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Finndu okkur á 

SKRAUT 
FYRIR BÆJAR-

HÁTÍÐIR
MenntaMál Illugi Gunnarsson, 
mennta- og menningarmála-
ráðherra, hefur ákveðið að flytja 
kennslu og rannsóknarstarfsemi á 
sviði lögreglufræða til Háskólans á 
Akureyri. Háskóli Íslands var talinn 
hæfastur til að taka að sér námið 
samkvæmt matsnefnd Ríkiskaupa 
sem annaðist ferlið.

Lögregluskóli ríkisins hefur verið 
lagður niður og mun nám í lögreglu-
fræðum verða fært upp á háskólastig.

Ákveðið var að fela Ríkiskaup-
um að finna framkvæmdaaðila á 
háskólastigi sem gæti tekið við lög-
reglunáminu eftir að ákveðið var 
að færa það á háskólastig. Sett var 
á laggirnar matsnefnd og skiluðu 

þrír umsækjendur tilkynningu um 
þátttöku. Háskóli Íslands skoraði 
hæst hjá matsnefnd, Háskólinn á 
Akureyri kom annar og Háskólinn 
í Reykjavík var þriðji. „Að mínu 

mati uppfyllti Háskólinn á Akur-
eyri vel þær kröfur sem gerðar 
eru um gæði náms og aðbúnað til 
lögreglumenntunar. Einnig tel ég 
aðstæður við Háskólann á Akureyri 
til þess fallnar að gera nemendum af 
landinu öllu kleift að leggja stund á 
námið,“ segir Illugi.

Eyjólfur Guðmundsson, rektor 
Háskólans á Akureyri, segir það 
fagnaðarefni að lögreglunáminu 
verði fundinn staður á Akureyri. 
„Við sendum inn metnaðarfulla 
þátttökuyfirlýsingu og erum í stakk 
búin að hefja innritun nú þegar. Við 
vitum að það er mikill áhugi fyrir 
náminu,“ segir Eyjólfur. 
sveinn@frettabladid.is

Flytur námið norður 
þvert á mat nefndar
Samið verður við Háskólann á Akureyri um að kenna lögreglunám á háskólastigi. 
Mikilvægt að styrkja stoðir fjölbreytts náms við HA að mati menntamálaráðherra. 
Háskóli Íslands var talinn hæfastur af matsnefnd sem sá um flutning námsins.

Ragnheiður Guðmundsdóttir og Ravi Rawat giftust í Skálholti í gær. Þeim hafði í tvígang verið synjað um leyfi til að gifta sig þar sem Sýslumaðurinn á 
höfuðborgarsvæðinu tók vottorð um stöðu Ravi sem einhleyps manns ekki gilt. Ragnheiður segir daginn hafa verið yndislegan. „Við erum í skýjunum 
með að þetta hafi loksins fengið að ganga í gegn og erum búin að vera umkringd ástvinum okkar í dag,“ segir hún. Fréttablaðið/Ernir

Að mínu mati 
uppfyllti Háskólinn 

á Akureyri vel þær kröfur 
sem gerðar eru um gæði náms 
og aðbúnað til lögreglu-
menntunar.
Illugi Gunnarsson, 
mennta- og menn-
ingarmálaráðherra

félagsMál „Það hefur reynst okkur 
erfitt að halda uppi starfi á átta deild-
um og því hefur sú ákvörðun verið 
tekin að loka þremur deildum,“ segir 
í bréfi sem foreldrum barna í leikskól-
anum Miðborg barst nýlega.

Ástæða breytinganna er sögð sú að 
síðastliðin tvö ár hafi gengið illa að 
vista í öll laus pláss í Miðborg og því 
hafi börnum í leikskólanum fækkað.

Kristín Einarsdóttir, leikskólastjóri 
Miðborgar, segir færri börn nú vera í 
miðbænum þar sem fasteigna- og 
leiguverð hefur hækkað. Gjarnan 
vegna þess að eigandi húsnæðisins 
stefni í að selja ferðamönnum gist-
ingu. Eðlilega fækki starfsfólki með 
breytingunum en samt þurfi ekki að 
grípa til uppsagna. Alls starfi nú 32 í 
skólanum. - gar / sjá síðu 6

Börnum fækkar 
í miðborginni

Kristín Einarsdóttir 
leikskólastjóri 
Miðborgar



Veður

Hægviðri og víða léttskýjað í dag, en 
áfram austan 8-13 og rigning með 
köflum suðaustanlands. Sums staðar 
þokubakkar við sjávarsíðuna. Hiti 10 til 
20 stig, svalast við sjóinn norðvestan-
lands og á Austfjörðum en hlýjast inn til 
landsins.  sjá síðu 22

Dauðadómur í heimalandinu

Hafnarfjörður Hinsegin fræðsla 
á vegum Samtakanna ’78 hófst 
í síðustu viku í Víðistaðaskóla í 
Hafnarfirði. Starfsfólk allra grunn-
skóla í Hafnarfirði mun fá fræðslu 
fyrir lok skólaársins. Ugla Stefanía 
Kristjönudóttir Jónsdóttir, fræðslu-
fulltrúi samtakanna, sem hélt fyrir-
lesturinn, segir viðbrögðin hafa 
verið mjög jákvæð. Hún segir vonir 
um að fá að koma á fræðslu í fleiri 
sveitarfélögum landsins.

Fræðsla fyrir starfsfólk grunn-
skóla er einn liður af fjórum í sam-
komulagi sem Hafnarfjarðarbær 
gerði við Samtökin ’78. Auk fræðslu 
fyrir starfsfólk verður árleg fræðsla 
í áttunda bekk fyrir nemendur og 
ungmenni úr Hafnarfirði geta leitað 
eftir þjónustu Samtakanna ’78 eftir 
þörfum án endurgjalds.

„Við fengum rosa góðar móttökur. 
Eftir fræðsluna fylltu kennararnir 
út miða þar sem þeir voru að meta 
fræðsluna og það var yfirgnæfandi 
meirihluti sem fannst þetta vera 
mjög gagnlegt. Við erum í skýjunum 
yfir því hvað þetta tókst vel,“ segir 
Ugla Stefanía. Í september byrjar 
svo fræðsla fyrir nemendur í átt-
unda bekk.

Ugla Stefanía segir mikilvægt 
að fræða starfsfólk jafnt sem nem-
endur. „Þetta er einn hluti af því að 
gera starfsfólk hæfara til að taka á 
alls konar fólki. Það er mikilvægt að 
kennarar og starfsfólk séu meðvituð 
um hinsegin málefni og séu í stakk 
búin til að hjálpa nemendum sem 
eru að koma út úr skápnum hvort 
sem þeir eru samkynhneigðir eða 
trans.“

Ugla Stefanía segir fræðsluna 
snúa mikið að trans og intersex mál-
efnum. „Það eru málefni sem fólk 

Fræða kennara um 
intersex og transfólk
Hinsegin fræðsla hófst nýverið í Hafnarfirði. Fræðslu fær bæði starfsfólk og 
nemendur. Fræðslufulltrúi Samtakanna ’78 segir fólk vita minna um málefni 
transfólks en samkynhneigðra. Vonir eru um fræðslu hjá fleiri sveitarfélögum.

Víðistaðaskóli er fyrsti skólinn sem fær heimsókn frá Samtökunum ´78. 
Mynd/VifgúS HallgríMSSon

hefur ekki rosalega mikla vitneskju 
um. Það er kannski aðallega að fólk 
fái að heyra af fjölbreytileikanum.“

Samtökin ’78 eru með samning 
við Reykjavíkurborg um fræðslu 
fyrir starfsfólk og nemendur í 
skólum þar. „Það er okkar von að 
fleiri sveitarfélög muni vilja gera 
samning við okkur. Við vitum að við 
gerum þetta vel og erum fagmann-
leg í því sem við gerum. Við erum 
í stakk búin að takast á við það ef 
fleiri sveitarfélög sjá tækifæri í að fá 
okkur,“ segir Ugla Stefanía.
saeunn@frettabladid.is 

 

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

 Morteza Songolzade hælisleitandi með úrskurð frá lögreglu um brottvísun til Frakklands. Hann telur yfirgnæfandi líkur á að Frakkar sendi hann til 
heimalands síns, Írans, þar sem hann fékk dauðadóm. „Ég skil ekki hvers vegna ég er sendur á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar sem tekur fyrir 
að senda fólk til baka stofni það lífi þess í hættu,“ segir hann. Morteza bauð fólki sem mótmælti fjölda hælisleitenda hér á landi upp á kakó og kökur á 
Austurvelli. Hann sagði þá að Íslendingar væru vinsamlegasta fólk sem hann hefði hitt á flótta sínum um Evrópu. fréttablaðið/Ernir

Leiðrétting

Í grein um Gamanmyndahátíðina 
á Flateyri í blaði gærdagsins 
er Ragnar leikstjóri skrifaður 
Hallsson en hann er Hansson, 
Skjaldborg er ekki stuttmyndahátíð 
heldur heimildarmyndahátíð og 
í myndatexta er Eyþór Jóvinsson 
ranglega nefndur Eyvindur. Beðist 
er velvirðingar á öllum þessum 
rangfærslum.

stjórnmáL Þorsteinn Víglundsson 
hefur látið af störfum sem fram-
kvæmdastjóri Samtaka atvinnu-
lífsins og ætlar að gefa kost á sér í 
framboð til Alþingis fyrir Viðreisn. 
Þá tilkynnti stærðfræðingurinn og 
pistlahöfundurinn Pawel Bartoszek 
einnig að hann væri genginn til liðs 
við Viðreisn í gær. Í tilkynningu 
sinni sagðist hann öðru fremur trúa 
á borgaraleg réttindi, frjálsan mark-
að og alþjóðlega samvinnu.  – þea

Þorsteinn og 
Pawel í framboð

iðnaður  Framkvæmdast jóra 
umhverfissviðs og skipulagsfulltrúa 
Mosfellsbæjar hefur verið falið að 
afla frekari gagna vegna umsóknar 
félagsins Iceland Resources ehf. um 
leyfi til gullleitar í Þormóðsdal.

Sótt er um framkvæmdaleyfi 
fyrir jarðvegssýnaboranir. Til 
stendur að bora tíu 795 metra 
djúpar rannsóknarholur sem sé 90 
metrum dýpra en áður hefur verið 
borað á svæðinu. Þannig náist til 
svæða sem ekki hafi verið skoðuð 
áður. Síðar verði boraðar aðrar tíu 
holur niður á um 1.505 metra dýpi.
– gar

Leita gulls dýpra  
í Þormóðsdal

LögregLumáL Tilkynnt var um 
tuttugu og sjö kynferðisbrot sem 
áttu sér stað í júlímánuði á höfuð-
borgarsvæðinu. Ekki hafa borist 
eins margar tilkynningar um brot 
sem framin voru í einum mánuði 
síðan í ágúst 2013.

Fram kemur í mánaðarskýrslu 
lögreglunnar á höfuðborgarsvæð-
inu að þetta voru töluvert fleiri til-
kynningar en að meðaltali síðustu 
þrjá mánuði á undan og síðustu tólf 
mánuði.

Það sem af er ári hefur hins vegar 
verið tilkynnt um færri kynferðis-
brot en á sama tímabili í fyrra. Í ár er 
búið að tilkynna um 121 kynferðis-
brot, samanborið við 135 í fyrra. 
Tilkynnt kynferðisbrot voru færri 
á fyrstu sjö mánuðum ársins 2014, 
en töluvert fleiri á því tímabili árið 
2013, eða 176. – sg

Ekki fleiri brot 
tilkynnt í þrjú ár

Það var yfirgnæf-
andi meirihluti sem 

fannst þetta vera mjög 
gagnlegt. Við erum í skýj-
unum yfir því hvað þetta 
tókst vel.

Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir

795
Dýpt holunnar sem bora á í 
Þormóðsdal í metrum.
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www.kia.com7 ára ábyrgð á öllum 
nýjum Kia bílum

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

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

Komdu og kynntu þér gæðabíla Kia hjá Öskju, Krókhálsi 11. Prófaðu og láttu sannfærast.

Hæsta einkunn nýrra bíla hjá J.D. Power
Kia er í efsta sæti gæðalista J.D. Power árið 2016. Það þýðir að Kia bílar hafa lægstu bilanatíðni allra bíla. 

Er þetta í fyrsta skipti í 27 ár sem bílamerki sem ekki telst lúxusbílamerki nær þessum glæsilega árangri.  

Mikið gleðiefni fyrir okkur og staðfestir það sem við höfum alltaf vitað — að Kia sé traustsins verður.

Hæsta einkunn í flokki nýrra, sparneytinna 
fjölnotabíla í Bandaríkjunum, annað árið í röð.

Hæsta einkunn í flokki nýrra 
jepplinga í Bandaríkjunum.

Við dúxuðum á prófunum



LANGTÍMALEIGA
Núna er rétta tækifærið til að gera langtímaleigusamning hjá Átak bílaleigu. 
Þeir sem gera langtímasamning til 24 mánaða eða lengur fyrir 27. ágúst fá 
30% afslátt af fyrsta mánuðinum og 10.000 kr. eldsneytisinneign hjá Olís.  

Bifreiðagjöld • tryggingar • sumardekk • vetrardekk • þjónustuskoðanir
dekkjaskipti • olíuskipti • hefðbundið viðhald • 2.000 km á mánuði.   

30%
30% afsláttur af 

fyrsta mánuðinum

10.000 kr. inneign á 
eldsneyti hjá Olís

10Þús. kr.
INNIFALIÐ Í ÞJÓNUSTUNNI

Knarrarvogi 2  • 104 Reykjavík • Sími: 554 6040  • atak@atak.is • www.atak.is

Hjá okkur færðu alþrif á bílnum einu sinni í mánuði. 

NÚNA ER RÉTTA TÆKIFÆRIÐ

✿ Nærri tvö af hverjum þremur sauðfjárbúum  
með færri en 200 ær á vetrarfóðrum
Fjöldi sauðfjárbúa af mismunandi stærðargráðu

1-199 ær

63,5%

4,3%
400-599 ær
11,4%
200-399 ær

20,8%

600+ ær

LaNdbúNaður Nærri tvö af hverjum 
þremur sauðfjárbúum á Íslandi eru 
með færri en 200 ær á vetrarfóðrum. 
Aðeins fjögur prósent sauðfjár-
búa eru með yfir 600 ær á fóðrum. 
Prófessor í hagfræði segir íslenska 
sauðfjárrækt að mestu leyti hobbí-
vinnu sem sé þægileg með annarri 
vinnu.

Svavar Halldórsson, fram-
kvæmdastjóri Félags sauðfjár-
bænda, segir marga bændur vinna 
önnur störf meðfram sauðfjárrækt. 
„Í nýrri skýrslu Arion banka kemur 
fram að margir bændur séu í öðrum 
störfum svo sem ferðaþjónustu, í 
alls kyns verktakavinnu og svo fram-
vegis. Einnig er auðvitað mikið enn 

um blönduð bú þar sem sauðfjár-
rækt er með kúabúskap eða hrossa-
rækt svo eitthvað sé talið,“ segir 
Halldór.

Tölur um stærð sauðfjárbúa 
birtust í skýrslu Byggðastofnunar 
um staðsetningu sauðfjár á Íslandi. 
Kemur fram í úttekt Byggðastofn-
unar að flest fé er á Norðurlandi 
vestra og í Skagafirði. Einnig eru 
langflest stór sauðfjárbú á Norð-
vesturlandi.

Þórólfur Matthíasson, prófessor í 
hagfræði við Háskóla Íslands, segir 
mjög erfitt að setja upp sauðfjárbú 
sem veiti manni fulla vinnu allan 
ársins hrings. „Álagspunktar í sauð-
fjárrækt eru fáir þannig að þetta er 

vinna sem hentar ágætlega með 
öðru. Það yrði erfitt að setja upp svo 
stórt bú að það veiti fulla vinnu 365 
daga á ári. Svo stór bú myndi landið 
í kring svo ekki þola. Menn verða 
að horfast í augu við að á mörgum 
stöðum ber landið ekki sauðfjár-
rækt og er illa farið,“ segir Þórólfur.

Svavar sér smæð sauðfjárbúa ekki 
sem vandamál. „Það eru skýringar 
á þessu. Við vitum hins vegar að 
menn tala um að bú þurfi að vera 
með um 400 til 800 ær á vetrarfóðr-
um til að standa undir sér en það er 
að því gefnu að menn séu aðeins í 
sauðfjárrækt sem er nokkuð sjald-
gæft á Íslandi,“ bætir Svavar við. 
sveinn@frettabladid.is

Tveir af hverjum þremur sauðfjárbændum með mjög fátt fé

Viðskipti Fimm forsvarsmenn 
félaga sem halda úti sjónvarps-
stöðvum og efnisveitum skrifuðu 
undir áskorun til ráðherra og þing-
manna sem birt var í Fréttablaðinu 
í gær. Þar var farið fram á „nauð-
synlegar og tímabærar breytingar“ 
á löggjöf, sem ætlað væri að jafna 
samkeppnisstöðu félaga á íslensk-
um fjölmiðlamarkaði.

Undir áskorunina skrifuðu þau 
Arnþrúður Karlsdóttir, fyrir hönd 
Útvarps Sögu, Ingvi Hrafn Jónsson, 
fyrir hönd ÍNN, Orri Hauksson, fyrir 
hönd Símans, Rakel Sveinsdóttir, 
fyrir hönd miðla Hringbrautar, og 
Sævar Freyr Þráinsson, fyrir hönd 
365 miðla.

Nokkrar tillögur voru nefndar í 
greininni sem yrðu umræddum fjöl-
miðlafyrirtækjum til hagsbóta. Þar 
á meðal var að taka Ríkisútvarpið af 
auglýsingamarkaði um næstu ára-
mót og mögulega hækka útvarps-
gjald til að vega upp á móti tekju-
missi. Að virðisaukaskattur yrði 
ekki tekinn af starfsemi fjölmiðla. 
Að jafnræði yrði tryggt milli inn-
lendra félaga og erlendra varðandi 
kvaðir og skilyrði um meðferð á 
myndefni. Að sömu reglur giltu um 
innlendar og erlendar efnisveitur 
svo innlendar veitur sætu við sama 
borð og alþjóðlegir fjölmiðlarisar. 
Að skilgreiningar á hugtökum í 
fjölmiðlalögum verði uppfærðar 
og að stjórnvöld grípi til úrræða til 
að styðja við talsetningu á erlendu 
myndefni fyrir börn og textun fyrir 
heyrnarskerta.

Unnur Brá Konráðsdóttir, þing-
kona Sjálfstæðisflokksins og for-
maður allsherjar- og menntamála-
nefndar, segist almennt hafa áhuga 
á að efla frjálsa fjölmiðlun. Hún 

Vilja minni umsvif á auglýsingamarkaði 
Þingmaður Sjálfstæðisflokksins segir tillögur sem fulltrúar einkarekinna fjölmiðla lögðu fram í Fréttablaðinu í gær um breytta lög-
gjöf áhugaverðar. Þingmaður Samfylkingarinnar segir að draga þurfi úr umsvifum RÚV á auglýsingamarkaði en er þó hollvinur þess. 

sagði tillögurnar í greininni vera 
áhugaverðar og hægt væri að skoða 
þær frekar. Margar þeirra hafi verið 
ræddar áður.

„Það þarf auðvitað að fylgjast 
vel með, því eins og fram kemur í 
greininni, þegar Netflix kemur þá 
breytist allt. Það var ekki til þegar 
við vorum að vinna í fjölmiðlalög-
unum,“ segir Unnur.

Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, 
þingkona Samfylkingarinnar, segist 
vera hollvinur Ríkisútvarpsins og að 
hún sé stuðningsmaður þess „að við 
eigum hér fjölmiðil í almannaþágu 
og eigu“. Hins vegar hefði það verið 
stefna Samfylkingarinnar að draga 

úr umsvifum RÚV á auglýsinga-
markaði en núverandi ríkisstjórn 
hafi hins vegar bætt við.

„Það að draga úr þátttöku Ríkisút-
varpsins á auglýsingamarkaði þýðir 
um leið að ríkið verði að vera tilbú-
ið að bæta Ríkisútvarpinu það upp 
og reyna að tryggja rekstrarforsend-
ur þess. Ég tel að ríkisfjölmiðill eigi 
ekki að vera umsvifamikill á auglýs-
ingamarkaði í samkeppni við aðra 
en miðað við núverandi aðstæður 
þarf að huga að því með hvaða hætti 
rekstrarumhverfi Ríkisútvarpsins 
er best tryggt.“ Sem dæmi þurfi eitt 
skref í því að vera að aflétta þungum 
lífeyrisskuldbindingum sem RÚV 

beri. Þá segir hún að íbúar lands-
byggðarinnar hafi áhyggjur af upp-
lýsingaveitunni af landsbyggðinni 
ef þjónusta RÚV yrði skert.

Björt Ólafsdóttir, þingkona 
Bjartrar framtíðar, hafði ekki kynnt 
sér tillögurnar til hlítar en sagði það 
„sjálfsagt að skoða alvarlega að taka 
RÚV af auglýsingamarkaði eða setja 
einhverjar hindranir þar á“, þar sem 
RÚV væri með forskot á markaði.

Brynjar Níelsson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, segist hafa 
talað um þetta árum saman. 
Markaðurinn væri mjög skakkur. 
Ómögulegt væri að vera með eðli-
legt fjölmiðlaumhverfi á meðan 

Ríkisútvarpið væri með fjóra millj-
arða króna í forgjöf.

„Ef menn hafa áhyggjur af ein-
hverju ójafnvægi í mjólkuriðnað-
inum út af MS, þá er þetta ekkert 
öðruvísi. Þarna er RÚV tekið út úr 
samhengi við samkeppnislögin og 
mér finnst óeðlilegt, ef menn ætla 
á annað borð að halda út ríkissjón-
varpi, að það hafi forgjöf og sé síðan 
í samkeppni við aðra fjölmiðla. 
Þetta er í eðli sínu fráleitt.“

Brynjar sagði spurninguna vera 
hve stórt RÚV ætti að vera og hvaða 
þjónustu það ætti að veita. Það væri 
hins vegar önnur umræða. 
samuel@frettabladid.is

Það er 
sjálfsagt að 

skoða alvarlega að 
taka RÚV af auglýs-
ingamarkaði.
Björt Ólafsdóttir þingmaður

Ég tel að 
ríkisfjölmið-

ill eigi ekki að vera 
umsvifamikill á 
auglýsingamarkaði.
Ólína Kjerúlf  Þorvarðardóttir 
þingmaður

Ef menn hafa 
áhyggjur af ein-

hverju ójafnvægi í mjólkur-
iðnaðinum út af MS, þá er 
þetta ekkert öðruvísi.
Brynjar  Níelsson þingmaður

Ég tel að ríkisfjöl-
miðill eigi ekki 

að vera umsvifamikill á 
auglýsingamarkaði í 
samkeppni við aðra.
Unnur Brá Konráðsdóttir þingmaður 

Fulltrúar einkarekinna fjölmiðla skoruðu á stjórnvöld í Fréttablaðinu í gær að beita sér fyrir því að jafna samkeppnistöðu á fjölmiðlamarkaði. 
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

NÝR RENAULT MEGANE
DÍSIL, ELDSNEYTISNOTKUN FRÁ 3,7 L/100 KM*

Renault Megane hefur aldrei verið glæsilegri en í þessari nýju útgáfu sem hönnuð er 
af verðlaunahönnuðinum Laurens van den Acher. Nýr Renault Megane er ekki 
einungis glæsilegur útlits heldur er hann hlaðinn tækninýjungum og staðalbúnaði sem 
setur ný viðmið í þessum stærðarflokki bíla. Sjón er sögu ríkari.

VERÐ: 3.290.000 KR. DÍSIL, BEINSKIPTUR
ESP stöðugleikastýring, ASR spólvörn, 6 öryggispúðar (5 stjörnur í EuroNCAP), LED dagljós, 
leðurklætt stýri með aðgerðahnöppum, Bluetooth símabúnaður með raddstýringu, 2ja svæða 
tölvustýrð loftkæling, upphituð framsæti, fjarlægðarvarar að aftan og framan, 16" álfelgur, 
regnskynjari fyrir rúðuþurrkur, sjálfvirk há/lág ljós (High beam assist), akreinavari 
(Lane departure warning), vegaskiltisnemi (Roadsign recognition).

NÝR MEGANE
NÝTT ÚTLIT, NÝJAR ÁHERSLUR

„ÞÚ  TANKAR SJALDNAR
Á RENAULT“



Vel á verði

Liðsmenn öryggissveita Palestínu virða fyrir sér umhverfið eftir að hafa orðið fyrir árás í borginni Nablus á 
Vesturbakkanum. Fjöldi Palestínumanna mótmælti öryggissveitunum í gær og sagði þær hafa lamið heima-
mann til bana á meðan hann var í haldi. Táragasi var varpað á mótmælendur.  Nordicphotos/AFp

félagsmál „Það hefur reynst okkur 
erfitt að halda uppi starfi á átta deild-
um og því hefur sú ákvörðun verið 
tekin að loka þremur deildum,“ segir 
í bréfi sem foreldrum barna í leikskól-
anum Miðborg barst nýlega.

Ástæða breytinganna er sögð sú að 
síðastliðin tvö ár hafi gengið illa að 
vista í öll laus pláss í Miðborg og því 
hafi börnum í leikskólanum fækkað. 
Starfsemi leikskólans er á þremur 
stöðum; í Barónsborg, í Lindarborg 
og í Njálsborg.

„Leikskólabörnum hefur einfald-
lega fækkað í miðbænum,“ segir 
Kristín Einarsdóttir, leikskólastjóri 
Miðborgar.

„Þó að ég sé enginn sérfræðingur 
myndi ég halda að einn áhrifavald-
urinn hér sé fasteignaverðið,“ segir 
Kristín. Ekki sé hlaupið að því fyrir 
barnafólk frekar en flesta aðra að 
kaupa húsnæði í miðbænum „Þegar 
fæðist kannski barn númer tvö og 
fólk ákveður að stækka við sig er það 
of dýrt.“

Þá nefnir Kristín að fólki sé sagt 
upp leigu því húseigandinn vilji 
hærra leiguverð. „Foreldrar hafa flutt 
í önnur hverfi vegna þess að húsa-
leigan hefur hækkað eða þeim er 
sagt upp,“ segir hún. Gjarnan vegna 
þess að eigandi húsnæðisins stefni í 
að selja ferðamönnum gistingu. „Ég 

hef heyrt dæmi um það. Það er bara 
allt í leigu í Airbnb.“

Innritun er ekki enn að fullu lokið 
en Kristín segir að um 120 börn 
verði í þremur húsum Miðborgar í 
vetur. Eðlilega fækki starfsfólki með 
breytingunum en samt þurfi ekki að 
grípa til uppsagna. Alls starfi nú 32 í 
skólanum.

„Það voru starfsmenn að hætta til 
þess að fara í nám og við þurfum að 
ráða í eitt stöðugildi. Þjónustan hefur 
ekkert breyst hjá okkur. Þetta er sami 
góði leikskólinn,“ útskýrir Kristín 
Einarsdóttir.

Árgangarnir 2009 og 2010, sem 
voru fremur stórir, eru nú báðir 
komnir í gegn um leikskólastigið. 
Sigrún Björnsdóttir hjá skóla- og frí-
stundasviði Reykjavíkurborgar kveðst 
þó ekki kannast við sambærilega 
fækkun leikskólabarna og lokanir 
deilda í framhaldi af því annars staðar 
en í Miðborg.  gar@frettabladid.is

Leikskólabörnin hopa 
fyrir ferðamannaflóði
Þremur deildum af átta í leikskólanum Miðborg er lokað vegna fækkunar barna 
í miðbæ Reykjavíkur. Leikskólastjóri segir barnafjölskyldur hrekjast burt vegna 
hækkandi íbúðaleigu og fasteignaverðs meðfram ásókn ferðamanna í gistingu.

29. ágúst í 10 nætur
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KRÍT
Frá kr. 107.595 
m/allt innifalið 
Netverð á mann frá kr. 
107.595 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 
136.995 m.v. 2 fullorðna 
í herb.
Flugsæti á 2fyrir1 tilboði 
m/gistingu 29. ágúst í 10 
nætur.

Porto Platanias 
Village

Frá kr.
39.995

Frá kr. 66.195 
m/ekkert fæði innif. 
Netverð á mann frá kr. 
66.195 m.v. 2 fullorðna 
og 2 börn í íbúð.
Netverð á mann frá kr. 
77.995 m.v. 2 fullorðna 
í íbúð.
Flugsæti á 2fyrir1 tilboði 
m/gistingu 29. ágúst í 10 
nætur.

Frá kr. 64.995 
m/ekkert fæði innif. 
Netverð á mann frá kr. 
64.995 m.v. 2 fullorðna 
og 1 barn í íb/hb/st.
Netverð á mann frá 
kr. 69.995 m.v. 2 
fullorðna í íb/hb/st.
29. ágúst í 10 nætur.

Frá kr. 39.995 
Flugsæti eingöngu
m/ekkert fæði innif. 
Flugsæti eingöngu áður 
kr. 79.995 á mann.
Flugsæti 2fyrir1 tilboð 
kr. 39.995 á mann.
29. ágúst í 10 nætur.

Omega 
Apartments

Stökktu

Flugsæti á 2f1 
til Krítar

FY
RI

R2 1 

FY
RI

R2 1 

FY
RI

R2 1 

FY
RI

R2 1 

FY
RI

R2 1 
Flugsæti áður 

kr. 79.995
Flugsæti nú 
kr. 39.995

Kristín Einarsdóttir er leikskólastjóri Miðborgar sem er meðal annars með starf-
semi í Lindarborg í Lindargötu. FréttAbLAðið/hANNA

Það er bara allt í 
leigu í Airbnb.

Kristín Einarsdóttir,  
leikskólastjóri Miðborgar
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði

www.volkswagen.is

Volkswagen Golf hefur verið einn vinsælasti bíll á Íslandi í mörg ár og ekki að ástæðulausu. Hann er glæsilegur í alla 
staði, rúmgóður, öruggur og á frábæru verði. Komdu í reynsluakstur og finndu út hvaða Golf þér líkar best.

Trendline
verð frá 3.190.000 kr.

• Nálgunarvarar að aftan og framan
• Þokuljós með beygjulýsingu í framstuðurum
• Rafmagnshitaðir og stillanlegir hliðarspeglar
• Leðurklætt aðgerðastýri
• Hæðarstillanlegt framsæti
• Hiti í sætum
• Rafdrifnar rúður
• Loftkæling
• App Connect fyrir Mirror Link, Android Auto 
 og Apple Car Play
• Composition Media margmiðlunartæki 
 með 6,5" snertiskjá
• Bluetooth búnaður fyrir síma 

Comfortline
verð frá 3.690.000 kr.

Útbúnaður umfram Trendline:
• Bakkmyndavél
• Hraðastillir (Cruise Control)
• Hiti í stýri
• Dökkar rúður að aftan
• Comfort sæti 
 með „Dessin Storm“ áklæði
• Viðvörunarkerfi ökumanns
• Skíðalúga í aftursætum með 
 2 glasahöldurum
• 15" Lyon álfelgur 195/65 R15

Highline
verð frá 3.990.000 kr.

Útbúnaður umfram Comfortline:
• Sportsæti með Alcantara áklæði
• Stemningslýsing í innra rými
• Sjálfvirkur birtudeyfir í baksýnisspegli
• Tveggja svæða loftkæling
• Ljós- og regnskynjari
• „Piano Black“ innlegg í innréttingu
• Króm í neðra grilli
• Lyklalaust aðgengi og ræsing
• Sóllúga
• 16" Dover álfelgur 205/55 R16

R-Line
verð 4.190.000 kr.

Útbúnaður umfram Comfortline:
• Sportsæti
• Stemningslýsing í innra rými
• Sjálfvirkur birtudeyfir í baksýnisspegli
• Tveggja svæða loftkæling
• Ljós- og regnskynjari
• Sóllúga 
• Xenon ljós með LED dagljósum
• R-Line útlit
• 17" Dijon álfelgur með sportfjöðrun 
 225/45 R17

Stundum hógvær, stundum 
ögrandi. En alltaf Golf.



Jafnréttismál  Kynbundinn launa-
munur er minnstur þegar fólk er 
nýkomið á vinnumarkað og breikk-
ar þegar fólk nálgast fertugsaldurinn 
í Bretlandi. Breytingar í starfi í kjöl-
far barneigna skýra verulega þessa 
þróun. Þetta sýnir ný skýrsla Insti-
tute for Fiscal Studies (IFS). Ingólfur 
V. Gíslason, lektor í félagsfræði við 
Háskóla Íslands, segir að óhætt sé 
að fullyrða að á Íslandi hafi barns-
fæðingar eða það að vera á barns-
fæðingaraldri neikvæð áhrif á stöðu 
kvenna á vinnumarkaði.

Í Bretlandi er launamunur 
kynjanna minnstur á þrítugsaldr-
inum, en svo eykst hann úr tíu pró-
sentum í þrjátíu og þrjú prósent á 
tólf ára tímabili eftir fæðingu fyrsta 
barns. Í skýrslunni eru meðallaun á 
tímann skoðuð en ekki árslaun til 
þess að koma í veg fyrir skekkju ef 
konur vinna styttri vinnuviku eftir 
barnsburð.

Sérfræðingar hjá IFS telja að 
launamuninn megi rekja til þess að 
konur þurfi frekar að sinna skyldum 
sem tengjast börnum þeirra, því 
hafi þær minni tíma til að vinna í 
starfsframa sínum og auka reynslu 
sína. Líkur séu jafnvel á að þær 
hætti á vinnumarkaði um tíma og 
því aukist launamunurinn. Tutt-
ugu árum eftir fæðingu fyrsta barns 
hafa konur í Bretlandi  að meðal-
tali starfað fjórum árum skemur 
en karlar. Konur eru því að missa af 
tækifærum til stöðuhækkana sem 
karlmenn fá.

„Bilið milli tímakaups mennt-
aðra kvenna og karla hefur ekkert 

minnkað á síðustu tuttugu árum,“ 
segir Robert Joyce, höfundur skýrsl-
unnar, um niðurstöðuna.

„Það eru ekki margar rannsóknir 
til um þetta hérlendis, en allavega 

ein sem gerð var sýndi að stór hluti 
af skýringunni á launamun karla 
og kvenna fælist í því að fjölskyldu-
myndun og foreldrahlutverk hafi 
þveröfug áhrif á karla og konur. 
Laun kvenna standa í stað eða 
lækka en laun karla hækka. Ýmsar 
norrænar rannsóknir hafa líka 
sýnt þetta. Í Noregi var komist að 
þeirri niðurstöðu að þetta útskýrði 
um  tuttugu og fimm prósent af 
launamun kynjanna,“ segir Ingólfur.

„Það er óhætt að fullyrða að 
barnsfæðingar, og bara það að vera 
á barnsfæðingaraldri, hefur nei-
kvæð áhrif á stöðu kvenna á vinnu-
markaði. Þess vegna er mikilvægt að 
Alþingi samþykki þetta nýja frum-
varp um fæðingar- og foreldraorlof,“ 
segir Ingólfur V. Gíslason. 
saeunn@frettabladid.is 

Börn auka launamun
Í Bretlandi eykst launamunur kynjanna úr tíu prósentum í þrjátíu og þrjú pró-
sent í kjölfar barneigna. Barneignir virðast einnig hafa neikvæð áhrif á launa-
mun kynjanna á Íslandi. Almennt hækka barneignir laun karla  en ekki kvenna.

Launamunur kynjanna er að meðaltali átján prósent í Bretlandi. FréttaBLaðið/Getty
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Það er óhætt að 
fullyrða að barns-

fæðingar, og bara það að vera 
á barnsfæðingaraldri, hefur 
neikvæð áhrif á stöðu kvenna 
á vinnumarkaði.

Ingólfur V. Gíslason, 
lektor í félagsfræði 
við Háskóla Íslands.

Dýraverndarsamtökin Villikettir 
hafa farið þess á leit við bæjarfélög 
víðs vegar um landið að gerður 
verði samningur við samtökin um 
geldingu villikatta. Arndís Björg 
Sigurgeirsdóttir, gjaldkeri Villi-
katta, segir samtökin hafa látið 
framkvæma hátt í 400 geldingar 
á villiköttum síðustu þrjú ár. Eftir 
geldinguna sé dýrunum sleppt á ný.

Markmiðið sé að hjálpa dýrunum 
á mannúðlegan hátt. „Með gelding-
um hætta slagsmál vegna yfirráða, 
þá fækkar meiðslum,“ segir Arndís. 

Þá hafi kettlingar fæðst um hávet-
ur sem átt hafi litla lífsvon og drepist 
úr vosbúð á nokkrum vikum. „Við 
erum að koma í veg fyrir þessi 
skelfilegheit sem dýrin hafa farið 
í gegnum reglulega.“ Arndís segir 
allar geldingar framkvæmdar af 

dýralæknum. Samtökin hafi verið í 
samstarfi við fjölmarga dýralækna 
sem allir hafi verið tilbúnir að gefa 
vinnu sína. Arndís segir samtökin 
hafa alls staðar fengið jákvæð við-
brögð við bóninni.

Í bréfi sem Villikettir sendu ráða-
mönnum Ísafjarðarbæjar segir að 
aðferðin hafi reynst spara sveitar-
félögum fé sem annars hefði farið 
í kostnað vegna kaupa á þjónustu 
meindýraeyða. – ih

Vilja samstarf um geldingu villikatta

arndís Björg Sigurgeirsdóttir, gjaldkeri Villikatta.
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BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

Ösku- og 
ryksuga
AD 3 Premium.  
1200 W. Með síukerfi. 
Kraftmikil, hagnýt og 
fjölhæf ryksuga til að 
hreinsa grillið, arininn 
eða viðarofninn.

Ryk- og 
vatnssuga
MV 5. 1100 W. 
Sogkraftur sem 
samsvarar 1800 W.  
25 lítra tankur,  
2,2 m slanga.  
Flöt sía fylgir. 

Ryk- og 
vatnssuga
Sogkraftur sem sam-
svarar 2000 W, með 
orkunotkun sem nemur 
1300 W. 30 l ryðfrír 
stáltankur. Flöt sía  
sem auðvelt er að  
þrífa, 2,2 m slanga. 

Ryk- og vatnssuga
MULTI 20 T INOX. Ryk- og vatnssuga. 1400 W. 
Sogþrýstingur: 210 mbör. Rúmtak tanks: 20 lítrar. 
Loftflæði: 4000 l/mín. Ýmsir fylgihlutir.

Ryk- og vatnssuga
ATTIX 50-21 XC. Með alsjálfvirku síuhreinsikerfi, 
millistykki og sjálfvirkum búnaði fyrir rafmagnsverkfæri. 
47 l. Hljóðlát. Loftflæði 3700 l/mín. Mikill sogkraftur 
fyrir iðnaðarvinnu og fagmenn. Ýmsir fylgihlutir. 

Ryk- og vatnssuga
Buddy ll 18 Inox. 1200 W. Sogþrýstingur 200 mbör, 
loftflæði: 2400 l/mín. 18 l tankur. 1,9 m slanga. 
Framlengingarstútur, sía og munnstykki fyrir ryk-  
og vatnssog fylgja.

Ryk- og vatnssuga
Buddy ll 12. 1300 W. Sogþrýstingur 200 mbör, 
loftflæði 2400 l/mín. 12 l tankur, 1,9 m slanga. 
Framlengingarstútur, sía og munnstykki fylgja. 

Ryk- og vatnssuga
Buddy ll 18. 1200 W. Sogþrýstingur 200 mbör, 
loftflæði 2400 l/mín. 18 l tankur.

8.995.-

12.995.- 24.995.-

129.995.-69.995.-

11.995.-
10.995.- 

16.995.- 29.995.- 

134.995.- 

39.995.-
44.995.- 

24.995.-
29.995.- 

79.995.- 

14.995.- 

Ryk- og vatnssuga
Multi 20 CR. 1400 W. 
Sogþrýstingur 210 mbör. 
Loftflæði 400 l/mín. 
20 l tankur.

19.995.-
24.995.- 

Ryk- og vatnssuga
ATTIX 30-21 PC. Ryk- og vatnssuga með 
handvirku síuhreinsikerfi, millistykki og sjálfvirkum 
búnaði fyrir rafmagnsverkfæri. Rúmtak 30 lítrar. 
Loftflæði: 3700 l/mín. Ýmsir fylgihlutir.

Fagleg ráðgjöf og þjónusta
- ekki bara byggingavöruverslun

29.995.-
34.995.- 

 
Tilboðin gilda frá miðvikudeginum 24. ágúst til og með sunnudeginum 28. ágúst. Gildir á meðan birgðir endast.



ÍtalÍa Matteo Renzi, Françoise Hol-
lande og Angela Merkel hittust á 
mánudagskvöldið á Ítalíu, þar sem 
þau boðuðu til blaðamannafundar 
um borð í flugmóðurskipi við eyjuna 
Ventotene, sem er rétt utan við borg-
ina Napolí.

Þar sögðu þau væntanlegt brott-
hvarf Bretlands úr Evrópusamband-
inu alls ekki þurfa að marka upp-
hafið að endalokum sambandsins. 
Þvert á móti eigi nú að stefna að nýju 
upphafi.

„Við virðum þá ákvörðun sem 
íbúar Bretlands tóku, en við viljum 
skrifa kafla framtíðarinnar,“ sagði 
Renzi. „Eftir brotthvarf Bretlands 
mun Evrópa hefja til vegs að nýju 
hinar öflugu hugsjónir samstöðu og 
friðar, frelsis og drauma.“

Á fundinum kom til tals að áform-
um um sameiginlegan her Evrópu-
sambandsins megi hraða, enda hafi 
það ekki síst verið andstaða Breta 
sem stóð í veginum fyrir því að þau 
áform yrðu að veruleika.

Merkel Þýskalandskanslari lagði 
áherslu á að tryggja þurfi öryggi íbúa 
ESB-landanna auk þess sem baráttan 
gegn smyglurum með fólk yfir Mið-
jarðarhafið verði áfram erfið.

Ítalska flugmóðurskipið Guiseppe 
Garibaldi var ekki síst með hliðsjón 

af þessu valið til að halda þar blaða-
mannafundinn.

Efnislega þykir útkoma fundarins 
á mánudag heldur rýr, en hann var 
að nokkru haldinn til undirbúnings 

á óformlegum leiðtogafundi Evrópu-
sambandsins sem haldinn verður 
í Bratislava 16. september næst-
komandi. Þar  stendur til að ræða 
nánar um brotthvarf Bretlands og 

framtíð Evrópusambandsins.
Staðarval fundarins á mánu-

dag  var táknrænt vegna þess að á 
eyjunni Ventotene var árið 1941 
samin stefnuskrá um frjálsa og sam-

Táknrænn fundur á flugmóðurskipi
Leiðtogar Ítalíu, Frakklands og Þýskalands boða nýtt upphaf fyrir Evrópusambandið eftir brotthvarf Bretlands. Líkurnar á sameigin-
legum her aukast þegar andstaða Bretlands verður úr sögunni. Blaðamannafundur haldinn á flugmóðurskipinu Garibaldi.

Leiðtogar Þýskalands, Ítalíu og Frakklands við gröf ítalska andspyrnumannsins Altieros Spinelli, sem var einn af upphafs-
mönnum Evrópusambandsins. FréttAbLAðið/EPA

Við virðum þá 
ákvörðun sem íbúar 

Bretlands tóku, en við viljum 
skrifa kafla framtíðarinnar.
Matteo Renzi, forsætisráðherra Ítalíu

einaða Evrópu, nefnd Ventotene-
stefnuskráin.

Höfundarnir voru Altiero Spinelli 
og Ernesto Rossi, sem voru fangar 
þar á eyjunni. Þau Merkel, Hollande 
og Renzi  lögðu meðal annars leið 
sína að gröf Spinellis, sem er þar á 
eyjunni.

Ventotene-stefnuskráin náði 
útbreiðslu meðal ítölsku andspyrnu-
hreyfingarinnar og til hennar er upp-
haf Evrópusambandsins að nokkru 
rakið.

„Í dag sýndum við uppruna Evr-
ópusambandsins sóma og með því 
að leggja blóm á gröf Altieros Spinelli 
sýndum við að við áttum okkur á því 
upp úr hverju þetta Evrópusamband 
er sprottið og að það varð til á myrk-
ustu tímum Evrópu,“ sagði Merkel á 
blaðamannafundinum.
gudsteinn@frettabladid.is

BelgÍa Tveir af hverjum þremur 
íbúum Evrópusambandsins vilja 
að Evrópusambandið leggi meiri 
áherslu á umhverfismál en gert 
hefur verið.

Þetta sýnir skoðanakönnun sem 
Eurobarometer gerði fyrir Evrópu-
þingið. Spurð voru nærri 28 þúsund 
manns í öllum aðildarríkjum sam-
bandsins.

Evrópusambandið hefur sett sér 
það markmið að draga úr losun 
gróðurhúsalofttegunda um að 

minnsta kosti fjörutíu prósent fyrir 
árið 2030, efla vinnslu endurnýjan-
legra orkugjafa og gera endurbætur 
á reglum um viðskipti með losunar-
kvóta.

Mestan áhuga á hertum um-
hverfis aðgerðum sýndu íbúar 
Svíþjóðar, Kýpur, Spánar, Frakk-
lands og Rúmeníu, eða frá 76 pró-
sentum upp í 83 prósent, en minnst-
an sýndu íbúar Eistlands, Póllands, 
Lettlands og Tékklands, eða frá 45 
prósentum upp í 51 prósent. – gb

Íbúar í ESB-löndum vilja 
meiri umhverfisvernd

Endurbætur á reglum um losunarkvóta eru á stefnuskrá Evrópusambandsins. 
FréttAbLAðið/EPA

ReykjavÍk Mikil mannekla er 
nú á frístundaheimilum Reykja-
víkurborgar og dæmi eru um að frí-
stundaheimili nái ekki að taka inn 
ný börn. Foreldrar hafa fengið póst 
þar sem kemur fram að ekki sé vitað 
hvenær börnin muni fá pláss.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Reykjavíkurborg er erfitt að segja 
til um ástandið í dag þar sem stór 
hluti starfsfólks séu háskólanemar 
og ekki sé hægt að ganga frá ráðn-
ingum fyrr en stundatöflur þeirra 
liggi fyrir.

„Þetta er svipað ástand og hefur 
verið undanfarin tvö til þrjú ár, 
kannski aðeins verra,“ segir Bjarni 
Brynjólfsson, upplýsingafulltrúi hjá 

Reykjavíkurborg. „Það er eiginlega 
ekkert hægt að segja fyrr en stunda-
töflur háskólanna koma, því að 
voða mikið af starfsfólki kemur úr 
háskólunum,“ segir Bjarni. – sg

Erfitt að manna frístundaheimilin
Þetta er svipað 
ástand og hefur 

verið undanfarin tvö til þrjú 
ár, kannski aðeins verra,

Bjarni Brynjólfsson, upplýsingafulltrúi 
hjá Reykjavíkurborg
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ÚTSALA
RISA

÷50% ÷20%
SUMMER GLOW
Queen Size (153x203 cm)

Fullt verð 278.711 kr.

NÚ 139.356 kr.
HÆGINDASTÓLL

með fótaskemil og hallandi baki

Fullt verð 43.500 kr.

NÚ 34.800 kr.

á King Koil heilsudýnum
í Queen og King stærðum!

VERÐDÆMI!
Queen Size (153x203 cm)

FRÁ 98.755 kr.

VERÐDÆMI!
King Size (193x203 cm)

FRÁ 119.912 kr.

LAGERHREINSUN

  Útlitsgallaðar, skila- 
       og skiptidýnur á
  50 til 60% afslætti!



Frá degi til dags

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  forStjóri: Sævar Freyr Þráinsson  Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is  
aðStoðarritStjórar: Andri Ólafsson andri@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis  
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSn 1670-3871   
fréttaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 reykjavík Sími: 512 5000,  ritstjorn@frettabladid.is  ÞróunarStjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is  helgarBlað: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is  
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is  lífið: Gyða Lóa Ólafsdóttir gydaloa@frettabladid.is  framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  ÚtlitShönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Á síðasta kjörtímabili þrýsti vinstri stjórnin 
þeirri lagabreytingu í gegnum þingið 
að skylt yrði að fjölga borgarfulltrúum í 

Reykjavík við næstu borgarstjórnarkosningar úr 
15 í að lágmarki 23 en í allt að 31.

Borgarfulltrúar í Reykjavík eru nú 15 og 
hafa aldrei verið fleiri að einu kjörtímabili 
undanskildu. Á kjörtímabilinu 1978-1982 var 
ákveðið að fjölga borgarfulltrúum úr 15 í 21 en á 
næsta kjörtímabili ákvað borgarstjórn að fækka 
þeim aftur og hefur síðan ekki séð ástæðu til að 
fjölga þeim aftur.

Engin ástæða er til að löggjafinn þvingi 
borgaryfirvöld til fjölgunar borgarfulltrúa og að 
stækka þannig kerfið. Nú eru um átta þúsund 
kjósendur að baki hverjum borgarfulltrúa og 
er það svipað hlutfall og tíðkast í höfuðborgum 
Norðurlandanna.

Sigríður hefur því ásamt sjö öðrum þingmönn-
um lagt fram og mælt fyrir frumvarpi á Alþingi 
sem afnemur þessa skyldu til fjölgunar borgarfull-
trúa. Frumvarpið bíður þess nú að verða afgreitt 
úr nefnd til annarrar umræðu. Kjartan hefur ásamt 
öðrum borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins flutt 
tillögu um að borgarstjórn skori á Alþingi að 
breyta umræddu lagaákvæði þannig að borgar-
stjórn hafi sjálfdæmi um hvort borgarfulltrúum 
verði fjölgað eða ekki.

Í umsögn forsætisnefndar borgarinnar um frum-
varp Sigríðar er lagst gegn því. Vinstri flokkarnir í 
borgarstjórn, Samfylking, Björt framtíð, Píratar og 
Vinstri græn, styðja þar með að borgarfulltrúum í 
Reykjavík verði fjölgað um a.m.k. 53 prósent.

Það vekur sérstaka athygli að vinstri flokkarnir 
í borgarstjórn styðji með þessum hætti að Alþingi 
taki ráðin af borgarstjórninni. En þar sem um er að 
ræða útþenslu kerfisins þarf það ekki að koma á 
óvart að vinstri flokkarnir líti til fjölgunar borgar-
fulltrúa með sérstakri velþóknun.

Vinstri menn vilja fjölga 
borgarfulltrúum

Sigríður Á.  
Andersen
þingmaður

Kjartan  
Magnússon
borgarfulltrúi

Það vekur 
athygli að 
vinstri 
flokkarnir í 
borgarstjórn 
styðji með 
þessum hætti 
að Alþingi 
taki ráðin af 
borgarstjórn.

Innrettingar
Fosshálsi 1  •  110 Reykjavík  •  Sími 577 1170
Fax 577 1172  •  www.innx.is  •  innx@innx.is

ALLT AÐ 

50% 
AFSLÁTTUR AF HÁGÆÐA FATASKÁPAEFNI. 

Ekki missa af þessu tækifæri!

Hægt að fá fataskápa í eik, hvíttaðri eik 
og hvítu háglans.

Tilboð gildir út ágúst eða á meðan birgðir endast.

Að byrja í skóla er stór og mótandi við-
burður í lífi sérhvers barns. Tími sem 
við deilum öll í minningunni en upp-
lifum þó hvert og eitt með ólíkum hætti. 
Hvernig okkur líður, hvernig okkur er 
tekið og ekki síst hvernig við upplifum 

okkur sjálf í þessu stóra og mótandi samfélagi sem 
grunnskólinn er hefur mótandi áhrif um ókomna tíð. 
Það liggur því mikið við fyrir skóla jafnt sem foreldra að 
vel takist til.

Börnin sem eru að hefja skólagöngu sína eru auð-
vitað jafn ólík og þau eru mörg. Sum full af sjálfstrausti 
og eftirvæntingu, önnur kannski lítil í sér og bangin 
við þennan stóra heim og allt þar á milli. En við, sem 
sendum börnin í skólann, tökum við þeim þar og 
viljum auðvitað öll að þeim líði sem best, hljótum að 
sjá sóma okkar í því að þau njóti þess atlætis sem þarf 
til að blómstra við þessar nýju og framandi aðstæður. 
Þannig er það ekki í dag því miður.

Samtökin Barnaheill   Save the Children á Íslandi 
standa um þessar mundir fyrir undirskriftasöfnun 
til þess að þrýsta á að réttur barna til gjaldfrjálsrar 
grunnmenntunar sé virtur á Íslandi. Staðreyndin er að 
kostnaðurinn við að barn hefji skólagöngu getur verið 
allt frá 400 kr. og upp í 22.000 kr. á hvert og eitt barn 
samkvæmt úttekt Sambands íslenskra sveitarfélaga. 
Þó svo einhverjum kunni að finnast að hér sé ekki um 
stórar upphæðir að ræða, jafnvel þó svo horft sé til 
hærri tölunnar, þá er það staðreynd að fyrir efnaminni 
fjölskyldur getur svo sannarlega munað um minni 
útgjöld. Í þessu er auðvitað fólgin gróf mismunum. 
Mismunun sem er ekki einvörðungu fólgin í mis-
góðum efnahag foreldranna með tilheyrandi álagi á 
viðkomandi, heldur einnig í aðstæðumun barnanna. 
Mismunun sem getur haft áhrif á upplifun þeirra af því 
að byrja í skóla.

Barn sem skynjar að þessi tímamót feli í sér fjárhags-
legar byrðar fyrir heimilið og upplifir strax í upphafi 
skólagöngunnar efnahagslegt misrétti í samanburði 
við önnur börn nýtur þeirra daga ekki sem skyldi. Þessi 
gjaldtaka getur hæglega leitt til vanmáttarkenndar og 
óöryggis sem eru ekki góðir fylgifiskar inn í vonandi 
langt og farsælt skólastarf. Skólinn á að vera staður 
þar sem öll börn fá að njóta sín og blómstra á sínum 
forsendum en þessi smánarlega gjaldtaka fyrir það sem 
börnin þurfa til skólagöngunnar gengur þvert gegn 
slíkum markmiðum.

Ísland er aðili að barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna og samkvæmt honum eiga öll börn rétt 
á grunnmenntun án endurgjalds. Að bjóða börnin 
velkomin og rétta foreldrum þeirra reikning eða inn-
kaupalista er augljóst brot á þeirri sátt. Brot sem ráða-
menn hafa valið að lögfesta til þess að reyna að létta 
byrðina á þegar sveltu skólakerfi. Það er því full ástæða 
til þess að hvetja bæði Alþingi og sveitarstjórnir til þess 
að sjá til þess að látið verði af þessum ósóma. Hvetja til 
þess að það verði tryggt í raun að öll börn njóti sama 
réttar til náms án innkaupalista og reikninga og mæti 
til skólastarfsins sem jafningjar á jafningjagrunni.

Innkaupalisti

Þessi gjald-
taka getur 
hæglega leitt 
til vanmáttar-
kenndar og 
óöryggis sem 
eru ekki góðir 
fylgifiskar inn 
í vonandi 
langt og 
farsælt 
skólastarf.

fámennt í stjórnarliðinu
Fimm þingfundardagar eru þar 
til þingi verður slitið og boðað til 
kosninga. Ríkisstjórnarflokkarnir 
töldu það gríðarlega mikilvægt 
að halda áfram samstarfi inn í 
haustið til að ljúka mikilvægum 
málum eins og það var orðað á 
sínum tíma. Hins vegar voru sex 
þingmannamál á dagskrá í dag 
og stóru mál ríkisstjórnarflokk-
anna hvergi sjáanleg. Í gær voru 
til að mynda sautján þingmenn 
stjórnarflokkanna sem mættu 
ekki til vinnu eða rétt tæplega 
helmingur þeirra. Til hvers að 
halda þing ef engin eru málin og 
menn mæta ekki í vinnuna?

Viðreisn safnar fólki
Pawel Bartoszek stærðfræðingur 
og Þorsteinn Víglundsson, fyrr-
verandi framkvæmdastjóri 
Samtaka atvinnulífsins, hafa 
ákveðið að ganga til liðs við 
Viðreisn og hyggja á framboð til 
Alþingis. Er nokkuð áhugavert 
að sjá að menn, sem beinlínis 
hafa verið virkir þátttakendur 
í Sjálfstæðisflokknum, skuli 
stökkva af vagni flokksins og 
ganga til liðs við evrópusinnaðan 
flokk Viðreisnar. Skal ósagt látið 
hvort þessar fréttir séu ástæða 
þess að fjármálaráðherra hefur 
verið einkennilega stuttur í 
spuna í viðtölum hingað til. Hins 
vegar verður erfitt fyrir Þorstein 
Víglundsson að berjast fyrir hag 
ungra barnafjölskyldna, rétt 
eftir að hann gagnrýndi hækkun 
fæðingarorlofs harðlega.
sveinn@frettabladid.is
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Búvörusamningarnir sem ofan-
greindir þrír flokkar á Alþingi 
hafa sameinast um að styðja 

eru sama eðlis og fyrri slíkir samn-
ingar sem gerðir hafa verið þar 
sem er hrært saman byggðastefnu 
og eðlilegu starfsumhverfi atvinnu-
greinarinnar landbúnaðar.

Meðal þess sem sauðfjárhluti 
landbúnaðarsamningsins hvetur 
til er aukin gróðureyðing á við-
kvæmum svæðum. Prófessor við 
Landbúnaðarháskólann hefur 
varað við þessu í blaðagreinum án 
þess að því hafi verið mótmælt.

Við eðlilegar kringumstæður 
væri staðið að slíkri samningagerð 
með allt öðrum hætti en gert var 
nú. Markmið slíks samnings yrðu 
væntanlega skilgreind á þá leið að 
stefnt væri að því að landbúnaði 
yrðu búin starfsskilyrði eins og 
hverri annarri atvinnugrein með 
lágmarksafskiptum ríkisvaldsins 
af framleiðslu bænda.

Samhliða væri gerður annar 
samningur sem bændur gætu geng-
ið að sem fjallaði um hvernig megi 
tryggja byggð um landið. Þar væri 
ekki verið að telja upp framleiðslu 
tiltekinna matvæla, sem skilyrði 
þess að bændur fái greitt, heldur fái 
þeir byggðastyrki sem fylgi byggða-
markmiðum eftir því hvar þeir búa. 
Þeir réðu því síðan sjálfir hvað þeir 
framleiddu.

MS – einelt einokunarfyrirtæki?
Einn forystumanna Vinstri grænna 
skrifaði grein í Frbl. til varnar 
Mjólkursamsölunni þar sem hann 
telur að MS sé lagt í einelti og 
minnir á að eigendur MS séu um 
600 kúabændur sem hafa komið 
„sér upp samvinnu um fyrirtæki 
sem heitir MS til að annast milli-
göngu og vinna afurðir á eins hag-
kvæman og ódýran máta og mögu-
legt er fyrir sjálfa sig og neytendur“.

Þetta er gott svo langt sem það 
nær ef ekki vildi svo til að fyrir-
tækið MS er nánast eitt á markaði 

Gróðureyðing í boði VG, Sjálfstæðis og Framsóknar
og nýtur sérstakrar undanþágu frá 
samkeppnislögum.

Hvað þætti okkur um ef t.d. bak-
arar, tölvufyrirtæki eða bílasalar 
gerðu slíkt hið sama, þ.e. komi „sér 
upp samvinnu um fyrirtæki […] 
til að annast milligöngu og vinna 
afurðir á eins hagkvæman og 
ódýran máta og mögulegt er fyrir 
sjálfa sig og neytendur“ og nytu til 
þess stuðnings ríkisvaldsins með 
undandþágu frá samkeppnislög-
um? Þetta hljómar e.t.v. ekki illa á 

pappír en trúir því nokkur að ríkis-
vernduð einokun færi neytendum 
þá fjölbreytni, verðlag og þjónustu 
sem almenningur gerir kröfur um?

Landbúnaður eins og hver önnur 
atvinnugrein
Ráðamenn landbúnaðar hafa alla 
tíð reynt að telja landsmönnum 
trú um að þeirra framleiðsla sé svo 
sérstök og öðruvísi að um hana 
gildi önnur lögmál en um aðra 
framleiðslu. Vissulega er hægt að 

sjá fyrir sér að fyrirtæki á borð við 
MS væri styrkt til að safna saman 
mjólk frá bændum vítt og breitt um 
landið og sjá úrvinnslu aðilum fyrir 
hráefni. En að bæði hráefna- og 
úrvinnsla megi vera á sömu hendi 
býður upp á einokun af versta tagi 
eins og landsmenn hafa fengið að 
finna fyrir og Samkeppnisstofnun 
hefur gert athugasemdir við.

Það er sérstakt að árið 2016 
skuli vera þrír stjórnmálaflokkar á 
Alþingi sem hafa enn ekki skilning 

á því að fjölbreytni og þróun fram-
leiðsluvöru er ekki afgreidd í eitt 
skipti fyrir öll og að neytendur láta 
ekki lengur bjóða sér að sagt sé við 
þá líkt og haft var eftir formanni 
Bændasamtakanna að þjóðin gæti 
svo sem alveg fengið ákveðna teg-
und af osti af því að umbjóðendur 
hans framleiddu hana ekki! Slík 
afgreiðsla mála var algeng fyrr á 
tímum og ráðamenn telja augljós-
lega slíkar trakteringar ennþá boð-
legar íslenskum almenningi.

Bolli Héðinsson
hagfræðingur

Það er sérstakt að árið 2016 
skuli vera þrír stjórnmála-
flokkar á Alþingi sem hafa 
enn ekki skilning á því að 
fjölbreytni og þróun fram-
leiðsluvöru er ekki afgreidd 
í eitt skipti fyrir öll og að 
neytendur láta ekki lengur 
bjóða sér að sagt sé við þá 
líkt og haft var eftir for-
manni Bændasamtakanna 
að þjóðin gæti svo sem alveg 
fengið ákveðna tegund af osti 
af því að umbjóðendur hans 
framleiddu hana ekki!

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

fossvogshlaup 
hleðslu
Verður hlaupið fimmtudaginn  
25. ágúst kl. 19:00

Tvær vegalengdir eru í boði: 
5 km og 10 km

www.netskraning.is/fossvogshlaupid
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Nú er búið að ákveða kjördag 
alþingiskosninga í haust: 
29. október. Það eru því 

aðeins 2 ½ mánuður til kosninga. 
Alþingiskosningar voru 2013. Þá 
héldu stjórnarflokkarnir flokksþing 
og samþykktu sínar kosningastefnu
skrár; samþykktu fyrirheit til kjós
enda. Þar voru stór kosningaloforð 
við aldraða og öryrkja samþykkt, þar 
á meðal stærsta loforðið varðandi 
kjara gliðnun krepputímans. Það er 
ekki farið að efna þessi loforð ennþá, 
nú rétt fyrir kosningar!

Átti að leiðréttast strax
Sjálfstæðisflokkurinn samþykkti 
að ellilífeyrir yrði leiðréttur strax 
til samanburðar við þær hækkanir, 
sem orðið hefðu á lægstu launum frá 
árinu 2009. Þetta er mjög skýrt lof
orð og óskiljanlegt hvers vegna það 
var ekki efnt strax 2013 eins og lofað 

var; nema aldrei hafi verið ætlunin 
að efna það og aðeins meiningin að 
blekkja kjósendur! Nú hefur Sjálf
stæðisflokkurinn tækifæri til þess að 
afsanna slíkar hugmyndir og standa 
við loforðið strax í upphafi sumar
þings.

Framsóknarflokkurinn samþykkti 
að leiðrétta ætti lífeyri vegna kjara
gliðnunar (kjaraskerðingar) kreppu
tímans. Framsókn hefur ekki fremur 
en Sjálfstæðisflokkurinn minnst á 
þetta loforð frá því að ríkisstjórnin 
tók við völdum 2013. Fyrst nú „kort
eri“ fyrir kosningar fór Sigmundur 
Davíð, formaður flokksins, að tala 
um að bæta þyrfti kjör aldraðra og 
öryrkja (ótilgreint). Sigmundur mun 
því áreiðanlega hjálpa til við efndir á 
kosningaloforðinu þó utan stjórnar 
sé. En það er stuttur tími til stefnu. 
Efni stjórnarflokkarnir ekki þetta 
stóra kosningaloforð, eru það stærstu 
kosningasvik við aldraða og öryrkja, 
sem framin hafa verið.

Stórt loforð Bjarna óuppfyllt!
Kosningaloforðin, sem gefin voru 
öldruðum og öryrkjum 2013, voru 
fleiri. Bjarni Benediktsson, formaður 
Sjálfstæðisflokksins, sendi eldri borg
urum bréf og lofaði þeim því, að hann 

mundi afnema tekjutengingu ellilíf
eyris fengi hann tækifæri til. Hann fékk 
tækifærið strax 2013 en hefur ekkert 
gert í því að efna loforðið. Loforðið 
þýðir að hætta á alveg að skerða lífeyri 
TR vegna greiðslna úr lífeyrissjóði og 
vegna tekna af atvinnu og fjármagni. 
Þetta skiptir aldraða og öryrkja miklu 
máli, ef það er efnt. Með því að þingið 
er komið saman getur Bjarni efnt þetta 
strax á morgun ásamt loforðinu um 
leiðréttingu vegna kjaragliðnunar.

Það eina sem stjórnarflokkarnir 
efndu af kosningaloforðum á sumar
þinginu 2013 var þetta: Grunnlífeyrir 
var leiðréttur og frítekjumark vegna 
atvinnutekna var leiðrétt en ríkis
stjórnin hefur boðað, að hvort tveggja 
verði afturkallað, skv. nýju frumvarpi. 
Ekkert annað hefur ríkisstjórnin gert í 
að efna kosningaloforðin frá 2012.

Ætla stjórnarflokkarnir að 
svíkja kosningaloforðin?

Björgvin  
Guðmundsson
viðskipta
fræðingur

Í grein sem birtist í Fréttablaðinu 
6. júlí sl. (Að líta í eigin barm) 
gerði Helgi Sigurðsson hæsta

réttarlögmaður að umtalsefni 
gagnrýni Kauphallarinnar á við
skiptahætti á hlutabréfamarkaði 
í aðdraganda hrunsins. Finnst 
honum sem Kauphöllin gagnrýni 
nú viðskiptahætti sem hún áður 
viðurkenndi sem góða og gilda. 
Helgi ræðir markaðsmisnotkun
armál Landsbankans í þessu sam
hengi en umbjóðandi hans var 
dæmdur í Hæstarétti í því máli.

Helgi líkir eftirliti Kauphallarinn
ar við flugumferðarstjóra sem setji 
flugstjórum viðmið um eftir hvaða 
leiðum þeir megi fljúga. Þannig hafi 
Kauphöllin auga með verðbréfa
miðlurum og setji þeim viðmið um 
hvað þeim sé heimilt og hvað ekki. 
Kauphöllin hafi frá stofnun og til 
haustsins 2008 heimilað að farið 
væri eftir ákveðnum leiðum. Þessi 
samlíking er villandi. Það er ekki 
hlutverk Kauphallarinnar að skoða 
forsendur tilboða eða viðskipta og 
veita samþykki fyrir þeim. Sam
kvæmt reglum Kauphallarinnar er 

það á ábyrgð miðlara að allar færsl
ur séu í samræmi við lög og reglur.

Nærtækara væri að líkja hlutverki 
Kauphallarinnar við eftirlit lögregl
unnar með umferð. Ökumenn fá 
ekki staðfestingu á því að þeir megi 
aka á tilteknum hraða heldur er 
það á þeirra ábyrgð að aka löglega. 
Lögreglan beitir síðan sínum eftir
litsúrræðum og grípur inn í, verði 
hún vör við lögbrot. Ökumaður sem 
er gripinn yfir löglegum hámarks
hraða getur ekki borið fyrir sig að 
hafa alltaf keyrt á þeim hraða og séð 
aðra gera það líka, án athugasemda 
frá lögreglunni.

Það er líka rangt að sú háttsemi 
sem dómur Hæstaréttar í umræddu 
máli nær til hafi verið við lýði allt frá 
stofnun markaða til haustsins 2008. 
Afar skýr skil verða í nóvember 
2007. Frá þeim tíma og fram að falli 
Landsbankans voru kaup hans langt 
umfram sölu í pöruðum viðskiptum 
(rafræn pörun kaup og sölutilboða) 
eða samtals um 47,2% af allri veltu 
í slíkum viðskiptum. Fram að þeim 
tíma voru kaup Landsbankans „oft 
lítil […] miðað við það sem síðar 
varð“, eins og segir í dóminum.[1]

Af grein Helga má ráða að í 
gögnum markaðsmisnotkunarmáls 
Landsbankans hafi komið fram að 
starfsmenn Kauphallarinnar hefðu 
talið aðkomu bankanna að við
skiptum með eigin bréf mikilvæga 
forsendu fyrir því að hér gæti þrifist 
hlutabréfamarkaður. Starfsfólk 
Kauphallarinnar hefur aldrei haldið 
slíku fram.

Alrangt
Helgi fullyrðir jafnframt að Kaup
höllin hafi í bréfi til Fjármála

eftirlitsins á árinu 2011 ekki talið 
ástæðu til að gera athugasemdir við 
þátt eigin viðskipta bankans. Þetta 
er alrangt. Í bréfinu taldi Kaup
höllin þvert á móti viðskiptahætt
ina stangast á við lög enda var það 
hún sem uppgötvaði málið og kom 
því til Fjármálaeftirlitsins. Útskýrir 
Kauphöllin ítarlega hvers vegna við
skiptahættir eigin viðskipta Lands
bankans voru henni huldir svona 
lengi. Við greiningu á viðskiptum 
bankanna haustið 2008 blasti ekki 
við að Landsbankinn hefði verið 
umfangsmikill kaupandi eigin 
hlutabréfa í pöruðum viðskiptum. 
Önnur viðskipti bankans skekktu 
myndina og leggja þurfti í nokkra 
greiningu áður en málavextir tóku 
að skýrast. Niðurstaðan var alvar
legri en nokkurn hafði grunað.

Helgi gefur í skyn að viðskipti 
Landsbankans hafi verið í samræmi 
við almenna framkvæmd innan Evr
ópu og að markmiðið hafi verið að 
tryggja „hnökralausa verðmyndun“. 
Þetta er einnig rangt.

Ekkert bendir til þess að viðskipti 
Landsbankans hafi verið í samræmi 
við almenna markaðsframkvæmd 
í Evrópu. Kauphöllin hefur haldið 
kynningu á kaupum bankanna 
á  e i g i n  h l u t a b r é f u m  f y r i r 
lykilstarfsmenn eftirlitseininga 
stærstu kauphalla í heimi ásamt 
opinberum eftirlitsaðilum. Var 
samdóma álit áheyrenda að 
umræddir viðskiptahættir fælu 
í sér skýrar vísbendingar um 
markaðsmisnotkun.

Þá ætti aðili sem hyggst tryggja 
hnökralausa verðmyndun og 
sjá til þess að fjárfestar geti á 
hverjum tíma keypt og selt bréf 

að haga tilboðum sínum þannig 
að hann hafi sem minnst áhrif 
á verð. Fjarstæðukennt er að 
halda því fram að Landsbankinn 
hafi hegðað sér þannig, enda var 
hann umfangsmesti kaupandi 
eigin hlutabréfa í tilboðabók 
Kauphallarinnar í marga mánuði 
en seldi nánast aldrei.

Ef skráð félag hyggst kaupa til 
baka eigin bréf á markaði getur 
það fylgt endurkaupaáætlun. Eiga 
þá ákvæði verðbréfaviðskiptalaga 
um markaðsmisnotkun ekki við að 
því gefnu að endurkaupaáætlunin 
uppfylli  ströng skilyrði um 
framkvæmd viðskiptanna, svo 
sem um hámarksverð, magn og 
upplýsingagjöf. Ekkert af þessu átti 
við um viðskipti Landsbankans.

Í lok greinarinnar nefnir Helgi að 
e.t.v. ætti Kauphöllin að líta í eigin 
barm í stað þess að beina sjónum 
sínum að þeim sem dæmdir hafa 
verið fyrir refsiverða háttsemi á 
verðbréfamarkaði.

Fagnar ábendingum
Kauphöllin fagnar ábendingum sem 
styrkja starfshætti hennar og efla 
verðbréfamarkaðinn. Kauphöllin 
sá fullt tilefni til að líta í eigin barm 
og hefur hún dregið lærdóm af þeim 
málum sem upp komu. Gerðar hafa 
verið breytingar á skipulagi, innri 
verkferlum og eftirlitshugbúnaði 
svo mögulegt sé að uppgötva slík 
mál fyrr eða jafnvel fyrirbyggja 
þau. Samstarf við Fjármálaeftirlitið 
hefur einnig verið eflt. Þessi mál 
voru óvenjuleg og kölluðu á afar sér
tæka greiningu, sem eftirlitsaðilar á 
verðbréfamörkuðum framkvæmdu 
ekki að jafnaði á þessum árum. Þess 

vegna hefur verið lögð aukin áhersla 
á að greina aðstæður með víðsýni að 
leiðarljósi, til þess að geta brugðist 
rétt og örugglega við hverjum þeim 
óvenjulegu aðstæðum sem komið 
gætu upp í framtíðinni.

Afleiðingar brota af því tagi sem 
hér um ræðir geta verið mjög alvar
legar. Í dómi Hæstaréttar í markaðs
misnotkunarmáli Landsbankans 
segir: „Brotin leiddu til alvarlegrar 
röskunar á verðbréfamarkaði með 
víðtækum afleiðingum fyrir fjár
málamarkaðinn hér á landi og allan 
almenning, en tjónið, sem af þeim 
hlaust, verður ekki metið til fjár.“

Orkunni er betur varið í að fyrir
byggja að svo alvarleg brot endurtaki 
sig en að réttlæta viðskiptahætti sem 
ollu stórkostlegu tjóni.

[1] Þessa þróun má sjá mynd
rænt á mynd 30 í 4. hefti skýrslu 
Rannsóknarnefndar Alþingis um 
aðdraganda og orsakir falls íslensku 
bankanna 2008 og tengda atburði.

Litið í eigin barm

Páll Harðarson
forstjóri Nasdaq 
Iceland

Baldur  
Thorlacius
for stöðu maður 
eft ir lits sviðs  
Nas daq  Iceland

Helgi fullyrðir jafnframt að 
Kauphöllin hafi í bréfi til 
Fjármálaeftirlitsins á árinu 
2011 ekki talið ástæðu til að 
gera athugasemdir við þátt 
eigin viðskipta bankans. 
Þetta er alrangt.

Efni stjórnarflokkarnir ekki 
þetta stóra kosningaloforð, 
eru það stærstu kosningasvik 
við aldraða og öryrkja, sem 
framin hafa verið.

Pólitísk hugmyndafræði kennd 
við járntjaldið í Austur
Þýskalandi eftir miðja síðustu 

öld þoldi ekki málefnalega umræðu 
og var eitur í beinum stjórnvalda, en 

pólitískir sérfræðingar skyldu öllu 
ráða og hafa vit fyrir fólki. Þröstur 
Ólafsson hagfræðingur þekkir vel til 
þeirrar sögu og eplið fellur sjaldan 
langt frá eikinni eins og greinilega 
kom fram í viðbrögðum hans í pistli 
hér í Fréttablaðinu við grein minni 
„Dekrið við skrumið“ í sama blaði. 
Þar benti ég m.a. á tvískinnunginn 
í öfgafullri sérfræðihyggjunni sem 
nærist af skriffinnsku og dekri 
við skrumið í fílabeinsturnum 
í Reykjavík og virðir einskis 
reynslu og þekkingu fólksins 

sem deilir kjörum með lífríkinu. 
Yfirskrift pistils hagfræðingsins er 
táknræn, „Að sá tortryggni og ala 
á óvild“. Tískubylgjur nútímans 
bera stundum keim af pólitískri 
hugmyndafræði járntjaldsins, 
rétttrúnaði um málstað sem enginn 
má efast um, af því að sérfræðingar 
eiga að ráða skoðunum og verkum. 
Þeir sem þora að benda á skrumið 
skulu þá sakaðir um óvild gegn 
ríkinu eða öllu lífríkinu, eins og 
Þröstur hagfræðingur boðar. Þá er 
dekrið við skrumið komið út í öfgar.

Dekrið við óvildina
Gunnlaugur 
Stefánsson
Heydölum

APPLE TV 4 Á 0 KR.
með 12 mánaða áskrift að völdum sjónvarpspökkum 365

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á 365.IS

365 SJÓNVARP Í APPLE TV

TILBOÐINU
LÝKUR EFTIR 

7 DAGA!
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HAUSTSÓLIN ÞÍN  
MEÐ OKKUR!
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FRÁBÆR VERÐ Í SÓLINA Í  SEPTEMBER

Innifalið í verði hjá Úrvali Útsýn er flug, gisting, íslensk fararstjórn, flugvallaskattar, ferðataska og handfarangur.

Einstök ferð fyrir þá sem vilja njóta menningar, 
arkitektúrs, sögu og orku stórborgar en á sama 
tíma eiga kost á slökun við sundlaugina.  
Fararstjóri; Fjalar Ólafsson

VERÐ FRÁ 89.900 KR.
á mann í tvíbýli með morgunverði

1. – 8. SEPTEMBER 2016    

GRANADA   
SPÁNN 

Berlín er miðpunkturinn í öllum helstu 
viðburðum Evrópusögunnar og leiðir  
Svavar Gestson hópinn í þessari frábæru 
ferð. Þessi ferð seldist upp síðast haust.

VERÐ FRÁ 105.900 KR.
á mann í tvíbýli með morgunverði

10.  – 13. NÓVEMBER 2016

SAGA STRÍÐANA  
BERLÍN 

Hér er þitt austurlenska ævintýri. Ferð sem 
sameinar strandarlíf við fagra strönd og  
upplifun á framandi slóðum. 8 nætur á  
Hua Hin og 3 nætur í Bangkok.
Fararstjóri; Kristján Steinsson.

VERÐ FRÁ 298.900 KR.
á mann í tvíbýli með morgunverði. 

3. – 15. NÓVEMBER 2016

BANGKOK & HUA HIN    
THAILAND

VIÐ HÖLDUM ÁFRAM MEÐ SAMA LÁGA VERÐIÐ. SÖLUMENN SVARA Í  
SÍMA 585 4000 OG TAKA VEL Á MÓTI VIÐSKIPTAVINUM Í HLÍÐASMÁRA 19,  
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á UU.IS.

MALLORCA

Sol Alcudia Center er staðsett á 
fallegum stað, 150 metra frá strönd. 
Vel búnar íbúðir með eldhúskrók 
og verslun er beint fyrir utan. Stór 
sundlaug í garðinum og fín aðstaða 
til sólbaða. 

Alcudia
SOL ALCUDIA CENTER  HHH

VERÐ FRÁ 49.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn  
í íbúð með einu svefnherbergi. 
6. - 13.  sept.  Verð á mann m.v. 2 
fullorðna 69.900 kr. 

Strönd 50 m

BENIDORM /  HÁLFU FÆÐI

Melia Benidorm er gott 4ra stjörnu 
hótel staðsett í Rincon de Loix, um 
900 metra frá Levante ströndinni. 
Vel útbúin herbergi sem öll snúa út 
að sundlaugagarðinum. Fjölbreytt 
skemmtidagskrá er á hótelinu

Benidorm
MELIA BENIDORM HHHH

VERÐ FRÁ 89.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn 
í tvíbýli með hálfu fæði. 6.- 14. 
sept.  Verð á mann  m.v. 2 fullorðna 
99.900 kr.

Fæði Strönd 900 m

The Suites at Beverly Hills er snyrtileg 
3 stjörnu íbúðagisting í Los Cristianos. 
Hótelið er staðsett í hlíð fyrir ofan Los 
Cristianos í um 15-20 mín göngufjarlægð 
frá ströndinni og miðbæ Los Cristianos.

Los Cristianos
SUITES AT BEVERLY HILLS HHH

VERÐ FRÁ 69.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn  
í stúdíó með morgunverði.  
3.-10. sept. Verð á mann m.v.  
2 fullorðna 154.900 kr.

Strönd 800 m

TENERIFE  

Fæði

KANARÍ / HÁLFT FÆÐI

Glæsilegt 4ra stjörnu hótel staðsett 
um 3 km frá Ensku ströndinni. 
Stór og góður sundlaugagarður í 
suðrænum stíl er við hótelið með 
góðri sólbaðsaðstöðu með mikið af 
bekkjum.

Maspalomas
MASPALOMAS PRINCESS  HHHH

VERÐ FRÁ 99.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn  
í tvíbýli með hálfu fæði. 28. sept. –  
5. okt.  Verð á mann m.v. 2 fullorðna 
129.900 kr. 

Strönd 3 km

KANARÍ

Íbúðagisting staðsett við Tirajana 
götuna. Teneguia er í nálægð við 
verslunarsvæðið Yumbo Center. Stutt er 
í alla þjónustu, verslanir og veitingahús. 
Ganga niður að strönd tekur u.þ.b. 10 
mínútur. 

Enska ströndin
TENEGUIA HH

VERÐ FRÁ 69.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn 
í íbúð með 1 svefnherbergi með 
sundlaugarsýn  5. - 12. okt.  Verð á 
mann  m.v. 2 fullorðna 92.800 kr.

Strönd 500 m

Allt hótelið er í mexíkóskum stíl. Hótel 
fyrir þá kröfuhörðustu sem vilja slökun 
og rólegheit ásamt því að njóta mestu 
þæginda og þjónustu sem völ er á. 
Æðislegur sundlaugagarður með stórri 
sundlaug og barnalaug.

Playa de las Americas
VILLA CORTES HHHHH

VERÐ FRÁ 148.900 KR.*

*á mann m.v. 2 fullorðna og 1 barn.  
í tvíbýlí með morgunverði.  
24. sept. - 1. okt. Verð á mann m.v.  
2 fullorðna 169.900 kr.

Strönd 150 m

TENERIFE / LÚXUS

FæðiBarnaklúbbur

NÁNAR Á UU.IS

Við skipuleggjum ferðir fyrir stóra og litla hópa. 
Höfum áratuga reynslu af skipulagningu borgarferða 
bæði fyrir einstaklinga og hópa. Sendu fyrirspurn á 
hopar@uu.is 

BORGARFEÐIR Í HAUST OG VETUR 2016

BERLÍN, BRIGHTON, 
BÚDAPEST & DUBLIN
ERTU MEÐ HÓP?  

VERÐ FRÁ 79.900 KR.
á mann í tvíbýli með morgunverði. 

SÉRTILBOÐ TIL 26. ÁGÚST 

SkemmtidagskráSkemmtidagskrá

Skemmtidagskrá

Fæði

Fæði

Skemmtiklúbbur



samdi við fulham 
Ragnar sigurðsson, varnarmaður 
íslenska landsliðsins, gekk í gær 
í raðir enska B-deildarliðsins 
fulham. 

Ragnar gerði tveggja ára samn-
ing við fulham en hann kemur til 
félagsins frá Krasnodar í Rússlandi. 
Kaupverð Ragnars var ekki gefið 
upp. 

Ragnar er uppalinn hjá fylki en 
hefur einnig spilað með ifK Gauta-
borg og fC Kaupmannahöfn.

fulham er sem stendur í fimmta 
sæti ensku B-deildarinnar eftir 
fjórar umferðir og hefur enn ekki 
tapað leik á tímabilinu.

sjálfur hefur Ragnar  lengi stefnt 
að því að komast í ensku úrvals-
deildina og var eftir góða frammi-
stöðu á Em í sumar orðaður við 
nokkur ensk úrvalsdeildarlið.
„hann er alsæll með þetta enda 
hefur hann haft lengi augastað 
á því að spila í Englandi,“ sagði 
sigurður sveinsson, faðir Ragnars, 
við íþróttadeild í gær.

Í dag
17.50 Stjarnan - ÍBV  Sport 2
18.40 Man. City - Steaua B.  Sport

Pepsi-deild kvenna:
18.00 FH - Valur  Kaplakrikav.
18.00 ÍA - Fylkir  Norðurálsv.
18.00 Stjarnan - ÍBV  Samsung-v.
18.00 KR - Þór/KA  Samsung-v.

GRátlEGt hjá BliKum  
Íslandsmeistarar Breiðabliks 
hófu í gær leik í undankeppni 
meistaradeildar Evrópu. 

Blikastúlkur taka þátt í riðli í 
Wales og efsta lið riðilsins fer beint 
í 32-liða úrslit keppninnar.

Breiðablik er í riðli með spartak 
subotica, Nsa sofia og Cardiff met 
og eru liðin í riðli 3.

Blikar byrjuðu á því að spila 
gegn spartak subotica og urðu að 
sætta sig við jafntefli á grátlegan 
hátt.

markalaust var í leikhléi en 
rúmum 20 mínútum fyrir leikslok 
náðu Blikastúlkur að brjóta 
ísinn. Þá skoraði Berglind Björg 
Þorvaldsdóttir fyrir Blikana.

Er uppbótartíminn var að renna 
út náðu spartak-stúlkur að skora 
og tryggja sér stig í leiknum.

Blikastúlkur áttu 21 skot í 
leiknum en 
spartak aðeins 
7. Það segir 
sína sögu um 
yfirburði Blika í 
leiknum.

á fimmtu-
daginn munu 
Blikastúlkur 
spila gegn 
Nsa sofia 
og lokaleikurinn 
gegn Cardiff 
fer fram á 
sunnudag.

Meistaradeild Evrópu 

V. Plzen - Ludogorets 2-2 
ludogorets fór áfram, 2-4, 
samanlagt. 
 
Beer Sheva - Celtic 2-0 
Celtic fór áfram, 4-5, samanlagt. 
 
Legía Varsjá - Dundalk 1-1 
legia fór áfram, 3-1, samanlagt. 
 
Roma - Porto 0-3 
Porto fór áfram, 1-4, samanlagt. 

Monaco- Villarreal 1-0 
monaco fór áfram, 3-1, samanlagt.

Nýjast

Fótbolti „mestu máli skiptir að fá 
alla til að róa í sömu átt, líkt og við 
gerðum í frakklandi. Það er það 
allra mikilvægasta,“ segir heimir 
hallgrímsson landsliðsþjálfari, sem 
valdi í gær sinn fyrsta leikmanna-
hóp eftir Evrópumótið í sumar.

Þetta verður í fyrsta sinn sem 
landsliðið kemur aftur saman eftir 
gott gengi liðsins á Em í frakklandi 
þar sem Ísland fór í 8-liða úrslit 
en féll úr leik eftir tap fyrir heima-
mönnum.

landsliðshópurinn samanstend-
ur að langstærstum hluta af sama 
hópi leikmanna sem fór til frakk-
lands. Eiður smári Guðjohnsen, 
sem er án félags í dag, verður ekki 
með í för og hjörtur hermanns-
son verður fremur notaður í u-21 
liði Íslands. inn í þeirra stað koma 
viðar Örn Kjartansson og hólmar 
Örn Eyjólfsson.

Mun erfiðara verkefni en síðast
árangur Íslands á Em í sumar 
vakti heimsathygli og er á lista yfir 
stærstu stundir íslenskrar íþrótta-
sögu. En fram undan er það erfiða 
verkefni að koma íslensku knatt-
spyrnulandsliði á hm í fyrsta sinn 
í sögunni.

Eins og heimir benti sjálfur á á 
blaðamannafundi sínum í gær er 
það mun erfiðara að koma liði á 
hm en Em. til samanburðar má 
nefna að þrettán Evrópuþjóðir 
komast á hm úr undankeppninni 
en 24 þjóðir tóku þátt í Em síðast-
liðið sumar.

„Okkar menn þurfa að gera sér 
grein fyrir því hvað það var sem 
gerði það að verkum að við náðum 
árangri í frakklandi,“ segir heimir. 
„menn þurfa að finna hvernig liðs-
heildin vann saman og hvað við 
gerðum úti á vellinum. við þurfum 
að hjálpa þeim að finna rétta hugar-

farið og kveikja í mönnum á nýjan 
leik.“

Spila á tómum risavelli
Engan óraði fyrir að Ísland myndi 
ná þeim árangri sem liðið gerði. auk 
þess var allt umfangið í kringum 
mótið mun meira en allir í kringum 
íslenska liðið reiknuðu með.

„við vissum að þetta yrði stórt en 
gerðum okkur ekki grein fyrir því að 
þetta yrði jafn stórt og það var. fyrir 
Em óttuðumst við einmitt þetta – að 
það yrði erfitt að núllstilla sig fyrir 
næstu keppni,“ segir heimir.

Úkraína þarf að spila næsta 
heimaleik sinn fyrir luktum dyrum 
vegna hegðunar stuðningsmanna í 
leik Úkraínu gegn spáni í október á 
síðasta ári. voru áhorfendur á þeim 
leik sakaðir um kynþáttaníð.

„síðasti leikur okkar var á fullum 
stade de france þar sem við vorum 
að spila við frakka fyrir framan fullt 
af Íslendingum. Nú verðum við að 
spila á tómum risavelli,“ segir heim-
ir. „Það verður því margt skrítið og 
það verður erfitt fyrir menn að fara 
af stað af þeim krafti sem þarf.“

Afslappaður undirbúningur
heimir segir að landsliðsþjálfara-
teymið hafi gefið leikmönnum svig-
rúm eftir Em í sumar og mun þar 
að auki hafa undirbúninginn fyrir 

leikinn gegn Úkraínu afslappaðan. 
til að mynda verður ekki spilaður 
æfingaleikur í vikunni fyrir leik-
inn, þrátt fyrir að það hafi staðið 
íslenska liðinu til boða. Þess í stað 
mun liðið æfa saman þrjá daga í 
Þýskalandi áður en það heldur svo 
til Úkraínu.

„við vorum lengi saman í frakk-
landi og við teljum að það sé betri 
kostur að gera þetta svona. við 
gefum leikmönnum til dæmis auka-
dag í frí heima hjá sér áður en þeir 
koma til okkar, svo þeir geti slakað 
eins mikið á og kostur er.“

leikmenn landsliðsins eru flestir 
byrjaðir að spila með félagsliðum 
sínum á nýjan leik en þó eru margir 
enn að koma sér almennilega af stað 
eftir sumarið.

„algengt er að leikmenn sem 
eru lengi í lokakeppni yfir sumarið 
séu lengur af stað um haustið og 
því ekki komnir í sitt besta stand. 
En það sem við höfum séð af leik-
mönnum hingað til lofar góðu.“

Þurfum að kveikja í mönnum
Íslenska landsliðið verður að stærstum hluta óbreytt þegar það hefur leik í undankeppni HM 2018. Heimir 
Hallgrímsson landsliðsþjálfari segir að það verði stórt verkefni að núllstilla hópinn fyrir nýtt verkefni. 

Óreyndur þjálfari en með mikla reynslu

Andriy Shevchenko var í sumar 
ráðinn nýr landsliðsþjálfari Úkraínu 
og hans fyrsta verk verður að taka á 
móti íslenska landsliðinu í undan-
keppni HM 2018.

Helgi Kolviðsson, nýr aðstoðarlands-
liðsþjálfari Íslands, fylgdist vel með 
Úkraínu á EM í sumar og segir liðið 
gríðarlega sterkt þó svo að Úkraínu-
menn hafi tapað öllum sínum 
leikjum í Frakklandi og ekki náð að 
skora mark.

Með nýjum þjálfara koma nýjar 
áherslur og sagði Helgi á blaða-
mannafundi KSÍ í gær að mikill 
undirbúningur sé að baki hjá íslenska 
liðinu fyrir leikinn til að geta undir-
búið leikmenn fyrir hvaða aðstæður 
sem er.

Helgi segir enn fremur að þó að 
Shevchenko hafi ekki mikla reynslu 
sem þjálfari komi það ekki að sök. 
„Hann er stjarnan í Úkraínu enda 
búinn að vinna alla titla sem hægt er 
sem leikmaður. Hann veit hvað býr í 
liðinu og með hans innkomu vilja þeir 
fá hugarfar sigurvegarans í leikmanna-
hópinn,“ segir Helgi.

„Hann býr að mikilli reynslu frá 
leikmannsferli sínum enda hefur 
hann starfað með mörgum af bestu 
þjálfurum Evrópu á ferlinum. Hann 
er líka með stóran hóp í kringum sig í 
sínu starfsliði.“

Shevchenko verður fertugur í lok 
næsta mánaðar en hann spilaði með 
Dynamo Kiev, AC Milan og Chelsea 
á tæplega tveggja áratuga ferli, auk 
þess að eiga að baki 111 landsleiki 
með Úkraínu.

Íslenski  
landsliðshópurinn

Markverðir
Hannes Þór Halldórsson, Randers
Ögmundur Kristinsson,  
Hammarby
Ingvar Jónsson, Sandefjord

Varnarmenn
Birkir Már Sævarsson, Hammarby
Ragnar Sigurðsson, Fulham
Kári Árnason, Malmö
Ari Freyr Skúlason, Lokeren
Sverrir Ingi Ingason, Lokeren
Haukur Heiðar Hauksson, AIK
Hörður Björgvin Magnússon,  
Bristol City
Hólmar Örn Eyjólfsson,  
Rosenborg

Miðjumenn
Aron Einar Gunnarsson,  
Cardiff City
Emil Hallfreðsson, Udinese
Birkir Bjarnason, Basel
Jóhann Berg Guðmundsson, 
Burnley
Gylfi Þór Sigurðsson, Swansea
Theodór Elmar Bjarnason, AGF
Rúnar Már Sigurjónsson,  
Grashopper
Arnór Ingvi Traustason, Rapíd Vín

Sóknarmenn
Kolbeinn Sigþórsson, Nantes
Alfreð Finnbogason, Augsburg
Jón Daði Böðvarsson, Wolves
Viðar Örn Kjartansson, Malmö

Íslenska þjálfarateymið á fundinum í Laugardal í gær. Frá vinstri eru Guðmundur Hreiðarsson, Helgi Kolviðsson og Heimir Hallgrímsson. FRéTTABLAðIð/ERnIR

Eiríkur Stefán  
Ásgeirsson
eirikur@365.is
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AÐEINS Í SMÁRALIND
24.-28. ÁGÚST

*ÖNNUR TILBOÐ GILDA EKKI Á RÝMINGARSÖLUNNI

RÝMINGAR

SALA
25% AF ALLRI 

MATVÖRU OG SÉRVÖRU, 
20% AF ALLRI SNYRTIVÖRU*

AFSLÁTTUR

VIÐ BREYTUM OG BÆTUM 
Í SMÁRALIND



Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, sonur og afi,
Axel E. Sigurðsson 

andaðist á Landspítalanum Fossvogi 
18. ágúst. Útför hans fer fram frá 

Víðistaðakirkju föstudaginn 26. ágúst  
 kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlega 

afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
námssjóð dóttur hans, Lindu Rúnar, reikn. 545-26-629,  

kt. 201000-2890.

Laufey M. Jóhannesdóttir 
Linda Rún Axelsdóttir
Hrafnhildur María  
  Axelsdóttir Ledger Vincent Ledger
Sigurður Axel Axelsson  Bryndís Þóra Gylfadóttir
Björn Torfi Axelsson  Hafdís Mjöll Lárusdóttir
Sigurður Axelsson  Hrafnhildur Kristinsdóttir 
og barnabörn.

Elskulegur afi okkar, langafi  
og langalangafi,

Baldvin S. Jónsson
Sólvangi, Hafnarfirði,

áður til heimilis að Breiðagerði 11, 
Reykjavík, lést á Landspítalanum við 
Hringbraut fimmtudaginn 18. ágúst.

Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju 
mánudaginn 29. ágúst kl. 11.00.

Helena M.J. Stolzenwald Smári Björgvinsson
Baldvin Jónsson Immakulate Phares Mande
Berglind S. Jónsdóttir Sævar Sverrisson
Líney R. Jónsdóttir Árni E. Eyjólfsson
Anna B.J. Stolzenwald Ragnar Þ. Alfreðsson

og fjölskyldur.

Faðir okkar og besti vinur, 
Guðmundur Ólafsson

Heiðargerði 22, 
lést á hjúkrunarheimilinu Sóltúni  

þann 19. ágúst.  
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 

föstudaginn 26. ágúst kl. 13.

Ragnhildur Guðmundsdóttir Jóhann Ámundason
Ólafur Guðmundsson Svanhildur Haraldsdóttir
Guðbjörg Guðmundsdóttir Ingibergur G. Þorvaldsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar og tengdamóðir,
Áslaug Guðrún Harðardóttir

verður jarðsungin frá Fossvogkirkju 
föstudaginn 26. ágúst kl. 15.

Áslaug Svava Jónsdóttir Haukur Marinósson
Hörður Hákon Jónsson

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

Jóhann Haukur Jóhannsson
Kleppsvegi 62, Reykjavík,

lést föstudaginn 19. ágúst á heimili  
sínu í faðmi fjölskyldunnar.  

  Útför hans fer fram í Áskirkju í 
Reykjavík miðvikudaginn 31. ágúst kl. 13.00.

Ragnhildur A. Theódórsdóttir
Guðmundur G. Hauksson Svanhildur I. Jóhannesdóttir 
Sigrún Hauksdóttir 
Guðmann Hauksson Þórhildur Svavarsdóttir 
Dóra Mjöll Hauksdóttir Páll Mar Magnússon 
Stefanía Dögg Hauksdóttir Árni Sveinn Pálsson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Víðivangi 3, 
Hafnarfirði,

 lést á Landspítalanum í Fossvogi  
 19. ágúst sl. Útför hennar verður gerð frá 

Fríkirkjunni í Hafnarfirði  mánudaginn 29. ágúst  kl. 13.00.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 

hennar er bent á Barnaspítala Hringsins.

Sævar Örn Jónsson
Þráinn Hafsteinsson
Bergþór Sævarsson Sæunn Halldórsdóttir 

og fjölskyldur.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir  
og amma,

Þórunn Pálsdóttir
kennari, 

Goðheimum 20, 
Reykjavík,

 sem lést miðvikudaginn 10. ágúst 
síðastliðinn, verður jarðsungin frá Áskirkju þriðjudaginn 

30. ágúst næstkomandi kl. 13.00. Blóm og kransar 
vinsamlegast afþakkaðir.

Magnús Kjartan Hannesson Feng Jiang Hannesdóttir
Hannes Hermann Mahong Magnússon

1608 Fyrsti opinberi fulltrúi Bretlands stígur á land við Surat á 
Indlandi.
1841 Bjarni Thorarensen, amtmaður og skáld, deyr 54 ára gamall. 
Jónas Hallgrímsson orti um hann erfiljóð sem hefst þannig: Skjótt 
hefur sól brugðið sumri.
1906 Ritsími á milli Skotlands og Íslands um Hjaltland og Færeyjar 
er opnaður og var sæsímastrengurinn 534 sjómílur á lengd.
1944 Sveinn Björnsson, forseti Íslands, og Franklin D. Roosevelt, 
forseti Bandaríkjanna, ræðast við í Hvíta húsinu í Washington, en 
Sveinn var í opinberri heimsókn í Bandaríkjunum.
1938 Halldór Blöndal ráðherra fæðist þennan dag.
1947 Ólafur Haukur Símonarson rithöfundur fæðist þennan dag.
1968 Norræna húsið í Reykjavík er vígt. Finnski arkitektinn Alvar 
Aalto teiknaði bygginguna. Norðmaðurinn Ivar Eskeland var ráðinn 
fyrsti forstöðumaður hússins.
1980 Fyrstu alþjóðlegu rallkeppninni á Íslandi lýkur eftir fimm 
daga keppni.
1983 Fjölmennur fundur í Reykjavík, sem haldinn er í veitinga-
húsinu Sigtúni af svokölluðum Sigtúnshópi, krefst breytinga á hús-
næðislánakerfinu.
1991 Úkraína fær sjálfstæði frá Sovétríkjunum.
2006 Á þingi Alþjóðasambands stjarnfræðinga er samþykkt að 
telja Plútó ekki lengur til reikistjarna sólkerfisins.
2008 Ísland vinnur silfurverðlaun í handbolta á Ólympíuleikunum 
í Peking 2008.
2012 Dómur er kveðinn upp yfir fjöldamorðingjanum Anders 
Behring  Breivik, sem myrti 77 manns sumarið 2011, með öflugri 
bílasprengju í miðborg Óslóar og svo með skotárásum í Útey.

Merkisatburðir Í dag mun Skógræktarfélag Íslands 
útnefna Tré ársins 2016 við hátíðlega 
athöfn. Ragnhildur Freysteinsdóttir 

umhverfisfræðingur segir útnefninguna 
fyrir löngu hafa fest sig í sessi innan félags-
ins en viðurkenningin hafi verið veitt í um 
tuttugu ár. „Í ár er það alaskaösp við Hákot 
í Grjótaþorpinu sem hreppir hnossið,“ 
segir Ragnheiður og segir öspina eiga sér 
merkilega sögu, líkt og flest tré sem hljóta 
nafnbótina.

„Öspinni var bjargað á síðustu stundu 
fyrir um þrjátíu árum og þá frá bygginga-
framkvæmdum á nágrannalóðinni. Hún 
var því færð árið 1986 þangað sem hún 
stendur núna. Þó ekki sé búið að aldurs-
greina hana þá bendir margt til að hún hafi 
verið gróðursett í kringum 1960. Hún setur 
sannarlega mikinn svip á götuna.“

Spurð hvað tré þurfi að hafa til að hljóta 
útnefningu svarar Ragnhildur að yfirleitt sé 
leitað eftir fágætri tegund eða tré sem búi 
yfir ríkulegri sögu. „Útnefningin er til þess 
fallin að vekja athygli á merkilegum trjám 
og þeirri staðreynd að þau búa ekki síður 
yfir sterkri sögulegri tengingu og menning-
arlegu gildi heldur en hús og byggingar,“ 
bendir hún á og undirstrikar mál sitt enn 
frekar þegar hún segir fólk oft ekki átta sig 
á hverslags gersemi það hafi í garðinum.

Hún segir nafnbótina þó nokkuð eftir-
sóknarverða, sem endurspeglist í því að 
ár hvert fær félagið fjöldann allan af 
ábendingum um tré sem réttast væri að 
verðlauna. Auk þess komi félagar í Skóg-
ræktarfélaginu auga á tré á ferðalögum 
sínum um landið.

Verður athöfnin hin vandaðasta og fer 
eðli málsins samkvæmt fram í garði aspar-
innar við Hákot, nánar til tekið við Garða-
stræti 11a í Reykjavík. Þar mun Ragnheiður 
Þorláksdóttir, eigandi trésins, taka við 
viðurkenningarskjali og sérstökum platta 
þar sem nafnbótinni verða gerð skil um 
ókomna tíð. Þá munu Guðjón Friðriks-
son sagnfræðingur, Magnús Gunnarsson, 
formaður Skógræktarfélags Íslands, og 
Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- 
og skipulagsráðs Reykjavíkur, stíga í pontu 
í tilefni dagsins auk þess sem tónlist verður 
leikin. gudrun@frettabladid.is

Tré ársins útnefnt í dag  
Alaskaöspin við Hákot í Grjótaþorpinu hlýtur nafnbótina Tré ársins á slaginu tvö í dag 
við hátíðlega athöfn. Tréð er hlaðið sögu líkt og önnur sem hlotið hafa titilinn hingað til.

Tré ársins 2016  er sannarlega glæsilegt og vel að titlinum komið. 

Öspinni var bjargað á síðustu stundu fyrir um 
þrjátíu árum og þá frá byggingaframkvæmd-

um á nágrannalóðinni. Hún var því færð árið 1986 
þangað sem hún stendur núna. 
Ragnhildur Freysteinsdóttir
umhverfisfræðingur

2 4 .  á g ú s t  2 0 1 6   M I Ð V I K U D A g U R18 t í M A M ó t   ∙   F R É t t A B L A Ð I Ð 2 4 .  á g ú s t  2 0 1 6   M I Ð V I K U D A g U R

tímamót



Miðvikudagur 24. ágúst 2016
Markaðurinn

32. tölublað | 10. árgangur

f y l g i r i t  f r é t ta b l a ð s i n s  u m  V i ð s k i p t i  o g  fj á r m á l

Michelsen_255x50_M116710BLNR_0316.indd   1 11.03.16   11:32

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

»2
1,2 milljarða tjón
Virði húsnæðis Íslands-
banka á Kirkjusandi 
hefur verið niðurfært 
um 1.200 milljónir vegna 
skemmda. 

»4 
Viðunandi verð
Sérfræðingar telja að 
verðið sem ríkið fékk 
fyrir hlut sinn í Reitum 
hafi verið ásættanlegt.

»4 
aldrei ríkari en nú
Auðjöfurinn Bill Gates 
á 90 milljarða dala og 
hefur aldrei verið ríkari 
en nú. 

»7 
kaffivenjur breytast
Nýráðinn forstjóri 
Kaffitárs segir 
kaffivenjur Íslendinga 
sífellt taka breytingum. 

»12 
breyskur Ögmundur
Stjórnarmaðurinn segir 
að þeir sem ætli sér að 
hafa vit fyrir öðrum 
þurfi að hafa sitt á 
hreinu. 

Meiri 
áhersla á 
siðferði og 
ábyrgð
Deildarforseti 
Viðskiptafræðideildar HÍ segir 
áherslur í náminu hafa breyst eftir 
hrun. Fólk sé gagnrýnna og trúi 
ekki á viðskiptalífið í blindni eins 
og áður. »6



Vikan sem leið

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  
Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang visir.is

Skjóðan

miðvikudagur 24. ágúst
Hagstofa Íslands
l	Vinnumarkaður í júlí 2016
seðlabanKi Íslands
l	Vaxtaákvörðun og útgáfa Peninga-

mála
nýHerJi
l	Uppgjör annars ársfjórðungs
tM
l	Uppgjör annars ársfjórðungs
reginn
l	Uppgjör annars ársfjórðungs

Fimmtudagur 25. ágúst
Hagstofa Íslands
l	Kjötframleiðsla í júlí 2016
ÞJóðsKrá Íslands
l	Fjöldi útgefinna vegabréfa
sÍMinn
l	Uppgjör annars ársfjórðungs
VÍs
l	Uppgjör annars ársfjórðungs
sJóVá
l	Uppgjör annars ársfjórðungs

eiMsKip
l	Uppgjör annars ársfjórðungs

Föstudagur 26. ágúst
Hagstofa Íslands
l	Vísitala neysluverðs í ágúst 2016 
ÞJóðsKrá Íslands
l	Gögn tengd áramótastöðu íbúða- 

og sumarhúsa uppfærð á vefsvæði 
Þriðjudagur 30. ágúst
Hagstofa Íslands
l	Nýskráningar og gjaldþrot hluta-

félaga og einkahlutafélaga í júlí 2016
spölur
l	Uppgjör annars ársfjórðungs
eiK
l	Uppgjör annars ársfjórðungs

miðvikudagur 31. ágúst
Hb grandi
l	Uppgjör annars ársfjórðungs
Hagstofa Íslands
l	Verðmæti sjávarafla, janúar–maí 

2016

l	Útungun alifugla í júlí 2016
l	Gistinætur og gestakomur á 

hótelum í júlí 2016 
l		Vísitala framleiðsluverðs í júlí 2016
l	Vöruviðskipti við útlönd, janúar–júlí 

2016
Fimmtudagur 1. september
ÞJóðsKrá Íslands
l	Íslyklar og innskráningarþjónusta 

Ísland.is
Föstudagur 2. september
Hagstofa Íslands
l	Þjónustuviðskipti við útlönd, 2. 

ársfjórðungur 2016
l	Brúartafla vöruviðskipta, 

þjónustuviðskipta og 
greiðslujafnaðar

Þriðjudagur 6. september
Hagstofa Íslands
l	Valdir liðir útflutnings vöru og 

þjónustu
l	Vöruviðskipti við útlönd, ágúst 

2016, bráðabirgðatölur

Á döfinni

forsVarsMenn lífeyrissjóðanna 
hafa ekki nýtt auknar heimildir sem 
þeir hafa fengið að undanförnu til 
fjárfestinga erlendis. Þegar á þá er 
gengið um ástæður þessa er við-
kvæðið að menn fjárfesti nú ekki 
erlendis bara til að fjárfesta erlendis.

Í sJálfu sér er þetta alveg rétt hjá 
lífeyrissjóðamönnum. Raunin er hins 
vegar sú, að íslensku lífeyrissjóðirnir 
hafa undanfarin átta ár sætt mjög 
ströngum hömlum á fjárfestingar 
erlendis og á þeim tíma neyðst til að 
fjárfesta nær alla sína fjármuni hér á 
landi.

Þetta Hefur leitt til þess að 
lífeyrissjóðirnir eiga orðið drjúgan 
meirihluta í flestum ef ekki öllum 
fyrirtækjum, sem skráð eru í Nasdaq 
kauphöllinni í Reykjavík. Þeir eru 
ráðandi hluthafar í flestum fasteigna-
félögum og auk hlutafjáreignar 
sinnar eru þeir stærstu lánardrottnar 
flestra þessara sömu félaga.

Þannig Hefur áhætta íslenskra 
lífeyrissjóða þjappast saman frá hruni 
og eru nú ¾ hlutar eigna þeirra, og þar 
með áhættu, bundnir hér á landi í litla 
krónuhagkerfinu. Aðeins fjórðungur 
fjárfestinga sjóðanna er erlendis.

Vissulega Hefur ávöxtun innlendra 
eigna verið með miklum ágætum hér 
í í litla hagkerfinu þar sem krónan í 
höftum hefur risið og er nú orðin of 
sterk fyrir undirstöðuatvinnuvegi 
þjóðarinnar. Hvergi á byggðu bóli 
fá lífeyrissjóðir svo háa vexti sem á 
Íslandi fyrir það eitt að láta peninga 
liggja í áhættulitlum fasteignalánum 

á 1. veðrétti. Þökk sé verðtryggingu 
og vaxtaokri.

gaMaldags fjárfestingarhringekjur 
hafa skotið upp kollinum á hluta-
bréfamarkaði. Lífeyrissjóðirnir stofna 
Framtakssjóð sem kaupir eignir af 
bönkum, skráir þær á markað og 
selur þær svo með mikilli ávöxtun 
til eigenda sinna, lífeyrissjóðanna 
sjálfra. Svo versla lífeyrissjóðirnir 
með hlutabréfin í þessum félögum 
sín á milli. Allt minnir á 2007 nema 
nú eru það lífeyrissjóðirnir sjálfir sem 
standa í braskinu.

stJórnendur íslensku lífeyrissjóð-
anna virðast hins vegar hafa gleymt 
reglu númer eitt í fjármálafræðunum. 
Áhættu skal dreifa en ekki þjappa 
saman ef markmiðið er að hámarka 
ávöxtun til langs tíma. Ekki gengur að 
safna saman hverju sinni þeim eigna-
flokkum, sem mesta ávöxtun gefa, 
því þegar harðnar á dalnum hrapar 
ávöxtunin á eignasafninu í heild.

Þess Vegna mæla fjármálafræðin 
fyrir um að langtímaávöxtun sé mest 
hjá þeim sem fjárfesta í ólíkum eigna-
flokkum og ólíkum gjaldmiðlum, 
sem draga úr áhrifum markaðs-
sveiflna á eignasafnið í heild.

Þess Vegna eiga lífeyrissjóðirnir að 
nýta til fulls allar heimildir til fjár-
festinga erlendis, m.a. til að draga úr 
áhættunni sem er samofin íslensku 
krónunni. Efast einhverjir um að 
hennar bíði kollsteypa í fyrirsjáan-
legri framtíð? Einhverjir aðrir en fjár-
málaráðherra og aðrir forystumenn 
ríkisstjórnarflokkanna?

Af hverju brjóta menn 
fjárfestingarreglu númer eitt?

Íslandsbanki lækkaði virði á 
húsnæði sínu, sem hýsir höfuð-
stöðvarnar að Kirkjusandi, um 1,2 
milljarða vegna skemmda á hús-
inu. Þetta kemur fram í árshlut-
areikningi bankans. Eins og fram 
hefur komið er húsnæðið mikið 
skemmt af völdum myglu. Birna 
Einarsdóttir bankastjóri segir þó 
ekki hafa verið gefið upp hvert 
bókfært virði höfuðstöðvanna er 
eða hvað það verður eftir niður-
færsluna.

„Við tókum þessa lækkun á það 
núna af því að við vitum ekkert 
hvað verður um húsið,“ segir Birna 
og bætir við að það myndi kosta 
stórar fjárhæðir að gera við húsið. 
Þá sé möguleiki að húsið verði 
einfaldlega rifið. Þótt bankinn eigi 
lóðina sem húsnæðið stendur á 
leggur Birna mikla áherslu á það 
að Reykjavíkurborg fari með skipu-
lagsvaldið og húsið yrði ekki rifið 
án samráðs við borgaryfirvöld.

Eins og fram hefur komið mun 
Íslandsbanki opna nýjar höfuð-
stöðvar í Norðurturninum í Kópa-
vogi. Nú hefur verið ákveðið að 

fyrstu starfsmenn flytji um mán-
aðamótin október/nóvember. 

Eins og Markaðurinn hefur áður 
greint frá verða breytingar gerðar 
á vinnuumhverfi höfuðstöðva 
Íslandsbanka þegar þær flytjast. 
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. Þetta er gert til að 
nýta betur rými, en einungis 55 
prósent starfsmanna eru við sæti 
sín að meðaltali. 
jonhakon@frettabladid.is

Hugsanlegt að húsnæði 
Íslandsbanka verði rifið
Íslandsbanki lækkaði virði húsnæðis síns á Kirkjusandi um 1,2 milljarða vegna 
mygluskemmda. Óvíst hvað verður um húsið en fyrstu starfsmenn flytja þaðan 
um mánaðamótin október/nóvember. Nýjar höfuðstöðvar verða í Kópavogi. 

Húsnæði Íslandsbanka á Kirkjusandi er illa farið vegna myglusvepps. Fréttablaðið/Pjetur

birna einarsdóttir

Lykiltölur úr rekstri 
Íslandsbanka á fyrri 
árshelmingi

Hagnaður eftir skatta 13 millj-
arðar (var 10,8 milljarðar 2015) 
Arðsemi eigin fjár 9% samanborið 
við 11,7% 2015 
Hagnaður af reglulegri starfsemi 
8,0 milljarðar (var 8,2 milljarðar á 
fyrri helmingi 2015) 
Hreinar vaxtatekjur voru 15,9 
milljarðar króna (voru 13,6 
milljarðar á fyrri helmingi 2015) 
Hreinar þóknanatekjur voru 
6,7 milljarðar króna (voru 6,4 
milljarðar á fyrri helmingi 2015) 
Útlán til viðskiptavina jukust um 
5,0% , fóru upp í 698,7 milljarða.

hagnaður varð af rekstri Orkuveitu 
Reykjavíkur á fyrri hluta ársins. Á 
sama tímabili 2015 var 2,3 milljarða 
króna hagnaður. Í afkomutilkynn-
ingu segir að viðvarandi sparnaður í 
rekstri og hagstæð gengisþróun eigi 
þátt í bættri afkomu. Nettó vaxta-
berandi skuldir OR lækkuðu um 9,0 
milljarða króna á fyrri hluta ársins.

5,0 
milljarða króna

verður á vöruverði IKEA. Í tilkynningu 
segir að verð hafi ekki hækkað síðan 
árið 2012 og það hafi raunar lækkað 
um samtals 22,5% síðustu fjögur árin, 
að teknu tilliti til verðbólgu. Þórarinn 
Ævarsson, framkvæmdastjóri IKEA, 
segir að fyrirtækið sé með um 1% 
allrar kortaveltunnar í landinu og því 
skipti verðlækkunin máli.

3,2% 
lækkun
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Með Citroën Berlingo færð þú frábæra vinnuaðstöðu og gott aðgengi fyrir farm 
og farþega. Í Berlingo eru þrjú sæti í góðri stærð og hægt er að koma tveimur 
Euro-vörubrettum auðveldlega fyrir í hleðslurýminu. Til að flytja lengri hluti er 
framsætið og öryggisgrindin (tvískipt) felld niður. Bluetooth símabúnaður og fjöldi 
geymsluhólfa ásamt vinnuborði á niðurfellanlegu miðjusætinu gera Berlingo að 
frábærum félagsskap í vinnunni.

FRÁ 2.790.000 KR. MEÐ VSK 
FRÁ 2.250.00 KR. ÁN VSK

Komdu í Brimborg og reynsluaktu nýjum Citroën Berlingo. Veldu traust umboð 
með einstöku þjónustuframboði fyrir bíla- og tækjaflota. 

•850 kg burðargeta
•3,3 m3 - 4,1 m3 hleðslurými
•Þriggja sæta 
•180° opnun á afturhurðum
•Rennihurð á hlið
•Sparneytin og öflug dísilvél

•Bluetooth símabúnaður
•Spólvörn 
•Stöðugleikastýring
•Hiti í bílstjórasæti
•Hraðastillir
•Gúmmímotta í hleðslurými

NÝR CITROËN BERLINGO

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

citroen.is 
Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16   
Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040  

Citroen_Berlingo_Félaginn_5x38_20160816_END.indd   1 16.8.2016   15:11:16



Sérfræðingar á markaði telja ríkið 
hafa fengið ásættanlegt verð fyrir 
hlut sinn í Reitum fasteignafélagi. 
Ríkið seldi 6,38 prósenta hlut í 
Reitum á 3,9 milljarða króna á 
mánudaginn í opnu útboði. Verðið 
samsvarar 83,3 krónum á hlut. 
Hlutabréfaverð í fasteignafélaginu 
fór hæst í 88 krónur á hlut þann 
11.  maí og er því 5,6 prósentum 
lægra en þegar verðið var hæst.

„Mér finnst ekki hægt að spá 
fyrir um áframhaldandi hækkun 
á hlutabréfaverði með það góðum 
líkum að það sé hægt að gagnrýna 
ríkið fyrir að selja þessar eignir,“ 
segir Jóhann Viðar Ívarsson, sér-
fræðingur hjá IFS greiningu. Hann 
bendir á að alls óvíst sé hvort hluta-
bréfaverð í Reitum nái aftur sama 
toppi og í maí. Þá hafi verð í Reitum 
lækkað minna en markaðurinn í 
heild en úrvalsvísitala Kauphallar-
innar hefur fallið um 8,8 prósent frá 
lokum apríl. Þar vegi þyngst lækkun 
á gengi Icelandair en hlutabréf í 

flugfélaginu hafa fallið um 31 pró-
sent frá apríllokum.

Ríkið eignaðist hlut í Reitum og 
fleiri félögum með stöðugleika-
framlögum slitabúa föllnu bank-
anna í byrjun ársins. „Ríkið vill ekki 
og kannski á ekki að vera í hluta-
bréfafjárfestingum þannig að það 
er ákveðin pressa á ríkinu að losa 
um þessar eignir og búa til peninga 
til að greiða niður skuldir,“ segir 

Jóhann. Þau sjónarmið vegi þyngra 
en að tímasetja sölu nákvæmlega 
enda viti enginn hvort það myndi 
takast.

Kristján Markús Bragason, sér-
fræðingur hjá Greiningardeild 
Íslandsbanka, bendir á að Reitir 
hafi nýlega skilað prýðisgóðu upp-
gjöri og rekstur félagsins sé í góðu 
horfi. Það sé vart tilgangur ríkisins 
að eiga hlutabréfin til lengri tíma. 
„Það er mjög erfitt að finna ein-
hvern réttan tíma. Þetta er ekki 
verri tími til að selja félagið en hver 
annar,“ segir Kristján.

Félagið Lindarhvoll var stofnað í 
vor til að halda utan um sölu stöð-
ugleikaeignanna. Meðal hluta sem 
ríkinu féllu í skaut var hlutur í Reit-
um, Símanum, Eimskipum, Sjóvá, 
Lyfju, Dohop og Lýsingu. Ríkið 
er nú stærsti hluthafi Sjóvár með 
13,93 prósenta hlut en hlutabréf í 
fyrirtækinu hafa fallið um 11,2 pró-
sent frá því það var hæst um miðjan 
apríl. Í Eimskipum hefur hluta-

bréfaverðið hins vegar hækkað um 
ríflega 15 prósent. Hlutabréfaverð 
í Símanum er nú um einu prósenti 
lægra en það var um miðjan apríl.

Leiða má að því líkur að hlutur í 
þeim félögum verði einnig seldur á 
næstunni. Bjarni Benediktsson, fjár-
mála- og efnahagsráðherra, sagði 
við Fréttablaðið þann 30. apríl að 
mikill áhugi væri á mörgum þeirra 
eigna sem Lindarhvoll héldi á og 
tiltölulega auðvelt ætti að vera að 
koma þeim í verð. Í áliti meirihluta 
efnahags- og viðskiptanefndar á 
frumvarpi um stofnun félagsins 
kom fram að fjármálaráðuneytið 
áætlaði að félagið myndi fullnusta 
áttatíu prósent af verðmætum eign-
anna innan átján mánaða.

Fyrr í sumar réð Lindarhvoll 
Landsbankann til að sjá um sölu á 
hlutum í skráðu félögunum Reitum, 
Símanum, Eimskipum og Sjóvá. 
Virðing var ráðin ráðgjafi við sölu á 
hlut í Lyfju en ríkið á nú allt hlutafé 
í Lyfju.

Telja ríkið fengið viðunandi 
verð við söluna á hlut í Reitum
Sérfræðingar telja ríkið hafa fengið ásættanlegt verð þegar það seldi eignarhlut í Reitum á 3,9 milljarða 
króna. Verðið er 5,6 prósentum lægra en gengi hlutabréfa var í maí. Frekari eignasala ríkisins er framundan.

Reitir hafa gefið út að fyrirtækið hyggist opna matarmarkað í Holtagörðum. fRéttablaðið/Hanna

Nám fyrir þá sem vilja auka færni í rekstri og fjármálum 
fyrirtækja og stofnana. Í náminu er farið yfir helstu þætti 
við stofnun fyrirtækja, markaðsmál, samningatækni og 
verkefnastjórnun. Unnin eru hagnýt verkefni þar sem 
lögð er áhersla á þátttöku nemenda.

Hefst: 19. september 2016  |  Lengd: 54 klst.

„Í náminu öðlaðist ég betri skilning á rekstri, fékk góða innsýn 
í markaðsmál fyrirtækja og hef jafnframt aukið afköst í starfi. 
Leiðbeinendurnir eru miklir reynsluboltar úr atvinnulífinu sem 
höfðu unun að því að miðla námsefninu og sinni reynslu.“

Maren Lind Másdóttir
Stjórnandi farangurskerfa hjá Isavia

REKSTRAR- OG 
FJÁRMÁLANÁM

Hagnaður Hamborgarabúllu Tóm-
asar jókst um 31,6 prósent á síðasta 
ári. Fyrirtækið hagnaðist um 27,7 
milljónir króna árið 2015 miðað 
við 21 milljónar króna hagnað árið 
þar á undan.

Rekstrarhagnaður fyrirtækisins 
jókst um 9,6 milljónir króna og nam 
41,6 milljónum.

Í ársreikningnum eru sérleyfis-
samningar bókfærðir á 85 millj-
ónir króna sem er nýr liður í árs-
reikningnum. Hamborgarabúllan 
mun í haust reka níu staði erlendis 
en opna á Hamborgarabúllu í Róm. 
Auk þess er stefnt að opnun annars 
veitingastaðar í Berlín.

Heildareignir félagsins nema 315 
milljónum króna og hækka úr 158 
milljónum króna árið 2014. Eigið 
fé nemur 205,2 milljónum króna. 
Þá nema skuldir félagsins 109,7 
milljónum króna og hækka um 44 
milljónir króna milli ára. – ih

Hagnaður 
Búllunnar eykst 
um þriðjung

tómas a. tómasson, stofnandi Ham-
borgarabúllunnar. fRéttablaðið/gva

Milljarðamæringurinn Bill Gates 
hefur aldrei verið ríkari. 
Eignir hans námu 90 millj-
örðum Bandaríkjadala á 
föstudaginn, samkvæmt 
samantekt Bloomberg. 
Það jafngildir því að hann 
eigi nærri 11 þúsund millj-
örðum íslenskra króna. 
Þá höfðu hlutabréf 
hans í Kanadíska 
lestarfélaginu (e. 
Canadian Nati onal 
Railway Comp-
any) og Ecolab 
hækkað.

Þetta er í fyrsta 
skipti sem eignir 
Gates fara upp 
fyrir 90 milljarða 
d a l a  m a r k i ð , 
þótt hann hafi 
farið nálægt því 
fyrr á þessu ári. 
Tímaritið Fortune 
segir að Gates sé 
langríkasti maður 
í heimi. Hann eigi 
bæði lausafé og hluta-

bréf í fjölmörgum fyrirtækjum, auk 
Microsoft.

Fortune segir líka að eignir 
Gates hafi vaxið verulega á þessu 
ári. Í byrjun ársins hafi eignir hans 
numið 75 milljörðum dala, en 
þær hafi nú vaxið um 15 milljarða. 

Næstríkasti maðurinn, 
hinn spænski Amancio 
Ortega, á 76 milljarða 
dala.

Gates hefur gefið 
stóran hluta eigna 
sinna til góðgerðar-
mála í gegnum Stofn-
un Bills og Melindu 
Gates. Hann hefur 
einnig stutt ýmis 
önnur góðgerðar-
verkefni eins og 
baráttuna gegn 
malaríu í Afríku.

Þá hafa Bill og 
Melinda eigin-
kona hans heitið 

því að enn fleiri 
eignir renni til góð-

gerðarmála að þeim 
látnum. – jhh

Bill Gates sífellt ríkari

Ríkið vill ekki og 
kannski á ekki að 

vera í hlutabréfafjárfesting-
um þannig að það er ákveðin 
pressa á ríkinu að losa um 
þessar eignir.
Jóhann Viðar Ívars-
son, sérfræðingur 
hjá IFS greiningu

Jóhann Páll Valdimarsson, útgef-
andi Forlagsins, hefur selt 42,5 pró-
senta hlut sinn í fyrirtækinu. Sam-
kvæmt samkomulagi hluthafa mun 
Forlagið kaupa hlutinn sjálft en við 
það verður bókmenntafélagið Mál 
og menning aðaleigandi félagsins 
ásamt Agli Erni Jóhannssyni. Nýr 
útgefandi Forlagsins verður Hólm-
fríður Úa Matthíasdóttir.

Jóhann Páll mun gegna fullu 
starfi til áramóta eins og verið 
hefur. Auk þess mun hann gegna 
ráðgjafastörfum fyrir Forlagið að 
minnsta kosti næstu tvö árin.

Engar breytingar eru fyrirhug-
aðar á rekstri og starfsmannahaldi 
Forlagsins vegna þessa. Egill Örn 
Jóhannsson mun áfram gegna starfi 
framkvæmdastjóra eins og verið 
hefur. – ih

Jóhann Páll 
selur Forlagið
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Ingi Rúnar Eðvarðsson tók í 
sumar við stöðu deildarfor-
seta viðskiptafræðideildar 
Háskóla Íslands. Enginn 
háskóli hefur á að skipa stærri 
viðskiptafræðideild en rúm-

lega 1.400 manns voru við nám í 
deildinni síðastliðinn vetur. Nú í 
haust hefja rösklega 400 manns þar 
nám. Þar af eru 222 nemar í meist-
aranámi en 210 í grunnámi. Ingi 
Rúnar settist niður með blaðamanni 
Markaðarins og sagði frá starfsemi 
deildarinnar, möguleikum við-
skiptafræðinga á atvinnumarkaði 
og sýn sinni á íslenskt viðskiptalíf 
eins og það er í dag.

Tækifæri eftir meistarapróf
Ingi Rúnar segir þá sem ljúka meist-
araprófi í viðskiptafræði í dag eiga 
ágæta möguleika á vinnumarkaði. 
En að B.Sc. próf sé fyrst og fremst 
góður grunnur. „Það er grunnur sem 

ekki veitir vinnu eftir námið en það 
er meira svona undanfari,“ segir Ingi 
Rúnar. Hann segir að atvinnumögu-
leikarnir fari bæði eftir stöðunni á 
vinnumarkaði hverju sinni en líka 
því á hvaða sviði nemendur hafi 
menntað sig. 

„Við verðum vör við að þeir sem 
hafa lokið hjá okkur mannauðs-
stjórnunarnámi og markaðsfræði 
fá ágætis störf hjá ýmsum fyrirtækj-
um.“ Ingi Rúnar segir að þeir sem 
fara í meistaranám í fjármálum sæki 
helst í fjármálafyrirtækin en þeir 
sem fara í stjórnun og stefnumótun 
geti verið með mjög víðan grunn. 
Þeir geti farið í fyrirtæki um land 
allt og gerst millistjórnendur, verk-
efnastjórar, gæðastjórar og síðan 
tekið að sér að stjórna fyrirtækjum 
af öllum stærðum og gerðum. „Þann-
ig að það fer svolítið mikið eftir því á 
hvaða sviði þú ert búinn að mennta 
þig hvaða atvinnutækifæri bíða þín,“ 
segir Ingi Rúnar.

„Almennt finnst manni eins og 
vinnumarkaðurinn sé að taka við 
sér,“ segir Ingi Rúnar. Þetta megi sjá 
í því að nemendur eigi auðveldara 

með að finna vinnu en áður og að 
aðsókn í viðskiptafræðinám og 
annað háskólanám sé að minnka. 
Fyrst eftir hrunið, þegar efnahags-
lífið var í lægð, hafi aftur á móti 
margir sótt í háskólanám til að bæta 
stöðu sína.

Þú ert í rauninni að segja að staða 
efnahagslífsins hafi áhrif á aðsókn 
að viðskiptafræðinámi? „Hún gerir 
það og hefur gert mjög lengi. Þegar 
kreppir að þá eru margir sem fara 
inn í námið og inn í háskólana til að 
bæta stöðu sína. Þegar hún batnar 
þá dregur aftur úr aðsókninni. Ég 
held að það sé þannig með alla við-
skiptaháskólana. Ég er ekki búinn að 
kynna mér tölurnar en mig grunar 
að það sé niðurstaðan,“ segir Ingi 
Rúnar.

Í tengslum við bankahrunið var 
mikið rætt um siðferði í viðskiptum. 
Hefur það haft áhrif ánámið? „Já, 
bæði hafa verið stofnuð ný nám-
skeið, en síðan er þetta líka komið 
miklu meira inn í allar kennslu-
bækur,“ segir Ingi Rúnar. Í öllum 
kennslubókum séu nú kaflar um 
viðskiptasiðferði og um stjórnar-
hætti. „Það er orðið miklu meira um 
þetta fjallað og þetta er orðið hluti 
af náminu. Sem var alls ekki áður,“ 
segir hann. En bætir við að einnig sé 
fjallað meira um umhverfisábyrgð 
og samfélagslega ábyrgð.

Ingi Rúnar segir að eftir banka-
hrunið sé fólk orðið gagnrýnna á 
viðskiptalífið og viðteknar venjur 
og hefðir. Fólk sé ekki eins blint á 
það sem er að gerast í atvinnulífinu 
og það var áður. „Í skýrslu Rann-
sóknarnefndar Alþingis var kvartað 
yfir því að fjölmiðlar og háskólar 
hefðu svolítið sofnað á verðinum og 
ég held að núna sé meiri gagnrýni.“

Hvernig horfir þú sjálfur á við-
skiptalífið í dag? „Ég held að það 
sé mjög margt jákvætt að gerast. 
Skuldir ríkisins lækka eftir upp-

gjörið. Það er hagvöxtur, það eru 
miklar breytingar, atvinnuleysið 
er að minnka. Og við sjáum að 
það eru ákveðin þáttaskil sem eru 
að eiga sér stað,“ segir Ingi Rúnar. 
Undirstöðu atvinnuvegirnir séu nú 
þrír; sjávarútvegur, áliðnaður og 
ferðaþjónusta og síðasta greinin 
hafi vaxið mjög hratt.

Þurfum að horfa fram veginn
Ingi Rúnar telur þó að Íslendingar 
verði að skoða betur hvert þeir ætli 
að stefna í atvinnulífinu. „Við erum 
að mennta mjög mikið af fólki í 
íslenskum háskólum en er það að 
nýtast í atvinnulífinu? Það er eitt 
af því sem ég held að við þyrftum 
að skoða betur.“ Hann bendir á að 
núna sé meginvöxturinn í bygg-
ingageiranum og ferðaþjónustu. 
„Hvað eigum við þá að gera við alla 
þessa háskólaborgara sem virðast 
ekki nýtast þarna? Þarna virðist 
mér vera ástæða til að skoða frekar,“ 
segir Ingi Rúnar. Og bætir við að í 
framhaldinu þurfi Hagstofan og 
aðrir aðilar að skoða fólksflutn-
inga úr landi, hverjir það eru sem 

Fleiri í framhaldsnámi en grunnnámi
Rösklega 400 manns hefja nám í viðskiptafræði við Háskóla Íslands í haust. Fleiri eru í framhaldsnámi en grunnnámi. Forseti 
 viðskiptadeildarinnar segir að áherslan á siðferði í viðskiptum, umhverfisábyrgð og samfélagslega ábyrgð hafi aukist eftir hrun.

Ingi Rúnar Eðvarðsson bendir á að hagvöxtur sé drifinn áfram af byggingaframkvæmdum og ferðaþjónustu. Hann spyr hvað eigi að verða um háskólaborgarana. FRéTTablaðIð/GVa

Jón Hákon 
Halldórsson
jonhakon@365.is 222

nemendur hefja 
framhaldsnám núna í haust. 
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Anna María Þorkelsdóttir segir vinabekkjafyrirkomulagið koma vel út. Wiktoria Wszeborowska og Oliwia Czerwonka hafa verið vinir frá því Wiktoria byrjaði í fyrsta bekk. Þær 
eru núna í fjórða og níunda bekk. Mynd/HAnnA

„Vinabekkjafyrirkomulagið hefur verið við 
lýði í Hólabrekkuskóla í fjöldamörg ár og 
reynst mjög vel,“ segir Anna María Þorkels-
dóttir, kennari og náms- og kennsluráðgjafi 
í Hólabrekkuskóla. Markmiðið með vina-
bekkjum er að sögn Önnu Maríu að minnka 
skilin milli yngri og eldri bekkja. „Oft eru 
yngri krakkarnir hálf feimnir og jafnvel 
hræddir við unglinga en með því að eiga 
eldri vinabekk læra þau að unglingarnir eru 
yndislegir,“ segir hún glaðlega. Hún tekur 
dæmi um samtal sem hún heyrði á göngum 
skólans fyrir ekki alls löngu. „Þá heyrði ég 
lítinn strák segja við vin sinn: „Við þurfum 
ekki að vera hræddir við unglingana lengur.“

Finna Fyrir ábyrgðarkennd
Í stórum dráttum gengur verkefnið þannig 
fyrir sig að börnin í fyrsta bekk fá úthlut-
aða vini úr sjötta bekk. Þessi vinapör fylgj-
ast að í gegnum alla skólagönguna þannig að 
þegar yngri börnin eru komin í fimmta bekk 
eiga þau stóran vin í tíunda bekk. Þegar þau 
síðan koma í sjötta bekk verða þau sjálf stór-
ir vinir og eignast lítinn vin í fyrsta bekk.

Anna María segir yfirleitt reynt að halda 
sömu vinapörum ef allt gengur vel, en þó 
verði alltaf einhverjar breytingar, enda börn 
að byrja og hætta í skólanum.

Vinabekkirnir gera ýmislegt saman og 
fara í heimsókn hvor til annars. „Ef eitt-
hvað er um að vera í skólanum eins og ein-

eltisvika eða ámóta þá vinna þessir bekk-
ir saman að verkefnum. Ef allur skólinn fer 
eitthvað saman, til dæmis til kirkju eða á 
aðra viðburði, þá sitja litlir og stórir vinir 
saman.“

Þó yngri nemendum finnist gaman að 
eiga eldri vin segir Anna María að eldri 
nemendur séu ekki síður spenntir fyrir 
að eignast litla vini. „Þeir líta á þetta sem 
ábyrgðarhlutverk og standa sig yfirleit 
rosalega vel. Sumir hreinlega blómstra í 
því að vera innan um lítil börn,“ segir hún 
brosandi.

Vinaliðar í Frímínútum
Anna María segir Hólabrekkuskóla leggja 
mikla áherslu á góðan skólabrag. Skólinn 
vinni gegn einelti með kröftugu Olweusar-
teymi en fleiri þættir stuðli að góðum skóla-
anda, þar á meðal vinabekkjakerfið.

Annað verkefni sem hefur stuðlað að 
minnkandi einelti í skólanum er vinaliða-
verkefnið. „Þetta er þriðja árið sem við starf-
rækjum það,“ segir Anna María en verkefn-
ið gengur út á að virkja börnin í frímínút-
um. Svokallaðir vinaliðar, sem eru hópur 
nemenda skólans, sjá um að stýra leikjum 
á skólalóðinni fjórum sinnum í viku. Börn-
in geta valið á milli fjölbreyttra leikja, allt 
frá fótbolta og snú snú upp í kubb og teygjó. 
„Markmiðið er að börnin leiki sér og enginn 
sé útundan,“ segir Anna María en töluverður 
árangur hefur náðst með verkefninu. „Þetta 
hefur hjálpað okkur með eineltistilburði í frí-
mínútum en miklu minna er um það nú en 
áður. Þá eru börnin mun betur stemmd þegar 
þau koma inn úr frímínútum.“

Stórir Vinir gera kraFtaVerk
Þegar börnin í Hólabrekkuskóla hefja skólagöngu sína í fyrsta bekk eignast þau ekki aðeins vini í bekkjarfélögum sínum. 
Þau fá einnig sína eigin stóru vini úr sjötta bekk sem fylgja þeim næstu árin eða þar til þau sjálf gerast stórir vinir.

Múlalundur Vinnustofa SÍBS   
Reykjalundur 270 Mosfellsbær Sími 562 8500
mulalundur@mulalundur.is www.mulalundur.is

Láttu gott af þér leiða þegar þú verslar skólavörur
Vörur frá Múlalundi skapa störf fyrir fólk með skerta starfsorku

Takk fyrir að versla við Múlalund

Vinnustofa SÍBS

Skólavörur
Fjölbreytt úrval í fallegri verslun í Mosfellsbæ 

og vefverslun Múlalundar

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 



„Heilsudrekinn og Íþróttafélag-
ið Drekinn Wushu standa að 
þessu námskeiði í samvinnu við 
kínverska íþróttasambandið. 
Tveir sérfræðingar koma hing-
að frá virtum háskóla í Kína til 
að kenna,“ útskýrir Qing, eigandi 
Heilsudrekans. Hún segir tai chi 
alhliða leikfimi sem henti fólki á 
öllum aldri.

Fyrirlestrar í Hí
„Tai chi er fyrir alla, bæði keppn-
isfólk og þá sem vilja einfaldlega 
hugsa um heilsuna. Þarna gefst 
fólki tækifæri til þess að læra 
tæknina og að kynna sér heim-
spekina sem liggur að baki tai 
chi, en námskeiðið verður einn-
ig byggt upp á fyrirlestrum sem 
haldnir verða í Háskóla Íslands,“ 
segir Qing.

Gerir öllum Gott
„Tai chi leikfimin byggist á mjúk-
um og hægum hreyfingum þótt 
bakgrunnur leikfiminnar sé bar-
dagaíþrótt. Þessar hægu hreyf-
ingar hafa áhrif á orkurásir lík-
amans og gagnast fólki því vel 
gegn streitu og kvíða og til þess 
að ná bæði líkamlegu og andlegu 
jafnvægi. Tai chi hentar fólki sér-
staklega vel sem glímir við hjarta-
vandamál, of háan blóðþrýsting og 
sykursýki. Þá hjálpar tai chi einn-
ig þeim sem glíma við svefnleysi 
eða einbeitingarskort. Til dæmis 
hafa krakkar verið að æfa tai chi 
hjá okkur og gengið betur að ein-
beita sér í skólanum,“ útskýrir 

Fólk er kynninGarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala 
og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson 
umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Lilja Björk Hauksdóttir, 
liljabjork@365.is, s. 512 5372 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, s. 512 5367  
Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358  
Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 5457 | 
Jóhann Waage, johannwaage@365.is, s. 512 5439 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is,  
s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.is, s. 512 5433 

ragnheiður  
tryggvadóttir
heida@365.is

Á námskeiðinu gefst tækifæri til þess að læra tæknina og að kynna sér heimspek-
ina sem liggur að baki tai chi. námskeiðið verður einnig byggt upp á fyrirlestrum 
sem haldnir verða í Háskóla Íslands.

tai chi leikfimin byggist á mjúkum og 
hægum hreyfingum þótt bakgrunnur 
leikfiminnar sé bardagaíþrótt. mynd/

Heilsudrekinn

Virkja innri  
orku með tai CHi
kynningarnámskeið í tai chi, fornri kínverskri sjálfsvarnarlist, verður 
haldið í Heilsudrekanum í Skeifunni 3j dagana 26. ágúst til 3. september. 
Leiðbeinendur verða Hou Wen og Yu Jun Ling en þau eru bæði 
sérfræðingar í faginu. Skráningu á námskeiðið fylgir frítt mánaðarkort.

Qing en leggur áherslu á að tai chi 
geri öllum þeim sem stunda hana 
gott. „Fullfrískt fólk hefur gott af 
því að stunda tai chi. Leikfimin 
gengur út á jafnvægi en ekki bara 
út á að hreyfa hendur og fætur. 
Með tai chi virkjum við innri orku 
til hreyfingar,“ útskýrir Qing.

Frítt mánaðarkort
„Þeir sem skrá sig á námskeið-
ið fá frítt mánaðarkort til viðbót-
ar til að æfa í Heilsudrekanum og 
virkja betur þá tækni sem fólk 
lærði á námskeiðinu.“

Skráning fer fram í síma 553 
8282. Nánari upplýsingar um nám-
skeiðið er að finna á Facebook-síðu 
Heilsudrekans.

bryngeir Valdimarsson segir ótrúlega gefandi að kenna grunnskólabörnum. „að fylgjast með þeim læra eitthvað nýtt og sjá 
þegar þau skilja hlutina, það er æðislegt.“  fréttablaðið/ernir

„Allra fyrsta kennslustundin mín 
var mjög skemmtileg. Maður þarf 
auðvitað að vera sveigjanlegur 
og uppátækjasamur, geta brugð-
ist strax við alls konar aðstæð-
um sem upp koma. Það þýðir ekk-
ert annað en að hafa gaman af því 
óvænta í þessu starfi,“ segir Bryn-
geir Valdimarsson, spurður út í 
kennarastarfið en hann er á síð-
asta árinu í kennaranámi við HÍ. 
Meðfram náminu kennir hann í 
Valhúsaskóla en hefur unnið sem 
forfallakennari í grunnskólum síð-
ustu fjögur árin.

„Ég hef kennt öllum aldri og 
öll fög nema sund. Það er mikill 
munur á að kenna fyrsta eða sjötta 
bekk,“ segir Bryngeir og viður-
kennir að það sé áskorun að halda 
stórum hóp af sex ára krökkum 
við efnið. Sérstaklega fyrir afleys-
ingakennara.

ForFallakennari  kemst upp 
með ýmis trix
„Krakkarnir reyna á nýja kenn-
arann, að sjálfsögðu. Í forfalla-
kennslu er meira að segja gert 
ráð fyrir því að erfitt sé að halda 
fullri áætlun,“ segir hann sposk-
ur. „Í forföllum beitir maður 
líka frekar skyndilausnum sem 
maður myndi ekki nota í almennri 

kennslu. Semur við krakkana um 
að sleppa þeim fyrr út úr tíma ef 
þau vinni vel og fleira í þeim dúr. 
Maður reddar sér, frekar en að 
fá kannski ekkert út úr kennslu-
stundinni. Oft verður reynd-
ar þá svo gaman að nemendurn-
ir gleyma samningnum og vinna 
af kappi þar til bjallan hring-
ir út. Aðal málið er að ná til nem-
endanna strax í byrjun, þá vinna 
báðir aðilar vel og miklu meira 
kemst í verk.“

ÆðisleGt að sjá þau lÆra 
eittHVað nýtt
Hvað gefur þér mest í starfi? „Að 
sjá hvaða áhrif ég get haft á ung-
mennin, að fylgjast með þeim 
læra eitthvað nýtt og sjá þegar 
þau skilja hlutina, það er æðis-
legt. Það er ástæða þess að ég fór 
í þetta nám, að geta mótað æsk-
una, haft áhrif og hjálpað krökk-
um að komast út í samfélagið sem 
best undirbúin,“ segir Bryngeir. 
„Kennari í dag þarf að vera allt 
í senn sálfræðingur, hjúkrunar-
fræðingur, fjölskylduráðgjafi og 
menntari.“

Þetta er þá ekki „þægileg inni-
vinna“?

„Ja, sumarfríin eru góð,“ segir 
Bryngeir hlæjandi. „En nei, þetta 
starf er ekki þannig að maður 
stimpli sig út klukkan fjögur. Þetta 
er vinna sem maður tekur með sér 
heim og ég vil taka hana með mér 

heim. Maður er stöðugt í einhverj-
um pælingum um það hvernig 
maður getur kynnt eitthvað fyrir 
krökkunum. Jafnvel getur atriði 
í bíómynd sem ég er að horfa á í 
sófanum heima kveikt hugmynd að 
einhverju sem ég get nýtt í kennsl-
unni. Mitt aðalfag er samfélags-

fræði og ég kenni upplýsingatækni 
með í þeim skólum þar sem hún er 
sér námsgrein. Í Valhúsaskóla er 
það svo. Ég er mikið fyrir leiki í 
kennslu. Ef maður hefur gaman 
af hlutunum man maður þá frek-
ar,“ segir Bryngeir og vill alls ekki 
meina að íslenskir krakkar séu 

agalausir og óþægir upp til hópa.
„Það má auðvitað vel vera að 

nútímakrakkar séu eirðarlausir 
en veruleiki krakka í dag er allt 
annar en til dæmis þegar ég var 
í skóla. Skólaumhverfið þarf að 
breytast með breyttum tímum og 
það gerist smám saman.“

Vill taka Vinnuna með sér Heim
Bryngeir Valdimarsson er á fimmta ári í kennaranámi við HÍ. Hann segir starfið einstaklega gefandi þó það sé krefjandi 
á köflum. Sem forfallakennari komist hann upp með ýmis trix en hann taki vinnuna með sér heim öll kvöld.

Síðumúli 31  -  108 Reykjavik  -  S: 562-9018 / 898-5618
info@arcticstar.is   -  www.arcticstar.is

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA

Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yfir fimmtíu tegundir af  
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni   

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húðpróteins og insúlins 

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er 
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á www.arcticstar.is

Arctic Star sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum, 
heilsubúðum og hagkaupum. 

ENDALAUS GSM
2.990 KR.

Endalaust sumar

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS OG 30 GB GAGNAMAGN*
EKKI HAFA ÁHYGGJUR AF SÍMNOTKUNINNI Í SUMAR!

Settu þig í samband og fáðu Endalausan GSM 1817 365.is
*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. Nánari upplýsingar er að finna í GSM skilmálum á 365.is
*30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB
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Ármúla 11, 108 Reykjavík  ı  Sími 555 7080  ı  www.dale.is

S k r á n i n g  á  dale . is   N á n a r i  u p p l ý s i n g a r  í  s í m a  555 7080

// Ókeypis kynningartímar
Kynningartímar í Reykjavík, Ármúla 11, 3. hæð:

Fullorðnir            1. september kl. 20:00 til 21:00

Fullorðnir            7. september kl. 20:00 til 21:00

Ungt fólk, 10 til 15 ára   31. ágúst kl. 19:00–20:00

Ungt fólk, 16 til 25 ára   31. ágúst kl. 20:00–21:00

 

Upplýsingar um fleiri kynningartíma og skráning

á www.dale.is

// Næstu námskeið
Dale Carnegie kvöldnámskeið ................12. september

Dale Carnegie á þremur dögum ............ 16. september

Áhrifaríkar kynningar ...............................21. september

Dale Carnegie kvöldnámskeið ...............27. september

Sölunámskeið ................................................... 4. október

Dale Carnegie morgunnámskeið.................. 5. október

Stjórnendaþjálfun............................................ 6. október

Leiðtogaþjálfun fyrir stjórnendur................ 6. október

Dale Carnegie á laugardögum ...................... 8. október

Framúrskarandi öryggishegðun..................10. október

Árangursrík framsögn ..............................22. nóvember

// Námskeið Akureyri
Dale Carnegie námskeið ................................ 4. október

Nánari upplýsingar á www.dale.is

„Það jók sjálfstraust mitt að takast á við aðstæður sem gjarnan 
vekja kvíða og ótta. Ég fékk þjálfun í að nýta hæfileikana sem
í mér búa. Með því að leysa krefjandi verkefni lærði ég jákvæðari 
leiðir í samskiptum við aðra. Námskeiðið gaf mér þor til að 
standa með mínum eigin skoðunum. Ég fékk nýja sýn á sjálfa mig. 
Í staðinn fyrir hindranir sé ég núna fleiri tækifæri í lífinu.“ 

// Kolbrún Dröfn Ragnarsdóttir, markaðsráðgjafi

S K R Á Ð U  Þ I G  T I L  L E I K S
Dale Carnegie námskeið

Námskeiðin okkar eru rétta verkfærið til að breyta því sem þarf til að ná betri 
árangri í star� og einkalí�. Þú lærir að virkja styrkleikana til að hafa aukin áhrif, 

bætir samskipti og treystir sambönd með jákvæðu viðhor� og skarpari tjáningu.
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Að mörgu er að huga þegar skólarn-
ir byrja og foreldrar þurfa að hafa 
sig alla við til að muna að fjárfesta 
í ótal munum og fötum sem eitt 
barn þarf á einum vetri. Íþrótta-
skór, strokleður, nestisbox, stíla-
bækur, yddarar, sundpokar, vett-
lingar, vettlingar, vettlingar … list-
inn nær út að ystu sjónarrönd og 
töluverð fjárútlát geta fylgt þess-
um aðföngum.

Þegar búið er að safna saman 
öllu því sem eitt barn þarf að hafa 
með í skólann er komið að því allra 
mikilvægasta í ferlinu, að merkja! 
Góðar merkingar geta bæði spar-
að tíma, fyrirhöfn og fé því þó eitt 
strokleður kosti ekki mikið þá safn-
ast þegar saman kemur.

Það er mikilvægt að merkja sem 
allra mest af því sem barnið fer 
með í skólann, allt frá kuldagöllum 
niður í hárteygjur. Það er ótrúlegt 
hvað getur týnst á heilum skóladegi 
og ekki minna magnað hvað marg-
ir krakkar eiga alveg eins vettlinga, 
stígvél, bækur, töskur, stílabækur, 
strokleður og nestisbox og barn-
ið þitt.

Merkingar geta verið margs 
konar. Það er hægt að skrifa, 
stimpla, hefta, sauma og þrykkja, 
nota límmiða, merkifána, breitt 
túss, mjótt túss, þó umfram allt  
alltaf vatnshelt og langvirkandi 
túss.

Auðvitað er best að merkja með 
fullu nafni, heimilisfangi, bekk og 
símanúmerum allra foreldra en 
verum raunsæ, sumt er einfaldlega 
of lítið til að það sé pláss fyrir allar 
þessar upplýsingar nema ef ætl-
unin er að lesa með smásjá. Minni 
hluti er nóg að merkja með nafni og 
bekk eða bara símanúmeri. Til að-
greiningar getur líka verið þægi-
legt að velja einfaldan stimpil og 
merkja með honum alla hluti barns-
ins, taka síðan mynd af stimplinum 
og þegar eitthvað týnist er hægt að 
setja myndina inn í Facebook-hóp 
bekkjar eða skóla með lýsingu á því 
sem týnt er og þeim orðum að þessi 
stimpill sé á gripnum eða flíkinni.

Blýanta er hægt að 
merkja með fornafni á 

mjóum límmiða. 

Snúið getur verið að 
merkja svona yddara 
en lítill límmiði með 
stimpli ætti að virka. 

Húfur og fleiri flíkur er 
best að merkja með því 
að skrifa nafn og síma-
númer á þvottamiðann.

Þessar skólatöskur eru ólíkar en sumar skólatöskur eru svo líkar að þær eru eins. 
Þá er gott að hengja eitthvað utan á töskuna, til dæmis lítinn bangsa eða flott 
endurskinsmerki til aðgreiningar. 

Úlpur geta verið 
dýrar og því mikil-

vægt að merkja 
þær vel. 

Sumir merkja hvern einasta lit, aðrir sætta sig við óhjákvæmileg afföll. 

það margborgar 
sig að merkja
Eitt af því hagkvæmasta sem foreldrar skólabarna geta tileinkað sér er 
að merkja eignir barna sinna, allt frá kuldagalla niður í hárteygjur.

Þeim sem eiga „týnið“ barn 
(barn sem hefur náttúrulega ofur-
hæfni til að týna hlutum) er einn-
ig bent á að kynnast skólaliðum 
og öðru lykilstarfsfólki skólans og 
jafnvel kynna það fyrir stimplinum. 
Það er miklu þægilegra að vera á 

kumpánlegum nótum við fólk þegar 
þú þarft að eiga við það samskipti á 
hverjum degi við að grafa gegn um 
fjöll af dökkleitum barnafötum.

Og eitt mikilvægt í lokin: merkja 
báða vettlingana, sokkana, skóna og 
bæði stígvélin – annað er ekki nóg!

HAUST
NÁM
SKEIÐ
2016

SKRÁ
NING
HAFIN
Nánar á www.mir.is og  
í síma 551 1990 milli  
kl. 13:00 og 17:00.
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Söngskólinn í Reykjavík býður upp 
fjölbreytt söngnám fyrir fólk á 
öllum aldri, allt frá 11 ára byrjend-
um til nemenda sem stefna að út-
skrift sem einsöngvarar eða söng-
kennarar.

Garðar Cortes stofnaði skólann 
árið 1973 en hann nam á sínum 
tíma við tónlistarháskóla í Bret-
landi. Frá upphafi hefur því Söng-
skólinn verið í samstarfi við The 
Associated Board of the Royal 
Schools of Music í Bretlandi að 
sögn Ásrúnar Davíðsdóttur, að-
stoðarskólastjóra Söngskólans. 
„Þaðan koma því prófdómar-
ar tvisvar á ári og meta frammi-
stöðu nemenda okkar. Söngskól-
inn er miðsvæðis í borginni, í eigin 
húsnæði að Snorrabraut 54, og þar 
iðar allt af lífi og söng frá morgni 
til miðnættis því skólinn rekur 
einnig eigin tónleikasal sem nefn-
ist Snorrabúð.“

Almennt nám við skólann skipt-
ist í grunnnám, miðnám og fram-
haldsnám og síðan er boðið upp 
á háskólanám, sem skiptist í ein-
söngvara- og söngkennaranám en 
langflestir söngkennarar á Íslandi 
hafa hlotið menntun sína í Söng-
skólanum í Reykjavík. „Námið 
er deildaskipt og í unglingadeild, 
sem ætluð er 11-15 ára nemend-
um, kynnast nemendur undir-
stöðu í réttri raddbeitingu. Þar 
kynnast þeir líka alls konar tón-
list en þó einkum léttri tónlist, t.d. 
söngleikjatónlist, sem er vinsæl 
hjá þessum aldurshópi, ekki síst 
þar sem einnig er lagt upp úr leik-

rænni þjálfun, dansi og hreyfing-
um með tónlistinni.“

Ungviðið blómstrar
Auk þess býður söngskólinn upp 
á ýmis námskeið, t.d. helgar-
námskeið fyrir kóra, söngnám-
skeið utan venjulegs vinnutíma 
og ýmis meistaranámskeið. „Þar 
má helst nefna meistaranámskeið 
sem Kiri te Kanawa, ein þekkt-
asta söngkona samtímans, hefur 
oft haldið hér. Um miðjan sept-
ember munu Regine Köbler, söng-
kennari við Tónlistarháskólann í 
Vínarborg, og Marcin Koziel, pí-
anóleikari við sama skóla og við 
Kammeroper Wien og Theater 
an der Wien, halda meistaranám-
skeið í Söngskólanum.“

Ásrún segir afar mikilvægt 
fyrir alla sem vilja syngja að 
læra frá grunni að beita rödd-
inni rétt. „Misbeiting getur vald-
ið varanlegum raddskemmdum. 
Það er svo mikilvægt að gera 
sér grein fyrir að það skiptir 
ekki máli hvaða tegund tónlistar 
maður vill helst syngja, t.d. dæg-
urlög, söngleikjalög, óperettu- 
eða óperusöng. Þeir sem velja 
sér söng sem atvinnu þurfa að 
vera tilbúnir að söðla um og taka 
þátt í ýmsum sönguppá komum 
ef þeir ætla að gera sönginn að 
ævistarfi. Þetta hef ég oft feng-
ið staðfest frá söngvurum sem 
numið hafa við skólann og byggt 
á þeirri tækni. Þeir eru ávallt svo 
þakklátir fyrir að hafa grunn-
þekkingu og tækni til að byggja 

á, út á hvaða braut sem þeir fara 
í söngnum.“

Hún segir námið veita nem-
endum ómælda gleði og byggja 
upp sjálfstraust þeirra. „Ung-
viðið okkar bókstaflega blómstr-
ar hér og það kemur greinilega 
fram á tónleikum og í söngleikja-
uppfærslum sem deildin held-
ur minnst tvisvar á vetri. Það 
ánægjulega hefur nú gerst, að tölu-
vert hefur fjölgað í hópi drengja 

sem sækja um nám við skólann og 
verður verkefnaval sniðið að því.“

inntökUpróf standa yfir
Margir af fyrrverandi nemend-
um Söngskólans eru orðnir stór 
nöfn í söngvaraheiminum og er 
Kristinn Sigmundsson sennilega 
þekktastur þeirra allra að sögn 
Ásrúnar. „Í haust bætist nýtt nafn 
í þessa söngvaraflóru þegar nem-
andi frá Söngskólanum stígur á 

svið í Scala-óperunni í Mílanó. 
Það er Kristín Sveinsdóttir sem 
mun syngja þar fyrst íslenskra 
söngkvenna. Einnig hafa margir 
af okkar þekktustu söngvurum, á 
léttara sviðinu, hafið söngnám hér 
í Söngskólanum og má þar nefna 
Emiliönu Torrini, Eivöru Pálsdótt-
ur, Sigríði Thorlacius, Svavar Knút 
og Kristjönu Stefánsdóttur.“

Nú næstu daga fara fram inn-
tökupróf við Söngskólann sem 
allir umsækjendur þreyta. „Þar 
er hlustað eftir því hvort röddin 
er óskemmd og með góða þroska-
möguleika, gott tóneyra þarf að 
vera til staðar og önnur undirbún-
ingsmenntun hjálpar auðvitað til, 
þótt hún sé ekki skilyrði fyrir inn-
töku í Söngskólann í Reykjavík.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.songskolinn.is.

Það er svo mikil-
vægt að gera sér 

grein fyrir að það skiptir 
ekki máli hvaða tegund 
tónlistar maður vill helst 
syngja, t.d. dægurlög, 
söngleikjalög, óperettu- 
eða óperusöng.

Ásrún Davíðsdóttir

Tvær rísandi stjörnur úr Söngskólanum: Jóna G. Kolbrúnardóttir (t.v.) og Kristín 
Sveinsdóttir. Jóna var með tónleikaröð heima í sumar og Kristín mun stíga á svið í 
haust í Scala-óperuhúsinu í Mílanó, fyrst íslenskra kvenna.

nám sem veitir ómælda gleði
Söngskólinn í Reykjavík kynnir Söngskólinn í Reykjavík var stofnaður árið 1973 og býður upp á fjölbreytt söngnám fyrir 
fólk á öllum aldri. Auk þess er boðið upp á ýmiss konar námskeið fyrir hópa og einstaklinga. Inntökupróf standa nú yfir.

Innritun 
Skólaárið
2016-2017
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Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Kerlingarfjöll njóta sívaxandi vin
sælda meðal innlendra og erlendra 
ferðalanga, enda eru þau ein af 
helstu náttúruperlum Íslands. Þar 
sameinast stórkostlegt landslag, 
fjölbreytt og fróðleg jarðfræði og 
ekki síst ótrúleg litadýrð þar sem 
fyrir koma jarðhitasvæði, jöklar og 
fallegur gróður.

Margir heimsækja fjöllin í dags
ferð en aðrir gista og taka lengri 
tíma í að fara um nokkrar af þeim 
fjölmörgu gönguleiðum sem þar 
eru í boði, að sögn Páls Gíslasonar, 
framkvæmdastjóra Fannborgar 
ehf., sem á og rekur Hálendismið
stöðina í Kerlingarfjöllum.

Á fjórða áratug síðustu aldar 
byggði Ferðafélag Íslands skála 
í Kerlingarfjöllum og markar sú 
framkvæmd eiginlegt upphaf ferða
mennsku á svæðinu. „Auðvitað lá 
leið margra hingað áður. Hér má til 
dæmis finna örnefnin Snorrahver 
og Ögmundur til heiðurs fylgdar
mönnum Þorvaldar Thoroddsen 
sem kom hingað á seinni hluta 
19. aldar.“

Vinsælar göngur
Árið 1961 hófust skipulagðar skíða
ferðir í Kerlingarfjöll. Þær voru 
undanfari stofnunar Fannborgar, 
félags sem stofnað var til að reka 
skíðaskóla á svæðinu til ársins 
2000. „Eftir 2000 og fram á þenn
an dag hefur eingöngu verið rekin 
hér gisti og veitingaþjónusta. Árið 
2008 komu 500.000 ferðamenn til 
landsins og um 8.000 þeirra heim
sóttu Kerlingarfjöll eða um 1,6 
prósent allra þessara gesta lands
manna. Með sívaxandi straumi er
lendra ferðamanna hefur þetta hlut
fall haldist þannig að sífellt fleiri 
heimsækja okkur ár hvert. Íslensk
um ferðamönnum fjölgar líka en 
flestir þeirra sækja í gönguferðir 
hér um svæðið.“

Styttri og lengri gönguferðir eru 
vinsælar í Kerlingarfjöllum og ná
grenni þeirra, bætir Páll við. „Það 
má segja að þrenns konar flokkar 
gönguleiða séu í boði. Í fyrsta lagi 
er hægt að ganga á fjöll hér í ná
grenninu, til dæmis Snækoll. Þaðan 
er eitt besta útsýni sem um getur 
á landinu. Í öðru lagi má ganga 
um hverasvæðin í Hveradölum, 
þar sem litadýrð er mikil og um
hverfi magnað. Loks má nefna 
þann möguleika að ganga meðfram 

giljum Jökulfallsins, sem er einn
ig mjög áhugavert og fallegt land
svæði. Úrval gönguleiða hér og í 
grenndinni er því mjög fjölbreytt, 
sérstaklega þegar haft er í huga að 
úr Kerlingarfjöllum er innan við 
klukkustundar akstur í Hvítárnes, 
að Þverbrekknamúla og á Hvera
velli. Svo má líka nefna Þjórsárver 
en þangað er heldur lengra að fara.“

góð aðstaða
Ýmis ferðafélög og gönguklúbbar 
skipuleggja reglulega ferðir í Kerl
ingarfjöll auk þess sem fært er 
þangað yfir sumartímann á öllum 
gerðum bifreiða. Þar má finna 
tjaldstæði og boðið er upp á svefn
pokapláss og gistingu í uppbúnum 
rúmum. Eldunaraðstaða er á staðn
um fyrir gesti og einnig veitinga
staður.

Nánari upplýsingar má m.a. finna á 
www.kerlingarfjoll.is.

ótrúleg litadýrð og náttúra
Stórkostlegt landslag, fjölbreytt jarðfræði og ótrúleg litadýrð eru meðal einkenna Kerlingarfjalla. Straumurinn þangað 
vex með hverju árinu og njóta þau sívaxandi vinsælda hjá bæði innlendum og erlendum ferðamönnum.

Fjölmargar skemmtilegar gönguleiðir eru í Kerlingarfjöllum og nágrenni. MYND/PÁLL GÍSLASON

Páll Gíslason rekur Hálendismiðstöðina 
í Kerlingarfjöllum.

Fjölmargar skemmtilegar gönguleiðir eru í Kerlingarfjöllum og nágrenni. 
MYND/PÁLL GÍSLASON
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Þarf að endurnýja 
letrið á steininum?
Graníthöllin tekur að sér að 
hreinsa oG  endurmála letur á 
leGsteinum.  einniG tökum við að 
okkur að rétta af leGsteina sem 
eru farnir að halla. 

fyrir

eftir

með öllum legsteinum
allt innifalið

Bæjarhrauni 26, 
hafnarfirði

sími 555 3888 
granithollin.is

öll okkar verð miðast við 
fullBúinn stein með uppsetningu

329.000 kr. 
áður: 482.900 kr.

313.000 kr. 
áður: 462.900 kr.

385.000 kr. 
áður: 552.900 kr.

149.000 kr. 
áður: 276.600 kr.

270.000 kr. 
áður: 408.900 kr.

304.000 kr. 
áður: 451.900 kr.

268.620 kr. 
áður: 406.900 kr.

188.100 kr. 
áður: 306.700 kr.

188.100 kr. 
áður: 306.700 kr.

539.900 kr. 
áður: 746.000 kr.

297.420 kr. 
áður: 442.900 kr.
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BÍLAR &
FARARTÆKI

RENAULT Clio dynamic sport 
diesel. Árgerð 2016, ekinn 37 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.590.000. 
Rnr.288314.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2013, 
ekinn 60 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.980.000. Rnr.288164.

TOYOTA Rav4 gx plus diesel. Árgerð 
2015, ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.690.000. Rnr.151625.

TOYOTA Land cruiser 150 vx 
diesel. Árgerð 2013, ekinn 39 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 9.290.000. 
Rnr.151616.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Rafmagnsfjallareiðhjólin vinsælu fást 
hjá okkur. Þægileg 26” reiðhjól sem 
henta vel fyrir íslenskar aðstæður. 
Verð 188.900.- kr. Einnig til 28” 
borgarhjól.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

SUZUKI Jimny jlx. Árgerð 2013, 
ekinn 23 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.790.000.Rnr.107511.Á staðnum

SUZUKI Swift. Árgerð 2015, ekinn 5 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 2.690.000. 
Rnr.107381. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík

Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16

www.planid.is

Fíat Macluis P700 árg 2008 ek 48 þ 
km 3 l vél. Tvíbreitt rúm með aðgengi 
á þrjá vegu. Einn með ÖLLU. verð 8.5 
m, aðeins bein sala. Frábær bíll raðn 
122516

Fíat ducato P200 árg ‘07 ek 53 þ 
km, tímakeðja, markísa, sólarsella, 
myrkvagardínur. Nýja útlitið, toppbíll 
verð 5.9 m TILBOÐ nú 5.3 m raðn 
122524

Ford transit húsbíll árg 2009, 6 
manna, markísa, loftpúðafjörðun, 
bakkmyndavél, ek 96 þ km upptekin 
vél. Verð 4690 þ raðn 122522.

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfði, 110 Reykjavík

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Kia Sportage Luxury, 5/205, ek 66 þús 
km, dísel, 4wd, sjsk, tilboðsverð 4.590 
þús, er á staðnum, raðnr 152206.

100 bíLAR eRU fLUttIR 
í SteKKjARbAKKA 4 VIÐ 

hLIÐINA Á GARÐheIMUM.
Vantar bíla á skrá og á staðinn. 
100 bílar Stekkjarbakka 4, 109 

Reykjavík

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

ÞÉttUR OG GÓÐUR!!!
FORD Explorer Sport Trac 4wd. 
Árgerð 2005, ekinn 188þ.km., bensín, 
sjálfskiptur, Krókur, Cruise, Pallhús, 
Leður o.fl. Nýleg dekk. Gott eintak! 
Til sýnis og sölu á Bílalíf, Kletthálsi 
2, S:562-1717. Verð 1.290.000. 
Rnr.128097.

7 MANNA - SjÁLfSKIPtUR
MAZDA 5 sjálfskiptur. Árgerð 2008, 
ekinn 138þ.km., bensín, sjálfskiptur. 
Gott eintak, Góð þjónusta! Verð 
1.980.000. Til sýnis og sölu á Bílalíf, 
Kletthálsi 2, S:562-1717, Rnr.127993.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

 bílar til sölu

NÝR LandCruiser GX 150, ek. 4 þús 
km., 33” breyting, vel búinn bíll., uppl. 
í s. 773-3313

Ford Fiesta Trend 2007 Sérlega 
fallegur bíll ekinn aðeins 32.000km. 
Einn eigandi. Svart sanseraður, 
beinskiptur, 5-dyra. Heilsársdekk, 
skoðaður 2016. Engin skipti. Verð 
1.090.000. Uppl. í s. 6637575

 0-250 þús.

OPEL - VECTRA-B árg ‘98. Nýskoðaður 
2017. Ekinn aðeins 135.000 km. Mjög 
góður bíll í toppstandi. Mjög góð 
nagladekk á felgum fylgja Verð aðeins 
230.000-kr. Uppl. í síma 779-2416

 250-499 þús.

SjÁLfSKIPtUR 
SPARIbAUKUR

Honda civic árg 98 ek.147 þús, 
sjálfskiptur, sk.17, nýleg tímareim,nýtt 
púst, góður bíl sem lýtur vel út og 
eyðir litlu, verð 380 þús möguleiki á 
100% láni S.841 8955

 bílar óskast

bíLL ÓSKASt Á 25-250ÞúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Kerrur

United bílavagn. Eins og nýr Lengd 
8 m breid 2.50 Verð 3,600.000 Sími 
893-6321

 hjólbarðar

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

 Varahlutir

 Lyftarar

ÞJÓNUSTA

 bókhald

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

 búslóðaflutningar

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

 Spádómar

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

 Óskast keypt

hRINGStIGI ÓSKASt
Lengd: 3.15m eða lengri 

Æskileg breidd 80-90cm. 

Upplýsingar í síma 896-4494

KAUPUM GULL -  
jÓN & ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

 til bygginga

hARÐVIÐUR tIL 
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

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

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

Hefurðu áhuga á 
að vinna í leikhúsi? 

Ljósadeild Borgarleikhússins leitar að starfskrafti 
í deildina við almenna leikhúslýsingu.  

Áhugi á leikhúsi og viðburðum nauðsynlegur. 
Rafvirkja/rafeindavirkjamenntun æskileg, ekki nauðsynleg.

Áhugasamir sendi tölvupóst á 
borgarleikhus@borgarleikhus.is, merkt - Starf í ljósadeild.

atvinna

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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



Ingi Rúnar Eðvarðsson bendir á að hagvöxtur sé drifinn áfram af byggingaframkvæmdum og ferðaþjónustu. Hann spyr hvað eigi að verða um háskólaborgarana. FRéttablaðIð/GVa

l	MS Fjármál fyrirtækja
l	MS Fjármál MFin
l	MS Mannauðsstjórnun
l	MS Markaðsfræði og  

alþjóðaviðskipti
l	MS Nýsköpun og viðskiptaþróun
l	MS Stjórnun og stefnumótun
l	MS Verkefnastjórnun
l	MS Viðskiptafræði
l	MA Reikningsskil og 

endurskoðun
l	Skattaréttur og reikningsskil
l	MBA nám í viðskiptafræði

Framhaldsnám í boði í 
viðskiptafræðideild

yfirgefa land. „Er þetta bara unga 
fólkið sem fer til þess að sækja sér 
menntun, eða eru fleiri að fara sem 
við viljum ekki missa úr landi?“ Ingi 
Rúnar segir þó jákvæð teikn á lofti 
þar sem leikjaiðnaðurinn og tölvu-
bransinn í heild vaxi mikið. Íslensk-
ir háskólar hafi verið að mennta 
mikið af tölvunarfræðingum. „Og 
svo er vissulega eitthvað að gerast í 
nýsköpun. En maður veltir fyrir sér 
á hverju við ætlum að byggja varð-
andi framtíðar atvinnuuppbygg-
ingu á Íslandi. Ætlum við að byggja 
á ódýrri orku og hráefni og lítt 
menntuðu vinnuafli? Eða ætlum við 
að fara þá leið að reyna að nýta það 
menntaða vinnuafl sem við erum 
með og reyna að auka afkastagetu 
og framleiðni í fyrirtækjum. Þarna 

finnst mér við standa á tímamótum 
og þurfum að huga að því á næstu 
árum að vera með nýja atvinnu-
stefnu og ný sóknarfæri þar sem 
við nýtum hið háskólamenntaða 
fólk í ríkari mæli en við höfum gert 
á síðustu árum.“

Æskilegt að sameina og vinna 
meira saman
Ingi Rúnar telur að það hafi verið 
til góðs þegar Háskólinn í Reykja-
vík hóf starfsemi. Þá hafi orðið til 
samkeppni og fólk hafi getað valið 
milli tveggja menntastofnana. Í dag 
eru fjórir skólar sem bjóða upp á 
viðskiptafræðinám. Það er Háskóli 
Íslands, Háskólinn í Reykjavík, 
Háskólinn á Bifröst og Háskólinn 
á Akureyri. „Ég var að kenna lengi 
við Háskólann á Akureyri og ég held 
að það megi fækka þessum stofn-
unum. Reyna að sameina meira og 
hafa aukna samvinnu með það að 
markmiði að nýta féð betur til rann-
sókna og hins vegar að bjóða upp 
á góða þjónustu fyrir nemendur,“ 
segir Ingi Rúnar. Markmiðið yrði 
ekki að spara heldur að efla stofnan-
irnar sem kennslu- og rannsóknar-
stofnanir.

Hann leggur þó áherslu á að við 
sameiningu og samstarf yrði stað-
inn vörður um jafnt aðgengi að 
námi. „Enn er það þannig að það 
munar miklu á höfuðborgarsvæð-
inu og landsbyggðinni hvað það er 
miklu hærra hlutfall á höfuðborgar-
svæðinu sem er með háskólamennt-
un. Þannig að aðgengi að menntun 
skiptir gríðarlega miklu máli.“

Ingi Rúnar segir það þó ekki 
vera stefnu viðskiptafræðideildar 
Háskóla Íslands að auka aðgengi 
fólks í dreifðari byggðum að námi. 
„Meðal annars út af því að Háskól-
inn á Akureyri er að gera það sem 
ríkisháskóli. Og við höfum ekki 
viljað fara út á þann markað,“ segir 
Ingi Rúnar og bendir á að Háskólinn 
á Bifröst bjóði líka upp á fjarnám.

Hver er þá sérstaða viðskipta-
deildarinnar í HÍ? „Ég held að okkar 
sérstaða felist í því að við erum búin 
að útskrifa stjórnendur í viðskipta-
lífinu síðan 1938. Einnig erum við 
með mikið úrval af meistaranámi. 
Það er okkar sérstaða,“ segir Ingi 
Rúnar og bætir við að enginn annar 
skóli geti boðið upp á jafn mörg 
námskeið á meistarastigi. Sérstaðan 
tengist því bæði þessari löngu sögu, 
fjölda nemenda og miklu námsúr-
vali. „Þetta tengist því að við erum 
hluti af Háskóla Íslands sem á sér 
gott orðspor og langa sögu. Við 
njótum þess.“

Er námið hér á Íslandi sam-
keppnishæft við það sem er erlendis? 
„Maður getur svarað þessu með 
ýmsum hætti. Okkar nám byggir 
upphaflega á norrænni fyrirmynd,“ 
segir Ingi Rúnar og nefnir Copen-
hagen Business School í Danmörku 
sem eina fyrirmynd. „Og yfirleitt er 
það þannig að þegar okkar nem-
endur ljúka B.Sc. námi eiga þeir 
tiltölulega greiðan aðgang að fram-
haldsnámi víðast hvar erlendis,“ 
bætir Ingi Rúnar við. Þetta bendi 
til þess að námið í HÍ og flestum 
íslenskum háskólum sé nokkuð 
gott.

Ingi Rúnar segir að erlendir nemar 
sæki í vaxandi mæli í nám við við-
skiptafræðideild Háskóla Íslands. 
Áhuginn á náminu vaxi með vax-
andi vinsældum Íslands. „Já, það er 
vinsælt og gerist æ vinsælla í grunn-
námi að það komi skiptinemar 
hingað. Ísland er inn. Ég hef nú ekki 
alveg töluna hvað þeir eru margir. 
En þeir skipta tugum, þeir erlendu 
nemar sem vilja koma hingað í eitt 
misseri eða svo.“

Svipmynd
Kristbjörg Edda  
jóhannsdóttir

„Það er náttúrulega miklu meira 
framboð í dag og hraðinn alveg 
gríðarlegur,“ segir Kristbjörg Edda 
Jóhannsdóttir, nýr forstjóri Kaffi-
társ, um breytingar sem orðið hafa 
á kaffivenjum Íslendinga síðustu ár. 

„Starbucks-menningin hefur svo-
lítið rutt sér til rúms í dag og gæðin 
ekki endilega í fyrirrúmi. En ég held 
að þetta sé að koma svolítið til baka. 
Fólk er farið að leggja meiri áherslu 
á gæði umfram magn og það er 
verða til þessi „slow brew“ menning 
því það er svo margt annað í boði 
en bara latté til að taka með.“ Krist-
björg tekur við starfinu af Aðalheiði 
Héðinsdóttur, stofnanda Kaffitárs, 
sem sinnt hefur starfinu frá árinu 
1990. Kristbjörg segir Aðalheiði 
ætla að hverfa frá daglegum rekstri 
en einbeita sér að kaffinu sjálfu. 
„Hún er örugglega sá Íslendingur 

sem mesta þekkingu hefur á kaffi 
og hefur getið sér gott orð erlendis,“ 
segir Kristbjörg um forvera sinn.

„Þannig að ég tek við rekstrinum 
og ekki síst markaðsmálunum. Þetta 
er náttúrulega frábært vörumerki, 
Kaffitár er orðið 26 ára,“ segir Krist-
björg. Hún vill leggja meiri áherslu 
á sérstöðu vörumerkisins Kaffi-
társ í starfinu. „Þessari sérstöðu 
hefur kannski ekki verið komið 
nægjanlega vel á framfæri. Það 
hefur kannski týnst undanfarin ár 
með auknu framboði af kaffi,“ segir 

Kristbjörg en bakgrunnur hennar er 
í vörumerkjastjórnun og markaðs-
málum. Hún starfaði sem forstjóri 
hugbúnaðarfyrirtækisins Men and 
Mice ehf. síðustu tvö ár. Áður var 
hún forstöðumaður markaðssviðs 
Símans og þar áður starfaði hún hjá 
Össuri í ellefu ár, meðal annars sem 
framkvæmdastjóri markaðssviðs 
fyrir Evrópu og framkvæmdastjóri 
vörustjórnunar.

Kristbjörg segir mikil tækifæri 
fylgja hinum aukna ferðamanna-
straumi til Íslands. Hingað til hafi 
starfsemi Kaffitárs að stærstum 
hluta verið í sölu á kaffi til Íslend-
inga í gegnum sölu til fyrirtækja, 
matvöruverslana og kaffihúsa. 
Ferðamennirnir komi fyrst og 
fremst á þau kaffihús sem eru nærri 
vinsælum ferðamannastöðum en 
Kaffitár rekur sjö kaffihús undir 
merkjum Kaffitárs og eitt undir 
merkjum Kruðerí Kaffitárs sem er 
einnig bakarí. Nýtt Kruðerí verður 
opnað innan skamms á Stórhöfða. 
ingvar@frettabladid.is

Brotthvarf að verða frá 
Starbucks-menningu
Kristbjörg Edda Jóhannsdóttir, nýráðinn forstjóri Kaffitárs, segir kaffivenjur 
Íslendinga taka örum breytingum. Leggja þurfi aukna áherslu á sérstöðu fyrir-
tækisins sem hafi að einhverju leyti týnst í framboðsflóði síðustu ára.

Kristbjörg segir tækifæri fólgin í að auka sérstöðu Kaffitárs. FRéttablaðIð/Hanna

Hún er örugglega sá 
Íslendingur sem 

mesta þekkingu hefur á kaffi 
og hefur getið sér gott orð 
erlendis.

Kristbjörg Edda Jóhannsdóttir,  
forstjóri Kaffitárs

Enn er það þannig 
að það munar miklu 

á höfuðborgarsvæðinu og 
landsbyggðinni hvað það er 
miklu hærra hlutfall á 
höfuðborgarsvæðinu sem er 
með háskólamenntun. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson

Fjárfestingafélag í Dubai hyggst lög-
sækja Deloitte í Mið-Austurlöndum. 
Endurskoðunarfyrirtækið er sakað 
um að hafa ekki komið upp um 
peningaþvætti hjá gjaldþrota líb-
önskum banka að því er Business 
Insider greinir frá.

Lebanese Canadian Bank (LCB) 
greiddi yfir 100 milljónir dollar, 
um 12 milljarða íslenskra króna árið 
2011 eftir rannsókn bandarískra 
yfirvalda á peningaþvætti bankans 
tengdu fíkniefnaviðskiptum og fjár-
mögnun Hezbollah og fleiri her-
skárra samtaka.

Deloitte hefur verið aðalendur-
skoðandi bankans frá árinu 1995. 
LCB var lokað eftir rannsókn FBI og 
DEA, sem fer með rannsókn fíkni-
efnamála í Bandaríkjunum. Eftir 
það voru flestar eignir LCB seldar 
franska bankanum Société Géné-
rale.

Haft er eftir forsvarsmönnum 
Deloitte á vef Business Insider að 
engin stefna hafi enn borist og fyrir-
tækið standi við það efni sem það 
hafi gefið út. Bandaríska fjármála-

ráðuneytið sagði í skýrslu árið 2011 
að reikningar hjá LCB hefðu ítrekað 
verið notaðir af einstaklingum sem 
tengdust fíkniefnasmygli og pen-
ingaþvætti vegna vanrækslu stjórn-

enda bankans. Nærri 230 milljónir 
dollara, um 17 milljarðar íslenskra 
króna, af illa fengnu fé, hafi farið í 
gegnum LCB á meðan Deloitte hafi 
séð um endurskoðun bankans. – ih

Deloitte lögsótt vegna peningaþvættis

Fjárfestingafélag í Dubai telur Deloitte ekki hafa staðið sig í stykkinu.
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Um helgina hélt næst æðsti emb
ættis maður á sviði peningamála
stefnu Bandaríkjanna, Stanley 
Fischer aðstoðarseðlabankastjóri, 
erindi þar sem hann fjallaði um 
stöðu bandaríska hagkerfisins. 
Það mikilvægasta sem frá Stanley 
Fischer  kom var klárlega að hægt 
hefur á framleiðniaukningu í 
Bandaríkjunum og að neikvæð lýð
fræðiþróun muni einnig draga úr 
möguleikunum á langtímahagvexti 
þar í landi.

Fischer sagði að þetta drægi 

dilk á eftir sér varðandi peninga
málastefnu Bandaríkjanna þar sem 
minni vöxtur á vergri landsfram
leiðslu þýddi að r* hefði líka fallið. 
r* er hugtak sem hagfræðingar nota 
um það sem kallað er „eðlilegt“ eða 
„hlutlaust“ vaxtastig, sem er það 
vaxtastig sem tryggir að verðbólga 
samræmist markmiðum seðlabank
ans og hagkerfið starfi almennt með 
fullum afköstum.

Ef r* er til langframa lægra – 
miklu lægra – en við héldum fyrir 
510 árum – þá þýðir það líka að 
þeir lágu stýrivextir sem nú eru 
í Bandaríkjunum, og reyndar í 
heiminum, eru sennilega varanlegir 
í eðli sínu. Um leið þýðir það að 
peningamálastefnan sé kannski 
ekki alveg eins „hagfelld“ og oft er 
sagt að hún sé, sem þýðir að það sé 
lítil ástæða til að hækka stýrivexti í 
Bandaríkjunum á næstunni.

Hið nýja samhljóða álit FOMC
Fischer er ekki fyrsti háttsetti emb
ættismaður seðlabankans sem segir 
slíkt. Reyndar virðist nýtt sam
hljóða álit vera að myndast á meðal 

meðlima hinnar mikilvægu nefndar 
Seðlabankans, Federal Open Market 
Committee. Á síðustu tveim vikum 
hafa þannig forstjóri svæðisseðla
bankans í Dallas, Robert Kaplan, og 
forstjóri svæðisseðlabankans í San 
Francisco, John Williams, báðir bent 
á að r* sé líklega mjög lágt og að 
Seðlabankinn ætti að taka það með 
í reikninginn þegar hann ákveður 
peningamálastefnu sína.

Athyglisverðast er að John Willi
ams hefur lagt til að Seðlabanki 
Bandaríkjanna ætti kannski að 
breyta peningamálastefnu sinni frá 
núverandi verðbólgumarkmiði sínu 
yfir í, til dæmis, markmið fyrir nafn
virði vergrar landsframleiðslu. Þá 
lægi Seðlabankanum miklu minna á 

að hækka stýrivexti og sýndi þann
ig merki um að Seðlabankinn muni 
ekki hækka stýrivexti á næstunni.

Ummæli Williams gætu opnað 
dyrnar fyrir grunnumræðu um skip
an peningamálastefnu Seðlabank
ans og við gætum hafið þá umræðu í 
næstu viku þegar seðlabankastjórar 
hvaðanæva úr heiminum hittast á 
árlegu málþingi svæðisseðlabank
ans í Kansas City um efnahagsstefnu 
í Jackson Hole í Wyoming.

Þátttakendur af fjármála mark
aðn um munu fylgjast sérstaklega 
með því hvort Janet Yellen seðla
bankastjóri tjái sig eitthvað í ræðu 
sinni á föstudaginn um r* og hvaða 
vísbendingar það muni gefa, ekki 
bara um peningamálastefnuna í 
náinni framtíð, heldur einnig um 
skipan peningamálastefnunnar í 
heild sinni.

Ef Yellen nefnir að r* hafi fallið 
væri það líka merki til fjármála
markaðanna um að það verði 
engin ástæða til að hækka stýri
vexti á þessu ári og því yrði vissulega 
fagnað af alþjóðlegum fjárfestum á 
verðbréfamörkuðum.

Hvað er r* og af hverju 
er það mikilvægt?

 Búist við verðfalli á fasteignamarkaði

Búist er við því að fasteignaverð í Bretlandi lækki á næsta ári vegna óvissu eftir að Bretar greiddu atkvæði um  að ganga úr Evrópusambandinu. 
Þessi kona virti fyrir sér fasteignaauglýsingar á göngu sinni í suðvesturhluta Lundúna fyrr í vikunni. Fréttablaðiði/EPa

Efnahagsmál
Jón Gunnar  
bernburg  
prófessor  
í félagsfræði við 
Háskóla Íslands

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Þátttakendur af 
fjármála mark aðn

um munu fylgjast sérstaklega 
með því hvort Janet Yellen 
seðlabankastjóri tjái sig 
eitthvað í ræðu sinni á 
föstudaginn um r*.

Fyrirtækjum í kvikmyndaiðnaði 
og sjónvarpsgerð hefur fjölgað 
gríðarlega mikið á undanförnum 
árum. Á árinu 2008 voru fyrirtæki 
sem að einhverju leyti störfuðu við 
sjónvarps eða kvikmyndagerð 304 
talsins og 2014 voru þau orðin 564. 
Þetta er áhugavert, sérstaklega í ljósi 
þeirra vinsælda sem Ísland nýtur 

sem tökustaður fyrir erlendar stór
myndir. Ísland er í tísku og mynd
bönd frá frægu fólki baðandi sig í 
íslenskum náttúruperlum minnka 
ekki vinsældir landsins. Markaðs
sókn okkar Íslendinga í þessa veru 
hefur því skilað sér vel bæði beint 
og óbeint til íslensku kvikmynda
fyrirtækjanna. Afþreyingariðnaður
inn í Ameríku leitar stöðugt leiða til 
þess að fanga nýja staði til að taka 
upp stórmyndir og vinsældir Íslands 
dvína ekki.

Í sjónvarps og kvikmyndaiðnaði 
voru 1.300 ársverk árið 2014. Skap
andi greinar eru ekki lengur bara 

listform heldur eru í þeim gríðarleg 
viðskiptatækifæri, líka á Íslandi. Það 
er mikil samkeppni um áhugaverða 
tökustaði og hafa löndin í kringum 
okkur, líkt og við Íslendingar, 
brugðist við því með því að endur
greiða hluta framleiðslukostnað
arins í formi skattaafsláttar. Með 
þessari meðgjöf óx heildarvelta um 
rúm 37% frá árinu 2009. Þetta kom 
fram í skýrslu sem viðskiptadeild 
HÍ, kynnti á dögunum en skýrslan 
var unnin í samstarfi FRÍSK og 
SÍK um kvikmynda og sjónvarps
markaðinn.

Ýmsar ástæður eru fyrir vin

sældum Íslands sem landi tæki
færanna í kvikmyndagerð. Hin 
óspillta stórkostlega náttúra okkar 
beinlínis kallar á að vera mynduð. 
Fagmennska íslensku kvikmynda
fyrirtækjanna er líka rómuð. Tæki
færi til vaxtar eru mikil á þessu sviði 
og má segja að stjórnvöld hafi með 
aðgerðum sínum stuðlað að því 
að efla erlenda kvikmyndagerð á 
Íslandi. Endurgreiðslukerfi vegna 
kvikmyndagerðar hefur verið ein 
meginstoðin í eflingu innlendrar 
kvikmyndagerðar og stuðlað að 
fjölgun verkefna og auknu umfangi 
sem síðan hefur leitt af sér fjölgun 

fagstarfa á ársgrundvelli. Á þessu 
ári voru samþykkt lög um framleng
ingu á endurgreiðslukerfinu með 
hækkun úr 20 í 25% að tillögu iðn
aðar og viðskiptaráðherra, Ragn
heiðar Elínar Árnadóttur. Hækkun 
á endurgreiðsluprósentunni skiptir 
höfuðmáli í samkeppni við önnur 
lönd um tökustaði. Fyrirtæki í 
kvikmyndagerð hafa orðið vör við 
aukinn áhuga fyrir því að taka upp 
stórmyndir á Íslandi eftir að greinin 
frétti af hækkuninni og 2017 lofar 
góðu. Við erum því með enn eina 
atvinnugreinina þar sem tækifæri 
til vaxtar eru mikil.

Blómstrandi kvikmyndaiðnaður á Íslandi
Hin hliðin
Eva Magnúsdóttir

Milli 1991 og 2003 áttu sér stað veiga
miklar breytingar í viðskiptalífinu; 
fjármagnið fékk ferðafrelsi og ríkið 
seldi banka og veigamiklar stofnanir. 
Líkt og í öðrum löndum myndaðist 
staðföst trú meðal stjórnmálaleiðtoga 
að ríkisvaldið ætti ekki að stjórna fjár
magnsöflunum lengur. Að ríkisforsjá 
bjagaði lögmál markaðarins og ylli 
stöðnun. Óheft myndi fjármagnið 
aftur á móti leita í æ meiri hagkvæmni 
og samfélagið allt myndi hagnast.

Vissulega heyrðist gagnrýni; sumir 
töluðu um ójöfnuð og náttúruspjöll og 
einhverjir vildu meina að efnishyggjan 
græfi undan góðum gildum. En drif
kraftur breytinganna var alþjóðleg 
þróun sem erfitt var að sporna við. 
Þegar líða tók á tímabilið fór líka að 
vera erfitt að neita því að lífsafkoman 
væri að batna, jafnvel þótt það gerðist 
hraðar hjá sumum en öðrum. Gagn
rýnin varð jaðarsett og fulltrúar 
hennar hafðir að háði; gagnrýnendur 
góðærisins voru sagðir á móti fram
förum.

Þegar bankarnir hrundu upplifðu 
þjóðfélagsgagnrýnendur að boð
skapur þeirra fékk loksins hljóm
grunn. Hrunið skapaði útbreidda þörf 
fyrir skýringar; ótti og óvissa skapaðist 
og traust almennings á veigamiklum 
stofnunum brast, ekki síst á stjórnmál
unum. Stjórnvöld útskýrðu ástandið 
með því að benda á alþjóðleg öfl og 
fífldjarfa bankamenn, en trúverðug
leikinn var laskaður; í augum margra 
voru þetta öflin sem höfðu frelsað 
fjármagnið og einkavætt bankana og 
loks hunsað viðvaranir. Í óttablöndnu 
óvissuástandi voru margir tilbúnir að 
hlusta á aðrar raddir.

Haustið 2008 myndaðist þannig 
sjaldgæft sóknarfæri fyrir pólitískt 
andóf. Aðgerðasinnar héldu mót
mælafundi og ræðufólk skilgreindi 
fjármálakreppuna sem lýðræðis
vanda. Mótmælafundir voru fámennir 
í fyrstu en þátttakan jókst og þá uxu 
líka væntingar um að mótmælin gætu 
haft áhrif á ráðamenn. Skilaboð mót
mælenda heyrðust vel í umræðunni 
og andófsstemningin náði hámarki 
í janúar 2009 þegar um fjórðungur 
höfuðborgarbúa tók þátt í háværum 
mótmælum. Stjórnarsamstarfið brast 
undir pottaglamri og Íslend ingar 
lærðu að fjölda mót mæli geta haft bein 
áhrif á vald hafa og jafnvel fellt sitjandi 
ríkisstjórn.

Ekki er unnt að skýra atburðina í 
aprílmánuði síðastliðnum nema með 
vísan í þessa sögu. Opinberanir á af
landseignum stjórnmálamanna vöktu 
upp vantraustið til stjórnmálanna og 
lærdómurinn úr Búsáhaldabylting
unni, að fjöldamótmæli hafi áhrif á 
valdatafl stjórnmálanna, virkjaði þús
undir til þess að mótmæla. Á meðan 
vantraustið gagnvart stjórnmálunum 
blundar áfram í tilfinningalífi þjóðar
innar er líklegt að efnahagsleg áföll 
eða hneykslismál eða jafnvel bara 
ágreiningur milli fylkinga muni áfram 
kveikja í fjöldamótmælum hérlendis.

Kreppan og 
fjöldamótmælin
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Íslenska úrvalsvísitalan
1.705,87 -21,94

(1,26%)
Miðvikudagur 24. ágúst 2016

Stjórnar -
maðurinn

@stjornarmadur

fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál |

Markaðurinn Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is 

vilja Samtök atvinnulífsins fá á 
tryggingagjaldið. Það myndi samsvara 
því að gjaldið lækkaði um samtals 18 
milljarða króna. Samtök atvinnulífsins 
segja að þrátt fyrir lækkun gjaldsins 
dygðu tekjur af því til þess að standa 
undir hækkun fæðingarorlofs í allt 
að 600 þúsund krónur á mánuði eins 
og félagsmálaráðherra hefur lagt til. 
Samtök atvinnulífsins styðja það.

1,5%  
lækkun

hagnaður var af starfsemi Vodafone 
á öðrum fjórðungi ársins. Það er 
17% lækkun frá öðrum ársfjórðungi 
2015. Tekjuaukningin nam 2% miðað 
við annan ársfjórðung 2015. EBITDA 
hagnaður nam 751 milljón og lækk-
aði um 3% milli ára. Stefán Sigurðs-
son forstjóri sagði í afkomutilkynn-
ingu að reksturinn væri í samræmi 
við væntingar.

248  
milljóna

22.8.2016
Aðild Færeyja að EFTA myndi styrkja 
samtökin, auka fjölbreytni í samstarfinu 

og skapa tækifæri fyrir frændur okkar og vini í 
Færeyjum. Með aðild gætu Færeyingar t.a.m. 
gengið inn í fríverslunarsamninga EFTA við 
37 ríki utan samtakanna. Við sækjumst 
eftir enn nánara samstarfi við Færeyjar, 
enda fara hagsmunir landanna saman á 
margan hátt.
Lilja Alfreðsdóttir utanríkisráðherra

SH50-Fjórdálkur x 30-Auka-2 copy.pdf   1   15.8.2016   20:18

Fróðlegt hefur verið að fylgjast 
með þingmanninum Ögmundi 
Jónassyni í opinberri umræðu 
undanfarna daga. Hafi framganga 
hans verið hönnuð til þess að 
vekja athygli má segja að ætlunar-
verkið hafi lukkast. Í leiðinni varð 
hann hins vegar uppvís að hræsni 
á háu stigi eins og ofsatrúarmönn-
um af öllum gerðum og flokkum er 
svo tamt.

Ögmundi hefur allan sinn 
feril verið launajöfnuður hug-
leikinn. Það er gott og blessað og 
að mörgu leyti göfugt markmið. 
Nýjasta útspil hans í þeim efnum 
er að hvetja til lagasetningar sem 
takmarkar hæstu laun ríkis-
starfsmanna þannig þau verði að 
hámarki þreföld laun hinna lægst 
launuðu. Nú er þetta út af fyrir 
sig ekki svo galin hugmynd þótt 
vissulega þurfi ríkið eins og aðrir 
að geta fengið til liðs við sig gott 
starfsfólk og borgað í samræmi við 
það. Varla eru það hins vegar gild 
rök að halda því fram að því hærri 
laun sem vinnuveitandi greiði 
því verri starfskraftur fáist líkt og 
Ögmundur gerði.

Svona ummæli dæma þann sem 
mælir úr leik í umræðunni. Ef 
Ögmundur vill láta taka sig alvar-
lega væri kannski réttara að hann 
afsalaði sér þeim ríkulegu eftir-
launum sem hann hefur áunnið 
sér sem þingmaður og ráðherra 
og þekkjast hvergi annars staðar 
í atvinnulífinu. Samkvæmt 
Ögmundarlógík yrði hann þá 
sennilega betri starfskraftur fyrir 
vikið!

Sósíalistinn og femínistinn 
Ögmundur lét þó ekki þarna við 
sitja heldur sakaði konur í stjórn-
málum um að beita fyrir sig kyni 
sínu sér til framdráttar. Uppskar 
hann fyrir vikið skammir frá ung-
liðahreyfingu síns flokks og varð 
að athlægi meðal annarra sem 
fylgjast með pólitík.

Ögmundur er að sjálfsögðu 
yfirlýstur femínisti á tyllidögum. 
Í útvarpsviðtalinu góða sást þó 
líklega glitta í hans raunverulega 
hugarheim. Það er alls ekkert eins-
dæmi í stjórnmálum að annað sé í 
orði en á borði, en fyrr má nú rota 
en dauðrota.

Gallinn við pólitískan rétttrúnað 
er sá að lífið er ekki bara svart og 
hvítt. Einfaldar patentlausnir eru 
sjaldnast raunhæfar.

Fólk sem ætlar að hafa vit fyrir 
öðrum þarf að vera með sitt á 
hreinu. Fæstir eru það. Breyskleiki 
Ögmundar er holl áminning um 
það.

Bylur hæst í 
tómri tunnu
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Yaris Hybrid
Edition S

Suzuki S-Cross GL
Sjálfskiptur, dísel, �orhjóladrifinn

NÝIR BÍLAR Á  
LÆGRA VERÐI!
KOMDU VIÐ OG PRÓFAÐU

Til afgreiðslu núna - Komdu og prófaðu - 5 ára ábyrgð - Allt að 90% lán - Skoðum með uppítöku á notuðum bílum

Til afgreiðslu núna - Komdu og prófaðu - 3. ára ábyrgð - Allt að 90% lán - Skoðum með uppítöku á notuðum bílum

AÐEINS KR.

ÞÚSUND
2.890

Verð á sambærilegu annarsstaðar:
3.130 þúsund

...og margt fleira

Sjálfskiptur
Bakkmyndavél
Akgreinavari

Árekstrarvari
Bluetooth
15” álfelgur

AÐEINS KR.

ÞÚSUND
4.380

Verð á sambærilegu annarsstaðar:
5.330 þúsund

VEL BÚINN BÍLL

VEL BÚINN BÍLL

Álfelgur
Bluetooth

Lyklalaust aðgengi
Lyklalaus ræsing

...og margt fleira
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HEIMILIÐ

 Barnavörur

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

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.

 fasteignir

Langtíma bílastæði til leigu í 
miðbænum. Uppl. í s. 899 3746

 Atvinnuhúsnæði

Til leigu ca 100 fm Verslunarpláss 
vel staðsett við Laugaveginn fram að 
áramótum. Laust um mánaðarmót. 
Uppl í 898-5698

 Geymsluhúsnæði

www.BUSLoDAGeyMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers frá 3000 kr 
mán. Langtímasamningur í boði. S. 
567 4046 & 892 0808.

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

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

Hressan starfskraft vantar á daginn 
alla virka daga frá 11 - 13:00 í 
afgreiðslu, helgar frá 18:00 - 20:00. 
Pizza King í Skipholti 70. Uppl. í s: 
864 7318

Óska eftir reglusömum starfskrafti í 
hestaleigu, þarf að vera vanur hestum 
og einnig vanur húsaviðhaldi. Uppl. í 
síma 616 1569.

 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

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

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

Falleg 6 herbergja efri hæð og ris samtals 159,3 fm auk 27,8 fm. 
bílskúrs og 39,4 fm. geymslu í kjallara eða samtals 226,5 fm. á 
frábærum stað við Lerkihlíð í Rekjavík. Glæsilegt útsýni er af svölum 
beggja hæða. Stofa með arni. Suðursvalir út af borðstofu. Fjögur 
herbergi. Húsið hefur fengið mjög gott viðhald í gegnum tíðina og er í 
mjög góðu ástandi. Verð 65,5 millj. Verið velkomin.

Mikið endurnýjuð 58,1 fm. íbúð á 4. hæð með rúmgóðum og 
skjólsælum svölum til suðurs auk sér geymslu í kjallara og stæðis í 
bílageymslu. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl árum m.a. eld-
húsinnrétting og tæki og eldhús opnað við stofu, gólfefni, fataskápar 
og baðherbergi. Verð 24,9 millj. Íbúð merkt 0402. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45 

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

Lerkihlíð 5 
Hæð og ris ásamt bílskúr.

Hamraborg 16 - Kópavogi 
2ja herbergja á efstu hæð.

Sérlega falleg og rúmgóð 2ja herbergja 92,8 fm. íbúð á 2 hæð í 
fjölbýli fyrir eldri borgara í Sjálandi í Garðabæ. 
Virkilega falleg og góð eign á þessum vinsæla stað í Garðabæ. 
Verð 39,5 millj. 

Sigurður Tyrfingsson, löggiltur fasteignasali í síma  
545-0800 eða sigurdur@gardatorg.is.
Elka Guðmundsdóttir, nemi til löggildingar fasteignasala,   
í síma 863 8813 eða elka@gardatorg.is

Strikið 10 - Garðabær - Íbúð 207

OPIÐ HÚS FIMMTUD. 25. ÁGÚST MILLI 12.15 OG 12.45

GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

OPIÐ
HÚS

Gnitaheiði- Kópavogur

198 fm. nýtt raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr.  
Húsið er afhent tilbúið til innréttina. Lóð fullfrágengin. 
Suður svalir og einnig pallur sem snýr í suður. Mikið útsýni.

Til sölu 187,7 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 38,7 m2 bílskúr, samtals 226,4 m2. Húsið er innst 
í botlangagötu og er mikið útsýni úr húsinu. Aðalgólfefni hússins eru náttúruflísar og eikarparket á 
herbergjum og setustofu. Stór arinn er í stofu. Loft í stofu eru viðarklædd. Yfir svefnherbergisgangi 
og herbergjum er  geymsluloft með  góðum stiga. Stór skápur í hjónaherbergi með innbyggðum  
sjónvarpsskjá. Baðherbergi, ljósar flísar á veggjum, stór sturta og nudd baðkar, stórir skápar. Þvottahús, 
miklar innréttingar á veggjum,  gengið út í garð. Í forstofu er gestasnyrting, ljósar flísar á veggjum og  in-
nrétting. Salerni eru upphengd á báðum snyrtingum. Eldhús er ekki frágengið en er með bráðabyrðain-
nréttingu, borðplötur eru gegnheilt límtréplötur. Gólfhiti er í húsinu og líkar ofnar.  

Heimalind 28 Kópavogi
Opið hús í dag frá kl 17.00-18.00.

OPIÐ HÚS

Hús fyrir 60 ára og eldri.  
Opið hús laugardaginn 12. október 2013 frá kl. 14:00 til kl. 15:00.
Forstofa, flísar á gólfi, stór fataskápur. Baðherbergi, flísar á gólfi, 
sturta og lagt fyrir þvottavél stór innrétting undir og yfir handlaug. 
Eldhús beykiparket, ljós viðar innrétting, flísar milli skápa horngluggi 
í borðkrók. Svefnherbergi, beykiparket og stór fataskápur. Rúmgóð 
stofa með parketi og gengið út í garð. 

Vogartunga 1 Kópavogi

OPIÐ HÚS

Opið hús laugard. 10. október frá kl. 14:00 til 15:00

Skólavörðustígur 40                                101  Reykjavík

Opið hús mið. 24. águ kl. 18.00-18.30

Íbúð 401

TILBOÐ

3-4 herbergi

Fjórar útsýnissvalir – Nýlegt lyftuhús

Brandur fasteignasali 897 1401

119,2 fm Laus strax  

Nýhöfn 3 í Garðabæ
Opið hús í dag frá kl 18:00 - 18:30 

Brú fasteignasala kynnir afar glæsilega 3ja herbergja 120,8 
fm íbúð, ásamt 17 fm yfirbyggðum svölum, á 2. hæð í 3ja hæða 
lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir bílskúr og geymsla innaf, samtals 31,6 fm.
Sjón er sögu ríkari.
Guðbrandur Jónasson ( nemi í löggildingu ) gsm 896-3328, tekur 
á móti áhugasömum gestum.

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  

OPIÐ HÚS

fasteignir

Save the Children á ÍslandiSavea the Childrelld n á á Íslaslandindii

365.is      Sími 1817





Skák  Gunnar Björnsson
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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.

veðurspá Miðvikudagur

Hægviðri og víða léttskýjað í dag, en áfram austan 8-13 og rigning með köflum suð-
austanlands. Sums staðar þokubakkar við sjávarsíðuna. Hiti 10 til 20 stig, svalast 
við sjóinn norðvestanlands og á Austfjörðum en hlýjast inn til landsins.
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

Durao átti leik gegn Catozzi í Du-
blin árið 1957.

1. Hf4+! Kh5 2. Hh4+!! gxh4 3. 
g4#. Það styttist óðfluga í Ólymp-
íuskákmótið sem fram fer í Bakú í 
Aserbaísjan. Mótið efst í septem-
berbyrjun.
www.skak.is:  Ólympíufararnir 
kynntir.

Hvítur á leik

LÁRÉTT
2. glansa
6. persónu-
fornafn
8. blóðhlaup
9. veiðarfæri
11. í röð
12. erfiði
14. dans
16. skóli
17. skjön
18. for
20. tveir eins
21. velta

LÓÐRÉTT
1.  tjórnar-
umdæmis
3. í röð
4. asfalt
5. tímabils
7. gáta
10. hyggja
13. bókstafur
15. sót
16. raus
19. óreiða

LAUSN

LÁRétt: 2. gljá, 6. ég, 8. mar, 9. net, 11. rs, 12. 
streð, 14. rúmba, 16. ma, 17. mis, 18. aur, 20. kk, 
21. snúa.
LÓðRétt: 1. léns, 3. lm, 4. jarðbik, 5. árs, 7. get-
raun, 10. trú, 13. emm, 15. aska, 16. mas, 19. rú.

Ég átti 
í alvöru 

ekki von á 
þessu!

Einmitt, 
einmitt … 
æðislega 

óvænt að fá 
á sig skot í 

markinu.

Mamma, ég er að gera risa 
verkefni sem ég þarf að skila 

á morgun. Nú þarft þú 
að hjálpa mér!

Nú!

Hvað á ég að 
gera? Lesa yfir? 

Hjálpa með 
heimildaskrá? Nei. Annað 

og miklu 
meira!

Þú þarft að breyta lykilorðinu 
mínu á Facebook og logga mig 
út. Ég má ekki vita það í allt 

kvöld!

Mamma, 
ég fékk 

stunda-
skrána.

Æði! Hvernig líst þér á?

Sæmó … ég er 
samt dæmdur 

til að fara 
í 2. bekk.

Ertu ekki að meina 
hækkaður upp í 2. bekk? Þín orð 

gegn 
mínum.

Njóttu skilorðsins þar 
til í fyrramálið, vinur.

57,4% lesa 
Fréttablaðið

29,1% lesa
Morgunblaðið

Allt sem þú þar� ...

Gallup, apríl–júní 2016.

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

57,4%
Sá �öldi myndi fara langt með að fylla sæti 
Laugardalsvallar tíu sinnum.
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SPARI
DAGARfyrir heimilin í landinu

SPARI
DAGARfyrir heimilin í landinu

SÍÐUmúla 9 · SÍmi 530 2900lágmúla 8 · SÍmi 530 2800 · ormsson.is

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

55” KU6655 kr. 249.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 209.900,-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 
PQI • Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

55” KU6475 kr. 229.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 195.900,-

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

49” K5505 kr. 139.900.-
SPARIDAGAVERÐ: 118.900,-

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

49” 55” 55”

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

SAMSUNG WW70
ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1400 SN.

KR. 94.900,-
SPARIDAGAVERÐ: 79.900,-

SAMSUNG WW80
ÞVOTTAVÉL 8 KG. 1600 SN.

KR. 119.900,-
SPARIDAGAVERÐ: 99.900,-

SAMSUNG DV80
ÞURRKARI 8 kg
KR. 159.900,-

SPARIDAGAVERÐ:135.900,-

TM

T61271AC

ÞURRKARI 7 KG. BARKALAUS
Rétt verð: 119.900,-

Sparidagaverð: 89.900,-
T76280AC

ÞURRKARI 8 KG. BARKARLAUS
Rétt verð: 129.900,-

Sparidagaverð: 97.900,-

25%

LM63472FL

ÞVOTTAVÉL 7 KG. 1400 SN.
Rétt verð: 119.900,-

Sparidagaverð: 89.900,-
LW76806

ÞVOTTAVÉL 8 KG. 1600 SN.
Rétt verð: 169.900,- 

Sparidagaverð: 126.900,-

25%

UPPÞVOTTAVÉL FSILENCM2P-STÁL
Rétt verð: 139.900,- 

Sparidagaverð: 104.900,-

UPPÞVOTTAVÉL FSILENCW2P-HVÍT
Rétt verð: 129.900,- 

Sparidagaverð: 97.900,-

Kr. 199.900,-
SPARIDAGAVERÐ: 169.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu stáli / Stillingar 
ofan á hurð, blár litur / Tekur 14 manna 
stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / Orkunotkun á ári 
(kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db 
/ Stillanleg efrigrind / Grind efst fyrir 
hnífapör með sérstökum "FLEX" bakka 
/ 2 þvottaarmar + "WATERWALL" / 
Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm

25%

AddWash
TM

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLóMSTuRvELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LágMúLA 8 · sÍMI 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18

Laugardaga kl. 11-15.
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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 28. ágúst eða meðan birgðir endast 

GOTT VERÐ Í BÓNUS
Danpo Kjúklingur 

Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg

NÝTT Í BÓNUS

Risarækjur
Fulleldaðar, 907 g

2.598
kr. 907 g

Eggjahvítur
1 kg

498
kr. 1 kg

1kg

90g
prótein

KS Lambalæri
Frosið

1.298
kr. kg

Ódýrara 
að krydda sjálfur

KS Lambasúpukjöt
Frosið

698
kr. kg

Kjörfugl Kjúklingabringur
Ferskar

1.898
kr. kg

Kjörfugl Kjúklingur 
Ferskur, heill

759
kr. kg

Bónus 100% Kjúklingabringur
Ferskar, ekkert viðbætt vatn

2.198
kr. kg

100%kjöt

Lundapartur

KS Lambahryggur
Frosinn, hálfur (lundapartur)

1.998
kr. kg

Íslenskt 
lambakjöt

Blámar Laxabitar
Frosnir, beinhreinsaðir

1.898
kr. kg

ES Kjúklingabringur 
Frosnar, 900 g

1.279
kr. 900 g

Íslenskur 
lAX

SAMA verð um 
land allt

Jasmine Hrísgrjón
10 kg - Verð áður 2.598 kr.

2.298
kr. 10 kg

300kr
verðlækkun

Ný sendingLÆGRA VERÐ

Bónus Massi WC pappír
9 rúllur, 500 blöð á rúllu

Bónus Tamari Möndlur
Ristaðar, 250 g - Verð áður 598 kr.

498
kr. 250 g

Heima Möndlur með hýði
500 g - Verð áður 998 kr.

898
kr. 500 g

Eplasafi, 1 L
Trönuberjasafi, 1 L

98
kr. 1 L

298
kr. 1 kg

Bónus Tröllahafrar 
1 kg

Bónus Chiafræ 
400 g - Verð áður 398 kr.

359
kr. 400 g

100kr
verðlækkun

100kr
verðlækkun 39kr

verðlækkun

998
kr. pk.

540 m
í pakkanum

NÝTT Í BÓNUS

595
kr. 518 g

Cheerios Morgunkorn
518 g

595
kr. 550 g

395
kr. 3x250 ml

Kellogg’s Coco Pops
550 g

Hámark Próteindrykkur
Hunangsmelónubragð, 3x250 ml

Euro Shopper 
Berjablanda, frosin, 1 kg

398
kr. 1 kg

Euro Shopper 
Hindber, frosin, 500 g

398
kr. 500 g

Euro Shopper 
Jarðarber, frosin, 1 kg

398
kr. 1 kg

139
kr. stk.

Bónus Kornbrauð
500 g Bónus Gulrótarkaka

400 g

398
kr. 400 g
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Birta Fróðadóttir var 
fyrsta konan á Íslandi 
sem var menntuð í 
innanhússarkitektúr og 
húsgagnasmíði. Birta 
var fædd Birte Brow 

Sørensen í Danmörku árið 1919 og 
nú tæpri öld síðar er alnafna hennar 
og ömmubarn, Birta Fróðadóttir, 
sýningarstjóri sýningarinnar Smiður 
eða ekki smiður, sem verður opnuð 
á morgun kl. 17 í Listasal Mosfells-
bæjar. Á sýningunni gefst tækifæri 
til þess að skoða ævi og störf þess-
arar merku konu og Birta sýningar-
stjóri segir að það sé ekki hægt að 
neita því að hönnunarblóðið sé í 
fjölskyldunni og að líkast til hafi nú 
amma hennar átt heiðurinn af því 
að flytja það inn. „Ég náði því miður 
ekki að hitta hana en hún var víst 
mjög sterkur karakter og hafði upp 
á margt að bjóða.

Við erum að taka saman og sýna 
hennar verk og margt af því er í 
eigu fjölskyldunnar. Það er mikið 
til af teikningum og ljósmyndum 
og svo sýningargripir sem verða á 
sýningunni líka. Þar á meðal er skrif-
borð sem var sveinsstykkið hennar í 
Kaupmannahöfn og svo skrifpúltið 
sem hún hannaði og smíðaði fyrir 
Halldór Laxness á Gljúfrasteini. Sá 
gripur er reyndar að yfirgefa húsið 
í fyrsta skiptið en púltið er búið að 
vera inni í herbergi skáldsins síðan 
það var sett upp árið 1945.

Verkstæðisstúlka
Amma byrjaði feril sinn sem hús-
gagnasmiður, var í fjögur og hálft ár 
í læri og starfandi á verkstæði. Hún 
var mjög ung þegar þetta var og vakti 
strax mikla athygli í Kaupmanahöfn 
fyrir að vera ung stúlka í þessu fagi. 

Það var ekki hlaupið að því fyrir 
unga konu að komast á samning en 
hún fann þó á endanum snikkara 
sem var til í að gefa henni tækifæri og 
hún vakti líka athygli fyrir að standa 
sig vel. Það voru tekin við hana við-
töl í dönskum blöðum út af þessu 
og þar sagði hún frá því að hún væri 
mikið í því að fara heim til fólks og 
gera við húsgögn. Fólk varð víst alltaf 
jafn hissa þegar það opnaði hurðina 
fyrir verkstæðismanninum og þá 
stóð þar ung stúlka með hendur í 
vösum.

Hún fór síðan í meira nám enda 
hafði hún á orði að hönnun væri 
eitthvað sem hentaði konum ákaf-
lega vel. Þetta var frekar nýtt nám á 
þessum tíma og hún sagði að þessi 
fínlegi partur starfsins hentaði 
konum vel. Þessi skynjun á formi, 
litum og efni. Því ákvað hún að 
fara í hönnunarnám sem varð síðar 
Skolen for boligindretning. Reynsla 
hennar úr handverkinu reyndist 
henni vel og hjálpaði henni mikið 
því hún hafði reynslu og færni við að 
handleika hlutina og ég held reynd-
ar að það vanti mikið inn í margt af 
hönnunarnámi dagsins í dag.“

Innréttingar og garðyrkja
Birta giftist Jóhanni Kr. Jónssyni í 
október 1943 en þau höfðu kynnst 
er Jóhann var í námi við Landbún-
aðarháskólann í Kaupmannahöfn 
og vann á garðyrkjubúi föður Birtu. 
„Þau urðu innlyksa fram yfir stríð en 
komu heim með fyrsta skipi, amma 
þá ólétt af þeirra fyrsta barni. Fyrsta 
veturinn bjuggu þau við Stýrimanna-
stíginn og þar kynntust þær Birta og 
Auður Sveinsdóttir Laxness en þær 
áttu eftir að verða miklar vinkonur. 
Auður fékk ömmu til liðs við sig við 
að innrétta Gljúfrastein og að auki 
teiknaði hún sérstakt skrifpúlt og 
innréttingar í herbergi skáldsins. 
Þetta var um svipað leyti og amma 
og afi fluttu í Mosfellsdalinn og hófu 

búskap í Reykjahlíð en framan af 
starfaði afi þar fyrir Garðyrkjustjóra 
ríkisins. Seinna leigðu þau svo land 
af kirkjunni og byggðu Dalsgarð.

Átta börn og Gljúfrasteinn
Amma og afi eignuðust átta börn á 
þrettán árum sem er auðvitað rosa-
legt. Sjálf er ég nú bara með mín 
fyrstu hérna sex mánaða svo ég er 
mjög mikið að hugsa til hennar 
Birtu. En ég efast ekki heldur um 
að saga ömmu minnar er líka saga 
fleiri kvenna. Það fóru konur héðan 
út í myndlistarnám og fleira til 
Kaupmannahafnar en svo þegar 

þær komu aftur heim þá tók ekkert 
annað á móti þeim en húsmóður-
hlutverkið. Það þótti ekkert sjálfsagt 
mál að kona færi að starfa sem hönn-
uður eða listamaður. Ég hugsa að 
hún hafi nú gjarnan viljað geta sinnt 
þessu meira en ég held að hún hafi 
líka notið þess fram í fingurgóma 
að vera átta barna móðir. Hún var 
með drauma um að opna húsgagna-
verslun, geta verið með verkstæði og 
svona að fást við sitt fag. Hún hefur 
séð möguleika í því hversu skammt 
á veg Ísland var komið í þessum 
efnum og maður sér aðeins í gegn-
um vinnuna hennar á Gljúfrasteini 

hversu mikla útsjónarsemi þurfti til 
við íslenskar aðstæður.

Gljúfrasteinn er að mörgu leyti 
ekki aðeins hús skáldsins heldur 
einnig ein af okkar merkustu heim-
ildum um hönnunarsöguna og okkar 
eina dæmi um það frá þessum tíma. 
Það mætti því gjarnan segja líka sögu 
hlutanna þar og þeirra miklu dönsku 
áhrifa sem er að finna í íslenskri 
hönnunarsögu. Enda gleður það 
mig mikið að fólk geti nú komið á 
sýninguna og skoðað þessa fallegu 
gripi og kynnt sér sögu þessarar 
merku konu.“

Húsgagnasmiður, 
innanhússarkitekt 
og átta barna móðir
Sýning á verkum Birtu Fróðadóttur sem 
var frumkvöðull í innanhússarkitektúr.

Birta Fróðadóttir við skrifpúlt skáldsins sem amma hennar og alnafna bæði hannaði og smíðaði. FréttaBlaðIð/GVa

Birta Fróðadóttir, ung kona við hefil-
bekkinn í húsgagnasmíðinni.

Birta Fróðadóttir og Jóhann Kr. Jónsson ásamt börnunum sínum átta.

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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FERÐARAFHLÖÐUR

FARTÖLVU
VEISLA

24. Ágúst 2016 • Birt m
eð fyrirvara um

 breytingar, innsláttarvillur og m
yndabreng

*Tölvutek er stæ
rsta sérhæ

fða tölvuverslun landsins í ferm
etrum

 verslunarrým
is talið, sam

kvæ
m

t niðurstöðu N
eytendastofu þann 10.05.2016

FÆST Í 2 LITUM

129.990

T536

NÝ LÚXUS KYNSLÓÐ!

Lúxus útgáfa! Silkiskorið álbak, sjöunda kynslóð 
4ra kjarna örgjörva, öflugra þráðlaust net, öflugri 
kynslóð SSD diska og nýjasta Type-C USB 3.1

• AMD A10-9600P Quad Core 3.3GHz Turbo
• 8GB DDR4 DUAL 1866MHz vinnsluminni
• 256GB SSD M.2 - Pláss fyrir auka disk
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 8GB AMD R5 Bristol Ridge Gen7 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony 4W RMS hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB-C 3.1
• 720p HDR Crystal Eye Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

E5-553
NÝJASTA 2017 KYNSLÓÐ FARTÖLVA

1920x1080FHDANTI-GLARE SKJÁR MEÐ BLUELIGHT SHIELD!

7

NÝ
KYNSLÓÐ

VAR AÐ 

LENDA!

179.990

• Intel Core i7-6500U 3.1GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR4 2133MHz vinnsluminni
• 256GB SSD M.2 - Pláss fyrir auka disk
• 15.6’’ FHD LED Anti-Glare 1920x1080
• 2GB GeForce GTX 950M leikjaskjákort
• 2.0 TrueHarmony 4W RMS hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB-C 3.1
• 720p HDR Crystal Eye Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

E5-575G

70UY

FÆST Í 2 LITUM

SILKI
SKORIÐ

ÁLBAK;)

NÝ
KYNSLÓÐ

VAR AÐ 
LENDA!

ÚRVALIÐ ER Í STÆRSTU TÖLVUVERSLUN LANDSINS!

*

79.990

• Intel Pentium Dual Core 3556U 1.7GHz
• 8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 500GB SSHD og 8GB SSD Hybrid diskur
• 14’’ FHD LED AntiGlare 1920x1080
• Intel HD Graphics DX12 skjákjarni
• 2.0 TrueHarmony Wide Range hljóðkerfi
• 1300Mbps WiFi MU-MIMO, BT 4.0, USB 3.0
• 720p Crystal Eye HD Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

2 LITIR

E5-473
5

FÆST Í 2 LITUM

1920x1080FHDFULL HD SKJÁRANTI-GLARE VÖRN

20ÞÚSUND AFSLÁTTURVERÐ ÁÐUR99.990

15.6” SKÓLAFARTÖLVA

5

IDEAPAD 100S

SKÓLA
FARTÖLVA

15.6” fartölva með Intel 

Dual Core örgjörva, 4GB 

minni, 128GB SSD disk 

og Windows 10 

FARTÖLVUBAKPOKI
FYLGIR

49.990

OFFICE 365 PERSONAL

9.990
MICROSOFT

WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER-POINT, ONENOTE OG+1TB ONEDRIVE

OFFICE365

16GB MINNISLYKILL

3
LITIR

32GB
3.990

128GB
14.900

64GB
7.990

1.990
16GB USB3EKKI VERÐA BATTERÍLAUS!EIGUM MIKIÐ ÚRVAL AF FERÐARAFHLÖÐUM Í ÓTAL STÆRÐUM!

2.990
VERÐ FRÁ

12

2
LITIR

319.990

PREDATOR

G9-592
PREDATOR LEIKJAVÉL FRÁ ACER
Ótrúlegt leikjaskrímsli úr Predator línu Acer með 
forritanlegt RGB baklýst leikjalyklaborð og alvöru 
GTX 970M leikjaskjákorti með tvöfalt minni!

• Intel Quad Core i7-6700HQ 3.5GHz Turbo
• 16GB DUAL DDR4 2133MHz vinnsluminni
• 256GB SSD M.2 - Pláss fyrir auka disk
• 15.6’’ FHD IPS Anti-Glare 1920x1080
• 6GB GTX 970M G-SYNC leikjaskjákort
• 2.1 Predator SoundPound hljóðkerfi
• RGB baklýst ProZone leikjalyklaborð
• 867Mbps Killer Wireless, BT4.1, USB-C 3.1
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

NÝ
KYNSLÓÐ

VAR AÐ 

LENDA!

RGBLYKLABORÐ MEÐ 16 MILLJÓN LITI!

8

MEÐ GTX980 OG 512GB SSD 399.990

FrostCore
Kælieining

Sem er smellt í tölvuna 

og heldur henni ískaldri 

fyrir kröfuhörðustu 

leikina!

99.990

• Intel Core i3-5005U 2.0GHz 4xHT
• 4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
• 256GB SSD ofur hraður diskur
• 14’’ FHD IPS 1920x1080 fjölsnertiskjár
• Intel HD 5500 GT2 DX12 skjákjarni
• AccuType lyklaborð með baklýsingu
• 867Mbps WiFi AC, BT 4.0, USB 3.0
• Glæný rafhlöðutækni allt að 7 tímar
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

YOGA3

80JH00R6M

7

FULL HDIPSCORNING GORILLA GLASSFJÖLSNERTISKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

BROADWELL

360°
SNÚNINGUR

FÆST Í 2 LITUM

199.990

• Intel Core i5-6200U 2.8GHz Turbo 4xHT
• 8GB DDR4 2133MHz vinnsluminni
• 256GB SSD M.2 - Pláss fyrir auka disk
• 15.6’’ FHD IPS ComfyView 1920x1080
• 4GB GeForce GTX 950M leikjaskjákort
• 4.0 Dolby Digital Plus Surround hljóðkerfi
• 867Mbps WIFI AC MIMO, BT 4.0, USB-C 3.1
• 720p HDR Crystal Eye Skype vefmyndavél
• Windows 10 64-bit, hlaðið nýjungum

VN7-572G

NITRO

NÝ SENDING ENN ÖFLUGRI!

6
BAKLÝSTLYKLABORÐ Í FULLRI STÆRÐ

FULL HDIPS1920x1080 SKJÁR MEÐ178° SJÓNARHORNI

Reykjavík • Hallarmúla 2 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

500KRHRAÐSENDUM

ALLAR VÖRUR HEIM 

SAMDÆGURS*

Virka daga
10:00 - 18:00
Laugardaga

11:00 - 16:00

OPNUNARTÍMAR

* GILDIR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU • ALLT AÐ 10KG • EF PANTAÐ ER FYRIR KL. 15:00;)



Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

24. ágúst 2016 
Tónlist
Hvað?  Djass á Sæta svíninu – 
Gastropub
Hvenær?  21.00
Hvar?  Sæta svínið, Hafnarstræti 1-3
Lifandi djass á Sæta svíninu í kvöld 
þar sem tríó sem samanstendur 
af Valdimar Olgeirssyni á 
kontrabassa, Óskari Kjartanssyni 
á trommur og Helga Rúnari 
Heiðarssyni á tenorsax treður 
upp. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir.

Hvað?  Peaches Christ Superstar
Hvenæ?  21.00
Hvar?  Borgarleikhúsinu
Kanadíska elektrópönkdrottningin 
Peaches gerir söngleikinn Jesus 
Christ Superstar að sínum þegar 
hún flytur lögin á Stóra sviði Borgar-
leikhússins. Viðburðurinn er hluti af 
hátíðinni Every body’s spectacular. 
Aðgangseyrir 6.500 krónur.

Hvað?  Hórmónar og Stroff
Hvenær?  21.00
Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu 26
Það verður mikið um dýrðir 
á Kexi hosteli í kvöld þegar 
hljómsveitirnar Hórmónar 
og Stroff stíga á svið og spila í 
bókahorninu. Allir velkomnir og 
aðgangur er ókeypis.

Hvað?  Axel Flóvent, iRiS og Einarindra
Hvenær?  21.00
Hvar?  Loft hostel, Bankastræti 7
Sannkallað stuð verður á 
Lofti host eli í kvöld þegar 
tónlistarmenn kvöldsins láta til sín 
taka. Aðgangur er ókeypis og allir 
velkomnir.

Hvað?  Dj Einar Sonic
Hvenær?  21.00
Hvar?  Bravó
Dj Einar Sonic, úr sveitinni 
Singapore Sling þeytir skífum 
á Bravó í kvöld. Aðgangur er 
ókeypis.

Hvað?  Hádegistónleikar Schola 
 cantorum

Hvenær?  12.00
Hvar?  Hallgrímskirkja
Í tilefni afmælis kórsins er blásið 
til hádegistónleika í kirkjunni 
alla miðvikudaga. Efnisvalið er 
fjölbreytt og sýnir það þverskurð 
efnisvals kórsins í gegnum þau 
tuttugu ár sem kórinn hefur starf-
að. Aðgangseyrir er 2.500 krónur 
en Listvinir fá 50% afslátt.

Hvað?  Alexander J.D.S. Fontenay
Hvenær?  21.00
Hvar?  Prikið
Alexander J.D.S. Fontenay heldur 
uppi stuðinu þetta miðvikudags-
kvöldið á Prikinu. Aðgangur er 
ókeypis.

Hvað?  Dj Vala
Hvenær?  22.00
Hvar?  Lebowski Bar, Lauga-
vegi 20b
Dj Vala þeytir skífum 
á barnum í kvöld. 
Aðgangur er ókeypis.

Uppistand
Hvað?  The Minority 
Report
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukur-
inn, Tryggva-
götu 22
Uppistand-
ararnir 
Bylgja 
Babýlons 
og Jono 
Duffy 
leiða 
saman 
hesta 
sína í 
þessu 
uppi-
standi sem 
fram fer á 
Gauknum 
í kvöld. 
Aðgangs-
eyrir er 
2.000 krónur.

Önnur 
afþreying
Hvað?  Kerru-
púl
Hvenær?  
14.00
Hvar?  Menn-
ingar hús, 
Spönginni
Boðið er til 
kerrupúls í 
dag sem hefst 
klukkan 14.00 
og stendur yfir í 

um 40 mínútur. Mikilvægt er að 
foreldri klæði sig og barnið eftir 
veðri. Allir velkomnir.

Hvað?  Opið hús í Heilsu og spa
Hvenær?  16.00
Hvar?  Heilsa og Spa, Ármúla 9
Í dag er opið hús hjá Heilsu og spa. 
Lovísa Rut Ólafsdóttir býður upp 
á jógakennslu kl 16.30 og Borg-
hildur Sverrisdóttir sálfræðingur 
flytur fyrirlesturinn Hamingja og 
hugarfar. Þá er í boði herðanudd 
og fleira. Allir velkomnir.

Hvað?  Kokedama námskeið
Hvenær?  18.00
Hvar?  Garðyrkjufélag Íslands, Síðu- 
múla 1
Álfagarðar og Blómaskreytinga-
klúbbur Garðyrkjufélags Íslands 
standa fyrir námskeiðinu, þar sem 
japanskri mosaboltagerð er gert 
hátt undir höfði. Stendur nám-
skeiðið yfir frá klukkan 18.00 til 
22.00 í sal Garðyrkjufélagsins. 
Skráning á gardyrkjufelag@ 
gardurinn.is eða í síma 8539923.

Hvað?  Ungbörn og skyndihjálp
Hvenær?  19.00
Hvar?  Brautarholt 30
Námskeiðið er hugsað fyrir 
nýbakaða foreldra þar sem fyrstu 
mánuðir og ár eru höfð í for-
grunni námskeiðsins. Einna mest 
áhersla er lögð á slysahættur á 
heimili, veikindi, hitakrampa, 
yfirlið, öndunarstopp og aðskota-
hluti í öndunarvegi. Tekur nám-
skeiðið um tvær klukkustundir. 
Þátttökugjald er 3.500 krónur en 

ókeypis er fyrir 13 ára og yngri. 
Allir velkomnir.

Hvað?  Kynningarkvöld JCI
Hvenær?  20.00
Hvar?  JCI húsið, Hellusundi 3, 101 
Reykjavík
Áhugasömum um félagasamtökin 
gefst nú tækifæri til að kynnast 
þeim enn betur. Félagið er 
vettvangur fyrir fólk á aldrinum 
18-40 ára, þar sem hægt er að 
sækja fullt af námskeiðum og 
fleira. Aðgangur er ókeypis.

Hvað?  Sigrastu á ótta: Aerial yoga og 
gongslökun
Hvenær?  19.00
Hvar?  Byoga Reykjavík, Nethyl 2.
Blásið er til námskeiðs þar sem 
psoas-vöðvinn er settur í aðal-
hlutverk. Ekki er nauðsynlegt að 
hafa nokkurs konar reynslu af jóga 
til að mæta. Skráning er nauð-
synleg á síðunni //www.byoga.is/
#!blank-5/pots6 og kostar þátttaka 
5.000 krónur.

Axel Flóvent verður á Lofti hosteli í kvöld. 

 Peaches verður í 
Borgarleikhúsinu í 

kvöld. 

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

TURANDOT
15. september 
í Háskólabíói

T.V. - BÍÓVEFURINN

FORSALA 
HAFIN

HÁSKÓLABÍÓI 25. SEPTEMBER

NÍU LÍF 4, 6

HELL OR HIGH WATER 5:50, 8, 10:10

SAUSAGE PARTY 8, 10:10

NERVE 10:10

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ÍSL.TAL 4, 6

LEYNILÍF GÆLUDÝRA 2D ENS.TAL 4

BAD MOMS 8

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

ÁLFABAKKA
LIGHTS OUT   KL. 6 - 8 - 10 - 10:40
LIGHTS OUT VIP   KL. 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 5:40 - 8 - 10:40
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 5:20 - 8 - 10:40
SUICIDE SQUAD 2D VIP  KL. 8
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 5:50
JASON BOURNE  KL. 8 - 10:40
STAR TREK BEYOND 2D  KL. 8
THE BFG   KL. 5:30

KEFLAVÍK
LIGHTS OUT   KL. 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 8
HELL OR HIGH WATER  KL. 10:10
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 8

AKUREYRI
LIGHTS OUT   KL. 10:10 - 10:40
PETE’S DRAGON  KL. 5:40 - 8
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 5:20 - 8

LIGHTS OUT   KL. 10:40 - 11:40
PETE’S DRAGON  KL. 5:40 - 6:40
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 5:20 - 8
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 9
NOW YOU SEE ME 2  KL. 8
THE LEGEND OF TARZAN 2D KL. 10:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL
LIGHTS OUT   KL. 6 - 8 - 10
PETE’S DRAGON  KL. 5:40 - 8 - 10:10
SUICIDE SQUAD 3D  KL. 8
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 5:30 - 10:30
JASON BOURNE  KL. 8 - 10:30
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 5:30

VARIETY


Stærsta mynd
sumarsins er komin

Frá leikstjóranum Steven Spielberg

Frá þeim sömu og færðu okkur 
The Jungle Book

Þorir þú?

Frá James Wan, leikstjóra
The Conjuring 1 og 2, kemur einn 
magnaðasti spennutryllir ársins!

Fullkomin mynd fyrir alla
fjölskylduna

86%

77%

VARIETY

LOS ANGELES TIMES


ROGEREBERT.COM


WASHINGTON POST


CHICAGO TRIBUNE
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Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Allt fyrir bílinn

Varahlutir í bílinn

Tímareimar og 
vatnsdælur

Kerti,  háspennukefli, 
kveikjuþráðasett, 
súrefnisskynjarar og 
loftflæðiskynjarar

Rafgeymar

Demparar, 
gormar og 
stýrisendar

Hemlahlutir

Kúplingar

Verksmiðjuábyrgð á  þínum bí l  er tryggð með 
vottuðum varahlutum frá  Sti l l ingu

Smursíur



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

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Teen Titans Go!
07.50 The Middle
08.15 Mindy Project
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.20 Logi
11.10 Anger Management
11.30 Schitt’s Creek
11.55 Dallas
12.35 Nágrannar
13.00 Matargleði Evu Fróðleg og 
freistandi þáttaröð þar sem Eva 
Laufey Hermannsdóttir leggur 
ríka áherslu að elda góðan og fjöl-
breyttan mat frá grunni. Í hverjum 
þætti verður sérstakt þema tekið 
fyrir og verður farið um víðan völl í 
matargerðinni.
13.25 Olive Kitteridge
14.25 Hart of Dixie
15.10 Mayday: Disasters
16.00 Hollywood Hillbillies
16.25 Baby Daddy
16.50 Ground Floor
17.15 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.05 Friends
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Víkingalottó
19.25 Mom Þriðja gamanþáttaröðin 
um einstæðu móðurina Christy, 
sem hefur háð baráttu við Bakk-
us en er nú að koma lífi sínu á rétt 
ról. Hún ákveður að hefja nýtt líf í 
Napa Valley í Kaliforníu en það eru 
margar hindranir í veginum, ekki síst 
í hennar eigin fjölskyldu. Mamma 
hennar er einnig óvirkur alkóhólisti 
og 16 ára dóttir hennar er að leiðast 
út á hættulega braut.
19.45 Mindy Project
20.10 Mistresses
20.55 Bones
21.40 Orange Is the New Black
22.35 Getting On
23.05 Person of Interest
23.50 Tyrant Þriðja syrpan af 
þessum hörkuspennandi þáttum 
um afar venjulega fjölskyldu í 
Bandaríkjunum sem dregst inn í 
óvænta og hættulega atburðarás í 
Mið-Austurlöndum
00.40 Ballers
01.10 300: Rise of an Empire
02.50 Stalker
03.35 Vamps Gamanmynd frá 2012 
með Alicia Silverstone, Krysten 
Ritter  og Sigourney Weaver í 
aðalhlutverkum. Þessi hressilega 
myndin fjallar um tvær vampírur í 
New York sem reyna að lifa eðlilegu 
lífi en það flækir ástarlífið að þrá 
mannlegt blóð og það reynist oft 
erfitt að standast freistingarnar. 
Leikstjóri er Amy Heckerling.
05.05 Rita
05.50 Married

17.40 Raising Hope
18.00 The Big Bang Theory
18.20 Modern Family
18.45 Fóstbræður
19.25 Entourage
19.55 Næturvaktin
20.25 Neyðarlínan
20.55 Legends of Tomorrow
21.40 Salem
22.25 The Vampire Diaries
23.10 Drop Dead Diva Fimmta 
þáttaröðin um Jane Bingum sem er 
föst í sál bráðhuggulegrar fyrirsætu 
sem föst er í líkama lögmannsins 
Bingum. Þær eiga sífellt auð-
veldara með að deila sál og líkama, 
og komast að ýmsu í fortíð hvor 
annarar. Eins eru lögfræðimálin sem 
upp koma af afar fjölbreyttum toga 
svo aldrei er lognmolla í kringum 
Jane Bingum.
23.55 Burn Notice
00.40 Fóstbræður
01.20 Entourage
01.50 Næturvaktin
02.25 Tónlist

12.20 The Face of Love
13.55 Heaven Is for Real
15.35 The Nutty Professor
17.10 The Face of Love
18.45 Heaven Is for Real
20.25 The Nutty Professor
22.00 Hot Tub Time Machine
Fyndin ævintýramynd um fjóra 
vini sem eru orðnir leiðir á lífinu og 
ákveða að ferðast aftur til áttunda 
áratugarins í mjög sérstakri tímavél.
23.40 Dallas Buyers Club
Þreföld Óskarsverðlaunamynd frá 
2013 sem segir sögu rafvirkjans Ron 
Woodroof, venjulegs manns sem 
lenti í baráttu upp á líf og dauða 
við heilbrigðiskerfið og lyfjafyrir-
tækin. Árið 1985 var Ron greindur 
með alnæmi og sagt að hann ætti 
skammt eftir. Ron brást við á sinn 
hátt og keypti ýmiss konar lyf alls 
staðar að úr heiminum, bæði lögleg 
og ólögleg. Í kjölfarið stofnar hann 
kaupendaklúbb fyrir aðra HIV-
smitaða sem fengu þar með aðgang 
að þeim birgðum sem Ron sankaði 
að sér. Matthew McConaughey fékk 
Óskarsverðlaunin sem besti aðal-
leikari í myndinni.
01.35 Rush
03.40 Hot Tub Time Machine

17.20 Framandi og freistandi
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fínni kostur
18.18 Sígildar teiknimyndir
18.25 Gló magnaða
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Íslendingar
20.55 Lukka
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Popp- og rokksaga Íslands
23.20 Skylduverk
00.20 Kastljós
00.45 Dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Rules of Engagement
08.20 Dr. Phil
09.00 Kitchen Nightmares
09.45 Secret Street Crew
10.35 Pepsi MAX tónlist
12.50 Dr. Phil
13.30 The Odd Couple
13.55 Crazy Ex-Girlfriend
14.40 90210
15.25 Cooper Barrett’s Guide to 
Surviving Life
15.50 Girlfriends’ Guide to Divorce
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
17.15 The Late Late Show with 
James Corden
17.55 Dr. Phil
18.35 Everybody Loves Raymond
19.00 King of Queens
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Telenovela
20.15 Survivor
21.00 Heartbeat
21.45 Queen of the South
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
23.10 The Late Late Show with 
James Corden
23.50 Blood & Oil
00.35 BrainDead
01.20 Zoo
02.05 Heartbeat
02.50 Queen of the South
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon
04.15 The Late Late Show with 
James Corden

09.10 Wyndham Championship
12.10 Golfing World 2016
13.00 Wyndham Championship
18.00 Golfing World 2016
18.50 ÓL 2016 - Golf kvenna
22.50 PGA Special: Tour Life
23.15 Golfing World 2016

07.25 Valur - ÍBV
09.05 Markaþáttur Pepsi-deildar 
kvenna
09.55 Spænsku mörkin 2016/2017
10.25 Burton Albion - Liverpool
12.05 Roma - Porto
13.55 Football League Show 
2016/17
14.25 Burnley - Liverpool
16.05 Leicester - Arsenal
17.45 Premier League Review 
2016/2017
18.40 Man. City - Steaua Bucarest 
Bein útsending
20.45 Premier League World 
2016/2017
21.15 UFC Now 2016
22.05 UFC 202. Diaz vs. McGregor

Fáðu þér áskrift á 365.is

MEÐ LOGA

 

FRÁBÆRT
ÞRIÐJUDAGSKVÖLD

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

 

 

LEGENDS OF 
TOMORROW
Frábærir þættir um tímaflakka-
ra sem safnar saman liði skúrka 
og ofurhuga til að koma í veg 
fyrir endalok heimsins.

 

ORANGE IS 
THE NEW BLACK
Fjórða serían um Piper 
Chapman sem lendir í fangelsi 
fyrir glæp sem hún framdi fyrir 
mörgum árum. Frábærir og 
geysilega vinsælir 
verðlaunaþættir.

HOT TUB TIME MACHINE
Fyndin ævintýramynd um fjóra 
vini sem eru orðnir leiðir á 
lífinu og ákveða að ferðast 
aftur til áttunda áratugarins í 
mjög sérstakri tímavél.

MISTRESSES
Fjórða þáttaröðin af þessum 
bandarísku þáttum um fjórar 
vinkonur og samskipti þeirra 
við karlmenn.

BONES
Dr. Temperance Brennan 
réttarmeinafræðingur er kölluð 
til ráðgjafar í allra flóknustu 
morðmálunum. Stórskemmti-
legur og spennandi þáttur.

LOTTA Í SKARKALAGÖTU
Hún Lotta litla er engri lík og 
ávallt að finna upp á nýjum 
ævintýrum. Vönduð og 
tímalaus mynd um ævintýri 
Lottu sem ungir sem aldnir 
geta haft gaman af.

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Rasmus Klumpur og félagar
07.54 Lalli
08.00 Lína langsokkur
08.25 Gulla og grænjaxlarnir
08.37 Stóri og litli
08.49 Hvellur keppnisbíll
09.00 Ljóti andarunginn og ég
09.25 Ævintýri Tinna
09.47 Mæja býfluga
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar frá
                Madagaskar
10.47 Ævintýraferðin
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Rasmus Klumpur og félagar
11.54 Lalli Vinirnir
12.00 Lína langsokkur
12.25 Gulla og grænjaxlarnir
12.37 Stóri og litli
12.49 Hvellur keppnisbíll
13.00 Ljóti andarunginn og ég
13.25 Ævintýri Tinna
13.47 Mæja býfluga
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar frá
               Madagaskar
14.47 Ævintýraferðin
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Rasmus Klumpur og félagar
15.54 Lalli
16.00 Lína langsokkur
16.25 Gulla og grænjaxlarnir
16.37 Stóri og litli
16.49 Hvellur keppnisbíll
17.00 Ljóti andarunginn og ég
17.25 Ævintýri Tinna
17.47 Mæja býfluga
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá 
               Madagaskar
18.47 Ævintýraferðin
19.00 Lotta í 
Skarkala-
götu

11.24 
Svampur 
Sveinsson
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Hvað er vegan
Grænmetisæta er hugtak sem 
flestir ættu að kannast við 
og á við um manneskju 
sem leggur sér ekki til 
munns hold dýra. Þessar 
grænmetisætur borða 
þó jafnvel fisk, egg og 
mjólkurvörur. Vegan eða 
veganismi er lífsstíll eða 
heimspeki sem hafnar því 
að menn hafi rétt á því að 
nota dýr sér til framdráttar 
og að dýrin hafi almennt sama 
rétt og mannfólkið til að lifa lífinu 
eftir sínu höfði. Manneskja sem skil-
greinir sig vegan notar því engar vörur 
sem koma frá dýrum eins og snyrti-
vörur sem hafa verið prófaðar á dýrum, 
silki, leður og ull auk þess að borða ekki 
fæðu sem dýr eru notuð til að framleiða – 
egg, mjólk, hunang og gelatín. Strangar græn-
metisætur geta haft sama mataræði og vegan 
en ekki sömu heimspekina.

Þekktir vegans

Blaðamenn Fréttablaðsins gerðu 
mjög óformlega og óvísindalega 
könnun þar sem þeir spurðu nem-
endur skólanna sem þeir hittu þar 

fyrir hvort þeir væru vegan og hvort 
þeim fyndist vegan-lífsstíllinn vera 
að færast í aukana meðal nemenda 
skólans.

Í öllum skólunum nema einum 
voru nemendur einróma um að lífs-
stíllinn væri að verða algengari og 
flestir könnuðust við einhvern sem 
er vegan. Margir nemendur sem 
við ræddum við sögðust vera græn-
metisætur.

Vegan  
Veganismi er lífsstíll sem hefur verið að ryðja 
sér til rúms á síðustu árum hér á landi og ann-
ars staðar. Blaðamenn Fréttablaðsins fóru á 
stúfana og litu í heimsókn í þrjá framhaldsskóla 
á höfuðborgarsvæðinu og könnuðu málið.

MH

Af 30 nemendum  
reyndust 5 vegan

verzló

Af 30 nemendum  
reyndist 1 vegan

Mr

Af 30 nemendum  
reyndust 4 vegan

Ég hef verið 
grænmetisæta frá 

því Ég fæddist. vinkona mín 
fór að uppgötva vegan 
lífsstíl og Ég ákvað að 
prófa. það er klárlega 
mikil aukning á meðal 
framhaldsskólanema sem 
tileinka sÉr þennan lífs-
stíl. að mínu mati finnst 
mÉr skrítið ef fólk er ekki 
allavega grænmetisæta og 
mÉr finnst algjör tíma-
skekkja í dag að vera 
kjötæta. 

Marsibil Sól 
Þórarinsdóttir 
Blöndal, 
nemi í Mennta-

skólanum við 
Hamrahlíð

það er mikil 
aukning á vegan 

lífsstíl meðal framhalds-
skólanema, umræðan um 
meðferð dýra er mikil og 
út frá því verður ákveðin 
vitundarvakning. 

Ásdís Hanna 
Guðnadóttir,  
nemi í Mennta-
skólanum við 

Hamrahlíð

það er fullt af 
krökkum sem voru 

með mÉr í grunnskóla sem 
eru vegan í dag, ekki 
endilega krakkar úr 
versló. ástæðan fyrir því 
að Ég tel vegan lífsstíl 
vera aukast, er vegna þess 
að mÉr persónulega líður 
miklu betur og er orku-
meiri. Ég hef verið mikið í 
ræktinni og það gerðist 
ekkert fyrr en Ég fór að 
taka allar mjólkurvörur 
út og tileinka mÉr vegan 
lífsstíl. 

Anna Bryndís 
Zingsheim,  
nemi í Verslunar-
skóla Íslands

mÉr finnst vegan 
lífsstíll ekkert 

endilega vera að aukast, 
allavega ekki eins mikið og 
Ég hefði viljað. það eru 
margar grænmetisætur í 
skólanum, en samt ekkert 
endilega margir vegan. 
umræðan er þó að aukast 
sem er virkilega jákvætt. 

Matthildur María 
Rafnsdóttir,  
nemi í Mennta-
skóla Reykjavíkur

Alicia Silverstone,  
bandarísk leikkona
Carl Lewis íþróttahetja
Al Gore, fyrrverandi  
forsetaframbjóðandi
Sóley söngkona
Margeir plötusnúður

2 4 .  á g ú s t  2 0 1 6   M I Ð V I K U D A g U R32 L í f I Ð   ∙   f R É t t A B L A Ð I Ð 2 4 .  á g ú s t  2 0 1 6   M I Ð V I K U D A g U R

Stefán Þór 
Hjartarson
stefanthor@frettabladid.is
Guðrún Jóna 
Stefánsdóttir
gudrunjona@frettabladid.is
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Bílaland býður nokkra bíla á einstökum kjörum! 
Komdu strax í dag og tryggðu þér góðan bíl á frábæru verði! 

TILBOÐ

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

www.bilaland.is
Opið frá kl. 9-18 og  
á laugardögum frá kl. 12-16. www.facebook.com/bilaland.is

HYUNDAI I40 STYLE 
Nýskr. 11/12, ekinn 43 þús. km, 
dísel, sjálfskiptur.
Verð áður:3.990 þús. kr.

TILBOÐ 3.290 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún 1 - Hyundai

Rnr. 360008

BMW X5 Xdrive30d
Nýskr. 11/11, ekinn 110 þús. km, 
dísel, sjálfskiptur
Verð áður: 7.580 þús. kr.

TILBOÐ 6.790 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 152065

SUZUKI GRAND VITARA PREMIUM
Nýskr. 02/14, ekinn 66 þús. km, 
dísel, 5 gírar.
Verð áður: 3.990 þús. kr.

TILBOÐ 3.590 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 283572

NISSAN X-TRAIL SE
Nýskr. 09/07, ekinn 188 þús. km, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar
Verð áður: 1.890 þús. kr.

TILBOÐ 1.390 þús. kr.
Staðsetning: GE Bílar Keflavík

Rnr. 143390

RENAULT CLIO EXPRESSION
Nýskr. 12/13, ekinn 38 þús. km, 
bensín, 5 gírar
Verð áður: 1.990 þús. kr.

TILBOÐ 1.650 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 191877

VW CARAVELLE 4X4
Nýskr. 08/14, ekinn 73 þús. km, 
dísel, 6 gírar.
Verð áður: 6.350 þús. kr.

TILBOÐ 5.590 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 283378

SKODA OCTAVIA AMBIENT
Nýskr. 06/12, ekinn 110 þús. km, 
dísel, 5 gírar.
Verð áður: 2.390 þús. kr.

TILBOÐ 1.790 þús. kr.
Staðsetning: GE Bílar Keflavík

Rnr. 283502

RENAULT MEGANE SPORT TOURER
Nýskr. 08/13, ekinn 36 þús. km, 
dísel, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.690 þús. kr.

TILBOÐ 2.090 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 283351

CHEVROLET SPARK LS
Nýskr. 04/13, ekinn 72 þús. km, 
bensín, 5 gírar.
Verð áður: 1.390 þús. kr.

TILBOÐ 990 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 121001

FORD FIESTA TREND 
Nýskr. 06/12, ekinn 80 þús. km, 
dísel, 5 gírar.
Verð áður: 1.590 þús. kr.

TILBOÐ 1.250 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 370083

PEUGEOT 3008 ACTIVE
Nýskr. 02/15, ekinn 16 þús. km, 
dísel, sjálfskiptur 6 gírar.
Verð áður: 3.690 þús. kr.

TILBOÐ 2.990 þús.kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 283578

PEUGEOT 208 GTI
Nýskr. 05/15, ekinn 8 þús. km, 
bensín, 6 gírar. 
Verð áður: 3.880 þús. kr.

TILBOÐ 3.450 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 143508

HYUNDAI I20 CLASSIC
Nýskr. 06/13, ekinn 75 þús. km, 
dísel, 6 gírar.
Verð áður: 1.750 þús. kr.

TILBOÐ 1.390 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún 1 - Hyundai

Rnr. 121051

HONDA CR-V LIFESTYLE
Nýskr. 07/12, ekinn 65 þús. km, 
dísel, sjálfskiptur 5 gírar.
Verð áður: 4.990 þús. kr.

TILBOÐ 4.290 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 283529

SUBARU LEGACY WAGON
Nýskr. 06/08, ekinn 202 þús. km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.690 þús. kr.

TILBOÐ 1.290 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún 1 - Hyundai

Rnr. 121012

TOYOTA PRIUS HYBRID
Nýskr. 05/07, ekinn 132 þús. km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.490 þús. kr.

TILBOÐ 1.090 þús. kr.
Staðsetning: IB Selfoss

Rnr. 152240

RENAULT MEGANE BERLINE 
Nýskr. 05/07, ekinn 65 þús. km, 
bensín, 5 gírar.
Verð áður: 990 þús. kr.

TILBOÐ 690 þús. kr.
Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 359999

CITROEN C4 COMFORT
Nýskr. 05/12, ekinn 93 þús. km, 
dísel, 5 gírar.
Verð áður: 1.750 þús. kr.

TILBOÐ 1.250 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún 1 - Hyundai

Rnr. 121021

HYUNDAI SANTA FE II
Nýskr. 06/06, ekinn 180 þús. km, 
dísel, sjálfskiptur 5 gírar.
Verð áður: 1.990 þús. kr.

TILBOÐ 1.590 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún 1 - Hyundai

Rnr. 120980

HYUNDAI IX35 PREMIUM HIGH OUTP.
Nýskr. 06/15 ekinn 29 þús. km, 
dísel, sjálfskiptur.
Verð áður: 5.790 þús. kr.

TILBOÐ 5.090 þús. kr.
Staðsetning: Kauptún 1 - Hyundai

Rnr. 143247

NÝ HEIMASÍÐA - BILALAND.IS
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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, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@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

Hvers vegna ákvaðstu 
að koma aftur til 
Íslands? Mér fannst 
ákaflega ánægju-
legt að spila á hérna 
síðast þegar ég 

kom. Landið er ótrúlega fallegt og 
mig langaði til að skoða það eilítið 
meira. Harpa er gríðarlega fallegur 
tónleikastaður og allir sem ég hitti 
voru rosalega vinalegir!

Geturðu sagt mér aðeins frá 
nýjustu plötunni þinni, The Wrong 
Crowd? Hver var innblásturinn að 
þessari plötu og er hún öðruvísi en 
þín fyrri verk? Ég myndi segja að 
þessi plata sé skref fram á við frá því 
sem ég var að gera á fyrstu plötunni 
minni. Textarnir rista eilítið dýpra 
og hún er þéttari tónlistarlega séð. 
Ég tók hana upp með hljómsveit-
inni minni sem ég hef spilað með í 
mörg ár. Ég myndi segja að þroski 
minn hafi gefið mér innblásturinn.

Ef þú yrðir að sinna einhverju 
öðru starfi en tónlistarmennskunni 
hvert yrði það þá og hvers vegna 
myndir þú vilja sinna því? Ég elska 
útivist – platan mín er að mörgu 

leyti innblásin af þeirri tilfinn-
ingu að vilja sleppa frá ys og þys 
stórborgarinnar og komast í faðm 
náttúrunnar, þannig að ég myndi 
segja að ég myndi vilja vinna utan-
dyra – kannski sem jarðfræðingur á 
Íslandi. Ef þið viljið fá mig, þá tek ég 
því! En annars væri ég alveg til í að 
vera blómasali, ég elska blóm.

Hverju getum við búist við frá þér 
á tónleikunum í kvöld? Muntu spila 
eigið efni einungis eða verða einhver 
tökulög á dagskránni? Ég og bandið 
hendum oft í ábreiður hér og þar 
en við verðum mest að taka lög af 
plötunum mínum tveimur. Hljóm-

sveitin sem ég spila með hefur verið 
í mótun í mörg ár og við höfum aldr-
ei hljómað betur en nú. Ég stefni 
alltaf að því að taka hlustandann 
með mér í ferðalag. Mætið bara, 
þetta verður rosalegt sjónarspil.

Hlustar þú eitthvað á íslenska tón-
list? Já, algjörlega, ég elska til dæmis 
Björk, svona eins og margir aðrir 
tónlistarmenn. Hún er ótrúlegur 
innblástur. Síðan er þarna frábær 
ferskur piltur sem heitir Mummi 
sem ætlar að hita upp í kvöld. Svo er 
það John Grant – ég veit að hann er 
ekki Íslendingur, en ég held að hann 
búi á landinu, ég er að minnsta kosti 
mjög mikill aðdáandi hans.

Að lokum verður að spyrja að 
þessu: hvernig finnst þér Ísland? Ég 
eyddi örfáum dögum á Íslandi síðast 
þegar ég kom en það var alveg nóg 
til að fá mig til að elska landið. Ég 
vona að ég verði enn þá meira ást-
fanginn af landinu í þetta sinn. Ég 
er mjög öfundsjúkur yfir því að þið 
búið á svona fallegri eyju! Kannski 
mun ég einn daginn taka upp plötu 
á Íslandi, það væri alveg frábært.
gydaloa@frettabladid.is

Myndi vilja starfa 
Hann Tom Odell er nokkuð liðtækur píanóleikari og mun vafalaust setjast við það á tónleikunum í Hörpunni í kvöld.

ég Myndi segja að 
ég Myndi vilja 

vinna utandyra – kannski 
seM jarðfræðingur á 
Íslandi. ef þið viljið fá Mig, 
þá tek ég þvÍ!

sem jarðfræðingur á Íslandi
tom Odell settist niður og svaraði nokkrum spurningum 
Fréttablaðsins um tónleika í Hörpunni í kvöld. Hann elskar auðvitað 
land og þjóð og væri til í að taka upp plötu hér á landi í framtíðinni

• Svæðaskipt  

pokagorma kerfi

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

• Steyptar kantstyrkingar

 Fullt Ágúst-
Stærð cm. verð tilboð

120x200 119.900 95.920

140x200 138.900 111.120

160x200 149.900 119.920

NATURE’S COMFORT
heilsurúm m/classic botni 20%

AFSLÁTTUR
af  120/140/160 x 200 cm  

á meðan birgðir  
endast.

Svart PU  
leður á botni.

NATURE’S REST
heilsurúm m/classic botni

• Svæðaskipt  

pokagormakerfi

• Góðar kantstyrkingar

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr fm2

Aðeins  99.900 kr.
Verðdæmi 160 x 200 cm

Svart PU  
leður á botni.

VERÐ
DORMA 

Afgreiðslutími sjá

www.dorma.is
Holtagörðum, 512 6800

Smáratorgi, 512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri

Skeiði 1, Ísafjörður

Shape deluxe heilsurúm:

• Lagar sig fullkom lega að líkama þínum

• 26 cm þykk heilsudýna

• 2 cm latexlag bólstrað í áklæði

• 4 cm gel memoryfoam

• 4 cm shape memoryfoam

• Non-slip efni á botni dýnunnar

• Engir rykmaurar

• 5 ára ábyrgð!

• Ofnæmisprófuð

• Burstaðir stálfætur

Endurnýjanleg
hráefni

Aloe Vera

Cool Comfort 
gel foam

Bambus trefjar Open cell 
structure

Memory  
foam

Stærð cm. Fullt verð Ágústtilboð

100x200 129.900 103.920

120x200 164.900 131.920

140x200 184.900 147.920

160x200 209.900 167.920

180x200 234.900 187.920

Fullkominn stuðningur  
– enn meiri mýkt

SHAPE
B Y  N AT U R E ’ S  B E D D I N G

Ágústtilboð  20%  afsláttur

20%
AFSLÁTTUR

SHAPE DELUXE 
HEILSURÚM
m/classic botni

 

ENDALAUS GSM
2.990 KR.

Endalaust sumar

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS OG 30 GB GAGNAMAGN*
EKKI HAFA ÁHYGGJUR AF SÍMNOTKUNINNI Í SUMAR!

Settu þig í samband og fáðu Endalausan GSM 1817 365.is
*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. Nánari upplýsingar er að finna í GSM skilmálum á 365.is
*30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB
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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

Við sem störfum innan kirkj-
unnar þjónum fólki oft í 
gegnum það sem við köllum 

ritúal eða helgisiði. Ég hef í mínu 
prestsstarfi fundið heiti sem skapa 
nýtt viðhorf hjá mér. Mér finnst 
eins og orðin ritúal og helgisiðir 
hafi neikvæða merkingu í hugum 
margra, en þetta er notað til að 
setja form utan um athafnir fólks í 
björtustu gleði og djúpri sorg.

Hugsunin er einnig að finna 
leiðir til að gera þessar stundir 
þar sem tilfinningarnar eru hvað 
sterkastar, merkingabærari og 
til að hjálpa okkur að staðsetja 
hugsanir okkar þegar tímamótin 
eru stór.

Á einhverjum tímapunkti tók 
ég þá ákvörðun að horfa á hverja 
athöfn í kirkjunni, hvort sem 
það er skírn, ferming, brúð-
kaup, messa eða jarðarför sem 
listaverk og við sem þjónum að 
undirbúningnum, hvort sem það 
eru þau sem þiggja þjónustuna 
eða veita hana eins og organisti, 
prestur, útfararstjóri, tónlistarfólk 
eða kirkjuvörður, erum listamenn 
sem höfum það hlutverk að skapa 
eitthvað einstakt. Ég upplifi þetta 
sterkast við andlát. Þá koma syrgj-
endur til að skapa kveðjustund 
sem á að veita styrk og göfga 
minningu hins látna. Listsköpun 
er krefjandi og að setja alla þessa 
merkingu í eina athöfn er stórt 
verkefni.

Ég hef líka komist að því þar 
sem ég sit með ástvinum á slíkum 
ögurstundum að fólki líður eins og 
það hafi ekki nógu skýra hugsun. 
En einmitt þá hef ég séð fallegustu 
listaverkin fæðast. Einmitt þarna 
verður hugurinn svo skapandi því 
allt er fullt af ást og þakklæti og 
eitthvað undursamlegt verður til. 
Þess vegna trúi ég á hvísl andans 
sem gerir það að verkum að mér 
finnst ég vera í stöðugri geðrækt.

Einstök 
listaverk

KATRÍNARTÚNI 12   WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS   *Október ‘16 - mars ’17. Verð miðast við flug aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró.

BÓKAÐU NÚNA Á WOWAIR.IS

MEIRI SÓL!

f rá

KA
* 9.999kr.

NARÍ

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

ENDALAUS

2.990 KR.*

Endalaust sumar

1817 365.is

GSM

ÓTAKMARKAÐ TAL, SMS 
OG 30 GB GAGNAMAGN*
*Greitt er aukalega fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. 
Nánari upplýsingar er að finna í GSM skilmálum á 365.is
*30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 
2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB

Jónu Hrannar  
Bolladóttur

Bakþankar
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