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Fréttablaðið í dag

skoðun Bergur Ebbi skrifar um 
sultu. Árgerð 2016. 16 

sport Norma Dögg ákvað að 
söðla um eftir farsælan feril í 
áhaldafimleikum. 16

tÍMaMót Hringskonur gefa 
Barnaspítalanum ný tæki fyrir 
16,5 milljónir króna. 18

lÍFið Kvennókisinn Gosi mætir 
samviskusamlega í skólann á 

hverjum morgni. 34

Fréttablaðið/SteFán

Föstudagsviðtalið

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

atvinna „Okkur óar svolítið við 
þessari þróun. Það er ekki algilt en 
meginreglan er sú að þessar starfs-
mannaleigur, bæði innlendar og 
erlendar, eru þekktar fyrir að skrapa 
botninn þegar kemur að kjörum og 
réttindum sem gilda á íslenskum 
vinnumarkaði,“ segir Halldór Grön-
vold, aðstoðarframkvæmdastjóri 
Alþýðusambands Íslands. 
Starfsmannaleigur eru þjón-
ustufyrirtæki sem leigja út 
starfsmenn gegn gjaldi til að 
sinna störfum á vinnustað 
og undir verkstjórn not-
endafyrirtækis.

Árið 2013 var ein 
s t a r f s m a n n a l e i g a 
starfandi hér á landi 
með tíu starfsmenn á 
sínum snærum. Í dag 
er fjöldi starfsmanna-
leiga 25 og áætlað er 

að rúmlega þúsund starfsmenn 
starfi fyrir þær, en langflestir starfs-
mannanna eru frá Austur-Evrópu. 
Þessa þróun má rekja til mikillar 
uppsveiflu í byggingariðnaði og 
ferðaþjónustu.

Halldór segir flókið að fylgjast 
með því hvort starfsmannaleigurn-

ar fari eftir lögum. „Það er erfitt 
fyrir okkur að ná sambandi við 
starfsfólkið sjálft. Bæði vegna 
þess að það óttast oft að tjá 

sig um laun og og starfskjör og 
vegna þess að það er mjög háð 

vinnuveitendum sínum,“ 
segir Halldór.

ASÍ og stéttarfélög-
in hafa eflt mjög 

vinnustaðaeftirlit vegna uppkom-
innar stöðu. Til þess að bregðast við 
mögulegum kjarabrotum krefjast 
ASÍ og stéttarfélög þess að fá auknar 
eftirlitsheimildir með starfsmanna-
leigum og að Vinnumálastofnun, 
Vinnueftirlitið og ríkisskattstjóri fái 
úrræði til þess að stöðva starfsemi 
vegna alvarlegra og ítrekaðra brota.

„Við hjá ASÍ sjáum fyrir að starfs-
mannaleigum muni fjölga ört og 
því er nauðsynlegt að við höfum 
þau úrræði sem við þurfum til þess 
að takast á við kjarabrot, komi þau 
upp,“ segir Halldór Grönvold. – þh

Starfsmannaleigum fjölgar mjög ört

Halldór Grönvold, 
aðstoðarfram-
kvæmdastjóri aSÍ. 

Fréttablaðið/GVa

25
1.000

starfsmanna-
leigur eru  
hér á landi.

manns starfa 
fyrir þær.

Formaður Viðreisnar segir of miklu púðri eytt í að kenna öðrum um það sem miður fer en nú 
þurfi að horfa til framtíðar. Formaður Sjálfstæðisflokksins þakkar ríkisstjórninni góða stöðu 
efnahagsmála en formenn Samfylkingar og Pírata segja aðrar breytur spila þar inn í. ➛10

Fortíðinni verður ekki breytt



Veður

Minnkandi sunnanátt, víða hægviðri í 
kvöld. Rigning með köflum norðvestan 
til, léttskýjað að mestu norðan- og 
norðaustanlands, en annars skýjað 
með köflum og dálitlar skúrir, einkum 
suðaustan til á landinu. sjá síðu 20

Óð upp í ökkla

Helga Kristín Valgarðsdóttir þurfti að fara úr skónum og vaða til þess að komast leiðar sinnar með ungbarn sitt. Mikið rigndi á landinu í gær og olli 
það vatnavöxtum í ám víðs vegar um Suðurland, til dæmis í Elliðaánum. Ekki er von á öðru eins úrhelli á næstu dögum. Fréttablaðið/GVa

stjórnsýsla „Við erum að klára 
málið, það er ekki í neinum 
vandræðum,“ segir Kristín Huld 
Sigurðardóttir, forstöðumaður 
Minjastofnunar, um lyktir ágrein-
ings um kostnað vegna varð-
veislu gamals hafnargarðs á fram-
kvæmdasvæði ofan við höfnina í 
Reykjavík.

Eins og fram kom í fréttum 
Stöðvar 2 þann 20. ágúst í 
sumar  barst Minjastofnun 600 
milljóna króna reikningur frá 
lóðarhafanum, Reykjavik Deve-
lopment,  vegna ýmiss kostn-
aðar af hafnargarðinum sem var 
skyndifriðaður af Minjastofnun í 
fyrra eftir að þáverandi forsætis-
ráðherra, Sigmundur Davíð Gunn-
laugsson, hafði afskipti af málinu.

Minjastofnun hafnaði því að 
borga reikninginn. „Ástæður þess 
er fjölþættar. Það er einfaldlega 
lögbundið sem framkvæmdaaðil-
inn þarf að gera og við höfnuðum 
ýmsum liðum á þeirri forsendu. 
En þetta mál er að leysast í góðri 
samvinnu og er ekkert vandmál 
lengur,“ segir forstöðumaðurinn 
sem kveður „boltann“ vera hjá 
framkvæmdaaðilanum. „En við 
erum að vinna að lausn á varð-
veislu garðanna í sameiningu.“

Steinarnir eru enn í geymslu á 
lóð hafnaryfirvalda í Örfirisey og 
liggja þar númeraðir og tilbúnir 
fyrir frekari notkun. „En þeir fara 
að koma í húsin og á lóðina. Þessu 
verður að hluta til komið fyrir í 
kjallaranum og svo er starfsfólk 
hér að vinna með starfsfólki fram-

kvæmdaaðila að lausn málsins,“ 
segir Kristín.

Aðspurð  hvort  Minjastofnun 
þurfi örugglega ekki að bera 
kostnað vegna málsins segir 
Kristín ekki svo vera. „Ekki nema 
kostnað vegna starfsfólksins,“ 
tekur hún þó fram.

Byggingin sem rís á lóðinni mun 
hýsa verslanir og þjónustustarf-
semi. Meðal annars verslun H&M.
gar@frettabladids.is

Borga ekki krónu fyrir 
gamla hafnargarðinn
Ríkissjóður mun ekki þurfa að greiða 600 milljóna króna reikning vegna varð-
veislu gamals hafnargarðs í Reykjavík. Þetta segir forstöðumaður Minjastofn-
unar sem kveður hluta garðsins verða komið fyrir í kjallara nýs verslunarhúss.

Hafnargarður frá 1928, sem kom i ljós við framkvæmdir við nýtt verslunarhús 
nærri reykjavíkurhöfn, er geymdur í Örfirisey. Fréttablaðið/GVa

Þetta mál er að 
leysast í góðri 

samvinnu og er ekkert 
vandmál lengur.
Kristín Huld 
Sigurðardóttir, 
forstöðumaður 
Minjastofnunar

Þjáist þú af mígreni?
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stjórnsýsla Óviðunandi er að for-
maður borgarráðs misnoti hlut-
verk sitt til þess að hrakyrða full-
trúa minnihlutans. Þetta er fullyrt 
í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokks 
og Framsóknar og flugvallarvina í 
fundargerð borgarráðs frá því í gær.

„Þetta er leiðindamál. Mér finnst 
mikilvægt að þegar menn eigast við 
í pólitík þá geti menn átt kurteisleg 
samskipti þótt þeir séu ekki sam-
mála um málefnin,“ segir Kjartan 
Magnússon, fulltrúi Sjálfstæðis-
flokks. Kjartan segir að þótt menn 
séu ósammála um málefnin þurfi 
samskipti þar fyrir utan að vera í 
lagi. Það hafi hins vegar ekki tekist 
í þessu tilfelli.

Kjartani finnst fundarstjórn for-
manns vera ókurteisleg gagnvart 
fulltrúum minnihlutans. „Sem 
fundarstjóri á hann ekki að gera upp 
á milli manna eftir því í hvaða flokki 
þeir eru. Að sjálfsögðu er fundar-
stjóri líka borgarráðsmaður með 
pólitískar skoðanir og hann hefur 
fullan rétt á að tjá sig en hann á að 
gera það innan almennra fundar-
skapa.“

S. Björn Blöndal, formaður 
borgar ráðs, fullyrðir sjálfur að 
vinnubrögð hans stangist ekki á 
nokkurn hátt á við fundarsköp 
heldur sé verið að reyna að koma í 
veg fyrir að hann beiti sér í pólitískri 
umræðu.

„Mér finnst þetta mjög ómakleg 
gagnrýni satt best að segja,“ segir 
Björn. – þea

Orðin leið á 
hrakyrðum 
fundarstjóra

Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. 
Fréttablaðið/VilHelM

stjórnmál „Þú getur ekki ýtt hrip-
leku skipi úr höfn með handónýtan 
skipstjóra þótt áhöfnin sé góð. Þá 
fer allt til fjandans,“ segir Gústaf 
Níelsson um Helga Helgason, for-
mann Íslensku þjóðfylkingarinnar. 
Gústaf og Gunnlaugur Ingvarsson, 
oddvitar flokksins í Reykjavíkur-
kjördæmunum, drógu framboð sín 
til baka í gær.

Gústaf segir Helga hafa fallist á að 
víkja úr formannsembætti í septem-
ber að beiðni oddvitanna en það 
hafi hann aldrei gert. „Hann getur 
ekki tekið ákvörðun, þessi maður. 
Hann kann engin vinnubrögð,“ 
segir Gústaf.

Í yfirlýsingu sem Helgi sendi frá 
sér í gær segir að Gústaf hafi hótað 
því að drepa framboðið fái hann 
ekki vilja sínum framgengt. . – þea

Gústaf skýtur á 
formann ÍÞ
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Sett hafa verið á fót góðgerðarsamtök sem nefnast Samferða 
og munu þau taka til starfa fljótlega

Vertu vinur okkar á facebook og taktu þátt!
Allar upplýsingar á www.facebook.com/samferdafoundation

Með von um að þú sjáir þér fært að styðja við þá sem minnst mega sín

Banki: 322 – Hb: 13 – Reikningsnúmer: 302699 – Kennitala: 5510090170 9071081 
1.000 kr.
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9071085 
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10.000 kr.

Símanúmer sem hægt er að hringja í 
og styrkja samtökin

Frjáls framlög - enginn kostnaður!

stjórnsýsla Tölvupóstur sem Skúli 
Þór Gunnsteinsson, lögfræðingur í 
innanríkisráðuneytinu, sendi óvart 
á formann Afstöðu, félags fanga, 
hefur leitt til þess að hann hefur 
verið fluttur til í starfi og kemur ekki 
lengur að málefnum fanga.

Málið sem Skúli fjallar um í tölvu-
póstinum varðar þá breytingu sem 
gerð var 1. apríl 2014 að fangar 
mega ekki fara inn í klefa hver hjá 
öðrum. Afstaða, félag fanga, leitaði 
til umboðsmanns Alþingis, sem 
óskaði skýringa hjá innanríkisráðu-
neytinu.

Skúli gerði drög að svari fyrir 
hönd ráðuneytisins og sendi í 
tölvupósti til Bryndísar Helga-
dóttur, skrifstofustjóra lagaskrif-
stofu ráðuneytisins. Samtímis sendi 
Skúli, óvart að því er virðist, afrit til 
Guðmundar Inga Þórodssonar, for-
manns Afstöðu.

„Ég er orðinn býsna þreyttur 
á þessu máli,“ skrifar Skúli í orð-
sendingu sem fylgir svardrögunum. 
„Mest langar mig til að fá starfs-
menn umboðsmanns hingað, hrista 
þá til og láta þá hanga :q og benda 
þeim á að þeir sem eru að kvarta, 
það er Afstaða, eru þeir sem hafa 
verið að berja á öðrum föngum og 
eru eðlilega ósáttir við reglurnar.“

Þá segir Skúli í inngangi sínum að 
fangar hafi hringt í Fangelsismála-
stofnun og þakkað fyrir reglurnar. 
„Þeir myndu aldrei fagna þeim 
opinberlega. Kannski þarf bara að 
segja það í bréfi til umba [umboðs-
manns Alþingis], veit ekki.“

Eftir að innanríkisráðuneytinu 
og Skúla varð ljóst að formaður 
Afstöðu fékk tölvupóstinn í ógáti 
fengu Afstaða og umboðsmaður 

Alþingis afsökunarbeiðni frá ráðu-
neytinu og Skúla sjálfum sem 
kvaðst vera mannlegur og hafa gert 
mistök.

„Ég harma mjög að pósturinn 
hafi borist þér vegna mistaka og 
bið þig afsökunar á því sem og 
ófaglegum ummælum sem var að 
finna í póstinum. Þau ummæli má 
fyrst og fremst rekja til mikils álags 
við vinnslu mála þennan dag og 
endurspegla alls ekki viðhorf mitt 
til Afstöðu eða félagsmanna þess 
félags, umboðsmanns Alþingis eða 
fanga yfirhöfuð,“ segir Skúli meðal 
annars í afsökunarbeiðni til Guð-
mundar.

Aðspurður segir formaður 
Afstöðu, að afsökunarbeiðni Skúla 
hafi ekki verið svarað. „Ráðuneytið 
hefur talað um að þetta verði rann-
sakað og við teljum að sú rannsókn 
þurfi að fara fram á embættis-
færslum hans,“ segir Guðmundur 
Ingi og ítrekar að tölvupóstur Skúla 
innihaldi mjög alvarlega fordóma 
og fullyrðingar sem séu algerlega 
rangar.

„Við vitum ekkert hversu mikið 
svona viðhorf eyðileggja út frá sér. 
Og eins hvaðan slík viðhorf eiga 
uppruna sinn, ekki bara gagnvart 
Afstöðu heldur til umboðsmanns 
Alþingis. Því ef þetta nær lengra inn 
í kerfið erum við í svolitlum vanda,“ 
segir Guðmundir Ingi, sem kveður 
innanríkisráðuneytið hafa verið 
„sjálfvirkan stimpil“ fyrir ákvarð-
anir Fangelsismálastofnunar. „Og 
það er bara mjög slæmt.“

Umboðsmaður Alþingis sagðist í 
svari til fréttastofu í gær líta ummæli 
Skúla alvarlegum augum og hafa 
komið þeim sjónarmiðum á fram-

færi við ráðuneytið. Hann telji ekki 
rétt að bregðast frekar við á þessu 
stigi „meðal annars í ljósi þess að 
það kunni að koma í hlut umboðs-
manns að fjalla um kvartanir vegna 
málsins“.

Eins og fram kom í fréttum Stöðv-
ar 2 í gærkvöldi hefur Skúli verið 
fluttur til í starfi hjá innanríkis-
ráðuneytinu og kemur ekki lengur 
að fangelsismálum þar.

Fyrir tæpum tveimur árum 
sagði visir.is frá því að í ráðuneyt-
inu hefðu verið gerðar „munn-
legar aðfinnslur“ við Skúla vegna 
útsendingar tölvupósts á netfangi 
ráðuneytisins þar sem hann rakti 
fyrir lögfræðingi Barnaverndarstofu 
meinta skapgerðarbresti konu sem 
stóð í sambandsslitum við vin Skúla. 
gar@frettabladid.is

Ráðuneyti hrókerar orðljótum 
sérfræðingi í fangelsismálum
Sérfræðingur sem sinnti fangelsismálum í innanríkisráðuneytinu sendi í ógáti tölvupóst með formælingum 
um umboðsmann Alþingis og um félag fanga. Var tekinn á teppið 2014. Fluttur til í starfi að þessu sinni. 
Biðst afsökunar en fangar vilja rannsókn á starfsháttum. Umboðsmaður lítur málið alvarlegum augum.

Innanríkisráðuneytið baðst afsökunar á formælingum sérfræðings síns í fangelsis-
málum og færði hann til í ráðuneytinu. FréttablaðIð/VallI

Þeir sem eru að 
kvarta, það er 

Afstaða, eru þeir sem hafa 
verið að berja á öðrum 
föngum og eru eðlilega 
ósáttir.
Skúli Þór Gunnsteinsson, lögfræðingur í 
innanríkisráðuneytinu

Við vitum ekkert 
hversu mikið svona 

viðhorf eyði-
leggja út frá 
sér.
Guðmundur Ingi 
Þóroddsson, for-
maður Afstöðu

samgöngur Öll umferð er bönnuð 
um Austurstræti samkvæmt aug-
lýsingu lögreglustjórans í Reykjavík 
sem birt var í fyrradag. Búið er að 
birta auglýsinguna og þar með hefur 
hún tekið gildi og er því bannað að 
keyra um götuna. „Næsta skref er að 
setja upp skilti þar sem skýrt kemur 
fram að allur akstur sé bannaður,“ 
segir Guðbrandur Sigurðsson, aðal-
varðstjóri umferðardeildar lögregl-
unnar.  Þorsteinn R. Hermannsson, 
samgöngustjóri á umhverfis- og 
skipulagssviði Reykjavíkurborgar, 

kannaðist ekki við þessa lokun 
lögreglu. „Þetta eru fréttir, það 
stóð einungis til að banna akstur á 
vegarkafla Austurstrætis sem nær 
frá Lækjartorgi að Pósthússtræti,“ 
segir hann. 

Ástæðan fyrir því að umhverfis- 
og skipulagsráð Reykjavíkurborgar 
tók málið á dagskrá er vegna þess að 
lögregluna hefur skort úrræði til að 
sekta og beita viðurlögum gagnvart 
þeim er hafa ekið Austurstrætið frá 
Pósthússtræti að Lækjartorgi.

„Með auglýsingu lögreglunnar 

er verið að hnykkja á því að þessi 
hluti Austurstrætis sé göngugata 
og eina undanþágan sé fyrir vöru-
losun á morgnana. Það er töluvert 
um akstur yfir Lækjartorg og inn á 
þennan hluta Austurstrætis og hefur 
það valdið hættu fyrir gangandi 
vegfarendur ásamt því að miklar 
skemmdir hafa orðið á gangstéttar-
hellum,“ segir Þorsteinn.

Halldór Halldórsson, borgarfull-
trúi Sjálfstæðisflokksins, var hissa á 
fréttunum þegar Fréttablaðið hafði 
samband við hann. „Ég hefði ekki 

samþykkt það ef ég hefði skilið það 
þannig að loka ætti öllu Austurstræt-
inu. Ég mun taka málið upp aftur, ef 
á þarf að halda,“ segir Halldór.

Hjálmar Sveinsson, borgarfull-
trúi Samfylkingarinnar og formaður 
umhverfis- og skipulagsráðs, segir að 
auglýsingin verði kölluð til baka ef 
textinn sem var sendur Stjórnartíð-
indum reynist ekki hafa verið réttur. 
„Lögfræðingur sviðsins er með málið 
á sinni könnu núna og er að kanna 
þetta,“ segir Hjálmar. 
thorgeirh@frettabladid.is

Kannast ekki við að lögregla megi banna akstur um Austurstræti
Lögfræðingur 
sviðsins er með 

málið á sinni könnu núna og 
er að kanna þetta.

Hjálmar Sveinsson, 
formaður um-
hverfis- og skipu-
lagsráðs

2,7%
af heildarlaunakostnaði 
borgarinnar fer í veikindi. 

samfélag Veikindafjarvistir starfs-
manna Reykjavíkurborgar árið 2015 
kostuðu borgina yfir milljarð. Þetta 
kom fram á borgarráðsfundi í gær 
þar sem fyrirspurn Framsóknar og 
flugvallarvina var svarað. 
Um er að ræða bæði skammtíma- og 
langtímaveikindi en ekki er tiltæk 
sundurliðun þar á milli. Starfs-
menn velferðarsviðs voru oftast 
veikir, svo starfsmenn umhverfis- 
og skipulagssviðs en menningar- 
og ferðamálasvið verða sjaldnast 
fyrir veikindum. Kostnaður vegna 
afleysinga í langtíma- og skamm-
tímaveikindum skiptist þannig að 
473 milljónir króna fóru á skóla- og 
frístundasvið vegna langtímaveik-
inda og 333 milljónir vegna skamm-
tímaveikinda. Þá fóru 207 milljónir 
á velferðarsvið og 26,7 milljónir 
á íþrótta- og tómstundasvið. Alls 
þurfti borgin því að greiða um 1.040 
milljónir vegna veikinda.

Í svari Dags B. Eggertssonar við 
fyrirspurninni segir meðal ann-
ars að kostnaðurinn nemi 2,7% af 
heildarlaunakostnaði Reykjavíkur-
borgar og að borgin sé með viðveru-
stefnu sem hafi það að markmiði að 
styðja við og hlúa að starfsmönnum 
vegna fjarveru frá vinnu vegna veik-
inda, slysa eða áfalla – bbh

Veikindi kosta 
borgina milljarð

Skammtímaveikindi kosta skóla- og frí-
stundasvið alls 333 milljónir króna.  
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Kraftmiklir bílar fyrir 
krefjandi aðstæður.

Klettháls 2 · 110 Reykjavík · Sími 590 2160 · notadir.is
Viðurkenndur endursöluaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Opnunartímar
Virka daga 10–18, laugardaga 12–16

Þú finnur „Askja notaðir bílar“ 
á Facebook Askja notaðir bílar

Tveggja ára ábyrgð og þjónusta innifalin 
með viðurkenndum Mercedes-Benz. 
4MATIC fjórhjóladrifskerfið er kjörið fyrir 
krefjandi íslenskar aðstæður. Það kemur
að góðum notum í vetrarfærðinni og utan 
alfaraleiða. Kynntu þér viðurkenndan bíl frá
Mercedes-Benz með 4MATIC fjórhjóladrifi.

Verð 6.790.000.–
ML 250 4MATIC
Árgerð 2013, ekinn 75 þús. km, 
dísil, 2.143 cc og 205 hö. 
Aukabúnaður: Artico leður nálgunar
varar, dráttarbeisli, o.fl.

Verð 8.190.000.–
ML 350 4MATIC
Árgerð 2013, ekinn 34 þús. km,  
dísil, 2.987 cc og 259 hö. 
Aukabúnaður: Artico leður, nálgunar
varar, LED ljósapakki o.fl.

Verð 9.290.000.–
ML 350 4MATIC
Árgerð 2014, ekinn 30 þús. km,  
dísil, 2.987 cc og 259 hö. 
Aukabúnaður: Artico leður, nálgunar 
varar, rafdrifinn afturhleri o.fl.



Auglýst er eftir umsóknum um 
þátttöku í tilraunaverkefni um 

styttingu vinnutíma
Velferðarráðuneytið auglýsir eftir umsóknum frá vinnustöðum 
hjá ríkinu um þátttöku í tilraunaverkefni ríkisins og BSRB um 
styttingu vinnutíma og eru vinnustaðir um allt land hvattir til 
þátttöku.

Markmið verkefnisins er að kanna hvort stytting vinnuviku 
leiði til gagnkvæms ávinnings starfsmanna og viðkomandi 
vinnustaða. 

Valdir verða fjórir vinnustaðir þar sem vinnutími verður styttur 
án þess að til launaskerðingar komi. Stefnt er að því að tveir 
þeirra verði vaktavinnustaðir. 

Tilraun um styttingu vinnutíma mun standa yfir í eitt ár, frá 
1. febrúar 2017 til 1. febrúar 2018, á þeim vinnustöðum sem 
taka þátt.

Umsóknarfrestur rennur út 7. nóvember nk.

Nánari upplýsingar fást í velferðarráðuneytinu 
í síma 545-8100 og á vef ráðuneytisins, 

www.velferdarraduneyti.is.

 Gerð staður kostnaður  Gerð staður kostnaður
1 l Norðfjarðargöng 5.320.000.000
2 l Dýrafjarðargöng 4.500.000.000
3 l Smíði á nýrri Vestmannaeyjaferju 3.600.000.000
4 l Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu  2.981.000.000
5 l Jarðgöng að Bakka 2.160.000.000
6 l Dettifossvegur vestri að Norðausturvegi 2.100.000.000
7 l Um Hornafjarðarfljót 2.088.000.000
8 l Selfoss - Hveragerði 1.800.000.000
9 l Tvöföldun Reykjanesbrautar  
  frá Hafnarfirði að Hvassahrauni 1.000.000.000

10 l Landeyjahöfn 961.000.000
11 l Vegur um Dynjandisheiði 850.000.000
12 l Biskupstungnabraut - Laugarvatnsvegur 700.000.000
13 l Þorlákshöfn 423.700.000
14 l Súðavíkurhlíð 250.000.000
15 l Húsavíkurhöfn 233.000.000
16 l Fjarðarheiðargöng 140.000.000
17 l Jarðgöng milli Siglufjarðar og Fljóta 10.000.000

l Jarðgöng l Hafnarframkvæmdir l Vegir  
l Snjófljóðavarnir l Ferja l Almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu

✿   Viðamestu framkvæmdir  
í samgönguáætlun ríkisins

kVikmyndagerð Póstburðarmað-
urinn Jón Halldórsson á Hólmavík 
er ósáttur við að geta ekki tekið 
myndir óáreittur  á athafnasvæði 
kvikmyndagerðarfólks sem nú er í 
Djúpuvík á Ströndum.

Verið er að taka upp atriði í Holly-
wood-myndinni Justice League sem 
er með stórstjörnuna Ben Affleck í 
hlutverki Batmans. Gríðarleg umsvif 
kvikmyndagerðarmannanna hafa 
vakið athygli. Einkaþotur, þyrlur, 
rútuhersing og heilt húsbílahverfi 
koma þar við sögu.

Jón segir að þegar hann hafi 
komið að Djúpuvík á mánudag hafi 
menn merktir Securitas tekið á móti 
honum um einum kílómetra utan 
við þorpið. „Einn þeirra stoppaði 
mig af og sagði að það væru bann-
aðar allar myndatökur,“ segir Jón. 
Hann hafi gengið upp í fjalllendi og 
tekið myndir þar yfir svæðið. Mynd-
irnar birti hann á bloggsíðu sinni 
holmavik.123.is og á Facebook.

Síðar um kvöldið kveðst hann 
hafa fengið símhringingu frá yfir-
manni öryggismála á tökustaðnum. 
Sá hafi verið gríðarlega hvass og sagt 
fyrirtæki sitt geta orðið gjaldþrota 
vegna myndbirtinganna. „Hann 
skipaði mér að taka þetta út – sem 
ég bara gerði ekki.“

Hannes Leifsson, aðalvarðstjóri 
lögreglunnar á Hólmavík, segir 
aðspurður að í raun hafi kvik-
myndagerðarfólkið ekki vald til að 
banna fólki sem leið á um veginn 
um Djúpuvík að taka myndir. Hins 
vegar séu leikmunirnir á einkalóð 
og hægt sé að banna myndatökur 
af þeim og af fólkinu. „Þannig að 
væntanlega getur landeigandi eða 
þá leigjandi bannað slíkar mynda-
tökur án þess að ég sé að fullyrða 
neitt,“ segir hann.

Að sögn Hannesar er verkefnið 

ótrúleg innspýting fyrir lítið sam-
félag með fábrotna atvinnustarf-
semi. Jón sé hins vegar að spilla fyrir 
með birtingu myndanna.

„Þessi ágæti aðili, hann Jón 
póstur, hann er svolítið að skemma 
fyrir öllum hinum, vegna þess að 
eins og gengur þá er þetta verkefni 
sem er háð ákveðnum reglum og 

þessir aðilar sem að þessu koma 
eru látnir skrifa undir samninga 
um að halda trúnað,“ segir Hannes. 
„Hann er virkilega að gera þetta í 
óþökk þeirra íbúa sem búa hérna. 
Þarna er fólk að fá vinnu og ég veit 
að íbúar hér vonast til þess að þetta 
komi þessu svæði á kortið.“

Sem dæmi um þátttöku heima-
manna nefnir Hannes að tvær eða 
þrjár rútur farið frá Hólmavík með 
statista norður í Djúpuvík. Hann ber 
framleiðslufyrirtækinu, True North, 
afar vel söguna.

„Það er gott að eiga við þetta fólk. 
Þeir löbbuðu með mér út um allt og 
reyna að standa að þessu eins vel og 
þeir mögulega geta,“ segir Hannes 
sem kveður beiðni kvikmynda-
gerðarfólksins vegna myndbirtinga 
setta kurteislega fram. Jón Hall-
dórsson segist vera mjög forvitinn 
og hafa verið að spyrja aðra um bíó-
myndina. „En það vill enginn svara; 
þeim er bara sagt að halda kjafti.“
gar@frettabladid.is

Bréfberi ógn við Batmanmynd

Djúpavík er afskekkt og yfirleitt friðsæl en nú eru þar nú mikil umsvif vegna upp-
töku á Justice League. SamSett mynD FréttabLaðið/SteFán norDicphotoS/aFp

Hann er virkilega að 
gera þetta í óþökk 

þeirra íbúa sem búa hérna.

Hannes Leifsson, aðalvarðstjóri 
lögreglunnar á Hólmavík

Hann skipaði mér 
að taka þetta út 

– sem ég bara gerði ekki.
Jón Halldórsson, póstburðarmaður  
á Hólmavík

Samgöngur Samgönguáætlun til 
fjögurra ára var samþykkt á þing-
inu í fyrradag af öllum viðstöddum 
þingmönnum. Áætlunin gerir ráð 
fyrir að rúmum 100 milljörðum 
króna verði varið til framkvæmda 
í samgöngumálum á árunum 2015 
til 2018.

„Þetta var rýr áætlun til að byrja 
með en í meðferðum nefndarinnar 
tók hún jákvæðum breytingum. 
Við í minnihlutanum lögðum 
mesta áherslu á aukið fjármagn í 
viðhald til þess að koma í veg fyrir 
að vegakerfið drabbist niður. Á 
endanum tókst að fá meirihlutann 
til þess að standa með okkur,“ segir 
Svandís Svavarsdóttir, þingmaður 
Vinstri hreyfingarinnar – græns 
framboðs.

Samkvæmt samgönguáætlun-
inni er umtalsverðu fé ráðstafað í 
jarðgangagerð. Stefnt er að því að 
ljúka framkvæmdum við Norð-
fjarðargöng á næsta ári og hefja 
framkvæmdir við Dýrafjarðar-
göng sama ár. Undirbúningsvinnu 
Fjarðarheiðarganga lýkur árið 2018 
og áfram verður unnið að jarð-
göngum við Bakka, en í heildina er 
rúmum tíu milljörðum ráðstafað í 
jarðgangaframkvæmdir.

Til stofnvegakerfisins er ráð-
stafað rúmum 35 milljörðum ásamt 
átján milljörðum sem er ráðstafað 
í viðhald með vegum og vegmerk-
ingum. Ný Vestmannaeyjaferja 
verður smíðuð og snjóflóðavörnum 
verður komið fyrir í Súðavíkurhlíð.

„Vegakerfið hefur verið vanrækt 
allt þetta kjörtímabil og það var 
kominn tími til þess að ráðstafa fé 
í það. Við þurfum að huga miklu 
betur að vegakerfinu enda eru 
þetta mikilvægustu innviðirnir 
fyrir ferðaþjónustu og byggða-
þróun,“ segir Svandís. 
thorgeirh@frettabladid.is

Hundrað milljörðum varið í samgöngur
Samkvæmt nýrri samgönguáætlun sem samþykkt var á Alþingi verður umtalsverðu fé ráðstafað í jarðgangagerð. Mikil áhersla verður 
lögð á viðhald samgangna sem hefur verið vanrækt samkvæmt Svandísi Svavarsdóttur. Þverpólitísk sátt náðist um frumvarpið.

Vegakerfið hefur verið van-
rækt allt þetta kjörtímabil og 
það var kominn tími til þess 
að ráðstafa fé  
í það - 

Svandís  
Svavarsdóttir,  
þingmaður VG
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milljónir fær Reykjavíkur-
flugvöllur í viðhald.

3,6 
milljarðar fara í styrki til 
almenningssamgangna á 
höfuðborgarsvæðinu. 

1 4 .  o k t ó b e r  2 0 1 6   F ö S t u d a g u r6 F r é t t i r   ∙   F r é t t a b L a ð i ð



Lifðu þig inn í
Sjónvarp Símans 
Premium
með Heimilispakka Símans

 
Yfir 5.500 klukkustundir af heilum þáttaröðum 
þegar þér hentar. Svona á sjónvarp að vera.

13.000  kr./mán.

Línugjald ekki innifalið. Verð frá 2.600 kr./mán.

Pantaðu Heimilispakkann í síma 800 7000  
eða opnaðu Netspjall á siminn.is

Heimilispakkinn
Sjónvarp Símans

Premium 
Sjónvarp Símans

Appið
Sjónvarpsþjónusta

Símans
9 erlendar

sjónvarpsstöðvar

Spotify PremiumNetið 250 GBEndalaus heimasími
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ZENDIUM STYRKIR 
NÁTTÚRULEGAR 
VARNIR MUNNSINS
FÉLAG ÍSLENSKRA 
TANNFRÆÐINGA MÆLIR 
MEÐ ZENDIUM TANNKREMI

sveitarstjórnarmál „Þetta er fyrst 
og síðast áskorun fyrir öll sveitar-
félögin á Suðurnesjum að búa sig 
undir þetta tímabil sem fram undan 
er. Við verðum að bregðast hratt 
við,“ segir Kjartan Már Kjartansson, 
bæjarstjóri í Reykjanesbæ, spurður 
um framtíðarsýnina sem birtist í 
skýrslu ráðgjafarfyrirtækisins Aton 
á miðvikudag.

Spáð er að 11.000 ný bein störf 
verði til á Keflavíkurflugvelli fram til 
ársins 2040, en það jafngildir því að 
manna þurfi eitt álver á hverju ári 
á rúmlega tveggja áratuga tímabili. 
Má í því samhengi nefna að sérstök 
vöktun á samfélagsáhrifum álvers- 
og virkjunarframkvæmda á Austur-
landi var talin nauðsynleg. Þá hefur 
ekki verið tekið tillit til afleiddra 
starfa sem jafnframt munu skipta 
þúsundum og starfsmönnum ann-
arra fyrirtækja sem talið er líklegt að 
vilji byggja upp starfsemi í nálægð 
flugvallarins, hvað þá fjölskyldum 
þeirra sem kjósa að starfa á atvinnu-
svæðinu í kringum flugvöllinn.

Til að setja þessar tölur í sam-
hengi þá bjuggu þann 1. janúar 2014 
tæplega 22.000 manns á Suður-
nesjum í sveitarfélögunum fimm. 
Íbúum hafði þá fjölgað um 5.537 á 
sextán ára tímabili frá 1998, eða um 
36,3%.

Kjartan Már bendir á að vöxtur í 
kjölfar ferðamannastraums á Kefla-
víkurflugvelli á næstu árum er af 
þeirri stærðargráðu að það er ekki 
aðeins sveitarfélaganna á Suður-
nesjum að takast á við áskoranir 
honum tengdar heldur varði hann 
samfélagið allt. Þá verða niðurstöð-
ur skýrslunnar teknar sérstaklega 
upp á aðalfundi Sambands sveitar-
félaga á Suðurnesjum nú um helg-
ina, og dagskrá breytt þess vegna.

„Það verður nauðsynlegt að flytja 
inn vinnuafl erlendis frá. Annað 
hvort flytur það til okkar og lifir 
og starfar innan sveitarfélaganna á 
Suðurnesjum eða völlurinn dregur 
til sín Íslendinga eða útlendinga 
annars staðar frá og þá þarf vinnu-
afl þangað. Svo þetta varðar okkur 
öll sem þjóð,“ segir Kjartan Már.

Reykjanesbær glímir við alvarleg-
an fjárhagsvanda sem tíma tekur að 
leysa. Spurður um samhengi þess 
við uppbygginguna á Keflavíkur-
flugvelli segir Kjartan Már að á því 
séu tvær hliðar. „Góðu fréttirnar er 
fólksfjölgun með hærri tekjum 
sveitarfélagsins en við vitum líka 
að fólksfjölgun fylgja fjárfestingar í 
innviðum – skólum og leikskólum 
sem dæmi. Þetta er bara eitthvað 
sem við verðum að finna út úr, og 
það hlýtur að teljast ánægjulegt 
verkefni ef hinn valkosturinn er 

Suðurnesin að ná sér á flug
Gangi spár eftir um fjölgun farþega á Keflavíkurflugvelli fjölgar beinum störfum um 11.000 á 20 árum, en 
það jafngildir helmingi allra íbúa sveitarfélaganna á Suðurnesjum. Bæjarstjóri segir verkefnið áskorun.

Framkvæmdir við flugvöllinn hafa verið nær samfelldar síðustu árin. Fréttablaðið/anton

Ef þú keyrir tvo 
kílómetra frá 

Leifsstöð þá ertu búinn að 
vera í Sandgerði, Garði og 
Reykjanesbæ þegar þú 
kemur út úr fyrsta 
hringtorginu.

Kjartan Már Kjart-
ansson, bæjarstjóri 
Reykjanesbæjar

skoðaður – að fólk væri að flytja 
í burtu og við sætum uppi með 
ónýttar fjárfestingar,“ segir Kjartan 
Már en það er vel þekkt að atvinnu-
leysi í Reykjanesbæ fór í 17 prósent 
fyrir stuttu, en er aðeins þrjú pró-
sent í dag.

„Þetta er ekki eitthvað sem bæjar-
félagið leysir eða sveitarfélögin 
ein, heldur krefst þetta samstarfs 
við Isavia og fyrirtæki á svæðinu 
á næstu misserum,“ segir Kjartan 
Már.

Sameining sveitarfélaga á Suður-
nesjum hefur lengi verið til umræðu 

– og Garður og Sandgerði eru þessa 
dagana að hefja formlegar viðræður 
um sameiningu. Kjartan Már segir 
of snemmt að segja til um hvort 
nýjar upplýsingar setji frekari 
þrýsting á sameiningu allra sveitar-
félaganna á svæðinu, en það sé hans 
skoðun að sameining allra sveitar-
félaganna fimm sé eðlileg og í raun 
aðeins tímaspursmál. „Ef þú keyrir 
tvo kílómetra frá Leifsstöð þá ertu 
búinn að vera í Sandgerði, Garði og 
Reykjanesbæ þegar þú kemur út úr 
fyrsta hringtorginu,“ segir Kjartan 
Már til áherslu. svavar@frettabladid.is

Störfum fjölgar 
l  Á árinu 2016 

mun beinum 
störfum fjölga um  

1.300 
störf, enda mun 
farþegum fjölga 
um 37%.

l  Árið 2020 verður 
vöxturinn kominn í  

7%  
og árið 2023 
verður vöxturinn 
nærri spá Alþjóða-
ferðamálaráðsins, 
eða 4%.

l  Beinum störfum á 
Keflavíkurflugvelli 
mun fjölga um 

3.600 
frá og með árinu 
2016 fram til 
ársins 2020.

l  Árið 2026 verða 
bein störf tæp-
lega tvöfalt fleiri 
en þau eru talin 
verða í ár, eða 

10.000  
tæplega.

l  Árið 2040 
verða um 

16.000 
bein störf á Kefla-
víkurflugvelli.

Heimild: Keflavíkurflugvöllur – Stóriðja í stöðugum vexti; Aton 2016.

viðskipti „Við höfum í hyggju að 
rækta 20 þúsund tonn af laxi í Ísa-
fjarðardjúpi. Við gerum ráð fyrir 
að þegar allt verður komið í botn 
hjá okkur verðum við með 60 til 
90 manns í vinnu hjá okkur beint 
við eldið. Svo á eftir að telja afleidd 
störf,“ segir Þorsteinn Másson, úti-
bússtjóri Arnarlax í Bolungarvík.

Laxeldisfyrirtækið Arnarlax opn-
aði nýverið skrifstofu í Bolungar-
vík. Fyrirtækið er í eigu norskra 
og íslenskra fyrirtækja og hefur á 
síðustu árum byggt upp laxeldi í 
Arnarfirði. Í vetur var svo sett upp 
tæknivætt laxasláturhús á Bíldudal. 
Arnarlax mun framleiða rúmlega 
sjö þúsund tonn á þessu ári og tíu 
þúsund tonn á því næsta.

„Við vonum að geta hafið starfsemi 
í Ísafjarðardjúpi í kringum 2018. 
Við erum að vinna í leyfismálunum 
núna. Leyfin eru háð mjög ströngum 
skilyrðum því það eru margar stofn-
anir sem koma að leyfisveitingu áður 
en starfsemi getur hafist,“ segir hann. 

Þorsteinn á von á að Íslendingar 
geti mannað mörg af þessum 90 
störfum sem verða til. 

„Við horfum mikið til reynslunnar 
á Bíldudal, það er mjög gaman að 
segja frá því að þar var mikið af fyrr-
verandi Bílddælingum sem komu til 
baka, því eldið kallar eftir alls konar 
fólki með alls konar reynslu og 
menntun. Hlutfall menntaðs starfs-
fólks er hærra en marga grunar.“ – sg

Gæti skapað allt að 90 ný störf

laxeldið myndi líklega hefjast í Ísafjarðardjúpi árið 2018. Fréttablaðið/Pjetur

Við erum að vinna í 
leyfismálunum 

núna. Leyfin eru háð mjög 
ströngum 
skilyrðum

Þorsteinn Másson, 
útibússtjóri  
Arnarlax í  
Bolungarvík

Dómsmál Hæstiréttur felldi í gær 
niður fjárdráttarmál gegn Hannesi 
Smárasyni, fyrrverandi stjórnar-
formanni og forstjóra FL Group, 
en Hannes var sýknaður af ákæru 
sérstaks saksóknara í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í febrúar í fyrra. Hæsti-
réttur fellir málið niður vegna 
mikilla tafa sem orðið hafa á því og 
verður ekki annað skilið af dómn-
um en tafirnar séu á ábyrgð ákæru-
valdsins sem meðal annars skilaði 
of seint inn greinargerð til réttarins 
vegna málsins.

Sérstakur saksóknari ákærði 
Hannes fyrir að hafa dregið sér 
tæplega 3 milljarða af reikningi FL 
Group í Kaupþingi í Lúxemborg 
sem svo voru lagðir inn á reikning 
eignarhaldsfélagsins Fons í sama 
banka.

Millifærslan var framkvæmd 
þann 25. apríl 2005 og án vitundar 
og samþykkis stjórnenda og stjórn-
ar FL Group. Hannes hefur alla tíð 
neitað sök í málinu og sagðist við 
aðalmeðferð málsins í héraði „ekk-
ert kannast við þessi viðskipti“. – skh

Hæstiréttur 
felldi niður mál 
gegn Hannesi

viðskipti  Um eftirmiðdaginn í gær 
hafði gengi pundsins lækkað um 
fjögur prósent á einni viku, úr 1,266 
gagnvart dollar í 1,22. Gengi punds-
ins tók dýfu sex daga í röð

Í gær vöktu deilur milli Tesco 
verslunarkeðjunnar og Unilever 
ólgu á breskum hlutabréfamarkaði.

Tesco er í verðstríði við birgi 
sinn Unilever. Tesco hefur tekið úr 
sölu Marmite, PG Tips (te) og Ben 
& Jerry‘s ís, svo eitthvað sé nefnt, 
á vefsíðu sinni, og einnig eru litlar 
birgðir af þeim vörum í verslunum 
Tesco. Unilever vill hækka verð á 
vörum sínum um tíu prósent, en 
Tesco vill ekki hækka verð sitt gagn-
vart viðskiptavinum sem gætu þó 
farið að versla annars staðar.

Gengi pundsins hefur fallið tölu-
vert gagnvart krónunni að undan-
förnu og mældist um eftirmiðdag-
inn í gær 139,47. – sg

Gengi pundsins 
lækkað um 4%

Skortur á Marmite smyrju hefur valdið 
ólgu í bretlandi. Fréttablaðið/ePa
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MISMUNUN ÍSLANDS GEGN ALÞJÓÐAFJÁRFESTUM

Við höfum séð þetta áður. 

Þegar kærulaus stjórnvöld fyrirgera réttarríkinu hverfur erlend fjárfesting og landsmenn
gjalda fyrir það. 

Á Íslandi mismuna ný lög alþjóðlegum fjárfestum og neyða þá til að selja skuldabréf sem
tryggð eru í krónum með miklum afslætti, eða til að láta eignir sínar á reikninga sem bera
enga vexti. 

Tölum skýrt: Svívirðileg ný lög landsins mismuna fjárfestum eftir þjóðerni þeirra. 
Frekar en að halda áfram viðræðum við alþjóðlega fjárfesta sem reynt hafa að ná
samningum í góðri trú hefur Ísland stillt þeim upp við vegg. 

Gjörðir Íslands munu skaða milljónir bandarískra fjárfesta sem og stofnanir og almenning
sem hafa sparifé í einstaklingsbundnum séreignasparnaði, lífeyrissjóðum og
tryggingasjóðum. 

Þetta eru sömu fjárfestar og Seðlabanki Íslands leitaði til árið 2008 og létu honum í té það
fjármagn sem þörf var á til að koma stöðugleika á íslenskan efnahag. 

Hagvöxtur á Íslandi er nú 4,5%. Ferðamannaiðnaðurinn blómstrar. Atvinnuleysi er bara 2,5%
Mismunun íslenskra stjórnvalda með þessari lagasetningu setur í hættu allan þennan
ávinning, sem og efnahagslegt öryggi íslenskra borgara. Það er tími til kominn að Ísland
hætti þessari mismunun og komi jafnt fram við alla fjárfesta, sama hvar þeir kunna að búa. 

ÍSLAND:
Hættu að mismuna; Komdu jafnt fram við alla fjárfesta

IcelandWatch.org

ICELAND WATCH ER VERKEFNI INSTITUTE FOR LIBERTY (IFL). ÞAÐ ER FJÁRMAGNAÐ AF IFL.
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Hringur er flugumferðarstjóri í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík. Hann er í beinu sambandi við flugstjóra fjölda 
flugvéla sem eru á leið sinni yfir hafið milli Evrópu og Bandaríkjanna og gætir þess að flugleiðin sé sem öruggust 
og þægilegust. Þannig er Hringur hluti af góðu ferðalagi fjölda farþega á hverjum degi.

Sean er frá New York. Hann flýgur reglulega yfir Ísland á leið til Evrópu 
án þess að hafa komið til landsins. Hann er ákveðinn að koma einn 

daginn til Íslands í ævintýraferð ásamt fjölskyldu sinni.

Hjá Isavia starfar samhentur hópur starfsmanna. Markmið okkar er
að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljóna farþega sem fara um 
flugvelli og flugstjórnarsvæði okkar árlega. Okkar hlutverk er að
tryggja öryggi þeirra allra og gera för þeirra sem ánægjulegasta.
 
Við erum að vaxa og þurfum að fjölga í liðinu okkar til að bregðast við
sífelldri fjölgun farþega. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjöl-
skylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum
áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.
 
Kynntu þér störfin sem standa til boða hjá Isavia og vertu með okkur
í því að vera hluti af góðu ferðalagi.
 
isavia.is/atvinna
facebook.com/isaviastorf

föstudagsviðtalið

R úmur hálfur mánuður 
er til kosninga. Frétta
blaðið ræddi í síðustu 
viku við formenn 
fjögurra flokka sem 
bjóða fram til Alþingis. 

Næstu fjórir, þau Benedikt Jóhann
esson, formaður Viðreisnar, Birgitta 
Jónsdóttir Pírati, Bjarni Benedikts
son, formaður Sjálfstæðisflokksins, 
og Oddný G. Harðardóttir, formaður 
Samfylkingarinnar, taka nú við og 
ræða helstu áherslur sínar.

Segir kaup og kjör hafa batnað
„Við töluðum um það fyrir síðustu 
kosningar að við myndum halda 
þannig á málum að fólk myndi finna 
fyrir því að lífið yrði auðveldara. Að 
kjörin og kaupið myndu batna – og 

það er staðreyndin,“ segir Bjarni 
Benediktsson, spurður að því hvers 
vegna fólk ætti að kjósa Sjálfstæðis
flokkinn. „Við höfum tekið þannig á 
málefnum ríkissjóðs að staða hans 
hefur gjörbreyst. Staða heimilanna 
er orðin allt önnur og miklu betri. 
Skuldir heimilanna samanburðar
hæfar við það sem við áttum við hér 
fyrir síðustu aldamót,“ segir hann. 
Sjálfstæðisflokkurinn ætli að halda 
áfram á þessari braut, með áherslu 
á lága skatta, ábyrg ríkisfjármál og 
stöðugleika.

„Mig langar kannski til að minna á 
af hverju við erum að fara í kosning
ar núna fyrr. Það er af því að ríkis
stjórnin varð að flýta kosningum 
af því að hér urðu stærstu mótmæli 
Íslandssögunnar,“ segir Birgitta. Hún 
segir fólk ekki hafa haft áhyggjur af 
stöðugleikanum þegar það krafðist 
kosninga. „Heldur varð hér siðferðis
rof. Fólk var að mótmæla því að 
íslenskir ráðamenn virtust líta svo 
á að þeir væru ofar lögum.“ Birgitta 
segir Pírata leggja áherslu á stjórnar
skrána, fiskveiðikerfi og endurreisn 
heilbrigðiskerfisins. „Og að tækla 
þessa spillingu,“ segir Birgitta.

Benedikt tekur undir með Birgittu 
að tímabært sé að horfa á kerfis
breytingar. „Við sjáum að í mörgum 
af þeim atriðum sem mestu máli 
skipta þá hafa flokkarnir, sem ráðið 
hafa undanfarin ár, ekki breytt 
hlutum sem almenningi finnst 
mjög ósanngjarnir,“ segir hann. 
Þjóðin vilji aflaheimildir á markað. 
Þá nefnir Benedikt að Alþingi hafi 
samþykkt nýjan búvörusamning, 
sem yfirgnæfandi meirihluti þjóðar
innar var á móti. Það sé líka mikil
vægt að gera kerfisbreytingar í gjald
eyrismálum með því að binda gengi 
krónunnar við erlendan gjaldmiðil.

Oddný segir þann árangur í 
efnahagsmálum, sem Bjarni vísar 
til, vera fyrst og fremst kominn til 
vegna þess að ríkisstjórnin hafi 
fengið í heimanmund hallalausan 
ríkissjóð. „Svo fengum við í stöðug
leikaframlag frá kröfuhöfum og 
metfjölda ferðamanna, makríl 
og lágt olíuverð. Þetta er ástæðan 
fyrir því að staðan er góð og það 
er ástæða til að fagna því en það 
þarf að spila þessum árangri út til 
þjóðarinnar,“ segir Oddný. Þetta 
vilji Samfylkingin gera með því að 

hlýða kalli fólks eftir betra heil
brigðiskerfi. Þar nefnir Oddný að 
hún vilji að heilbrigðisþjónustan 
verði gjaldfrjáls í skrefum. Hún 
leggur líka áherslu á aðgerðir í hús
næðismálum, með því að almenn
um leiguíbúðum verði fjölgað um 
1.000 á ári. Þá vilji Samfylkingin 
að ungt fólk fái forskot á fasteigna
markaði með fyrirfram greiddum 
vaxtabótum.

Bjarni segir árangur stjórnvalda í 
glímunni við erlenda kröfuhafa ekki 
hafa náðst auðveldlega. „Það var svo 
langt því frá sjálfsagt að við næðum 

þeim árangri við afnám haftanna 
og uppgjör slitabúanna sem náðist. 
Það kostaði mikinn undirbúning, 
mikla yfirlegu og meiriháttar 
ráðgjafarvinnu, sem á endanum 
leiddi til þess að við sögðum að við 
myndum ekki sætta okkur við neina 
röskun á kjörum í þessum landi við 
uppgjör slitabúanna og það voru 
margir sem trúðu því ekki að þetta 
væri hægt,“ segir hann.

Sjónvörp og ísskápar ekki lúxus
Bjarni segir að mikilvægt hafi verið 
að fella niður tolla og vörugjöld. Það 
má hins vegar spyrja hvort sú breyt
ing hafi einfaldlega verið lækkun á 
álögum á lúxusvarning, eins og sjón
vörp. En Bjarni er ósammála því. „Er 
það þannig á árinu 2016, að menn 
líti á það að eiga sjónvarpstæki, 
ísskáp eða þvottavél sem lúxus?“ 
Hann segir þetta hafa falið í sér 
15 milljarða lækkun á opinberum 
álögum. „Við fórum með efra þrep 
virðisaukaskattsins niður í það 
lægsta sem það hefur verið frá upp
hafi, 24 prósent. Það er hvergi lægra 
á neinu Norðurlandanna,“ segir 
hann og bætir við að tekjuskattur 

Vilja að þjóðin fái arð af auðlindunum
Forystumenn Sjálfstæðisflokksins, Pírata, Viðreisnar og Samfylkingarinnar eru sammála um að atvinnurekendur sem nýta auðlindina 
verði að greiða gjald fyrir. Allir sammála um að árangur hefur náðst í efnahagsmálum á kjörtímabilinu en deilt er um hverju má þakka.

Snærós  
Sindradóttir 
snaeros@frettabladid.is  
Jón Hákon  
Halldórsson
jonhakon@365.is

Kosningar 
2016

alþingiskosningar fara 
fram 29. október næstkom-
andi. Miðað við síðustu tvær 
skoðanakannanir frétta-
blaðsins, stöðvar 2 og vísis 
næðu sjö flokkar mönnum á 
alþingi. 
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hafi líka verið lækkaður verulega. 
Á næsta tímabili myndi hann vilja 
draga úr jaðaráhrifum í skattkerfinu.

Benedikt segir Viðreisn ekki sjá 
fyrir sér miklar skattalækkanir á 
næsta kjörtímabili. „Við erum svo 
sem ekki mikill skattheimtuflokkur, 
en það eru bara mikilvæg verkefni 
sem eru fram undan. Og það væri 
rangt að vera að gefa það í skyn að 
á sama tíma og menn ætluðu að 
hrinda þeim í framkvæmd væri 
svigrúm til mikilla skattalækkana,“ 
segir hann.

Benedikt vill fyrst og fremst sjá 
að heimildir til innflutnings á land
búnaðarvörum verði rýmkaðar. 
„Ég myndi vilja að neytendur gætu 
notið þess að það væri rýmkaður 
innflutningur og dregið úr ofur
tollum.“ Hann vill gjaldtöku af 
fyrirtækjum í sjávarútvegi, í orku
geiranum, ferðaþjónustu og vill að 
teknir verði upp grænir skattar.

Birgitta segir hvorki forgangsmál 
að hækka skatta né lækka á næsta 
kjörtímabili. „Aftur á móti höfum 
við lagt fram tillögu um að inn
heimta gistináttagjald, sambærilegt 
og hefur verið gert í öðrum löndum í 
kringum okkur,“ segir hún og bætir 
við að hún vilji uppboð á kvóta, líkt 
og í Færeyjum.

Oddný Harðardóttir segist hafa 
verið mjög sátt við þá ákvörðun að 
endurskoða tollalög og vörugjöld. 
„Ég var hins vegar ósátt við það að 
það skyldi vera ákveðið að lækka 
sykurskattinn og að mótvægis
aðgerðir út af hækkun á mat voru 

ekki nægjanlegar. Og þetta þýddi 
það að matarreikningurinn hjá 
heimilunum hækkaði en það kom
ust fleiri molar í nammipokann. 
Þetta fannst mér ekki rétt stefna og 
alls ekki rýma við lýðheilsustefnu 
stjórnvalda,“ segir hún.

Bjarni segir sykurskattinn hins 
vegar ekki hafa verið neitt annað 
en nýjan þriggja milljarða skatt á 
matar innkaup Íslendinga. „Það 
var það sem hann var. Og það er 
skatturinn sem við tókum burt af 
því að hann skilaði ekki tilætluðum 
árangri,“ bætir Bjarni við.

„Hlutirnir löguðust ekkert þegar 
skatturinn var tekinn af,“ svarar 
Birgitta þá. En Bjarni segir að sykur
skatturinn hefði þurft að vera 
miklu hærri ef hann hefði átt að 
skila árangri sem neysluskattur. „Þá 
þurfum við að horfast í augu við 
það að við þurfum að setja veru
legar álögur, kannski tíu milljarða 
eða eitthvað svoleiðis, til að fara að 
ná einhverjum árangri. Þetta er sam
dóma álit sérfræðinga og ég held að 
forvarnir skili miklu meiri árangri,“ 
bætir Bjarni við.

Landspítalinn í forgang
Formennirnir eru sammála um að 
forgangsatriðið í heilbrigðismálum 
sé að klára byggingu nýs spítala við 
Hringbraut. „Þessi ríkisstjórn sýndi 
fram á það í sinni langtímaáætlun 
hvernig við getum greitt fyrir það. 
Við erum búin að gera ráð fyrir 
þessu,“ segir Bjarni um kostnað við 
byggingu spítalans.

Oddný segir einnig mikilvægt að 
minnka greiðsluþátttöku sjúklinga. 
„Í okkar útreikningum erum við 
með sautján til tuttugu milljarða 
undir. Þar af sjö milljarða í að lækka 
greiðsluþátttöku sjúklinga sem felst 
í því að enginn þyrfti að borga meira 
en 35 þúsund krónur á ári. Heilsu
gæslan yrði frí, tannlækningar 
aldraðra og öryrkja yrðu lækkaðar 
sérstaklega. Síðan færi stóri pen
ingurinn auðvitað til Landspítalans 
og sjúkrahússins á Akureyri og til að 
efla heilsugæsluna.“

Talið berst að einkarekstri í heil
brigðisþjónustu sem Birgitta segist 
andvíg, ef einkareksturinn er á 
grunni hagnaðarsjónarmiða. „Það 
hafa verið gerðar tilraunir til að 
einkavæða stóra hluta heilbrigðis
kerfisins okkar, sem er áhyggjuefni. 
En ef við getum haft það lögfest að 
þú getir ekki rekið einkarekna heil
brigðisþjónustu út frá hagnaðar
sjónarmiðum þá er það allt í lagi 
mín vegna.“

Bjarni er ósammála því. „Ég hef 
ekkert við það að athuga að vilji 
menn hafa opið lengur og skila 
meiri afköstum og þannig mögu
lega skila einhverjum afgangi í 
rekstrinum, þá njóti menn góðs af 
því. Ég er hins vegar dálítið þreyttur 
á þeirri umræðu að þegar menn 
vilja nýta kosti einkaframtaksins til 
þess að auka afköstin í heilbrigðis
kerfinu þá tali menn eins og það 
eigi að einkavæða alla heilbrigðis
þjónustu á Íslandi. Það hefur enginn 
talað um að setja grunnsjúkrahúsa
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Hringur er flugumferðarstjóri í flugstjórnarmiðstöðinni í Reykjavík. Hann er í beinu sambandi við flugstjóra fjölda 
flugvéla sem eru á leið sinni yfir hafið milli Evrópu og Bandaríkjanna og gætir þess að flugleiðin sé sem öruggust 
og þægilegust. Þannig er Hringur hluti af góðu ferðalagi fjölda farþega á hverjum degi.

Sean er frá New York. Hann flýgur reglulega yfir Ísland á leið til Evrópu 
án þess að hafa komið til landsins. Hann er ákveðinn að koma einn 

daginn til Íslands í ævintýraferð ásamt fjölskyldu sinni.

Hjá Isavia starfar samhentur hópur starfsmanna. Markmið okkar er
að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra 30 milljóna farþega sem fara um 
flugvelli og flugstjórnarsvæði okkar árlega. Okkar hlutverk er að
tryggja öryggi þeirra allra og gera för þeirra sem ánægjulegasta.
 
Við erum að vaxa og þurfum að fjölga í liðinu okkar til að bregðast við
sífelldri fjölgun farþega. Stefna okkar er að bjóða upp á gott og fjöl-
skylduvænt starfsumhverfi, öfluga fræðslu og þjálfun og við leggjum
áherslu á jákvæðan starfsanda innan fyrirtækisins.
 
Kynntu þér störfin sem standa til boða hjá Isavia og vertu með okkur
í því að vera hluti af góðu ferðalagi.
 
isavia.is/atvinna
facebook.com/isaviastorf

föstudagsviðtalið

Frambjóðendur stilltu sér upp við verkið Kollsteypu eftir Elínu Hansdóttur. Verkið 
er núna í Ásmundarsafni við Sigtún í Reykjavík. FRéttabLaðið/StEFÁn
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visir.is Lengri útgáfa af greininni er á Vísi.

föstudagsviðtalið

þjónustuna í einkarekstur. Auðvitað dettur 
engum það í hug. Það hefur heldur enginn 
talað um að öll almenn heilbrigðisþjónusta 
verði einkavædd þannig að sjúklingarnir þurfi 
að borga,“ segir Bjarni. Hann segir að skoða 
þurfi kostnaðarþátttöku sjúklinga því of mörg 
dæmi séu um að kostnaður sé þröskuldur fyrir 
sjúklingana inn í kerfið. Nú þegar sé búið að 
taka á verstu tilfellunum með því að setja þak 
á greiðsluþátttöku.

Benedikt segist opinn fyrir því að skoða 
hvort hægt sé að gera hlutina með ódýrari 
hætti án þess þó að það komi niður á öryggi 
sjúklinga og færni heilbrigðisstarfsmanna. 
„Nýr Landspítali, sem við viljum að verði 
reistur við Hringbraut á næstu fimm eða sex 
árum, gefur tækifæri til að ná fram breyting-
um og hagræðingu í rekstri. Þá hagræðingu 
eigum við að nýta til að gera meira og betur 
en ekki til þess að taka peninga úr kerfinu og 
verja minna til þessara mála. Við megum samt 
ekki gleyma því að það er fólk víða á landinu 
sem fær ekki ákveðna þjónustu sem við teljum 
sjálfsagða. Við viljum bæta úr því með því að 

það verði hluti af skyldum Landspítalans að 
sinna grunnþjónustu víða um land. Það segir 
sig sjálft að við getum ekki haft alla sérfræð-
inga alls staðar á landinu en ef það er regluleg 
þjónusta frá Landspítalanum þá mun það 
bæta lífsgæði mjög víða.“

Engin ríkisstjórn í augsýn
Tveggja flokka ríkisstjórn er tæpast á teikni-
borðinu sé tekið mið af skoðanakönnunum. 
Ásta Helgadóttir, þingmaður Pírata, sagði í 
viðtali við Vísi fyrr í vikunni að óformlegar 
kaffispjallsviðræður hefðu átt sér stað á milli 
Pírata og Viðreisnar. „Þessar viðræður eru svo 
leynilegar að mér er ekki kunnugt um þær. En 
það er ágætt að fólk tali saman og mjög gaman 
ef það koma kenningar um hitt og þetta,“ segir 
Benedikt.

Birgitta hefur talað fyrir því að þeir flokkar 
sem sjái fyrir sér að vinna saman verði búnir 
að kynna það fyrir kjósendum fyrir kosningar 
og birti drög að stjórnarsáttmála. Það hefur 
ekki tíðkast í íslenskum stjórnmálum. „Þann-
ig getur fólk fengið upplýsingar um það fyrir 

kosningar hvaða málamiðlanir liggja fyrir. 
Það er enginn flokkur sem fær 100 prósent 
atkvæða þannig að mér finnst óábyrgt að 
fara enn og aftur í kosningabaráttu án þess að 
það liggi fyrir hverjir geta unnið saman. Eins 
og Píratar hafa alltaf sagt, hér er það sem við 
ætlum að gera, þeir sem vilja vera með geta 
bara komið og talað við okkur.“

Birgitta segir þó að slíkt samtal hafi ekki átt 
sér stað hingað til. Hún útilokar þó ekki að 
þegar nær dragi kosningum verði slíkar þreif-
ingar opinberaðar og jafnvel kynnt drög að 
stjórnarsáttmála. „Ég hef lagt þessa umræðu 
fram en auðvitað er það þannig að samræður 
þurfa að fara að eiga sér stað.“

Bjarni hefur áður lýst yfir áhyggjum sínum 
af myndun ríkisstjórnar eftir hrun. „Við höfum 
ekki góða reynslu af margra flokka stjórnum 
og ég hef enga trú á minnihlutastjórn. Ég veit 
hvað það þarf að gera miklar málamiðlanir í 
tveggja flokka stjórn. Þær eru meiri í þriggja 
flokka stjórn, kannski ekki í veldisvexti en 
töluvert þó,“ segir hann. Hann hefur áhyggjur 
af því að menn fari fram úr sér í ríkisútgjöld-

um og hefur áhyggjur af vinnumarkaðnum. 
„Ófriður á vinnumarkaði er helsta uppspretta 
óstöðugleika í landinu.“

Oddný Harðardóttir segist sjálf hafa trú á 
því að Samfylkingin muni bæta við sig fylgi í 
komandi kosningum þrátt fyrir að mælast nú 
í sögulegu lágmarki.

Benedikt segist vilja ná umræðunni í kosn-
ingabaráttunni á annað plan. „Mér þykja 
umræðurnar snúast svo mikið um það hvað sé 
einhverjum að kenna í stað þess að við horfum 
á framtíðina. Fortíðinni getum við ekki breytt. 
Þrátt fyrir að árið 2008 hafi orðið efnahags-
áfall sem við erum að mörgu leyti búin að 
vinna okkur úr þá varð á sama tíma siðrof 
og því erum við ekki búin að vinna okkur úr. 
Þess vegna er vantraust í garð stjórnmálanna 
og stjórnmálamanna. Við þurfum að hafa þor 
til að takast á við kerfisbreytingar sem þjóðin 
kallar á. Ég held að við séum nú þegar komin 
á stefnumót við framtíðina og við ætlum ekki 
að missa af því.“

Þrír af fjórum flokksformönnunum sem Fréttablaðið talaði við hafa setið á þingi um nokkurra ára skeið. Sá fjórði, Benedikt Jóhannesson, hefur tekið þátt í samfélagsumræðu í langan tíma en er að stíga sín fyrstu 
skref í stjórnmálum. Flokkar Bjarna og Birgittu mælast vel fyrir í skoðanakönnunum og Benedikt stýrir nýju afli. Flokkur Oddnýjar er í sögulegu lágmarki um þessar mundir.    FréttaBlaðið/StEFán

Hvað kemur fyrst upp í hugann þegar þú heyrir eftirfarandi hugtök?   Móttaka flóttamanna    Kvótakerfið    Stjórnarskráin4 um þrennt

 Ég held að Íslendingar 
eigi að halda áfram að taka 
á móti flóttamönnum og 
frekar auka sinn hlut í sam-
vinnu við okkar bandalags-
þjóðir.

 Ég held að kvótakerfið 
sjálft hafi reynst ágætlega 
en hins vegar hefur gjald-
takan af því verið afleit og 
það skiptir miklu máli að 
við komum á markaðsleið 
Viðreisnar í því.

 Ég held að það sé 
mikilvægt að við notum til-
lögur stjórnlagaráðs þegar 
stjórnarskránni verður 
breytt og vonandi náum við 
að gera það í sem stærstum 
áföngum.

  
Við eigum að gera enn 
betur því við erum rík þjóð 
og getum hjálpað fólki í 
vanda.

 Ég vil að þjóðin fái fullt 
verð fyrir auðlindirnar sínar 
og vil bjóða aflaheimild-
irnar út.

 Ég vil að það verði okkar 
fyrsta verk eftir kosningar 
að halda áfram þar sem 
frá var horfið vorið 2013 
og virða þjóðaratkvæða-
greiðsluna frá október 
2012.

Oddný HarðardóttirBenedikt Jóhannesson

svo fengum 
við í stöðug-
leikaframlag 
frá kröfu-
höfum og 
metfjölda 
ferðamanna. 

Ég myndi 
vilja að neyt-
endur gætu 
notið þess 
að það væri 
rýmkaður 
innflutningur.

 Við eigum að tryggja 
að flóttamenn sem koma 
hingað og eiga rétt á að fá 
hæli aðlagist samfélaginu 
sem best. En við verðum að 
vera raunsæ þegar hingað 
leitar fólk sem er ekki frá 
stríðshrjáðum löndum.

 Kerfið okkar skilar 
gríðarlegum verðmætum 
og þá eiginleika verðum við 
að tryggja áfram. Við eigum 
að taka sanngjarnt gjald af 
auðlindinni en ekki marg-
falda það.

 Ég vil ákvæði um 
þjóðaratkvæðagreiðslur, 
auðlindir, náttúruvernd og 
reglur um framsal valds til 
alþjóðlegra stofnana

 Við getum að sjálfsögðu 
tekið á móti fleiri kvóta-
flóttamönnum og mættum 
vera sambærileg öðrum 
löndum sem við viljum 
bera okkur saman við.

 Við viljum setja 
kvótann á uppboð, markað 
eins og Færeyingar.

 Að hún verði lögfest 
sem allra fyrst, sú sem 
var skrifuð af fólkinu fyrir 
fólkið og var samþykkt í 
þjóðaratkvæðagreiðslu.

Bjarni Benediktsson Birgitta Jónsdóttir

Mig langar 
kannski til 
að minna á 
af hverju við 
erum að fara 
í kosningar 
núna fyrr.

við höfum 
ekki góða 
reynslu 
af margra 
flokka 
stjórnum.
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DEWALT Á HEIMA HJÁ SINDRA...

www.sindri.is  /  sími 575 0000
Viðarhöfða 6 - Reykjavík  /  Skútuvogi 1 - Reykjavík   /  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði

Með einstakri hönnun, endurbættum  
gírbúnaði og öflugum 1100w mótor. 
Hægt er  að setja sagarblaðið í sögina 
á  fjóra vegu.

SVERÐSÖG

25.900 m/vsk

Fullt verð 30.526 m/vsk

vnr 94DWE305PK

Tveggja línulaserinn frá DeWalt er með 
pendúl sem stillir laserinn af með 
nákvæmni allt að + - 0,3 mm/m og réttir 
sig við 4°yfirborðshalla. 

 

2JA LÍNULASER

29.900 m/vsk

Fullt verð 48.550 m/vsk

vnr 94DW088K

Tvær 18v 5.0Ah rafhlöður
70 Nm hersla
Tveggja gíra
13 mm patróna
kolalaus mótor

vnr 94DCD791P2

HLEÐSLUBORVÉL 18 V

49.700 m/vsk

Fullt verð 59.206 m/vsk

Klassísk hönnun á bútsög hefur verið 
uppfærð fyrir nútíma notendur, XPS 
skuggalína tryggir nákvæmni í hvert 
skipti með ljósi sem sýnir nákvæmann 
skugga af blaðinu í efni sem er sagað. 

GEIRUNGSSÖG 216 MM

51.900 m/vsk

Fullt verð 67.099 m/vsk

vnr 94DWS774

Tvær 18v 2.0Ah rafhlöður
70 Nm hersla
Tveggja gíra
13 mm patróna
Kolalaus mótor

HLEÐSLUBORVÉL 18V

35.756 m/vsk

Fullt verð 42.500 m/vsk

vnr 94DCD791D2

Afl: 1400 wött
Skífustærð: 125 mm
Snúningshraði: 11500 sn/mín

SLÍPIROKKUR 1400W

23.900 m/vsk

Fullt verð 28.601 m/vsk

Létt og þægilegt Borð fyrir allar gerðir 
geirungsaga. Fætur brjótast undir 
borð í fluttningi Borðið er 1,2m sa-
manbrotið en 2,6m útbreitt Festingar 
fyrir geirungsög fylgir

BORÐ FYRIR GEIRUNGSSAGIR

25.900 m/vsk

Fullt verð 39.934  m/vsk

vnr 94DE7033

DW088 3ja línu laser frá 
DeWALT er með þrjá geisla 
fyrir 90° uppstillingar.

3JA LÍNULASER

59.900 m/vsk

Fullt verð 82.157 m/vsk

vnr 94DW089K

HÖRKUTÓL Á TILBOÐI 

LENGDUR OPNUNARTÍMI ÚT VIKUNA TIL 19:00
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Frá degi til dags
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Halldór

Hafliði  
Helgason
haflidi@frettabladid.is

Viðreisn kynnti á dögunum þá hugmynd, að 
fyrirtækjum með 25 starfsmenn eða fleiri verði 
refsað, komi þau illa út úr jafnlaunavottun 

Staðlaráðs Íslands. Flokkurinn vill útrýma óútskýrðum 
launamun kynjanna og gera það opinbert, ef fyrirtæki 
greiða starfsmönnum sínum ólík laun vegna kynferðis, 
en ekki málefnalegra sjónarmiða. Þessi hugmynd Við-
reisnar er vanhugsuð frá upphafi til enda.

Staðlaráð ekki Stóri dómur
Þannig er, að engin nefnd eða stofnun getur þróað 
slíkan mælikvarða að taki á öllum þeim þáttum, sem 
hafa áhrif á laun fólks. Tökum dæmi um tvo einstakl-
inga, Jón og Gunnu, sem vinna hjá sama fyrirtækinu. 
Bæði hafa sömu menntun og jafnlanga starfsreynslu 
auk þess sem þau fást við sams konar verkefni. Gerum 
jafnframt ráð fyrir, að afköst þeirra séu svipuð og 
gæði vinnu þeirra sambærileg. Hvað gæti þá skýrt, að 
Gunna hafi hærri laun en Jón? Ótal þættir og flestir 
huglægir og illmælanlegir. Kannski hefur verið boðið 
oftar í Gunnu en Jón. Hugsanlega á Gunna auðveldara 
með samskipti. Ef til vill er hún með betra tengslanet. 
Mögulega hefur Gunna betri áhrif á starfsandann. 
Vera kann, að hún sé viljugri til að vinna fram eftir. 
Kannski er hún hugmyndaríkari, jákvæðari, ákveðn-
ari, frægari, vinsælli eða trygglyndari en Jón. Kannski 
eru meiri líkur á, að Gunna fari út í sjálfstætt og taki 
með sér kúnna. Svona mætti lengi telja og því ljóst að 
viðmið Staðlaráðs duga skammt.

Allir tapa á afskiptaseminni
Eins og ævinlega, þegar stjórnmálamenn ætla að hafa 
vit fyrir markaðnum, verða afleiðingarnar til skaða. Ef 
þrýst verður á fyrirtækið að hækka laun Jóns til jafns 
við laun Gunnu, gæti afleiðingin orðið sú, að Jóni 
yrði sagt upp fyrr en síðar. Einnig er hugsanlegt, að 
Gunnu yrði ekki lengur jafn ágengt í sínum launa-
kröfum og áður þannig, að hún segði upp fyrr en ella. 
Góður ásetningur misviturra stjórnmálamanna gæti 
því breyst í tap fyrir alla aðila, Jón, Gunnu, fyrirtækið 
þeirra og samfélagið í heild. Svokallað allra tap eins 
og það heitir í hagfræðinni.

Stjórnlyndi Viðreisnar

Guðmundur 
Edgarsson
málmenntafræð-
ingur og kennari

Þannig er, að 
engin nefnd 
eða stofnun 
getur þróað 
slíkan mæli-
kvarða að 
taki á öllum 
þeim þáttum, 
sem hafa áhrif 
á laun fólks.

Portkonur og pólitík
Ritari Samfylkingarinnar, Óskar 
Steinn Jónínuson Ómarsson, er 
ekki á neinum atkvæðaveiðum 
á Twitter þrátt fyrir að fylgi 
flokksins sé í sögulegum lægð-
um. Í gær átti hann í snörpum 
orðaskiptum við Egil Einarsson 
einkaþjálfara sem bað Óskar 
um að setja fram lista um hvað 
konur mættu ræða við brjósta-
gjöf í kjölfar þess að Óskar 
gagnrýndi málflutning Unnar 
Brár Konráðsdóttur í pontu 
Alþingis á meðan hún gaf dóttur 
sinni brjóst. Hæðninni svaraði 
Óskar með því að rifja upp tíu 
ára gömul ummæli Egils þar sem 
hann kallaði þingkonu port-
konu. Svo klykkti Óskar út með: 
„Myndi líka kalla þig nauðgara 
en þá gætirðu kært mig svo ég 
læt þetta nægja.“ Bókin Manna-
siðir Gillz er greinilega ekki til í 
bókahillu ritarans.

Fylgið flókið
Það er samt aldrei að vita hvort 
svona snarpar árásir gætu kveikt 
undir óákveðnum ungum 
kjósendum. Samfylkingin hefur 
satt að segja ekki miklu að tapa 
þessa dagana en nýjasta könnun 
Fréttablaðsins sýnir flokkinn 
með 7,3 prósent. Í viðtali blaðs-
ins við Oddnýju Harðardóttur, 
formann Samfylkingar, segist 
hún trúa enn að fylgið muni taka 
við sér. Það þyrfti kraftaverk 
til að hífa Oddnýju inn á þing 
en kraftaverk geta líka gerst í 
pólitík. snaeros@frettabladid.is

Við erum enn 
minnt á það 
að ef eitthvað 
gengur vel á 
Íslandi, þá 
verður það 
fljótt að 
hlutfalls-
vanda vegna 
smæðar 
hagkerfisins.
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Kleinuhringir 
Bleikir 4 stk í boxi

798 kr

100 kr renna til
Krabbameinsfélags 

Íslands

Eitt sinn hringdi íslenskur námsmaður 
heim þar sem hann hafði nýhafið fram-
haldsnám í Svíþjóð. Eins og gefur að skilja 
var hann spurður tíðinda og hvað kæmi 
honum mest á óvart á nýjum stað. Það 
stóð ekki á svari. Það sem hafði komið 

honum mest á óvart var að þann tíma sem hann 
hefði fylgst með fréttum þar í landi hefði ekki komið 
ein einasta frétt um fiskveiðar og aflabrögð.

Þetta má rifja upp nú þar sem ný tíðindi frá Haf-
rannsóknastofnun um að ráðgjöf hennar hljóði upp 
á að ekki verði veidd loðna á komandi vertíð vekja 
ekki jafn sterk viðbrögð og við mætti búast. Ekki þarf 
að fara langt aftur til þess að slík tíðindi hefðu talist 
til meiriháttar áfalls fyrir efnahagslífið og sjávarút-
veginn.

Auðvitað eru þetta ekki góð tíðindi í sjálfu sér, en 
segja má að þau komi á heppilegasta tíma sem hugs-
ast getur. Innstreymi gjaldeyris vegna ferðaþjónust-
unnar hefur leitt til mikillar styrkingar krónunnar og 
hefur flest bent til þess að sú styrking haldi áfram enn 
um sinn. Farið er að gæta ruðningsáhrifa vegna hraðs 
vaxtar. Við erum enn minnt á það að ef eitthvað 
gengur vel á Íslandi, þá verður það fljótt að hlutfalls-
vanda vegna smæðar hagkerfisins.

Ekki er langt síðan vöruskiptajöfnuður var mikil-
vægasti mælikvarðinn á viðskipti við útlönd. Þjón-
ustujöfnuðurinn hefur á örskömmum tíma vaxið 
vegna ferðaþjónustunnar og breytt þessari mynd.

Þegar horft er til sjávarútvegsins má líka segja að 
lægra gengi krónu undanfarin ár, lágt olíuverð og 
almennt góð umgjörð greinarinnar hafi búið hana 
vel undir áföll. Eigið fé sjávarútvegsfyrirtækja er tals-
vert og það gerir greininni auðveldara fyrir að mæta 
slíkum sveiflum. Þegar vel gengur hættir mönnum til 
að gleyma að greinin er sveiflukennd og ekki á vísan 
að róa.

Í þessu ljósi er gott að minna sig á að atvinnu-
greinar þjóðarinnar geta hver fyrir sig lent í óvæntum 
áföllum. Það gildir jafnt um ferðaþjónustuna, sjávar-
útveginn og orkufrekan iðnað. Kerfisbreytingar og 
skattheimta á atvinnulífið þarf að taka mið af því að 
hugmyndir um réttlæti skaði ekki varanlega mögu-
leika til framtíðar verðmætasköpunar.

Aðstæður næstu árin krefjast agaðrar hagstjórnar 
til að halda aftur af þenslu. Vaxandi tekjur ríkisins 
vegna aukinna umsvifa munu reyna á viðnámsþrótt 
stjórnmálamanna og agaða stjórn peningamála. Jafn 
nauðsynlegt og það er, þá er það ekki til vinsælda 
fallið og mun reynast þeirri ríkisstjórn sem tekur við 
eftir kosningar erfitt.

Tap 20 milljarða útflutningstekna segir til sín, en 
gæti ekki komið á betri tíma og kann að hægja á því 
sem margir telja óhjákvæmilegt; að styrkingarfasi 
krónunnar endi nú sem fyrr í hörðum skelli.

Loðnubrestur á 
besta tíma
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Æi, til hvers er maður að eyða 
tíma í matargerð? Þukla á 
ávöxtum í stórmarkaði til að 

finna réttan þroska. Ekki of lina lár-
peru. Ekki of harða. Passlega gulnaðan 
banana. Brauð bakað að morgni dags. 
Ferskar kryddjurtir. Ekkert þurrkað 
rusl. Rétti osturinn, rétt meðhöndlaða 
kjötið, súkkulaði með 65% kakómassa. 
Réttu diskarnir, réttu hnífapörin, rétti 
borðdúkurinn, rétta lýsingin. Þrír 
tímar af eldamennsku. Til hvers að 
standa í þessu? Til þess að maður geti 
tekið Instagram-mynd af uppábúnu 
matarborðinu og fullkomnað lífsstílsr-
únkið? Þetta er allt saman bara einhver 
kássa hvort sem er. Misgerjuð blanda 
af prótíni, kolvetnum og trefjum. Mín 
vegna má allur matur malla í potti í tvo 
tíma og vera borðaður með skeið.

Þetta er ekki menning. Gleymdu 
því, glámur minn. Píramídarnir eru 
menning. Velvet Underground er 
menning. Rétt strekktur ProKennex 
tennisspaði er menning. Að kaupa 40 
þúsund króna matarkörfu í Hagkaup 
og seigelda hana ofan á Epal-borð 
er ekki menning heldur borgaralegt 
totaot. Hvað er annars hápunkturinn 
á þessu öllu? Að tína rabarbara á 
Hornströndum og stappa hann ofan 
í fair-trade krukku og þröngva upp á 
ástvini. Er markmiðið ekki alltaf sulta 
hvort sem er?

OMAM, OMNOM, OMG
Miðbær Reykjavíkur er löngu orðinn 
að sultu. Þetta er ein stór strolla af 
lundabúðum og spaksmannsspjarat-
reflum í yfirstærðum, steiktur fiskur 
borinn fram af skeggjuðum mönnum 
með leðursvuntur og micro-brewery 
bumbur. Þetta er allt sama sultan 
sama hversu mikið hún er instag-
römmuð, hashtögguð eða tripadvi-
sor-stjörnumerkt. Sama sultan með 
sama súldar-rakainnihaldið og sömu 
icewear-úlpuðu túristana með úfna 
hárið og móðugu gleraugun. Alltaf 
sama gerjaða prótín- og kolvetna-
blandan. Það er ekkert nýtt í þessu. 
Ef íslenska túristabúmið er hringekja 
(sem það er) þá eru allir ríðandi á 
hesti í köflóttri skyrtu sem segir „hey“ 
í takt við einhvern blómabúðasmell-
inn frá OMAM, með kjaftinn fullan af 
OMNOM, segjandi OMG yfir þeirri 
fair-trade lakkrískurls-súkkulaðiupp-

lifun. Að blanda saman súkkulaði og 
lakkrís! Þvílík snilld!

Túristarnir fatta ekki það sem við 
föttum. Það má blanda saman hverju 
sem er því allt endar sem kássa ofan í 
maganum eða inni í vitundinni. Þetta er 
allt kássa og allir elska kássu. Það eina 
sem vantar er pottur til að sjóða þetta 
í. Stóra sundlaug, helst rjúkandi heita, 
alveg ofan í miðbæ. Ég vil sjá stórtækar 
vinnuvélar á Lækjartorgi byrja að moka 
fyrir gröf. Ég vil sjá óskipulagða herdeild 
við störf. Ég vil sjá iðandi skeggbrodda 
á rækjusamlokumeisturum á bak við 
móðug Caterpillar-gler þar sem þeir 
láta skóflurnar æða ofan í 90’s flísar 
torgsins þar til heilu lagnakerfin fara úr 
skorðum. Ég vil sjá stórt sár í miðbæjar-
kvosinni miðri og ég vil að við fyllum 
það af sultu.

Linar pulsur, harðar pulsur
Gleymið Laugardalslauginni og 
stemningunni þar. Gleymið Vestur-
bæjarlauginni með öllum sínum 
sánum. Gleymið hipsteraðri Sund-
höllinni og GusGus myndböndunum. 
Það er komið að flaggskipinu. Mið-
bæjarsultunni. Lækjartorgslaug. Þar er 
djammið. Þar er stemningin. Þar mun 
súrsunin fara fram. Í Reykjavík miðri 
verður hyldjúpur rjúkandi drullu-
pyttur með brennisteinslyktandi 
hveravatni og stöku opinni skólplögn. 
Lækjartorgslaug. Dembum þessu öllu 
ofan í. Made-in-China lundaböngs-
unum, Farmers Market poncho-unum, 
pulsusinn epinu, ósíuðum micro-
brewery miðinum að ógleymdum 
loðnum túristunum og úlpum þeirra. 
Það er nóg pláss fyrir þetta allt. Þarna 

munu fljóta hlið við hlið beinstífar 
klofpulsur steggjunartúrista frá Boston 
í bland við hálfsoðnar pylsur frá 
Bæjarins bestu.

Það vilja allir djamm og hvað er 
djamm annað en sulta? Drekka bjór 
og annan bjór og annan bjór. Nudda 
sér upp við fólk undir dunandi tón-
list gerðum af sænskum graðnöglum 
þar til kvöldið endar í gufubaðshita 
og líkamsvessa-skvamphljóðum eða 
uppgjafapulsu og remólaði sleikingum. 
Lækjartorgslaugin með sínum þykku 
og lyktarmiklu gufustrókum verður 
allt þetta í einni ferð. Djamm ársins. 
Djamm allrar veraldar. Jól djammanna. 
Er það ekki hápunkturinn að sultast í 
súlfat-ríku pulsuhveravatni með and-
litið ofan í handarkrika næsta manns, 
hashtaggaður á toppi veraldarinnar í 
tengingu við álfa og norðurljós, súrs-
aður ofan í sultukrukku? Þýðir djamm 
ekki annars sulta á tungumálinu sem 
við tölum öll? Djamm. Jam. Sulta.

Gamla góða kássan
Þetta er allt sulta. Að ferðast. Troða sér 
í check-in, troða sér í flugvél, troða sér í 
raðir til að upplifa bestu pulsu og besta 
bjór í heimi og troða svo snjallsíma 
á selfie-stöng og þröngva henni upp 
fyrir mannhrúguna og brosa með móð-
ugum gleraugum. Troða svo upplifun 
sinni upp á alla aðra í gegnum smekk-
legt hashtag. Þetta er sultugerð og allir 
eru þátttakendur hvort sem þeir eru 
túristar eða annars konar totaotarar. 
Fjörutíu þúsund króna innkaupakarfa 
og ítroðsla með viðkomu á Instagram. 
Samt er þetta bara gamla góða kássan 
þegar það blandast magasýrunum. 
Fimm tíma eldaður gúllas. Einföld 
upptaka næringar og upplifunar.

Sjáumst í sundi. 66 gráðu stím-heitu 
sundinu. Sjáumst á svamlinu, innan 
um rassahár og fallna byggingarkrana. 
Ég lauma ausu ofan í gufumettaða 
Lækjartorgs-sultuna og sötra á hræru 
gerðri úr baki á Spánverja og ófilter-
uðum þorrablóts-Kalda sem bragðast 
eins og tunga á manni sem sofnaði 
áfengisdauða eftir að hafa sleikt 
remólaði af vaxbornu pulsubréfi. Ég 
rifja upp heilræði móður minnar. 
Þegar fingurnir eru farnir að krumpast 
er kominn tími til að fara upp úr. 
#MyStopOver. #TakkÓli. #Útmeðallt-
samanEinarÁskell.

Sulta. Árgerð 2016
Í dag

Bergur Ebbi

Er það ekki 
hápunktur-
inn að sultast 
í súlfat-ríku 
pulsuhvera-
vatni með 
andlitið ofan 
í handarkrika 
næsta manns, 
hashtagg-
aður á toppi 
veraldarinnar 
í tengingu 
við álfa og 
norðurljós, 
súrsaður 
ofan í sultu-
krukku? 
Þýðir djamm 
ekki annars 
sulta á tungu-
málinu sem 
við tölum öll? 
Djamm. Jam. 
Sulta.

Lýðveldið Ísland er orðið 72 ára. 
Stjórnarskráin 142 ára, einu 
breytingarnar að kóngi var 

skipt út fyrir forseta, kjördæma-
skipan hnikað lítillega og mannrétt-
indakaflinn uppfærður 1995. Þann-
ig viðgengst enn misvægi atkvæða, 
tveir fyrir einn. Enn getum við ekki 
valið þá frambjóðendur sem okkur 
hugnast. Og enn getum við sem þjóð 
ekki krafist þjóðaratkvæðagreiðslu 
um lykilmál nema með atbeina for-
setans.

Allt frá lýðveldisstofnun hafa 
ráðandi stjórnmálaflokkar, til 
hægri og vinstri, ekki viljað afsala 
sér þessu valdi til fólksins heldur 
varið það með kjafti og klóm. Mis-
vægi atkvæða hefur viðhaldið 
röngum valdahlutföllum allan lýð-
veldistímann sem þýðir að sumir 
hafa ráðið meiru en þeim ber. Kjör-
dæmaskiptingin hefur sömuleiðis 
sundrað þjóðinni og valdið fjár-
austri í óskynsamleg verkefni, oft 
eingöngu til að tryggja endurkjör 
þingmanna sem halda svo upp-
teknum hætti. Okkur hefur gengið 
illa að líta á landið sem eina heild 
enda virkjunarmál í norðri mál 

Norðlendinga og flugvallarmál í 
suðri mál Sunnlendinga. Núverandi 
kjördæmaskipan hefur ekki verið 
landsbyggðinni vopn nema síður 
sé, hún á í vök að verjast og nýtur 
hvorki landkosta né sjávar.

Megnið fer aftur til Tortóla
Núverandi kosningaskipan er 
sniðin að hagsmunaaðilum sem 
gera út sína smákónga á þingi. 
Kjördæmaskipanin gerir að verk-
um að valdahlutföllin eru þeim í 
hag, flokkaprófkjör þar sem hinn 
almenni kjósandi er víðs fjarri eru 
sniðin fyrir þennan dúett og þjóðar-
atkvæðagreiðslur um lykilmál eða 
kerfisbreytingar eru eitur í þeirra 
beinum. Þetta eru gaurarnir sem 
stjórna bönkunum, lífeyrissjóðun-
um, stórútgerðunum og tala sýknt 
og heilagt um efnahagsupprisu og 
hjól atvinnulífsins. Afraksturinn er 
nokkrir þúsundkallar til fjöldans en 
megnið fer aftur til Tortóla.

Nýja stjórnarskráin tekur á öllum 
þessum valdatækjum. Hún kveður á 
um að allir Íslendingar sitji við sama 
borð þegar kemur að vægi atkvæða, 
einn fyrir einn en ekki tveir fyrir 
einn. Hún kveður á um persónu-
kjör þar sem hinn almenni kjós-
andi getur sjálfur valið sína fram-
bjóðendur í kjörklefanum. Einnig 
færir hún málskotsrétt forsetans 
til þjóðarinnar sem getur þá sjálf 
skotið málum í þjóðaratkvæði. Og 
hún gerir meira. Nýja stjórnarskráin 
inniber auðlindaákvæði sem kveður 
á um þjóðareign á auðlindum sem 

ekki eru í einkaeigu. Að auki skal 
þjóðarauðlindum úthlutað á jafn-
ræðisgrundvelli gegn fullu gjaldi. 
Með þessu er tryggt að nýtendur 
þjóðarauðlinda geta hvorki bók-
fært þær sjálfar né nýtingarréttinn 
til eignar og skulu greiða markaðs-
verð fyrir afnotaréttinn. Þetta 
tryggir þjóðinni hámarksarð af auð-
lindum sínum, hverjar sem þær eru. 
Sem þýðir annars vegar, að núver-
andi nothafar auðlinda, eins og t.d. 
fiskimiðanna, geta ei lengur stungið 
arðinum í eigin vasa og hins vegar, 
að þjóðin getur nýtt þessa peninga 
í samfélagsleg verkefni.

Ný stjórnarskrá hefur þannig 
gagnger áhrif á samfélagið og gildis-
taka hennar myndi þýða valdaafsal 
hagsmunasamtaka og stjórnmála-
flokka til fólksins í landinu. Hvet 
unga kjósendur til að íhuga þetta 
sérstaklega fyrir komandi kosningar 
því ykkar er framtíðin.

Ungir kjósendur athugið!

Lýður Árnason
læknir

Þetta eru gaurarnir sem 
stjórna bönkunum, lífeyris-
sjóðunum, stórútgerðunum 
og tala sýknt og heilagt um 
efnahagsupprisu og hjól 
atvinnulífsins. Afraksturinn 
er nokkrir þúsundkallar til 
fjöldans en megnið fer aftur 
til Tortóla.
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Í dag
18.25 Dortmund - Hertha Sport 3
18.40 Cardiff - Bristol City  Sport 2
19.45 Þór Þ. – Keflavík Sport 
20.00 Safeway Open Golfst. 
22.00 Körfuboltakvöld Sport  
 
20.00 Þór Þ. – Keflavík Þorláksh.

Domino’s-deild karla í körfubolta 
 
Grindavík - Haukar 92-88 
Stigahæstir: Lewis Clinch Jr. 29 (7 frák., 7 
stoðs.), Ómar Örn Sævarsson 18 (4 varin), 
Ólafur Ólafsson 18 (15 frák.), Hamid Dicko 
12, Þorleifur Ólafsson 7 - Aaron Brown 18, 
Emil Barja 18, Finnur Atli Magnússon 16 
(14 frák.), Haukur Óskarsson 12, Hjálmar 
Stefánsson 10, Breki Gylfason 6, Kristján 
Leifur Sverrisson 6. 
 
Bæði lið fengu tækifæri til að vinna í 
venjulegum leiktíma en Grindvíkingar voru 
sterkari í framlengingunni.  
 
Skallagrímur - KR 76-90 
Stigahæstir: Flenard Whitfield 21 (19 frák.), 
Sigtryggur Arnar Björnsson 14, Darrell Flake 
10, Davíð Guðmundsson 9 - Brynjar Þór 
Björnsson 27, Þórir Þorbjarnarson 22,  Darri 
Hilmarsson 20, Sigurður Á. Þorvaldsson 
7, Snorri Hrafnkelsson 6, Cedrick Taylor 
Bowen 6.  
 
Snæfell - Njarðvík 83-104 
Stigahæstir: Sefton Barrett 20, Andrée 
Fares Michelsson 11, Maciej Klimaszewski 
10, Árni Elmar Hrafnsson 7, Jón Páll Gunn-
arsson 7 - Corbin Jackson 28, Björn Krist-
jánsson 26, Logi Gunnarsson 16, Snjólfur 
Marel Stefánsson 11. 
 
Stjarnan - ÍR 63-58 
Stigahæstir: Marvin Valdimarsson 16, 
Hlynur Elías Bæringsson 14 (14 frák.), Devon 
Andre Austin 13 (13 frák.), Justin Shouse 8, 
Arnþór Freyr Guðmundsson 6 - Matthías 
Orri Sigurðarson 16, Hjalti Friðriksson 15, 
Matthew Hunter 14, Sveinbjörn Claessen 9, 
Trausti Eiríksson 4. 
 
Stjörnumenn lentu 18 stigum undir í öðrum 
leikhluta en unnu sig til baka inn í leikinn. 
 
Tindastóll - Þór Ak. 94-82 
Stigahæstir: Mamadou Samb 25 (10 
frák.), Pétur Rúnar Birgisson 20 (8 stoðs., 
5 stolnir), Cristopher Caird 16, Björgvin 
Hafþór Ríkharðsson 11, Pape Seck 11, Helgi 
Rafn Viggósson 7 - Darrel Keith Lewis 20, 
Jalen Ross Riley 19, Danero Thomas 14, 
Tryggvi Snær Hlinason 11, Ingvi Rafn Ing-
varsson 9. 

Olís-deild karla í handbolta 
 
Afturelding - Grótta 27-26 
Markahæstir: Árni Bragi Eyjólfsson 10, Mikk 
Pinnonen 5, Guðni Már Kristinsson 4, Jón 
Heiðar Gunnarsson 2, Gunnar Kristinn Þórs-
son 2, Kristinn Hrannar Bjarkason 2 - Finnur 
Ingi Stefánsson 7, Júlíus Þórir Stefánsson 4, 
Leonharð Þorgeir Harðarson 4, Nökkvi Dan 
Elliðason 4, Aron Dagur Pálsson 3. 
 
Selfoss - Stjarnan 24-25 
Markahæstir: Elvar Örn Jónsson 7, Andri 
Már Sveinsson 5, Einar Sverrisson 5, Guðjón 
Ágústsson 2, Hergeir Grímsson 2, Guðni 
Ingvarsson 2 - Ari Magnús Þorgeirsson 7, 
Garðar Benedikt Sigurjónsson 4, Starri Frið-
riksson 4, Guðmundur Sigurður Guðmunds-
son 4, Andri Hjartar Grétarsson 3.

Efri 
KR 4
Stjarnan 4
Grindavík 4 
ÍR 2
Keflavík 2
Haukar 2 

Neðri 
Tindastóll 2
Þór Þorl. 0
Njarðvík 0 
Þór Ak. 0
Skallagrímur x
Snæfell 0 

Efri 
Afturelding 12
ÍBV 9
Stjarnan 8 
Grótta 7
FH 7 

Neðri 
Selfoss 6
Valur 6
Fram 5 
Haukar 4
Akureyri 2 

Fimleikar Íslenska kvennalands-
liðið steig í gær fyrsta skrefið í átt að 
því að vinna til gullverðlauna á EM í 
hópfimleikum sem stendur nú yfir í 
Maribor í Slóveníu.

Íslensku stelpurnar voru fyrstar 
á svið og sýndu glæsilegar æfingar á 
gólfi. Dómararnir voru jafn hrifnir 
af tilþrifum íslenska liðsins og þeir 
fjölmörgu Íslendingar sem voru í 
stúkunni í Lukna-höllinni í gær. 

Ísland fékk 21,916 í einkunn fyrir 
gólfæfingarnar og alls 56,016 í heild-
areinkunn sem skilaði þeim efsta 
sætinu í undankeppninni. Þær eru 

þó langt frá því að vera saddar og vilja 
gera betur í úrslitunum á morgun.

„Þetta gekk ágætlega en við getum 
betur. Við gerðum nokkur mistök 
sem við erum ekki vanar að gera, 
aðallega á dýnunni þar sem við erum 
sterkasta liðið. Við eigum mikið inni 
fyrir laugardaginn,“ sagði Sólveig Ásta 
Bergsdóttir eftir undankeppnina í 
gær.

Úrslitin í kvennaflokki fara fram á 
morgun og Sólveig segir að stefnan 
sé sett á fyrsta sætið: „Það er engin 
spurning, við ætlum að koma með 
gullið heim.“  – iþs

Lofandi byrjun en rými fyrir bætingu hjá stelpunum

Fimleikar Það má segja að Norma 
Dögg hafi stokkið beint út í djúpu 
laugina. Hún er nú stödd í Maribor 
í Slóveníu þar sem ellefta Evrópu-
mótið í hópfimleikum fer fram en 
þetta er hennar fyrsta mót í hópfim-
leikum. Hún hafði ekki einu sinni 
keppt á móti heima fyrir áður en hún 
hélt út með landsliðinu.

Norma Dögg er hluti af blönduðu 
liði Íslands sem komst í gær áfram í 
úrslit á EM. Blandaða liðið endaði í 5. 
sæti í undankeppninni en Ísland var 
um tíma með forystu eftir vel heppn-
aðar gólfæfingar.

„Þetta var geðveikt skemmtilegt 
og við fengum frábæran stuðn-
ing,“ sagði Norma Dögg í samtali 
við Fréttablaðið skömmu eftir að 
blandaða liðið hafði klárað sínar 
æfingar. Hún segir að það sé eitt og 
annað sem íslenska liðið geti bætt 
fyrir úrslitin sem fara fram á morgun. 
„Þetta var fínn fyrsti dagur en ég veit 
að við eigum miklu meira inni. Von-
andi náum við að sýna hvað í okkur 
býr í úrslitunum,“ bætti þessi tvítuga 
fimleikadrottning við.

Norma Dögg er margfaldur 
Íslandsmeistari í áhaldafimleikum 
og náði einnig góðum árangri á 
alþjóðlegum mótum. Hún endaði 
m.a. í 9. sæti í stökki á EM í áhalda-
fimleikum í Montpellier í Frakk-
landi í fyrra en það er besti árangur 
íslenskrar fimleikakonu á EM. En 
hvað fékk hana til að skipta yfir í 
hópfimleikana?

Ný áskorun
„Það var kominn tími til að prufa 
eitthvað nýtt. Þessir krakkar tóku 
ótrúlega vel á móti mér og þetta er 
mjög skemmtilegt. Ég er mjög sátt 
við ákvörðun mína,“ sagði Norma 
Dögg brosandi. Hún segir að félags-
skapurinn í hópfimleikunum skipti 
miklu máli.

„Félagsskapurinn er meiri. Það 
eru fleiri stelpur og kannski meiri 
stemning. En báðar íþróttirnar eru 
ótrúlega skemmtilegar á sinn hátt,“ 
sagði Norma sem lítur á þetta sem 
nýja áskorun á ferlinum. „Já, það 
mætti segja það. Það var kominn 
tími til að prófa eitthvað nýtt.“

Norma er ekki fyrsta fimleika-
konan sem færir sig úr áhaldafim-
leikunum yfir í hópfimleikana. Fim-
leikakonur á borð við Sif Pálsdóttur 
og Fríðu Rún Einarsdóttur, sem urðu 
Íslandsmeistarar í áhaldafimleikum, 
færðu sig t.d. yfir í hópfimleikana 
með góðum árangri. Þær voru báðar 
í liði Gerplu sem varð Evrópumeist-
ari í hópfimleikum bæði árið 2010 og 
árið 2012.

Góður grunnur
Norma Dögg segir að áhaldafimleik-
arnir séu góður grunnur fyrir hóp-
fimleikana. Hún segist þó enn vera 
að aðlagast nýjum aðstæðum.

„Þetta er öðruvísi en þetta er góður 
grunnur þannig að ég var fljót að ná 
þessu. En ég á eftir að bæta fullt af 
hlutum við mig,“ sagði Norma Dögg 
sem er ánægð með móttökurnar sem 
hún fékk í hópfimleikunum. 

„Krakkarnir tóku vel á móti mér 
og hafa hjálpað mér mikið og liðs-
heildin er æðisleg. Það er gott að 
byrja í þessu liði.“

Gott að byrja í þessu liði
Eftir farsælan feril í áhaldafimleikum ákvað Norma Dögg Róbertsdóttir að söðla um og færði sig yfir í hóp-
fimleika þar sem hún finnur sig vel. Hún hjálpaði blandaða liðinu að tryggja sig inn í úrslitin á EM í gær.

Gerplukonan Norma Dögg Róbertsdóttir hefur skipt úr áhaldafimleikunum yfir í hópfimleikana en hún hefur verið ein af bestu 
fimleikakonum Íslands síðustu ár. Hér sést hún á EM úti í Maribor í Slóveníu. FRéTTABlAðið/STEiNuNN ANNA SvANSDóTTiR

Blandaða liðið fór á kostum á gólfinu í undankeppninni í gær og er komið í úrslit á 
Evrópumótinu. Hér sjást þau klára æfingu sína. FRéTTABlAðið/STEiNuNN ANNA

Sólveig Ásta Bergsdóttir og félagar geta gert enn betur á morgun. FRéTTABlAðið/iNGvi

Ingvi Þór 
Sæmundsson
Skrifar frá Maribor

Það eru fleiri stelpur 
og kannski meiri 

stemning. En báðar íþrótt-
irnar eru ótrúlega skemmti-
legar á sinn hátt.

Norma Dögg Róbertsdóttir

Ísland hefur aldrei unnið 
til verðlauna á Evrópumót-
inu í blandaða hópnum. 
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Fréttablaðið/ErNir

AlltAf verið 
stelpustrákur

bjarki lárusson er 21 árs tvíburi, nemi í 
hársnyrtingu, söngvari og lagahöfundur. Hann 

samdi lag um líðan sína þegar hann brotnaði niður 
andlega eftir margra ára einelti. Lagið sem nefnist 
The Gray kemur út á næstu dögum. Bjarki þráir að 

finna hamingjuna í lífinu og ekki síður ástina.

Lífsstíll



Bjarki er á fullu að semja tón
list. „Ég er í Gospelkór Jóns 

Vídalín sem Davíð Sigurgeirsson 
stjórnar. Davíð er gítarleikari, 
mikill tónlistarsnillingur og unn
usti Jóhönnu Guðrúnar söngkonu. 
Við sömdum lagið Gray saman við 
textann minn og hann útsetti það 
síðan. Davíð hvatti mig áfram og 
það er honum að þakka að þetta 
lag er núna að líta dagsins ljós. 
Við fluttum það fyrst á vortónleik
um kórsins en þá allt í einu var ég 
farinn að opna mig fyrir fullum 
sal af fólki. Það var ekki auðvelt 
því textinn er mjög persónulegur. 
Lagið fjallar um erfitt og tilfinn
ingaþrungið tímabil í lífi mínu sem 
mér fannst þungbært að tala um. 
Í dag er ég kominn á allt annan og 
betri stað í lífinu,“ segir Bjarki og 
bætir við að textinn segi frá fólki 
sem hefur verið flokkað inn á eitt
hvert grátt svæði af samborgur
um.

Öðruvísi strákur
Bjarki segist alltaf hafa litið á sig 
sem manneskju fyrst og fremst. 
„Það var öðruvísi en aðrir upplifðu 
mig. Ég hef alltaf verið stelpu
strákur. Ég lék mér með stelpum 
og að stelpudóti. Ég á tvíburabróð
ur sem er algjör strákur, spilar 
fótbolta og þess háttar. Þetta var 
ekki vandamál á meðan ég var í 
leikskóla, þar var fólk ekki flokk
að eftir útliti og ég lék bæði við 
stráka og stelpur. Þegar ég byrj
aði í grunnskóla breyttist líf mitt. 
Þá varð ég strax frekar vinur 
stelpnanna. Ég var spurður mörg
um sinnum á dag hvort ég væri 
stelpa eða strákur. Sem betur fer 
á ég yndislega foreldra og systkini 
sem hafa alltaf tekið mér eins og 
ég er. Fjölskyldan hefur veitt mér 
ómældan stuðning. Ég fann aldrei 
fyrir því hjá foreldrum mínum að 
ég væri eitthvað öðruvísi en aðrir 
og þess vegna upplifði ég mig 
ekki þannig. Ég átti líka yndis lega 
bekkjarfélaga í skóla sem vörðu 
mig af öllu afli fyrir eineltis
tilburðum annarra. Þau stóðu allt
af með mér þegar ráðist var á 
mig. Á tímabili safnaði ég hári og 
þá hófst eineltið á fullu, sérstak
lega í sjötta og sjöunda bekk. Ég 

var saklaus manneskja, uppalin 
í vernduðu umhverfi og það kom 
mjög flatt upp á mig hvers vegna 
fólk væri alltaf að spá í útlit mitt,“ 
segir Bjarki og segist hafa byrjað 
að brotna niður þegar hann komst 
á unglingsárin.

Bless helvíti
„Ætli ég hafi ekki farið að átta 
mig á því að ég var öðruvísi. Ég 
klippti hárið stutt og reyndi að 
vera eins strákalegur og ég mögu
lega gat. Ég vildi segja bless við 
þetta helvíti að vera alltaf spurður 
svona fáránlegra spurninga. Þetta 
hætti ekki fyrr en ég fór í mennta
skóla og fór aðeins að þroskast, en 
ég var sannarlega ekki sáttur við 
sjálfan mig. Ég breyttist í eitt
hvað sem ég var engan veginn. Ég 
byrjaði í MR og átti skemmtileg
an tíma þar, tók þátt í söngkeppni 
og eignaðist yndis lega vini. Það 
var helst á böllum á vegum skól
ans að einhverjir snillingar fundu 
sig knúna til að spyrja hvort ég 
væri hommi. Ef ég hefði ekki eign
ast vandaða og góða vini væri ég 
miklu meira brotinn maður en ég 
er,“ segir Bjarki og bætir við að 
orðið hommi hafi farið virkilega 
illa í hann. „Þótt ég viti það sjálf
ur og allir í kringum mig að ég sé 
samkynhneigður hef ég átt erfitt 
með að horfast í augu við það. Mér 
finnst óþægilegt að vera flokkaður 
í eitthvert hólf, hvort sem það er 
eftir trú, þjóðerni eða kynhneigð. 
Ég spyr í laginu mínu af hverju 
það sé ekki nóg að vera bara góð 
og heiðarleg manneskja?“

Góður tvíBuraBróðir
Þar sem Bjarki er tvíburi var 
hann spurður hvort þeim bræðr
um hefði þótt skrítið að annar væri 
samkynhneigður. „Mér hefur allt
af þótt það skrítið,“ svarar hann. 
Við höfum samt aldrei rætt það. 
Ég hef rætt þetta við eldri systkini 
mín og foreldra en aldrei við Dag, 
tvíburabróður minn. Hann hefur 
hins vegar rætt þetta við foreldra 
okkar og þau svo rætt það við mig. 
Við höfum samt alltaf verið mjög 
góðir vinir. Vorum bestu vinir 
sem smábörn. Auðvitað hefur 
komið fyrir að við rífumst en ætli 
það eigi ekki við um alla bræður. 
Dagur er að stíga sín fyrstu skref 
í að syngja og ætlar að taka þátt í 
The Voice núna en það gerði ég í 

fyrra,“ segir Bjarki en honum 
gekk mjög vel í keppninni og fékk 
alla dómara til að snúa stólum 
sínum þegar hann söng.“

MartrÖðin hefst
Bjarki segist vera hvatvís og 
greindur með athyglisbrest. 
„Þegar fyrstu önn var lokið í MR 
langaði mig allt í einu að verða 
tannlæknir. Ég var í máladeild 
og langaði að skipta yfir á aðra 
braut. Kerfið leyfði það ekki og 
ég hefði þurft að byrja upp á nýtt. 
Ég færði mig því yfir í MH og var 
mjög ánægður með þá ákvörðun. 
Vorið 2015 breyttist hins vegar 
líf mitt. Allt fór niður á við. Eig
inlega byrjaði niðurbrotið 2014 
þegar ég fór að kanna samfélag 
samkynhneigðra á netinu, svona 
stefnumótasíðu. Ég uppgötvaði 
mér til sárra vonbrigða að innan 

þess samfélags 
voru hrikalega 
miklir fordóm
ar. Þar er harð
ur heimur útlits

dýrkenda. Ég fékk 
að heyra á hverj

um degi að ég væri 
of feitur, ljótur og 

ekki nægilega þetta eða 
nægilega hitt. Það á auð

vitað ekki við um alla en inn á 
milli eru þarna ótrúlega bitrir ein
staklingar sem láta ýmislegt ljótt 
flakka,“ segir Bjarki.

„Ég fór að upplifa mig sem 
furðuveru sem passaði ekki í 
neinn af þeim kössum sem fólk 
í öðrum kössum býr til. Mest af 
öllu fann ég fyrir höfnun í sam
félagi samkynhneigðra. Ég brotn
aði algjörlega niður og allt líf mitt 
sem ég hafði verið að byggja upp 
frá því í skóla hrundi. Mér leið 
hræðilega og skammast mín ekk
ert fyrir að segja frá því. Ég hef 
lengi verið með kvíða og félags
fælni þótt ég finni ekki fyrir því á 
sviði þegar ég er að syngja. Þetta 
var svo alvarlegt brot á sálinni 
að ég var kominn með sjálfsvígs
hugsanir,“ segir Bjarki. „Ég þakka 
Davíð og kórnum fyrir að ég reis 
upp aftur auk geðlæknis sem ég 
leitaði til. Mig langaði bara á tíma
bili að liggja uppi í rúmi, stara upp 
í loftið eða breiða yfir haus og 
gráta. Ég gat ekki stundað námið 
í MH og hætti. Ég skrifaði textann 

við lagið The Gray á þessum tíma,“ 
segir Bjarki.

leitin að haMinGjunni
Bjarki hóf ungur söngnám í Söng
list hjá Erlu Rut Harðardóttur og  
Ragnheiði Hall. Þegar hann var í 
tíunda bekk var gefið út lag eftir 
Frikka Dór sem Bjarki söng sem 
heitir Bara þú. Hann tók einnig 
þátt í Samfés og fleiri söngkeppn
um bæði í grunn og framhalds
skóla. Honum var síðan boðið að 
taka þátt í The Voice sem hann 
segir að hafi verið einstaklega 
skemmtilegt og hafi komið á rétt
um tíma. „Þetta var besti tími lífs 
míns,“ segir hann. Bjarki hefur 
einnig verið í söngnámi hjá Mar
gréti Eiri en hún setti upp söngleik 
með Gospelkórnum. Þar fór Bjarki 
með hlutverk Jesú.

„Allt í einu fékk ég áhuga á að 
verða hársnyrtir og byrjaði í Iðn
skólanum,“ segir hann. „Þar hef 
ég kynnst frábæru fólki og nú er 
ég kominn með samning við æðis
lega stofu, Eplið í Borgartúni. Ég 
er aftur farinn að safna hári og 
er mjög ánægður með það. Ég er 
hættur að hlusta á fólk þegar það 
spyr hvort ég sé stelpa eða strák
ur. Svona er ég og fólk verður bara 
að sætta sig við það.“

Þegar hann er spurður hvort 
hann hafi fundið hamingjuna á 
ný, svarar hann: „Nei, en ég er á 
leiðinni þangað. Mig langar líka að 
finna ástina en ég hef ekki fundið 
hana enn. Það eina sem ég hugsa 
um núna er að halda áfram að 
syngja og mig langar að ná langt 
á því sviði. Ég þarf að ná sátt við 
sjálfan mig og finna sjálfsöryggi 
aftur. Mariah Carey er uppá
haldssöngkonan mín og hún syng
ur lagið Make It Happen. Þau orð 
eru markmið mitt í lífinu.“

Þátttakendur í The Voice í fyrra. Hjörtur Traustason, Elísabet Ormslev og Bjarki Lárusson.

Tvíburabræðurnir Bjarki og Dagur. Bjarki syngur hér af mikilli innlifun.

„Ég 
gerði allt 
á tímabili til 
að vera stráka-
legur,“ segir Bjarki. 

Svona er ég 
og fólk verður 

bara að sætta 
sig við það. 

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. 
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Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir hjá Hugarfrelsi vinna með streitu og kvíða hjá börnum og unglingum. 
Þær segja að foreldrar og aðrir sem vinna með börnum þurfi að vera virkilega meðvitaðir um þann vanda.  MYND/GVA

Djúp öndun og slökun getur virk
að vel gegn kvíða og vanlíðan að 
sögn þeirra Unnar Örnu Jónsdótt
ur og Hrafnhildar Sigurðardóttur 
en streita og kvíði barna og ungl
inga hefur lengi verið hugðarefni 
þeirra. Fylgni er á milli mikils 
kvíða og mikillar notkunar sam
skiptamiðla.

Niðurstöður nýrrar skýrslu 
Rannsókna & greiningar um lýð
heilsu ungs fólks sem gefin var út 
í síðastliðinni viku sýna að greina 
megi vaxandi einkenni kvíða og 
þunglyndis hjá stelpum á landinu 
öllu í áttunda til tíunda bekk og að 
fylgni sé á milli mikils kvíða og 
þunglyndis og mikillar notkunar 
samskiptamiðla. Unnur Arna Jóns
dóttir og Hrafnhildur Sigurðar
dóttir hjá Hugarfrelsi vinna með 
streitu og kvíða hjá börnum og 
unglingum. Þær segja að foreldr
ar og aðrir sem vinna með börnum 
þurfi að vera virkilega meðvitaðir 
um þennan vanda. „Við hjá Hugar
frelsi höfum farið inn í fjölda 

leik, grunn og framhaldsskóla 
og heyrum alls staðar það sama, 
að það sé aukinn kvíði og aukin 
vanlíðan hjá börnum og ungling
um og það sjáum við líka á nám
skeiðunum hjá okkur. Við leggj
um því mikla áherslu á og teljum 
að það sé góð forvörn að krakkar 
skoði hver þau séu. Sjálfsstyrk
ing hefur alltaf verið mikilvæg 
en sjaldan eins mikilvæg og í dag 
vegna þess að við erum með þessa 
breyttu samskiptahætti, þennan 
mikla hraða í samfélaginu og þetta 
mikla áreiti frá samfélagsmiðlun
um sem allt leiðir af sér gríðarleg
an samanburð,“ segir Hrafnhild
ur og Unnur Arna bætir við að það 
sé þessi samanburður sem komi 
illa við krakka sem eru að þrosk
ast. „Þau eru með þessi tæki við 
höndina nánast allan sólarhring
inn, eru að tala saman og fylgjast 
með tugum eða hundruðum ann
arra krakka á netinu, Snapchat, 
Instagram, Facebook, Twitter 
og fleiru. Þau eru að skoða hvað 
hinir eru að gera og sjá hverjir eru 
hvar og með hverjum. Þetta ýtir 
við þeim og þau fara að hugsa að 
þau séu ekki nóg, að þau séu ekki 
með þessum og hinum og að þau 

Stöðugur Samanburður 
getur valdið vandræðum
Djúp öndun og slökun getur virkað vel gegn kvíða og vanlíðan að sögn þeirra Unnar Örnu Jónsdóttur og Hrafnhildar 
Sigurðardóttur en streita og kvíði barna og unglinga hefur lengi verið hugðarefni þeirra. Fylgni er á milli mikils kvíða og 
mikillar notkunar samskiptamiðla en á samskiptamiðlunum eru notendur stöðugt að bera sig saman við aðra.  

Lilja Björk  
Hauksdóttir
liljabjork@365.is 

eigi ekki eins hluti og hinir eiga. 
Við þekkjum þetta líka, fullorðna 
fólkið, okkur finnst að allir séu 
úti að borða og hlaupa á Esjuna og 
förum að hugsa með okkur hvort 
við eigum ekki jafn gott líf og allir 
hinir. Við finnum mörg fyrir þessu 
og hvað þá krakkar sem eru að 
þroskast og mótast og eru kannski 
ekki með nógu sterka sjálfsmynd 
til að vita hver þau eru og hvað þau 
standa fyrir.“

þekkja Styrkleika Sína 
Ekki er óalgengt að þessar til
finningar þróist út í kvíða að sögn 
Unnar. „Þau upplifa að þau séu 
ekki nóg, að þau séu ekki í réttu 
hópunum, þeim sé ekki boðið og að 
þau séu ekki í réttu fötunum. Þau 
eru alltaf í einhverjum saman
burði. Rannsóknin sýnir kannski 
ekki að það sé almenn aukning á 
kvíða og þunglyndi, en að hópur
inn sem er útsettur fyrir því hafi 
stækkað gríðarlega.“

Þær segja það því vera lykil
atriði að börn séu meðvituð um 
styrkleika sína, að þau viti að þau 
séu góð í einhverju ákveðnu og að 
þau noti ákveðinn tíma á hverjum 
degi til að ýta undir það svo þau 
verði enn betri í því. „Um leið og 
við ýtum undir eitthvað sem við 
erum góð í líður okkur vel og eflum 
á sama tíma sjálfsmynd okkar og 
verðum þannig betur í stakk búin 

til að takast á við það sem okkur 
hrýs hugur við. Það er líka mikil
vægt að börn læri á hugsanir sínar, 
að þau hafi val um hvaða hugsun
um þau veita athygli.“

Slaka á án SímanS
Börn og unglingar ættu að sögn 
Unnar og Hrafnhildar að stunda 
slökun og djúpa öndun á hverjum 
degi. „Það er góð leið til að takast 
á við kvíða og vanlíðan. Við djúpa 
öndun hægist á ósjálfráða tauga
kerfinu og á hjartslættinum og það 
kemur yfir þau værð og ró. Þegar 
við tölum um að slaka á erum við 
ekki að tala um að liggja uppi í 
sófa með síma eða tölvu í andlitinu 
heldur að þau séu algjörlega ein 
með sjálfum sér. Við hjá Hugar

frelsi notum líka hugleiðslu mikið 
og notum þá hugleiðslusögur til að 
efla einbeitinguna. Djúp öndun, 
slökun og hugleiðsla hjálpar fólki 
til að vera í núvitund, hjálpar því 
við að taka eftir hugsunum sínum, 
hvort þær séu jákvæðar eða nei
kvæðar og að geta þá valið að veita 
jákvæðu hugsununum athygli frek
ar en þeim neikvæðu.“.

kunna ekki að Slaka á
„Krakkar eru oft með þétta dag
skrá frá morgni til kvölds, mjög oft 
án andrýmis eða hvíldar. Svo eru 
þau í tómstundum, vilja vera í fé
lagslífinu og eiga fullt af vinum og 
líta vel út þannig að þetta er bara 
brjáluð vinna hjá þeim og aldrei 
slakað á. Við finnum að börn eiga 
erfitt með að slaka á og að þau vita 
í raun ekki hvað það er. Þau hafa 
heyrt að þau eiga að borða hollt og 
hreyfa sig en það er svo sjaldan 
talað um að það þurfi að slaka á,” 
segir Unnur.

Þær eru sammála um að það sé 
mikið talað um vandann en lítið 
mál sé að vinna með hann og fyr
irbyggja hann ef vitað er hvaða 
lausnir eru fyrir hendi. „Margir 
þurfa virkilega hjálp og leita til 
sálfræðinga og geðlækna en þess
ar einföldu aðferðir virka með 
þannig meðferð og þær virka fyrir 
fjöldann sem forvörn og til að auka 
vellíðan,“ segja þær.

Við finnum að 
börn eiga erfitt 

með að slaka á og að þau 
vita í raun ekki hvað það 
er. Þau hafa heyrt að þau 
eiga að borða hollt og 
hreyfa sig en það er svo 
sjaldan talað um að það 
þurfi að slaka á.

Unnur Arna Jónsdóttir

Eliza Reid, Ewan Reid og Allison Reid

BLEIKASLAUFAN.IS

Kaupum Bleiku slaufuna #fyrirmömmu

ÞÆR HAFA ALLTAF VERIÐ 
 TIL STAÐAR FYRIR OKKUR
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Hvað borðar þú í morgunmat?
Kaffi. Nýmalað, nýpressað kaffi. 
Með mjólk. Eftir svona þrjá bolla þá 
fæ ég mér súrmjólk með múslí eða 
í raun bara það sem hendi er næst. 
Ég er ekki með reglu á þessu. Eftir 
að ég uppgötvaði shake ‘n bake 
pönnukökurnar eru þær búnar að 
vera frekar oft í matinn enda er ég 
frekar slakur bakari.

Uppskrift að góðri helgi?
Að spila gott gigg, sofa út, glápa 
á grínmynd í náttfötunum, fá frá
bæra hugmynd að lagi í náttfötun
um með kaffibolla nr. 2, elda góðan 
mat, hitta skemmtilegt fólk, dansa, 
hlæja og hafa gaman af lífinu.

Hvernig tónlist hlustar þú á?
Ég hlusta á hitt og þetta en er frek
ar gömul sál hvað það varðar. Á 
yngri árum hlustaði ég á mjög fjöl
breyttar tónlistarstefnur. Á undan
förnum árum sogast ég helst að 
röddum sem eru einstakar og tón
list sem lætur mig finna fyrir ein
hverju.

Hvaða bækur ertu að lesa?
Engar í augnablikinu en ég er hrif
in af Paulo Coelho og skrifum hans. 
Einnig mæli ég með bókunum 
hennar Sigríðar Klingenberg. Stór
skemmtilegar og meinhollar.

Helstu haustverk fram undan?
Í fyrsta skipti er ég ekki með haust
verk af því ég er búin að tileinka 
mér ágætis kæruleysi í daglegu lífi. 
Ekki það að ég sé löt eða mér sé 
skítsama, ég reyni bara að taka líf
inu aðeins léttar. Ég nærist á krefj
andi verkefnum og fer að leiðast 
ef ég geri sama hlutinn oft. Þess 
vegna er frábært hvað tónlistin 
gefur manni fjölbreytt verkefni.

Uppáhaldslíkamsræktin?
Ég skokka og tek hundinn minn, 
hann Rosa, með. Hann er einstak
lega góður hlaupafélagi því hann 
verður svo svakalega glaður þegar 
við förum út. Gerir skokkið enn þá 
skemmtilegra. Og hlusta á skrítna 
eurotrash playlistann minn.

Hvað á að elda um helgina?
Ég hugsa að ég eldi ekki neitt, gríp 
kannski próteindrykk og powerade 
á hlaupum milli gigga og svo læt ég 
aðra elda ofan mig. Gott plan.

Hlakkar þú til að hita upp fyrir 
Suede?
Það er góð tilfinning, svona „next 
level“ dæmi fyrir mig. Hlakka til 
þess að spila í Höllinni og einnig að 
sjá Suede spila. Þetta verður eitt
hvað!

Söngkonan Soffía Björg hitar 
upp fyrir bresku britpop-goðin 

Suede á tónleikum í Laug ar dals-
höll 22. októ ber. Auk þess kemur 

hún fram á Airwaves í næsta mán-
uði og stefnir á útgáfu fyrstu plötu 

sinnar í vetur.

Soffíu 
Bjargar

Biðin er á enda!
STÓRA BÓKIN UM VILLIBRÁÐ 
EFTIR ÚLFAR FINNBJÖRNSSON ER KOMIN AFTUR

Bókaútgáfan Salka  |  Suðurlandsbraut 4, 2. hæð  |  108 Reykjavík |  Sími 522 2250  |  salka@salka.is  |  www.salka.is

Sannkölluð biblía veiðimanna og matgæðinga

Mikið aukin og endurbætt

Nýr kafli um ferskvatnsfiska

Lífsstíll GerðU vel við þiG
Í amstri dagsins gleyma margir sjálfum sér. Það er 
hins vegar nauðsynlegt að gera vel við sig endrum 
og sinnum. Hér eru nokkrar endurnærandi hug
myndir.
l  Kauptu fallegan blómvönd til að lífga upp á 

heimilið og það sem fyrir augu ber.
l  Prófaðu að gera eitthvað sem þig hefur dreymt 

um lengi en aldrei komið í verk.
l  Búðu til playlista með uppáhaldslögunum þínum 

og hækkaðu í botn.
l  Horfðu á grínþátt eða uppistand.
l  Lestu skáldsögu.
l  Farðu í heitt freyðibað.
l  Gerðu teygjuæfingar.
l  Leggðu þig.

l  Farðu í hádegismat með góðum vini eða vinkonu.
l  Kauptu þér gott „take away“ kaffi og njóttu boll

ans.
l  Slepptu því að elda og kauptu eitthvað tilbúið. 

Njóttu þess að þurfa ekki að standa yfir pottum 
og frágangi.

l  Settu uppáhaldsjoggingbuxurnar þínar í þurrkar
ann áður en þú smeygir þér í þær og njóttu þess 
að finna kroppinn hitna.

l  Haltu lítið einkapartí; settu ljúfa tónlist á fóninn 
og sestu niður með vín eða annað sem þér líkar 
í glasi.

l  Prófaðu nýja og spennandi mataruppskrift.
l  Gerðu eitthvað skapandi eins og að prjóna, 

teikna eða smíða.

1 4 .  o k t ó b e r  2 0 1 6   F Ö S t U D A G U r6 F ó l k    ∙   k y n n i n G A r b l A ð  ∙   X X X X X X X XF ó l k   ∙   k y n n i n G A r b l A ð   ∙   l í F S S t í l l



BÍLAR &
FARARTÆKI

VERÐ AÐEINS KR.1.990.000.-
RENAULT TRAFIC.Árg.’10,ek.129.þús 
km,dísel, beinskiptur,Rnr.250525,er á 
staðnum. S:562-1717.

EKINN AÐEINS 25.ÞÚS KM
 VW TRANSPORTER SINGLE CAB 3 
MANNA - PALLBÍLL.Árg.’09,ek.aðeins 
25.þús km, bensín, beinskiptur.Verð 
1.990.000 + vsk.Rnr.128371, er á 
staðnum.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

MAN KASSAbíll !
 MAN TGL 09/2013 ek 65 þ.km 
/ Burðargeta 5 tonn/ Lyfta, 
bakkmyndavel, loftpúðar, splittun, verð 
nú aðeins 5.9 mil + VSK !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

TOYOTA Auris h/b sol hybrid. 
Árgerð 2011, ekinn 56 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 2.270.000. 
Rnr.182640.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

SJÁlFSKIPTI SNÚÐURINN!
‘16 HYUNDAI i10 COMFORT. EK 27 
Þ.KM. BENSÍN, SJÁLFSK....HRIKALEGA 
HAGKVÆMUR!!! ÁSETT 1.850 
ÞÚS...#471335. S: 580-8900

SJÁlFSKIPTI SNATTARINN !
‘16 HYUNDAI i20 COMFORT. EK 22 
Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSK...BAKKVARI!!! 
ÁSETT 2.380 ÞÚS...#104275. S: 580-
8900

SJÁlFSKIPTI STORMURINN
‘16 HYUNDAI TUCSON COMFORT. 
EK 23 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSK...EINS 
OG HETJA Í FÁRVIÐRI!!! ÁSETT 4.980 
ÞÚS...#452077. S: 580-8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

Skoda Octavia Combi, 9/2016, nýr 
og óekinn bíll, dísel, bsk, 150 hö, 
álfeglur ogfl, ásett verð 3.990 þús, er á 
staðnum, raðnr 152676.

Skoda Octavia Combi, 9/2016, nýr 
og óekinn bíll, dísel, sjk, 150 hö, 
álfelgur ogfl, ásett verð 4.350 þús, er á 
staðnum, raðnr 220952.

100 bílar ehf
Stekkjarbakki 4, 109 Reykjavík

Sími: 517 9999
Opið 10-18 virka daga & 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 bílar til sölu

VOlVO XC70
Til sölu Volvo XC70 dísel árg. 2008. 
Ekinn 152.000 km. verð 3.570.000,- 
Upplýsingar í síma 892 0405

 bílar óskast

bíll óSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PíPUlAgNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069

 Hreingerningar

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

 bókhald

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

 Málarar

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

 búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

SMIÐSKRAFTUR EHF. 

NýSMíÐI Og VIÐHAld.
Getum bætt við okkur verkefnum 

gipsvinna, parketlagnir og allt 
almennt viðhald.

Uppl. í s. 663 3944 Ingi 
smidskraftur@gmail.com

 Spádómar

Spái í tarot og bolla.Símaspá frá kl.14. 
Ein sú besta.Trúnaður. Kristín s. 897 
9002

skemmtanir

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

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

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

 Hljómsveitin Klettar 
Leikir helgarinnar:

Laugardaginn 15. okt
13:50 Arsenal - Swansea City
16:20 Crystal Palace - W.H.United

Mánudaginn 17. okt
19:00 Liverpool - Man.United

Rúnar Þór,  
Rúnar Vilbergs, 
Björgvin Gísla  
og Siggi Árna 
spila í kvöld.

Allir velkomnir
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 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DyRASíMAR.  
S. 663 0746.

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

RAFLAGNIR oG 
DyRASíMAkeRFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

kAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LeIGU Á NÝbÝLAveGI
150 fm verslunar og lager 

húsnæði 

430 fm atvinnuhúsnæði 

285 fm Kistumelur 14 

Hafsteinn 690 3031

 Húsnæði óskast

Óska eftir 3ja herb.íbúð sem allra 
fyrst. Greiðslugeta 150þús per/mán 
og 4 mán fyrirframm ( 600þ.) Uppl. í 
s. 869 1657

 Geymsluhúsnæði

www.GeyMSLAeITT.IS 
 FyRSTI MÁNUÐUR FRíR!

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GeyMSLUR.IS 
 SíMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 20% 
afsláttur. www.geymslur.is

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

Starfsmaður með kranaréttindi 
óskast í byggingavinnu. 

Meklejam darbinieku uz krana ar 
sertifikatu. 

Poszukujemy operatora dzwigu 
do firmy budowlanej.
Uppl. í s: 783 6006

Píratar bjóða frjálsar handfæraveiðar 
öfugt við XD. XB og viðreisn.

tilboð

Save the Children á Íslandi

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. • Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Stærð: Grímsstaðir er ein stærsta jörð landsins, eða u.þ.b. 306 ferkílómetrar. Sá eignarhluti sem nú er til sölu er því um 228 ferkílómetrar. 228 ferkílómetrar eru 22.800 hektarar.

Lega: Grímsstaðir á Fjöllum eru við krossgötur á hálendinu norðan Vatnajökuls, einungis 4 km frá þjóðvegi 1 við veg 864, Dettifossveg.

Grímsstaðir eru að mestu leyti háslétta, fjallakyrrðin allsráðandi og útsýni ægifagurt og víðsýni til allra átta, meðal annars er hvergi betra að sjá Herðubreið. Stutt er í Vatnajökulsþjóðgarð (stærsta þjóðgarð Evrópu), 
bæði í norðri (Jökulsárgljúfur) og í suðri (meginhluti þjóðgarðsins), og því liggur jörðin að (og er hluti af) einu stærsta, ósnortna víðerni Evrópu. Landamerki jarðarinnar í vestri markast af Jökulsá á Fjöllum, talið í 
tugum kílómetra, sennilega um 25 kílómetra. Dettifoss, aflmesti foss Evrópu, er u.þ.b. 15 mínútna akstur frá jörðinni, en Herðubreiðarlindir og Herðubreið um 1,5 klst. í akstri, og Askja um 2,5 klst. Stutt er í Ásbyrgi, 
Hljóðakletta, Jökulsárgljúfur, Jarðböðin við Mývatn, Fjallakaffi í Möðrudal, og svo mætti lengi telja.  Á jörðinni skiptast á mýrar, grösugar heiðar, mólendi, sandar og melar. Þar eru óteljandi ferskvatnsuppsprettur. 
Fjórar bergvatnsár renna um jörðina og útí Jökulsá á Fjöllum. Á jörðinni er flugvöllur sem þolir léttari vélar.

Verðmæti: Vatnsréttindi jarðarinnar eru mikil, landamerki jarðarinnar meðfram Jökulsá á Fjöllum er um 25 kílómetrar að lengd. Jökulsá á Fjöllum er ein vatnsmesta á landsins, meðalrennsli um 183 rúmmetrar á 
sekúndu.

Margt kemur til greina varðandi ferðaþjónustu á svæðinu, svo sem hótelrekstur, bændagisting, hestaleiga, jeppaakstur til ferðamannastaða á hálendinu, t.d. sala eða leiga.  
Möguleikar á vetrarferðaþjónustu eru ekki síðri t.d. jeppaferðir, sleðaferðir og fleira.

Grímsstaðir á fjöllum er einn besti staðurinn til að upplifa norðurljósin á Ísland.
Mikið er um ferskvatn á jörðinni.
Veiði á rjúpu og gæs getur verið mjög góð, en einnig er staðbundin bleikja í 3-4 ám sem verður allt að 7 pund. Aðstaða til fluguveiði er frábær.
Möguleikar gætu falist í margs konar búskap.
Með tilkomu nýrrar borunartækni er sjálfsagt að horfa til þess að finna heitt vatn í jörðu, kannski fleira.
Grímsstaðir eiga hlunnindi í Selá sem er einverðmætasta laxveiðiá landsins.

Ásett verð: 780 millj. kr. 
Allar nánari uppl. og skoðun veitir: Jóhann Friðgeir GSM: 896-3038  e-mail: johann@hofdi.is

GRÍMSSTAÐIR Á FJÖLLUM  -  Paradís í Norðri!

TIL SÖLU



RÝMUM

Skútuvogur - Grafarholt - Akureyri - Egilsstaðir 
Vestmannaeyjar - Ísafjörður - Selfoss 

Frábær tilboð alla helgina - rýmum fyrir jólavörum
FYRIR JÓLUM

NÓVEMBER-

KAKTUS
9 cm pottur

999

ALLAR
POTTAPLÖNTUR

30%
AFSLÁTTUR

HAUST-

LAUKAR
25%

AFSLÁTTUR

KYNNING Á 
HUNDALEIKFÖNGUM

Sérfræðingur mætir með hund og kynnir 
KONG/MEATLOVER hundaleikföngin.
Hundaeigendur fá góð ráð.

BLÓMAVAL SKÚTUVOGI  Á 
LAUGARDAG KL. 12-16

20% 
afsláttur

af öllum 
gæludýravörum 
og fóðri

20% af öllum vörum 
á Heilsutorgiafsláttur

LILJUR

999
3 stk

HEIMILIS-

VÖNDUR

999



„Hringurinn nýtur gríðarlega mikils 
trausts hjá almenningi og hlýhugurinn 
er mikill. Á móti reynum við að vera 
duglegar að safna fé og koma því í góðan 
farveg,“ segir Sigrún S. Hafstein, vara-
formaður Hringsins. Hringskonur hafa 
samþykkt að gefa Barnaspítalanum ný 
tæki fyrir 16,5 milljónir króna.

Hringurinn er rekinn án allrar yfir-
byggingar og allar þær konur sem starfa 
á vegum félagsins gera það í sjálfboða-
vinnu, en í dag eru þær um 360 talsins. 
Fjáröflun félagsins er margþætt og fer 
meðal annars fram með sölu minningar-
korta, og nú styttist óðum í annasam-
asta tíma ársins þar sem Hringskonur 
standa fyrir stórum söfnunum í aðdrag-
anda jólanna. Þá verður til að mynda 
haldið jólakaffi í Hörpu, sérstakur jóla-
basar og jólakort seld víða. „Svo hefur 

það gerst með þessari miklu fjölgun 
ferðamanna sem koma til Íslands að 
það safnast alltaf meira og meira í 
söfnunarbaukana okkar, til dæmis í 
Leifsstöð,“ segir Sigrún, en Hringurinn 
heldur úti söfnunarbaukum á yfir 30 
stöðum á landinu og hleypur féð sem 
safnast í baukana á milljónum. Þá er 
einnig algengt að almenningur snúi sér 
beint til Hringsins með peningagjafir af 
ýmsum stærðum.

Þegar Hringurinn fagnaði 110 ára 
afmæli félagsins árið 2014 styrktu 
Hringskonur Barnaspítalann um 
110 milljónir á einu bretti, en það 
sem af er þessu ári hefur Hringurinn 
veitt styrki upp á 64 milljónir króna. 
Tækin sem nú verða keypt eru fjórir 
lífsmarkavaktarar ásamt fylgibúnaði 
sem eru fyrir nýfædd börn sem þurfa 
tímabundið eftirlit eftir fæðingu og 
Radiometer ABL blóðgasamælitæki, 
sem er nauðsynlegt að hafa á öllum 
gjörgæsludeildum. Eldra tækið er 
orðið gamalt og því kominn tími til 
að endurnýja það. Tækið mælir sýru-
stig blóðs og hlutþrýsting súrefnis og 
koltvísýrings í blóði. Einnig mælir það 
magn blóðrauða, blóðsykur, helstu 
sölt, gallrauða og mjólkursýru í blóði.
kjartang@frettabladid.is

Hringurinn gefur tæki 
fyrir 16,5 milljónir
Tækin sem Barnaspítalinn kaupir eru fjórir lífsmarkavaktarar og blóðgasamælitæki. 
Varaformaður félagsins segir Hringinn njóta mikils trausts og hlýhugs hjá almenningi.

Hringskonur í fullum undirbúningi fyrir jólabasarinn sem nálgast nú óðfluga.

Þennan dag árið 1964 hlaut 
Martin Luther King friðarverð-
laun Nóbels. Hann varð þar 
með yngsti maðurinn til að 
hljóta verðlaunin, aðeins 35 
ára að aldri.

Martin Luther King yngri 
fæddist 15. janúar árið 1929. 
Mannréttindamál urðu 

honum snemma hugleikin og 
fór hann fyrir mannréttinda-
baráttu þeldökkra á sjötta og 
sjöunda áratug síðustu aldar.

Framganga hans varð til 
þess að þúsundir manna 
söfnuðust saman í göngu í 
Washington þar sem barist 
var fyrir frelsi þeldökkra. Þar 

flutti King hina frægu ræðu – 
„I have a dream“.

King var ráðinn af dögum í 
Memphis 18. júní árið 1968. 
Hann var kvæntur Corettu 
Scott og eignuðust þau fjögur 
börn. Martin Luther King-
dagurinn var gerður að frídegi 
í Bandaríkjunum árið 1986.
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King hlýtur friðarverðlaun Nóbels

Hringurinn er rekinn án 
allrar yfirbyggingar og allar þær 
konur sem starfa á vegum 
félagsins gera það í sjálfboða-
vinnu, en í dag eru þær um 360 
talsins.

Merkisatburðir
1953 Núverandi merki Atlantshafsbandalagsins er tekið upp.
1961 Aldarafmælis séra Bjarna Þorsteinssonar, prests og tón-
skálds, er minnst en hann er einkum þekktur fyrir söfnun og 
útgáfu íslenskra þjóðlaga.
1964 Rafreiknir Háskóla Íslands kemur til landsins. Hann þótti 
afkastamikið tæki en var þó mun afkastaminni en venjuleg borð-
tölva er í dag. Í Vísi sagði: „Fyrsti rafheilinn kominn. Vinnur verk 
hundraða skrifstofumanna.“
1981 Hosni Mubarak er kjörinn forseti Egyptalands.
1982 Ronald Reagan, forseti Bandaríkjanna, lýsir yfir stríði gegn 
fíkniefnum.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför

ástkærrar dóttur okkar, systur, 
mágkonu og frænku,

Mikkalínu Maríu 
Friðriksdóttur

Lindasmára 95, Kópavogi.
Anna Þ. Jónsdóttir
Friðrik S. Friðriksson
Ingveldur K. Friðriksdóttir
Friðrik Ari Friðriksson
Sigurjón H. Friðriksson Dóra E. Sigurjónsdóttir

Jón Hlöðver, Anna Björg og Sigurjón Friðrik

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Gerður Gunnlaugsdóttir
lést í faðmi fjölskyldunnar á 

hjúkrunarheimilinu Skjóli  
föstudaginn 30. september.   

Útförin fer fram frá Langholtskirkju 
þriðjudaginn 18. október kl. 13.00.

Jón Þorgrímsson Margrét Ólafsdóttir
Hrafnhildur Þorgrímsdóttir Jón Marteinn Guðröðars.
Sigurbjörg Þorgrímsdóttir Ragnar Guðjónsson
Kristjana Katrín Þorgrímsdóttir Þór Gunnarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

Hrefna Einarsdóttir,
Núpalind 8, 

áður Skólagerði 18 í Kópavogi,
andaðist á hjúkrunarheimilinu Eir 

sunnudaginn 9. október. Útförin fer fram 
frá Kópavogskirkju mánudaginn 17. október kl. 13.00.

Stefanía María Ólafsdóttir Þórður Árnason
Sigríður Jóna Ólafsdóttir Pálmi Sigurðsson
Daiva Leliene

ömmu- og langömmubörn.

Konan mín og besti vinur, 
Kolbrún Dexter 

Andrésbrunni 4, 
er látin. Útför hefur farið fram. Þeir 

sem vilja minnast hennar láti  
FASS njóta. 

f.h. fjölskyldunnar,
Björn Másson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Elín Ólafía Finnbogadóttir
andaðist á hjúkrunarheimilinu  

Grund 12. október sl. 
Útför hennar verður auglýst síðar.

Fyrir hönd aðstandenda,
Helgi Valdimarsson

Sigríður G. Valdimarsdóttir
Aðalheiður Valdimarsdóttir
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SNJALLASTA SJÓNVARPIÐ Í EVRÓPU

VERÐ ÁÐUR 239.990

219.990
VERÐ ÁÐUR 279.990

179.990
2500Hz PMI 2500Hz PMI 2500Hz PMI

319.990
VERÐ ÁÐUR 379.990

10Bit IPS 4K Quantum skjár – 1 milljarður litatóna. HDR Super. 
UHD 4K 3840 x 2160 upplausn. Super Mastering Engine – 4K 
uppskölun. Innbyggður gervihnattamóttakari. Magic Remote. 
App fyrir síma og spjaldtölvur.

LG Super UHD 4K snjallsjónvarp sem færir þér einstaka upplifun heim í stofu. 
Framúrskarandi myndgæði, falleg hönnun og hljóðkerfi úr smiðju harman/kardon.

SMART TV
LG UH770V

2016-2017

RAFTÆKJAVERSLUN • SÍÐUMÚLA 2 • SÍMI 568 9090 • WWW.SM.IS

SJÁIÐ ÖLL TILBOÐIN Á SM.ISOPIÐ VIRKA DAGA 9-18 OG LAUGARDAGA 11-16



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 Föstudagur

Minnkandi sunnanátt, víða hægviðri í kvöld. Rigning með köflum norðvestan til, 
léttskýjað að mestu norðan- og norðaustanlands, en annars skýjað með köflum 
og dálitlar skúrir, einkum suðaustan til á landinu. Kólnar lítið eitt í veðri.
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GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

FréttabLaðið
 er Helgarblaðið

Jæja, sérðu 
nokkuð sem 
þér líst á?

Þetta er erfitt. 
Það er svo 

margt spenn-
andi. Með hverju 

mælirðu?

Tja, númer 
29 er 

auðvitað 
sívinsælt.

Hmmm...
exótískt 

olíunudd með 
ánægjulegum 

endi!

Já! Ég fæ eitt 
svoleiðis.

Þessa 
leið!

Það var 
einu 

sinni …

Ég eyði of miklum 
tíma á Facebook. Sammála.

Mig vantar ráð 
varðandi það hvernig 
ég á að minnka hann.

Sko, mér 
finnst …

Ekki frá þér. Frá vinum 
mínum á Facebook.

Loksins!
Hvað voru þetta 

mörg högg?

Veit ekki …
allavega 

átta.

Með forg jöfinni 
þinni eru þau 

fjögur.

Hvaða 
forg jöf?

Glataður í 
golfi-genið hans 

pabba þíns.

Heimska 
vindmylla!

Katalymov átti leik gegn Iliwizki í Frunse 
árið 1959.
Hvítur á leik
1. Bf7+! Kxf7 2. e6+! 1-0. Ingvar Þór Jó-
hannesson er efstur á Haustmóti TR eftir 
sjöundu umferð sem fram fór í fyrradag. 
Vignir Vatnar Stefánsson er annar og Dagur 
Ragnarsson þriðji. Áttunda og næstsíðasta 
umferð fer fram í kvöld. 
www.skak.is:  Útslit Geðheilbrigðismótsins.

LÁRÉTT
2. plat
6. í röð
8. árkvíslir
9. fjallaskarð
11. æst
12. einkennis
14. trimm
16. snæddi
17. frjó
18. smátt lausa-
grjót
20. ólæti
21. tigna

LÓÐRÉTT
1. rótartauga
3. Í röð
4. ofbjóða
5. mælieining
7. stoppistöð
10. yfirbreiðsla
13. hrós
15. fögnuður
16. tunna
19. tveir eins

LAUSN

LÁrétt: 2. gabb, 6. áb, 8. ála, 9. gil, 11. ör, 12. aðals, 
14. skokk, 16. át, 17. fræ, 18. möl, 20. at, 21. aðla.
LÓðrétt: 1. tága, 3. aá, 4. blöskra, 5. bar, 7. bið-
stöð, 10. lak, 13. lof, 15. kæti, 16. áma, 19. ll.

Kyrrðarlífið
„Allur æsingur, ofsi og 
rifrildisbaráttur um stór atriði 
og smá heyra sögunni til,“ 
segir sigríður Halldórsdóttir, 
dóttir Halldórs Laxness, í 
nýrri bók um ævi sína. Sigríður 
rifjar upp litrík minningabrot úr 
ævi sinni.

Konurnar á bak við borgarstjórann
Á bak við þættina borgarstjórinn sem verða teknir til 
sýninga um helgina er einvalalið kvenna; í hlutverki 
leikstjóra, handritshöfunda og leikara. Þættirnir eru 
háðsádeila á stjórnmál og freka valdakarla.

Enski boltinn
Í helgarblaði Fréttablaðsins gerum 

við enska boltanum góð skil. 
Diego Costa, leikmaður Chelsea, 
sem er markahæsti leikmaður 
deildarinnar, er ekki uppáhald 
margra en við nánari skoðun 

kemur í ljós að á bak við hart 
yfirborðið leynist mjúkur maður.
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Bíómyndirfyrir allafjölskylduna

Í tilefni af 30 ára afmæli Stöðvar 2 verða stöðvarnar í Skemmtipakkanum í opinni dagskrá alla helgina. 
Njóttu skemmtilegs, spennandi, fyndins og fræðandi efnis á Stöð 2, Stöð 3, Bíóstöðinni og Krakkastöðinni. 

Afmælisveislan heldur áfram

FRUMSÝNING
Á SUNNUDAG

KL. 19:35

VIÐ OPNUM
SKEMMTIPAKKANN
UM HELGINA

Skemmtipakkinn
í opinni dagskrá

um helgina

30 ÁRA
AFMÆLI

HBO® and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.

365.is      Sími 1817

Stöð 2

Stöð 3

Bíóstöðin

Krakkastöðin



Entrecote
úr spjaldhrygg

Ribeye - hægmeyrnuð
úr framhrygg

T-bone
úr spjaldhrygg

Bringa (brisket)
úr framhluta

Justin´s
Peanut Butter Cups

Blue Diamond
Möndlur í sparifötum

Starburst
Cherry, orange, strawberry & lemon

Smuckers´s
Ekki vera Smucker, smakkaðu þessar á ísinn

Lender´s beyglur
America´s Favorite Bagel

United Apple Sales
 Eplin sem allir elska

Häagen-Dazs íspinnar
Þú átt hann alltaf skilið

M&M´S
Almond og Peanutbutter

Pop tarts
Rista og njóta

Panda Express sósur
3 tegundir af frábærum sósum frá einum  
besta kínverska veitingastað í heiminum

SeaSnax
Himneskt úr hafi

Nýtt

Amerískt gos
Svalaðu þorstanum

Oreo stóóórir pakkar
Double stuf, Birthday Cake, Oreo Thins, 

Oreo Mint, Oreo Chocolate

Tostitos snakk og sósur
Ekki sætta þig við annað

Amerískt sælgæti
Milk duds, whoppers eða whatchamacallit

Jif hnetusmjör og duft
Gómsætt á brauðið, 

í baksturinn og í smoothie 

Nýtt

NýttNýtt

KJÖTVEISLA  
Á AMERÍSKUM DÖGUM

HÄAGEN-DAZS

AMERÍSKIR 
DAGAR

6.-16. OKTÓBER

G
ild

ir 
til

 1
6.

 o
kt

ób
er

 á
 m

eð
an

 b
irg

ði
r e

nd
as

t.

EGGO
VÖFFLUR
Eins og úr annari vídd

1.599kr/kg

Verð áður 1.999.-

1.329kr/kg

Verð áður 1.899.-

NAUTABRINGA BABY RAY´S
GRÍSARIF

TILBOÐ

20%
afsláttur á kassa

TILBOÐ30%
afsláttur á kassa

v



Entrecote
úr spjaldhrygg

Ribeye - hægmeyrnuð
úr framhrygg

T-bone
úr spjaldhrygg

Bringa (brisket)
úr framhluta

Justin´s
Peanut Butter Cups

Blue Diamond
Möndlur í sparifötum

Starburst
Cherry, orange, strawberry & lemon

Smuckers´s
Ekki vera Smucker, smakkaðu þessar á ísinn

Lender´s beyglur
America´s Favorite Bagel

United Apple Sales
 Eplin sem allir elska

Häagen-Dazs íspinnar
Þú átt hann alltaf skilið

M&M´S
Almond og Peanutbutter

Pop tarts
Rista og njóta

Panda Express sósur
3 tegundir af frábærum sósum frá einum  
besta kínverska veitingastað í heiminum

SeaSnax
Himneskt úr hafi

Nýtt

Amerískt gos
Svalaðu þorstanum

Oreo stóóórir pakkar
Double stuf, Birthday Cake, Oreo Thins, 

Oreo Mint, Oreo Chocolate

Tostitos snakk og sósur
Ekki sætta þig við annað

Amerískt sælgæti
Milk duds, whoppers eða whatchamacallit

Jif hnetusmjör og duft
Gómsætt á brauðið, 

í baksturinn og í smoothie 

Nýtt

NýttNýtt

KJÖTVEISLA  
Á AMERÍSKUM DÖGUM

HÄAGEN-DAZS
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Hvað?          
Hvenær?         
Hvar?        
Föstudagur
hvar@frettabladid.is

14. október 2016

Tónlist
Hvað?  Slagverksdúettinn 100% ásláttur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Ketilhúsið, Akureyri
Emil Þorri Emilsson og Þorvaldur 
Halldórsson ætla að spila tón-
verk sérstaklega samin fyrir slag-
verk ásamt því að útsetja sjálfir 
aðra tónlist. Flutt verða verk eftir 
Philip  Glass, Björk og Áskel Más-
son meðal annars. Aðgangseyrir er 
1.000 krónur.

Hvað?  All Star kvöld
Hvenær?  00.00
Hvar?  Græna herbergið, Lækjargötu
Matti Matt verður með All Star 
kvöld ásamt hljómsveit. Í sveitinni 
eru ásamt Matta þeir Ingi Björn 
Ingason á bassa, Helgi Reynir 
Jónsson á gítar og Friðrik Ómar á 
trommur. Frítt inn.

Hvað?  Baggabandið
Hvenær?  22.00
Hvar?  Hressó, Austurstræti
Það verður lifandi tónlist á Hressó 
í kvöld en sjálft Baggabandið mun 
sjá um fjörið.

Hvað?  JEFF the Brotherhood
Hvenær?  21.00
Hvar?  Húrra, Naustunum
Bandaríska hljómsveitin JEFF the 
Brotherhood verður kampakát í 
kvöld og mun troða upp á Húrra. 
Miðaverð er 2.000 krónur.

Hvað?  Skálmöld ásamt Kroniku

Hvenær?  22.00
Hvar?  Græni hatturinn, Akureyri
Hressu rokkararnir í Skálmöld eru 
hvergi af baki dottnir enda voru 
þeir að senda frá sér eina glænýja 
plötu fyrir ekki svo löngu. Í tilefni 
þess ætla þeir að spila ofan í Akur-
eyringa og draga með sér numetal-
sveitina Kroniku sem mun kynda 
upp í kolunum áður en ballið 
byrjar fyrir alvöru. Miðaverð í for-
sölu er 3.900 krónur.

Hvað?  Ellen Kristjáns og Toppmenn
Hvenær?  21.00
Hvar?  Café Rosenberg, Klapparstíg
Föstudagur er að margra mati besti 
dagur vikunnar og þá sérstaklega 
kvöldið. Þetta föstudagskvöld eru 
Ellen Kristjáns og Toppmenn á 
Rosenberg og þannig er það bara.

Hvað?  Eyþór Ingi – tónleikar
Hvenær?  21.00
Hvar?  Valaskjálf, Egilsstöðum
Eyþór Ingi mætir til Egilsstaða í 
kvöld þar sem hann á vafalaust 
dyggan aðdáendahóp. Þessi ást-

sælasti söngvari þjóðarinnar 
mun vafalaust þenja raddböndin 
svakalega og hver veit nema að 
hann öskri öskrið úr Smoke on the 
Water?  Miðaverð 2.500 krónur.

Hvað?  DAB night
Hvenær?  23.00
Hvar?  Spot, Bæjarlind Kópavogi
Kópavogurinn er menningarmið-
stöð Íslands og í kvöld verður þar 
haldið DAB kvöld. Þarna verða 
nánast allir helstu tónlistar-
mennirnir á Íslandi í dag eins og 
Alexander Jarl, Herra Hnetusmjör, 
Major Key, Our Psych og Basic 
House Effect. Miðaverð er 1.500 
krónur fyrir miðnætti en eftir það 
er það 2.000 krónur.

Hvað?  Mogensen og KrBear
Hvenær?  22.58
Hvar?  Paloma, Naustunum
Það er nýbúið að pússa dansgólfið 
á Paloma og því ekki úr vegi að 
prófa að dansa aðeins á því á föstu-
dagskvöldi. Ekki er verra að þeir 
eðalmenn sjái um tónlistina.

Hvað?  Fearless Warriors of the 
Roseland 
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norræna húsið, Sturlugötu
Fearless Warriors of the Roseland 
heldur tónleika í Norræna húsinu 
en sveitin er á sínu fyrsta tón-
leikaferðalagi um Skandinavíu og 
Eystrasaltsríkin. Hún fær með sér 
listamenn frá hverjum stað sem 
þau heimsækja og skapa sjón-
ræna tónleika. Miðaverð er 1.500 
krónur.

Ráðstefna
Hvað?  Ráðstefna um lagaleg áhrif 
Brexit
Hvenær?  12.15
Hvar?  Stofa m103, Háskólanum í 
Reykjavík

Fjallað verður um hvernig Brexit 
getur haft áhrif á ágreiningsmál á 
milli landamæra og einnig hvaða 
áhrif útgangan getur haft á Ísland. 
Lilja Alfreðsdóttir flytur ávarp 
sem og Dr. Geert van Calster og 
Dóra Sif Tynes. Fundarstjóri er Dr. 
Gunnar Þór Pétursson.

Viðburður
Hvað?  Kvöld með Ladda
Hvenær?  21.00
Hvar?  Hljómahöll, Reykjanesbæ
Hann Laddi okkar allra hefur skap-
að margar minnisstæðar persónur, 
samið og flutt mikið af þekktustu 
lögum íslenskrar tónlistarsögu og 
komið fram í sjónvarpi og kvik-
myndum. Þessa kvöldstund kemur 
Laddi fram og segir frá ferli sínum, 
spilar lögin með Hirti Howser sem 
sér um undirleik og segir sögur úr 
bransanum.

Pub quiz
Hvað?  Friends pub quiz
Hvenær?  21.00
Hvar?  Ölstofa Hafnarfjarðar, Flata-
hrauni
Nú reynir á þekkingu Friends-
aðdáenda landsins en það er nú 
ekki oft sem það gerist. Hversu oft 
sagði Joey hinn bráðfyndna frasa 
„hvernig hefuru það?“ Hversu oft 
var Chandler kaldhæðinn?  Hvern-
ig var Phoebe skrýtin í þættinum 
þarna? 

Sýningar
Hvað?  Sýning SigÓSig ljósmyndara
Hvenær?  12.00
Hvar?  Fyrir utan Hörpu
Ljósmyndarinn SigÓSig sýnir ljós-
myndir úr starfi björgunarsveita 
á Íslandi fyrir utan Hörpuna um 
helgina.

SigÓSig ljósmyndari sýnir nokkrar myndir af ferli sínum en hann hefur gert mikið af því að taka myndir af óeigingjörnu starfi 
björgunarsveitanna okkar. Mynd/SigÓSig

Eyþór ingi gunnlaugsson heldur uppi stuðinu á Egilsstöðum í kvöld.
Fréttablaðið/VilHElM

TRÖLL FORSÝND
Í AFMÆLISVEISLU SMÁRABÍÓS

Á LAUGARDAGINN
KL. 13.00 OG 15:10

Sýningartímar á miði.is og smarabio.is

FORELDRABÍÓ
INFERNO OG BRIDGET 
JONES BABY KL. 12 
Í DAG Í SMÁRABÍÓI

- HS, MORGUNBLAÐIÐ

FORSÝND
Í AFMÆLISVEISLU SMÁRABÍÓS

„FYNDIN OG HEILLANDI“
- GUARDIAN

KVIKMYND EFTIR
TIM BURTON

INFERNO 8, 10:30

MIDDLE SCHOOL 4, 6

MAGNIFICENT 7 9, 10:30

BRIDGET JONES’S BABY 6, 8

FRÖKEN PEREGRINE 5

STORKAR 2D ÍSL.TAL 4

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

TILBOÐ KL 4

ÁLFABAKKA
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 5:30 - 8 - 10 - 10:30
THE GIRL ON THE TRAIN VIP KL. 5:30 - 8 - 10:30
DEEPWATER HORIZON  KL. 8 - 10:20
STORKAR ÍSLTAL   KL. 4 - 6
STORKS ENSKT TAL  KL. 8
SULLY   KL. 5:50 - 8 - 10
MECHANIC: RESURRECTION KL. 10:20
WAR DOGS   KL. 8
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL KL. 3:40
PETE’S DRAGON  KL. 3:20
SUICIDE SQUAD 2D  KL. 5:20
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D KL. 4 - 6 KEFLAVÍK

INFERNO   KL. 8 - 10:35
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 8 - 10:35
STORKAR ÍSLTAL   KL. 6
BRIDGET JONES’S BABY  KL. 5:20

AKUREYRI
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 8 - 10:30
DEEPWATER HORIZON  KL. 8 - 10:30
STORKAR ÍSLTAL   KL. 6
STORKS ENSKT TAL  KL. 6

MEÐ ALLT Á HREINU SING-ALONG KL. 8
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 5:30 - 8 - 10:20
DEEPWATER HORIZON  KL. 10:40
STORKAR ÍSLTAL   KL. 5:30
BRIDGET JONES’S BABY  KL. 5:20 - 8 - 10:20

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL
CAN’T WALK AWAY  KL. 8 - 10
THE GIRL ON THE TRAIN  KL. 5:30 - 8 - 10:30
DEEPWATER HORIZON  KL. 8 - 10:30
STORKAR ÍSLTAL   KL. 6
SULLY   KL. 5:50 - 8 - 10:10 Nýjasta stórmynd Clint Eastwood

EMPIRE


THE GUARDIAN


HOLLYWOOD REPORTER


Sýnd með íslensku
og ensku tali

ENTERTAINMENT WEEKLY


VARIETY


Byggð á samnefndri metsölubók

Emily Blunt

            Justin Theroux

Mynd sem þú mátt ekki missa af

FÖSTUDAG 14. OKTÓBER

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Innsæi / The Sea Within     18:00
Brotið  18:00
Captain Fantastic  20:15, 22:45
Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children  20:00 
Fire At Sea ENG SUB    20:00 
Ransacked ENG SUB  22:30
The Neon Demon  22:30
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Sólvallagötu 2
Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1

Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

NÚ ER ÞAÐ BLEIKT!

Ástarsögur íslenskra 
kvenna
Verð: 3.899.-

Neyðarútgangur
Verð: 3.639.-

Dagbækur 2017 A4 / A5
Verð: 3.199.- / 2.999.-

Ferðataska KITE
4 hjól, lítil stærð.
Verð: 22.999.-

Ferðataska KITE
4 hjól, miðstærð.
Verð: 28.999.-

Ferðataska KITE
4 hjól, stór.
Verð: 35.999.-

Bleiki penninn
Verð: 1.289.-

Íslensk úrvalsljóð
Verð: 2.999.-

Saumað skref fyrir skref
Verð: 6.999.-

Knús
Verð: 2.799.-

Amma óþekka / Afi sterki
VILDARVERÐ (per stk.): 2.199.-
Verð (per stk.): 2.699.-

KÚLUPENNI BLEIKUR 
SÖFNUNARÁTAK
Allur ágóði af sölu pennans, 
650 kr., rennur til Krabbameinsfélagsins
líkt og undanfarin ár. 
Kemur í gjafaöskju.



Föstudagur

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

Stöð 2 Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.20 Tommi og Jenni 
07.45 Kalli kanína og félagar 
08.05 The Middle 
08.30 Pretty Little Liars 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 Doctors 
10.20 Restaurant Startup 
11.05 Grand Designs: House of the 
Year 
11.50 White Collar 
12.35 Nágrannar 
13.00 The Truth About Cats and Dogs 
14.35 Eragon 
16.25 Chuck 
17.15 Tommi og Jenni 
17.40 Bold and the Beautiful 
18.05 Nágrannar 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Íþróttir 
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Logi 2016  Laufléttur og 
bráðskemmtilegur þáttur þar sem 
Logi Bergmann fer á kostum sem 
þáttastjórnandi. Hann fær til sín 
vel valda og skemmtilega viðmæl-
endur og auk þess verður boðið 
upp á frábær tónlistaratriði og 
ýmsar óvæntar uppákomur.
20.10 The X-Factor UK 
21.45 The X-Factor UK
22.35 Burnt  Gamanmynd með 
dramatísku ívafi frá 2015 með 
Bradley Cooper og Siennu Miller 
ásamt fleiri þekktum leikurum. 
Matreiðslumaðurinn Adam Jones 
var í frábærum málum, en klúðraði 
því öllu. Hann var kokkur á tveggja 
Michelin-stjörnu veitingastað en á 
sama tíma var hann með skelfi-
lega ósiði sem komu honum í 
koll. Hann var alræmdur í frönsku 
veitingahúsaflórunni og óút-
reiknanlegur, og hugsaði bara um 
það eitt að gera stórkostlegar 
bragðtegundir. Nú er hann kominn 
til London, búinn að bæta ráð sitt, 
og vill fá eina Michelin-stjörnu í 
viðbót og eigin veitingastað, og 
þarf aðstoð þeirra allra bestu við 
það, hinnar fögru Helène.
00.15 Pressure 
01.45 Dawn of the Planet of the 
Apes 
03.55 Unfinished Business 
05.25 Trigger Point

13.20 Masterchef USA 
17.00 Masterchef USA 
17.45 Cougar Town 
18.10 Two and a Half Men 
18.35 New Girl 
19.00 Modern Family 
19.25 Fóstbræður 
19.55 Silicon Valley 
20.25 The New Adventures of Old 
Christine 
20.50 NCIS: New Orleans 
21.35 The Americans 
22.25 Pretty Little Liars 
23.10 Arrow 
23.55 Gotham 
00.40 Code of a Killer 
01.30 Fóstbræður 
02.00 Silicon Valley 
02.30 The New Adventures of Old 
Christine 
02.55 NCIS: New Orleans 
03.40 Code of a Killer 
04.25 Tónlist

11.40 Earth to Echo 
13.15 Midnight in Paris 
14.50 Wedding Crashers 
16.50 Earth to Echo 
18.25 Midnight in Paris
20.00 Wedding Crashers  Drep-
fyndin mynd um félagana John 
og Jeremy sem finnst ekkert 
skemmtilegra en að mæta óboðnir 
í brúðkaupsveislur. Þar eru þeir 
alltaf hrókar alls fagnaðar og enda 
kvöldið sífellt í félagsskap fallegra 
kvenna. Það er að segja þar til John 
fellur kylliflatur fyrir dóttur stjórn-
málamanns og fær Jeremy til að 
brjóta allar þær piparsveinareglur 
sem þeir hafa haldið í heiðri fram 
að þessu. 
22.00 The Hobbit: The Battle of the 
Five Armies
00.25 Klovn Forever  Geggjuð 
gamanmynd frá 2015. Önnur 
myndin frá dönsku kumpánunum 
Frank og Casper en nú reynir 
á vináttu þeirra þegar Casper 
ákveður að flytja frá Danmörku til 
Los Angeles til að eltast við frekari 
frægð og frama. Frank er ákveðinn 
í að vinna vináttu Caspers á ný og 
eltir hann til LA, en það getur ekki 
endað nema með ósköpum.
02.05 What Lies Beneath
04.15 The Hobbit: The Battle of the 
Five Armies

11.40 Alþingiskosningar 2016: 
Forystusætið 
12.05 Alþingiskosningar 2016 
13.00 EM í hópfimleikum 
17.20 Íþróttaafrek Íslendinga 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Lautarferð með köku 
18.06 Pósturinn Páll 
18.20 Lundaklettur 
18.30 Jessie 
18.50 Öldin hennar 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Augnablik – úr 50 ára sögu 
sjónvarps 
20.00 Útsvar 
21.15 Vikan með Gísla Marteini 
22.00 Reservation Road 
23.40 Arne Dahl 
01.10 Útvarpsfréttir í dagskrárlok

06.00 Pepsi MAX tónlist 
08.00 Black-ish 
08.20 Dr. Phil 
09.00 The Biggest Loser 
09.45 The Biggest Loser 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
13.20 Dr. Phil 
14.00 Cooper Barrett’s Guide to 
Surviving Life 
14.20 Girlfriends' Guide to Divorce 
15.05 The Office 
15.25 The Muppets 
15.50 The Good Wife 
16.35 The Tonight Show 
17.15 The Late Late Show 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.50 Mirror Mirror 
21.45 Under the Dome 
22.30 The Tonight Show 
23.10 Prison Break 
23.55 Elementary 
00.35 Sex & the City 
01.00 Ray Donovan 
01.45 Quantico 
02.30 Billions 
03.15 Under the Dome 
04.00 The Tonight Show 
04.40 The Late Late Show 
05.20 Pepsi MAX tónlist

08.00 Safeway Open 
12.00 Champions Tour Highlights 
12.55 Reignwood LPGA Classic 
16.00 Safeway Open 
20.00 Safeway Open

08.10 Premier League 
09.50 Premier League 
11.30 Premier League 
13.10 Messan 
14.40 Domino’s-deild kvenna 
16.20 NFL  
18.40 Enska 1. deildin 
20.45 PL Match Pack 
21.15 La Liga Report 
21.45 Premier League Preview 
22.15 NFL Gameday 
22.45 Þýski boltinn 
00.25 Domino’s-deild karla 
02.05 Körfuboltakvöld

07.00 Domino’s deild karla 
08.40 Premier League World 
09.10 Football League Show 
09.40 Undankeppni HM 
11.20 Undankeppni HM 
13.00 Markaþáttur Undankeppni 
HM 2018 
13.50 Pepsímörkin 
16.35 NFL Gameday 
17.05 Domino’s-deild karla 
18.45 PL Match Pack 
19.15 La Liga Report 
19.45 Domino’s-deild karla 
22.00 Körfuboltakvöld 
23.40 Premier League Preview 
00.10 Bundesliga Weekly 
00.40 Enska 1. deildin

Stöð 2 Sport 2

07.00 Könnuðurinn Dóra
07.24 Mörgæsirnar  
 frá Madagaskar
07.47 Doddi litli og Eyrnastór
08.00 Áfram Diego, áfram!
08.24 Svampur Sveinsson
08.49 Lalli
08.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
09.00 Strumparnir
09.25 Gulla og grænjaxlarnir
09.37 Stóri og Litli
09.49 Hvellur keppnisbíll
10.00 Latibær
10.25 Brunabílarnir
10.47 Mæja býfluga
11.00 Könnuðurinn Dóra
11.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
11.47 Doddi litli og Eyrnastór
12.00 Áfram Diego, áfram!
12.24 Svampur Sveinsson
12.49 Lalli
12.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
13.00 Strumparnir
13.25 Gulla og grænjaxlarnir
13.37 Stóri og Litli
13.49 Hvellur keppnisbíll
14.00 Latibær
14.25 Brunabílarnir
14.47 Mæja býfluga
15.00 Könnuðurinn Dóra
15.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
15.47 Doddi litli og Eyrnastór
16.00 Áfram Diego, áfram!
16.24 Svampur Sveinsson
16.49 Lalli
16.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
17.00 Strumparnir
17.25 Gulla og grænjaxlarnir
17.37 Stóri og Litli
17.49 Hvellur keppnisbíll
18.00 Latibær
18.25 Brunabílarnir
18.47 Mæja býfluga
19.00 Maddit

Rasmus 
Klumpur  
og félagar  
kl. 08.55, 
12.55  
og 16.55

LOGI
Laufléttur og bráðskemmti-
legur þáttur þar sem Logi 
Bergmann fer á kostum 
sem þáttastjórnandi. Hann 
fær til sín skemmtilega 
gesti, boðið verður upp á 
frábær tónlistaratriði og 
ýmsar óvæntar uppákomur.

Frábær föstudagur

 

OPIN DAGSKRÁ
ALLA HELGINA

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

 

 

THE X-FACTOR UK
Einn vinsælasti hæfileikaþáttur 
í heimi þar sem þau Sharon 
Osbourne, Louis Walsh og 
Nicole Scherzinger ásamt 
Simon Cowell eru í 
dómarasætunum og freista 
þess að finna næstu stór-
stjörnu Bretlands.

BURNT
Adam Jones er óútreiknanlegur meistarakokkur sem hefur unnið 
á fyrsta flokks frönskum veitingahúsum en náð að klúðra því 
með stæl. Hann er nú kominn til London þar sem hann ætlar að 
opna mun fínna veitingahús en til þess þarf hann hjálp hinnar 
fögru Helenu.  

DRAMATÍSK

GAMANMYND

FJÖLSKYLDUÞÁTTUR!

PRESSURE
Fjórir menn sem starfa við að laga olíuleiðslur í sjó verða 
innlyksa í kafkúlu sinni á hafsbotni þegar móðurskip þeirra 
laskast alvarlega í miklum stormi og sekkur!

NÝ ÞÁTTARÖÐ!

SPENNUMYND!
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ford.isBrimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

Verðmæti kaupauka 357.000 kr.

FR
Á 3.590.000 KR.

FORD GRAND C-MAX

STÓR - Rúmgóður fjölskyldubíll 
sem er fáanlegur 5 eða 7 manna. 
Rennihurðir á báðum hliðum gera 
aðgengið sérstaklega þægilegt.

Verðmæti kaupauka 469.000 kr.

KR.

FR
Á 5.590.000 

FORD GALAXY

STÆRSTUR - Stór 7 manna 
fjölskyldubíll. Góð lofthæð og nægt 
fótarými í öllum þremur sætaröðum. 
Fáanlegur fjórhjóladrifinn.

Verðmæti kaupauka 469.000 kr.

FR
Á 5.190.000 KR.

FORD S-MAX

STÆRRI - Sportlegur og glæsilegur 
5 eða 7 manna bíll sem rúmar alla 
fjölskylduna. Nægt pláss fyrir mikinn 
farangur. Fáanlegur fjórhjóladrifinn.

Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn myndum í auglýsingu.
* Miðað er við þjónustueftirlit í tvö ár samkvæmt staðli framleiðanda sem framkvæmt er á 20.000 km fresti eða 12 mánaða fresti, það gildir sem á undan kemur. 

ALLIR UM BORÐ ...

KAUPAUKI MEÐ ÖLLUM  
7 MANNA FORD

Ford býður upp á einstaklega gott úrval  7 manna fjölnotabíla. Nú er tækifæri til að 
gera enn betri kaup á stórglæsilegum og vel útbúnum Ford.

Komdu í Brimborg í dag og tryggðu þér draumabíl fjölskyldunnar.  
Í október fylgir veglegur kaupauki – nýttu tækifærið!

KAUPAUKI  
Í OKTÓBER
 Nokian vetrardekk
 Þjónustueftirlit í 2 ár*

 Farangursbox
 Þverbogar

Ford_AllirUmBorð_7m_segment_5x38_20160930_END.indd   1 10.10.2016   15:02:19



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 16. október eða meðan birgðir endast 

GOTT VERÐ Í BÓNUS

ES Kjúklingabringur 
Frosnar, 900 g 

1.279
kr. 900 g Rose Kjúklingalæri

Frosin, úrbeinuð, 700 g

1.279
kr. 700 gDanpo Kjúklingur 

Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg

Sama verð 
um land allt

Íslandsnaut Ungnautahakk
Ferskt

1.698
kr. kg

Trönuberjasafi, 1 l
Eplasafi, 1 l

98
kr. 1 l

1L

PP Hvítlauksbrauð
10 sneiðar, frosið

259
kr. pk.

Ceres Hvítöl
Danskt, 330 ml

98
kr. 330 ml

Mars, Snickers, 
Bounty eða Twix

98
kr. stk.

Heima Basmati Hrísgrjón
Í suðupokum, 5x100 g

198
kr. pk.

Olw Popcorn
Sjávarsalt, 65 g

98
kr. 65 g

Nissin Núðlusúpa
63 g

98
kr. 63 g

NÝTT Í BÓNUS

NÝTT Í BÓNUS

Attralux Ljósapera  
LED, E27, 3,2W=25W.

Attralux Ljósapera  
LED, E27, 5,5W=40W.

Attralux Ljósapera  
LED, GU10, 4,7W=50W.

Attralux Ljósapera  
LED, E27, 8W=60W.

398
kr. stk.

398
kr. stk.

398
kr. stk.

498
kr. stk.

Kjarnafæði Lambasúpukjöt
Af nýslátruðu

898
kr. kg

Kjarnafæði Lambalæri
Af nýslátruðu

1.498
kr. kg

Kjarnafæði Lambahryggur
Af nýslátruðu

1.998
kr. kg

Kjarnafæði 
Lambahjörtu og lambalifur

Af nýslátruðu

279
kr. kg

Af
nýslátruðu

2016

Bónus Piparkökur
400 g

298
kr. 400 g

Bónus Kaffi
500 g

359
kr. 500 g

540 m
í pakkanum

Bónus Massi WC pappír
9 rúllur, 500 blöð á rúllu

998
kr. pk.

Sojajógúrt - Vegan

Sojade Sojajógúrt
Hrein, 125 g

Sojade Sojajógúrt
3 bragðtegundir, 125 g

98
kr. 125 g

139
kr. 125 g

Sojade Sojajógúrt
Hrein, 400 g

Sojade Sojajógúrt
4 bragðtegundir, 400 g

259
kr. 400 g

398
kr. 400 g



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 16. október eða meðan birgðir endast 

GOTT VERÐ Í BÓNUS

ES Kjúklingabringur 
Frosnar, 900 g 

1.279
kr. 900 g Rose Kjúklingalæri

Frosin, úrbeinuð, 700 g

1.279
kr. 700 gDanpo Kjúklingur 

Danskur, heill, frosinn

498
kr. kg

Sama verð 
um land allt

Íslandsnaut Ungnautahakk
Ferskt

1.698
kr. kg

Trönuberjasafi, 1 l
Eplasafi, 1 l

98
kr. 1 l

1L

PP Hvítlauksbrauð
10 sneiðar, frosið

259
kr. pk.

Ceres Hvítöl
Danskt, 330 ml

98
kr. 330 ml

Mars, Snickers, 
Bounty eða Twix

98
kr. stk.

Heima Basmati Hrísgrjón
Í suðupokum, 5x100 g

198
kr. pk.

Olw Popcorn
Sjávarsalt, 65 g

98
kr. 65 g

Nissin Núðlusúpa
63 g

98
kr. 63 g

NÝTT Í BÓNUS

NÝTT Í BÓNUS

Attralux Ljósapera  
LED, E27, 3,2W=25W.

Attralux Ljósapera  
LED, E27, 5,5W=40W.

Attralux Ljósapera  
LED, GU10, 4,7W=50W.

Attralux Ljósapera  
LED, E27, 8W=60W.

398
kr. stk.

398
kr. stk.

398
kr. stk.

498
kr. stk.

Kjarnafæði Lambasúpukjöt
Af nýslátruðu

898
kr. kg

Kjarnafæði Lambalæri
Af nýslátruðu

1.498
kr. kg

Kjarnafæði Lambahryggur
Af nýslátruðu

1.998
kr. kg

Kjarnafæði 
Lambahjörtu og lambalifur

Af nýslátruðu

279
kr. kg

Af
nýslátruðu

2016

Bónus Piparkökur
400 g

298
kr. 400 g

Bónus Kaffi
500 g

359
kr. 500 g

540 m
í pakkanum

Bónus Massi WC pappír
9 rúllur, 500 blöð á rúllu

998
kr. pk.

Sojajógúrt - Vegan

Sojade Sojajógúrt
Hrein, 125 g

Sojade Sojajógúrt
3 bragðtegundir, 125 g

98
kr. 125 g

139
kr. 125 g

Sojade Sojajógúrt
Hrein, 400 g

Sojade Sojajógúrt
4 bragðtegundir, 400 g

259
kr. 400 g

398
kr. 400 g



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

Yoko Ono, 13 daga danshátíð
sjötti dagur um kvöld

Yoko Ono 13 daga danshátíð. Reykjavík 2016 © Yoko Ono Dance Company. Listasafn Reykjavíkur.

horfðu

hefurðu séð sjóndeildarhring nýlega?
farðu og kíktu á sjóndeildarhring. mældu hann
frá því þar sem þú stendur og segðu okkur
hvað hann er langur.

Hann birtist í stofunni eða 
krakkarnir finna hann á 
göngunum og draga hann 

með sér inn í stofu. Svo liggur hann 
á gólfinu eða uppi á borðum og lætur 
fara vel um sig,“ segir Ásdís Arnalds, 
íslenskukennari í Kvennaskólanum 
í Reykjavík, um námsfúsa köttinn 
Gosa sem virðist halda að hann sé 
menntaskólanemi og mætir sam-
viskusamlega í skólann á hverjum 
morgni. Gosi virðist líka meðvitaður 
um að Kvennó sé í þremur mismun-
andi húsum og töluverður spölur á 
milli þeirra, því hann skýtur reglu-
lega upp kollinum í öllum þrem-
ur  byggingum og þiggur klapp og 
knús frá kennurum og nemendum 
fegins hendi.

Ásdís er þó ekki ein þeirra sem láta 
vel að hinum kolsvarta Gosa þegar 
hann birtist í Kvennó, enda er hún 
með ofnæmi fyrir köttum. Henni er 
samt hlýtt til kisa og leyfir honum 
góðfúslega að sækja kennslustundir. 
„Fyrst þegar hann kom og krakk-
arnir fóru að klappa honum varð ég 
pínu stressuð út af ofnæminu, en á 
meðan hann truflar ekki tímana 
má hann alveg vera inni í stofunni. 
Við vitum ekki einu sinni hvar 
hann býr, en krakkarnir elska 
hann,“ segir Ásdís og bætir við 
að á kennarastofunni sé líka 
mikið rætt um Gosa og velt 
vöngum yfir því hvort námið 
sé of erfitt fyrir hann, hann sé í 
of mörgum einingum á yfirstand-
andi önn, mætingastjórinn þurfi að 
hafa áhyggjur af skólasókninni hjá 
honum og fleira í þeim dúr.

Nína Margrét Daðadóttir, nemi 
í Kvennó og varaformaður Fúríu, 
leikfélags skólans, segir Gosa ómiss-
andi hluta af lífinu í skólanum og að 

hans yrði sárt saknað ef hann hætti 
að mæta í skólann. Kötturinn er líka 
tíður gestur á æfingum leikfélagsins. 
„Gosi er sætur og vingjarnlegur og 
truflar engan. Við opnum alltaf fyrir 
honum á æfingum, en ég hef ekki 
hugmynd um það hvernig hann 
kemst inn í hinar byggingarnar. Við 
köllum hann Fúríuköttinn og hann 
er ávallt velkominn,“ segir Nína 
Margrét. kjartang@frettabladid.is

Kvennókisinn Gosi
Svarti kötturinn Gosi virðist halda að hann sé menntaskólanemi, 
því hann mætir samviskulega í skólann á hverjum morgni.

Gosi sækir tíma í Kvennó, nemendum til 
mikillar gleði. MyND/ÁSDÍS ARNALDS

Sigríður María Tómasdóttir, félags-
greinakennari í Kvennó, gælir við 
Gosa. MyND/INGIBJÖRG AxELSDÓTTIR

á meðan hann 
truflar eKKi 
tímana má 
hann alveG 
vera inni í 
stofunni. við 
vitum eKKi 
einu sinni 
hvar hann 
býr, en 
KraKKarnir 
elsKa hann.
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BYGGÐ Á
SAMNEFNDRI
METSÖLUBÓK

-  v a r i e t y

-  E n t e r t a i n m e n t  w e e k l y





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

Maríu  
Bjarnadóttur

Bakþankar

Öll helstu tilþrifin og mörkin!
Skotheldur sportpakki sem þú færð bara í kvöldfréttum Stöðvar 2

Þetta var öðruvísi en flest 
málþing því fjórir af fimm 
fyrirlesurum voru konur og 

umræðuefnið ekki kynferðisbrot, 
konur eða börn. Ég var samt ekki 
viðbúin því að lágvaxin buxna-
dragtarklædd kona á sjötugsaldri 
myndi halda þannig fyrirlestur í 
útgáfuhófi vegna hagfræðibókar 
að ég fengi gæsahúð og „vúh“aði 
með lófaklappinu eftir að hún 
lauk máli sínu.

Carlota Perez hefur rannsakað 
samspil tækni, hagkerfa og fjár-
magns í fjörutíu ár. Erindi hennar 
var byggt á kafla hennar í bókinni 
Rethinking Capitalism og fjallaði 
um það hvernig græna byltingin 
sé næsta bylting. Ég bjóst við ræðu 
um hagsýnu, lífrænu húsmóðurina 
sem verslar ekki við alþjóðlegar 
keðjur sem selja ódýr föt af hug-
sjónaástæðum.

Nei. Ekkert um hana. Heldur 
að eftir hverja tæknibyltingu 
komi óvissuskeið. Allir sem hefðu 
opnað sögubók eða hefðu aðgang 
að internetinu ættu að vita það. 
Viðbrögð valdhafa ráði því svo 
hvort því fylgdi velsældarskeið. 
Ábyrgð stjórnmálamanna sé því 
sérstaklega mikil á óvissuskeiðum 
eins og heimurinn sé á núna. 
Vandinn væri að viðbrögð við 
inter netbyltingunni einkennist 
ekki af djörfum lausnum eins og 
áður hefði verið heldur bið eftir 
því hvað einkageirinn segi. Perez 
spurði: Hefur fjöldaframleiðslan 
líka náð til hugsana? Af hverju er 
verið að ræða um prósentustig á 
tekjuskatt, en ekki afnám tekju-
skatts á einstaklinga og að skatt-
leggja heldur hráefni? Hvenær 
misstuð þið hugmyndaflugið? 
Þegar þið fóruð að bjóða upp á 
og kjósa leiðtoga sem tala eins og 
nasistar árið 1930?

Ég átti engin svör. En kem þessu 
hér með á framfæri.

Spurningar 
(engin svör)

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

A F S L ÁT T U R
25-50%

EKKI MISSA AF ÞESSU!

R ÝM I N G A R S A L A

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR • SÆNGURFÖT, O.FL. 

RÝMUM FYRIR  
NÝJUM VÖRUM
Seljum í stuttan tíma eldri 
gerðir af rúmum og öðrum 
vörum með veglegum afslætti.

Við erum að taka inn mikið magn af nýjum  

vörum og rýmum til með því að selja 

eldri gerðir og sýningareintök með  

veglegum afslætti.

S T I L L A N L E G  R Ú M H E I L S U R Ú M  O G  R Ú M G A F L A R S V E F N S Ó FA R

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA
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