, en þegar svona leikir bíða er slíkt ótækt. Það er tími og staður 
fyrir sprell og að sama skapi tími og staður fyrir alvöruna.

Íslenska landsliðið í handbolta hefur verið aðalsmerki íslenskra íþróttakappliða 
í rúman áratug. Árangur liðsins hefur verið magnaður og leikmenn íslenska liðsins 
nánast þjóðareign.

Tapið fyrir Bosníu var ekki leikmönnunum einum að kenna, heldur klikkaði allt 
í tengslum við rítúalið í kringum leikinn. Slík mistök má ekki gera aftur.

Leikmenn Íslands ætla sér í lokakeppni EM í Póllandi. Leikmenn þess í dag eru 
margir hverjir í betra formi en oftast áður. Ætti því að vera 
hvatning fyrir þá sem standa á þröskuldinum og bíða þess 
að fá tækifæri.

Ég er sannfærður um að íslenska landsliðið kemur 
tvíeflt til baka. Það þarf ekki bara stuðning frá HSÍ 
heldur þinn stuðning. Vegna þess að án áhorfenda 
gerir íslenska landsliðið ekkert á heimavelli. Það yrði 
sannarlega áfall ef Íslandi kæmist ekki í lokakeppnina 
í Póllandi, en ég er sannfærður um að það tekst. Það 
gerist samt ekki af sjálfu sér.

Eins og kom fram í spjalli mínu við Guðjón Val Sig-
urðsson, fyrirliða landsliðsins, í vikunni, þá 
vita strákarnir mæta vel að þeir brugðust. 
Ekki bara þjóðinni heldur fyrst og fremst 
sjálfum sér. Þeir eru hungraðir, og ef þig 
langar að sjá þetta frábæra lið svara fyrir 
sig, þá verður þú í Höllinni í kvöld. Strák-
arnir hafa fyrir löngu unnið sér inn þinn stuðning.

UTAN VALLAR 
GUÐJÓN GUÐMUNDSSON
gudjon.gudmundsson@365.is

ÞETTA ER EKKERT GRÍN

FÓTBOLTI KR-ingar réðu í gær Bjarna Guðjóns-
son sem nýjan þjálfara liðsins og mun hann 
taka við búinu af Rúnari Kristinssyni sem 
hefur á síðustu sumrum náð frábærum árangri 
með liðið. Bjarni var fyrirliði KR í fjórum af 
fimm titlum félagsins undir stjórn Rúnars og 
gjörþekkir því allt hjá KR. 

KR hefur unnið sex Íslandsmeistaratitla eftir 
að 31 árs biðinni lauk á hundraðasta afmælis-
árinu 1999. Fjórir þjálfarar hafa unnið þessa 
sex titla og allir eiga það sameiginlegt að hafa 
spilað yfir 60 leiki með KR í efstu deild. Bjarni 
skapar sér sérstöðu því enginn hinna varð 
Íslandsmeistari með KR sem leikmaður. 

Loga Ólafssyni og Teiti Þórðarsyni tókst ekki 
að gera KR að Íslandsmeistara en undir stjórn 
Loga vann liðið eina titilinn á síðustu 18 árum 

(bikarinn 2008) sem hefur unnist undir stjórn 
þjálfara sem spilaði ekki með KR. 

Enginn fastráðinn þjálfari KR á árunum 1977 
til 1997 spilaði á sínum yngri árum fyrir KR og 
engum tókst að gera liðið að Íslandsmeisturum 
þótt KR-ingar hafi orðið tvisvar bikarmeistar-
ar undir stjórn Guðjóns Þórðarsonar (1994 og 
1995). Það voru fyrstu titlar félagsins frá 1968. 

Það er ekki nóg með að Bjarni eigi að baki 
langan feril með KR heldur er nýr aðstoðar-
þjálfari hans, Guðmundur Benediktsson, 
fimmti markahæsti leikmaður KR í efstu deild. 
Rúnar var með Pétur Pétursson sem aðstoðar-
mann og þá, líkt og nú, sameinast leikreyndir 
KR-ingar í brúnni í Vesturbænum. Nú er að sjá 
næsta sumar hvort Vesturbæingar séu búnir að 
uppgötva hið eina og sanna meistaramót. - óój

Bjarni fellur vel inn í meistaramót KR-inga
KR hefur unnið sex Íslandsmeistaratitla frá 1999 og alla undir stjórn þjálfara sem spiluðu sjálfi r með liðinu.

NÝIR MENN Í BRÚNNI  Bjarni Guðjóns-
son og Guðmundur Benediktsson stilltu 
sér upp fyrir ljósmyndara á blaðamanna-
fundinum í gær.   FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Meistaraþjálfarar KR-
inga frá 1999 til 2014
ATLI EÐVALDSSON  1999
 Lék 65 leiki með KR frá 1990 til 1993.

PÉTUR PÉTURSSON  2000
 Lék 75 leiki með KR frá 1987 til 1991.

WILLUM ÞÓR ÞÓRSSON  2002 OG 2003
 Lék 120 leiki með KR frá 1981 til 1989.

 Guðmundur Benediktsson aðstoðaði 2003.

RÚNAR KRISTINSSON  2011 OG 2013
 Lék 140 leiki með KR frá 1987 til 1994 og 2007.

 Pétur Pétursson var aðstoðarmaður hans.

BJARNI GUÐJÓNSSON NÝR ÞJÁLFARI KR
 Lék 108 leiki með KR frá 2008 til 2013.

 Guðmundur Benediktsson aðstoðar hann.

Helgi Már Karlsson
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

534 1024 / 897 7086
hmk@jofur.is

534 1020
Ármúla 7, Reykjavík - www.jofur.is

TIL LEIGU
Tangarhöfði 2, 110 Reykjavík
Verslunar-, iðnaðarhúsnæði
Stærð 284 fm.
Laust frá 1. nóvember 2014.

Allar nánari upplýsingar veitir:

Til leigu gott 284 fm. verslunar-, iðnaðar- og/eða lagerhúsnæði á áberandi stað. Verslunarsalur með 
flísum á gólfi og góðri lýsingu, afstúkuð skrifstofa, kaffistofa og wc. Rafdrifin verslunarhurð, góðir 
sýningargluggar. Laust frá 1. nóvember 2014.
 

Laus störf hjá Akraneskaupstað

Eftirfarandi störf eru laus til umsóknar hjá Akraneskaupstað:

•  Staða umsjónarkennara í Brekkubæjarskóla 
•  Staða aðstoðarmatráðs í leikskólanum Garðaseli 
•  Staða matráðs á leikskólanum Vallarseli

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á heimasíðu  
Akraness, www. akranes.is 

HANDBOLTI Strákarnir okkar í 
íslenska landsliðinu í handbolta 
hefja leik í undankeppni EM 2016 
í kvöld þegar liðið mætir Ísra-
el í Laugardalshöllinni klukkan 
19.30. Strákarnir þurfa að hrista 
af sér vonbrigðin rosalegu frá því 
í sumar þegar liðið tapaði fyrir 
Bosn íu í umspili um sæti á HM. 

Guðjón Valur Sigurðsson lands-
liðsfyrirliði var hreinskilinn í við-
tali við íþróttadeild á mánudaginn 
þegar hann sagðist hafa orðið var 
við andlega þreytu í kringum leik-
ina, og Aron Kristjánsson lands-
liðsþjálfari tekur undir orð fyrir-
liðans.

Litum í eigin barm 
Aron Kristjánsson, landsiðsþjálfari í handbolta, viðurkennir að andleg þreyta og 
vanmat hafi  verið til staðar gegn Bosníu. Nú er stefnt á fyrsta sætið í riðlinum.

„Alveg klárlega. Við erum búnir 
að greina þetta fram og til baka og 
ræða við alla leikmenn. Yfirskrift-
in var vanmat og andleg þreyta. 
Þegar vanmat er í gangi þá kemur 
andlega þreytan fram og meiðslin 
verða meiri. Menn fara í aðgerðir 
sem þeir þurfa kannski að fara í 
og svo framvegis. Menn halda að 
þetta sé í lagi, en svo allt í einu 
stöndum við uppi með mörg afboð 
og marga menn meidda,“ sagði 
Aron við Fréttablaðið í gær, en nú 
á að spýta í lófana og koma sér á 
EM í Póllandi sem fram fer í janú-
ar 2016.

„Við þurfum að nýta þann kraft 
sem gefst úr svona áfalli. Þó menn 
hafi verið að klára góð tímabil með 
sínum félagsliðum í fyrra þá eyði-
lögðu þessir leikir sumarið fyrir 
mönnum og þeir eru með óbragð í 
munni. Menn eru virkilega hugar-
farslega vel stemmdir og tilbúnir 
að leggja mikið á sig fyrir landslið-
ið. Það byrjar núna strax og það er 
alveg klárt að við ætlum að lyfta 
okkur aftur upp í hæstu hæðir. 
Þessi undankeppni er gríðarlega 

mikilvæg upp á það,“ sagði Aron.
Landsliðsþjálfarinn tekur það 

ekkert inn á sig að liðið sé gagn-
rýnt fyrir tapið gegn Bosníu. Hann 
skilur manna best þær kröfur sem 
gerðar eru til liðsins.

„Við áttum að vinna Bosníu, það 
er bara svoleiðis. Við horfum allir 
í eigin barm og viðurkennum að 
þetta var ekki nógu gott. Við erum 
okkar hörðustu gagnrýnendur og 
það er kannski kostur okkar liðs 
að menn eru tilbúnir að líta inn á 
við og fara í naflaskoðun. Ef þú ert 
ekki tilbúinn í það þá bætirðu þig 
aldrei,“ sagði Aron.

Ísraelska liðið er ekki hátt skrif-
að og tapaði fyrir Finnum í aðdrag-
anda Íslandsfararinnar. Auk þess 
eru Svartfellingar og Serbar með 
í riðlinum og markmiðið er skýrt.

„Við stefnum á fyrsta sætið, en 
markmið númer eitt er að komast 
á EM. Við ætlum samt að reyna 
að vinna þennan riðil. Við unnum 
EM-riðilinn fyrir mótið 2014 gegn 
sterkum liðum og það er það sem 
við viljum,“ sagði Aron Kristjáns-
son.  tomas@365.is

NÝ KEPPNI 
 Aron Kristjánsson er 
klár í slaginn gegn 
Ísraelsmönnum í Laugar-
dalshöllinni í kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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FYRIRTÆKJAÞJÓNUSTA
414-1710 / sala@tl.is

reddot design 
winner 2013

HRAÐI OG FAGMENNSKA

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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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

12.05 The Three Stooges
13.35 Tiny Furniture
15.15 Here Comes the Boom  
17.00 The Three Stooges
18.35 Tiny Furniture
20.15 Here Comes the Boom
22.00 Super
23.35 Road to Perdition
01.30 Puncture
03.10 Super

20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölv-
ur og tækni 21.00 ABC barnahjálp 
21.30 Frá Haga í maga

11.50 Tottenham - Newcastle  
13.35 Football League Show   
14.05 Sunderland - Arsenal  
15.50 Southampton - Stoke  
17.30 Messan
18.45 Premier League World 2014
19.15 Liverpool - Hull
20.55 Premier League Review  
21.50 Man. Utd. - Chelsea
23.40 Burnley - Everton  

08.20  PGA Tour 2014
11.20  2013 FedExCup Playoffs 
Official
12.10  Golfing World 2014
13.00  PGA Tour Latinoamerica
13.25  PGA Tour 2014 - Highlights
14.20  Inside The PGA Tour 2014
14.45  European Tour 2014 - 
Highlights
15.30  LPGA Tour 2014 
18.00  Golfing World 2014
18.50  Champions Tour 2014 - 
Highlights
19.45  LPGA Tour 2014
22.15  Golfing World 2014 
23.05  Champions Tour 2014 - 
Highlights

07.00 Liverpool - Swansea
12.10 Real Madrid - Barcelona  
13.50 Moto GP - Ástralía
15.00 Chelsea - Maribor
16.40 Evrópudeildarmörkin  
17.30 Þýsku mörkin
18.00 Liverpool - Swansea
19.40 Man. City - Newcastle  Bein 
útsending í enska deildarbikarnum.
21.40 Lúxemburg - Spánn
23.20 Man. City - Newcastle  

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
01.25 Heimsókn  
01.45 The Mentalist
02.30 Chuck
03.10 Cold Case
03.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó  

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil
09.00 The Talk
09.40 Pepsi MAX tónlist
14.55 Parks & Recreation
15.20 The Royal Family 
15.45 Welcome to Sweden 
16.10 Parenthood 
16.55 Extant
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 30 Rock 
20.15 Survivor 
21.00 Remedy
21.45 Unforgettable
22.30 The Tonight Show
23.10 Fargo
00.00 Under the Dome
00.45 Remedy
01.30 Unforgettable
02.15 The Tonight Show
02.55 Pepsi MAX tónlist

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  
13.55 Gossip Girl
14.40 Smash  
15.25 Victorious
15.50 Grallararnir
16.15 Hello Ladies  
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  Stórgóð þáttaröð um Dr. 
Henry Morgan, réttarmeinafræðing, sem 
á sér afar litríka og langa fortíð. Hann 
getur nefnilega ekki dáið og í gegnum 
tíðina hefur hann þróað með sér ótrú-
lega næmni og færni í að lesa fólk eins 
og opna bók. 
22.20 Covert Affairs  
23.05 Enlightened 
23.35 NCIS  
00.20 The Blacklist
01.05 Person of Interest  
01.45 Predator
03.30 Green Street Hooligans 2
05.00 A to Z  
05.20 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
00.35 Hart of Dixie
01.20 Jamie’s 30 Minute Meals
01.45 Baby Daddy  
02.05 Flash  
02.50 Arrow
03.30 Sleepy Hollow
04.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

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 Forkeppni EM í handbolta 
karla (Ísland - Ísrael)  Bein útsending frá 
leik Íslands og Ísraels í handbolta karla 
sem fram fer í Laugardalshöll. Leikurinn 
er fyrsti leikur íslenska karlalandsliðsins 
í forkeppni EM í handbolta sem fram fer 
í Póllandi 2016.
21.10 Óskalögin 1954 - 1963 
21.15 Kiljan
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Zoran þjálfari og afrísku 
tígrarnir
23.35 Höllin
00.35 Fréttir
00.50 Dagskrárlok 

07.00 Áfram Diego, áfram!  07.24 Svampur 
Sveinsson  07.45 Elías 07.55 UKI  08.00 
Brunabílarnir 08.22 Lína Langsokkur 08.43 
Ævintýraferðin  08.56 Ævintýri Tinna 09.21 Tommi 
og Jenni 09.25 Latibær 09.47 Hvellur keppnis-
bíll 10.00 Dóra könnuður  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 Brunabílarnir 12.22 Lína 
Langsokkur 12.47 Ævintýraferðin 13.00 Ævintýri 
Tinna  13.23 Latibær  13.47 Hvellur keppnis-
bíll 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 
Elías  15.55 UKI  16.00 Brunabílarnir 16.22 Lína 
Langsokkur 16.47 Ævintýraferðin  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 The Croods 
20.40 Sögur fyrir svefninn

Stöð 2 kl. 20.05
Heimsókn
Sindri Sindrason snýr aft ur 
og lítur inn hjá íslenskum 
fagurkerum, bæði 
heima og erlendis.

A-Z
STÖÐ 2 KL. 20.25 Frábærir nýir 
rómantískir gamanþættir þar sem við 

fylgjumst með Andrew sem starfar 
á stefnumótasíðu og hans helsti 
draumur er að hitta draumakonuna.

Forkeppni EM
RÚV KL. 19.20 Bein útsending frá leik 
Íslands og Ísraels í handbolta karla sem 
fram fer í Laugardalshöll. Leikurinn er 
fyrsti leikur íslenska karlalandsliðsins í 
forkeppni EM í handbolta sem fram fer í 
Póllandi 2016.

Grey’s Anatomy
STÖÐ 2 KL. 20.50 Elleft a syrpa þess-
ara vinsælu dramaþátta sem gerast á 
skurðstofu á Grey Sloan-spítalanum í 
Seattle-borg þar sem starfa ungir og 
bráðefnilegir skurðlæknar.

Miðholt 4, Hafnarfirði -  Útsýni til sjávar og yfir golfvöllinn

Helluvað 13 - 4ra herbergja endaíbúð

Arnarás 2, Garðabæ - Efri sérhæð

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

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45

Glæsilegt 7 herbergja 208,0 fm.  einbýlishús á tveimur hæðum 
á frábærum útsýnisstað neðan við götu í Miðholti í Hafnar-
firði. Samliggjandi stofur með kamínu og mikilli lofthæð að 
hluta. Fjögur herbergi og sjónvarpsstofa. Gólfefni eru gegn- 
heilt olíuborið parket og granítflísar. Eignin stendur á 952,9 
fm. lóð, sem er að mestu leyti villt og þarfnast ekki vinnu við, 
en einnig er stór verönd til suðurs og hellulögð innkeyrsla og 
stéttir fyrir framan húsið með hitalögnum í. Eignin er laus til 
afhendingar nú þegar. Verð 67,9 millj. Óhindrað útsýni er til 
suðurs, vesturs og norðurs.

Glæsileg 109,2 fm. íbúð að meðtalinni 9,0 fm sér geymslu 
á 2. hæð í Norðlingaholtinu. Um endaíbúð er að ræða með 
gluggum á þrjá vegu. Rúmgóð stofa með útgengi á svalir til 
suðvesturs. Þrjú góð svefnherbergi. Sérmerkt stæði í lokaðri 
bílageymslu fylgir. Aðeins tvær íbúðir á hverri hæð.  
Vel skipulögð eign á frábærum stað. Verð 33,9 millj.  
Íbúð merkt 0208. Verið velkomin.

Mjög falleg 5 herbergja 134,6 fm. efri sérhæð með fallegu 
útsýni í Ásahverfinu. Miklar innréttingar úr kirsuberjaviði eru í 
eldhúsi og útsýni er að Esjunni, yfir Garðabæ að Kópavogi og 
víðar. Skjólsælar svalir til suðvesturs út af stofu. Sjónvarpshol 
og þrjú rúmgóð svefnherbergi. Góð aðkoma er að húsinu og 
fjöldi bílastæða er á lóð. Verð 42,9 millj. Verið velkomin.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Í KVÖLD
Bylgjan kl. 16.00
Reykjavík síðdegis
Málefni líðandi stundar á Íslandi. 
Þorgeir, Kristófer og Bragi í Reykjavík 
síðdegis fram að kvöldfréttum.



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. 
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Í byrjun næsta mánaðar opnar 
Hagkaup nýja fataverslun á ann-
arri hæð Kringlunnar þar sem sér-
vöruverslun þeirra er nú. 

Þar verða vörur frá alþjóðlegri 
tískukeðju, F&F, sem er í eigu 
Tesco en þar er seldur fatnaður 
og aukahlutir fyrir fjölskylduna.

„Við munum bjóða besta mögu-
lega verðið á Íslandi. Markmiðið er 
að bjóða flottan fatnað á frábæru 
verði, allt frá samfellum upp í síð-
kjóla,“ segir Gunnar Ingi Sigurðs-
son, framkvæmdastjóri Hagkaups, 
aðspurður.
  Áætlað er að opna flaggskips-
verslunina 8. nóvember og í fram-
haldi af því mun Hagkaup hætta 
með núverandi fatadeildir sínar 
og breyta þeim í F&F. „Við höfum 
lengi leitað að samstarfsaðila, sem 
er með allan pakkann, til þess að 
endurnýja fataverslanirnar okkar. 

Íslendingar eru meðvitaðir um 
hvað er í tísku, við erum mjög 
„trendy“ eyja og með þessu von-
umst við til þess að færa fatasölu 
í aðra vídd.“   
   F&F var stofnuð árið 2001 og er 
að sögn Gunnars eitt mest vax-
andi merki í heimi í þessum flokki.      
„Þetta er búið að vera langt ferli 
en undirbúningur hófst snemma í 
vor. Nú er bara að færa Hagkaup 
upp á næsta stig.“   - asi

Frá samfellum upp í síðkjóla
Hagkaup opnar nýja fataverslun með vörum frá alþjóðlegu tískukeðjunni F&F.

SPENNT FYRIR NÝRRI VERSLUN 
 Gunnar Ingi Sigurðsson ásamt Emmu 
Goodman, rekstrarstjóra F&F í Evrópu, 
og Olgu Gunnarsdóttur, rekstrarstjóra 
F&F á Íslandi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

 Við höfum lengi 
leitað að samstarfsaðila, 

sem er með allan pakk-
ann, til þess að endur-

nýja fataverslan-
irnar okkar.

Gunnar Ingi Sigurðsson. 

G e r v i g r e i n d a r s e t u r  H R

Þann 2. október sl. voru 50 ár liðin frá því að Tækniskóli Íslands, síðar 

Tækniháskóli Íslands, var settur í fyrsta sinn en hann var sameinaður 

Háskólanum í Reykjavík árið 2005. Hluti af hátíðarhöldunum er opin fyrirlestraröð í HR þar sem 

fræðimenn fjalla um rannsóknir á kjarnasviðum háskólans: tækni, viðskiptum og lögum.

14:00      Dr. Kristinn R. Þórisson býður gesti velkomna

14:05      Dr. Claes Strannegard
               - Artificial Intelligence Beyond One-Trick Programs

14:40      Dr. Stephan Schiffel - Playing to Win:

               Success of CADIA’s General Game Playing Machine

14:55      Kaffihlé 

15:10      Dr. Julian Togelius - The Challenges of General Video Game Playing

15:40      Dr. Kristinn R. Þórisson
               - Towards True AI: Artificial General Intelligence

16:00      Dr. Ari K. Jónsson - Rannsóknir, nýsköpun og menntun í gervigreind

16:05      Dr. Hannes H. Vilhjálmsson kynnir Hátæknisprota og -rannsóknir

16:10       Sýning í Sólinni í HR: Hátækni og gervigreind á Íslandi

16:30-17:00
Hátæknihraðbraut Vitvélastofnunar Íslands og Gervigreindarseturs HR. 
Sérstakur fundur um möguleika á hátækniráðgjöf og samstarfi ungsprota við 

Gervigreindarsetur HR og Vitvélastofnun Íslands.

Skráning á hradbraut2014@iiim.is með nafni fyrirtækis og titli þeirra sem mæta.

Á hátíðinni, sem haldin er í Háskólanum í Reykjavík, verður fjallað 

um undraheima vitvéla, framtíðarmöguleika sjálfvirkrar hátækni 

og áskoranir sem rannsakendur í fremstu röð á þessu sviði eru að 

fást við um þessar mundir.

Hátíðin er ætluð almenningi jafnt sem sérfræðingum og er opin 

öllum. Fyrirlestrar fara fram á ensku og er aðgangur ókeypis.

Gervigreindarsetur HR (cadia.ru.is) og Vitvélastofnun Íslands

(iiim.is) standa að hátíðinni sem jafnframt er hluti af 

afmælishátíð Háskólans í Reykjavík 2014.

Gervigreindarhátíð 2014
31. október 2014 kl. 14:00 -18:00 í stofu V101

Dagskrá:

„Þetta var erfiðasta partíið til 
að komast inn í borginni, aðeins 
gestalisti. Þetta var sannkallað 
„who’s who“,“ segir rokkarinn 
Smutty Smiff, sem hélt allsherjar 
pönkveislu á Ace-hótelinu í London 
á dögunum. „Guð minn góður hvað 
þetta var brjálað.“

Partíið var eftir ljósmyndasýn-
ingu Bob Gruens, félaga Smuttys, 
sem tekið hefur einhverjar fræg-
ustu ljósmyndir rokksögunnar. 
Smutty spilaði síðan með All Star 
pönksveit sinni með Walter Lure 
úr The Heartbreakers, Bill Pole-
cat á bassa, Dave Ruffy úr Dexys 
Midnight Runners og sjálfum 
Marc Almond úr Soft Cell. Það 
voru rokkararnir í Kaleo sem 
hituðu upp og að sögn Smuttys 
slógu rækilega í gegn. „Fólk fílaði 
þá virkilega vel. Þeir stigu út úr 

flugvélinni og fóru beint að spila, 
alvöru rokk og ról.“

Margir frægir pönkarar voru 
á svæðinu svo sem Paul Cook, 
trommari Sex Pistols, og síðast 
en ekki síst ofurfyrirsætan Kate 
Moss. „Kate var í baksviðsher-
bergi Kaleo í klukkutíma og fannst 
þeir frábærir. Ég spurði hana 
hvort hún vildi ekki láta mynda 
sig með Jökli, söngvara Kaleo, og 
hún sagði: Nei, hann er of myndar-
legur.“

Jökull var sjálfur sáttur við 
fögnuðinn. „Kate var virkilega 
hress, svo sem ekkert meira 
um það að segja. Þetta var mjög 
skemmtilegt og svolítið öðruvísi að 
spila í þessu partíi. Það voru marg-
ir skemmtilegir karakterar þarna 
og allir hressir á því.“

 torduringi@frettablaidid.is

Jökull var of myndar-
legur fyrir Kate Moss
Smutty Smiff  og Kaleo tróðu upp í London á dögunum. Héngu með Kate Moss.

MARC ALMOND OG KATE MOSS 
 Stjörn urnar voru flottar saman.

Í GÓÐUMFÉLAGSSKAP   Jökull Júlíusson, Marc Almond úr 
Soft Cell og Smutty Smiff ferskir að vanda.  

ALMOND  Gerði garðinn frægan með laginu „Tainted Love“, 
tróð upp og Smutty var ekki langt frá á bassanum.

 Kate var í baksviðs-
herbergi Kaleo í klukku-

tíma og fannst þeir 
frábærir. 
Smutty Smiff.

„Kebab á The Best Turkish Kebab í 
Hackney, London. Á staðnum hangir 
árituð mynd af leikaranum David 
Schwimmer uppi á vegg.“
Halldór Armand Ásgeirsson, rithöfundur

BESTI SKYNDIBITINN

„Hugmyndin kom eiginlega á einni 
nóttu,“ segir Hrefna Hörn Leifs-
dóttir. Hún er búsett í Berlín og 
stundar myndlistarnám við Kunst-
hochschule Berlin-Weißensee. 

Í lok ágúst opnaði hún vefsíðuna 
Projectscreenshots.tumblr.com en 
á henni eru tölvuskjáir einstak-
linga „heimsóttir“, skjáskot tekið 
af þeim og því sem einstakling-
arnir eru að vinna í og með uppi á 
skjánum þá stundina. 

Viðmælendur Hrefnu geta verið 
staddir hvar sem er í heiminum 
þar sem viðtölin fara fram í gegn-

um netið og viðmælandinn sér um 
að taka skjáskotið. 

Síðastliðna menningarnótt tók 
Hrefna þátt í fjöllistasýningunni 
„Mucho Grandi“ þar sem hún sýndi 
skjáskot af eigin tölvuskjá. Í kjöl-
farið varð hugmyndin að Project 
Screen Shot til og Hrefna opnaði 
vefsíðuna stuttu seinna. „Það eru 
svo oft teknar myndir af heimilum 
eða vinnuaðstöðu skapandi fólks en 
mig langaði til þess að fá að skoða 
tölvuskjáinn hjá því. Skjárinn er 
glugginn út í heim en á sama tíma 
mjög persónulegur,“ segir Hrefna. 

Í dag er algengt að fólk sem 
vinnur í skapandi greinum vinni 
mikið af sínum verkefnum í tölv-
unni. Project Screen Shots hefur 
meðal annars birt skjáskot af tölv-
um myndlistarmanna, grafískra 
hönnuða og tónlistarmanna. 

„Mér fannst tölvuskjárinn 
skemmtilegt form og langaði að 
birta skjáskot frá fólki sem væri 
að vinna að einhverju verkefni og 
gæti þá sagt frá því ásamt öðru, 
til dæmis hvaða tónlist það er að 
hlusta á eða ef það er að skoða eitt-
hvað sérstakt á netinu.“  - gló 

Birtir skjáskot af tölvuskjáum skapandi fólks
Hrefna Hörn Leifsdóttir byrjaði með Project Screen Shots í ágúst en hugmyndin fæddist á einni nóttu.

HREFNA HÖRN LEIFSDÓTTIR  Síðan 
var opnuð síðsumars og hefur fengið 
fengið góðar viðtökur.  
 MYND/HREFNA HÖRN LEIFSDÓTTIR



FORSALA í fullum gangi!
FRUMSÝNING FÖSTUDAGINN 31. OKTÓBER!

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA!

A.T.H. - gildir ekki með öðrum tilboðum

Fös. 31/10  kl. 20
Lau   1/11   kl. 20
Sun   2/11   kl. 20
Þri    4/11   kl. 20

Mið   5/11   kl. 20
Fim  6/11   kl. 20
Fim 13/11  kl. 20
Fös 14/11 kl. 20

Lau 15/11  kl. 20
Sun 16/11  kl. 20
Þri  18/11  kl. 20
Mið  19/11  kl. 20

Fim 20/11  kl. 20
Fös  21/11  kl. 20
Lau  22/11  kl. 20
Sun  23/11  kl. 20

MIÐASALA - 568 8000 - BORGARLEIKHUS.IS

Fim  27/11  kl. 20
Lau  28/11   kl. 19
Lau  29/11   kl. 19
Sun  30/11  kl. 20

Forsölutilboð 
TM er einn af máttarstólpum Borgarleikhússins 
því býðst viðskiptavinum TM 25% afsláttur á 
fyrstu 20 sýningarnar.  



FRÉTTIR 
AF FÓLKI

1 Maradona lamdi unnustuna | Mynd-
band

2 Fatlaður komst ekki á mynd um 
fatlaða

3 „Sagði að ég væri morðingi af því að 
ég var að selja eiturlyf“

4 „Lögreglan í Danmörku er ekki einu 
sinni með MP5“

5 Lagerbäck fær ekki sæti meðal bestu 
þjálfara heims 2014

Djammað með Ásgeiri
Aðdáendum tónlistarmannsins Ás-
geirs Trausta býðst að taka þátt í 
leik á Facebook-síðu hans þar sem 
verðlaunin eru að djamma með 
honum í hljóðprufu á tónleika-
staðnum Sheperds Bush Empire í 
London. Einnig eru VIP-miðar í boði 
á tónleika sem hann heldur þar 26. 
nóvember. Það sem aðdáendurnir 
þurfa að gera er að senda inn mynd-

band af sér að flytja lag 
eftir Ásgeir Trausta 
og vona að frammi-
staðan sé nógu góð 
til að þeir komist í 

gegnum nálaraugað. 
Ásgeir Trausti spilar 

næst á Airwaves-
hátíðinni í 

næstu viku. 
Að henni 
lokinni 
heldur hann 
áfram tón-
leikaferð sinni 
um heiminn, 
sem stendur 
að minnsta 

kosti yfir til 28. 
febrúar á næsta 
ári.  - fb

Fögnuðu einu ári saman
Listamaðurinn Elli Egilsson og leik-
konan og verslunareigandinn María 
Birta Bjarnadóttir fögnuðu því um 
helgina að ár er síðan þau byrjuðu 
saman. Sambandið byrjaði 
þannig að þau höfðu 
spjallað saman á netinu 
um nokkurt skeið 
en síðan heimsótti 
María Birta hann 
einn góðan 
morguninn og 
kom færandi 
hendi með 
góðar gjafir. 
Síðan hafa 
þau vart mátt 
hvort af öðru 
sjá. DV greindi 
frá því að þau 
María Birta 
og Elli gengu í 
hjónaband í júlí.
 - jhh

Mest lesið

VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

ht.isht.is

Næsta bylgja 
sjónvarpa 
er komineerr kkoomin

með Android

KATRÍNARTÚN 12   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS   Verð miðast við flug aðra leið með sköttum, bókunar- og töskugjald ekki innifalið.

BERLÍN f rá

 10.999 kr.
 

LONDON f rá

 
T í m a b i l : n ó v e m b e r  -  d e s e m b e r  2 0 1 4  

9.999 kr.
 

TVÆR 
GÓÐAR
FYRIR 
JÓLAPAKKANA

T í m a b i l : n ó v e m b e r  -  d e s e m b e r  2 0 1 4  

 
  KKAN

BÓKAÐU ALLT Á WOWAIR.IS

VIÐ ÁBYRGJUMST LÆGSTA HÓTELVERÐIÐ

Í samstarfi við Booking.com bjóðum við

1.177 gistirými í Berlín og 2.005 í London.

NEI WOW!
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