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Fréttablaðið í dag

MarKaðurinn  
Akureyri hefur tæki-
færi til að taka á móti 
miklu fleiri ferða-
mönnum, segir Eiríkur 
Björn Björnsson sem 
hefur verið bæjar-
stjóri á Akur-
eyri í hartnær 
sex ár. 

sKoðun Jakob Frímann skrifar 
um fjölmenningu. 13 

lÍfið Hannar þjóðleg plaköt í 
frístundum sínum. 34

plús 1 sérblað l fólK  
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Finndu okkur á 

ÚRVAL 
FÁNAVARA

ÁFRAM ÍSLAND

Munndreifitöflur
250 mg

Pinex® 
Smelt
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efnahagsMál „Þetta er tvíbent á 
vissan hátt,“ segir Már Guðmunds
son seðlabankastjóri um niðurstöð
ur aflands krónaútboðs Seðlabanka 
Íslands. Útboðið fór fram 16. júní en 
niðurstaða þess var kynnt í gær.

Seðlabankinn hefur ákveðið að 
taka öllum tilboðum sem bárust á 
genginu 190 krónur á hverja evru 
eða lægra. Alls bárust 1.646 tilboð og 
var 1.619 tilboðum tekið. Fjárhæð 
samþykktra tilboða nam rúmlega 
72 milljörðum króna af tæplega 178 
milljörðum króna sem boðnar voru 
í útboðinu. Gjaldeyrisforði Seðla
banka Íslands minnkar um rúmlega 
47 milljarða í kjölfar útboðsins.

Már Guðmundsson segir að fjöldi 
þátttakenda í útboðinu sé mikill og 
segir jafnframt að framkvæmd þess 

hafi tekist vel. „Hins vegar litast 
útboðið líka af því að stórir aflands
krónaeigendur tóku ýmist ekki þátt 
eða buðu gengi sem var hagstæðara 
en ákvarðað útboðsgengi,“ segir Már. 
Þetta skýri það hvers vegna framboð 
á aflands krónum í útboðinu varð 
ekki meira en raun ber vitni. 

„Við áttum að vísu alltaf von á 
því að sá hluti sem er í formi hluta
fjár, sem eru kannski 70 milljarðar 
eða svo, myndi ekki koma enda eiga 
þeir eigendur kost á að halda í það 
hlutafé,“ segir Már.

Seðlabankinn tilkynnti líka í gær 
að hann byðist til að kaupa á útboðs
genginu 190 krónur á hverja evru 
aflandskrónaeignir sem ekki voru 
seldar í útboðinu. Frestur til að taka 
tilboðinu rennur út klukkan 10 á 

mánudaginn og niðurstaða kynnt á 
miðvikudaginn. „Það er ekki fyrr en 
það liggur fyrir að við vitum hversu 
mikið af aflandskrónaeignum losn
ar,“ segir Már en bætir við að ferlið 
hafi allt verið hannað þannig að 
núna sé hægt að fara að snúa sér að 
því að losa höft á innlenda aðila.

„Þetta eru væntanlega frekar mikil 
vonbrigði,“ segir Ásgeir Jónsson, dós
ent í hagfræði við HÍ, um niðurstöður 
útboðsins. Hann segir hugsanlegt að 
stórir vogunarsjóðir kunni að fara 
með málið fyrir dómstóla. 

„Maður áttar sig ekki á því hvort 
það sé einungis hægt fyrir íslenskum 
dómstólum eða hvort þeir sjái fyrir 
sér að fara fyrir Evrópudómstólinn 
á grundvelli þess að verið sé að mis
muna fólki.“ – jhh

Stórir aðilar sátu hjá í útboðinu
Seðlabankastjóri segir niðurstöðu gjaldeyrisútboðsins tvíbenta. Framkvæmdin hafi tekist vel en stórir aðilar 
ákveðið að taka ekki þátt eða boðið of hátt. Dósent í hagfræði segir niðurstöðuna væntanlega vonbrigði.  

Þetta er tvíbent  
á vissan hátt

Már Guðmundsson 
seðlabankastjóri

Þetta eru væntan-
lega frekar mikil 

vonbrigði

Ásgeir Jónsson, dós-
ent í hagfræði við 
Háskóla Íslands

Óbærileg eftirvænting Íslenskir stuðningsmenn karlalandsliðsins í knattspyrnu komu saman á stuðningsmannasvæði við Eiffel-turninn í París í gær. 
Þar var hitað upp fyrir stóru stundina sem er síðasti leikur liðsins í riðlakeppninni við Austurríkismenn í dag en niðurstaða leiksins mun ráða því 
hvort liðið kemst áfram í sextán liða úrslit mótsins. Búist er við um níu þúsund Íslendingum á leikinn.  Sjá síður 18-20 fréttablaðið/vilhelm

reyKjaVÍK „Þarna kallast pólitíkin og 
praktíkin á. Þó að það sé byrjað að 
byggja spítalann þá er þetta engu að 
síður samþykkt stefna félagsmanna,“ 
segir Þórgnýr Thoroddsen, borgar
fulltrúi Pírata, en í gær samþykktu 
félagsmenn að þeir vildu ekki byggja 
nýjan Landspítala við Hringbraut.

Í tillögunni sem samþykkt var í 
rafrænni kosningu segir að færð hafi 
verið rök fyrir því að ódýrara sé að 
reisa nýjan spítala á aðgengilegu 
svæði austar á höfuðborgarsvæðinu 
þegar á allt sé litið. - ngy

Píratar vilja 
ekki spítala við 
Hringbraut



Sumarsólstöður á Ströndum

Sumarsólstöður voru á mánudaginn en nóttin var þá sú stysta á árinu. Myndin er tekin við Ingólfsfjörð á Ströndum en þar fylgdust ferðamenn 
með sólstöðunum. Oftast eru sumarsólstöður 21. júní en í ár voru þær 20. júní vegna hlaupárs. Nú fer sólin aftur að lækka á lofti og munu dagarnir 
styttast fram að vetrarsólstöðum sem eru í desember. Fréttablaðið/SteFán

náttúra Fyrsti lax sumarsins úr 
Elliðaánum – glæsilegur hængur – 
reyndist örmerktur. Óvenju margir 
laxar hafa þegar gengið í árnar miðað 
við það sem er alla jafna í ánum.

Jóhannes Sturlaugsson, sérfræð-
ingur hjá fyrirtækinu Laxfiskum 
ehf., annast árlegar örmerkingar í 
Elliðaánum á náttúrulegum göngu-
seiðum, sem er mikilvægur þáttur 
í árlegri vöktun sem fyrirtæki hans 
annast fyrir Stangaveiðifélag Reykja-
víkur (SVFR). Þegar vakin var athygli 
á því að laxinn væri veiðiuggalaus til 
merkis um að hann bæri örmerki í 
snoppunni fór Jóhannes á stúfana 
og fann örmerkið, sem reyndar er 
aðeins einn millimetri að stærð.

Jóhannesi segist svo frá í færslu á 
Facebook-síðu sinni: „Þegar ég fann 
loks 1 mm langa örmerkjaflísina þá 
gat ég lesið merkið í víðsjá svo sem 
venjan er, og grafið upp hvenær og 
hve stór fiskurinn var þegar hann 
lagði upp í sjóferð sína sem göngu-
seiði. Niðurstaðan var sú að þessi 
myndarhængur sem Karólína Inga 
Guðlaugsdóttir, annar Reykvíkingur 
ársins 2016, veiddi í morgun [mánu-
dagsmorgun] hóf sjóferð sína 6. júní 
2014 eða þar um bil, þá 11,8 senti-
metrar að lengd. Þann dag örmerkti 
ég laxinn góða ásamt öðrum göngu-
seiðum sem þá voru einnig á leið til 
sjávar,“ skrifar Jóhannes.

Hængurinn væni reyndist vera 87 
sentimetra langur og bendir Jóhann-
es á að hann hafði því lengst um 75 
sentimetra á þeim tveimur árum sem 
sjóferð hans stóð, og auðvitað marg-
faldað þyngd sína. „Því má ljóst vera 
að honum hefur gengið vel að rífa í 
sig á ætisslóðum Norður-Atlants-
hafsins,“ bætir Jóhannes við en 
fenginn má skoða í því ljósi að frekar 

fáir stórlaxar veiðast í Elliðaánum ár 
hvert. Vísar þetta til frábærrar veiði 
sem hefur verið við opnanir margra 
af helstu laxveiðiám landsins í sum-

arbyrjun. Met hafa fallið og víðast 
hvar er mikið að sjá og lax búinn að 
dreifa sér langt upp eftir vatnakerf-
unum.

Þetta er í ekkert öðruvísi í Elliða-
ánum og Jóhannes segir frá því að 
óvenju margir laxar séu á ferðinni 
svo snemmsumars.

„Þetta sést vel á því að fyrsta eina 
og hálfa sólarhringinn sem fisk-
teljarinn við Rafstöðina hefur verið 
opinn fyrir umferð þá hafa 55 laxar 
farið upp um hann á leið sinni upp 
Elliðaárnar,“ skrifar Jóhannes en þeir 
voru orðnir 63 um hádegi í gær.

Þess má geta að alls veiddist 21 lax 
á fyrsta degi veiða í Elliðaánum.
svavar@frettabladid.is

Lax kominn óvenju 
snemma í Elliðaárnar
Fyrsti lax sumarsins í Elliðaánum var örmerktur – gekk til hafs 6. júní 2014 og 
hafði áttfaldað lengd sína og margfaldað þyngd. Sérfræðingur bendir á að lax er 
genginn óvenju snemma upp í Elliðaárnar. Sama á við um margar laxveiðiár.

Þetta sést vel á því 
að fyrsta eina og 

hálfa sólarhringinn sem 
fiskteljarinn við Rafstöðina 
hefur verið opinn fyrir 
umferð þá hafa 55 laxar farið 
upp um hann á leið sinni 
upp Elliðaárnar.

Jóhannes Sturlaugsson,  
sérfræðingur hjá Laxfiskum ehf.

tveggja ára lax er ógnarsterkur nýgenginn – eins og merkja má af svip veiðimanns. 
Fréttablaðið/eyþór

Garðsláttuvélar
í miklu úrvali
Mikið og fjölbreytt úrval garðsláttuvéla 
* Sláttuvélar með raf- eða bensínmótor 
* Sláttuvélar með eða án grassafnara 
* Sláttuvélar með eða án drifs
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Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

MenntaMál Níutíu prósent nem-
enda fengu skólavist í þeim mennta-
skóla sem þeir völdu sem fyrsta val 
og níu prósent nemenda í þeim 
sem þeir völdu sem annað val. 
Þetta kemur fram í tilkynningu frá 
menntamálaráðuneytinu. Alls bár-
ust umsóknir frá 4.139 nemendum.

Eitt prósent nemenda fékk ekki 
skólavist í þeim skólum sem þeir 
völdu og var þeim því fundin skóla-
vist í öðrum skólum. Til saman-
burðar má geta þess að á haustönn 
2015 fengu 86 prósent nemenda 
skólavist í fyrsta vali, tólf prósent 
í öðru vali og tveimur prósentum 
nemenda var fundin skólavist í 
þriðja skóla. Hlutfall þeirra sem 
fengu inni í sínu fyrsta vali hefur 
aldrei verið hærra en nú.

Rúmlega 40 prósent nemenda 
sem útskrifuðust úr grunnskóla í vor 
uppfylla ekki lágmarkskröfu þeirra 
framhaldsskóla sem bjóða upp á 
þriggja ára framhaldsnám. – ngy

Flestir fengu 
fyrsta val

Veður

Í dag verður hæglætisveður á land-
inu. Það má víða búast við skúrum, 
en það ættu að verða sólríkir kaflar 
framan af degi á Norður- og Vestur-
landi. Hitinn verður áfram svipaður 
og hann var í gær. sjá síðu 24

Veður Maímánuður var sá heitasti á 
jörðinni frá upphafi mælinga. Þetta 
kemur fram í nýjum upplýsingum 
frá NASA, bandarísku geimrann-
sóknarstofnuninni. Mesta hækkun 
á hita var á norðurheimskautinu en 
þar var hitastigið töluvert hærra en í 
venjulegu árferði.

Hitamet voru slegin í tuttugu veð-
urathugunarstöðvum um allan heim 
í mánuðinum og sem dæmi var hita-
stigið í Finnlandi í maí þremur til 
fimm gráðum hærra en venjulega.

Einnig mældust methækkanir á 
koltvísýringi á Suðurskautslandinu. 
Vísindamenn segja ástæðuna fyrir 
hækkandi hitastigi á jörðinni vera 
El Niño veðurfyrirbrigðið í bland 
við losun gróðurhúsalofttegunda af 
mannavöldum. El Niño er margra 
mánaða langt ástand með víð-
áttumiklum sjávarhitafrávikum í 
austanverðu Kyrrahafi sem veldur 
gríðarlegum, oft mannskæðum, 
veðursveiflum. – þv

Sá heitasti 
frá upphafi

Hagstofan Íbúafjöldi á Íslandi var 
332.529 þann 1. janúar síðastliðinn. 
Það er eins prósents fjölgun frá því 
á sama tíma árið áður eða um 3.429 
einstaklingar. Þetta kemur fram á 
vef Hagstofu Íslands.

Þá kemur fram að árið 2015 
fæddust 4.129 börn en 2.178 manns 
létust. Fæddir umfram dána voru 
því 1.951. Þá fluttust 6.010 utan en 
7.461 til landsins. Aðfluttir umfram 
brottflutta voru því 1.451 árið 2015. 
Fjölmennasta sveitarfélagið var 
Reykjavík með 122.460 íbúa. Það 
fámennasta var hins vegar Skorra-
dalshreppur þar sem bjuggu 53 
íbúar.

Jafnframt kemur fram að erlendir 
ríkisborgarar voru 26.485 þann  
1. janúar og af þeim voru Pólverjar 
langfjölmennastir. – ngy

Íbúum á Íslandi 
fjölgar
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Við lokum kl.15:30 í dag, skiljanlega. Áfram Ísland!

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

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

Spilum með hjartanu
Kia er stoltur styrktaraðili EM 2016
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LANDSINS MESTA ÚRVAL AF
HELLUM OG GARÐEININGUM

Frí landslagsráðgjöf í júní

Heilsteypt lið  •  Þéttur varnarmúr  •  Sterk liðsheild      Áfram Ísland

Frá skotárásinni í Orlando. NOrdicphOtOs/AFp

Bandaríkin Öldungadeild Banda-
ríkjaþings hafnaði fjórum nýjum 
frumvörpum um herta byssulög-
gjöf í fyrrinótt. Frumvörpin voru 
lögð fram í kjölfar skotárásarinnar 
í Orlando sem kostaði 49 manns 
lífið. Demókratar lögðu fram tvö 
frumvörp og repúblikanar tvö og 
kusu þingmenn demókrata á móti 
frumvörpum repúblikana og öfugt.

Frumvörp demókrata sneru að 
aukinni þörf á bakgrunnsrannsókn 
á byssukaupendum og banni við því 
að fólk á lista yfir mögulega hryðju-
verkamenn gæti keypt skotvopn. Þá 
sneru frumvörp repúblikana annars 
vegar að því að dómsmálaráðherra 
fengi heimildir til að setja byssu-
kaup manneskju á sama lista á ís á 
meðan dómari ákvarðaði hvort við-
komandi mætti kaupa vopnið og 
hins vegar að því að alríkislögreglu 
(FBI) yrði gert kunnugt um grunaða 
hryðjuverkamenn sem keyptu byssu 
án þess þó að komið yrði í veg fyrir 
kaupin.

Chris Murphy, flutningsmaður 
annars frumvarpa demókrata, sagði 
niðurstöðuna ekki koma sér á óvart. 
„Atkvæðagreiðslan vekur hjá mér 
hrylling en kemur mér ekki á óvart,“ 
sagði Murphy og bætti við: „Ég trúi 
því ekki að lýðræðið leyfi þessu þingi 
að vera úr öllum tengslum við vilja 
þjóðarinnar lengi.“

Þá sagði John Cornyn, þingmaður 
repúblikana, að hert byssulöggjöf 
væri ekki svarið. „Samstarfsmenn 
okkar vilja láta þetta snúast um 
byssulöggjöf þegar það sem við 
ættum að láta þetta snúast um er 
baráttan við að útrýma öfgafullum 
íslamisma sem er orsök þess sem 
gerðist í Orlando,“ sagði Cornyn. 
Hann sagði samstarfsmenn sína ætla 

Engin samstaða um nýja byssulöggjöf
Öldungadeild Bandaríkjaþings hafnaði í fyrrinótt fjórum frumvörpum um herta byssulöggjöf. Demókratar segja repúblikana vilja 
selja hryðjuverkamönnum skotvopn en repúblikanar segja hugmyndir demókrata brjóta gegn bandarísku stjórnarskránni.  

að slá á sjúkdómseinkenni án þess 
að berjast við réttan sjúkdóm.

Demókratar sögðu repúblikana 
hins vegar vera að stuðla að því 
að hryðjuverkamenn gætu keypt 
byssur með því að fella frumvörpin. 
„Repúblikanar hafa ákveðið að selja 
Íslamska ríkinu byssur,“ sagði Eliza-
beth Warren, þingmaður demókrata.

Repúblikaninn Cornyn sagði 
hins vegar að það væri einfaldlega 
ekki hægt að banna fólki að kaupa 
byssur án nógu góðrar ástæðu þar 

sem rétturinn til vopnaburðar væri 
stjórnarskrárvarinn í öðrum viðauka 
stjórnarskrárinnar.

Fjölmiðlar vestanhafs tóku hins 
vegar undir með demókrötum. Þann-
ig sagði blaðamaður Washington Post 
að repúblikanar verndi rétt hryðju-
verkamanna til vopnaburðar og kall-
aði hann aðstæðurnar fáránlegar. Í 
frétt USA Today var atkvæðagreiðslan 
kölluð „ótrúlegur heigulsháttur“ og í 
leiðara blaðsins voru þingmenn sagð-
ir mannleysur. thorgnyr@frettabladid.is

Umferðaröryggi „Ég lenti í því 
sjálf fyrir nokkrum árum að það 
munaði hársbreidd að það væri 
keyrt á mig og tvö börn þegar ég 
var að ganga yfir Reykjaveginn,“ 
segir Vanda Sigurgeirsdóttir, ein 
foreldranna sem safna undir-
skriftum fyrir að fá gönguljós við 
götuna.

Í að minnsta kosti 25 ár hefur 
verið umræða um þörfina á göngu-
ljósum við Reykjaveginn, götuna 
sem er á milli annars vegar Laugar-
dalsins, laugarinnar og World Class 
og hins vegar Laugarnesskóla. 
Mikill fjöldi barna fer yfir götuna 
á degi hverjum en síðustu ár hefur 
umferðin aukist  mikið vegna 

fólks  á leið í líkamsrækt, ferða-
manna á hótelum og gistiheimilum 
í hverfinu og þéttingu byggðar.

„Bílstjórinn sem keyrði næstum 
á mig var í símanum og ég gekk 200 
metra spöl hér í gær og á leiðinni 

sá ég átta í símanum. Hættan sem 
skapast vegna þess, aukin umferð 
og aukinn hraði valda því að gatan 
er slysagildra og það þarf að gera 
eitthvað í því áður en það verður 
alvarlegt slys. Það er bara tíma-
spursmál,“ segir Vanda, sem ásamt 
tveimur öðrum mæðrum í hverfinu 
gengur í hús þessa dagana.

Hverfisbúar geta einnig skrifað 
sig á listana sem eru hjá fisksal-
anum í hverfinu. Viðbrögðin hafa 
ekki látið á sér standa. „Það hafa 
margir hugsað um þetta lengi en 
nú er orðin knýjandi nauðsyn.“

Hverfisbúar munu afhenda borg-
arstjóra listana á næstu dögum.  
– ebg

Það hafa margir 
hugsað um þetta 

lengi en nú er orðin knýjandi 
nauðsyn.
Vanda Sigurgeirsdóttir, íbúi í Laugar-
dalnum

Atkvæðagreiðslan 
vekur hjá mér 

hrylling en kemur mér ekki 
á óvart.
Chris Murphy, þing-
maður demókrata

Það sem við ættum 
að láta þetta snúast 

um er baráttan við að 
útrýma öfgafullum íslam-
isma sem er 
orsök þess sem 
gerðist í 
Orlando.
John Cornyn, þing-
maður repúblikana

Foreldrar í Laugardalnum safna undirskriftum fyrir gönguljós

sigríður Ásta Klörudóttir, Vanda sigurgeirsdóttir og Jóna Björk sigurjónsdóttir þora 
ekki að senda börnin sín ein yfir götuna og standa því fyrir undirskriftasöfnun fyrir 
gönguljósum. FréttABlAðið/ANtON BriNK 
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Við óskum íslenska karlalandsliðinu til hamingju með glæstan 
árangur og þátttökuna á lokamóti EM í Frakklandi. Við getum öll 

verið stolt af strákunum og Landsbankinn óskar liðinu góðs gengis 
í leikjunum sem nú eru framundan á EM. Áfram Ísland.

Kynntu þér hugmyndir Lars um fótboltann og taktu þátt í 
skemmtilegum leik um strákana okkar á landsbankinn.is/em2016.

Gangi ykkur 
 vel strákar!



Siemens kæliskápar á sumartilboði.

Gildir til 24. júní eða meðan birgðir endast.

Kæliskápur
KG 36VUW20

Hvítur, 186 sm. Útdraganleg „crisper-
Box“- skúffa sem tryggir lengur 
ferskleika grænmetis og ávaxta. 
LED-lýsing. „lowFrost“-tækni: 
Lítil klakamyndun. Stór „bigBox“-
frystiskúffa. Hraðfrysting.
H x b x d: 186 x 60 x 65 sm.

Tilboðsverð:

Fullt verð: 94.700 kr.
74.900 kr.

Kæliskápur stál 186 sm
KG 36VVI32

Stál, 186 sm. Orkuflokkur A+. 
Útdraganleg „crisperBox“-skúffa sem 
tryggir lengur ferskleika grænmetis 
og ávaxta. LED-lýsing. „lowFrost”-
tækni: Mjög lítil klakamyndun og 
affrysting auðveld. Stór „bigBox“-
frystiskúffa. Hraðfrysting. 
H x b x d: 186 x 60 x 65 sm.

Tilboðsverð:

Fullt verð: 133.900 kr.
104.900 kr.

Vinnumarkaður „Við munum leita 
svara hjá ríki og Sambandi íslenskra 
sveitarfélaga,“ segir Þórunn Svein-
bjarnardóttir, formaður BHM. 

Kynbundinn launamunur meðal 
félagsmanna BHM var 11,7 prósent 
árið 2015. Það sýna niðurstöður 
kjarakönnunar sem var gerð á vegum 
bandalagsins. Meðal svarenda sem 
störfuðu hjá ríki og öðrum sveitar-
félögum en Reykjavíkurborg jókst 
kynbundinn launamunur milli 
kannana, en minnkaði á meðal svar-
enda sem störfuðu hjá Reykjavíkur-
borg og einkafyrirtækjum.

„Það sem veldur mestum von-
brigðum er að launamunur 
kynjanna er að aukast en ekki að 
minnka, og þá erum við að tala um 
leiðréttan launamun,“ segir Þórunn.

Sambærileg könnun sem var 
gerð í fyrra sýndi að kynbundinn 
launamunur var 9,4 prósent. Þá er 
átt við þann launamun sem eftir 
stendur þegar laun beggja kynja 
hafa verið uppfærð miðað við 100 
prósent starf og leiðrétt hefur verið 
fyrir áhrifum ýmissa þátta á heildar-
greiðslur, s.s. mismunandi starfs-
hlutfalls og vinnustundafjölda, 

menntunar, aldurs og ábyrgðar í 
starfi.

„Ekki síður þarf að skoða óleið-
réttan launamun sem er rétt tæp-
lega 18 prósent, hann segir okkur 
meiri sögu um stöðu karla og 
kvenna á vinnumarkaði. Þessi 
niðurstaða könnunar okkar veldur 
okkur miklum vonbrigðum,“ segir 
Þórunn.

„Þetta er kerfisvandi og hér eru 
stærstu vinnuveitendur á land-
inu, ríki og önnur sveitarfélög en 
Reykjavík, ekki að standa sig þegar 
kemur að því að meta fólk til starfa 

eða meta framgang í starfi. Það er 
skoðunarefni. Umfang vandans er 
það mikið að við erum að tala um 
mannréttindabrot. Þetta eru brot á 
lögum og það verður að taka á þeim 
á öllum vinnumarkaðnum,“ segir 
Þórunn og minnir á að vandinn sé 
ekki vandi kvenna.

„Þetta er vandi samfélagins, á end-
anum er það þannig að ævitekjur 
kvenna eru lægri en karla vegna mis-
réttisins, þær fá lægri lífeyri og eru á 
verri kjörum allt lífið, þetta er risa-
stórt samfélagsmál,“ segir Þórunn.  
kristjanabjorg@frettabladid.is 

Konur á verri kjörum en karlar allt lífið
Formaður BHM ætlar að leita svara hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga en önnur sveitarfélög en Reykjavík koma illa út úr könnun 
bandalagsins á kynbundnum launamun. Stærsti vinnuveitandi landsins, ríkið, þarf einnig að skoða sinn gang, segir formaðurinn.

Þetta er vandi 
samfélagins, á 

endanum er það þannig að 
ævitekjur kvenna eru lægri 
en karla vegna misréttisins.
Þórunn Svein-
bjarnardóttir, 
formaður BHM

Umdeild löggjöf Fjöldi mótmælenda safnaðist saman fyrir utan þinghúsið í Stokkhólmi í Svíþjóð í gær, til að mótmæla nýrri löggjöf sem yfirgnæf-
andi meirihluti þingmanna samþykkti. Nýju lögin herða reglur um hælisleitendur og sameiningu fjölskyldna í landinu. Á síðasta ári sótti metfjöldi 
um hæli í Svíþjóð, eða um 160 þúsund manns. Flestir hælisleitendur í Evrópu leita til Þýskalands en þar á eftir kemur Svíþjóð. Fréttablaðið/EPa

Mótmælt í Stokkhólmi 

„You’re fired!“ sagði trump gjarnan 
í raunveruleikaþætti sínum, the 
apprentice. NordicPhotos/aFP

Bandaríkin Donald Trump, forseta-
frambjóðandi repúblikana í Banda-
ríkjunum, rak í fyrradag kosninga-
stjóra sinn, Corey Lewandowski. 
Samkvæmt heimildum CNN var 
ástæða brottrekstursins þrýstingur 
úr innsta hring framboðsins sem 
og minnkandi stuðningur í skoð-
anakönnunum. Lewandowski 
hefur verið dyggur stuðningsmaður 
Trumps og er meðal annars lands-
fundarfulltrúi fyrir Trump í New 
Hampshire.

Heimildarmaður CNN greinir 
frá því að Lewandowski hafi eggjað 
Trump áfram, meðal annars þegar 
Trump lét ummæli falla um að 
dómari í málsókn á hendur honum 
væri vanhæfur þar sem hann væri af 
mexíkóskum ættum. Trump sagði 
vanhæfni hans stafa af því að hann, 
Trump, vildi reisa vegg á landa-
mærum Bandaríkjanna og Mexíkó.

Samkvæmt meðaltali skoðana-
kannana sem RealClear Politics 
tekur saman mælist Trump með 39 
prósenta fylgi en Hillary Clinton, 
líklegur frambjóðandi demókrata, 
45 prósent. – þea

Trump rekur 
aðstoðarmann
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HÖNNUN Í
FREMSTU LÍNU

RANGE ROVER EVOQUE

Nýr Range Rover Evoque er hlaðinn hrífandi nýjungum sem fullkomna útlit þessa 
einstaka sportjeppa. Ný 2,0 lítra INGENIUM dísilvél Evoque er ekki einungis léttari 
og aflmeiri heldur nýtir hún eldsneytið að meðaltali um 17% betur og hefur að 
sama skapi 17% minni CO2 útblástur. Við bjóðum ykkur velkomin að reynsluaka 
nýjum Range Rover Evoque.

Range Rover Evoque dísil, sjálfskiptur kostar frá 7.990.000 kr.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

www.landrover.is



54.900 kr. á mánuði* 41.900 kr. á mánuði* 36.300 kr. á mánuði*24.500 kr. á mánuði*

5.790.000 kr. 4.450.000 kr. 3.890.000 kr.2.590.000 kr.

Kia Sorento Classic Kia Sportage EX 4WD Kia Carens EXKia cee’d EX SW
Árgerð 7/2014, ekinn 46 þús. km, 
dísil, 2200 cc, 200 hö, sjálfskiptur, 
eyðsla frá 6,7 l/100 km.

Árgerð 5/2013, ekinn 81 þús. km, 
dísil, 2000 cc, 136 hö, sjálfskiptur, 
eyðsla frá 6,0 l/100 km.

Árgerð 5/2014, ekinn 73 þús. km, 
dísil, 1700 cc, 136 hö, sjálfskiptur, 
eyðsla frá 5,2 l/100 km.

Árgerð 9/2013, ekinn 62 þús. km, 
dísil, 1396 cc, 90 hö, beinskiptur, 
eyðsla frá 4.4 l/100 km.

Notaðir

 ÁR
  EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

 ÁR
  EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

 ÁR
  EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Notaðir

 ÁR
  EFTIR AF
ÁBYRGÐ

Ábyrgð fylgir! NOTAÐIR BÍLAR
www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

Mánaðargreiðsla m.v. 50% bílalán í 72 mánuði. Vextir 9,25% og árleg hlutfallstala kostnaðar er 11.4%.
Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar.

*
**

umhverfismál Nauðsynlegt er 
að draga úr losun næringarefna í 
Mývatn, þó ósannað sé að losun 
þeirra sé helsta orsök þess vanda 
sem lífríki vatnsins er í. Lög og reglur 
um vernd Mývatns og Laxár duga til. 
Miðað við fyrirliggjandi þekkingu 
þarf að hreinsa fráveituvatn til að 
minnka álag á vatnið.

Samstarfshópur um málefni 
Mývatns skilaði skýrslu um liðna 
helgi með ábendingum og saman-
tekt á upplýsingum um ástand 
vatnsins og mögulegar aðgerðir til 
að draga úr neikvæðum áhrifum 
og efla rannsóknir og vöktun. Í 
skýrslunni segir m.a. að rétt sé að 
ríkisvaldið og Skútustaðahreppur 
vinni saman að umbótum í fráveitu-
málum og öðrum aðgerðum til að 
draga úr innstreymi næringarefna 
í Mývatn.

Þar segir jafnframt að líta þarf til 
varúðarreglunnar í þessu samhengi, 
en röksemdin að baki varúðarregl-
unni er óvissa, í flestum tilvikum vís-
indaleg óvissa og skortur á upplýs-
ingum, um hvort ákveðnar aðgerðir 
eða eftir atvikum aðgerðaleysi muni 
hafa óæskileg áhrif á umhverfið.

Í skýrslunni er með ítarlegum 
hætti fjallað um ástandið sem hefur 
verið í fréttum bróðurpartinn af 
þessu ári. Óvissu um losun nær-
ingarefna af manna völdum, en 
jafnframt þá staðreynd að Mývatn 
er þannig gert af náttúrunnar 
hendi að lítil röskun á næringar-
efnasamsetningu getur verið nóg 
til að valda miklum breytingum. 
Óháð neikvæðri þróun á lífríki 
Mývatns þarf að taka fráveitumál 
Skútustaðahrepps til sérstakrar 
skoðunar, og vart hjá því komist 
að þar stígi ríkisvaldið inn í skyldur 
sveitar félagsins sem hefur ekki bol-
magn til að standa undir breyting-
um sem bundnar eru í lög.

Þá segir að rétt sé að skoða aðrar 
aðgerðir til að draga úr innstreymi 
næringarefna, einkum frá landbún-
aði og landgræðslu, t.d. með ráð-
gjöf um áburðargjöf til að tryggja 
að þau næringarefni berist síður í 
vatnið.

Þá segir: „Brýnt er að víðtæk 
greining á lausnum í fráveitu-
málum taki eins skamman tíma 
og unnt er. Starfshópurinn telur 
þó að betra sé að skoða vandann 

og lausnir í stærra samhengi en 
að hefjast handa við fráveitufram-
kvæmdir í Reykjahlíð strax í sumar. 
[…] Gott er að ná niðurstöðu um 
fjármögnun átaks í fráveitumálum 
við Mývatn sem fyrst svo hægt sé 
að gera ráð fyrir verulegum fram-
kvæmdum í Reykjahlíð á árinu 
2017.“

Nauðsynlegt er að efla rann-
sóknir og vöktun á Mývatni og 

Laxá, og í skýrslunni er að finna 
langan lista sem fellur undir þetta 
atriði. Efla þarf fræðslu til íbúa og 
ferðamanna, sem talin er skjótvirk 
leið til að halda áhrifum manna á 
vatnið í lágmarki.

Í framhaldinu mun Sigrún 
Magnúsdóttir, umhverfis- og auð-
lindaráðherra, leggja skýrsluna og 
hugmyndir starfshópsins fram í 
ríkisstjórn. svavar@frettabladis.is

Grípa þarf strax til aðgerða  
við Mývatn til bjargar lífríki
Hefja þarf greiningarvinnu á fráveitumálum í Skútustaðahreppi sem fyrst, framkvæmdir verða að bíða 
næsta árs. Ríkið verður að koma að málum. Fræða þarf íbúa þéttbýlis, bændur og ferðamenn um vandann.  

Mývatn – flókið og sveiflukennt

l  Síðustu tvö sumur hafa verið miklir blómar af blábakteríum, en þá urðu 
stórir hlutar Mývatns og Laxár græn- og brúnlitaðir og skyggni í vatninu 
lítið sem ekkert.

l  Botngróður í meginhluta vatnsins hefur því horfið að mestu á undan-
förnum árum. Meðal annars hefur vaxtarsvæði kúluskíts rýrnað svo 
mjög að hann finnst varla lengur í vatninu. Viðkomubrestur hefur verið 
hjá bleikju í Mývatni frá 2000 svo að hún má teljast í útrýmingarhættu.

l  Vistkerfi Mývatns er flókið, síkvikt og sveiflukennt, sem gerir erfitt um 
vik að greina frumorsakir breytinganna. Á það bæði við um breytingar 
sem hafa verið í gangi um langan tíma, s.s. samdrátt í botngróðri og 
bleikjustofni og þær sem hafa vakið sérstaka athygli á allra síðustu 
árum, s.s. mikla blábakteríublóma og fækkun hornsíla.
- Ekki er fullljóst hvað veldur þessari þróun, en henni svipar til breytinga 

sem verða í stöðuvötnum við að fá of mikið af næringarefnum.

Nægar upplýsingar liggja fyrir til að undirbúa aðgerðir við Mývatn. Fréttablaðið/VilhelM

Kjaramál Enn ber mikið í milli í 
kjaraviðræðum flugumferðarstjóra 
við Isavia og Samtök atvinnu-
lífsins. Aukast því líkur á að ekki 
verði bundinn endi á deiluna fyrir 
úrskurð gerðardóms átjánda næsta 
mánaðar.

Samningafundi lauk án árang-
urs á þriðjudag. Ríkissáttasemjari 
hefur boðað næsta fund á föstudag, 
sama dag og út rennur frestur sem 
gefinn var til samninga í lögum sem 
Alþingi setti á aðgerðir flugumferð-
arstjóra í byrjun mánaðarins. Á þá 
að skipa gerðardóm sem úrskurðar 
í deilunni.

Samkvæmt upplýsingum frá Isavia 
á það þó ekki að stöðva viðræður um 
einstaka þætti samnings þó að deilan 
sé komin á borð gerðardóms.

Sigurður Ólafsson, framkvæmda-
stjóri mannauðssviðs Isavia, sagði 
við fréttastofu í gær að þess yrði 
freistað að ná saman á fundinum 
á föstudag. „Ég vona bara að við 
náum samningi, það er betra fyrir 
alla aðila,“ sagði hann.

Þá segist Sigurjón Jónasson, for-
maður Félags íslenskra flugum-
ferðarstjóra, hóflega bjartsýnn á að 
saman náist á fundinum. „En auð-
vitað vonumst við til þess að geta 
lent þessu með einhverjum hætti á 
föstudag. Annars er það bara gerðar-
dómur,“ segir hann.

Samtök atvinnulífsins og Isavia 
hafa lagt áherslu á að nýr samn-
ingur við flugumferðarstjóra falli 
að ramma SALEK-samkomulagsins, 
en flugumferðarstjórar hafa í ljósi 
manneklu og samanburðar við 
launa erlendis krafist meiri hækk-
ana. – óká

Funda næst 
á föstudag

svÍÞjÓÐ Hert innflytjendalög voru 
samþykkt í sænska þinginu í gær og 
taka þau gildi 20. júlí 2016. Mark-
miðið er að draga verulega úr komu 
hælisleitenda til Svíþjóðar samtímis 
því sem bæta á aðstöðu hælisleitenda.

Framvegis verður dvalarleyfi 
veitt til bráðabirgða nema þegar 
um kvótaflóttamenn er að ræða. 
Sameining fjölskyldna verður tak-
mörkuð. Möguleika á að samein-
ast fjölskyldu sinni fá eingöngu 
þeir sem fengið hafa dvalarleyfi til 
þriggja ára sem flóttamenn en þá 
verður viðkomandi að geta séð fyrir 
fjölskyldu sinni og hafa yfir að ráða 
hæfilega stóru húsnæði. – ibs

Svíar herða lög 
um flóttamenn

Auðvitað vonumst 
við til þess að geta 

lent þessu með einhverjum 
hætti á föstudag.
Sigurjón Jónasson, formaður FÍF.
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https://we.tl/vESZjn2NMp

- kjósum reynslu 
   á Bessastaði

DavíðForseti  verður að hafa burði og þekkingu til að móta 
sér sjálfstæðar skoðanir í mikilvægum málum. 

Þekking á stjórnskipan landsins, reynsla af 
alþjóðlegu umhverfi og leiðtogahæfileikar eiga að 
ráða úrslitum þegar við kjósum okkur forseta.

Látum reynsluna 
ráða úrslitum

Fylgstu með á Facebook   |   www.xdavid.is



AlmAnnAvArnir „Já, allur hópurinn 
finnur fyrir auknu álagi,“ segir Jón 
Pétursson, formaður fagdeildar 
slökkviliðsmanna hjá Landssam-
bandi slökkviliðs- og sjúkraflutn-
ingamanna. 

Hann hefur starfað sem slökkvi-
liðs- og sjúkraflutningamaður í 
32 ár og segir ástandið hafa verið 
slæmt um nokkurn tíma en það fari 
versnandi.

„Fjölgun sjúkraflutninga kemur 
þar inn. Í raun er slökkvilið höfuð-
borgarsvæðisins sjúkrabílaþjónusta 
með slökkviívafi í dag. Það kemur 
niður á slökkvistarfinu,“ segir hann.

Í Fréttablaðinu í gær var sagt frá 
því að fækka eigi starfsmönnum 
slökkviliðsins í sumar til að standast  
fjárhagsáætlun. Jón segir niður-
skurðinn löngu vera kominn yfir öll 
sársaukamörk. Fáliðun valdi álagi, 
ekki síst á ögurstundu.

„Þegar sjúkrabíll fer út þá erum 
við tveimur færri á stöðinni þannig 
að það kemur oft og iðulega fyrir að 
stöðvar séu mannlausar eða mann-
aðar einum varðstjóra. Það þýðir að 
við getum verið illa í stakk búin til 
að takast á við bráð tilfelli eins og 
eldsvoða.“

Beðið eftir mannskap
Jón tekur dæmi um eldsvoða í bíl-

Fara eftir reglum eða bjarga mannslífi?
Jón Pétursson slökkviliðsmaður segir fáliðun í slökkviliðinu og laskað eldvarnaeftirlit vera tifandi tímasprengju sem valdi miklu álagi 
og flótta úr stéttinni. Hann segir ekki boðlegt að slökkviliðsmenn séu settir í þá aðstöðu að mæta vanbúnir í eldsvoða og til björgunar. 

Jón hefur rétt á að hætta reykköfun og sjúkraflutningum vegna aldurs en gerir það ekki vegna manneklu. FréttaBlaðið/Hanna

Þú reynir 
hugsanlega að fara 

einn inn. Það þýðir að ef 
eitthvað kemur fyrir, þá berð 
þú ábyrgðina því þú fórst 
ekki eftir reglum. Segjum að 
þú deyir, hvað segir trygg-
ingafélagið? Og hvað með 
afkomu fjölskyldunnar?

Við erum að missa 
fólk úr stéttinni. Í 

dag er lítið sem heldur fólki í 
starfinu.

1-2 
færri verða á vöktum 
slökkviliðsins í sumar eða 21 
að lágmarki.

Eldvarnaeftirlits- 
mönnum hefur fækkað um 
helming síðastliðin tvö ár

Erla Björg  
Gunnarsdóttir
erlabjorg@365.is
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Áreiðanleg vörn alla nóttina.  
Þú upplifir hreinleika og  

ferskleika þegar þú vaknar.

Eini tíðatappinn 
með verndandi 
SilkTouch™  
vængjum

               NÝJUNG!

JJ
24
08

skúr við Snorrabraut í síðustu viku. 
Þá þurfti að kalla út þrjá dælubíla frá 
þremur stöðvum, ekki til að ráða við 
eldinn heldur til að safna nægilegum 
mannafla fyrir reykköfun.

„Tveir slökkviliðsmenn frá Skógar-
hlíð voru mættir fyrstir á staðinn. Þeir 
fengu að vita að það væri hugsanlega 
manneskja inni í bílskúrnum. En þeir 
gátu ekki farið í reykköfun þar sem 
þeir voru bara tveir. Það þurfa að lág-
marki tveir að fara saman inn og svo 
þarf mannskapur að vera fyrir utan til 
að leiðbeina, eiga í samskiptum, passa 
búnaðinn og tryggja að reykkafarar 
verði ekki vatnslausir.“

Vegna þessa þurftu mennirnir tveir 
að bíða eftir fleiri bílum án þess að 
geta farið inn og athugað með fólk. 
Jón segir það valda bæði álagi og tog-
streitu í slökkviliðsmönnum.

„Sem betur fer kom í ljós að enginn 
var inni. En í hvaða aðstöðu er verið 
að setja menn? Þeir koma vanbúnir 
í björgun. Segjum að allt sé öskrandi 
vitlaust fyrir utan og einhver er í 
hættu inni. Hvað gerir þú, sem björg-
unarmaður? Þú reynir hugsanlega að 
fara einn inn. Það þýðir að ef eitthvað 
kemur fyrir þá berð þú ábyrgðina því 
þú fórst ekki eftir reglum. Segjum að 
þú deyir, hvað segir tryggingafélagið? 
Og hvað með afkomu fjölskyldunn-
ar?“

Jón segir að slökkviliðsmenn 
vilji ekki standa frammi fyrir svona 
aðstæðum, að þurfa að velja á milli 

þess að fara eftir reglunum eða bjarga 
lífi. 

„Þetta er ekki þægileg vitneskja, að 
vita að við erum reglulega mjög van-
búnir til þess að takast á við alvarleg 
tilfelli sem koma upp, sem er lífs-
björgun. Þetta ástand er tifandi tíma-
sprengja.“

Helmingi færri í eftirliti
Samkvæmt gögnum sem Frétta-
blaðið hefur undir höndum hefur 
eldvarnaeftirlitsmönnum fækkað 
um helming síðastliðin tvö ár hjá 
slökkviliðinu og ekki hægt að ráða 
menn til starfa á þessu ári sökum 
þröngrar fjárhagsstöðu.

„Eldvarnaeftirlitið er laskað. Það 
vantar margfalt fleiri í það miðað 
við það sem gengur og gerist í 
borgum erlendis,“ segir Jón og bætir 
við að öflugt eldvarnaeftirlit fækki 
brunum og minnki tjón. 

„Þetta er ekki ásættanlegt fyrir 
okkur en ekki heldur hinn almenna 
borgara. Það er engin spurning að 
þetta eykur hættu á eignatjóni en 
númer eitt þá lýtur þetta að sjálf-
sögðu að öryggi.“

Flótti úr stéttinni
Þessar erfiðu aðstæður hafa sett sitt 
mark á stéttina á undanförnum árum. 
„Við erum að missa fólk úr stéttinni. Í 
dag er lítið sem heldur fólki í starfinu. 
Áður fyrr reyndi fólk að horfa á ein-
hverja góða punkta þegar á móti blés. 
Nú þarf svo lítið til að fólk fari.“

Ein afleiðing er að stéttin er að eld-
ast hratt. „Það er sannarlega gott að 
hafa reynsluna en nú er svo komið 
að margir menn hafa unnið sér inn 
ákveðin réttindi. Ég er til dæmis 57 
ára gamall. Það veitir mér rétt til að 
hætta reykköfun og hætta sem sjúkra-
flutningamaður. En ég geri það ekki. 
Það er ekki hægt út af mönnuninni, ég 
finn hreinlega til ábyrgðar.“ 

Þetta er ekki 
þægileg vitneskja, 

að vita að við erum reglulega 
mjög vanbúnir til þess að 
takast á við alvarleg tilfelli 
sem koma upp, sem er 
lífsbjörgun.
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8. - 15. SEPTEMBER 2016

GARDAVATNIÐ   
ÍTALÍA 
Frábær ferð á glæsilegum stað. Dvalið á 
fjögurra stjörnu hóteli með góðum aðbúnaði. 
Innifalið skoðunarferð umhverfis Gardavatnið 
og dagsferð til Verona. Farastjóri í þessir ferð 
verður Hlíf Ingibjörnsdóttir.

NÁNAR Á UU.IS

Að undanförnu hefur mér gefist tækifæri til að 
kynna þær hugmyndir og áherslur sem ég hef 
lagt til grundvallar við framboð mitt til embætt-

is forseta Íslands. Ég hef hitt þúsundir Íslendinga, bæði 
á förnum vegi og á skipulögðum kosningafundum, og 
fjölmargir hafa haft samband við mig að fyrra bragði. 
Öllu þessu fólki þakka ég af auðmýkt.

Meðal þess sem ég hef lært er að stærstur hluti 
þjóðarinnar telur að forsetaembættið sé mikilvægt og 
vill að forseti sé málsvari allrar þjóðarinnar, hafi þekk-
ingu og skaphöfn til að stuðla að sátt og sé tilbúinn til 
að tala við þjóðina og að hlusta á hana. Umfram allt 
þarf forseti ætíð að skilja að embættið sjálft er stærra 
og mikilvægara en hver sá einstaklingur sem því gegnir 
hverju sinni.

Verði ég kjörinn forseti Íslands á laugardag mun ég 
nálgast embættið af þeirri virðingu og auðmýkt sem 
það á skilið. Í því getur falist margt. Forseti getur þurft 
að standa bjargfast á eigin sannfæringu en einnig að 
vera tilbúinn til þess að miðla málum. Hann þarf að 
vera staðfastur talsmaður þjóðarhagsmuna þegar þörf 
er á en koma einnig virðulega fram fyrir hönd þjóðar-
innar. Hann þarf að vera uppörvandi og bjartsýnn 
þegar á móti blæs en kunna að gleðjast og sýna þakk-
læti þegar vel gengur. Forseta Íslands ber að standa 
vörð um góðar íslenskar hefðir, tungu og menningu 
en fagna líka nýjum straumum og taka þá upp á arma 
sína.

Forseti þarf að skynja og skilja þarfir og væntingar 
ólíkra þjóðfélagshópa og vera jafnvígur á samskipti 
við alla Íslendinga, hvar sem þeir eru staddir á ævivegi 
sínum og hverjar sem aðstæður þeirra kunna að vera.

Í anda þeirra hugmynda sem ríktu þegar lýðveldið 
Ísland var stofnað 1944 á forseti að vera sameiningar-
tákn þjóðarinnar, enda eini embættismaðurinn sem 
kjörinn er í beinum kosningum. Fyrri forsetar hafa 
mótað embættið eftir sínu höfði en innan þess ramma 
sem lög og hefðir skapa. Næsti forseti á að fylgja þessu 
fordæmi forvera sinna, læra bæði af því sem vel var 
gert og því sem miður fór. Fyrst og fremst á forseti að 
vera öllum óháður, hlýða eigin samvisku og þjóna 
öllum jafnt í landinu. Þannig forseti vil ég vera.

Þannig forseti vil ég vera

Guðni Th.  
Jóhannesson
í framboði til 
embættis  
forseta Íslands

Fyrst og 
fremst á 
forseti að vera 
öllum óháð-
ur, hlýða eigin 
samvisku og 
þjóna öllum 
jafnt í land-
inu.

Ekki verður annað sagt en að niðurstaða 
kjarakönnunar Bandalags háskólamanna 
(BHM) sem kynnt var í gær komi á óvart. 
Í stað þess að þokist í rétta átt við að 
eyða launamun kynjanna kemur í ljós að 
kynbundinn launamunur hefur aukist á 

milli ára.
Í ljós kemur að kynbundinn launamunur er 11,7 

prósent á síðasta ári og það þegar leiðrétt hefur verið 
fyrir þáttum sem áhrif hafa á heildargreiðslur, svo 
sem mismunandi starfshlutfalli, fjölda vinnustunda, 
menntunar, aldurs og ábyrgðar í starfi. Staða kvenna 
er 2,3 prósentustigum lakari en ári fyrr þegar leið-
réttur launamunur var 9,4 prósent.

Um er að ræða afturför sem er náttúrlega sláandi 
í ljósi mikillar umræðu, stefnumörkunar og baráttu 
við að útrýma launamun síðustu ár.

Skýringa hlýtur að vera þörf frá ríkinu og þeim 
sveitarfélögum sem ljóst er að mega vita upp á sig 
skömmina í þessum efnum. Hjá Reykjavíkurborg 
og einkafyrirtækjum hefur launamunur kynjanna 
nefnilega minnkað. Sem þýðir að enn meira hallar 
á konur hjá ríkinu og hinum sveitarfélögunum fyrst 
launamunurinn eykst í heildina á milli ára.

Sveiflan er töluverð. Á meðan launamunur 
minnkar hjá Reykjavík milli 2014 og 2015 um fjögur 
prósentustig, fer úr 13 prósentum í níu, þá eykst 
hann um 11 prósentustig hjá öðrum sveitarfélögum, 
fer úr 18 prósentum í 29 prósent á síðasta ári. Hjá 
ríkinu eykst hallinn um tvö prósentustig, fer úr 14 
prósentum í sextán.

Þá er hárrétt sem Þórunn Sveinbjarnardóttir, 
formaður BHM, bendir á í frétt blaðsins af þessum 
málum í dag að ekki þurfi síður að skoða óleiðréttan 
launamun kynjanna, sem er rétt tæp 18 prósent. 
„Hann segir okkur meiri sögu um stöðu karla og 
kvenna á vinnumarkaði,“ segir hún og það er hár-
rétt. Það er til dæmis til lítils að tala um jafnrétti 
kynjanna og jafna stöðu á vinnumarkaði þegar þak 
á greiðslur vegna fæðingarorlofs er jafn lágt og raun 
ber vitni. Ljóst er að karlar, sem eru launahærri, 
taka þá síður slíkt orlof og það viðheldur ójafnvægi 
kynjanna á vinnumarkaði.

„Umfang vandans er það mikið að við erum að tala 
um mannréttindabrot. Þetta eru brot á lögum og það 
verður að taka á þeim á öllum vinnumarkaðnum,“ 
segir Þórunn líka í blaðinu í dag og bendir á að vegna 
þessa misréttis séu ævitekjur kvenna lægri sem aftur 
þýði að þær fái lægri lífeyri og séu á verri kjörum en 
karlar alla sína ævi.

Sú spurning hlýtur að vakna, að því gefnu að fólk 
geti skrifað undir að í launamuninum felist mann-
réttindabrot, hvort ekki sé eðlilegt að bæta konum 
upp hallann með einhverjum hætti þegar til dæmis 
kemur að töku lífeyris. „Þetta er risastórt samfélags-
mál,“ segir Þórunn og það er rétt.

Ólíðandi 
óréttlæti

Skýringa 
hlýtur að vera 
þörf frá 
ríkinu og 
þeim sveitar-
félögum sem 
ljóst er að 
mega vita 
upp á sig 
skömmina í 
þessum 
efnum.

Sjálfstæðisfólk í garðabæ?
Uppi varð fótur og fit innan 
herbúða Ástþórs Magnússonar 
þegar upp komst um leyndar-
mál Guðna Th. Jóhannessonar 
þess efnis að innstu menn hans 
séu innviklaðir í Sjálfstæðis-
flokkinn. Vill Ástþór meina að 
Guðni sé framlenging peninga-
valdsins í landinu. Guðni svar-
aði því nú til að þetta væru bara 
vinir hans síðan í barnæsku og 
hann væri óflokksbundinn. Það 
verður að segjast að svör Guðna 
eru trúverðug. Hann ólst upp í 
Garðabæ og því mjög ólíklegt 
að hitta ekki á sjálfstæðismann 
sem æskuvin. Alveg eins og það 
er ólíklegt að hitta hógværan 
Mývetning.

Kosningar í kyrrþey
Annars er merkilegt að þjóðin er 
að fara á límingunum vegna EM 
í knattspyrnu nú þremur dögum 
fyrir kosningar til forseta 
Íslands. Íslensk þjóð hefur beðið 
í hvorki meira né minna en tvo 
áratugi eftir því að velja sér 
forseta lýðveldisins. Ef íslenska 
liðið kemst áfram upp úr riðli 
sínum og leikur í útsláttar-
keppni mótsins í Frakklandi má 
telja líklegt að forsetakosningar 
fari fram í kyrrþey. Ef svo fer 
að við verðum fastagestir á 
lokakeppni EM þurfum við að 
endurskoða þennan tíma fyrir 
forsetakosningar. Það hreinlega 
gengur ekki að hafa þessa tvo 
viðburði á sama tíma.
sveinn@frettabladid.is
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Sá sem þessar línur ritar fagnar 
fjölmenningu og vaxandi 
fjölbreytileika hér á landi 

sem auðgar íslenskt mannlíf. Síst 
megum við þó víkja okkur undan 
umræðunni um grunngildi og leik
reglur íslensks samfélags, þegar 
hratt fjölgar gistivinum og nýjum 
ríkisborgurum úr öðrum menn
ingarkimum heimsins.

Takið af ykkur skóna!
Furðufréttir af nýlegu neyðarút
kalli lögreglunnar að félagsheim
ilinu Ými við Öskjuhlíð hafa vakið 
athygli. Þessi fyrrum griðastaður 
tónlistargyðjunnar, sem Karlakór 
Reykjavíkur reisti á sínum tíma, 
hýsir nú Félag múslima á Íslandi. 
Svo harkalegar deilur spruttu þar 
upp milli tveggja hópa múslima í 
Reykjavík að embættismenn Sýslu
mannsins í Reykjavík og lögreglu

menn frá embætti lögreglustjórans 
í Reykjavík urðu að skerast í leik
inn.

Ekki voru hinir íslensku lög
reglumenn fyrr komnir á staðinn 
en þeim var gert að fara úr skónum 
að sið múslima, áður en þeir stigu 
fæti í gamla karlakórsheimilið. 
Tiplandi á sokkaleistunum reyndu 
þeir að stilla til friðar með þessum 
skapheitu fylgismönnum Múham
eðs spámanns en allt kom fyrir 
ekki. Skyndilega barst leikurinn út 
á Ýmislóðina þar sem æsingamenn 
flugust á með stórhættulegum 
steypujárnsvopnum. Lögreglu

mennirnir þustu því út á sokka
leistunum til að stöðva bardagann 
og var mikil mildi að enginn fór sér 
að voða. Átök af þessum toga hafa 
vart þekkst á Íslandi síðan á sögu
öld – nema ef vera skyldi meðal liðs
manna undirheima.

Andlegt ofbeldi – fyrr og nú
Uppákoma þessi og aðrar róstur 
ósáttra fylkinga leiða hugann að 
blóði drifinni slóð átaka í aldanna 
rás, þar sem tekist var á um mis
munandi hugmyndakerfi mann
skepnunnar, ekki síst margbreyti
leika hugmyndarinnar um Guð og 
eðli hans. „Ég vil fara minn veg, þú 
vilt fara þinn veg,“ söng Einar okkar 
áttavillti á síðustu öld, hinni sömu 
og sló öll fyrri met í mannfórnum 
á altari trúarbragða, pólitískra 
isma og kreddusmíða. Viðhorfið til 
alræðis kommúnismans og óheftrar 
frjálshyggju nýkapítalismans mark
aði víglínur stjórnmálanna lungann 
úr síðustu öld, jafnt á Íslandi sem 
annars staðar.

Kristnir menn hafa ekki verið 
barnanna bestir í tímans rás, með 
endalausa karpi sínu um merkingu 
einstakra þátta Biblíunnar, að ekki 
sé minnst á andlegt ofbeldi gagn
vart tilteknum hópum, s.s. konum 

og samkynhneigðum. Andlegt 
ofbeldi hefur svo aftur á síðari árum 
einkum birst okkur í vaxandi kröfu 
tiltekinna hópa um rétttrúnað 
gagnvart sinni sérvisku, kröfunni 
um skilyrðislaust og óbilandi 
„Political Correctness“ sem jafnan 
heftir skoðanafrelsi og vill fjötra 
frelsið til að gantast með tilteknar 
hugmyndir, trúarsetningar eða 
sjónarmið. Umfjöllun, sem gengur 
í berhögg við ríkjandi rétttrúnað 
um „viðkvæm“ málefni á borð við 
landamæri og kynjakvóta, getur 
orðið álitsgjöfum dýrkeypt, en 
djarfhuga uppistöndurum ábata
samt skemmtiefni.

Leysir Alnetið Almættið af hólmi?
Með aukinni menntun þjóðanna 
hefur þröskuldurinn milli þekk
ingar og trúar færst verulega til, 
ekki síst eftir opnun ómældra 
fróðleiksbrunna Netsins sem líkja 
má við allsherjar alfræðiorðabók. 
Alnetið hefur þannig sumpart tekið 
við hlutverki Almættisins varð
andi svör við stórum spurningum 
og smærri. Meðal sumra þjóða í 
fjötrum ofríkis hentar slík upplýs
ingaveita reyndar lítt ráðandi vald
höfum og aðgengi að henni er því 
verulega skert.

When in Rome …
Við Íslendingar státum af ýmsum 
þáttum sem þykja ekki sjálfsagðir 
meðal allra þjóða. Gestrisni er til 
dæmis eiginleiki sem við getum 
verið stolt af og eigum hvergi að slá 
af, frekar en umhyggju fyrir minna 
megandi systrum okkar og bræðr
um í sambræðingi ólíkra menn
ingarheima. Verum áfram gestrisin 
og hjartahlý en leyfum okkur að 
halda á lofti þeim viðmiðum sem 
við höfum komið okkur saman 
um hér í hánorðrinu og eru kjöl
festa íslenskrar þjóðmenningar. 
Setjum skýr viðmið í umgengni 
okkar við nýja gesti og nýja þegna 
frá mismunandi löndum og menn
ingarkimum. Þegar við dveljumst á 
Íslandi, lögum við okkur að íslensk
um gildum, siðum og leikreglum.

Þorgeir Ljósvetningagoði var  
með ’etta!
Þegar vikið er að trúarhita og 
óbilandi sannfæringu um tilvist og 
vilja æðri máttarvalda, er hollast að 
taka vægt til orða en einkum þó til 
vopna. Að líkindum færði Þorgeir 
Ljósvetningagoði okkur farsælustu 
leiðina að friðsömu fjölmenn
ingarsamfélagi nútímans: Að blóta 
á laun!

Farsæl fjölmenning í boði Ljósvetningagoða

Ég þykist vita að skipulagsferli 
Útvarpsreitsins í Efstaleiti í 
Reykjavík sé á síðustu metrum. 

Enn er þó auglýst eftir athugasemd
um við skipulagið. Mín athugasemd 
birtist hér. Hún felur jafnframt í 
sér andmæli gegn vaxandi verk
takaræði.

Ef mig ekki misminnir þá var 
upphaflega gert ráð fyrir þremur 
stórum RÚV byggingum á reitnum, 
þ.e. fyrir Útvarpið og Sjónvarpið 
og síðan upptökusali. Aldrei voru 
þó byggðar fleiri byggingar en ein 
á reitnum, sem ég hygg að hafi 
teygt sig frá Bústaðavegi að Lista
braut. Hugsunin var sú að byggja 
þyrfti yfir margvíslega þjónustu 
og menningarstarfsemi sem þessi 
fjölmiðill þjóðarinnar sinnti. Vig
dís Finnbogadóttir, forseti Íslands, 
sagði í ávarpi við opnun Útvarps
hússins, fara vel á því að staðsetja 
menninguna við Efstaleiti þar sem 
sæi vítt yfir.

Breytt umhverfi
Frá þessum tíma hafa allar aðstæður 
breyst. Til sögunnar eru komnir 
fleiri fjölmiðlar og áherslur í fram
leiðslu ljósvakaefnis allt aðrar en 
þegar húsakosturinn var upphaf
lega hannaður. Í stað mikils rýmis 
fyrir starfsemina hefur á síðari árum 
verið talin meiri þörf á óstaðbundn
um og hreyfanlegum tækjakosti. Að 
sama skapi hefur allur tækjabún
aður minnkað mjög í umfangi. Við 
þekkjum það frá tölvunum okkar, 
en hraðminnkandi tölvur eru hluti 
af þessari þróun.

Samhliða þessu hafa fyrirtæki sem 
starfa við framleiðslu sjónvarps
efnis eflst, að ekki sé minnst á kvik
myndaiðnaðinn, sem hefur bókstaf
lega sprungið út. Þá má ekki gleyma 

því að menntun á ýmsum sviðum 
fjölmiðlunar og fjölmiðlatengd list
sköpun hefur stóraukist. Hér er því 
að finna gróskumikið umhverfi þar 
sem einn þáttur styður annan.

Þegar aðstæður fyrr og nú eru 
bornar saman, verður manni ljóst, 
að í reynd stóð til að byggja undir 
þaki Ríkisútvarpsins yfir alla þessa 
starfsemi. Innihaldið var að eðli til 
hið sama og nú. Starfsemin hefur 
með öðrum orðum vaxið og fundið 
sér margbreytilegri skipulagsform.

Klasasvæði fjölmiðlunar
Og nú leyfi ég mér að spyrja hvort 
Útvarpsreiturinn í Efstaleiti væri 
ekki ákjósanlegt fjölmiðlunarhreið
ur; að þar verði skipulögð eins konar 
klasabyggð fyrir alla þessa starfsemi, 
eins og alltaf var í kortunum, og væri 
hún í ætt við klasabyggð háskóla
starfseminnar neðan Suðurgötu og 
talsvert þar austur úr. Þessi hugsun 
hefur oft leitað á huga minn en til
efnið til athugasemdar minnar til 
skipulagsyfirvalda nú, eru skrif íbúa 
á svæðinu, sem andæfa ákaft, en af 
veikum mætti, áformum um risastór
ar íbúðabyggingar á Útvarpsreitnum 
og vilja róttækar breytingar á núver
andi skipulagi. Þykir þeim mörgum 
vera sýnt að verktakar ráði of miklu 
um þróun byggðar í Reykjavík og að 
þetta sé enn eitt dæmi þar um.

Íbúar gegn verktakaræði
Ég hef margoft varað við verktaka
ræðinu. Það verður þannig til að 
fjárvana sveitarfélög (eða stofnanir) 
selja land og vilja fá sem mest fyrir 
sinn snúð. Verktakar bjóða í landið 
og vilja sem mest byggingarmagn 
bæði til að greiða fyrir lóðirnar og 
hafa eitthvað sjálfir upp úr krafsinu. 
Í þessu tilviki eiga bæði Borgin og 
Ríkisútvarpið hagsmuna að gæta 
sem seljendur lands.

Séra Þórir Stephensen, fyrr
verandi dómkirkjuprestur, skrifar 
um Efstaleitið í nýlegri grein í 
Fréttablaðinu að „í staðinn fyrir 
fallegan, friðsælan reit fáum við 
nágrannarnir svo fyrirferðarmikið, 
hábyggt og þröngsett hverfi, að það 
verður sannkallað ferlíki. Því meira 
byggingarmagn, þeim mun meira 
fé … Á liðnu sumri … lagði (ég) til 
a ð ra  ný t i n g u 
lóðarinnar. Ég 
stakk upp á, að 
borgin keypti 
hana og nýtti í 
þágu útivistar 

og afþreyingar fyrir þá sem búa 
þarna í kring.“

Borgaryfirvöld vilja hlusta
Stjórnendur Reykjavíkurborgar 
hafa marglýst þeim ásetningi að 
vilja hlusta á íbúana og taka tillit til 
óska þeirra. Þvert á þá hugsun koma 
síðan byggingaverktakarnir.

Stórvarasamt er hve þeir eru 
farnir að ráða miklu bæði hjá ríki 
og sveitarfélögum. Þótt þessi grein 
sé innlegg í umræðu um skipulags
mál er hún jafnframt og ekki síður, 
hvatning til Reykjavíkurborgar um 
að losa íbúa sína úr klóm verktaka, 
sem sælast eftir skipulagsvaldi og 
eru því miður að hafa sitt fram í 
alltof ríkum mæli.

Fjölmiðlahreiður í Efstaleiti?
Ögmundur 
Jónasson 
alþingismaður

Kristnir menn 
hafa ekki verið 
barnanna 

bestir í tímans rás, með 
endalausa karpi sínu um 
merkingu einstakra þátta 
Biblíunnar, að ekki sé 
minnst á andlegt ofbeldi 
gagnvart tilteknum hópum, 
s.s. konum og 
samkynhneigðum.

Stjórnendur 
Reykjavíkur- 
borgar hafa 

marglýst þeim ásetningi að 
vilja hlusta á íbúana og taka 
tillit til óska þeirra. Þvert á 
þá hugsun koma síðan 
byggingaverktakarnir. 
Stórvarasamt er hve þeir eru 
farnir að ráða miklu bæði hjá 
ríki og sveitarfélögum.

Jakob Frímann 
Magnússon 
framkvæm-
dastjóri Miðbor-
garinnar okkar
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Mikilvægur þáttur í ákvörð-
un minni um að bjóða 
mig fram til embættis 

forseta var löngun mín til að gera 
gagn. Forseti er í þjónustu þjóðar-
innar og á að vinna í hennar þágu. 
Það vakti því undrun mína að heyra 
forsetaframbjóðanda halda því fram 
í fyrsta samtali allra frambjóðenda 
á RÚV að hann teldi að forseti ætti 
að vera yfir það hafinn að styðja við 
einkafyrirtæki.

Að mínu mati á forseti ekki að 
vera yfir það hafinn að styðja gott 
fólk til góðra verka. Hvorki sam-
landa sína né aðrar manneskjur. 
Forseti á ekki að telja eftir sér að 
styðja við fólkið í landinu: íþrótta-
fólk, listamenn, fræðimenn, frum-
kvöðla og forystufólk sem vinnur 
samfélaginu gagn. Forseti á að 
styðja við menntun, náttúruvernd, 
landgræðslu, hugverk og hand-
verk, menningu og listsköpun. For-
seti á einnig að styðja við íslenskt 
atvinnulíf. Atvinnulíf er ekki og má 
ekki vera skammaryrði. Heilbrigt 
atvinnulíf er grunnur verðmæta-
sköpunar og útflutningstekna 
og forsenda atvinnusköpunar. 

Atvinnulífið skapar einstaklingum 
atvinnu og fjölskyldum lífsviður-
væri. Ferðaþjónustan sem hefur 
reynst drjúg búbót á síðari árum er 
hluti af atvinnulífinu, sem og ýmis 
menningartengd frumkvöðlastarf-
semi.

Forseti getur opnað dyr tæki-
færa fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 
Það eru fjölmargir Íslendingar sem 
notið hafa góðs af þeim tækifærum 
sem fulltingi forseta hefur skapað 
þeim á erlendum vettvangi. Hand-
verk, listir, líftækni, hugbúnaðar-
gerð að ógleymdri ferðaþjónust-
unni eru meðal þeirra geira sem 
hafa notið góðs af slíkum tæki-
færum.

Í þágu heildarinnar
Það er þó ekki sama hvernig for-
seti beitir sér í þágu þjóðarinnar 
eða fyrir hönd einkafyrirtækja. 
Það er til dæmis ekki í lagi að for-

seti njóti sérstakra fríðinda vegna 
þeirrar aðstoðar sem hann veitir 
fyrirtækjum. Það er ekki í lagi að 
forseti njóti persónulegs ávinnings, 
hvort sem er í formi greiðslna eða 
annarra hlunninda. Sú aðstoð sem 
forseti veitir fyrirtækjum verður 
að vera í þágu heildarinnar og eiga 
sér stað á grunni góðs siðferðis. Þá 
þarf að gæta jafnræðis og koma í veg 
fyrir að hagsmunatengsl myndist. 
Gagnsæi verður að vera í fyrirrúmi 
og setja á embættinu siðareglur.

Ég tel reyndar furðulegt að for-
setaembættinu hafi ekki verið settar 
siðareglur. Reglur sem ykju gagnsæi 
og kæmu í veg fyrir hagsmuna-
árekstra. Það er mun skynsamlegra 
en sú aðferð að flokka viðfangsefni 
eftir hentisemi og draga í dilka eftir 
því hvort um er að ræða opinberan 
geira eða einkageira, bókmenntir 
eða hugbúnaðargerð.

Forseta ber að beita sér í þágu 
lands og þjóðar. Opna tækifæri 
fyrir einstaklinga og fyrirtæki sem 
vinna á heilbrigðan og skynsaman 
máta að verðmætasköpun, landi og 
þjóð til gagns. Reynsla skiptir máli, 
ég hef fjölbreytta og verðmæta 
reynslu sem getur nýst þjóðinni vel. 
Á starfsferli mínum hef ég byggt upp 
víðtækt alþjóðlegt tengslanet sem 
ég mun svo sannarlega nýta til að 
leggja fólki lið og opna þannig dyr 
í þágu Íslands. Forseti getur ekki 
verið hafinn yfir fólkið í landinu og 
verkefni þeirra, forseti á að vinna 
fyrir þjóðina. Forseti á að gera gagn, 
þannig forseti vil ég vera.

Ritari stjórnar Félags leiðsögu-
manna, Bryndís Kristjáns-
dóttir, virðir mig loksins svars 

vegna gagnrýni minnar á stjórn 
félagsins og ábendingar um ýmsa 
misbresti sem stjórnin hefur sýnt 
af sér í starfi – ekki síst framkvæmd 
aðalfundar ársins 2016. Hún er þó 
ekki að verja eða sverja af sér þá 
framkvæmd, en ræðst með ýmsum 
fullyrðingum að mér og segir mig 
vilja að „leiðsögumenntun ... verði 
gjaldfelld“ og að „„magn leiðsögu-
manna“ hljóti að leiða til hærri 
launa“. Hún segir mig ennfremur 
„gefa lítið fyrir gæðin og gott orð-
spor“.

Elsta bragðið í mælskulist er að 
gera viðmælendum sínum upp 
skoðanir. Bryndís hefur illa lesið 
greinar mínar, sem birst hafa í 
Fréttablaðinu til þessa (25. febrúar, 
17. mars, 6. apríl, 4. maí og 14. júní). 
Þar hef ég sagt:

Stjórn félags leiðsögumanna 
skiptir leiðsögumönnum í tvo hópa 
eftir því hvort stjórnin viðurkenni 
menntun þeirra eða ekki. Stjórn 
FL fullyrðir að þessi viðurkenning 
byggi á mati menntamálaráðu-
neytis, en í greinum mínum kemur 
fram með rökstuðningi að svo er 

ekki. Þetta „mat ráðuneytisins“ er 
einfaldlega ekki til. Það er hugar-
fóstur stjórnar FL.

Bryndís snýr út úr orðum mínum 
og segir mig telja „magn leiðsögu-
manna“ ofar „gæðum“ og „góðu 
orðspori“. Ekki skýrir hún hvað átt 
er við með þessum orðum, en aldrei 
hef ég hampað magni fyrir gæði eins 
og hver sér sem les mínar greinar.

Hins vegar er samstaða leiðsögu-
manna mikilvæg þegar um ræðir 
að bæta kjörin. Það hef ég gert að 
umtalsefni. Félag leiðsögumanna 
á að vera eitt og óskipt, opið öllum 
starfandi leiðsögumönnum, ekki 
síst til að efla samstöðu stéttar-
innar. Annað verður heldur ekki af 
orðum mínum skilið. Tvískiptingin 
í svonefnt fagfélag og stéttarfélag 
hefur orðið til að sundra leiðsögu-
mönnum. Það er miður, því málum 
leiðsögumanna má þoka áleiðis ef 
þeir standa saman innan síns félags 
á jafnréttisgrundvelli – til dæmis 
löggildingu starfsheitis og lögvernd 
starfsins, sem hefur verið eitt helsta 
baráttumál félagsins svo áratugum 
skiptir.

Bryndís Kristjánsdóttir á sem 
ritari stéttarfélags að leggja metnað 
í að sýna að hún skilji það.

Í grein Bryndísar er ég ekki nefnd-
ur með nafni, en kallaður ýmist 
„einstaklingur“, „félagsmaður“ eða 
„sá sem hefur verið að gagnrýna FL“. 
Slíkt eru eineltistilburðir og engum 
til sóma. Bryndís hefði átt að nefna 
mig með nafni fyrst hún vildi tala 
við mig opinberlega. Það hefði verið 
kurteisi við Fréttablaðið og lesendur 
þess.

Eru staðlausir stafir  
betri en rök?

Jakob S. Jónsson
leiðsögumaður

Ég er þakklát fyrir að búa í lýð-
ræðisríki, það eru ekki allir 
svo heppnir. Í lýðræðinu 

felst að við getum með reglulegu 
millibili nýtt okkur atkvæðisrétt 
og lagt okkar á vogarskálarnar við 
að velja þá sem við viljum að leiði 
og stjórni í þessu landi. Þetta er 
mikilvægur réttur sem við eigum 
að nýta.

Því miður hefur kosningaþátt-
taka dvínað á undanförnum árum, 
sérstaklega meðal yngstu kjósend-
anna. Í sveitarstjórnarkosningum 
árið 2014 var heildarkjörsókn sú 
minnsta frá stofnun lýðveldisins 
og einungis helmingur kjósenda 
undir 30 ára aldri mætti á kjörstað. 
Ef við nýtum ekki réttinn getum 
við ekki haft áhrif.

Það skiptir þó ekki bara máli 
hvort við nýtum réttinn heldur 
einnig hvernig við nýtum hann. 

Nú í aðdraganda forsetakosninga 
hef ég gjarnan heyrt fólk tala um 
að það þurfi að gæta þess að atvæði 
þeirra detti ekki dautt niður. Með 
öðrum orðum að atkvæði sé ekki 
„sóað“ á frambjóðanda sem á litla 
möguleika á að ná kjöri, ef marka 
má skoðanakannanir. Þannig sé 
ef til vill skynsamlegra að verja 
atkvæði sínu til að kjósa aðila sem 
má sætta sig við, og minnka þann-
ig líkurnar á að einhver sem manni 
líst ekki á komist að. Þetta er að 
mörgu leyti skiljanleg umræða, en 
að sama skapi dapurleg því hún 
felur í sér að fólk fari ekki eftir 
eigin sannfæringu og kjósi þann 
sem það treystir best.

Leikjafræði
Ég hef bæði lesið á samfélags-
miðlum og heyrt fólk segja að því 
lítist langbest á tiltekinn fram-
bjóðanda en þori ekki að „eyða“ 
atkvæði sínu á viðkomandi því 
þá komi það ef til vill í veg fyrir að 
annar aðili nái að fella þann sem 
það ekki vill. Sem sagt velur næst-
besta kostinn til að forðast þann 
sísta. Það kaldhæðnislega við þessa 
leikjafræði er að ef nægilega margir 
hegða sér samkvæmt henni þá geta 
úrslitin mögulega orðið allt önnur 

en raunverulegur vilji stendur til, 
við sitjum uppi með forseta sem 
miklu færri ætluðu sér raunveru-
lega að kjósa.

Skoðanakannanir eru skoðana-
mótandi. Úr þeim lesa kjósendur 
hvaða leikjafræði er líklegust til að 
forða þeim frá versta kostinum. En 
hvað ef skoðanakannanir sýna ekki 
rétta mynd? Hvað með skoðun 
þeirra sem ekki svara? Hvað ef fleiri 
myndu nýta atkvæðisrétt sinn? Ef 
helmingur úrtaks svarar ekki skoð-
anakönnun er allsendis óvíst hvert 
atkvæði þeirra muni falla, ef þeir 
mæta á annað borð á kjörstað. Ef 
allir þeir sem ekki svara könnun-
um mættu á kjörstað og kysu eftir 
eigin sannfæringu gæti vel farið svo 
að eitthvað allt annað kæmi upp úr 
kjörkössunum en skoðanakann-
anir hefðu gefið tilefni til að ætla.

Mér finnst dapurlegt hversu 
margir gefa frá sér réttinn til að 
kjósa, en jafnvel enn dapurlegra 
þegar kosningarétturinn er ekki 
nýttur til að kjósa þann sem við 
teljum besta kostinn. Tökum okkur 
tíma til að kynna okkur frambjóð-
endur og taka afstöðu. Nýtum 
kosningaréttinn til að velja það 
sem við viljum, ekki til að koma í 
veg fyrir það sem við viljum ekki.

Heldur þann næstbesta
Ingunn Svala 
Leifsdóttir
framkvæmda-
stjóri

Er forseti yfir það hafinn?

Forseta ber að beita sér í 
þágu lands og þjóðar. Opna 
tækifæri fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki sem vinna á heil-
brigðan og skynsaman máta 
að verðmætasköpun, landi 
og þjóð til gagns.

Halla  
Tómasdóttir
forsetafram-
bjóðandi

Við hjónin vildum kjósa í for-
setakosningum komandi. 
Eftir að við fluttum til Þýska-

lands í fyrra skráði ég okkur á póst-
lista íslensku ræðisskrifstofunnar í 
München. Í maí fengum við bréf frá 
henni með upplýsingum um kosn-
ingafyrirkomulagið.

Við þurfum að mæta í eigin per-

sónu, með íslenska vegabréfið, á skrif-
stofu ræðismannsins, en skrifstofan 
er aðeins opin á virkum dögum. Þar 
fáum við kjörseðla sem við sendum 
svo sjálf í pósti til Íslands. Nei, ræðis-
maðurinn má ekki senda kjörseðlana 
til okkar. Nei, ég má ekki taka vega-
bréf konunnar með til ræðismannsins 
og sækja kjörseðil fyrir hana.

Skrifstofan er í tæplega tveggja tíma 
lestarferð frá heimili okkar og við 
eigum þrjú ung börn. Við myndum 
varla ná því að skila og sækja yngstu 
börnin okkar í leikskólann. Við 
myndum bæði missa nánast heilan 
vinnudag.

Niðurstaðan: Við kusum ekki.
Við erum bæði með tvöfaldan ríkis-

borgararétt. Ég get kosið í Bandaríkj-
unum og konan mín í Þýskalandi. Í 
báðum tilfellum er heimilt að kjósa 
bara úr hægindastólnum. Ég þarf 
ekki að mæta í bandaríska sendi-
ráðið til að kjósa utan kjörfundar. Ég 
sendi bara beiðni og fæ kjörseðilinn 
í pósti.

Ísland gæti örugglega verið með 
svipað fyrirkomulag. Af hverju ekki?

Tengt mál er hversu kostnaðar- 
samt það er að endurnýja vegabréf 
fyrir Íslendinga, sem búa fjarri þeim 
fáu sendiráðum sem til þess hafa 
hæfar myndavélar.

Er þetta besta mögulega lýðræðið – 
að Íslendingum skuli mismunað eftir 
því hversu búseta þeirra er langt frá 
íslenskum ræðismanni?

Við viljum kjósa
Ian Watson          
dósent við 
 Norges   teknisk- 
naturvitenskape-
lige universitet

365.is      Sími 1817
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Við hefjum sýningar á fjórðu seríunni um Piper Chapman sem 
lendir í fangelsi fyrir glæp sem hún framdi fyrir mörgum árum. 
Frábærir og geysilega vinsælir verðlaunaþættir sem allir verða 
aðgengilegir á Stöð 2 Frelsi.
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Óbilgjarn málarekstur Land-
verndar gagnvart ferðaþjón-
ustu í Kerlingarfjöllum sætir 

furðu. Þar heggur sá er hlífa skyldi.
Sjálfbær rekstur og nýting grænna 

orkugjafa í hálendismiðstöðinni 
í Ásgarði vekur sérstaka athygli 
útlendra gesta sem þangað koma. 
Öll gisti- og þjónustuhús eru hituð 
með heitu vatni úr eigin borholu og 
drykkjarvatn fæst úr eigin borholu. 
Meira að segja er framleidd raforka 
árið um kring fyrir starfsemina í 
eigin vatnsaflsvirkjun í 700 metra 
hæð yfir sjávarmáli!

Skipulagsvaldi og heimildum 
sveitarfélaga til að veita fram-
kvæmdaleyfi á miðhálendinu eru 
þröngar skorður settar. Fram-
kvæmdir verða að samræmast land-
skipulagsstefnu, vera í samræmi við 
aðalskipulag og standast ákvæði 
laga og reglna um umhverfismál, 
hollustuhætti og fleira.

Framkvæmdaáform Fannborgar 
ehf. í Ásgarði fóru í gegnum allt 
þetta ferli. Nýtt móttökuhús með 
gistiálmu var líka kynnt almenningi 
á þann hátt sem skipulagslög mæla 
fyrir um. Framkvæmdin eykur sjálf-
bærni ferðaþjónustunnar og ætti því 
að falla samtökum á borð við Land-
vernd vel í geð. Nei, Landvernd vill 
frekar hafa mörg gömul hús sem 
mjög dýrt er að kynda og halda við. 

Fannborg ætlar hins vegar að farga 
flestum smáhýsunum og reisa í 
staðinn fallega, samfellda byggingu 
úr timbri á tveimur hæðum þar sem 
unnt er að veita þá þjónustu sem 
gestir óska eftir að fá.

Formaður Landverndar skýlir 
sér á bak við álit Ferðamálastofu 
sem í umsagnarferli vildi að Skipu-
lagsstofnun íhugaði að láta meta 
umhverfisáhrif fyrsta áfangans. 
Hinir sex umsagnaraðilarnir töldu 
ekki þörf á því og Skipulagsstofnun 
komst að sömu niðurstöðu eftir að 
hafa haft málið til meðferðar í tíu 
vikur. Þetta nefnir formaðurinn ekki 
einu orði. Auðvitað ekki, tilgangur-
inn helgar meðalið!

Ómaksins vert er að nefna að 
ferðaþjónustan í Ásgarði er ekki á 
víðerni í skilningi náttúruverndar-
laga. Hún er á stað sem er deili-
skipulagður fyrir starfsemi eins og 
þar er rekin, meira en fimm kíló-
metrum frá hverasvæðunum, helsta 
aðdráttarafli Kerlingarfjalla. Nýja 
húsið breytir ekki öðru en því að 
góð þjónusta verður betri, sjálfbær 
rekstur sjálfbærari og forsendur 
skapast fyrir heilsársrekstri.

Aðstandendur Fannborgar, sem á 
og rekur ferðaþjónustu í Kerlingar-
fjöllum, hafa lagt sig sérstaklega eftir 
því að umgangast náttúruperluna 
eins og hún á skilið og verja hana 
ágangi. Það er gert í umboði almenn-
ings og náttúrunnar sjálfrar. For-
maður Landverndar lætur gjarnan 
í það skína að Fannborg vilji ráðsk-
ast með þjóðlenduna Kerlingarfjöll 
eins og hún eigi þau. Þá sér hann 
sérstaka ástæðu til að nefna í blaða-
grein að það sé „alls ekki einkamál 
eins sveitarfélags hvernig uppbygg-
ingu á miðhálendinu verður háttað“.

Staðfestir raunverulega landvernd
Að Landvernd veitist þannig að 
Hrunamannahreppi er býsna sér-
stakt, einkum og sér í lagi í ljósi 
þess að umhverfisráðherra staðfestir 
fljótlega friðlýsingu Kerlingarfjalla 
ásamt sveitarfélögum sem hafa for-
ræði svæðisins, Hrunamannahreppi 
og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 
Staðfestingin jafngildir yfirlýsingu 
um raunverulega landvernd. Hruna-
mannahreppur átti frumkvæðið og 
nýtur heilshugar stuðnings Fann-
borgar.

Landvernd hefur skapað sér 
hrokafulla og öfgakennda ímynd í 
seinni tíð. Samtökin ráða auðvitað 
vegferð sinni sjálf en það stendur 
upp á þau að svara því hvernig 
bregðast skuli við hraðvaxandi 
ferðamannastraumi á hálendinu 
og tilheyrandi ágangi á viðkvæmum 
náttúrusvæðum ef hvorki má gera 
vegslóða sæmilega ökufæra né 
byggja upp á helstu áningarstöðum?

Illfærir hálendisslóðar stuðla að 
utanvegaakstri þegar ökumenn 
krækja fyrir dældir og skvompur. 
Eigendur nýjustu fólksflutninga-
bíla, sem eyða mun minna elds-
neyti en eldri bílar, halda rútum 
sínum frá hálendisleiðum til að 
verja þær skemmdum. Eðlilega. 
Landvernd vill óbreytt ástand og 
illfæra slóða. Er það í þágu „land-
verndar“?

Það verður að segjast að í því 
máli, sem ég þekki best, hefur Land-
vernd hvað eftir annað verið staðin 
að slælegum og óvönduðum vinnu-
brögðum. Málflutningur samtak-
anna getur þannig verið beinlínis 
skaðlegur í baráttu fyrir verndun 
og nýtingu hálendisins í sátt við 
náttúruna.

Landvernd heggur í það  
sem hún hlífa skyldi

 Tilefni þessarar greinar er grein 
sem Lárus Jón Guðmundsson 
skrifar og birtist Fréttablaðinu 

16. júní sl., undir yfirskriftinni „Er 
kúkur í Sundlaug Kópavogs“. Nokk-
urs misskilnings gætir í greininni sem 
rétt er að leiðrétta.

Í hátt í tvo áratugi hafði fyrirtækið 
GYM heilsa rekið líkamsræktarstöðv-
ar í sundlaugunum í Kópavogi. Þeirri 
starfsemi lauk 31. maí síðastliðinn 
og mun nýtt fyrirtæki hefja rekstur 
í haust í þess stað. Frá upphafi hefur 
sala á kortum í GYM heilsu farið í 
gegnum afgreiðslu sundlauganna 
í Kópavogi, þar sem starfsmenn 
lauganna hafa selt kortin fyrir hönd 
GYM heilsu og tekið á móti greiðslu 
fyrir hönd þess fyrirtækis og kann að 
vera að það hafi valdið því að sumir 
telji að sundlaugarnar í Kópavogi og 
GYM heilsa séu eitt. En svo er ekki. 
GYM heilsa er einkafyrirtæki sem 

hefur rekið líkamsrækt fyrir sína 
gesti, borgað leigu til lauganna og 
keypt aðgang að laugunum fyrir sína 
gesti. Þeir sem hafa keypt kort af GYM 
heilsu eru því viðskiptavinir þeirra og 
geta því ekki gert kröfu á aðra en það 
fyrirtæki varðandi efndir.

Á heimasíðu GYM heilsu, gym-
heilsa.is, sést að GYM heilsa býður 
viðskiptavinum sínum sem enn eiga 
kort sem eru í gildi að æfa í Sporthús-
inu. Ef það úrræði hentar ekki og við-
skiptavinir þeirra vilja fá kortin sín 
uppfyllt á annan hátt geta þeir farið 
á skrifstofu GYM heilsu á Suðurlands-
braut 48 í Reykjavík og fengið úrlausn 
sinna mála. Vonandi geta allir sætt 
sig við þau málalok.

Að lokum vil ég þakka Lárusi Jóni 
fyrir hlý orð í garð Sundlaugar Kópa-
vogs og sérstaklega þá í garð starfs-
manna. Þá skemmdi ekki fyrir hversu 
oft hann nefndi Sundlaug Kópavogs 
með nafni í grein sinni þó svo að 
betra hefði verið að það hefði verið 
í tengslum við eitthvað annað en 
kemur fram í fyrirsögn greinar hans.

Lárus Jón segir að það kunni að 
vera gott að búa í Kópvogi. Ef svo 
er, þá er enn betra að búa þar vegna 
Sundlaugar Kópavogs. Og að lokum, 
í Sundlaug Kópavogs eru bara menn, 
engir mannar.

Af „mönnum“  
og misskilningi í 
Sundlaug Kópavogs Opinbert svar við greininni 

Friðlýsing Látrabjargs í upp-
námi

Hvers vegna fór skipulagsferlið 
svona illa? Vegna hrópandi skorts 
á skynsamlegum stjórnunarað-
ferðum. Yfirvöldin fengu viðvaranir 
en geðþóttaákvarðanir virðast vera 
normið á Íslandi. Ég beini því orðum 
mínum til almennings.

Sveitarstjórnin í Patreksfirði vann 
með Umhverfisstofnun að skipulagi 
Látrabjargs. Þau höfðu öll tæki sem 
þurfti til að stjórna ferlinu vel: leiðar-
vísa um góða starfshætti í skipulagn-
ingu og samskiptum við hagsmuna-
aðila; ótal rannsóknir á stjórnun 
náttúruminja; mýmörg dæmi um 
vandamál þegar starfshættir eru ekki 
góðir; heila deild innan Háskólaset-
urs Vestfjarða sérhæfða í stjórnun 
haf- og strandsvæða; öflug tæki til að 
meta áhrif ferðamanna á viðkvæm 
svæði sem voru þróuð af Ólafsdóttur 
og Runnström; og meistararitgerð 
mína sem benti á marga galla í ferl-
inu og hvernig væri hægt að bæta úr 
þeim. En ekkert af þessu virðist hafa 
verið notað.

Í fyrsta lagi vantaði meiri upp-
lýsingar til að verndaráætlun gæti 
gagnast svæðinu og hagsmunaað-
ilum. Næstum engin gögn eru til um 
plöntulíf, skordýr, spendýr og sumar 
fuglategundir á svæðinu. Því vantar 
mikið upp á að hægt sé að vita hvað 

og hvar þarf að vernda. Þá vantar 
alveg rannsóknir á ferðamönnum 
sem koma á svæðið. Til hvers koma 
þeir, hvaða aðbúnað vilja þeir hafa, 
hvernig eyða þeir peningum, o.s.frv.? 
Þessu þarf að svara til að gera hald-
góða áætlun.

Þetta leiddi til annars galla, skorts 
á raunverulegri þátttöku allra hags-
munaaðila. Reyndar hefði þurft 
að fara í sérstaka hagsmunaaðila-
greiningu til að meta hverjir hafa 
hagsmuna að gæta. Þótt hún hafi 
ekki verið gerð var ekkert samráð 
haft við augljósa hagsmunaaðila 
eins og ferðamenn, leiðsögumenn, 
ferðamannafyrirtæki, veiðimenn og 
umhverfisverndarhópa. Samráðið 
ætti líka að vera mun nánara; fulltrúi 
hvers hóps ætti að vera viðstaddur 
hvert einasta skref í ferlinu. Full-
trúarnir ættu að vera kjörnir á lýð-
ræðislegan hátt, en ekki valdir eftir 
hentugleik yfirvalda. Enn fremur 
er nauðsynlegt að hafa hlutlausan 
millilið sem dregur úr spennu og 
miðlar málum milli aðila. Þetta 
seinkar vissulega ferlinu, en sparar 
tíma og kostnað vegna mistaka og 
ósættis.

Engin greining
Þátttökuna vantaði og landeigend-
urnir voru virtir að vettugi, sem 
leiddi til vantrausts og fékk suma til 
að hafna friðuninni. Mótstaða við 
friðun skýrist sennilega að hluta af 
skorti á skilningi á því hvað friðunin 
þýðir og hvaða gerðir eru til af friðun 
(það voru engar umræður með hags-
munaaðilum um hvaða gerð frið-
unar þeir vildu). Yfirvöld hefðu átt 
að útskýra þessa hluti, en þau vissu 
það ekki einu sinni sjálf, því engin 
greining var gerð á því hvaða áhrif 
friðun á Látrabjarg myndi hafa!

Þetta leiðir til spurningar sem 
ég tel vera síðasta alvarlega gall-
ann: Hvers vegna var deiliskipu-
lagið gert á undan verndar-og 
stjórnunaráætluninni; og þar með 
nákvæmri umhverfis-, hagfræði-
og félagsgreiningu? Í rökréttri 
stjórnunarhugsun byggir deili-
skipulagið á minnstu smáatriðum 
þessarar greiningarvinnu. Hvaða 
gerð af ferðamennsku á að stunda; 
fjöldaferðamennsku, vistvæna 
ferðamennsku, eða á að rukka 
aðgangseyri? Hvernig á að fjár-
magna deiliskipulagið? Hvar eru 
viðkvæmar tegundir eða vistkerfi? 
Hvaða áhrif munu ákvarðanir hafa 
á hagsmunaaðila? Hvar á að byggja 
innviði og af hvaða gerð, til að lág-
marka umhverfisáhrif? Hvernig er 
hægt að bæta efnahag svæðisins?

Smávægilegt umhverfismat var 
gert á áhrifum þess að færa veg, en 
þar var bjartsýni ríkjandi og var-
úðarreglu ekki beitt. Þar sem deili-
skipulagið var gert af arkitektastofu 
kemur lítið á óvart að þar sé ekkert 
talað um efnisval, hönnun og hvaða 
tegundir af innviðum henta best 
m.t.t. umhverfis og ferðamanna. 
Hvar var varúðarreglan, sjáfbærni-
hugsunin og aðlögunin að lands-
laginu?

Loks voru svör þeirra við athuga-
semdum mínum og annarra vægast 
sagt vonbrigði (sérstaklega land-
eigendanna), ef þeim var yfirleitt 
svarað. Svörin voru oftar á þá leið 
að „við ákváðum þetta“ heldur en 
að færa rök fyrir niðurstöðunni. 
Þeir virðast ekki hafa haft í hyggju 
að breyta áætlunum sínum eða að 
bæta samskipti við hagsmunaaðila.

Sérstakar þakkir til eiginmanns 
míns sem styður mig og hjálpaði 
mér við að skrifa greinina.

Slys sem hefði mátt  
koma í veg fyrir

Greinar hafa birst í Fréttablað-
inu og Morgunblaðinu eftir 
Magnús Rannver Rafnsson 

þar sem settar eru fram ásakanir á 
undirritaðan. Í greinunum er reynt 
að gera persónu mína og annarra 
tortryggilega með aðdróttunum 
um óeðlileg tengsl. Einnig telur höf-
undur sig eiga lögvarinn rétt á útliti 
á mastri sem er til um gjörvallan 
heim og er í engu líkt mastri sem ég 
hef hannað.

Magnús Rannver segir í grein í 
Fréttablaðinu, sem svar við skrif-
um mínum, um að hann geri ekki 
greinar mun á stöguðum möstrum úr 
rörum eða stöngum né frístandandi 
möstrum. „Þetta snýst einmitt ekki 
um tæknileg atriði,“ skrifar hann. 
Það eru alveg ný sannindi að burðar-
virki snúist ekki um tæknileg atriði.

Ef við snúum okkur að útliti mastr-
anna, sem virðist vera grundvöllur 
ásakana Magnúsar, segja myndir 
meira en mörg orð. Er eitthvað 
líkt með mastri ARA Engineering 
(til vinstri) og mastri Línudans (til 
hægri) á mynd 1. Það er nákvæmlega 
ekkert eins með þessum möstrum. 
Mastur Línudans er stagað og stögin 
taka töluvert pláss utan mastursins. 
Upphengi leiðara er gjörólíkt.

Síðari myndin þar sem mastur 

Línudans er til vinstri og möstur 
víða að úr heiminum hægra megin 
við það. Ekkert er nýtt hjá Línudansi 
nema að einangrar eru jafnarma og 
grannir sem gerist ekki í raunveru-
leikanum sem skiptir kannski ekki 
máli því „Þetta mál snýst einmitt 
ekki um tæknileg atriði“ eins og 
Magnús Rannver skrifar. Snýst það 
þá um óskhyggju? Eins og sjá má á 
samanburði á mastri Magnúsar við 
önnur möstur sem hönnuð hafa 
verið í þessum tilgangi er hann ekki 
að finna upp hjólið hvað útlit varðar 
(sjá mynd 2).

Öll þessi möstur hér að framan 
hafa sama markmið; að minnka 
útlitsáhrif og fella mannvirkin inn í 
umhverfið. Línudans hefur sótt um 
skráningu á formi mastursins að 
ofan árið 2012 en það form er líka 
í tillögu M. Sagasta Garcia í sam-
keppni Landsnets frá 2008 og Kraft-
værk Arkitekter í samkeppni Stat-
nett frá 2010. Hér er því um form að 
ræða sem margir nota.

Aðdróttanir um hugverkastuld 
ARA Engineering eiga sér aftur á 
móti enga stoð í raunveruleikanum, 
eins og rakið er hér að framan.

Ásökun um að gera  
verk annars að sínu – 
Látum myndir tala

Árni Björn 
Jónasson
verkfræðingur

Mynd 1. Mastur ARA Engineering til 
vinstri og Línudans til hægri. Hvað er 
líkt með þeim? Ekkert.

Mynd 2. Mastur Línudans til vinstri og möstur víða að úr heiminum hægra megin 
við það.

Jakob  
Þorsteinsson
forstöðumaður 
Sundlaugar  
Kópavogs

Halldór Kvaran
stjórnarformað-
ur Fannborgar

Marie Legatelois
M.Sc. haf- og 
strandsvæða-
stjórnun,  
Háskólasetri  
Vestfjarða
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Upplifðu  
skandinavískan  

lúxus 
Komdu og skoðaðu nýjan  

Volvo XC60 Executive í Brimborg 
Verð frá 8.905.000 kr. 

MADE BY SWEDEN 
VOLVOCARS.IS

Volvo XC60 AWD er búinn sparneytinni og aflmikilli D4 dísilvél með sjálfskiptingu sem skilar 190 hestöflum og 420 Nm togi. Veghæð Volvo XC60 er 23,5 cm undir lægsta punkt. Hann er ríkulega búinn 
staðalbúnaði eins og rafdrifinni opnun á afturhlera, leiðsögukerfi með Íslandskorti, bakkmyndavél, vélarhitara með tímastilli, tölvustýrðri loftkælingu með hitastýringu (ECC), lofthreinsikerfi og Volvo High 
Performance Sensus Connect hljómtækjum með 7“ skjá, internettengingu og DVD spilara. Volvo XC60 Executive kemur á 18“ Leda álfelgum og er búinn leðurklæddum sportsætum. Ökumannssætið er 
rafdrifið með minni. Í innra rýminu er jafnframt TFT digital mælaborð. Aðgengi og ræsing er lyklalaust. Bíllinn er búinn fyrsta flokks öryggisbúnaði en þar má nefna margverðlaunaða öryggiskerfið Borgaröryggi 
(City Safety). Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri er 5,7 l/100 km og CO2 losun er 149 g/km. Volvo XC60 er einnig fáanlegur beinskiptur frá 7.580.000 kr. Brimborg og Volvo áskilja sér rétt til að breyta 
verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Volvo_XC60_Executive_Tier5x38_20160205_END.indd   1 5.2.2016   11:04:21
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Tómas Þór Þórðarson
tomas@365.is
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sport
Stjarna gærdagsins á

EM 2016

http://www.seeklogo.net

EM 2016 í Frakklandi í gær 

C-riðill 
 
Úkraína - Pólland 0-1 
0-1 Jakub Blaszczykowski (54.). 
 
N-Írland - Þýskaland 0-1 
0-1 Mario Gómez (30.). 
 
Lokastaðan í C-riðlinum:  Þýskaland 7 (+3), 
Pólland 7 (+2), N-Írland 3 (0), Úkraína 0 (-5). 

D-riðill 
 
Tékkland - Tyrkland 0-2 
0-1 Burak Yilmaz (10.), 0-2 Ozan Tufan (65.) 
 
Króatía - Spánn 2-1 
0-1 Álvaro Morata (7.), 1-1 Nikola Kalinic 
(45.), 2-1 Ivan Perisic (87.). Sergio Ramos lét 
verja frá sér víti í stöðunni 1-1. 
 
Lokastaðan í D-riðlinum:  Króatía 7 (+2), 
Spánn 6 (+3), Tyrkland 3 (-2), Tékkland 1 (-3).

Ivan Perisic og Danijel Subasic voru 
hetjur Króata sem tryggðu sér 
sigur í D-riðli með 2-1 sigri á Evr-
ópumeisturum Spánar í gærkvöldi. 
Spánverjar voru ekki búnir að fá 
sig mark í 735 mínútur í úrslita-
keppni EM og höfðu ekki tapað í 
14 leikjum í röð. Spánn komst í 1-0 
eftir 7 mínútur en Ivan Perisic lagði 
upp fyrra markið rétt fyrir hálf-
leik og skoraði síðan sigurmarkið 
sjálfur þremur mínútum fyrir 
leikslok eftir mikinn sprett. Subasic 

varði vítaspyrnu Sergio Ramos 
þegar spænska 

liðið gat 
komist í 

2-1.

Gísli oG BerGlind með Gull 
Gísli sveinbergsson úr Keili og 
Berglind Björnsdóttir úr Gr 
fögnuðu sigri á KPmG-bikarnum, 
íslandsmótinu í holukeppni, í gær 
en þetta mót er hluti af eimskips-
mótaröðinni. Þetta eru fyrstu 
íslandsmeistaratitlar þeirra.  
Gísli lagði Aron snæ Júlíusson úr 
GKG í úrslitaleiknum 4/3 en góð 
byrjun Gísla lagði grunninn að 
sigrinum. Andri már Óskarsson úr 
GHr sigraði Theodór emil Karls-
son úr Gm í leik um þriðja sætið 
5/4.  Berglind sigraði ragnhildi 
Kristinsdóttur úr Gr í úrslitaleikn-
um 2/1. ingunn einarsdóttir úr 
GKG sigraði signýju Arnórsdóttur 
úr GK í leik um þriðja 
sætið 2/1.

Í dag
22.00 Sumarmessan Sport 
00.00 Kólumbía - Síle Sport

EM í dag

http://www.seeklogo.net

16.00 Ísland - Austurríki F-riðill
16.00 Ungverjal.-Portúgal F-riðill 
19.00 Ítalía - Írland E-riðill
19.00 Svíþjóð - Belgía E-riðill

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

SHATAL tæki  
fyrir verktaka

Kletthálsi 7, Reykjavík

Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Jarðvegsþjappa PC1442  
Honda 80kg 

189.810 m/vsk

Jarðvegsþjappa  
RP2414-50 Honda  149kg

445.500 m/vsk

Jarðvegsþjappa  
RP 4013-60 Honda  269kg

625.500 m/vsk

ST 122 Gólfslípivél

413.100 m/vsk

Rafstöð Shatal SR2200 
220V 5,5HP Honda 2,2KW

95.391m/vsk

 10%AFSLÁTTUR TIL 2/7

Áður kr. 695.000

Áður kr. 459.000

Áður kr. 210.900

Áður kr. 495.000

Áður kr. 105.990

FótBoLtI í dag er stóra stundin fyrir 
strákana okkar í Frakklandi. síðasti 
leikur liðsins í riðlakeppninni gegn 
Austurríki fer fram á sjálfum stade 
de France, þjóðarleikvangi Frakka, 
í saint-denis klukkan 16.00 í dag. 
ljóst er að tapi íslenska liðið leikn-

um er það úr leik en leikmenn og 
þjálfarar virðast staðráðnir í að svo 
fari ekki.

Frumraun íslands á stórmóti 
hefur verið góð og slæm. Allir, þar 
með taldir leikmenn og þjálfarar, 
eru mjög ósáttir við sóknarleikinn 
sem hefur nánast ekki verið til 
staðar. samt sem áður fékk liðið 
nóg af færum til að afgreiða ung-
verjana og þá er liðið með tvö stig 
og taplaust eftir tvo leiki á sínu 
fyrsta stórmóti.

en nú þurfa strákarnir okkar 

Enginn tilbúinn að kveðja EM
Íslenska landsliðið mætir Austurríki á Stade de France í lokaleik liðsins í París í dag. Nái strákarnir okkar 
ekki góðum úrslitum kveðja þeir Frakkland og það sem meira er, þetta yrði síðasti leikur Lars Lagerbäck.

Lars Lagerbäck fylgist með æfingu íslenska liðsins á Stade de France í gær en leikurinn í dag er mögulega síðasti leikur Svíans með íslenska liðið. FréTTABLAðið/ViLheLm

úrslit. Þessi leikur, eins og nánast 
hver einasti undanfarin misseri, er 
sá stærsti í sögunni. „Ég man ekki 
hvenær ég spilaði síðast leik sem 
var ekki sá stærsti á ferlinum. Hver 
einasti leikur hefur verið þannig 
upp á síðkastið. Hvað sem gerist 
efast ég ekki um að við göngum 
stoltir af velli og vonandi enn 
stoltari eftir sigur,“ sagði landsliðs-
fyrirliðinn Aron einar Gunnarsson 
á blaðamannafundi á stade de 
France í gær.

hvort liðið nær góða leiknum?
líkt og ísland hefur Austurríki 
ekki átt heilsteyptan góðan leik 
á mótinu. strákarnir okkar hafa 
varist frábærlega og náð í tvö góð 
stig en Austurríki hefur valdið 
vonbrigðum og á enn eftir að skora 
mark á þessu móti. spurningin er 
hvort liðið mætir betur gírað í leik-
inn á morgun og hvort vill meira 
komast í 16 liða úrslitin.

„Við eigum enn eftir að sýna 
okkar besta leik. Hvort hann 
kemur svo á morgun eða í leiknum 
eftir, það veit ég ekki. Ég er samt 
viss um að Austurríkismenn eru 
sömu skoðunar. Þeim finnst þeir 
eiga eftir að spila góðan leik á 
mótinu. Vonandi heldur það bara 
áfram hjá þeim en við hlökkum til 
leiksins,“ sagði Heimir Hallgríms-
son landsliðsþjálfari en félagi hans, 
lars lagerbäck, er mátulega bjart-
sýnn eins og alltaf.

„möguleikar okkar eru nokkuð 
góðir. Við höfum sýnt hvað við 
getum í verki og oft sýnt að liðs-
frammistaðan er það sem skiptir 
máli. Við erum ekki að fara að 
breyta miklu fyrir þennan leik. Við 
þurfum að spila betri sóknarleik en 
möguleikinn er klárlega til staðar 
að komast áfram,“ sagði lagerbäck.

enginn vill heim 
Tapist leikurinn gegn Austurríki 
í dag verður það tvöföld kveðju-

stund. strákarnir okkar fara heim 
eftir frumraun sína á stórmóti og 
þá verður þetta síðasti leikur lars 
lagerbäck sem þjálfari liðsins en 
Heimir tekur einn við eftir evrópu-
mótið. Hann var spurður á blaða-
mannafundinum í gær hver væri 
hans besta minning frá ferlinum.

„Ég veit ekki hvort ég hætti alveg 
í fótbolta en ég er því miður að 
hætta með ísland. Það er erfitt 
að svara þessari spurningu. mér 
líður samt rosalega vel núna. Það 
er gaman að vera með þessum 
strákum og upplifa það sem þeir 
hafa afrekað með þeim. Þeir hafa 
staðið sig vel þannig að akkúrat 
núna er þessi tilfinning sú besta á 
ferlinum,“ sagði lars.

íslenska liðið er mjög sam-
heldið og þrátt fyrir að hafa verið 
lengi saman er stemningin góð 
í hópnum að sögn fyrirliðans, 
Arons einars. íslenskir stuðnings-
menn hafa sett svip sinn á mótið 
og eru ekkert frekar en strákarnir 
tilbúnir að fara heim. nokkra daga 
í viðbót í Frakklandi, takk.

„eiður smári tók þetta vel 
saman þegar við komum upp á 
hótel eftir leikinn gegn ungverja-
land. manni líður eins og maður 
sé kominn heim,“ sagði Aron 
einar og Hannes Þór Halldórsson 
bætti við: „okkur líður svakalega 
vel og við viljum ekki að þetta 
hætti. Við njótum þess að vera að 
spila fótbolta á stærsta sviðinu og 
okkur leiðist ekki í eina sekúndu.“

Mér líður samt 
rosalega vel núna. 

Það er gaman að vera með 
þessum strákum og upplifa 
það sem þeir hafa afrekað.
Lars Lagerbäck, þjálfari íslenska liðsins
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Vinnuumhverfið  
gjörbreytist
Starfsmenn Íslands-
banka munu ekki ganga 
að sætum sínum vísum 
þegar nýjar höfuðstöðvar 
verða opnaðar. 

»5
pundið gæti lækkað 
um 15%
Milljarðamæringurinn 
George Soros varar við 
útgöngu úr Evrópusam-
bandinu. 

»6 
pólitísk afskipti  
í indlandi
Lars Christensen óttast 
að enn séu menn að upp-
lifa pólitísk afskipti af 
peningamálastefnunni á 
Indlandi. 

Á LEIÐ T IL  ÚTLANDA?

Sjónmælingar (tímapantanir):
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500
Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811

Velkomin í verslun 
okkar á 
fríhafnarsvæðinu 
í Leifsstöð

Michelsen_255x50_M116710BLNR_0316.indd   1 11.03.16   11:32

Sveitarfélög fái hlut  
í fjármagnstekjuskatti

Eiríkur Björn Björgvinsson hefur verið bæjarstjóri á Akureyri í sex ár. Hann segir innviði 
sveitarfélagsins vera sterka og það geti tekið við miklu fleiri ferðamönnum. Vill að sveitar

félögin fái hlutdeild í fjármagnstekjuskatti og olíugjaldi sem ríkið innheimtir. »4
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markaðurinn

Útgáfufélag 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

Netfang rit stjorn@markadurinn.is | Sími 512 5000 | Fax 512 5301 
Umsjón Jón Hákon Halldórsson jonhakon@365.is  

Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir | Forsíðumynd auðunn Níelsson 
Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang visir.is

Skjóðan

Skjóðan

miðvikudagur 22. júní 
Hagstofa  ÍslaNds   
l Mánaðarleg launavísitala í maí 2016
l Vísitala kaupmáttar launa í maí 2016 
l Vinnumarkaður í maí 2016 
Fimmtudagur 23.júní 
ÞJóðsKrá ÍslaNds 
l Viðskipti með atvinnuhúsnæði
mánudagur 27. júní
Hagstofa ÍslaNds
l Kjötframleiðsla í maí 2016. 
Þriðjudagur 28. júní
Hagstofa ÍslaNds

l Vísitala neysluverðs í júní 2016
miðvikudagur 29. júní
Hagstofa ÍslaNds 
l Nýskráningar og gjaldþrot  

hlutafélaga og einkahlutafélaga
ÞJóðsKrá ÍslaNds
l Fjöldi útgefinna vegabréfa
Fimmtudagur 30. júní
Hagstofa ÍslaNds 
l Verðmæti sjávarafla í janúar-mars.
Hagstofa ÍslaNds
l Útungun alifugla í maí 2016. 
Hagstofa ÍslaNds

l Gistinætur og gestakomur á hót-
elum í maí 2016.

Hagstofa ÍslaNds
l Vísitala framleiðsluverðs í maí 2016. 
Hagstofa ÍslaNds 
l Vöruviðskipti við útlönd, janúar–maí 

2016.
Föstudagur 1. júlí
ÞJóðsKrá ÍslaNds 
l Íslyklar og innskráningarþjónusta 

Ísland.is.

Á döfinni

Vikan sem leið

Fjárfestirinn George Soros telur að ef 
Bretland yfirgefi Evrópusambandið 
geti gengi pundsins veikst um að 
minnsta kosti fimmtán prósent, og 
mögulega meira en tuttugu pró-
sent. Þetta skrifaði hann í grein í 
The Guardian í gær. Þá myndi gengi 
pundsins vera jafnt gengi evru.

15 %  
lægra gengi

Royal Bank of Scotland mun á 
næstu misserum skera niður um níu 
hundruð störf í Bretlandi, samkvæmt 
heimildum Reuters. Samtals verður 
því skorið niður um fimm prósent af 
heildarfjölda starfsmanna. RBS er í 
miðju endurskipulagningarferli til 
að draga úr kostnaði og er niður-
skurðurinn liður í því.

900  
störf lögð niður

Forsvarsmenn Samsung, stærsta 
snjallsímaframleiðanda heims, til-
kynntu í gær að fyrirtækið hyggist 
fjárfesta 1,2 milljarða dollara, jafnvirði 
tæplega 150 milljarða króna, í þróun 
internet-hlutanna næstu fjögur árin. 
Samsung mun fjárfesta í Kísildalnum 
til að þróa viðeigandi tækni og styrkja 
tengsl við nýsköpunarfyrirtæki.

150 
milljarða fjárfesting

Allt sem þú þar� ...

 Gallup,  janúar–mars 2016

íbúa á höfuðborgarsvæðinu á aldursbilinu
12–80 ára lesa Fréttablaðið daglega.* 

59,5%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla sæti 
Laugardalsvallar tíu sinnum.

59,5% lesa 
Fréttablaðið

28,6% lesa 
Morgunblaðið 

Grunnmynd af hefbundinni hæð í Norðurturninum. Á hverri hæð er gert ráð fyrir að um 190 manns geti setið hverju sinni.  

Grundvallarbreytingar verða gerð-
ar á vinnuumhverfi höfuðstöðva 
Íslandsbanka þegar þær flytjast 
í Norðurturninn við Smáralind. 
Þar verður tekið upp svokallað 
verkefnamiðað vinnuumhverfi í 
stað hefðbundins opins vinnuum-
hverfis. Hver starfsmaður mun ekki 
eiga fasta vinnuaðstöðu en velur 
sér þess í stað vinnuaðstöðu sem 
hentar þeim verkefnum sem unnin 
eru hverju sinni.

Hafsteinn Bragason, mannauðs-
stjóri Íslandsbanka, segir að um tvö 
ár séu liðin frá því að byrjað var að 
íhuga þann möguleika að taka upp 
verkefnamiðað vinnuumhverfi 
í nýjum höfuðstöðvum. Raka-
skemmdir sem komu upp í höfuð-
stöðvum bankans á Kirkjusandi 
flýttu svo þeim áformum.

Samkvæmt mælingum bankans 
eru í kringum 55 prósent starfsfólks 
við sæti sín á hverjum tíma. „Við 
mældum nýtingu á mismunandi 
tímum dags og var niðurstaðan að 
á hverjum tíma var nýting þannig 
að ljóst var að vinnan var unnin 
mun víðar en eingöngu við reglu-
lega starfsstöð hvers og eins,“ segir 
Hafsteinn.

Hafsteinn segir að í nýja verk-
efnamiðaða vinnuumhverfinu 
verði tryggt að alltaf sé pláss fyrir 
alla. „Við gerum ráð fyrir því að á 
hverri hæð verði á bilinu 110 og 
120 starfsmenn og þá séu sæti 
fyrir um 190,“ segir hann. Þá eru 
talin með fjölnota rými, fundar-

herbergi og félagsrými (kaffistofur 
eru skilgreindar sem vinnurými). 
„Það verður því nægt framboð af 
sætum,“ segir Hafsteinn.

Þá leggur Hafsteinn áherslu á 
að mötuneytið verði nýtt betur. Í 
dag eru mötuneytin nýtt í fáa tíma 
á dag. „Við munu nota mötuneyti 
sem vinnuaðstöðu, til dæmis sem 
fundaraðstöðu, hóparými sem 
leiðir til þess að nýting mötuneytis 
verður meira í takti við hefðbundin 
funda- og hópvinnurými en nú er, 
“ segir hann.

Nýjar höfuðstöðvar Íslands-
banka verða byggðar upp að 
erlendri fyrirmynd og hafa erlendir 
bankar þegar nýtt sér sambærilegt 
fyrirkomulag og nefnir Hafsteinn 
DNB í Noregi og Nordea og ING 
bankann í Hollandi sem dæmi.

Hafsteinn segir að hvatinn að 
þessu nýja fyrirkomulagi sé við-
brögð við gagnrýni á opin vinnu-
rými. Upphaflega hugmyndin 
hafi ekki verið byggð á sparnaðar-
sjónarmiðum. „Þetta er uppruna-
lega drifið áfram af því að gera 
umhverfið manneskjulegra og 
árangursríkara,“ segir Hafsteinn. 
jonhakon@frettabladid.is

Grundvallarbreytingar 
gerðar á vinnuumhverfi
Íslandsbanki stefnir að því að taka upp verkefnamiðað vinnuumhverfi þegar 
höfuðstöðvar flytjast í Norðurturninn í Kópavogi. Starfsmenn munu ekki eiga 
föst sæti. Einungis 55 prósent starfsmanna bankans við sæti sín að meðaltali.

Við munum nota 
mötuneyti sem 

vinnuaðstöðu, til dæmis sem 
fundaraðstöðu, hóparými 
sem leiðir til þess að nýting 
mötuneytis verður meira í 
takti við hefðbundin funda- 
og hópvinnurými en nú er. 
Hafsteinn Bragason,  
mannauðsstjóri Íslandsbanka

55%
af vinnurýminu er í notkun 
hverju sinni

Kortavelta útlendinga hér á 
landi nam tæpum tuttugu millj-
örðum í maí og er þetta meira 
en 50 prósenta aukning frá því í 
maí í fyrra. Virðisaukaskattur til 
ríkisins vegna erlendra ferða-
manna nemur nú tugum milljarða 
á ári og fer ört vaxandi þar sem 
ferðamönnum fjölgar stöðugt og 
undanþágum frá vaski fækkar 
óðum. Samt virðist ríkið ekki 
geta haft forystu um að vernda 
ferðamannastaði og náttúruperlur 
fyrir ágangi og byggja upp boðlega 
aðstöðu fyrir ferðamenn – eða 
standa í öllu falli ekki í vegi slíkrar 
uppbyggingar.

Í uppHafi þessa árs var því spáð 
að erlendir ferðamenn gætu orðið 
um 1,7 milljónir á öllu árinu. 
Aukningin virðist vera enn meiri 
og mikill uppgangur er sjáan-
legur í ferðamannaþjónustu. Í 
Reykjavík er húsnæði, sem áður 
hýsti skrifstofur og heimili, breytt 
í hótel og svipað gerist í þéttbýli 
og dreifbýli hringinn í kringum 
landið.

Það eru HiNs vegar blikur á 
lofti. Ferðaþjónusta er að stórum 
hluta grasrótarstarfsemi unnin 
af einyrkjum. Flest hótel og 
gistiheimili eru fremur lítil með 
einungis nokkrum herbergjum. 
Slíkur rekstur er ávallt basl. Ef 
ráða skal starfsfólk þarf gjarnan 
að ráðast í fjárfestingu til að 
einingarnar nái þeirri stærð sem 
nauðsynleg er til að standa undir 
kostnaði. Launakostnaður er 
umtalsverður og hefur hækkað 
mjög vegna kjarasamninga 
undanfarin misseri.

og Þá komum við að fjárfesting-
unni. Vextir á framkvæmdalánum 
í íslenskum bönkum eru óheyri-
lega háir, 10 prósent og upp úr. 
Þetta kallar á hættulega mikinn 
framkvæmdahraða því enginn 
hefur efni á að borga slíka vexti, 
ekki einu sinni ferðaþjónustan 
með alla sína útlendu viðskipta-
vini. Undanfarna tólf mánuði 
hefur verðbólga verið 1,57 pró-
sent hér á landi en samt eru bank-
arnir að lána á 10 prósent og upp 
úr. Þetta þýðir að raunvextir eru 
8,5 prósent og þaðan af hærri.

Í NágraNNalöNdum okkar 
eru slík lán á u.þ.b. 2 prósent 
vöxtum og er þó verðbólguum-
hverfi mjög áþekkt því sem er 
hér á landi. Þetta vaxtaokur er í 
boði hávaxtastefnu Seðlabanka 
Íslands og fákeppni á íslenskum 
bankamarkaði. Vegna gjaldeyris-
hafta stendur ferðaþjónustufyrir-
tækjum almennt ekki til boða 
að fjármagna sig með erlendri 
fjármögnun og því stendur íslensk 
ferðaþjónusta ekki jafnfætis í 
samkeppni við útlönd – ekki 
fremur en önnur atvinnustarfsemi 
hér á landi, nema helst stórút-
gerðin, sem nýtur umtalsverðra 
hlunninda af hálfu stjórnvalda.

Í HNotsKurN þýðir þetta að 
banka- og fjármálakerfið sogar 
með vaxtaokri til sín nær allar 
tekjur ferðaþjónustunnar, sem 
stendur ótraustum fótum jafnvel 
nú, þegar ferðaþjónusta vex sem 
aldrei fyrr. Ferðaþjónustan gæti 
án efa greitt hærri laun og fjárfest 
meira ef böndum yrði komið á 
bankana.

Allt fyrir bankana – alltaf!
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Þetta er meira en bara bíll.
Þetta er skjöldur fyrir það sem 
skiptir mestu máli.

 



E iríkur Björn Björgvins-
son íþróttakennari var 
bæjarstjóri á Austur- 
Héraði, síðar Fljóts-
dalshéraði, um átta 
ára skeið, á árunum 

2002-2010. Hann söðlaði síðan 
um og gerðist bæjarstjóri á Akur-
eyri eftir að L-listinn vann hreinan 
meirihluta í bæjarstjórn árið 2010. 
Eiríkur Björn hefur því starfað sem 
sveitarstjóri í samtals 14 ár. Mark-
aðurinn ræddi við hann um sam-
félagið á Akureyri og þau verkefni 
sem blasa þar við.

Eiríkur segir að Akureyrarbær 
sé enn að glíma við afleiðingar 
bankahrunsins 2008. „Það eru öll 
sveitarfélög að gera það – ríkið, allir 
opinberir aðilar og allt samfélagið 
eins og við þekkjum,“ segir Eiríkur. 
Hann segir rekstur Akureyrarbæjar 
þó vera stöðugan. „Sveitarfélagið 
stendur vel. Okkur hefur tekist að 
halda því þannig og við erum að 
veita mjög öfluga og góða þjónustu. 
Þó höfum við dregið aðeins úr fram-
kvæmdum vegna þess að bæjar-
sjóður leyfir ekki að við séum í eins 
miklum framkvæmdum og fyrir 
hrun,“ segir Eiríkur. Hann tekur þó 
fram að bærinn hafi einbeitt sér að 
ákveðnum verkefnum, aðallega í 
umhverfismálum og við uppbygg-
ingu innviða. Rekstur sveitarfélags-
ins hafi verið mjög aðhaldssamur 
og sveitarfélagið sé ekki mjög skuld-
sett.

Þó er hallinn á aðalsjóði sveitar-
félagsins, þess hluta sem einungis er 
fjármagnaður með skattgreiðslum, 
verulegur. Eiríkur segir að vegna 
þess hafi bæjarráð farið í aðgerðir 
fyrr á árinu til þess að bæta rekst-
urinn og nýta fjármuni betur. Þá 
segir Eiríkur að þróunin hafi verið 
sú að skatttekjur séu ekki að skila 
sér nógu vel til sveitarfélagsins og 
verið sé að skoða hvað valdi því. 
„Svo virðist vera sem sveitarfélög á 
höfuðborgarsvæðinu séu að ná inn 
hærra útsvari á móti þeim launa-
hækkunum sem þau hafa verið 
að glíma við á meðan útsvarið 
hér hækkar ekki til móts við þær 
launahækkanir sem hafa orðið 
hér. Launaútgjöldin hjá okkur eru 
að verða um 100 prósent af skatt-
tekjum. Það er mjög óeðlileg þróun. 
Þá er eðlilegt að menn horfi inn á 
við og skoði hvað er hægt að gera 
í rekstrinum, vegna þess að tekjur 
standa ekki undir rekstri aðalsjóðs,“ 
segir Eiríkur.

Eiríkur segir atvinnuuppbygging-
una á Akureyri og í sveitarfélögun-
um í kring hafa verið mjög öfluga. 
„Hér er eitt af öflugustu útgerðar-
fyrirtækjum landsins,“ segir Eiríkur 
og vísar þar í Samherja. „Hér eru 
líka sterk verktakafyrirtæki og sterk 
ferðaþjónustufyrirtæki. Höldur, eða 
Bílaleiga Akureyrar, er líklegast 
þekktast. Þannig að við eigum mjög 
öflug fyrirtæki og við erum sterkt 
þjónustusveitarfélag. Hérna er sterk 
þjónusta, sterkt sjúkrahús, háskól-
inn skiptir okkur mjög miklu máli. 
Þannig að innviðirnir eru sterkir og 
það er það sem gerir það að verkum 
að sveitarfélagið er öflug þjónustu-
miðstöð fyrir svæðið og langt út 
fyrir það,“ segir Eiríkur. Hann segir 
vaxtarsprotann í atvinnulífinu vera 
ferðaþjónustu, eins og annars stað-
ar. „Það er gríðarlega mikil velta í 
kringum ferðaþjónustuna og það 
skiptir miklu máli fyrir atvinnu-
lífið.“

Eiríkur segir þó að ferðamönnum 
hafi ekki fjölgað eins mikið á Akur-
eyri og á höfuðborgarsvæðinu og 
það megi vel bæta við. „En við erum 
samt að sjá uppbyggingu og ferða-
þjónustan er mjög mikilvæg fyrir 
þetta svæði,“ segir Eiríkur og bætir 
við að á Akureyri hafi verið byggð 
upp öflug heilsársferðaþjónusta. 
„Við getum tekið við miklu fleiri og 
þess vegna erum við að berjast fyrir 
því meðal annars að fá beint flug 
hingað í gegn um Akureyrarflug-
völl og það þarf að efla og styrkja 
flugvöllinn. Það er kominn tími til 

Geta tekið við miklu 
fleiri ferðamönnum
Eiríkur Björn Björgvinsson hefur verið bæjarstjóri á Akureyri í tæp sex ár. Vill 
að sveitarfélögin fái hlut í olíugjaldi og fjármagnstekjuskatti. Segir innviði á 
Akureyri sterka og að sveitarfélagið geti tekið við miklu fleiri ferðamönnum.

Eiríkur Björn Björgvinsson hefur verið bæjarstjóri í átta ár og stefnir að því að vera áfram í starfi út kjörtímabilið. 
Mynd/daníEl StarraSon

að dreifa álaginu meira, ferðaþjón-
ustan virðist vera farin að þrengja 
alveg gríðarlega að á suðvestur-
horninu og það er hægt að taka 
við fleiri ferðamönnum á lands-
byggðinni.“

Því telur Eiríkur mikilvægt að fá 

auknar tekjur af ferðamönnum. 
Eiríkur vill horfa meira heildstætt 
á málin. „Það þarf að skipta skatt-
tekjum betur milli ríkis og sveitar-
félaga. Við erum að sinna gríðarlega 
mikilli þjónustu, líka fyrir ríkið. Ég 
er þeirrar skoðunar að í stað þess að 
vera með þjónustusamninga, þar 
sem við erum að koma til ríkisins 
og alltaf að biðja um pening til að 
standa undir tiltekinni þjónustu 
þá eigi að tryggja okkur hærra hlut-
fall af skatttekjum,“ segir Eiríkur. 
Hann sér fyrir sér ákveðna skatt-
stofna sem ríkið fái að fullu en 
sveitarfélögin ættu að fá hlutdeild í. 
„Við erum t.d. að tala um olíugjald, 
ákveðna þætti í ferðaþjónustunni 
sem við teljum að við ættum að 
fá hlut í og svo er það fjármagns-
tekjuskatturinn,“ segir Eiríkur. 
Hann segir það vel þekkt að í okkar 
samfélagi sé fólk sem greiði ekkert 
útsvar þrátt fyrir að nota þjónustu 
sveitarfélaganna en greiði þeim 
mun hærri fjármagnstekjuskatt sem 
renni allur til ríkisins.

Gerð Vaðlaheiðarganga er í 
fullum gangi og íbúar á höfuð-
borgarsvæðinu eru ekki allir sam-
þykkir þeirri framkvæmd. Eiríkur 
telur þó að framkvæmdin hafi 
veruleg áhrif á Akureyri. „Hún þýðir 
það að Akureyri eflist enn frekar 
sem þjónustumiðstöð fyrir svæðið. 
Sérstaklega fyrir vetrarþjónustuna. 
Þetta veitir ákveðið öryggi fyrir 
íbúana í kring. Það er bara þannig 
að þróunin hefur verið sú að sjúkra-
húsið á Akureyri hefur verið að efl-
ast í ákveðinni þjónustu, til dæmis 
fæðingarþjónustu, á meðan hefur 
dregið úr slíkri þjónustu í kring um 
okkur. Og þetta er ákveðið öryggis-
atriði, meðal annars fyrir Þingeyjar-
sýslur og jafnvel austur á land að 
geta haft gott aðgengi hingað inn 
á Akureyri,“ segir Eiríkur. Síðan ýti 
þetta undir þá þróun að Norður-
landið verði eitt atvinnusvæði. 
Göngin eru gerð í einkaframkvæmd 
með láni frá ríkinu, en Eiríkur telur 
að almennt sé heppilegast að 
framkvæmd af þessu tagi sé ríkis-
framkvæmd. „Þetta er sú leið sem 
var farin og auðvitað var það rætt 
mjög ítarlega að koma verkefninu 
að á samgönguáætlun og kannski 
verður það gert. Það tókst ekki og 
þá er þetta bara leið sem menn fóru 
til að koma verkefninu á sem fyrst. 
En almennt séð held ég að þessi 
stóru og dýru og flóknu verkefni 
séu betur komin sem ríkisverkefni.“

Dómur féll í Hæstarétti fyrr í 
júní vegna norðaustur-/suðvestur-
brautarinnar á Reykjavíkurflugvelli. 
Dómurinn þýðir að þriðja brautin 
á vellinum mun væntanlega fara. 
Eiríkur segir að bæjaryfirvöld á 
Akureyri hafi margoft mótmælt 
áformum um að flytja flugvöllinn 
og það eigi líka við um þessa braut. 
„Hún er okkur gríðarlega mikil-
væg. Það þarf ekkert að fara dýpra 
út í það en að þetta er öryggis atriði 
og það eru dæmi þess að hún hafi 
bjargað mannslífum. Það getur 
enginn breytt þessu nema Alþingi 
og það er þá bara spurning um 
vilja þingmanna til þess að tryggja 
það að þessi öryggisbraut og þetta 
öryggismannvirki verði áfram til 
staðar. Það eina sem við getum gert 
er að vekja athygli á því á málefna-
legan hátt að flugvöllurinn eigi að 
vera áfram óhreyfður á sínum stað 
þar til betri lausn finnst, ef hún er 
þá til,“ segir Eiríkur, aðspurður um 
það hvernig bæjaryfirvöld geti beitt 
sér í málinu.

Eiríkur lýsti yfir áhuga á fram-
boði til forseta Íslands fyrr á árinu 
og segist hafa fengið áskoranir þar 
um. Á endanum ákvað Eiríkur að 
bjóða sig ekki fram, en hann segist 
ekki hafa tekið ákvörðun um áfram-
haldandi setu í starfi bæjarstjóra. 
„Ég er búinn að vera í þessu starfi 
í 14 ár, byrjaði 2002, þá austur á 
héraði þegar það hét Austur-Hérað 
en breyttist svo í Fljótsdalshérað. 
Ég hef aldrei hugsað nema í kjör-
tímabilum. Ég hef ekki tekið neina 
ákvörðun um það núna hvað ég 
ætla að gera eftir tvö ár. Ég stefni á 
að klára þetta kjörtímabil og hvað 
tekur við þá verður bara að koma í 
ljós,“ segir hann.

Eiríkur Björn er kennaramennt
aður, lauk íþróttakennaraprófi 
frá Íþróttakennaraskóla Íslands 
árið 1990 og diplómu frá Íþrótta
háskólanum í Köln árið 1994 auk 
diplómaprófs í stjórnun frá Kenn
araháskóla Íslands árið 2000. Hann 
var virkur í íþróttastarfi á yngri 
árum, einkum knattspyrnu, og segir 
það hafa hjálpað sér mjög mikið 
i starfi. „Það er margt sem maður 

getur tekið úr íþróttum og yfir í 
stjórnunarhlutverk. Það er engin 
tilviljun að þjálfarar eru fengnir inn 
á námskeið hjá fyrirtækjum sem 
ráðgjafar. Þjálfarar eru að takast á 
við allt sem tekist er á við í rekstri 
og stjórnun. Það er hópeflið og 
að búa til liðsheildir. Það er mjög 
margt sem ég hef tekið með mér 
úr íþróttum og inn í minn stjórn
unarstíl.“

Íþróttaferillinn gott veganesti í starfið

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@365.is

meiri pening til þess að bæta Akur-
eyrarflugvöll, en telur að sveitarfé-
lagið hafi barist fyrir mjög öflugum 
innviðum. „Við höfum barist fyrir 
því að ríkisvaldið haldi hér úti mjög 
öflugri heilbrigðisþjónustu. Ferða-
menn leita þangað þar sem eru 

sterkir innviðir,“ segir Eiríkur. Þá 
vekur hann athygli á því að bærinn 
sé stærsti eigandi hafnarinnar. „Þar 
höfum við verið að efla okkur. Við 
höfum verið að taka á móti fjölda 
ferðamanna á skemmtiferðaskipum 
og svo er hvalaskoðun að eflast. Í 
gegnum Atvinnuþróunarfélagið, 
sem við erum aðilar að, höfum 
við líka verið að hjálpa til við að 
styðja atvinnulífið. Sveitarfélagið 
er þó ekki í beinum rekstri í ferða-
þjónustunni, nema með rekstri 
skíðasvæðisins og sundlaugar. Svo 
tökum við að sjálfsögðu þátt í mark-
aðsmálum.“

Sveitarstjórnarmenn á höfuð-
borgarsvæðinu hafa talað um að 
sveitarfélögin þurfi stærri skerf af 
tekjum ríkisins. Dagur B. Eggerts-
son borgarstjóri hefur til dæmis 
talað um að sveitarfélögin fái 

Launaút-
gjöldin hjá 

okkur eru að verða 
um 100 prósent af 
skatttekjum. Það er 
mjög óeðlileg þróun. 
Þá er eðlilegt að 
menn horfi inn á við 
og skoði hvað er hægt 
að gera í rekstrinum.

Eiríkur Björn Björgvinsson 
bæjarstjóri
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fólk
kynningarblað

 Mig hefur oft 
langað til að halda 

tónleika í kringum afmæl-
ið mitt og ákvað núna, í 
staðinn fyrir að halda 
stóra tónleika, sem ég 
geri sjálfsagt einhvern 
tíma, að hafa þessa á 
persónulegri nótum.

Þór Breiðfjörð

2 2 .  j ú n í  2 0 1 6   M I Ð V I K U D A G U R

„Ég hef aldrei verið duglegur að 
halda stórar veislur svo þetta er 
mín leið, að bjóða fólki að koma 
að heilsa upp á mig og ég segi 
sögur milli laga og reyni að hafa 
þetta skemmtilegt kvöld,“ segir 
Þór Breiðfjörð söngvari, spurður 
um tónleikana sem hann heldur 
fyrir gesti og gangandi á Rosen-
berg í kvöld þar sem hann slær 
saman afmælisveislu og tónleik-
um. „Mig hefur oft langað til að 
halda tónleika í kringum afmæl-
ið mitt og ákvað núna, í staðinn 
fyrir að halda stóra tónleika, 
sem ég geri sjálfsagt einhvern 
tíma, að hafa þessa á persónu-
legri nótum. Vinir mínir kvarta 
oft yfir því að það sé ekki hægt 
að sjá mig syngja nema á risa-
tónleikum svo núna vildi ég hafa 
þetta aðeins smærra og persónu-
legra í sniðum. Ég ætla að flytja 
mín eigin lög og svo lög eftir 
söngvaskáld sem ég held mikið 
upp á, eins og Leonard Cohen, 
Jeff Buckley og Bob Dylan. Svo 
er ég með mína útgáfu af laginu 
Ég er að tala um þig, sem ég út-
setti fyrir hann Jóhann G. Jó-
hannsson. Ég hef aldrei tekið það 
upp en ætla að syngja það á tón-
leikunum.“

Meðleikari Þórs á tónleikun-
um er Davíð Sigurgeirsson gít-
arleikari en þeir hafa unnið 
saman að undanförnu, nú síðast 
á Heima-hátíðinni í Hafnarfirði. 
„Svo kynni ég sérstakan gest, 
Will Shaman, gamlan vin sem ég 
kynntist í Bretlandi, flottan gít-
arista og lagahöfund sem hefur 
unnið mikið í West End í London.“

Þar kynntust þeir en Þór steig 
fyrst á svið í söngleiknum Hár-
inu sem var settur upp í Gamla 
bíói árið 1994. Árið eftir fór hann 
með hlutverk Júdasar í Jesus 
Christ Superstar ásamt Stefáni 
Hilmarssyni og þetta varð upp-
hafið á farsælum söngleikjaferli. 
„Í kjölfarið á þessum tveimur 
verkefnum fékk ég inni í söng-
leikjadeildinni í Arts Educat-
ional leiklistarskólanum í Lond-
on og vann eftir það í ellefu ár 
sem leikari og söngvari í Lond-
on, aðallega í söngleikjum á borð 
við Jesus Christ Superstar og 

byrjar ekki fyrr en eftir leik
Þór Breiðfjörð söngvari heldur upp á afmælið sitt með tónleikum á Rosenberg í kvöld. Hann ákvað að hafa tónleikana á 
persónulegum nótum í þetta sinnið og flytur sín eigin lög ásamt lögum eftir sín eftirlætis söngvaskáld. 

Þór Breiðfjörð leikur eigin lög og annarra á Café Rosenberg í kvöld. 

Vesalingana. Eftir það var ég svo 
þrjú ár í Kanada þar sem ég gaf 
meðal annars út sólóplötu með 
lögum eftir mig sem heitir Runn-
ing naked.“ Eftir þetta lá leiðin 
heim þar sem Þór hefur meðal 
annars farið með aðalhlutverk 
í Vesalingunum og fleiri söng-
leikjum. Hann er nú deildar stjóri 
söngleikjadeildar Söngskóla Sig-
urðar Demetz ásamt Valgerði 
Guðnadóttur. „Við erum að hefja 
þriðja veturinn og eftirspurn-
in er mikil eftir því að komast í 
þetta nám. Söngleikjalistin hefur 
aldrei verið viðurkennd sem sér-
stakt listform hér eins og erlend-

is þar sem er gríðar lega löng hefð 
fyrir sérhæfingu á þessu sviði. 
Þetta er söngnám með leiklist-
aráherslum og við fáumst nær 
eingöngu við söngleiki sem eru 
auðvitað bara vinsælasta tónlist 
hvers tíma undanfarin hundrað 
ár. Þetta eru ólíkir söngstílar og 
þetta hefur reynst mörgum vera 
brú á milli söngs og leiks byggð 
úr hvoru tveggja. Nemendurnir 
eru úr öllum áttum, rokksöngv-
arar sem vantar meiri sviðsþekk-
ingu, leikarar sem eru að undir-
búa inntökupróf í leiklistarskól-
ann og fólk sem vill læra og hefur 
gaman af að leika og syngja.“

Deildarstjórastarfið hefur 
kallað fram nýjar áherslur hjá 
Þór en hann hefur fengist við 
lagasmíðar auk söngsins. „Ég hef 
rekið mig á að það vantar efni á 
íslensku fyrir nemendurna og 
ég hef verið að skrifa söngleiki 
fyrir skólann, bæði lög og texta. 
Þetta starf hefur því hvatt mig til 
að skrifa fyrir svið og það hefur 
verið mjög skemmtileg reynsla.“

Tónleikarnir byrja klukkan 
níu eða að sögn Þórs þegar leik-
urinn verður örugglega búinn. 
Hann lofar því ekki að hann 
muni syngja Ferðalok. „Kannski 
ég geri það samt, ef við vinnum.“

Vertu vinur á 
Facebook

Vertu vinur á 
Facebook

Laugavegi 63 • S: 551 4422
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GERRY WEBER
Taifun

BETTY  BaRCLaY 

SuMaRSaLan  
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Skoðið laxdal.is

20-30%



BÍLAR &
FARARTÆKI

Toyota Land Cruiser 150 VX 11/2011 
ek.88þús. Sjálfskiptur. Bakkmyndavél. 
Bluetooth. Loftpúðafjöðrun. Ásett 
verð 7.990.000.-

BMW 520D F10 1/2012 ek.59þús. 
Sjálfskiptur. Umboðsbíll. 1 eigandi. 
Bakkmyndavél. Leður og fl. Góð 
þjónustubók. Ásett verð 5.890.000.-

Toyota Rav4 Gx Plus 5/2015 ek.41þús. 
Sjálfskiptur. Bakkmyndavél. ISOFIX. 
Ásett verð 5.190.000.- Rnr.151579

Peugeot 3008 - 1600 Active Diesel 
6/2014 ek.14þús. Sjálfskiptur. 
Dráttarkrókur. ISOFIX. Ásett verð 
3.690.000.- Rnr.151547

Kia Ceed Ex 1.6 Diesel Wagon 6/2012 
ek.49þús. Beinskiptur. Ásett verð 
2.190.000.- Rnr.330083

Toyota Yaris 3/2015 ek.32þús. 
Sjálfskiptur. Bakkmyndavél. 
TILBOÐSVERÐ 2.490.000.- Rnr.330125

Skoda Octavia Ambiente Diesel 
8/2007 ek.85þús. Sjálfskiptur. Ný 
tímareim. Ásett verð 1.790.000.- 
Rnr.311693

VORTHEX heithúðun á allargerðir 
pallbíla og fleira upplýsingar í 
Bílaryðvörn sími 587-1390.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

FAMILY CAMP Is 200. Árgerð 2012, 
fortjald, farangurskassi, yfirbreiðsla, 
Verð 690.000. Rnr.108866. 
BILAMARKADURINN.IS 5671800

PALOMINO Yearling iy-4102. Árgerð 
2014, ÓNOTAÐ HYSI sólarsella, ofl.
skoðar skiopti, Verð 2.290.000. 
Rnr.108781. BILAMARKADURINN.IS 
5671800

JAYCO Eagle lite 211. Árgerð 
1999, INNFLUTT NYTT, heitt og 
kalt vatn ,220v, sólarrafhlaða. 
ofl. Verð 2.390.000. Rnr.108278. 
BILAMARKADURINN.IS 5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

NÝTT HÚS Á AÐEINS 
1.990Þ.!!!

Glænýtt hjólhýsi á kynningarverði 
aðeins 1.990þ. NIEWIADOW N126 
m/ klósetti. Truma miðstöð, ísskápur 
o.fl. Aðeins 2 stk. eftir til sýnis og sölu 
hjá Bílalíf bílasölu, Kletthálsi 2, s:562-
1717. Rnr.352458.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

ÚTSALA,ÚTSALA
 TOYOTA Aygo. Árgerð 2012, ekinn 91 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 990.000. 
Rnr.158316.

TURBO Á TILBOÐI !
Opel Astra Turbo 07/2007 ek aðeins 
92 þ.km ,6 gira, 181 HÖ, allur eins og 
nyr , topp viðhald, verð nú 1190 Þús !!! 
(raðnr. 158402)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert próf, 
engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Hyundai i20  Árgerð 2011. Ekinn 
102þ.km. Sjálfsk. Hiti í sætum. 
USB tengi. Er á staðnum. Verð 
1.390.000kr. Raðnr 135367.

Land Rover Discovery 4 Árgerð 
2010. Ekinn 118þ.km. Sjálfsk. Gler-
þak. 7 manna. o.m.fl.. Er á staðnum. 
Verð 6.990.000kr. Raðnr 161889.

Peugeot 5008 Style Árgerð 2015. 
Ekinn 38þ.km. Sjálfsk. 7 manna. 
Tölvumiðstöð, hiti í sætum o.m.fl.  
Verð 3.880.000kr. Raðnr 135355.

Toyota Auris MM Árgerð 2009. 
Ekinn 65þ.km. Sjálfsk. 17“ álfelgur 
o.m.fl.. Flottur bíll. Er á staðnum. 
Verð 1.890.000kr. Raðnr 135356.

Hyundai Tucson Style – NÝR BÍLL
Árgerð 2016. Sjálfsk. Dísel. 4x4. 
Bakkmyndavél o.m.fl.. Verð aðeins 
5.890.000kr. Raðnr 135463.

Ford Transit 300M Árgerð 2013. 
Ekinn 64þ.km. Beinsk. Klæddur 
innan. 100% þjónustaður. Verð 
2.590.000kr án VSK. Raðnr 158360.

Hyundai i10 Classic – NÝR BÍLL
Árgerðir 2016. Beinskiptir. Loft-
kæling. USB/Aux tengi.  
Verð 1.790.000kr. Raðnr 158523.

VW Crafter Langur
Árgerð 2015. Ekinn 35þ.km. Beinsk. 
Lengri gerðin. Gott eintak. Verð 
4.190.000kr án VSK. Raðnr 135470.

Ford Transit 350 Jumbo
Árgerð 2013. Ekinn 109þ.km. Beinsk. 
Klæddur innan. Krókur. Verð 
2.890.000kr án VSK. Raðnr 135186.

Nissan Patrol GR
Árgerð 2008. Ekinn 209þ.km. Sjálfsk. 
Jeppi í góðu standi. Er á staðnum. 
Verð 2.490.000kr. Raðnr 135383.

M.Benz GLK 220 CDI
Árgerð 2011. Ekinn 39þ.km. Sjálfsk. 
Leður. 4x4. Dísel. Gott eintak. Verð 
4.590.000kr. Raðnr 158515.

Dacia Lodgy 1.5 Dísel – NÝR BÍLL
Árgerð 2016. Beinsk. 7 manna. 
Leður. Er á staðnum. Verð 
3.790.000kr. Raðnr 135155.

BMW 320i Árgerð 2005. Ekinn 113þ.km. Sjálfsk. Leður. 
o.m.fl.. Nýskoðaður 17. Er á staðnum. Verð 1.690.000kr. 
Raðnr 158517.

Hyundai i10 Comfort – NÝR BÍLL Árgerðir 2016. 
Beinsk. Hiti í sætum og stýri. Loftkæling o.m.fl.. Eigum 
bíla á staðnum. Verð 1.950.000kr. Raðnr 158436.

VW Crafter 2.0 TDi Árgerð 2014. Ekinn 99þ.km. 
Klæddur innan. 100% þjónusta. Er á staðnum. Verð 
3.890.000kr án VSK. Raðnr 158380.

Ford KA Árgerð 2008. Ekinn 78þ.km. Beinsk. Mjög gott 
eintak. Eyðir litlu. Er á staðnum. Verð 690.000kr. Raðnr 
100563.

Suzuki Vitara DDIS Panorama – NÝIR BÍLAR
Árgerðir 2016. Sjálfsk. Dísel. 4x4. Glerþak. O.m.fl.!! 
Eigum bíla á staðnum. Verð 4.990.000kr. Raðnr 135483.

Mazda 3 Árgerð 2013. Ekinn 74þ.km. Beinsk. Dísel. Hiti 
í sætum. Loftkæling. Er á staðnum. Verð 2.490.000kr. 
Raðnr 135253.

OPNUNARTÍMI 
MÁN- FÖST. 

FRÁ KL.  10:00-18:00

Stóra bílasalan • Kletthálsi 2 • 110 Reykjavík • S. 586 1414 • www.stora.is

586 1414

www.stora.is

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is



Beint samband við sölumann 515 1266
Söluver 515 1100 | olis.is/batar

Norsku Pioner-bátarnir hafa verið fram leiddir síðan 1959. Þeir eru úr tvöföldu 
plasti og þola mikið álag, jafnt hita sem kulda. Steady-bátarnir eru líka fram
leiddir af Pioner úr endingargóðum efnum og þarfnast lítils viðhalds, eru 
meðfærilegir og einstaklega stöðugir. Bátarnir CEvottaðir af DNV, norsku 
öryggisstofnuninni. Ýmsar stærðir og gerðir í boði.

BÁTAR Í VINNU OG LEIK

STJARNA DAGSINS!
M.BENZ E 200 CDI BLUETEC 
AVANTGARDE nýskr. 04/2015, ekinn 
28 Þ.km, dísel, sjálfskiptur (7 gíra). 
Mjög vel búinn og flottur bíll! Verð 
6.940.000. Raðnr. 255048 á BILO.is

VINSÆLL ÞESSI!
 HONDA CR-V EXECUTIVE nýskr. 
07/2007, ekinn aðeins 45 Þ.km, bensín, 
sjálfskiptur (5 gíra). Leður, glertoppur 
ofl. Verð 3.190.000. Raðnr.230159 á 
BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

Nissan Leaf Tekna, 9/2015, ókeinn 
bíll , Leður, bakkmyndavél 360 gráður, 
ásett verð 3690 þús, er á staðnum, 
raðnr 152307.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

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

laugardaga
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Suzuki Swift árg.2015 Sjálfskiptur, 
ek.29.000. Verð 1.690 þús s: 6162597

Skoda Octavia 2011. Turbo disel 
Sjálfskiptur. Ný tímareim. Verð 
1.500.000 kr. sími: 6162597

 Bílar óskast

BíLL óSkAST á 25-250ÞúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hópferðabílar

Iveco Irisbuss 20 manna árg. 2005 ek. 
356.000 km. Nýupptekið drfi og fl. 
Verð kr. 2.800.000,- staðgreitt. Uppl. í 
s. 820 0984

 Mótorhjól

499 ÞúS - 100% LáN í BoðI
Yamaha R1 1000cc árg’98 mjög vel 
með farið og flott hjól, ný keðja, Ásett 
verð 590þús Tilboð 499þús 100% lán í 
boði. s.691 9374

 Fellihýsi

 Bátar

HEIMAVík

Silunganet, flotnet, sökknet. 
Silunganet, flotnet, sökknet. Heimavík 
Höfðabakka 1, S. 555 6090 www.
heimavik.is

 Hjólbarðar

FRáBÆR DEkkJATILBoð
Ný og notuð dekk í miklu úrvali. 
Tökum notuð dekk uppí ný. VAKA S: 
567 6700.

 Varahlutir

JApANSkAR VéLAR EHF.
 BíLApARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-14. Kaupum flestar teg. 
bíla. Opið 8-18 virka daga. Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

GARðAuMSJóN
Sláttur fyrir húsfélög og einstaklinga. 
Almenn garðvinna. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 6981215

 Bókhald

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

 Málarar

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

REGNBoGALITIR
Þakmálun, útimálun, múrviðgerðir. 
Innimálun, spörtlun, viðhaldsþjónusta. 
Vönduð vinnubrögð og snyrtimennska. 
S.891 9890 malarar@simnet.is

MáLARAMEISTARI
Tek af mér öll verk tengd 
málningarþjónustu. Uppl. í s. 851 1960 
Himnamálun

MáLNINGARÞJóNuSTA 
REykJAVíkuR

Alhliða málningarþjónusta. 
Upplýsingar í síma 776-0000

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

 Nudd

NuDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

Spádómar tek heim eða símaspá. 
Trúnaður. Kristín S. 897 9002

SpáSíMINN 902 1020
Spámiðlun heilun. Sjöfn spámiðill og 
heilari. Geymið auglýsinguna

Sá SíMASpá í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DyRASíMAR. S. 
663 0746.

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

KEYPT 
& SELT

 Til sölu

 óskast keypt

kAupuM GuLL - JóN & 
óSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 Hljóðfæri

HyuNDAI píANó + LEðuR 
STóLL

HYUNDAI píanó til sölu, ásamt 
bólstruðum leður stól. Verð 220þús 
eða tilboð. Uppl. í s. 663 3313 / 863 
4291

 Til bygginga

HARðVIðuR TIL 
HúSAByGGINGA. SJá 
NáNAR á: 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

TANTRA NuDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

Heilnudd. Nuddstofan svæði 112. 
Uppl. S: 823 5669 eða 693 0348

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HEIMILIÐ

 Barnavörur

Vagnstykki, kerrustykki og skiptitaska 
Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is
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HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LeIGU 285 fM 
IÐNAÐARbIL í ReyKjAVíK

285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

LeIGjeNDUR, TAKIÐ efTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Húsnæði óskast

Óska eftir herbergjum eða íbúð fyrir 
starfsfólk á stór RVK svæðinu. Tryggar 
greiðslur. Uppl. í s. 897 1995 Sigurður.

 Geymsluhúsnæði

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 25% afsláttur. www.
geymslur.is

SUMARTILbOÐ
á geymsluplássi. Sækjum og sendum. 
geymslulausnir.is s:615-5005

fyRSTI MÁNUÐUR fRíR 
 www.GeyMSLAeITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

ATVINNA

 Atvinna í boði

GAMLA SMIÐjAN, 
ÞRASTALUNDI, 

801 SeLfOSS
Óskar eftir starfsfólki til starfa. 

Vönum pizzabökurum í fullt 
starf og hlutastarf einnig 

afgreiðslufólki í fullt starf, kvöld 
og helgar vinnu. 

Nánari upplýsingar sverrir@
brimhotel.is

 KORNIÐ/fjARÐARbAKARí
Starfsfólk óskast í hlutastörf, 
framtíðarstarf. 18 ára og eldri. Íslensku 
kunnátta skilyrði. Umsóknir sendist á 
umsokn@kornid.is

 Atvinna óskast

PROVeNTUS 
STARfSMANNAÞjóNUSTA

Útvegum starfsmenn til 
fjölbreytilegra starfa um lengri 

eða skemmri tíma.
Nánari upplýsingar í síma 775-
7373 eða sendið fyrirspurn á 

netfangið proventus@proventus.
is

PíPARI
með reynslu sem getur hafið 

störf strax vantar vinnu. 

Verkleigan sími:780-1000 

e: vinna@verkleigan.is

Fasteignasala – Sölumaður
Rótgróin fasteignasala á höfuðborgarsvæðinu  

óskar að ráða löggiltan fasteignasala eða nema  
í löggildingu til starfa við sölumennsku.  

Starfið hentar jafnt konum sem körlum.  

Áhugasamir sendi umsókn fyrir 28. júní á  
box@frett.is merkt „Fasteignasali-2206“

Glæsileg útsýnisíbúð  
á 9- hæð fyrir 60+ við Hraunbæ  

103 í Reykjavík

Glæsileg 2ja herb.   
Á efri hæð, fyrir 67+ við Hólaberg 84, 

í Reykjavík

pantið skoðun

pantið skoðun

GÓÐ 2JA HERB. 68,9 FM, ÍBÚÐ Á 9-HÆÐ, Í EFTIRSÓTTU LYFTU-
HÚSI MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI, FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI, TENGT 

ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐINNI FYRIR ALDRAÐA Í HRAUNBÆ 105. HEIÐAR 
FRIÐJÓNSSON LÖGGILTUR FASTEIGNASALI VEITIR UPPLÝSINGAR S. 

693-3356. Skipulag: Forstofa, hol með beikiskápum.  Eldhús með ágætri  hvít/
beiki innrétting. Rúmgóð stofa og borðstofa með góðum gluggum og 

frábæru útsýni.  Útgengt úr stofu á yfirbyggðar suður svalir með frábæru 
útsýni. Rúmgott svefnherbergi með miklum beikiskápum. Baðherbergi með 

sturtu, öryggisrofa, skáp, innréttingu og sérlögn fyrir þvottavél.  Dúkur á gólfi, 
flísar á veggjum.   LítilL geymsluskápur í kjallara.  Verð 32,5 milj. Íbúðin er 

laus við kaupsamning. Pantið skoðun hjá Heiðari lögg. fast. í s:693-3356 eða 
á heidar@valholl.is

GÓÐ 2JA HERB. 68,2 FM, ÍBÚÐ Á 2-HÆÐ, Í EFTIRSÓTTU LYFTUHÚSI 
MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU, FYRIR 67 ÁRA OG ELDRI, VIÐ HÓLABERG Í 
EFRA BREIÐHOLTI, TENGT ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐINNI FYRIR ALDRAÐA Í 

GERÐUBERGI. HEIÐAR FRIÐJÓNSSON LÖGGILTUR FASTEIGNASALI VEITIR 
UPPLÝSINGAR S. 693-3356. Íbúðin skiptist í: Forstofu, eldhús, stofu, svefnher-
bergi, baðherbergi með þvottaaðstöðu, auk rúmgóðrar sérgeymslu og stæði 
í lokuðu bílastæðahúsi. Snyrtileg og rúmgóð sameign. Þetta er einstaklega 

falleg og vel umgengin íbúð með góðu skipulagi, í glæsilegu húsi sem er 
sérútbúin fyrir þarfir eldri borgara – stutt er í alla þjónustu, verslun, sundlaug 

og heilsugæslu. Verð 31,5 milj. Íbúðin er laus við kaupsamning. Pantið 
skoðun hjá Heiðari lögg. fast. í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

síðumúla 27, s: 588-4477
Heiðar
Friðjónsson 
lögg. fast.sali
s: 693 3356

Framúrskarandi vörumerki 1

Merki

Tillaga að deiliskipulagi fyrir 
Möðrudal á Fjöllum, Fljótsdalshéraði.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs auglýsir hér með 
tillögu að deiliskipulagi fyrir Möðrudal á Fjöllum, 
Fljótsdalshéraði dags. 24.04.2012  skv. 41. gr. 
Skipulagslaga nr. 123/2010, sem samþykkt var í 
bæjarstjórn þann 02.05.2012.

Skipulagssvæðið afmarkast eins og fram kemur 
á deiliskipulagstillögunni og felur m.a. í sér skipulag 
fyrir bæjarstæðið á Möðrudal, sem er um 10,8 ha að 
stærð.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunni Lyngási 
12 og á heimasíðu sveitarfélagins „egilsstadir.is“ frá 
10.maí til 21. júní 2012.  Þeim sem eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna til og með fimmtudagsins 21. júní 2012.  
Skila skal skriflegum athugasemdum til skipulags- og 
byggingarnefndar á bæjarskrifstofu Fljótsdalshéraðs.  
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna teljast 
henni samþykkir.

Fljótsdalshéraði 10.05.2012

skipulags- og byggingarfulltrúi
Fljótsdalshéraðs.

Breyting á aðalskipulagi  
Fljótsdalshéraðs 2008-2028

Eyvindará II, aðalskipulagsbreyting

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs samþykkti þann 1.6.2016 
tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-
2028. Tillagan var auglýst frá 3.3.2016 til 14.4.2016. Athuga-
semdir bárust, athugasemdir settar fram af JURALIS dags. 
14.apríl 2016, athugasemd frá afkomendum Margrétar og 
Vilhljálms fyrrum ábúenda að Eyvindará dags. 14.apríl 2016 
og athugasemd frá Philip Vogler sem var ódagsett en inn-
færð 23.3.2016. Athugasemdir gáfu ekki tilefni til breytinga 
á tillögunni og hefur hún verið send Skipulagsstofnun til 
staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið 
sér til skipulags- og byggingarfulltrúa Fljótsdalshéraðs.

Vífill Björnsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs

Tillaga að deiliskipulagi fyrir 
Möðrudal á Fjöllum, Fljótsdalshéraði.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs auglýsir hér með 
tillögu að deiliskipulagi fyrir Möðrudal á Fjöllum, 
Fljótsdalshéraði dags. 24.04.2012  skv. 41. gr. 
Skipulagslaga nr. 123/2010, sem samþykkt var í 
bæjarstjórn þann 02.05.2012.

Skipulagssvæðið afmarkast eins og fram kemur 
á deiliskipulagstillögunni og felur m.a. í sér skipulag 
fyrir bæjarstæðið á Möðrudal, sem er um 10,8 ha að 
stærð.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunni Lyngási 
12 og á heimasíðu sveitarfélagins „egilsstadir.is“ frá 
10.maí til 21. júní 2012.  Þeim sem eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna til og með fimmtudagsins 21. júní 2012.  
Skila skal skriflegum athugasemdum til skipulags- og 
byggingarnefndar á bæjarskrifstofu Fljótsdalshéraðs.  
Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna teljast 
henni samþykkir.

Fljótsdalshéraði 10.05.2012

skipulags- og byggingarfulltrúi
Fljótsdalshéraðs.

Breyting á aðalskipulagi  
Fljótsdals héraðs 2008-2028

Uppsalir í Eiðaþinghá,  
aðalskipulagsbreyting

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs samþykkti þann 1.6.2016 
tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-
2028. Tillagan var auglýst frá 6.04.2016 til 19.5.2016. Ein at-
hugasemd barst frá Philip Vogler sem var ódagsett en inn-
færð 23.3.2016. Athugasemdin gaf ekki tilefni til breytinga 
á tillögunni og hefur hún verið send Skipulagsstofnun til 
staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið 
sér til skipulags- og byggingarfulltrúa Fljótsdalshéraðs.

Vífill Björnsson
Skipulags- og byggingarfulltrúi Fljótsdalshéraðs

VIÐ SPILUM ÞAÐ SEM OKKUR SÝNIST
TÓNLIST FRÁ 1990 TIL DAGSINS Í DAG

NÝ STÖÐ TIL AÐ
VERA Í STUÐI MEÐ!

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Mjög ódýrir        
í rekstri

Mikil gæði
í útprentun

HP plús öryggi
og umsjón

Ótrúlegur hraði
í útprentun

Gæðaútprentun með nýrri 
byltingarkenndri prenttækni 
og ódýrir í rekstri.

Fáðu ráðgjöf sérfræðinga Opinna kerfa við val á lausnum 
sem henta þínum þörfum og umhverfi.

Umhverfis-
vænu
prentararnir

HP PageWide

Nánar á www.ok.is/pagewide

Fjárfestirinn og milljarðamæringur-
inn George Soros sagði í gær að ef 
af brotthvarfi Breta úr Evrópusam-
bandinu,  Brexit, yrði gæti breska 
pundið lækkað um að minnsta 
kosti fimmtán prósent og mögulega 
meira en tuttugu prósent.

Flest áhrifafólk á Bretlandi lætur 
nú í sér heyra vegna þjóðaratkvæða-
greiðslunnar um Brexit sem fer 
fram á morgun. Til að mynda sagði 
Steve Hilton, fyrrverandi ráðgjafi 
Davids Cameron, forsætisráðherra 
Bretlands, að hann hefði sagt for-
sætisráðherranum árið 2012 að 
engin leið væri að standa við kosn-
ingaloforð sem Cameron gaf fyrir 
þingkosningarnar í fyrra um að 
innflytjendum yrði fækkað niður 
fyrir hundrað þúsund á ári. Þetta 
sagði Hilton í viðtali við BBC í gær. 
Cameron gaf einnig sams konar lof-
orð fyrir kosningarnar árið 2010.

Hilton sagði einu leiðina til 
þess að ná þessu markmiði vera 
aðskilnað Bretlands frá Evrópusam-
bandinu, Brexit. „Ráðgjafar sögðu 
okkur að svo lengi sem við værum í 
Evrópusambandinu gætum við ekki 
stýrt innflutningi. Þess vegna tel ég 
nauðsynlegt að við förum úr sam-
bandinu,“ sagði Hilton sem berst 

nú fyrir Brexit með samtökunum 
Vote Leave.

Auk hruns á gengi pundsins búa 
fjárfestar sig einnig undir það að 
hlutabréfaverð geti lækkað um tíu 
prósent á hlutabréfamarkaðnum 
í Lundúnum. Gengi hlutabréfa 
og pundsins hefur hvort tveggja 
lækkað í aðdraganda kosninganna, 
sér í lagi eftir að skoðanakannanir 
hafa sýnt aukið fylgi við útgöngu úr 
sambandinu.

Þá birtu aðstoðarskólastjórar 96 
háskóla á Bretlandi opið bréf til 
Breta þar sem þjóðin var hvött til 
að kjósa með áframhaldandi veru 
innan sambandsins. „Okkar trú er 
sú að aðskilnaður frá Evrópu skapi 
erfitt andrúmsloft fyrir fjárfestingu 
í menntun og rannsóknum,“ segir í 
bréfinu. 
thorgnyr@frettabladid.is 
saeunn@frettabladid.is  

Fyrrverandi 
ráðgjafi Davids 
Cameron vill 
úrsögn Breta
Milljarðamæringurinn George Soros telur að breska 
pundið gæti lækkað um fimmtán prósent ef Bretar 
fara úr ESB. Fyrrverandi ráðgjafi Camerons telur út-
göngu nauðsynlega til að stýra straumi innflytjenda.

David Cameron forsætisráðherra fer víða þessa dagana til að skýra stöðuna.
NorDiCphotos/AFp

15%
prósent lækkun gæti orðið á 
pundinu, að mati Soros.  
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Þegar Narendra Modi varð 
forsætisráðherra Indlands í 
maí 2014 voru miklar vonir 

bundnar við að hann myndi hefja 
aftur umbótaferlið sem byrjaði á 
10. áratugnum, og ef við lítum á 
frammistöðu indverskra fjármála-
markaða var vissulega nokkur 
árangur í byrjun, og ef við lítum á 
raunvöxt vergrar landsframleiðslu 
þá hefur hann verið nokkuð kröft-
ugur og stöðugur síðan Modi varð 
forsætisráðherra.

En ástæðuna fyrir þessum árangri 
ætti sennilega ekki að eigna Modi 
fyrst og fremst heldur seðlabanka-
stjóranum Raghuram Rajan sem 
varð bankastjóri Seðlabanka Ind-

lands í september 2013 – skömmu 
áður en Modi varð forsætisráðherra.

Sýnilegasti árangur Rajans hefur 
verið sá að hann hefur náð verð-
bólgu úr 10-11% árið 2013 niður í 
um það bil 5% núna. Rajan hefur 
augljóslega haft heppnina með 
sér en hann hefur einbeitt sér að 
peningamálastefnu sem byggist á 
reglum í formi verðbólgumarkmiða 
og meira gegnsæis í framkvæmd 
peningamálastefnunnar og þetta 
hefur leitt til meiri stöðugleika.

Sú staðreynd að Rajan hefur 
komið á peningalegum stöðugleika 
hefur því verið mikilvægur þáttur 
í öflugum og stöðugum hagvexti í 
indverska hagkerfinu.

En því miður tilkynnti Rag-
huram Rajan nú um helgina að 
hann muni láta af embætti þegar 
þriggja ára ráðningartíma hans 
lýkur í september. Þessi óvænta 
ákvörðun kemur í kjölfar þrýstings 
sem Rajan hefur orðið fyrir frá aftur-
haldssömum öflum í valdaflokki 
Modis forsætisráherra, Bharatiya 
Janata-flokknum, sem hafa krafist 
þess að Seðlabanki Indlands lækki 
stýrivexti. Þetta sýnir hve erfitt það 
getur verið að fylgja peningamála-
stefnu á tilhlýðilegan hátt þegar sótt 
er að sjálfstæði seðlabankans til að 

víkja frá markmiðum peningamála-
stefnunnar.

Það virðist því raunveruleg hætta 
á að við sjáum enn einu sinni póli-
tísk afskipti af peningamálastefn-
unni á Indlandi, sem gæti valdið 
aukinni verðbólgu á ný og meiri 
efnahagslegum óstöðugleika. Þetta 
eru sannarlega ekki góðar fréttir 
fyrir indverska hagkerfið – sér-
staklega ekki við aðstæður þar sem 
lítið hefur áunnist í efnahagslegum 
umbótum.

Þannig hafði, til dæmis sam-
kvæmt mælingum Heritage 
Foundation á efnahagslegu frelsi, 
orðið umbótaferli á Indlandi á 
10. áratugnum, sem greinilega ýtti 
undir hagvöxt, en á síðustu tíu til 
fimmtán árum hafa litlar framfarir 
átt sér stað og þótt ríkisstjórn Modis 

hafi gert nokkrar umbætur er erfitt 
að segja að þær hafi verið tilkomu-
miklar. Reyndar er líklegt að flestir 
þeir sem fylgjast með indverskum 
stjórnmálum og efnahagsmálum 
myndu segja núna að umbótastefna 
Modis hafi í raun aldrei komist í 
framkvæmd og að þessa stundina 
sjáum við í raun að býsna sterk öfl 
gegn umbótum séu að ná meiri 
völdum innan Bharatiya Janata-
flokksins eins og sést á uppsögn 
Rajans seðlabankastjóra nú um 
helgina. Auk þess hefur Congress-
flokkurinn stöðugt reynt að grafa 
undan umbótastarfinu.

Indland hefur vissulega burði til 
að standa sig mjög vel, sérstaklega 
miðað við hinar mjög svo jákvæðu 
lýðfræðilegu horfur. Í Kína og Evr-
ópu eru frekar slæmar horfur varð-
andi vöxt vinnuafls en mikil fólks-
fjölgun á Indlandi þýðir að líklegt 
er að við munum sjá sterkan vöxt 
vinnuafls á Indlandi á næstu ára-
tugum. Hins vegar, ef aftur verður 
tekin upp pólitísk peningamála-
stefna og meiriháttar efnahagsleg-
um umbótum verður ekki komið á, 
er ekki ólíklegt að við stöndum enn 
á ný frammi fyrir aðstæðum þar 
sem Indlandi tekst ekki að fullnýta 
möguleika sína.

Er Indlandi enn að mistakast

Rekstur sveitarfélaganna í heild 
stendur nokkuð vel um þessar 
mundir. Á árinu 2015 eru fleiri 

sveitarfélög í samstæðu sveitarfélag-
anna sem standa undir skuldum og 
skuldbindingum sínum með rekstr-
inum en á árinu 2014. Þróunin er 
því almennt í rétta átt þrátt fyrir að 
einstaka sveitarfélög nái vissulega 
ekki tilskildum skuldaviðmiðum 
sem þeim eru sett af eftirlitsnefnd 
með fjármálum sveitarfélaga (EFS). 
Rekstrarreikningur sveitarfélaganna 
litast mikið af hækkandi launa-
kostnaði og auknum lífeyrisskuld-
bindingum. Hvort tveggja helgast 
af kjarasamningum sem samþykktir 
voru á árinu 2015 ásamt breyttum 
forsendum varðandi dánar- og lífs-
líkur, en gert er ráð fyrir að dánar-
tíðni lækki og að meðalævi lengist. 
Sveitarfélögin hafa haldið áfram að 
greiða niður langtímaskuldir, sem 
dragast nokkuð saman frá fyrra ári. 
Engu að síður hækka heildarskuldir 
og skuldbindingar samstæðu sveitar-
félaganna á milli ára og er það aðal-
lega vegna áðurgreindrar hækkunar 
lífeyrisskuldbindinga.

Jöfnunarsjóðurinn hefur aukið 
umfang sitt í rekstri sveitarfélaga 
undanfarin ár og nema framlög hans 
nú tæpum tíu prósentum af heildar-
tekjum sveitarfélaganna. Framlög 
úr sjóðnum eru hlutfallslega hærri 
á landsvæðum með færri íbúa, og 
fá íbúar á Norðurlandi vestra og á 
Vestfjörðum hæstu framlög á mann 
en íbúar á höfuðborgarsvæðinu þau 
lægstu. Eru framlögin metin m.a. á 
grundvelli stærðarhagkvæmni og 
fá þar af leiðandi sveitarfélög með 
minni stærðarhagkvæmni að öllu 
jöfnu hærri framlög. Vandamálið 
við slíkt fyrirkomulag er að það 
getur skapað neikvæðan hvata til 
rekstrarlegs aðhalds og til frekari 
sameiningar smærri sveitarfélaga, 
sem gera myndi rekstur þeirra hag-
kvæmari.

Þróun íbúafjölda er líklega mikil-
vægasta atriðið hvað rekstur sveitar-
félaganna varðar. Sú þróun sýnir 
í grundvallaratriðum ásókn í suð-
vesturhorn landsins, bæði þegar 
horft er til tveggja og tíu ára. Þessi 
þróun er vissulega jákvæð fyrir 
suðvesturhornið, en að sama skapi 
áhyggjuefni fyrir önnur landsvæði 
og sér í lagi þau landsvæði sem eru 
að glíma við fólksfækkun. Fækkun 
íbúa leiðir af sér lægri skatttekjur og 
veldur því að nýting mannvirkja og 
þjónustu verður lakari. Einnig skerð-
ist hæfi sveitarfélaga til að standast 
skuldbindingar sínar þar sem lægri 
skatttekjur þýða minni tekjur til 
umráða til að þjónusta þær. Einsleitt 
atvinnulíf og lakar samgöngur hafa 
verið nefnd til sögunnar í þessu sam-
hengi, og þarf að ráða bót á slíkum 
vandamálum ef jafnvægi í íbúaþróun 
á milli landsvæða á að nást.

Áskoranir 
sveitarfélaga

Stund milli stríða

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Verðbólga í Indónesíu í apríl var 3,78 prósent en 4,45 prósent í mars. Markmið seðlabankans í Indónesíu er að halda verðbólgunni í 3-5 prósentum. Þessir 
indónesísku burðarmenn veltu þó lítið fyrir sér verðlagsþróuninni og sváfu á fatapokum á fatamarkaði í Djakarta í gær.  Fréttablaðið/EPa

Elvar Orri Hreinsson 
sérfræðingur 
hjá Greiningu 
Íslandsbanka.

Sveitarfélög

Það virðist því 
raunveruleg hætta á 

að við sjáum enn einu sinni 
pólitísk afskipti af peninga-
málastefnunni á Indlandi, 
sem gæti valdið aukinni 
verðbólgu á ný og meiri 
efnahagslegum óstöðugleika. 

Margt hefur verið rætt og ritað 
um nýjar hugmyndir yngra 
fólks á vinnumarkaði. Það 

sé ekki eins tilbúið til að vinna langan 
vinnudag, eða ekki eins upptekið af 
starfsframa. Það vilji ráða sér meira 
sjálft og gera hlutina meira eftir eigin 
höfði.

Nú eru hins vegar að koma fram 
merki þess að það sé ekki bara yngra 
fólkið á vinnumarkaðnum sem er 
að þróa nýjar hugmyndir um vinnu-
sambönd því hugmyndir reyndara 
fólks á vinnumarkaðnum eru líka að 
breytast.

Gamla hugsunin um að allir með 
metnað vilji alltaf vera að klifra upp 
metorðastigann er úrelt.

Reyndar er margt sem bendir til 
þess að mjög hæfir og reyndir ein-
staklingar séu jafn mikið að hugsa um 
hvernig sé best að klifra niður hinn 
gamla og svokallaða metorðastiga.

Þetta eru einstaklingar sem eru 

búnir að sanna sig og skapa sitt orð-
spor. Einstaklingar sem eru metn-
aðarfullir, vilja þróast, fá krefjandi 
verkefni og nýta reynslu sína sem 
best án þess að vera að hugsa lengur 

um hefðbundinn starfsframa, vera 
ofurseldir starfi sínu eða einum 
vinnuveitanda.

Hugmyndir um að vera í hluta-
starfi hjá fleiri en einum vinnuveit-
anda, til að geta varið sem mestum 
tíma í verkefnum sem falla vel að sér-
hæfingu viðkomandi, eru að heyrast 
í auknum mæli.

Hugmyndir um að vinna í gegnum 
fjartengingu; heiman frá sér, frá golf-
vallarhóteli eða ströndinni er eitt-
hvað sem margir geta hugsað sér, 
enda býður nútímatækni upp á það.

Á ensku er jafnvel talað um „The 
Freelance Economy“.

Hlutastörf og fjarvinna er eitthvað 
sem getur líka verið til hagsbóta fyrir 
vinnuveitendur, ef vel er að málum 
staðið, hvað varðar skipulag, samn-
inga, hugarfar o.fl.

Þetta er því klárlega eitthvað sem 
vinnuveitendur og stjórnendur þurfa 
að skoða vel, ætli þeir sér að vera 
samkeppnishæfir á vinnumarkaði 
framtíðarinnar.

Störf sem við fyrstu sýn þættu ólík-
leg til að henta í fjarvinnu geta mörg 
hver hentað mjög vel ef umgjörðin, 
skipulagið og mönnunin er góð, 
kannski erfiðast með starfsmenn í 
mötuneyti!

Ný tegund vinnusambanda
Hlutastörf og 
fjarvinna er eitthvað 

sem getur líka verið til 
hagsbóta fyrir vinnuveit-
endur, ef vel er að málum 
staðið, hvað varðar skipulag, 
samninga, hugarfar o.fl.

Hin hliðin
Herdís Pála  
fyrirlesari,  
kennari, ráðgjafi  
og markþjálfi.
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Tíu af stærstu viðskiptaborgum 
heims stefna að því að skrifa í sam-
einingu reglubók fyrir deilihagkerf-
ið til þess að setja fyrirtækjum eins 
og Airbnb og Uber skýrari reglur. 
Þannig geti borgirnar nýtt sér stærð 
sína til að koma á fót skýrari grund-
vallarreglum.

Fyrirtæki sem tengjast deilihag-
kerfinu hafa deilt við eftirlitsstofn-
anir, en oftast ríkja  mismunandi 
reglur í hverri borg fyrir sig. Með 
nýrri reglubók sem myndi meðal 
annars  ná til  New York, Parísar, 
Seúl, Aþenu, Barcelona og Toronto 
myndi þetta breytast. Enn hafa 
engar reglur verið settar en fjöldi 
borgarfulltrúa hittist í fyrsta sinn í 
Amsterdam í síðasta mánuði til að 
ræða hugmyndina. Borgarfulltrúar 
Parísar vilja gefa út fyrstu reglu-
bókina fyrir lok september.

„Það að leikið sé eftir mismun-
andi reglum á 20-30 stærstu mörk-
uðum heims gerir engum gott,“ er 
haft eftir Wiley Norvell, talsmanni 
New York borgar, í frétt Bloomberg 
um málið. „Við viljum að neytendur 
og ferðamenn standi frammi fyrir 
samræmdum reglum milli borga. 
Við viljum nýta stærð markaðanna 
sem er gífurleg, svo að raddir borg-
anna muni hafa áhrif,“ segir Norvell.

Reglugerðir hafa verið stærsti 
þröskuldurinn fyrir aukinni þjón-
ustu fyrirtækja eins og Airbnb og 
Uber. Bæði fyrirtækin hafa talað 
fyrir því að þau hafi jákvæð áhrif á 

borgir og séu atvinnuskapandi og 
hafa rætt við borgaryfirvöld um það 
að vera réttum megin við lögin.

Airbnb hefur átt ágætt samstarf við 
París, stærsta markað fyrirtækisins, 
með því að innheimta ferðamanna-
skatt fyrir hönd borgarinnar á not-
endur sína. Airbnb mun halda áfram 
að innheimta slíkan skatt í átján 
borgum til viðbótar í Frakklandi frá 
og með ágúst. Ian Brossat, borgarfull-
trúi í París, segir í samtali við Bloom-
berg að þetta sé jákvæð þróun. Hins 
vegar geti forsvarsmenn Airbnb ekki 
„keypt“ borgaryfirvöld með einum 
né neinum hætti. Þau muni halda 
áfram vinnu til að sporna gegn því 
að heilu hverfin fari í útleigu til ferða-
manna. Frönsk yfirvöld  vilja auk 
ferðamannaskattsins leggja  skatt 
á tekjur  af  útleigu  íbúða í gegnum 
Airbnb.

Brossat segir nauðsynlegt að vera 
með reglugerð í deilihagkerfinu þar 
sem komið sé að lokahnykknum 
í baráttunni við deilihagkerfið. 
Almenningur sé farinn að skilja að 
þörf sé á úrræðum. 
saeunn@frettabladid.is

Sameinast um reglur fyrir deilihagkerfið
Tíu af stærstu borgum heims, meðal annars París, Seúl og Toronto, ætla að sameinast um reglur fyrir fyrirtæki eins og Airbnb og Uber. 
Fyrirtæki og neytendur verði að standa frammi fyrir samræmdum reglum. Óskað er eftir fyrstu reglugerð fyrir lok septembermánaðar.

París er vinsælasti áfangastðaur Airbnb-notenda. FréttAblAðið/AFP

 Það að leikið sé eftir 
mismunandi reglum 

á 20-30 stærstu mörkuðum 
heims gerir engum gott.

Wiley Norvell, talsmaður New York borgar

Öflug þjónusta
við leigjendur
Leigjendur okkar vita nákvæmlega hvert þeir eiga að leita ef íbúðin þeirra þarfnast 
viðhalds og þökk sé góðu samstarfi við Securitas getum við sinnt neyðartilfellum allan 
sólarhringinn. Almenna leigufélagið hefur gert leigu að raunhæfum valkosti  
á húsnæðismarkaði með því að tryggja leigjendum örugga búsetu. 

almennaleigufelagid.is Samstarf Almenna leigufélagsins og 
Securitas tekur til allra íbúða félagsins.
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Almenna leigufélagið býður leigjendum sínum sólarhringsþjónustu

Langtíma 
leigusamningur

Sveigjanleiki

24/7  þjónusta

„Öll umsjón er til fyrirmyndar og vel hugsað um sameign og lóð. Okkur 
fjölskyldunni líður rosalega vel hérna.“ 
– Selma, íbúi í Brautarholti

„Ég hef alltaf búið í eigin húsnæði en er nú að leigja í fyrsta sinn. Ég hafði 
heyrt margar hryllingssögur af leigusölum en þjónustan hefur verið góð  
og ábendingum vegna viðhalds alltaf sinnt fljótt og vel.“  
– Gylfi, íbúi við Skyggnisbraut   

„Við erum mjög ánægð með að hafa komist beint í langtímaleiguíbúð  
eftir langa dvöl erlendis.“  
– Elías og Birna, íbúar í Hátúni
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Íslenska úrvalsvísitalan
1.842,64 +64,96

(3,7%)
Miðvikudagur 22. júní 2016

Stjórnar -
maðurinn

@stjornarmadur

15.06.2016 
Það kemur okkur í raun ekki 
við. Það var enginn af 

okkur að koma hingað til að fá 
að heilsa Ronaldo. Okkur er 
alveg sama þó svo að hann hafi 
ekki viljað taka í höndina á 
neinum. 
Heimir Hallgrímsson  
landsliðsþjálfari

Erlend greiðslukortavelta nam 
tæpum tuttugu milljörðum króna í 
maí síðastliðnum samkvæmt tölum 
frá Rannsóknarsetri verslunar-
innar. Um er að ræða 51,4 prósenta 
aukningu frá sama tíma í fyrra þegar 
hún var þrettán milljarðar króna. 
Kortavelta ferðamanna jókst á milli 
ára í öllum útgjaldaliðum í maí.

20 
milljarða kortavelta

Hinn 1. janúar síðastliðinn var 
íbúafjöldi á Íslandi 332.529 sem 
er eitt prósent fjölgun frá sama 
tíma árið áður eða um 3.429 ein-
staklinga, samkvæmt tölum Hag-
stofunnar. Árið 2015 voru fæddir 
umfram dána 1.951. Þá fluttust 
6.010 utan en 7.461 til landsins. 
Aðfluttir umfram brottflutta voru 
því 1.451 árið 2015.

1% 

Talsvert hefur verið fjallað 
um verðlagningu á heim-
sóknum í Bláa lónið í fjölmiðlum 
undanfarin ár. Yfirleitt hefur slík 
umfjöllun verið með neikvæðum 
formerkjum, og þá á þá leið að 
verðmiðinn sé slíkur að búið sé 
að gera venjulegum fjölskyldum 
ókleift að heimsækja lónið án 
þess að eyða formúu.

Nú síðast í vikunni voru fregnir 
af því að Bláa lónið hefði hafið að 
innheimta mismunandi verð eftir 
því hvenær dags eða árs gestir 
sækja lónið heim. Í sömu frétt 
var vísað í frétt af afkomu Bláa 
lónsins undir fyrirsögninni „Bláa 
lónið hagnast um milljarða“.

Kannski er það þetta hugarfar 
sem stendur ferðaþjónustu á 
Íslandi fyrir þrifum. Íslendingar 
eiga engan guðsgefinn rétt til 
að heimsækja Bláa lónið. Það 
er í einkaeigu og eigendurnir 
eiga þann óskoraða rétt að haga 
rekstrinum eins og þeim þóknast.

Að sama skapi hljóta náttúru-
verndarsjónarmið og sjónarmið 
um að ferðamannvirki og nátt-
úruperlur skuli standa undir sér 
að réttlæta hóflega gjaldtöku 
til ferðamanna, innlendra sem 
erlendra. Þar víkja einfaldlega 
meiri hagsmunir fyrir minni. 
Það verður að skapa tekjur svo 
hægt sé að standa undir viðhaldi, 
sporna við ofnýtingu og tryggja 
öryggi. Þar verða sjónarmið um 
óheftan og gjaldfrjálsan aðgang 
Íslendinga að náttúruperlum að 
víkja.

Bláa lónið er raunar ágætt 
dæmi um hvernig á að byggja 
upp fyrirtæki í ferðaþjónustu. 
Margir muna eftir tíð þegar varla 
var nema einn útiskúr og sturta 
á svæðinu. Nú er öldin önnur og 
aðstaðan öll eins og best verður á 
kosið. Fyrirtæki í einkaeigu hefur 
tekist að verða einn þekktasti 
áfangastaður fyrir ferðamenn á 
landinu. Bláa lónið velti á síðasta 
ári tæpum átta milljörðum króna, 
og EBIDTA hagnaður félagsins 
nam rúmum þremur milljörðum. 
Starfsmenn eru um fimm 
hundruð.

Óvíða í heiminum þætti tiltöku-
mál að greiða átta þúsund krónur 
fyrir sundsprett í laug eins og Bláa 
lóninu. Sambærilegt gjald er til 
dæmis innheimt til að heimsækja 
náttúrulaugar í breska bænum 
Bath (nafngiftin skýrir sig sjálf ). 
Þar, líkt og á Suðurnesjunum, er 
verðið engin fyrirstaða og böðin 
frægu standa öðrum þræði undir 
hagkerfinu á staðnum.

Óskandi væri ef ferðamanna-
iðnaðurinn á Íslandi tæki Bláa 
lónið sér til fyrirmyndar.

Lofum lónið

Allt sem þú þar� ...

Skv. prentmiðlakönnun Gallup,  janúar–mars 2016

íbúa á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 12–80 ára lesa
Fréttablaðið daglega.* 

59,5%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla 
sæti Laugardalsvallar tíu sinnum.

59,5% lesa 
Fréttablaðið

28,6% lesa 
Morgunblaðið 

fjölgun  
landsmanna

fylgirit fréttablaðsins um viðskipti og fjármál |

Markaðurinn Viðskiptavefur Vísis
@visirvidskiptiwww.visir.is 
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Austurríki, næsti mótherji Íslands 
í riðlakeppni EM 2016, er lið sem 
ýmsir sparkspekingar spáðu 
mjög góðu gengi á mótinu. Gælt 
var við að liðið gæti komið allra 
mest á óvart og jafnvel unnið sér 
sæti í undanúrslitunum. En það 
hefur ekki verið líklegt til þess. 
Austurríki var eitt allra besta liðið í 
undankeppninni. Það var í nokkuð 
erfiðum riðli með Svíþjóð, Svart-
fjallalandi og Rússlandi en gjörsam-
lega straujaði riðilinn með níu sigra, 
eitt jafntefli og ekkert tap. Austur-
ríki skoraði 22 mörk og fékk aðeins 
á sig fimm. Það spilaði leiftrandi fót-
bolta nánast upp á leik og gerði til 
dæmis lítið úr Svíum á Vinavöllum 
í Stokkhólmi, 4-1, þar sem liðin virt-
ust ekki vera að iðka sömu íþróttina. 
Austurríkismenn hafa verið að 
byggja upp fótboltann í heima-
landinu og eru með gott lið. Það 
er nokkuð jafnt, duglegt, með 
mikla hlaupagetu, vel þjálfað en 
svo með algjöra ása uppi í erm-
inni eins og David Alaba, Marko 
Arnautovic og Mark Janko, sam-
herja Birkis Bjarnasonar hjá Basel. 
Í Frakklandi hefur liðið aftur á 

móti ekki litið vel út. Það var búið 
að skora í 22 fótboltaleikjum í röð 
áður en það kom á EM þar sem það 
er enn í leit að fyrsta markinu. Eftir 
glæsilega undankeppni virðist svo 
sannarlega vera skrekkur í Austur-
ríkismönnum á stóra sviðinu. 
Stórmótasaga Austurríkis undan-
farna áratugi er ekki glæsileg. 
Þetta er lið sem náði þriðja sæti á 
HM í Sviss 1954 og komst fjórum 
sinnum á HM frá 1978-1998. 
Síðan þá hefur Austurríki aðeins 
komist á eitt stórmót en það var 
EM 2008 þar sem það var sem 
gestgjafi og gerði ekki góða hluti. 
Austurríki á sinn góða leik inni líkt 
og Ísland en það er bara vonandi að 
hann láti áfram bíða eftir sér.

EM2016

http://www.seeklogo.net

Rainer Bortenschlager
blaðamaður Kronen Zeitung í Austurríki

Sögumoli

Ísland og Austurríki hafa ekki 
mæst í leik í keppni í tæp 27 ár eða 
síðan að þau mættust tvisvar með  
tveggja mánaða millibili haustið 
1989. Fyrri leikurinn endaði með 
markalausu jafntefli í Laugardaln-
um þar sem Ísland átti að vinna en 
Austurríki vann seinni leikinn 2-1 
og komst að lokum á HM 1990.

8
Aldur: 23 | Leikir: 48 | Mörk: 11

Þjálfari Austurríkis
Marcel Koller
Aldur: 55 ára

Svisslendingur sem hefur 
þjálfað austurríska lands-

liðið frá því í nóvember 

2011. Tókst ekki að koma 
austurríska liðinu á HM 2014 
en undir hans stjórn hefur 
liðið rokið upp FIFA-listann á 
síðustu árum. Varð sviss-
neskur meistari með Sigurði 
Grétarssyni hjá Grasshoppers.

G-riðill Undankeppni EM
 S J T Stig
1. Austurríki 9 1 0 28
2. Rússland 6 2 2 20
3. Svíþjóð 5 3 2 18
4. Svartfjallal. 3 2 5 11
5. Liechtenst, 1 2 7 5
6. Moldóva 0 2 8 2

Leikir þjóðanna
Austurríki

1 
sigur

Ísland

0 
sigrar

Jafntefli

2
Markatala: Austurríki +1 (3-2)

Kjörfundur hefst laugardaginn 31. maí kl. 9.00 árdegis og lýkur kl. 22.00. Sérstök 
athygli er vakin á að kjósandi sem ekki hefur meðferðis persónuskilríki getur átt 
von á því að fá ekki að greiða atkvæði.

Yfirkjörstjórn Reykjavíkur mun á kjördag hafa aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur og þar 
verða atkvæði talin. Símanúmer yfirkjörstjórnar verður á kjördag 411 4910.

Kjörskrá

Kjörskrá í Reykjavík vegna borgarstjórnarkosninganna liggur frammi í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. Einnig er hægt að slá inn kennitölu á www.reykjavik.is/kosningar og fá 
upplýsingar um hvar viðkomandi á að kjósa.

Kjósendur eru hvattir til þess að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskrá. 
Athugasemdum vegna kjörskrár í Reykjavík skal beint til skrifstofu borgarstjórnar, 
Ráðhúsi Reykjavíkur, sími 411 4700, netfang kosningar@reykjavik.is. Þar eru 
jafnframt veittar nánari upplýsingar. Borgarráð úrskurðar um athugasemdir vegna 
skráningar í kjörskrá.

Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis
Tómas Hrafn Sveinsson
Katrín Theódórsdóttir

Ari Karlsson

Ráðhús 
Hagaskóli  
Hlíðaskóli 
Laugardalshöll 
Breiðagerðisskóli 
Vættaskóli Borgir

Íþróttamiðstöðin í Grafarvogi, Dalhúsum 
Árbæjarskóli 
Íþróttamiðstöðin Austurbergi 
Ölduselsskóli 
Ingunnarskóli 
Klébergsskóli 

Borgarstjórnarkosningar 
31. maí 2014

Kjörstaðir

Kjörstaðir í Reykjavík við borgarstjórnarkosningarnar 
31. maí nk. verða sem hér segir:

Kjörfundur hefst laugardaginn 31. maí kl. 9.00 árdegis og lýkur kl. 22.00. Sérstök 
athygli er vakin á að kjósandi sem ekki hefur meðferðis persónuskilríki getur átt 
von á því að fá ekki að greiða atkvæði.

Yfirkjörstjórn Reykjavíkur mun á kjördag hafa aðsetur í Ráðhúsi Reykjavíkur og þar 
verða atkvæði talin. Símanúmer yfirkjörstjórnar verður á kjördag 411 4910.

Kjörskrá

Kjörskrá í Reykjavík vegna borgarstjórnarkosninganna liggur frammi í Ráðhúsi 
Reykjavíkur. Einnig er hægt að slá inn kennitölu á www.reykjavik.is/kosningar og fá 
upplýsingar um hvar viðkomandi á að kjósa.

Kjósendur eru hvattir til þess að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskrá. 
Athugasemdum vegna kjörskrár í Reykjavík skal beint til skrifstofu borgarstjórnar, 
Ráðhúsi Reykjavíkur, sími 411 4700, netfang kosningar@reykjavik.is. Þar eru 
jafnframt veittar nánari upplýsingar. Borgarráð úrskurðar um athugasemdir vegna 
skráningar í kjörskrá.

Yfirkjörstjórn Reykjavíkurkjördæmis
Tómas Hrafn Sveinsson
Katrín Theódórsdóttir

Ari Karlsson
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 Yfirkjörstjórn Suðurkjördæmis mun hafa aðsetur 
í Fjölbrautarskóla Suðurlands á Selfossi á kjördag 

meðan kjörfundur stendur frá kl. 9:00 til 22:00.

Símar 857 7046, 857 4064, 898 1067, 899 8018 og 
660 3403 og netfang yfirkjorstjorn@sudurland.is 
og þar verða atkvæði talin að kjörfundi loknum.

20. júní 2016
f.h. Yfirkjörstjórnar Suðurkjördæmis

Karl Gauti Hjaltason
oddviti

Rétt eins og íslensku þjálfararnir 
hafa gert hefur Marcel Koller stólað 
á nokkurn veginn sama byrjunarlið-
ið og náð góðum árangri með það. 
En nú er hann í miklum vandræðum 
með að tefla fram sínu sterkasta liði 
á EM. Meiðsli hafa haft mikil áhrif 
og þær breytingar sem hann hefur 
þurft að gera hafa gengið illa upp.
David Alaba spilar sem vinstri bak-
vörður hjá Bayern München og er 
vanalega djúpur á miðjunni hjá 
Austurríki. En eftir meiðsli Zlatko 
Junuzović hefur Alaba verið notaður 
sem tía og hann var slakur í því hlut-
verki gegn Portúgal.
Við eigum heldur engan almenni-
legan framherja því að Marc Janko 
er meiddur. Það er með öllu óvíst 
hvort hann geti spilað leikinn í dag. 
Við teljum það þó líklegt enda er 
ljóst að gegn liði eins og Íslandi 
þurfum við öflugan mann í teignum. 
Íslenska vörnin hefur verið afar 
öflug á mótinu og Austurríki þarf að 
skora mark í þessum leik til að eiga 
möguleika á að komast áfram í 16-
liða úrslitin.
Þar fyrir utan er það mikil ráðgáta 
hvaða leikkerfi Marcel Koller ætlar 
að nota. Hvort hann ætli að setja 
meiri kraft í sóknarleikinn en áður, 
af fyrrnefndri ástæðu. Allt þetta 
leiðir til þess að byrjunarliðið er 
mikil ráðgáta og munu leikmenn 
ekki fá að vita það sjálfir fyrr en rétt 
fyrir leik.
Margir Austurríkismenn óttuðust 
að þetta væri allt saman búið eftir 
tapið fyrir Ungverjalandi. En við 
vorum stálheppnir að ná jafntefli við 
Portúgal og eigum því enn mögu-
leika í kvöld. Enda mun lið Austur-
ríkis leggja allt í sölurnar í kvöld.

Byrjunarliðið 
hjá Austurríki 
er ráðgáta Skrekkur í liðinu 

á stóra sviðinu 
Austurríkismenn voru með eitt besta liðið í undankeppni EM 
2016 en þeir eru bara með eitt stig og enn án sigurs á EM í 
Frakklandi  eftir tvo leiki. Sigur á Íslandi kemur þeim áfram.

David Alaba, 23 ára gamall leik-
maður Bayern München, er ekki 
bara besti leikmaður Austurríkis 
heldur sá langbesti. Þrátt fyrir 
að vera ekki eldri hefur hann 
verið kjörinn knattspyrnumaður 
Austurríkis fimm ár í röð. Hann 
er og verður aðalmaðurinn í 
þessu liði um ókomin ár.
Alaba er frábær leikmaður sem 
er hægt og hljótt að verða einn 
allra besti spilari álfunnar. Það 
fer ekki jafn mikið fyrir honum 
og öðrum þar sem hann spilar 
3-4 stöður hjá Bayern og gerir 
sína hluti án þess að vera með 
einhver læti. 
Hann er frábær sendingamaður 
og einnig geggjaður skotmaður 
þó hann sé reyndar mikið í því 
að smella boltanum í tréverkið. 
Sendingarnar hafa reyndar 
reynst honum erfiðar á mótinu 
sem er í takt við hvað austur-
ríska liðið er að spila illa. Alaba 
hefur aðeins klárað 52 af 73 
sendingum á mótinu eða 71 
prósent.
Það var búist við miklu af Alaba 
á EM en hann átti að keyra 
Austurríki langt á þessu móti. 
Þessi unga ofurstjarna virðist 
alveg týnd og er bara vonandi að 
hún finnist ekki fyrr en eftir leik 
Íslands og Austurríkis á Stade de 
France.

Marcel Koller Ã¾jÃ¡lfari AusturrÃ-
ki fÃ³tbolti EM EvrÃ³pukeppni 
EvrÃ³pumÃ³t Frakkland knattspyrna

http://www.seeklogo.net

Dagbók
Eiríkur Stefán Ásgeirsson 
fylgir karlalandsliði Íslands hvert 
fótmál á Evrópumótinu í Frakk-
landi og deilir upplifun sinni 

Keppast um að gera gott tímabil enn þá betra
Liðsfélagarnir Birkir Bjarnason og Marc Janko mætast í dag með lands-
liðum sínum á Evrópumótinu í Frakklandi í gríðarlega mikilvægum leik 
á Stade de France en þeir gerðu góða hluti saman á nýloknu tímabili.
Svissneska félagið fékk Birki frá Pescara á Ítalíu og Janko frá Sydney FC í 
Ástralíu og þeir áttu báðir mjög gott fyrsta tímabil með liðinu.
Basel varð svissneskur meistari, Janko skoraði 16 mörk í deildinni og 
Birkir var með 10 mörk og 5 stoðsendingar. Þeir voru tveir af þremur 
markahæstu leikmönnum sem voru á sínu fyrsta tímabili í Sviss. 
Janko var í byrjunarliðinu í fyrsta leik en kom ekkert við í sögu í þeim 
síðasta vegna meiðsla. Birkir hefur aftur á móti spilað allar 180 mínútur 
íslenska liðsins og skoraði fyrsta mark Íslands á mótinu.

Starfsfólkið á hóteli okkar fjöl-
miðlamanna í Annecy er yndislegt. 
Þetta er fremur lítið hótel sem er 
þekktara fyrir veitingastaðinn sinn 
en sjálfa hótelstarfsemina. Stjarna 
matseðilsins er lasanja „hennar 
mömmu“ eins og rétturinn er aug-
lýstur.

Það starfsfólk sem ég hef kynnst á 
hótelinu eru tvær konur í afgreiðsl-
unni og svo kokkurinn. Fleiri 
virðast ekki vinna í afgreiðslunni á 
hótelinu. Þetta er einlægt fólk sem 
vill allt fyrir mann gera. Hinn dæmi-
gerði Frakki þykir ekki vera með 
sérstaklega mikla þjónustulund og 
ég hef hitt nokkra sem gera lítið til 
að kveða niður þá steríótýpu.

En Annecy er eins og hótelið. 
Lítið og vinalegt. Þægilegt. Auð-
velt að kynnast öllum staðháttum 
og auðvelt að komast um. Mjög 
hentugt þegar maður er að staldra 
stutt við.

Þessi orð eru svo rituð í París, 
einni mestu stórborg heims. And-
stæðurnar við Annecy eru æpandi. 
Fjölmiðlahópurinn lenti hér fljót-
lega eftir hádegi og var ekið bein-
ustu leið niður á Stade de France, 
sem var svo hringsólaður nokkrum 
sinnum þar til inngangur fjölmiðla-
manna fannst eftir mikið höfuð-
klór.

Eftir að blaðamannafundi 
íslenska liðsins var lokið var hald-
ið niður á hótel. Eða það héldum 
við. Ökuferðin gekk þokkalega. 
Við vissum að við vorum við hlið-
ina á Moulin Rouge og þegar við 
keyrðum fram hjá þeim sögufræga 
stað vorum við komnir. Eða hvað? 
Áfram keyrðum við. Hring eftir 
hring eftir hring.

Rútubílstjórinn hafði villst. Aftur. 
Misskilningur á götuheitum olli því 
að við þurftum ekki að gera annað 
en að fara úr rútunni við Moulin 

Ro ug e,  l a b b a 
nokkra metra 
og þá vorum 
við komnir á 
hótelið.

Þetta hefði 
a u ð v i t a ð 
aldrei gerst 
í  A n n e c y, 
þar sem allt 
er nánast í 
göngufæri og 
innfæddir öllum 
hnútum kunn-
ugir. Aron Einar 
Gunnarsson sagði 
einmitt á blaða-

mannafundinum í gær að 
Eiður Smári Guðjohnsen 
hefði sagt eftir komuna til 
Annecy frá Marseille að nú 

liði honum eins og hann væri 
kominn aftur heim.

Ég er hjartanlega sammála 
og hlakka til að hitta aftur 

vinalegu konuna á 
hótelinu í Annecy, 

sem kvaddi okkur 
með þessum ein-
földu skilaboðum: 
„ S j á u m s t  á 
fimmtudaginn!“

Auðvitað er 
enginn okkar 

að fara heim 
til Íslands á 
morgun. Við 
klárum Aust-
urríki í kvöld 
og og förum 

aftur heim, til 
Annecy, á morg-

un.

Sjáumst á fimmtudag!

Það var skálað í kampavíni, í boði hótelsins, eftir jafnteflið við Portúgal. Hér er 
Estelle að hella veigunum í glös fyrir hópinn. FréTTAbLAðið/böddi

David 
Alaba
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www.netto.is
 Tilboðin gilda meðan birgðir endast · Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl · Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Mjódd · Salavegur · Búðakór · Grandi · Hrísalundur · Glerártorg · Húsavík · Höfn · Iðavellir · Grindavík · Krossmói · Borgarnes · Egilsstaðir · Selfoss



Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@365.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5000.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, sonur og bróðir, 

Kristjón Jónsson 
Kríuási 21, Hafnarfirði,

lést á heimili sínu föstudaginn 16. júní.

Útför hans fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
þriðjudaginn 28. júní kl. 15.00.

Þeim sem vilja minnast hans er bent á að styrkja 
Ljónshjarta eða Ljósið og muna eftir að gefa sér sem 

oftast tíma með börnum.

Steinvör V. Þorleifsdóttir  
Kristín Jóna Kristjónsdóttir Þórhildur Kristjónsdóttir
Jón Ingi Sigursteinsson Kristín Jóna Kristjónsdóttir
Aðalheiður Jónsdóttir Halldóra Jónsdóttir

Ástkær sonur minn, bróðir og mágur,
Helgi Rafn Þórarinsson

lést 14. júní. 
Útförin hefur farið fram í kyrrþey  

að ósk hins látna.

Helga Helgadóttir
Ellen Þórarinsdóttir Róbert Jónsson
Dagný Þórarinsdóttir Kjell Arne Hendriksen

Jón Aðalsteinn Jónsson
frá Hömrum í Reykjadal,

lést þann 18. júní  
á dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri.

Útför hans fer fram frá Glerárkirkju  
5. júlí kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast 
hans er bent á dvalarheimilið Hlíð.

Elín Inga Jónasdóttir
Bryndís Arna Reynisdóttir 

Hinrik Már Jónsson 
Friðrik Þór Jónsson 

og  fjölskyldur.

Elskuleg móðir mín,  
tengdamóðir, amma,  
langamma og systir,

Sigurbjörg Ragnheiður
Björnsdóttir

(Bagga) 
Kirkjuvegi 4 , Vík í Mýrdal,

lést á dvalarheimilinu Hjallatúni fimmtudaginn 16. júní. 
Útförin fer fram frá Víkurkirkju laugardaginn 25. júní kl. 14.

Helga Elsa Hermannsdóttir Sigurður Ævar Harðarson
Björn Sigurðsson Þóra Gísladóttir
Ragnheiður Sigurðardóttir Hlynur Örn Sigurðsson
Natalía Björnsdóttir
Aníta Lind Björnsdóttir
Karen Elísa Björnsdóttir
Jón Bjarki Hlynsson
Linda Björk Hlynsdóttir
Jóna Björnsdóttir

Þökkum auðsýnda samúð vegna 
andláts og útfarar okkar  

ástkæru eiginkonu, dóttur,  
systur, mágkonu og frænku,

Svövu Þorbjargar  
Óladóttur

Sveinn Pétursson
Jón Óli Gíslason Jóhanna Þorbergsdóttir
Níels Ólason Hrafnhildur Pálsdóttir
Fríða Pétursdóttir Arngrímur Arngrímsson
Jón Pétursson Edda Sigurðardóttir
Pétur Ingi Pétursson Sara Dögg Árnadóttir
Óli Jóhann Níelsson Hafdís Svava Níelsdóttir

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda  
samúð og hlýhug vegna andláts  
og útfarar ástkærs bróður okkar,  

mágs og frænda,
 Sigurbjörns Gunnars 

Haraldssonar
Vesturbergi 78, Reykjavík.

Guðlaug Haraldsdóttir Garðar Guðjónsson
Sigurður Haraldsson Guðbjörg Guðmundsdóttir
Sigurdís Haraldsdóttir Magnús Harðarson

Einar Guðmundsson
Eggert Konráðsson
Jóhann Björnsson 

systkinabörn og fjölskyldur.

Sendum öllum þakklæti, sem sýnduð 
okkur samúð, vináttu og kærleika, 

vegna fráfalls ástkærrar systur okkar, 
mágkonu og frænku, 

Sigrúnar Ásdísar Jónsdóttur 
Þórunnarstræti 124, Akureyri.

Guð blessi ykkur öll. 

Hjördís Jónsdóttir, Hjörtur Bjarni Jónsson, Ingveldur Br. 
Jónsdóttir, Pálína S. Jónsdóttir, Steinn Björgvin Jónsson, 
Birna Gunnhildur Friðriksdóttir, makar, systkinabörn og 

fjölskyldur þeirra. 

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

Hreinn Kristjánsson
bóndi, Hríshóli, Eyjafjarðarsveit,

lést laugardaginn 18. júní  
  á hjúkrunar heimilinu Lögmannshlíð, 

Akureyri.

Erna Sigurgeirsdóttir
Viðar Hreinsson Anna Guðrún Júlíusdóttir
Sigurgeir B. Hreinsson Bylgja Sveinbjörnsdóttir
Kristján Hreinsson Anna Sigrún Rafnsdóttir
Ævar Hreinsson Elín M. Stefánsdóttir
Helga B. Hreinsdóttir Guðmundur S. Óskarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
móðir, tengdamóðir, systir, dóttir  

og tengdadóttir,
Kolbrún Jónsdóttir

kennari 
Hamragerði 8, Akureyri,

lést á heimili sínu mánudaginn 6. júní. Útförin fer fram 
föstudaginn 24. júní frá Akureyrarkirkju kl. 13.30.

Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Heimahlynningu Akureyri.

Kristinn Hreinsson
Ágústa Kristinsdóttir Arnar Geir Halldórsson
Arna Kristinsdóttir
María Daníelsdóttir
Sigurjóna Kristinsdóttir

og fjölskyldur.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, langafi og langalangafi,
Árni Sigursteinsson, 

fv. framkvæmdastjóri,  
áður til heimilis að  

Grenigrund 25, Selfossi,
lést á Fossheimum, Heilbrigðisstofnun Suðurlands,  

að kvöldi mánudagsins 13. júní.

Útförin fer fram frá Selfosskirkju  
fimmtudaginn 23. júní kl. 14.00.

Kristín Árnadóttir
Brynjólfur Tryggvi Árnason Hreindís Elva Sigurðardóttir
Gunnar Þór Árnason Anna Sigurðardóttir
Árni Árnason Ragnhildur Magnúsdóttir
Sigrún Árnadóttir Sveinbjörn Friðjónsson
Sólrún Árnadóttir

og fjölskyldur.

Gréta Kristín þurfti að fá lán hjá kennara til að kaupa leikmynd í lokaverkefnið. 
Fréttablaðið/anton brinK

„Ég skammaði ríkisstjórn og fjárlaga-
nefnd fyrir bilaða forgangsröðun og 
hræsni, því Listaháskólinn er í algeru 
fjársvelti. Rektor fjallaði um það sama en 
á kurteislegri nótum, ég hafði bara svo 
lítinn tíma og varð að vera beinskeytt,“ 
segir Gréta Kristín Ómarsdóttir um 
útskriftarræðu sína.

Sjálf kveðst hún líka hafa verið í 
svelti.  „Ég hætti að vinna með náminu 
um áramót til að geta einbeitt mér að 
lokaverkefnum og fullreyndi að námslán 
eru undir fátæktarmörkum. Ég var með 
140 þúsund á mánuði og það dugar ekki 
eins og leiguverðið er. Þetta var svo drama-
tískt að ég þurfti að fá lán hjá kennara til 
að kaupa leikmynd í lokaverkefnið.“

Þetta segir hún endurspegla ástandið 
í skólanum. „Kennarar og stjórnend-
ur fórna sér fyrir skólann og nemendurna, 
leggja nótt við dag og hafa samt tekið á sig 
launalækkun. Þar er gríðarlegur metn-
aður fyrir því að láta ástandið ekki koma 
niður á gæðum námsins.

Nýlega var öllum mötuneytum LHÍ 
lokað í starfstöðvunum þremur, í Laugar-
nesi, Sölvhólsgötu og Þverholti, að sögn 
Grétu Kristínar og bókasöfnin sameinuð 
í eitt. „Með því var hjartað tekið úr hús-
unum,“ segir hún.

Gréta Kristín stefnir á leikstjórn. Loka-
verkefni hennar var leiksýning sem kallað-
ist Stertabenda. Þjóðleikhúsið ætlar að taka 
það til sýningar í haust. gun@frettabladid.is

Varð að vera beinskeytt
Gréta Kristín Ómarsdóttir sendi stjórnvöldum tóninn við útskrift úr Listaháskólanum.
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LÁRÉTT
2. áfall
6. frá
8. kúgun
9. tæki
11. belti
12. stólpi
14. skrælnuð 
trjágrein
16. gat
17. gljúfur
18. aur
20. leyfist
21. dyggur

LÓÐRÉTT
1. álits
3. tveir eins
4. skóþvengur
5. að
7. skref
10. þunnur 
vökvi
13. ískur
15. skarpur
16. margsinnis
19. óreiða

LÁRÉTT: 2. lost, 6. af, 8. oki, 9. tól, 11. ól, 12. staur, 14. 
sprek, 16. op, 17. gil, 18. for, 20. má, 21. trúr.
LÓÐRÉTT: 1. mats, 3. oo, 4. skóreim, 5. til, 7. fótspor, 
10. lap, 13. urg, 15. klár, 16. oft, 19. rú.

sudoku
Krossgáta
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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.

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Áááááá! Helvítis 
sársauki! Blessunar-
lega sá þetta samt 
ekki nokkur maður … 
þá hefði þetta verið 

töluvert verra.

Það sem enginn sér 
gerðist ekki. Þannig 

er lögmálið. Og ef það 
komst ekki einu sinni 

á Snapchat …

Miðað við hvað hann 
undirstrikar alltaf 
að vera „blússandi 
gagnkynhneigður“ 
verð ég að viður-

kenna að mér finnst 
hann senda svolítið 

ruglingsleg skilaboð …

Já … því 
hér er mjög 
greinilega 

ný rós í 
garðinum.

Þú  
áttir  
sko að þurrka 
 sírópið af hönd-
unum og hnjánum 
á honum!!

Nei! ÞÚ! Þú 
áttir að 

gera það!

Hæ, 
mútta. Aaarg! 

Hvað kom fyrir 
hárið á þér?

Rannsóknar-
vinna.  Mig langaði að sjá 

hvernig ættarskallinn 
færi mér.

Þú verður alveg 
eins og Pési föður-

bróðir þinn.

Þakka þér 
æðislega fyrir 
genin, pabbi.

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík 
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

20% AFSLÁTTUR
 nú aðeins 

34.800 kr.-
Verð áður:43.500 kr.-

Vandaður og nettur hægindastóll.  
Fæst í þremur litum.

Mættu og taktu númer

Save the Children á Íslandi

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

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

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

3 1 6 4 9 8 7 5 2

7 9 5 1 2 6 3 4 8

4 2 8 3 5 7 6 9 1

8 4 2 5 7 3 9 1 6

6 7 1 8 4 9 2 3 5

5 3 9 6 1 2 8 7 4

9 5 3 2 6 1 4 8 7

1 6 7 9 8 4 5 2 3

2 8 4 7 3 5 1 6 9

4 6 7 5 1 3 2 9 8

5 8 2 7 9 4 1 6 3

9 1 3 6 8 2 4 5 7

8 9 5 2 3 6 7 4 1

1 2 6 4 7 9 8 3 5

3 7 4 8 5 1 6 2 9

6 3 1 9 2 8 5 7 4

2 5 9 1 4 7 3 8 6

7 4 8 3 6 5 9 1 2

5 8 3 7 2 1 6 9 4

4 6 1 3 5 9 7 2 8

7 9 2 8 4 6 3 1 5

8 1 6 4 9 2 5 3 7

9 7 5 1 8 3 2 4 6

2 3 4 6 7 5 9 8 1

6 2 8 9 1 7 4 5 3

3 4 9 5 6 8 1 7 2

1 5 7 2 3 4 8 6 9

Í dag verður hæglætisveður á landinu. Það má víða búast við skúrum, en 
það ættu að verða sólríkir kaflar framan af degi á Norður- og Vesturlandi. 
Hitinn verður áfram svipaður og hann var í gær.

veðurspá Miðvikudagur
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Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00Verð gilda til og með 26. júní eða meðan birgðir endast

GOTT VERÐ Í BÓNUS

Orkudrykkur
Líka til sykurlaus

ES Orkudrykkur 
250 ml, 2 teg.

59
kr. 250 ml

Chicago Town Pizza
Pepperoni Plus, 666 g

Euro Shopper 
Ostapizza

300 g

Euro Shopper 
Pepperonipizza

350 g 898
kr. stk.

198
kr. stk.

298
kr. stk.

Coca Cola 
1,5 l

198
kr. 1,5 l

1,5L

Ali Spareribs
Foreldað, ferskt

EM 2016 Myndir
6 myndir í pakka

998
kr. kg

Foreldað
Aðeins að hita

Aromatic Crispy Duck
Önd, 24 vefjur og sósa

2.598
kr. pk.

MÁLTÍÐ 
FYRIR 4-5

Foreldað
Aðeins að hita

Koop Bjórglas
400 ml

129
kr. stk.

Jarðarber
Frosin, 1,2 kg

498
kr. 1,2 kg

Bláber
Frosin, 500 g

459
kr. 500 g

NÝTT Í BÓNUS

Debic Vanillu Shake 
2 L

798
kr. 2 L

Gott í 
Boostið!

2L

Euro Shopper 
Berjablanda, frosin, 1 kg

459
kr. 1 kg

Euro Shopper 
Hindber, frosin, 500 g

459
kr. 500 g

10 sett

Bónus Boost Sett
Glös, lok og rör, 10 stk.

398
kr. 10 stk.

Almond Dream
Möndlumjólk, 1 l

298
kr. 1 l

Egils Pilsner 
500 ml

Kjarnafæði Ostapylsur
Grískar, 300 g

Kjarnafæði Pólskar pylsur
360 g

87
kr. 500 ml

Opnum kl. 11:00
359
kr. 300 g

359
kr. 360 g

289
kr. pk
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Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Miðvikudagur
 
hvar@frettabladid.is

Líkamsrækt
Hvað?  Jóga í vatni: Tónlist frá DJ 
Margeir
Hvenær?  19.30
Hvar?  Sundlaug Álftaness
Vatnið er talið vera uppspretta 
hvíldar, vellíðunar og flæðis. 
Boðið verður upp á einstakan 
tíma í jóga í vatni við tónlistar-
flæði frá DJ Margeiri. Í lok tímans 
verður síðan svifið um vatnið með 
sérstökum búnaði frá Float. Engin 
fyrri reynsla er nauðsynleg en 
unnt er að skrá sig og greiða fyrir-
fram svo hægt sé að halda utan um 
fjöldann. Skráning fer fram með 
því að senda tölvupóst á netfangið 
jogaivatni@gmail.com og kostar 
2.000 kr.

Fundir
Hvað?  Undirbúningur fyrir aðgerðir 
gegn pyndingum
Hvenær?  19.00
Hvar?  Íslandsdeild Amnesty Inter
national, Þingholtsstræti 27
Þann 26. júní næstkomandi 
verður árleg aðgerð unglinga-
hreyfingar gegn pyndingum. Í 
dag fer undirbúningur fram en 
á undirbúningsfundinum verða 
búin til plaköt, dagurinn planaður 
og pitsur pantaðar.

Hvað?  Opinn fundur með Andra 
Snæ
Hvenær?  20.00
Hvar?  Borgartún 16
Nú á síðustu metrum kosninga-
baráttunnar mun Andri Snær hitta 
stuðningsmenn sína. Þar mun 
hann ræða við þá, þétta raðirnar 
og njóta góðra veiga. Fundinum 
verður einnig streymt á netinu.

Hvað?  Opinn fundur Höllu Tómas
dóttur
Hvenær?  20.30
Hvar?  Tryggvaskáli, Selfossi
Opinn fundur með Höllu Tómas-
dóttur á veitingastaðnum Tryggva-
skála á Selfossi. Þar mun Halla tala 
við gesti og gangandi, kynna sig og 
sínar áherslur og spjalla um fram-
tíðina.

Hvað?  Félagsfundur Pírata um 
almenna heilbrigðisþjónustu
Hvenær?  20.00
Hvar?  Höfuðstöðvar Pírata, Fiskislóð 
31

Dagskrá fundarins byrjar á vali 
á fundarstjóra og fundarritara. Í 
kjölfarið verður lögð fram tillaga 
að almennri heilbrigðisstefnu 
Pírata. Kosningar verða svo um til-

Félagsfundur Pírata verður á Fiskislóð 31 í dag.

Bingó í Vinabæ hefst í kvöld klukkan 19.15. 

löguna í vefkosningakerfi áður en 
önnur mál verða tekin fyrir.

Tónleikar
Hvað?  Tríó LAG
Hvenær?  21.00
Hvar?  Múlinn, Hörpunni
Jazzklúbburinn Múlinn heldur 
áfram með sumardagskrá sína. Að 
þessu sinni kemur fram hljóm-
sveitin Tríó LAG með þeim Óskari 
Guðjónssyni, Davíð Þór Jónssyni 
og Matthíasi M. Hemstock. Miða-
verð á tónleikana er 2.000 kr., 
1.000 fyrir nemendur, eldri borg-
ara og öryrkja. Miðar fást í miða-
sölu Hörpu, harpa.is og tix.is.

Hvað?  Ljóðabókaútgáfa og tónleikar
Hvenær?  20.00

Hvar?  Húrra
Nokkur atriði verða í boði á Húrra 
í kvöld. Stuðið hefst kl. 20.00 
þegar Brynjar Orri Oddgeirsson 
les nokkur ljóð úr ljóðabók sinni, 
Blái riddarinn. Í kjölfarið munu 
Shades of Reykjavik, Mælginn og 
Högni Egilsson stíga á svið og taka 
nokkur lög í tilefni útgáfunnar. 
Aðgangseyrir er 2.000 kr.

Bingó
Hvað?  Miðvikudagsbingó
Hvenær?  19.15
Hvar?  Vinabær, Skipholti 33
Mikið verður um peningaverðlaun 
í bingói kvöldsins en heildarverð-
mæti er 400.000 kr. Bingóið byrjar 
19.15 en hægt verður að mæta 
hvenær sem er um kvöldið.

INDEPENDENCE DAY 2 5:30, 8, 10:30

LEITIN AÐ DÓRU ÍSL.TAL 3:30, 5:45

CENTRAL INTELLIGENCE 8, 10:25

WARCRAFT 8, 10:30

FLORENCE FOSTER JENKINS 5

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 3:30

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

KEFLAVÍK
INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE (3D) 8 -10:40
ME BEFORE YOU KL. 8
CENTRAL INTELLIGENCE  KL. 10:40

ME BEFORE YOU KL. 6 - 8 - 9 - 10:20
FINDING DORY (ENSKA)    KL. 8
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 2D)  KL. 5:40
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 3D)  KL. 5:40
THE CONJURING 2  KL. 10:20

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

ÁLFABAKKA
ME BEFORE YOU KL. 5:40 - 8 - 10:20
ME BEFORE YOU VIP KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 10:20
FINDING DORY (ENSKA 2D)  KL. 3:20 - 5:40 - 8 - 9 - 10:30  
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 2D) KL. 3:20 - 5:40
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 3D) KL. 4:20 - 6:40
THE CONJURING 2           KL. 8 - 10:30
TMNT 2 2D   KL. 3 - 5:30
ALICE THROUGH... 2D  KL. 10:40
MOTHER’S DAY   KL. 8
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 3:10

AKUREYRI
ME BEFORE YOU  KL. 8 - 10:20
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 3D)                     KL. 5:40
FINDING DORY (ENSKA 2D) KL. 8 
THE CONJURING 2  KL. 10:20
TMNT 2 2D   KL. 5:30

JOHNNY 
DEPP

ANNE
HATHAWAY

SACHA
BARON COHEN

CINEMABLEND
 Þorir þú?

Ein skemmtilegasta mynd sumarsins

sýnd með íslensku og ensku tali

VARIETY


E.W.


“THE FAMILY FILM OF THE YEAR.”

“A MASTERPIECE!”

“AMAZING!”

EGILSHÖLL
INDEPENDENCE DAY: RESURGENCE (3D) 5:30-8 -10:30
LEITIN AÐ DÓRU (ÍSL 2D)    KL. 5:30
CENTRAL INTELLIGENCE KL. 5:40 - 8 - 10:20
THE CONJURING 2 KL. 7:40 - 10:20
TMNT 2 2D  KL. 10:30
ALICE THROUGH... 2D KL. 5:30 - 8

A LITTLEHARTAND A BIGJOHNSON
SAVING THE WORLD TAKES

FEEL GOOD MYND
FRÁBÆR

EMILIA CLARKE
SAM CLAFLIN

BASED ON THE NEW YORK TIMES BESTSELLER

„
„

WERTHER
Ópera í beinni

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

FORSALA 
HAFIN

Í BEINNI
KL.19

FORELDRABÍÓ
Á FÖSTUDAGINN
 KL. 12 Í SMÁRABÍÓI27. júní í Háskólabíói

- TIMEOUT

- EMPIRE

- BÍÓVEFURINN
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Miðvikudagur

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

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

The Theory  
of Everything 
19.55

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Teen Titans Go 
07.50 The Middle 
08.10 Mindy Project 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 Logi í beinni 
11.10 Dallas 
11.50 Anger Management 
12.10 Catastrophe 
12.35 Nágrannar 
13.00 Manstu 
13.45 Feðgar á ferð 
14.10 Glee 
14.55 Mayday: Disasters 
15.45 Teen Titans Go 
16.10 Baby Daddy 
16.35 Tommi og Jenni 
16.55 Simpson-fjölskyldan 
17.15 Bold and the Beautiful 
17.40 Nágrannar 
18.05 Friends 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.10 Víkingalottó 
19.15 Ellen 
19.55 The Truth About Your 
 Medicine 
Vandaður heimildarþáttur þar 
sem Dr. Chris Van Tulleken rýnir í 
lyfjaskápinn hjá hinum venjulega 
Breta og kannar hvað hann er í raun 
og veru að borga fyrir. Bretar eyða 
tæpum hálfum milljarði í lyf á ári, 
væri hægt að nota t.d. óhefðbundar 
lækningar í staðinn við sumum 
kvillum? Þessari spurningu er velt 
upp og öðrum merkilegum stað-
reyndum. 
20.55 Besti vinur mannsins 
Önnur röð þessara frábæra þátta 
þar sem við höldum áfram að kynn-
ast þeim hundategundum sem til 
eru á landinu, heyrum um uppruna 
þeirra og eiginleika.  
21.25 Bones 
22.10 Orange Is the New Black 
Fjórða röðin af þessum verðlauna-
þáttum um Piper Chapman sem 
lendir í fangelsi fyrir glæp sem hún 
framdi fyrir mörgum árum. 
22.45 You’re The Worst 
23.10 Real Time with Bill Maher 
00.10 Person of Interest 
00.55 Containment
Ný spennuþáttaröð úr smiðju 
Warner.  Stór hluti borgarinnar 
Atlanta í Bandaríkjunum er settur 
í sóttkví begar faraldur brýst út í 
borginni og þeir sem lokast inni 
berjast fyrir lífi sínu. 
01.40 Lucifer 
02.25 X-Men. The Last Stand 
04.05 Rita 
04.50 Rita 
05.35 Rita

07.20 Tónlist 
17.45 Raising Hope 
18.10 The Big Bang Theory 
18.30 Modern Family 
18.55 Fóstbræður 
19.25 Entourage 
19.50 Næturvaktin 
20.20 Óupplýst lögreglumál 
20.55 Legends of Tomorrow 
21.40 Salem 
22.35 iZombie 
23.20 Burn Notice 
00.00 Legit 
00.25 Fóstbræður 
00.55 Entourage 
01.20 Næturvaktin 
01.45 Óupplýst lögreglumál 
02.15 Legends of Tomorrow 
03.00 iZombie 
03.40 Tónlist

11.00 My Girl 
12.45 Groundhog Day 
14.25 The Theory of Everything 
16.30 My Girl 
18.15 Groundhog Day 
19.55 The Theory of Everything 
Sannsöguleg mynd frá árinu 2014 
sem fjallar um stjarnvísinda- og 
eðlisfræðinginn Stephen Hawking 
en hann greindist með ólæknandi 
hrörnunarsjúkdóm ungur að aldri. 
Myndin segir frá afrekum hans 
á vísindasviðinu, sem og hjóna-
bandi hans og Jane Wilde, en þau 
kynnast í Cambridge-háskólanum 
skömmu áður en Stephen fer að 
finna fyrir einkennum sjúkdóms-
ins. Jane er stoð hans og stytta í 
gegnum veikindin og ganga þau 
saman í gegnum súrt og sætt. 
Frábær mynd sem enginn má láta 
fram hjá sér fara. 
22.00 Veronica Mars 
23.50 The Maze Runner 
01.45 The Kids are Alright 
03.30 Veronica Mars

13.35 Baráttan um Bessastaði 
14.00 EM svítan 
16.00 Austurríki - Ísland 
18.45 Táknmálsfréttir 
18.54 Víkingalottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Baráttan um Bessastaði: 
Viðtal við frambjóðendur 
20.05 Íslendingar 
21.00 Bækur og staðir 
21.15 Neyðarvaktin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Japan - Hið langa ævikvöld 
23.10 Doll og Em 
23.35 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Rules of Engagement 
08.20 Dr. Phil 
09.00 America’s Next Top Model 
09.45 Survivor 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
11.25 EM 2016 á 30 mínútum 
12.00 The Biggest Loser - Ísland 
12.55 Life In Pieces 
13.15 Grandfathered 
13.40 The Grinder 
14.00 EM 2016 svítan. Ísland - 
Austurríki 
15.50 Ísland - Austurríki 
18.00 EM 2016 svítan. Svíþjóð - 
Belgía 
18.50 Svíþjóð - Belgía 
21.15 EM 2016 á 30 mínútum 
21.50 Satisfaction 
22.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.15 The Late Late Show with 
James Corden 
23.55 Billions 
00.40 Wicked City 
01.25 The Catch 
02.10 Satisfaction 
02.55 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
03.35 The Late Late Show with 
James Corden 
04.15 Pepsi MAX tónlist

08.45 Golfing World 2016 
09.35 Champions Tour Highlights 
2016 
10.30 US Open 2016 
13.40 FedEx St. Jude Classic 
18.40 PGA Tour 2016 - Highlights 
19.35 Inside the PGA Tour 2016 
20.00 Golfing World 2016 
20.50 US Open 2016

07.00 Sumarmessan 
07.45 USA - Argentína 
10.50 Sumarmessan 
11.35 USA - Argentína 
13.15 Formúla 1 2016 - Keppni 
15.35 ÍBV - Breiðablik 
17.25 Real Madrid - Atletico Madrid 
20.15 USA - Argentina 
22.00 Sumarmessan 
23.05 OpenCourt - Basketball 101 
23.55 Columbia - Chile

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.55 UKI 
08.00 Skógardýrið Húgó 
08.25 Latibær 
08.48 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Brunabílarnir 
09.25 Strumparnir 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá  
 Madagaskar 
10.47 Víkingurinn Viggó 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.55 UKI 
12.00 Skógardýrið Húgó 
12.25 Latibær 
12.48 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Brunabílarnir 
13.25 Strumparnir 
13.47 Mæja býfluga 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá  
 Madagaskar 
14.47 Víkingurinn Viggó 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.55 UKI 
16.00 Skógardýrið Húgó 
16.25 Latibær 
16.48 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Brunabílarnir 
17.25 Strumparnir 
17.47 Mæja býfluga 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá  
 Madagaskar 
18.47 Víkingurinn Viggó 
19.00 Anastasia

07.24 
11.24
15.24
Svampur 
Sveinsson 

| Kl. 20:55
LEGEND OF TOMORROW

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:55

BESTI VINUR MANNSINS

 

FRÁBÆRT
MIÐVIKUDAGSKVÖLD

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 333 kr. á dag. 

 | 19:55
THE TRUTH ABOUT
YOUR MEDICINE
Vandaður heimildarþáttur þar
sem Dr. Chris Van Tulleken rýnir
í lyfjaskápinn hjá hinum venju-
lega Breta og kannar hvað hann
er í raun að borga fyrir. 

| 21:25
BONES
Dr. Temperance Brennan réttar-
meinafræðingur er kölluð til ráð-
gjafar í allra flóknustu morð-
málunum. Stórskemmtilegir og
spennandi þættir.

Stórskemmtilegir þættir þar sem við fáum að kynnast þeim 
hundategundum sem til eru á landinu, heyrum um uppruna 
þeirra og fylgjumst með hundum í þeim aðstæðum sem þeir eru 
ræktaðir til. Þáttastjórnandi er Daníel Örn Hinriksson.

 | 22:10

ORANGE IS THE NEW BLACK
Við hefjum sýningar á fjórðu seríunni um Piper Chapman sem 
lendir í fangelsi fyrir glæp sem hún framdi fyrir mörgum árum. 
Frábærir og geysilega vinsælir verðlaunaþættir sem allir verða 
aðgengilegir á Stöð 2 Frelsi.

Sjóðheitir nýir þættir frá 
Warner um tímaflakkarann Rip 
Hunter sem safnar saman hópi 
ofurhuga og skúrka sem eiga 
að koma í veg fyrir endalok 
heimsins.

E NEW BLACK
fjórðu seríunni um Piper Chapman sem 
æp sem hún framdi fyrir mörgum árum

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

NÝTT Á STÖÐ 3

r
ýnir
u-
nn

HEIMILDARÞÁTTUR

Containment 
00.55
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Lyfja.is
Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

After Bite
•	Öflugt	krem	sem	

slær	á	kláðann								
undan	flugna-	og																			
skordýrabiti.

•	Virkar	vel	eftir	bit	frá	
moskító-	og	mýflug-
um,	flóm	og	flestum	
öðrum	skordýrum.

Verð: 866 kr.

Vertu vel undirbúinn!
Hvort	sem	þú	ætlar	að	ferðast	innan
lands	eða	utan	þá	er	snjallt	að	byrja	
fríið	í	Lyfju.	Kíktu	við,	náðu	þér	í
ferðalista	Lyfju	og	hakaðu	í	boxin.

Lóritín
•	Ofnæmislyf,	10	mg.

10 stk: 559 kr.           30 stk: 1.389 kr.

John Frieda 50 ml
•	Gæða	hárvörurnar	frá	John	Frieda	eru	

einnig	fáanlegar	í	handhægum	50	ml	
stærðum,	tilvalið	í	ferðalagið.	

Verð áður: 549 kr.      Verð nú: 439 kr.

Optibac í ferðalagið
•	Góðgerlar	í	ferðalagið	sem	viðhalda	góðri	og	heil-

brigðri	meltingu.	Koma	í	veg	fyrir	ónot	í	maga.

Verð áður: 2.951 kr.      Verð nú: 2.361 kr.

22.–26.	júní

20%
AFSLÁTTUR

22.–26.	júní

20%
AFSLÁTTUR

Ertu klár 
í fríið?

Ibuxin rapid
•	Verkjastillandi,	400	mg.

10 stk: 545 kr.           30 stk: 1.020 kr.

Tékklisti

fyrir	ferðalagið	fæst	

í	næstu	verslun	Lyfju

og	á lyfja.is



Blake Lively er á fullu 
að kynna nýjustu 
mynd sína, Shall
ows, en hún verður 
frumsýnd í vikunni. 
Þess vegna þarf hún 
að mæta á marga fjöl
miðlaviðburði og er 
því dugleg að henda 
sér í sitt fínasta púss en 
hún lítur glæsilega út 
enda á hún von á sínu 
öðru barni. 

á ferð og flugi
Frægir

Beyoncé var glæsileg 
þegar hún spókaði 
sig um á Havaí þar 
sem hún er í fríi með 
fjölskyldu sinni um 
þessar mundir. Hún 
hefur verið á fullu frá 
því í apríl á tónleika
ferðalagi um Banda
ríkin og því er þetta 
líklega kærkomið frí 
fyrir hana. 

Breska stórhljómsveitin Coldplay 
ferðast nú um heimaland sitt og 
kynnir nýjustu plötu sína. Uppselt er 
á alla tónleika sveitarinnar enda er 
það líklega einstök upplifun að sjá 
þessa frægu kappa spila. 

LeBron James stígur út úr einkaþotu 
ásamt NBAliðinu sínu, Cleveland Cav
aliers, með bikarinn á lofti. Þeir unnu 
deildina síðastliðinn sunnudag og er 
óhætt að segja að LeBron hafi átt stóran 
þátt í sigrinum. 

Ofurfyrirsæturnar 
Kendall Jenner og 
Hailey Baldwin eru 
bestu vinkonur og 
hanga mikið saman. 
Á dögunum voru 
þær á röltinu í New 
York en papparazzi
ljósmyndararnir 
fylgja þeim hvert 
sem þær fara. 

Sumarís frá EmmesSís
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is, 
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Bryndís Hauksdóttir bryndis@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@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

Þetta er búið að vera í 
gangi síðan um ára-
mótin, mig var farið 
að dauðlanga til að 
gera eitthvað listrænt á 
eigin forsendum en ég 

er í þessu meðfram störfum í eigin 
fyrirtæki mínu þar sem ég starfa við 
viðmótshönnun fyrir snjallsímafor-
rit. Þessi stíll sem ég vinn í kom upp-
runalega frá keppni sem símaskráin 
efndi til og ég tók þátt í en síðan allt í 
einu sex árum síðar tók ég aftur upp 
þennan stíl og fór að leika mér aðeins 
með þetta. Ég lít svolítið á þessi verk 
sem mína tegund af prjónaskap eða 
púsluspili. Þetta er eitthvað sem ég 
gríp í á kvöldin eða um helgar þegar 
ég er ekki að vinna við viðmótshönn-
un,“ segir Ásgeir um hvernig kom til 
að hann byrjaði á þessu verkefni sínu 
sem hann kallar Between trolls.

Hver eru viðfangsefni myndanna? 
„Viðfangsefni plakatanna er ýmist 
eitthvað íslenskt, eitthvað sem ferða-
langar gætu séð á ferðalagi sínu um 
landið eða eitthvað sem ég persónu-
lega tengi við Ísland. Það skiptir mig 
miklu máli að fólk sem sér verkin 
upplifi jákvæða strauma frá þeim. 
Allar myndirnar eru gerðar úr orðum 
sem eru jákvæð og lýsandi fyrir Ísland 
og Íslendinga, en einnig blanda ég 
íslenskum staðarheitum, götum 
og dýrum í myndirnar. Ég gerði t.d. 
mynd af trillu fyrir sjómannadaginn 
og í því verki má finna nöfn allra 
sjávarþorpa hér á Íslandi.“

Er þetta aðallega stílað á ferða-
menn? „Upprunalega var pælingin að 
markaðssetja þetta fyrir ferðamenn 
en þeir eru 500% fleiri en Íslendingar 
hérna á hverju ári. Síðan þróaðist það 
svolítið út í að Íslendingar virðast 
vera hrifnir af þessu.

Ég er með Facebook-síðu á íslensku 
en sölusíðu sem er á ensku. Svo er 
þetta til sölu bæði í hönnunarbúðum 
hérna heima en líka í búðum sem eru 
meira stílaðar á ferðamenn. Þetta er 
t.d. í sölu í Krínolíni og það komu 
þangað Vestur-Íslendingar sem búa 
í Bandaríkjunum og þeim fannst 
þetta alveg geggjað til þess að muna 
eftir ferðinni sinni „heim“ til Íslands. 
Það gerði mig mjög ánægðan að fólki 
finnist þetta minna sig á Ísland.“ 
stefanthor@frettabladid.is

      Hannar þjóðleg   
veggspjöld í frístundum
Ásgeir Vísir er grafískur hönnuður sem hefur verið að dunda sér í 
frístundum við að föndra plaköt þar sem hann notar jákvæð  
þjóðleg orð til að teikna upp myndir lýsandi fyrir Ísland.

Ég lít svolítið á þessi verk sem mína tegund af 
prjónaskap eða púsluspili. þetta er eittHvað sem 

Ég gríp í á kvöldin eða um Helgar þegar Ég er ekki að vinna 
við viðmótsHönnun.

Ásgeir Vísir vinnur með orð sem hafa jákvæðar tengingar við land og þjóð. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EyÞÓR

Trilla eftir Ásgeir sem er 
mynduð úr nöfnunum á 
öllum fiskiþorpum landins. 

Aðeins 48.930 kr.

Stillanlegur hægindastóll. 

með skemli. Dökkgrátt 

slitsterkt áklæði.

Fullt verð: 69.900 kr.

SILKEBORG
hægindastóll30%

AFSLÁTTUR

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800

Smáratorgi, 512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafjörður

Klikkuð
opnunartilboð
Komdu í Dorma

Halló
Zzzmáratorg
Dormaverslanirnar eru 
þar með orðnar fjórar
Sama verð á öllum stöðum

Aðeins 99.900 kr.

KOLDING
hægindastóll

Aðeins 79.900 kr.

Stillanlegur hægindastóll. 

með skemli. Rautt eða 

grátt slitsterkt áklæði.

Fullt verð: 109.900 kr.

KOLDING
hægindastóll

28%
AFSLÁTTUR

Stillanlegur hægindastóll 

með skemli. Svart eða 

grátt leður.

Fullt verð: 139.900 kr.

27%
AFSLÁTTUR

 

Endalaust

ENDALAUS
GSM

1817 365.is
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EM Í FRAKKLANDI 10. JÚNÍ–10. JÚLÍ

VIÐ ERUM

TILBÚIN
ÞEGAR ALLT ER UNDIR SÝNUM VIÐ OKKAR BESTU HLIÐAR. 

ÞETTA ER OKKAR VAKT.
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W
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Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

WOW air
245768-04

KATRÍNARTÚNI 12   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS   *Verð miðast við flug aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró.

BÓKAÐU NÚNA Á WOWAIR.IS

*

NÆS!

 júní - september 

*12.999 kr.f rá

NICE
Opið allan sólarhringinn

í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

GSM 
2.990 KR.*

1817 365.is

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS
OG ÓTAKMARKAÐ 
GAGNAMAGN

Endalaust

*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til
útlanda og í upplýsinganúmer.  Nánari upplýsingar á 365.is

Heima hjá mér er ekki 
rifist mikið. Ég bar 
gæfu til að velja mér 
kærasta sem er sam-
mála mér í öllum 

megin atriðum. Það á við um mig 
eins og alla aðra, að því fleiri sem eru 
sammála mér því oftar finnst mér ég 
hafa rétt fyrir mér.

Þegar sá fátíði atburður verður að 
við hjónaleysin rífumst er kveikjan 
yfirleitt smávægileg en úr verður 
harmþrungið rifrildi um aðferða-
fræði hins í rifrildinu. Upphafleg 
ástæða gleymist og í staðinn tekur 
við löng umræða um hvað hinn sagði 
og hvað hefði verið betra orðalag. Í 
lokin er niðurstaðan yfirleitt að taka 
á sig sök að hluta fyrir eitthvað sem 
óvarlega var sagt en halda sig við 
að hafa verið í rétti að mestu. Síðast 
þegar við rifumst var ég svo sannfærð 
um réttmæti minnar hliðar að ég 
fór heim með sérbakað vínarbrauð 
með bleikum glassúr, sem er leiðin 
að hjarta kærastans, til þess að hann 
gæti ekki haldið áfram að benda mér 
á að ég hafi verið í órétti.

Íslensk stjórnmál eru svona. Þeir 
sem bjóða sig fram til að eiga „sam-
talið“ og „hefja umræðuna á æðra 
plan“ lifa í útópískum veruleika um 
íslensku þjóðina. Á Íslandi höfum 
við aldrei tekið upplýsta umræðu og 
komist að sameiginlegri niðurstöðu 
um eitthvað.

Þau þrætuepli sem íslenska 
þjóðin hefur á endanum étið ofan 
í sig hafa öll verið þess eðlis að 
hluti þjóðarinnar nartar í það af 
fúsum og frjálsum vilja en eplinu er 
troðið ofan í hinn hluta hennar. Svo 
meltum við eplið, sættum okkur við 
það og hungrar í eitthvað annað.

Ást mín og kærastans kviknaði 
enda í stjórnmálaflokki – og þó við 
höfum sagt skilið við þann flokk 
gleymast aðferðirnar ekki svo glatt. 
Bleikt vínarbrauð kemur í staðinn 
fyrir súrt eplið.

Þrætuepli  
með glassúr

Snærósar  
Sindradóttur

Bakþankar
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