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SKIPULAGSMÁL Fimm manna fjöl-
skylda í Hafnarfirði bíður niður-
stöðu skipulags- og byggingarráðs 
bæjarfélagsins í dag um hvort hún 
fái að byggja nýtt draumahús í stað 
annars sem úrskurðað hefur verið 
ónýtt sökum veggjatítlna og myglu. 

Draumurinn um nýja húsið við 
Austurgötu 36 í miðbæ Hafnar-

fjarðar hefur að þeirra sögn strandað 
á mótbyr frá ósveigjanlegu kerfi.

Anna Gyða Pétursdóttir og Ingvar 
Ari Arason segja þá baráttu hafa  
tekið verulega á og framlengt óþarf-tekið verulega á og framlengt óþarf-tekið verulega á og framlengt óþarf
lega martröðina sem málið hefur 
verið. Þau vilja reisa nýtt og hærra 
steinhús í gömlum byggingarstíl.
– smj / sjá síðu 2

Fá svar í dag um veggjatítluhús

VINNUMARKAÐUR Laun þeirra sem 
hæstar hafa tekjurnar hækkuðu 
mest á milli áranna 2014 og 2016, 
sama hvort litið er til almenna eða 
opinbera geirans. Þetta sýna nýjar 
tölur Hagstofu Íslands um laun 
landsmanna eftir starfsstéttum.

Sé litið til reglulegra heildar-
launa starfsmanna á almennum 
vinnumarkaði hækkuðu þau að 
meðaltali úr 552 þúsund krónum 
í 638 þúsund, eða um 86 þúsund. 
Lægsta tekjutíundin hefur hins 

vegar aðeins hækkað um 55 þúsund 
krónur á meðan sú hæsta  hefur 
hækkað um 126 þúsund krónur. 
Í prósentum talið hefur sú lægsta 
aftur á móti hækkað í launum um 
17,8 prósent en sú hæsta um 14,8.

Mesti munur á hækkun lægstu 
og hæstu tekjutíundarinnar er hjá 
opinberum starfsmönnum ríkisins. 
Lægstu laun hafa hækkað um 62 
þúsund krónur, úr 335 þúsundum í 
397 þúsund. Hins vegar hefur hæsta 
tekjutíundin hækkað um 174 þús-

und krónur, farið úr 806 þúsundum 
í 980 þúsund krónur að meðaltali. 
Á tímabilinu hækkuðu laun hennar 
um 21,6 prósent en lægsta tíundin 
um 18,5 prósent.

„Prósentuhækkanir eru aflgjafi 
misskiptingar í okkar þjóðfélagi,“ 

segir Vilhjálmur Birgisson, for-
maður Verkalýðsfélags Akraness,  
og segir tölurnar sýna að prósentu-
hækkanir í komandi kjarasamn-
ingum sé leið ójöfnuðar. 

„Það kemur ekki á óvart að hæstu 
laun hækki meira í krónum talið 
þar sem hækkun í prósentum hefur 
hlutfallslega meiri krónutöluáhrif 
á þann tekjuhóp en lægstu laun,“ 
segir Halldór Benjamín Þorbergs-
son, framkvæmdastjóri Samtaka 
atvinnulífsins. Hann telur skýringu 

á þróun hæstu launa í hópi ríkis-
starfsmanna liggja fyrst og fremst 
í ákvörðunum Kjararáðs sem hafi 
hækkað laun æðstu embættis-
manna óeðlilega mikið á síðustu 
misserum.

„Það var okkar upplegg í síðustu 
kjarasamningum að hækka laun 
í krónum talið en um það náðist 
ekki sátt. Meðal annars vildu stórir 
hópar innan opinberra starfsmanna 
fara prósentutöluleiðina,“ segir 
Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ. – sa  

Hæst launuðu fengu mestar hækkanir
Sé litið til krónutöluhækkunar launa frá 2014 til 2016 hækkuðu laun hæstu tekjuhópa sem nemur allt að þrefaldri hækkun lægst laun-
uðu. Verkalýðsforkólfar segja prósentuhækkanir í kjarasamningum auka á misskiptingu. SA telur ákvarðanir Kjararáðs vega þungt. 

Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Bull er 
bull, skrifar Jón 
Baldvin Hanni-
balsson. 11

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ � FÓLK  � BÍLAR
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

LÍFIÐ Bandarísku leikararnir Jason 
Schwartzman og Jake Johnson eru 
staddir á Íslandi en þeir komu 
með vél WOW air til landsins frá 
Los Angeles í gær. Ekki er vitað 
hvaða erindi þeir eiga á Íslandi 
en heimildarmaður Frétta-
blaðsins sagði þá vini 
virka hressa og káta í 

fluginu. Schwartzman og Johnson 
eiga báðir glæstan leiklistar-

feril að baki en Schwartzman 
er einna þekktastur fyrir hlut-er einna þekktastur fyrir hlut-er einna þekktastur fyrir hlut
verk sín í kvikmyndum Wes 
Andersen. Johnson er þekkt-
astur fyrir að leika Nick Miller 

í þáttunum New Girl. 
– sþh / sjá síðu 20

Stórleikarar í Íslandsheimsókn

Lægstu laun opinberra 
starfsmanna hækkuðu að 
meðaltali um 62 þúsund á 
tveimur árum.  

Hið minnsta 58 voru myrtir og 515 særðir þegar skotárás var gerð frá hóteli í Las Vegas í gær. Árásin er sú mannskæðasta í áratugi í Bandaríkjunum. Lögregla rannsakar nú atburðinn en 
árásarmaðurinn svipti sig lífi að voðaverkinu loknu. Íslendingar sem voru á staðnum segjast skelkaðir en héldu fyrst að um hvelli frá flugeldum væri að ræða.  - sjá síðu 6    FRÉTTABLAÐIÐ/EPA



Veður

Veður verður stillt fyrri hluta dags 
í dag og rigna mun öðru hverju 
norðanlands, en annars staðar 
verður yfirleitt þurrt. Það mun 
hvessa í kvöld og þá bætir í úr-
komuna fyrir norðan.  SJÁ SÍÐU 16

Veður

Fjölmenni var viðstatt útför rithöfundarins Sigurðar Pálssonar sem fór fram frá Hallgrímskirkju í Reykjavík síðdegis í gær. Fjölskylda og vinir 
kvöddu þar listamanninn sem lést 19. september eftir erfið veikindi. Séra Hjálmar Jónsson jarðsöng og í hópi kistubera voru meðal annars þau 
Kristín Helga Gunnarsdóttir, Einar Kárason, Jóhann Páll Valdimarsson, Þórarinn Eldjárn og Guðrún Sigfúsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

SKIPULAGSMÁL Það ræðst í dag 
hvort fimm manna fjölskylda, sem 
þurfti að yfirgefa heimili sitt vegna 
veggjatítlna og myglu í miðbæ 
Hafnarfjarðar í vor, fær að byggja 
nýtt draumahús í stað þess sem 
úrskurðað hefur verið ónýtt.

Anna Gyða Pétursdóttir og Ing-
var Ari Arason, sem búa nú með 
börnum sínum þremur í leiguhús-
næði eftir martröðina í vor, vilja 
fá að reisa nýtt og stærra steinhús í 
gömlum byggingarstíl. Þau bíða nú 
niðurstöðu skipulags- og byggingar-
ráðs Hafnarfjarðar um breytt deili-
skipulag fyrir lóðina við Austurgötu 
36. Anna segir baráttuna við óliðlegt 
og ósveigjanlegt kerfið hafa tekið 
verulega á og framlengt óþarflega 
martröðina sem málið hefur verið.

„Okkur finnst við vera með raun-
hæfar kröfur um hvað við viljum fá 
í staðinn á lóðina. Við viljum byggja 
steinhús í gömlum stíl, sem passar 
vel í virðulega götu. Okkur hefur 
fundist að menn vilji bara annað 
lítið bárujárnshús þarna sem væri 
galið. Að neyða fólk sem missti hús 
í veggjatítlur að byggja annað báru-
járnshús.“

Líkt og fram kom í fjölmiðlum 
höfðu Anna og Ingvar farið í minni-
háttar viðhald á húsinu um páskana 
þegar versti ótti húsnæðiseigenda 
var staðfestur. Veggjatítlur fundust í 
húsinu, mygla í þakinu og húsið var 
úrskurðað ónýtt. Þau höfðu búið í 
húsinu frá árinu 2012 og var þriðja 
barn þeirra nokkurra vikna gamalt 
þegar málið kom upp.

Þar sem húsið var friðað þurfti 
Minjastofnun að veita sérstakt leyfi 
til að það yrði rifið. Það leyfi var 
veitt. Bærinn veitti fjölskyldunni 

styrk til að rífa húsið en enn á eftir 
að samþykkja niðurrifið formlega. 
Samhugur fólks varð til þess að 
hrint var af stað söfnun fyrir fjöl-
skylduna sem stóð húsnæðislaus 
eftir. Síðan í sumar hafa málin hins 
vegar dregist á langinn.

„Við héldum, kannski í einfeldni 
okkar, að það væri vilji til að koma 
þessu fljótt og vel í gegn þar sem 
einhver myndi leiða okkur í gegn-
um þetta. En við höfum þurft að 
berjast út í eitt fyrir okkar hóflegu 
kröfum sem studdar eru af emb-
ættismönnum og Minjastofnun. Við 

erum orðin mjög þreytt á að standa 
í að eyða öllum kvöldum í að skrifa 
bréf, lesa deili- og aðalskipulag, lesa 
lögin– ofan á allt,“ segir Anna sem 
vill að ráðið setji mál þeirra í sam-
hengi. Fjölmörg dæmi séu um sam-
bærilega framkvæmd í miðbænum. 
Verði þeim synjað fari allt í lás.

„Við erum ekki tilbúin til að 
byggja þarna lítið bárujárnshús. 
Við erum orðin þreytt á þessum slag 
og við munu ekki rífa þetta hús án 
þess að vita hvað við fáum að byggja 
í staðinn. Ef þeir ætla að tefja þetta 
eða fresta út í hið óendanlega þá 
verður húsið bara þarna. Við erum 
búin að segja skipulagsfulltrúa það.“

Anna segir þau vona að tillaga 
þeirra verði samþykkt. Gangi allt 
að óskum geta þau þó aldrei byrjað 
að byggja fyrr en um áramót. Ferlið 
sé langt og strangt.  
mikael@frettabladid.is.

Berjast fyrir draumnum 
í veggjatítlumartröð
Það var fimm manna fjölskyldu í Hafnarfirði áfall þegar ljóst varð að heimili 
hennar væri ónýtt eftir veggjatítlur og myglu. Þau vildu rífa húsið og byggja nýtt 
en þar hófst barátta þeirra fyrir alvöru sem framlengt hefur martröðina.

Anna Gyða Pétursdóttir og Ingvar Ari Arason vilja reisa nýtt hús fjölskyldunn-
ar á lóðinni í Hafnarfirði en baráttan er þrautin þyngri. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

Að neyða fólk sem 
missti hús í veggja-

títlur að byggja annað 
bárujárnshús.

Anna Gyða Pétursdóttir

Síðan 1927

KAFFI OG KLEINA

VINUR VIÐ VEGINN Í

90 ÁR
90 ÁRA AFMÆLISTILBOÐ Í DAG

90 kr.

KAFFI OG KLEINA

 AFMÆLISTILBOÐ Í DAG

kr.kr.
Hámark 5 tilboð á mann, meðan birgðir endast

 Sigurður Pálsson kvaddur

MENNTUN Enn hefur ekki verið skip-
að í stöður rektors Menntaskólans í 
Reykjavík og Fjölbrautaskólans við 
Ármúla. Skipa átti í stöðurnar frá og 
með 1. október síðastliðnum.

Umsóknarfrestur um stöðurnar 
rann út 8. ágúst síðastliðinn eða 
fyrir rúmum tveimur mánuðum. 
Níu sóttu um stöðu rektors MR og 
fjórir um stöðu skólameistara Fjöl-
brautaskólans við Ármúla.

Kveðjuathöfn var haldin til heið-
urs Yngva Péturssyni, rektor MR, á 
föstudaginn. Hann lét af störfum í 
gær. Það var skólafélagið og nem-
endur sem stóðu fyrir kveðju-
athöfninni. 

Starfandi skólameistari Fjöl-
brautaskólans við Ármúla er Ólafur 
H. Sigurjónsson. Hann hefur verið 
aðstoðarskólameistari um árabil 
en er ekki á meðal umsækjenda um 
stöðuna. – jhh

Enn á eftir að 
skipa rektor MRDÓMSMÁL Tryggingastofnun var 

heimilt að fella niður greiðslur til 
örorkulífeyrisþega vegna fjármagns-
tekna sem komu til vegna sölu maka 
viðkomandi á hlutabréfum. Þetta 
er niðurstaða Héraðsdóms Reykja-
víkur.

Málið á rætur að rekja til ársins 
2015. Þá var áætlað að örorkulíf-
eyrir til lífeyrisþegans yrði rúmar 
190 þúsund krónur á mánuði. Þær 
greiðslur voru felldar niður í mars 
á þeim grundvelli að eiginmaður 
hennar hefði selt hlutabréf fyrir 
12,7 milljónir. Þá var konan krafin 
um endurgreiðslu vegna ofgreidds 
lífeyris.

Í niðurstöðu dómsins segir að 
Alþingi hafi verið innan valdheim-
ilda stjórnarskrárinnar þegar lögfest 
var ákvæði um að fjármagnstekjur 
maka skyldu koma til frádráttar 
við útreikning örorkubóta. Daníel 
Isebarn Ágústsson, lögmaður kon-
unnar, segir að málinu verði áfrýjað 
til Hæstaréttar. – jóe

Hlutabréfasala 
maka mátti 
skerða lífeyri

MENNING Tónlistarmaðurinn Tom 
Petty liggur þungt haldinn á sjúkra-
húsi í Los Angeles. Petty er 66 ára 
að aldri og fannst meðvitundar-
laus á heimili sínu á sunnudags-
kvöld eftir hjartaáfall.  Samkvæmt 
fyrstu fréttum var Petty talinn af.   

H a n n  e r  hva ð 
þekktastur fyrir 
tónlist sína með 
hljómsveitinni 
Tom Petty and 
t h e  H e a r t -
breakers sem var 

tekin inn í frægð-
arhöll rokksins 

árið 2002. – hg 

Tom Petty er 
þungt haldinn
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Hágæða húsgögn og glæsileg gjafavara með 
góðum afslætti í tilefni Artek-sýningarinnar 
frá 21. september til 8. október.

25% afsláttur af öllum Artek-vörum á meðan sýningin stendur yfir.

Hönnun Alvar Alto
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Heimsfræg hönnun

Skeifunni 10, ReykjavíkOpið virka daga 8:00–18:00  
Laugardaga 11;00–15:00 
Sunnudaga 11:00–15:00

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.is

Hang it all
Vildarverð: 29.900 kr. 
Fullt verð: 36.900 kr.
Charles & Ray Eames, 1953

Ball Clock
Vildarverð: 29.900 kr. 
Fullt verð: 37.900 kr.
George Nelson, 1948

Eames House Bird
Vildarverð: 16.900 kr. 
Fullt verð: 19.900 kr.

Eames DSR
Vildarverð: 34.900 kr. 
Fullt verð: 45.900 kr.
Ray og Charles Eames, 1950

Eames DSWEames DSW
Vildarverð: 47.900 kr. 
Fullt verð: 63.900 kr.
Ray og Charles Eames, 1950

Eames DAWEames DAW
Vildarverð: 59.900 kr. 
Fullt verð: 82.900 kr.
Ray og Charles Eames, 1950

Sértilboð og frábær vildarafsláttur af gæðavörum frá Vitra.  

Húsgögn



STJÓRNSÝSLA Endurákvörðun Ríkis-
skattstjóra (RSK) á opinberum 
gjöldum hjónanna Önnu Sigur-
laugar Pálsdóttur og Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar felur í sér 
að þegar upp er staðið munu þau 
greiða minna en þau greiddu sam-
kvæmt fyrri skattskilum. Þetta segir 
Sigmundur Davíð við Fréttablaðið.

„Það er enn óljóst hversu mikill 
heildarsparnaðurinn verður því 
hann kemur að miklu leyti til á 
næstu árum í formi skattafrádrátt-
ar,“ segir Sigmundur. Fréttablaðið 
fór fram á það að gögn yrðu lögð 
fram sem styddu fullyrðinguna að á 
heildina litið fælist hagræði í þessu. 
Ekki var unnt að verða við þeirri 
beiðni í gær.

„Það hefur vakið furðu mína 
hversu langt sumir hafa gengið í að 
afbaka staðreyndirnar sem birtust 
í dag. Menn virðast sumir hvorki 
botna upp né niður í því sem þeir 
eru að leysa og búa þá bara til sína 
eigin sögu,“ segir Sigmundur.

Í Fréttablaðinu í gær var sagt frá 
því að hjónin hefðu óskað eftir því í 
maí 2016 að RSK leiðrétti skattfram-
töl þeirra gjaldárin 2011 til og með 
2015. Leiðréttingin varðaði félag í 
hennar eigu, Wintris, sem skráð er 
á Bresku Jómfrúaeyjum.

Í erindi hjónanna til RSK kemur 
fram að eignir Wintris hefðu verið 
taldar fram sem eignir Önnu og 
tekjur af félaginu taldar fram sem 
fjármagnstekjur hennar. Þessari 
tilhögun hafi hún ekki breytt eftir 

gildistöku CFC-reglna, sem kveða  
meðal annars á um að greiða skuli 
tekjuskatt hér af hagnaði félags, eins 
og Wintris, sem íslenskur skattaðili 
á en er í lágskattaríki, árið 2011.

„Í því sambandi hefði verið horft 
til yfirlýsts tilgangs með reglunum, 

sem væri að sporna við skattundan-
skotum, en kærendur hefðu talið 
að framtalsmáti þeirra samrýmdist 
þessum tilgangi,“ sagði í erindinu. Þá 
var tekið fram að það hefði „hugsan-
lega verið réttara“ að haga skatt-
skilum samkvæmt efni reglnanna.

Með erindinu fylgdu gögn sem 
varða Wintris. Ákvörðun RSK fól í 
sér að gjaldstofn vegna tekjuskatts 
og útsvars var hækkaður en gjald-
stofn vegna fjármagnstekjuskatts 
var lækkaður. Auðlegðarskattur 
var endurákvarðaður en ekki kemur 
fram hvort það hafi verið til hækk-fram hvort það hafi verið til hækk-fram hvort það hafi verið til hækk
unar eða lækkunar. Undu hjónin 
þeirri niðurstöðu.

Hluti ákvörðunarinnar var 
kærður til yfirskattanefndar. Sneri 
sá hluti málsins að færslu vegna 
gengisbreytinga á þeim grundvelli 
að ekki væri til að dreifa gengis-
hagnaði eða gengisbreytingum af 
starfsemi Wintris. Yfirskattanefnd 
komst hins vegar að annarri niður-
stöðu og féllst á kröfur Önnu og Sig-
mundar.

Í niðurstöðu nefndarinnar segir 
að skattlagning á grundvelli CFC-
reglnanna gerði ráð fyrir því að 
tekjur hins íslenska skattaðila vegna 
eignarhalds á lágskattasvæði séu 
skattskyldar með sambærilegum 
hætti og um væri að ræða starfsemi 
hér á landi. Frá því væru þó sérstak-hér á landi. Frá því væru þó sérstak-hér á landi. Frá því væru þó sérstak
lega tilgreindar undantekningar. 
Taka hefði þurft sérstaklega fram 
ef slíkt ætti ekki að gilda um færslu 
gengismunar.

Niðurstaðan fól meðal annars í 
sér að uppsafnað ónotað frádráttar-
bært tap þeirra varð 162 milljónir 
króna í stað 50 milljóna. Þá endur-
greiddi skatturinn þeim 25 milljónir 
sem áður höfðu verið ofgreiddar.   
johannoli@frettabladid.is

VETRARSÝNING JEEP

Umboðsaðili Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep og Ram Trucks á Íslandi - Þverholti 6
270 Mosfellsbær - s. 534 4433 - www.isband.is - isband@isband.is - Opið virka daga 10-18 - Laugardaga 12-16

JEEP SÝNING LAUGARDAGINN 
7. OKTÓBER OPIÐ 12 - 17

®

®

Í OKTÓBER FYLGJA STÆRRI 
VETRARDEKK ÖLLUM NÝJUM 

VERÐ FRÁ 4.390.000.-

TRÚFÉLÖG Enginn hefur enn náð 
stjórnartaumum í trúfélagi zúista 
eftir að innanríkisráðuneytið 
úrskurðaði í janúar síðastliðnum að 
Ísak Andri Ólafsson, sem verið hafði 
forstöðumaður frá 1. júní 2015, væri 
ekki réttmætur fyrirsvarsmaður 
félagsins.

Ísak fór fyrir þeim hópi sem lofaði 
meðlimum zúista að fá beint í sínar 
hendur sóknargjöld sem ríkið greiðir 
fyrir hvern og einn félagsmann trú-
félaga, um tíu þúsund krónur á ári. 
Varð við þetta mikil fjölgun í félag-
inu sem við síðustu skráningu í taldi 
2.845 meðlimi og er sjöunda stærsta 

trúfélag landsins og það eina án 
skráðs forstöðumanns.

Eins og fram kom í Fréttablaðinu í 
byrjun ágúst hefur ríkið ekki greitt út 
hin lögbundnu sóknargjöld til zúista 
frá því í febrúar 2016 vegna þess að 
ekki liggur fyrir hver er rétthafi í trú-
félaginu. Peningarnir bíða hins vegar 
félagsins þegar málin eru komin á 
hreint. Búast má við að í hverjum 
mánuði bætist um 2,6 milljónir í sjóð-
inn sem væntanlega er kominn yfir 50 
milljónir króna.

Ágúst Arnar Ágústsson, einn upp-
haflegra stofnefnda zúista og annar 
svokallaðra Kickstarter-bræðra, 

hefur gert kröfu um að vera skráður 
forstöðumaður zúista. Það er sýslu-
mannsembættið á Norðurlandi eystra 
sem annast slíka skráningu.

Mikil töf hefur orðið á afgreiðslu 
kröfu Ágústs hjá sýslumannsembætt-kröfu Ágústs hjá sýslumannsembætt-kröfu Ágústs hjá sýslumannsembætt
inu og kvartaði hann undan töfinni 

til umboðsmanns Alþingis. Fyrir um 
tveimur mánuðum fékk Fréttablaðið 
þær upplýsingar hjá sýslumannsemb-
ættinu að niðurstöðu væri að vænta í 
forstöðumannsmálinu. Þrátt fyrir 
margítrekuð símtöl og tölvuskeyti 
þangað hafa engar upplýsingar um 
stöðu málsins fengist síðan. Hins vegar 
má sjá af trúfélagalista embættisins að 
enn er enginn forstöðumaður skráður 
hjá zúistum, einu trúfélaga í landinu.

Hjá umboðsmanni Alþingis var 
með vísan í starfsreglur neitað að gefa 
upplýsingar um framgang kvörtunar-
málsins þar. Hvorki náðist í Ágúst né 
lögmann hans í gær. – gar

Enn stjórnlaust hjá zúistum sem eiga nú um 50 milljóna króna sjóð

FJÖLMIÐLAR Tekjur Reykjavík Media  
námu 16,2 milljónum króna á síð-
asta ári og skilaði félagið 6,2 millj-
ónum í rekstrarafgang. Fyrirtækið er 
í eigu Jóhannesar Kr. Kristjánssonar 
fjölmiðlamanns.

Fyrirtækið vann að umfangs-
mikilli fréttaumfjöllun um Panama-
skjölin og tengsl forsætisráðherra-
hjónanna fyrrverandi, Sigmundar 
Davíðs Gunnlaugssonar og Önnu 
Sigurlaugar Pálsdóttur, við félagið 
Wintris.

Fyrirtækið safnaði 100 þúsund 
evrum, eða sem nemur rúmum 12 
milljónum króna, í gegnum fjár-
söfnunarvefinn Karolina Fund. – jhh

Tekjurnar námu 
16,2 milljónum

Zúistar byggja á trúarbögðum 
Súmera til forna. NORDICPHOTOS/AFP

2,6
milljónir króna af skattfé 
bætast í sjóð Zúista í hverjum 
mánuði.

Jóhannes Kr. 
Kristjánsson

SAKAMÁL Hæstiréttur staðfesti í gær 
úrskurð héraðsdóms um að Sveinn 
Gestur Tryggvason sitji í gæsluvarð-
haldi til 26. október næstkomandi. 
Þar hefur hefur hann setið síðan 8. 
júní síðastliðinn.

Sveinn Gestur er ákærður fyrir 
stórfellda líkamsárás þegar ráðist 
var á Arnar Jónsson Aspar á Æsu-
stöðum í Mosfellsbæ þann 7. júní 
með þeim afleiðingum að Arnar
beið bana. Getur brotið sem hann 
er sakaður um varðað allt að sex-
tán ára fangelsi. Hann hefur ávallt 
neitað sök í málinu og þá hafnaði 
hann einnig bótakröfu í málinu við 
þingfestingu þess þann 14. septem-
ber. – hh

Sveinn Gestur 
áfram í haldi

Sigmundur segir leiðréttingu 
skattstjóra lækka skattbyrðina
Leiðrétting á skattframtölum Önnu Sigurlaugar Pálsdóttur, eiginkonu fyrrverandi forsætisráðherra, skilar 
sér í því að hjónin greiða lægri upphæð í ríkissjóð en þau hefðu ella gert. Úrskurður yfirskattanefndar 
hækkar frádráttarbært ónotað tap um ríflega 110 milljónir króna. Óljóst hver heildarsparnaðurinn verður. 

Óljóst er hve mikill sparnaðurinn er fyrir hjónin Önnu Sigurlaugu Pálsdóttur 
og Sigmund Davíð en hann kemur til á næstu árum sem aukafrádráttur.
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Í tilefni af útgáfu skýrslu um ástand og framtíðarhorfur innviða 
á Íslandi efna Samtök iðnaðarins og Félag ráðgjafarverkfræðinga 
til opins fundar í Kaldalóni í Hörpu, �mmtudaginn 5. október 
kl. 8.30–10.00.
 
Íslenskt samfélag er óhugsandi án þess að hér séu traustir innviðir líkt og flugvellir, vegir, 
hafnir, fráveitur, hitaveitur, vatnsveitur, sorphirða og förgun, orkuöflun og orkuflutningar 
ásamt fasteignum ríkis og sveitarfélaga á borð við skóla og sjúkrahús. Saman mynda þessir 
innviðir lífæðar samfélagsins. Með �árfestingum í innviðum er �árfest í lífsgæðum þjóðarinnar, 
samkeppnishæfni atvinnulífsins og hagvexti framtíðarinnar. Heildstæð skýrsla um ástand 
innviða hér á landi er nú gefin út í fyrsta sinn. 

Ávarp
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður SI

Setning og fundarstjórn
Tryggvi Jónsson, formaður Félags ráðgjafarverkfræðinga

Mikilvægi innviða og helstu niðurstöður
Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins

Vegir og �ugsamgöngur
Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur hjá Mannviti

Fráveitur og sorpmál
Helga Jóhanna Bjarnadóttir, verkfræðingur og sviðstjóri hjá EFLU

Orkuö�un og orku�utningar
Hörn Hrafnsdóttir, verkfræðingur á orkusviði hjá Verkís og 
Eymundur Sigurðsson, verkfræðingur á orkusviði Lotu

Dagskrá

Innviðir á Íslandi
Ástand og framtíðarhorfur H
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Morgunverður frá kl. 8.00.  Skráning á www.si.is 



EFTIR HVERJU ERTU AÐ BÍÐA?

6 stöðvar  ·  3 sundlaugar  ·  reebokfitness.is
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ENGIN BINDING

Á MÁNUÐI 

BANDARÍKIN Árás Stephens Padd-
ock, 64 ára heimamanns, á gesti 
tónlistarhátíðar við Mandalay Bay 
hótelið í Las Vegas í Bandaríkjunum 
er sú mannskæðasta þar í landi í að 
minnsta kosti 68 ár. Paddock hóf 
skothríð af 32. hæð hótelsins niður 
á götu þar sem tónlistarhátíðin fór 
fram og drap að minnsta kosti 58 
manns. Þá særði hann einnig 515 
hið minnsta.

Mannskæðasta árás sama tíma-
bils hafði til þessa verið árás Omars 
Mateen á hinsegin skemmtistaðinn 
Pulse í Orlando, Flórída, í fyrra. 
Myrti Mateen 49 og særði 58.

Samanlögð tala særðra og myrtra 
eftir árás Paddocks er því að minnsta 
kosti  573 á meðan Mateen myrti og 
særði 107. Vefsíðan Gun Violence 
Archive, sem heldur utan um allar 
fjöldaskotárásir í Bandaríkjunum, 
hélt því fram í gær að árásin væri sú 
273. í Bandaríkjunum í ár. Fjölda-
skotárásir eru skotárásir þar sem 
að minnsta kosti fjórir eru skotnir á 
sama stað og tíma.

Paddock svipti sig lífi á hótelher-
bergi sínu á Mandalay Bay og er 
hann einn grunaður um verknaðinn. 
Samkvæmt lögreglunni í Las Vegas 
fannst fjöldi skotvopna á herbergi 
hans og er talið að Paddock hafi gist 
þar síðan 28. september.

Lögregla hefur ekki sagst rannsaka 
árásina sem hryðjuverk, ástæður 
Paddocks fyrir árásinni séu enn 
óþekktar og hann ekki talinn tengj-
ast neinum hryðjuverkasamtökum. 
„Við höfum ekki hugmynd um gildi 
hans og skoðanir,“ sagði Joe Lomb-
ardo lögreglustjóri og bætti síðar við: 
„Það eru ákveðnir þættir sem tengj-
ast hryðjuverkum aðrir en örvingluð 
manneskja sem hugsar bara um að 
drepa fólk.“

Þrátt fyrir ummæli lögreglu-
stjórans lýstu hryðjuverkasamtökin 
sem kenna sig við Íslamskt ríki yfir 
ábyrgð á árásinni. Á fréttasíðunni 
Amaq kemur ISIS því á framfæri að 
Paddock hafi verið hermaður sam-
takanna og hafi snúist til íslamstrúar 
fyrir nokkrum mánuðum.

Í viðtali við CNN sagði Eric Padd-
ock, bróðir Stephens, að árásin hefði 
komið eins og þruma úr heiðskíru 
lofti. „Hann var ekki trúaður, ópólit-lofti. „Hann var ekki trúaður, ópólit-lofti. „Hann var ekki trúaður, ópólit
ískur. Hann var enginn byssuáhuga-
maður og ég skil ekki hvar hann fékk 
þessar byssur. Hann var bara gaur 
sem bjó í Mesquite, keyrði til Las 
Vegas til að spila fjárhættuspil. Hann 
gerði bara eitthvað. Borðaði burrito.“

Donald Trump Bandaríkjaforseti 

Hömlulaust ofbeldi í borg syndanna
Hið minnsta 58 voru myrtir og 515 særðir þegar skotárás var gerð á hóteli í Las Vegas í gær. Árásin er sú mannskæðasta í áratugi í Banda-
ríkjunum. Lögregla hefur ekki viljað skilgreina árásina sem hryðjuverk. Fimm Íslendingar voru á hótelinu Mandalay Bay og segjast 
skelkaðir en heilir.  Stephen Paddock, 64 ára, skaut að tónleikagestum og tveimur klukkustundum síðar hafði hann svipt sig lífi. 

1 | 2. október 2017
Stephen Paddock drap 
að minnsta kosti 58 á 
Mandalay Bay hótelinu í 
Las Vegas, Nevada

2 | 12. júní 2016 Omar 
Saddiqui Mateen drap 
49 á hinsegin skemmti-
staðnum Pulse í 
Orlando, Flórída

3 | 16. apríl 2007 
Seung-Hui Cho drap 32 
í Virginia Tech í Blacks-
burg, Virginíu

4 | 14. desember 2012 
Adam Lanza drap 27 í 
Sandy Hook grunn-
skólanum í New-
town, Connecticut

5 | 16. október 
1991 George 
Hennard drap 23 
í Luby's Cafeteria í 
Killeen, Texas

6 | 18. júlí 1984 James 
Huberty drap 21 á 
McDonald's í San Ysidro, 
Kaliforníu

7 | 1. ágúst 1966 Charl-
es Joseph Whitman 
drap 18 í Texas-Háskóla 
í Austin, Texas

8 | 2. desember 2015
Syed Rizwan Farook og 
Tashfeen Malik drápu 
14 í San Bernardino, 
Kaliforníu

9 | 20. ágúst 
1986 Patrick 
Henry Sherrill drap 14 í 
Edmond, Oklahoma

10 | 5. nóvember 2009 
Nidal Malik Hasan drap 
13 í Fort Hood, Texas

11 | 3. apríl 2009 Jiverly 
Wong drap 13 í Bing-
hamton, New York

12 | 20. apríl 1999 
Eric Harris 

og Dylan 
Klebold 
drápu 13 í 

Columbine-skóla í 
Littleton, Colorado

13 | 18. febrúar 1983
Fai Mak, Benjamin Ng og 
Wai-Chiu Ng drápu 13 
í Wah Mee-klúbbnum í 
Seattle, Washington

14 | 25. septem-
ber 1982 George 
Banks drap 13, 
þar á meðal 5 
börn sín, í Wilkes-
Barre, Pennsylv-
aníu

15 | 5. september 
1949 Howard 

Unruh drap 
13 í Cam-
den, New 

Jersey

16 | 16. september 
2013 Aaron Alexis drap 
12 í herskipahöfninni í 
Washington

17 | 20. júlí 2012 James 
E. Holmes drap 12 í kvik-

myndahúsi í Aurora, 
Colorado

18 | 29. júlí 
1999 Mark 
Barton drap 
12, meðal 

annars konu 
sína og tvö born í 

Atlanta, Georgíu

19 | 10. mars 2009
Michael McLendon 
drap 10, þar á meðal 
móður, ömmu, frænku 
og frænda, í Kinston 

Alabama

vottaði fórnarlömbum samúð sína 
í gær. „Ég samhryggist fjölskyldum 
fórnarlamba árásarinnar í Las Vegas 
innilega. Megi guð blessa ykkur.“ 
Slíkt gerði fjöldi bandarískra stjórn-
málamanna einnig, til að mynda 
fyrrverandi forsetarnir Barack 
Obama og Bill Clinton.

Í ræðu sinni í Hvíta húsinu sagði 
Trump að árásin hefði verið hel-
ber illska. „Við getum ekki skilið 
sársauka fjölskyldnanna eða missi 
þeirra. Við biðjum fyrir fjölskyldum 
hinna látnu, við erum til staðar fyrir 
ykkur.“

Demókratar vestanhafs kröfðust 
þess jafnframt að skotvopnalöggjöf 
landsins yrði hert, líkt og þeir hafa 
ætíð gert þegar stórar skotárásir 
eru gerðar, þó án mikils árangurs. 
„Harmleikir eins og þessi í Las Vegas 
hafa gerst of oft. Við verðum að taka 
umræðuna um hvernig er hægt að 
koma í veg fyrir byssuofbeldi. Við 
þurfum að gera það núna,“ sagði 
Elizabeth Warren, öldungadeildar-
þingmaður flokksins.

Að minnsta kosti fimm Íslend-
ingar, sem allir eru starfsmenn fyrir-
tækisins NetApp, voru á Mandalay 
Bay hótelinu í fyrrinótt þegar árásin 
var gerð.

Jón Þorgrímur Stefánsson fram-
kvæmdastjóri segir þrjú þeirra hafa 
verið á veitingastað á hótelinu þegar 
árásin hófst. 

„Við héldum fyrst að um flugelda 
væri að ræða, fórum út á svalirnar og 
sáum þá fyrst hvað var í gangi. Þetta 
var hræðilegt að sjá og upplifa,“ segir 
Jón.

Hann segir sérsveitina hafa komið 
inn á hótelið með gríðarlegum 
látum. „Hún lét alla leggjast á grúfu 
og vera þannig í langan tíma,“ segir 
Jón og bætir því við að allir í íslenska 
hópnum séu heilir. „Skelkuð en heil.“

Soffía Theodóra Tryggvadóttir 
segir lífsreynsluna óhugnanlega 
og virkilega óþægilega en hún var 
uppi á herbergi þegar árásin hófst. 
„Sérsveitin ruddist inn til mín fyrir 
um klukkutíma, beinandi að mér 
byssum til að vita hvort ég væri að 
fela einhvern,“ segir Soffía en Frétta-
blaðið talaði við hana í gærmorgun. 
thorgnyr@frettabladid.is

Mannskæðustu skotárásir í Bandaríkjunum frá 1949
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Vitni að voðaverk-
unum í Vegas voru 
skiljanlega í áfalli

Samanlögð tala  
særðra og myrtra eftir árás  
Paddocks er því að minnsta  
kosti  573.
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Síðumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is
BETRA BORGAR SIG
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ÓTRÚLEG MYNDSKERPA
FRÁ ÖLLUM SJÓNARHORNUM
ÓTRÚLEG MYNDSKERPA
FRÁ ÖLLUM SJÓNARHORNUM

LG BLUETOOTH
HÁTALARI AÐ

ANDVIRÐI 12.990 KR.
 FYLGIR FRÍTT MEÐ

60”149.990 KR.
65” 179.990 KR.

Fjórfalt betri myndgæði en í Full HD sjónvörpum þökk sé IPS 4K tækni sem tryggir skarpa mynd hvar sem þú situr. Örþunn og 
stílhrein hönnun eins og LG er einum lagið. Með Active HDR og Ultra Luminance tækni sem skerpa myndina enn frekar með 
dýpri svörtum og bjartari litum. Einfaldur webOS 3.5 netvafri hjálpar þér að velja rétta sjónvarpsefnið á meðan Ultra Surround 
hátalarakerfið heldur þér við skjáinn og hámarkar upplifunina.

ULTRA HD SNJALLSJÓNVARP UJ651V

IPS 4K  | Ultra Luminance  | FÁANLEG 60” OG 65”



Samtök um sorg og sorgarviðbrögð
NÝ DÖGUN

www.nydogun. is  • www.sorg. is  • nydogun@nydogun. is

 Þann 4. október kl. 20 í safnaðarheimili Háteigskirkju 
fjallar Hrannar Már um eigin reynslu af sorg

og hvað hefur hjálpað honum að lifa með sorginni.
Einnig mun Nicolas tala um hvernig hann

hefur öðlast frelsi þrátt fyrir að vera faðir fíkils. 

Kynntir verða stuðningshópar fyrir aðstandendur
þeirra sem látist hafa af völdum fíknar. 

Ókeypis og allir velkomnir.  Sjá nánar á www.sorg.isÓkeypis og allir velkomnir.  Sjá nánar á www.sorg.is
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Frumkvöðla- og 
nýsköpunarmennt

Rannís býður til opinnar málstofu um frumkvöðla- 
og nýsköpunarmennt mánudaginn 9. október kl. 13-17 
í sal Samiðnar, Borgartúni 30, 6. hæð.

Þrír eistneskir sérfræðingar kynna slíka kennslu í sínu 
landi og farið verður yfir sviðið hérlendis. Að lokum verður 
efnt til samræðna um hvað þjóðirnar tvær geta lært hvor 
af annarri.

Umræðurnar fara fram á ensku.

Nánari upplýsingar og skráning 
á www.rannis.is

Málstofa 9. október

AÐA L S K I P U L AG  
K E F L A V Í K U R F L U G V A L L A R  
2 0 1 3 – 2 0 3 0

Keflavíkurflugvelli, 25. september 2017
F.h. Skipulagsnefndar Keflavíkurflugvallar
Sveinn Valdimarsson, skipulagsfulltrúi Keflavíkurflugvallar.

Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar og Landhelgisgæslan f.h. utanríkisráðuneytisins 
samþykktu þann 1. apríl 2016 tillögu að Aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar 2013-2030. 
Skipulagstillaga var auglýst 12. janúar til 23. febrúar 2016. Alls bárust 17 umsagnir 
og athugasemdir við auglýsta skipulagstillögu og þar af voru 7 aðilar sem gerðu engar 
athugasemdir. Skipulagsnefnd fellst á afgreiðslu á framkomnum athugasemdum.  
Brugðist var við ábendingum og ákveðnar breytingar gerðar auk þess sem breytingar 
voru gerðar vegna athugasemda Skipulagsstofnunar við afgreiðslu á auglýstri og 
samþykktri tillögu m.a. um farþegaspá, byggingarheimildir og áfangaskiptingu þeirra.  

Samþykkt tillaga með lagfæringum hefur verið send til Skipulagsstofnunar, umhverfis-
ráðherra og utanríkisráðherra til staðfestingar. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta 
snúið sér til skipulagsfulltrúa Keflavíkurflugvallar.

SPÁNN Ísland myndi ekki taka 
afstöðu til mögulegrar sjálfstæðis-
yfirlýsingar Katalóníu nema með 
aðkomu Alþingis, segir Guðlaugur 
Þór Þórðarson utanríkisráðherra og 
telur ekki æskilegt að starfsstjórn 
taki sjálfstæða afstöðu í málum eins 
og þessu, að svo stöddu. Aðspurð 
segir Jóna Sólveig Elínardóttir, for-
maður utanríkismálanefndar, að 
nefndin hafi ekki komið saman 
vegna  málsins.

„Evrópusambandið er aumingi 
og gerir ekki neitt og getur ekkert 
gert,“ segir Jón Baldvin Hannibals-
son, fyrrverandi utanríkisráðherra, 
sem hefur verið með annan fótinn 
á Spáni undanfarin ár. Jón er ekki 
bjartsýnn á framhaldið. Madrid hafi 
haft um tvær leiðir að velja. Annars 
vegar viðræður að siðaðra manna 
hætti eða valdbeitingu.

„Nú eru þeir búnir að brenna brýr 
að baki sér með því að siga gömlu 
fasistalögreglunni á íbúa Kata-
lóníu og þar með eru þeir búnir að 
eyðileggja sinn málstað og það má 
þakka fyrir ef þetta endar ekki í 
blóðugri borgarastyrjöld aftur.“

Jón segir nauðsynlegt að skilja 
sjálfstæðisþrá Katalóníumanna í 
sögulegu ljósi og bendir á að Spán-
verjar hafi aldrei gert tímabil fas-
ismans upp, heldur hafi þeir haldið 
sig við sáttmála gleymskunnar. „Í 
honum fólst að láta hina dauðu 
grafa hina dauðu; gleyma fortíðinni 
og einblína bara á nýja framtíð lýð-
ræðislegs Spánar.“ Jón segir þennan 
sáttmála vera að trosna upp núna. 
„Það er varla til sú fjölskylda á 
Spáni sem ekki hefur átt um sárt að 
binda vegna Franco, og PP [Þjóðar-
flokkurinn] er náttúrulega bara arf-
taki fasistanna,“ segir Jón og bætir 
við: „Lögreglan, kirkjan, herinn og 

landeigendaklíkan. Það er PP og 
þeir eru harðir á því að það má ekki 
opna grafir fortíðarinnar og þess 
vegna eru sárin ógróin.“

Jón Baldvin telur einu færu leið-
ina vera að alþjóðasamfélagið þrýsti 
á og beiti sér fyrir samningum og 
bendir á að að Evrópusambandið 
(ESB) var stofnað til að halda frið 
á stríðshrjáðu meginlandi Evrópu. 
„Þar af leiðir að ESB á auðvitað í 
ljósi þessa uppruna og eðlis banda-
lagsins að hlutast til um að koma á 
friði og samningum,“ segir Jón, en 
er ekki vongóður um að bandalagið 
beiti áhrifum sínum.

 „Þeir geta í besta falli boðist til 
að miðla málum. Ég veit ekki einu 
sinni hvort þeir hafa döngun í sér til 
þess. Lögfræðingarnir munu segja 
nei, Spánn er fullgilt aðildarríki og 
það er engin miðstjórn í Evrópu-
sambandinu sem hefur heimild til 
að blanda sér í málefni aðildarríkja. 
Valdamestu ríki Evrópusambands-
ins eru gömul nýlenduríki og ég á 
nú ekki von á að þau beiti sér fyrir 
milligöngu Evrópusambandsins í 
málinu.“ 
adalheidur@frettabladid.is 

Evrópa ekki líkleg til 
stórræða í Katalóníu 
Aðkomu Alþingis þarf til að Ísland taki afstöðu í málefnum Katalóníu, segir 
utanríkisráðherra. Evrópusambandið er aumingi, segir Jón Baldvin Hannibals-
son, fyrrverandi ráðherra, sem hefur litla trú á gömlu nýlenduríkjum Evrópu.

Stúdentar mótmæltu lögregluofbeldi í Barcelona í gær. Framferði stjórnvalda í Madrid hefur verið mótmælt um alla 
Evrópu. Stjórnvöld í Katalóníu segjast enn vilja ná friðsamlegu samkomulagi við þau í Madrid. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Evrópusambandið 
er aumingi og gerir 

ekki neitt. Þeir geta í besta 
falli boðist til að miðla 
málum. Ég veit ekki einu 
sinni hvort þeir hafa döngun 
í sér til þess.
Jón Baldvin 
Hannibalsson, 
fyrrverandi 
utanríkisráðherra
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Olíuverslun Íslands var stofnuð 3. október 1927 á skrifstofu 

Héðins Valdimarssonar. Allt frá fyrstu tunnu hefur félagið verið 

órjúfanlegur hluti af ferðalögum landsmanna og sjávarútvegi. 

Þjónustan hefur vaxið og dafnað og við höfum tekið þátt í ótal 

samfélagsverkefnum. Breytingarnar á þessum 90 árum eru miklar, 

en þó er eitt sem breytist ekki: Við ætlum áfram að vera 

þjóðinni samferða og ferðalöngum sannur vinur við veginn.

FJÖLDI 90 KR. AFMÆLISTILBOÐA Á ÖLLUM 

STÖÐVUM Í DAG, 3. OKTÓBER.

Á myndinni sést Cecil Bender, starfsmaður Olís, dæla bensíni á ameríska rennireið við Hlemm á upphafsárunum. 

OLÍUVERZLUN ÍSLANDS

VINUR VIÐ VEGINN Í

90 ÁR

Síðan 1927
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Halldór

Kjartan Hreinn 
Njálsson
kjartanh@frettabladid.is

T vær langlífar og nátengdar mýtur 
einkenna viðhorf Íslendinga til 
umhverfismála og umræðunnar um 
kolefnisspor okkar. Annars vegar er 
það sú hugmynd að lífsstíll okkar sé 
umhverfisvænn, einfaldlega vegna 

þess að 99 prósent af orku sem nýtt er til húshit-
unar og rafmagnsframleiðslu á landinu koma frá 
endurnýjanlegum orkugjöfum. Hin goðsagan er sú 
að Íslendingar – hinir miklu frumkvöðlar í endur-
nýjanlegri orku – standi öðrum ríkjum framar þegar 
losun gróðurhúsalofttegunda frá tiltekinni starf-
semi er mæld.

Hvorugt á sér stoð í raunveruleikanum. Ný 
rannsókn, sem unnin var af vísindamönnum við 
Umhverfis- og byggingaverkfræðideild Háskóla 
Íslands, sýnir fram á að neysludrifið kolefnisspor 
íslenskra heimila er áþekkt því sem gerist meðal 
þjóða Evrópusambandsins. Sérstaða okkar í orku-
málum skiptir hér engu máli.

Í rannsóknarniðurstöðum kemur fram að 
kolefnisspor Íslendinga er 55 prósentum stærra 
en útblástursmælingar innan landamæra landsins 
gefa til kynna. Það eru einmitt slíkar mælingar sem 
liggja til grundvallar þegar markmið hafa verið sett 
um minni útblástur (40 prósent fyrir árið 2030 í 
tilfelli Íslands). Þetta eru markmið þar sem einfald-
lega er ekki verið að taka á vandanum.

Þetta þýðir jafnframt að um 71 prósent útblásturs 
heimila kemur til vegna innfluttra vara og að 
útblástursbyrðin er að mestu í þróunarríkjum.

Þetta er sláandi staðreynd, þá sérstaklega 
þegar litið er til þeirrar umræðu sem átt hefur sér 
stað um mótvægisaðgerðir þjóðríkja gegn losun 
gróðurhúsalofttegunda. Undanfarna áratugi hefur 
áherslan verið á að fá ríkin til að stuðla að umhverf-
islegri sjálfbærni innan landamæra sinna þegar 
staðreyndin er sú að menguninni er í raun útvistað 
frá auðugum löndum eins og Íslandi til þróunar-
ríkja. Vonandi verða rannsóknir af þessum toga til 
þess að við tökum upp víðtækari nálgun á útreikn-
inga á útblæstri gróðurhúsalofttegunda.

Mögulega er þrautseigja þessara goðsagna 
ástæðan fyrir því að umræðan um losun gróður-
húsalofttegunda er jafn máttlaus hér og raun ber 
vitni. Rannsóknir sem þessi og fleiri af sama toga 
verða vonandi til þess að virkja þá ástríðu sem við 
sannarlega höfum fyrir umhverfismálum.

Næst þegar ráðamenn svara spurningum um 
aðgerðir í losunarmálum þá ættum við öll að leiða 
hjá okkur háfleyg ummæli um árangur okkar í 
endurnýjanlegum orkugjöfum. Sá árangur er ekki 
afsökun fyrir því að ganga ekki lengra og setja það 
fordæmi sem svo mikil þörf er á.

Goðsögnin um 
hreina Ísland

Í rannsóknar-
niðurstöðum 
kemur fram 
að kolefnis-
spor Íslend-
inga er 55 
prósentum 
stærra en 
útblásturs-
mælingar 
innan landa-
mæra lands-
ins gefa til 
kynna.

Það er áhyggjuefni að kosningaþátttaka hefur 
leitað niður á við í kosningum en á sama tíma 
er vaxandi krafa almennings víða um heim að 

fá vald til að hafa áhrif á það í hvernig heimi fólk vill 
búa. Misskipting auðs í heiminum fer vaxandi og 
óánægja fólks í ólíkum löndum með þá þróun eykst. 
Alþjóðavæðing og tæknibylting síðasta áratuginn 
hafa haft margvíslegar en á stundum gjörólíkar 
afleiðingar á líf almennings. Þessi þróun hefur haft 
þau áhrif að risavaxin alþjóðafyrirtæki eru smátt og 
smátt að taka yfir í mjög mörgum geirum. Almenn-
ingur upplifir í auknum mæli að ákvarðanir um 
nærumhverfi þeirra séu teknar í stjórnum stórfyrir-
tækja án aðkomu almennings eða stjórnvalda á 
hverjum stað.

Vilji almennings
Krafa almennings kallaði fram vilja Íslendinga í Ice-
save sem snerist um að verja efnahagslegt fullveldi 
lands og þjóðar. Skotar greiddu einnig atkvæði um 
sjálfstæði fyrir nokkrum árum, Bretar um Brexit og 
nú eru fréttir um löngun íbúa Katalóníu á Spáni til 
að segja skoðun sína í atkvæðagreiðslu um sjálfstæði. 
Alveg óháð því hvort stjórnskipun Spánar leyfi slíka 
kosningu er afar misráðið af þarlendum stjórn-
völdum að reyna allt til að koma í veg fyrir að fólk 
segi sína meiningu. Það er stjórnmálanna að leysa úr 
mismunandi niðurstöðu, alveg eins og í tilfelli Skota 
og Breta og hörmulegt að horfa upp á að stjórnvöld 
Spánar beiti ofbeldi til að koma í veg fyrir að vilji 
fólksins nái fram að ganga.

Hér heima
Nýlegur íbúafundur á Vestfjörðum staðfestir hvernig 
íbúarnir krefjast þess að hafa bein áhrif á þróun síns 
nærsamfélags. Innan stjórnmálaflokkanna verður 
lýðræði grasrótarinnar að ráða för bæði um stefnu 
og val á frambjóðendum á lista. Við þurfum traustan 
þingheim og stjórnmálamenn sem eru traustsins 
verðir. Nýtum réttinn til að kjósa, hvert atkvæði 
skiptir máli. Það er lýðræði.

Lýðræðið

Innan stjórn-
málaflokk-
anna verður 
lýðræði gras-
rótarinnar að 
ráða för bæði 
um stefnu og 
val á fram-
bjóðendum á 
lista.

Síðan 1927

Appelsín í gleri og SíríuslengjaAppelsín í gleri og Síríuslengja

VINUR VIÐ VEGINN Í

90 ÁR
90 ÁRA AFMÆLISTILBOÐ Í DAG

90 kr.
Hámark 5 tilboð á mann, meðan birgðir endast

Sigurður Ingi 
Jóhannsson
formaður Fram-
sóknarflokksins

2017

Menningin
Ýmislegt er gert til þess að varð-
veita menningu lands og þjóðar. 
Forsetar Íslands hafa lagt sitt af 
mörkum. Frú Vigdís Finnboga-
dóttir lagði mikla áherslu á að 
Íslendingar töluðu fallegt mál, 
Ólafur Ragnar Grímsson lagði 
sitt af mörkum til að kynna 
íslenska menningu erlendis. 
Og Guðni lætur sitt ekki eftir 
liggja. Með því að vitna í bestu 
dægurlagahöfunda landsins 
leggur hann sitt af mörkum til 
að halda menningarperlunum 
lifandi. Það gerði hann í fyrsta 
nýárs ávarpinu sínu þegar hann 
vitnaði í texta Helga Björns-
sonar. Og síðan í gær þegar hann 
vitnaði í texta Bubba Morthens 
þegar Forvarnardagurinn var 
kynntur. Meira svona Guðni!

Seinagangurinn
Kristján Þór var í sumar harð-
lega gagnrýndur fyrir seinagang 
við að auglýsa stöðu rektors MR 
lausa til umsóknar. Kennarar 
gagnrýndu seinaganginn í fjöl-
miðlum og nemendur brugðu 
á það ráð að auglýsa sjálfir eftir 
rektornum. Það fór þó þannig 
að í byrjun ágúst var loks aug-
lýst eftir rektor MR og skóla-
meistara FÁ. Eitthvað hefur 
dregist að vinna úr umsóknum 
því að skipa átti í stöðurnar frá 
1. október en enn hefur ekkert 
orðið úr því. Því er spurning 
hvort nemendur verði aftur að 
auglýsa eftir niðurstöðu. 
jonhakon@frettabladid.is
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Í annars ágætu Silfri Egils sl. 
sunnudag spillti Styrmir Gunn-
arsson skynsamlegri umræðu 

með því að afflytja staðreyndir 
um stórmál, sem varðar þjóðarhag: 
Auðlindagjaldsmálið. Þetta er ekki 
sagnfræði. Í aðdraganda kosninga 
skiptir miklu máli, að kjósendur 
hafi það á hreinu, hvaða stjórn-
málaflokkar hafa staðfastlega 
komið í veg fyrir, að þjóðarviljinn 
um auðlindagjald fyrir einkaleyfi 
á nýtingu þjóðarauðlinda nái fram 
að ganga. Þessir flokkar heita Sjálf-að ganga. Þessir flokkar heita Sjálf-að ganga. Þessir flokkar heita Sjálf
stæðis- og Framsóknarflokkur, 
með þegjandi samþykki VG.

Staðreyndirnar eru eftirfarandi:
1. Þegar aflamarkskerfið var 

lögleitt 1988, settum við jafnaðar-
menn (Alþýðuflokkurinn) ákvæði 
um sameign þjóðarinnar í 1.gr. 
laganna til að girða fyrir myndun 
einkaeignarréttar á veiðiréttinum.

2. Þegar Halldór Ásgrímsson, 
sjávarútvegsráðherra Framsóknar, 
lagði til framsalsréttinn 1990, sett-lagði til framsalsréttinn 1990, sett-lagði til framsalsréttinn 1990, sett
um við jafnaðarmenn aftur skilyrði 
fyrir samþykkt þess. Við bættum 
við varúðarákvæði, sem enn stend-
ur og hljóðar svo: „Úthlutun veiði-
heimilda … myndar ekki eignarrétt 
eða óafturkallanlegt forræði ein-
stakra aðila yfir veiðiheimildum“. 
Tímabundinn nýtingarréttur 
skyldi því hvorki mynda lögvarinn 
eignarrétt né bótaskyldu á ríkið, ef 
úthlutun veiðiheimilda yrði breytt 
síðar.

3. Hvers vegna var framsalið 
heimilað? Til þess að fullnægja 
öðrum megintilgangi fiskveiði-
stjórnunar, að draga úr sókn og 
auka arðsemi. Án þess hefði engin 
auðlindarenta myndast, sem and-
lag auðlindagjalds.

4. Hvers vegna var ekki þá þegar 
lagt á auðlindagjald? Vegna þess 
að Alþýðuflokkurinn (10 þing-
menn) var eini flokkurinn, sem 
var fylgjandi auðlindagjaldi. En 
andstæðingarnir höfðu þá pott-
þétt rök, þótt þau féllu úr gildi 
síðar. Það var efnahagskreppa 
(1988-95), sú lengsta í lýðveldis-
sögunni. Neikvæður hagvöxtur, 
aflasamdráttur, versnandi við-
skiptakjör. Sjávarútvegsfyrirtækin 
voru sokkin í skuldir eftir fyrir-
hyggjulítið fjárfestingarfyllirí. Það 
var engin auðlindarenta til að rísa 
undir gjaldtöku.

5. Í Viðeyjarstjórninni (1991-95) 
fengum við grundvallarregluna 
um auðlindagjald lögfesta (kallað 
þróunargjald). Það dekkaði ekki 
samfélagskostnað sjávarútvegsins 
(hafnir, hafrannsóknir, landhelgis-
gæsla, gæðaeftirlit o.s.frv.). En það 
var skref í rétta átt.

6. Ef við jafnaðarmenn hefðum 
ekki náð að lögfesta sameignar-
ákvæðið og forðað ríkinu frá bóta-
skyldu vegna síðari breytinga, væri 
málið fyrir löngu tapað. Einkaeign-
arrétturinn væri þá áreiðanlega 

Bull er bull
fyrir löngu dómhelgaður og lög-
varinn. Það kemur því úr hörðustu 
átt, þegar okkur jafnaðarmönnum 
er borið á brýn að hafa brugðist í 
þessu máli. Staðreyndirnar tala 
sínu máli. Við erum eini flokkur-
inn, sem stóðum vaktina í nafni 
þjóðarhagsmuna í erfiðri varnar-
baráttu við sérhagsmunaaðila.

7. Ríkisstjórn Íslands er ekki fjöl-
skipað stjórnvald. Sjávarútvegsráð-
herrar hafa seinasta orðið í sínum 
málaflokki. Í meira en 20 ár hafa 

sjávarútvegsráðherrar látið líðast, 
að tímabundnar veiðiheimildir eru 
leigðar, seldar, veðsettar og jafnvel 
erfðar, eins og um einkaeign sé að 
ræða – í trássi við anda og bókstaf 
laganna. Þeir heita: Þorsteinn Páls-
son, Árni Mathiesen, Einar Guðfinns-
son, Steingrímur J. Sigfússon, Gunn-
ar Bragi Sveinsson og Sigurður Ingi 
Jóhannsson. Gleymi ég einhverjum? 
Það tekur því ekki að nefna núv. 
starfsstjórn, sem er að pakka saman. 
En eitt er víst: Þetta voru ekki jafnað-

armenn. Styrmir kannast e.t.v. betur 
við þá sem „innvígða og innmúraða“.

„Follow the money“, segir Kan-
inn. Þótt LÍÚ hafi að vísu skipt um 
kennitölu (SFS) er eitt óbreytt: Þeir 
gera enn út Sjálfstæðisflokkinn og 
Framsókn fyrir kosningar (og gauka 
lítilræði að VG, að sögn). Og borga 
hallareksturinn af daglegum sögu-
fölsunum Morgunblaðsritstjórans 
með glöðu geði, því að þeir vita, að 
það eru smáaurar í samanburði við 
þá tugi milljarða, sem fjármagns-

eigendur hafa fengið í sinn hlut fyrir 
einkaleyfið til að nýta sameiginlega 
auðlind þjóðarinnar í skjóli pólitísks 
valds.

Það eru kosningar fram undan. 
Ætlar þjóðin að láta það um sig 
spyrjast, að þjóðarviljinn verði 
hundsaður, einu sinni enn? Til þess 
eru vítin að varast þau. Því að það er 
hverju orði sannara, sem haft er eftir 
skúrunum í stjórnarráðinu: Gólfið 
verður aldrei hreinna en vatnið í 
fötunni.

Í meira en 20 ár hafa sjávar-
útvegsráðherrar látið líðast, 
að tímabundnar veiði-
heimildir eru leigðar, seldar, 
veðsettar og jafnvel erfðar, 
eins og um einkaeign sé að 
ræða – í trássi við anda og 
bókstaf laganna.

569 6900          08:00–16:00www.ils.is

Almennar íbúðir
Opið fyrir umsóknir 
um stofnframlög,
síðari úthlutun 2017

Markmið laga um almennar íbúðir er að bæta hús- 
næðisöryggi �ölskyldna og einstaklinga, sem eru 
undir tekju- og eignamörkum við upphaf leigu, 
með því að auka aðgengi að öruggu og viðeigandi 
leiguhúsnæði og stuðla að því að húsnæðiskostn- 
aður sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda.

Stofnframlög eru veitt til byggingar og kaupa á 
almennum íbúðum til að stuðla að því að í boði 
verði leiguíbúðir á viðráðanlegu verði fyrir þá sem 
þurfa á því að halda, þ.m.t. fyrir námsmenn, ungt 
fólk, aldraða og fatlaða.

Við mat á umsóknum er lögð sérstök áhersla 
á eftirfarandi þætti: 
Nýbyggingar og �ölgun leiguíbúða.
Íbúðir á svæðum þar sem þörf er fyrir leiguíbúðir 
fyrir leigjendur undir tekju- og eignamörkum.

Auk þess verður lögð áhersla á:
Hagkvæmar íbúðir hvað stærð og herbergja�ölda 
varðar, sbr. viðmiðunarstærðir.
Hagkvæmar aðferðir við íbúðabyggingar í því 
skyni að lækka byggingarkostnað.
Hugvitsamlegar lausnir og góða hönnun.
Íbúðir sem uppfylla þarfir íbúa á hverju svæði.
Íbúðir sem uppfylla mismunandi þarfir 
ólíkra hópa.
Að stuðla að �ölbreyttri samsetningu 
íbúa og félagslegri blöndun.

Viðmiðunarstærðir
Við úthlutun verður horft til þess að íbúðir séu að 
jafnaði ekki stærri en eftirfarandi tafla segir til um: 
      
  Hámarksstærðir 
Fjöldi herbergja m.v. herbergja�ölda

Einstaklingsíbúð 50 m²
2ja herbergja íbúð 60 m²
3ja herbergja íbúð 80 m²
4ra herbergja íbúð 95 m²
5 herbergja íbúð 110 m²

Fjárhæð til úthlutunar í síðari úthlutun ársins 2017 
er að hámarki 1.000 milljónir.
 
Nauðsynlegt er að sækja jafnframt um stofnfram-
lag hjá því sveitarfélagi þar sem viðkomandi íbúð 
er staðsett, og er samþykki sveitarfélagsins eitt af 
skilyrðum fyrir veitingu stofnframlags ríksins. 

Umsóknum skal skila á rafrænu formi á heimasíðu 
sjóðsins. Umsóknarfrestur er til og með 31. október 
2017. Umsókn sem berst eftir að umsóknarfrestur 
rennur út verður ekki tekin til um�öllunar.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu 
Íbúðalánasjóðs, www.ils.is. 

Auglýst er eftir umsóknum um stofn-
framlög ríkisins til byggingar eða kaupa 
á almennum íbúðum skv. lögum nr. 
52/2016 og reglugerð nr. 555/2016. 

Umsóknarfrestur:
31. október 2017  

• 
•

• 

• 

•
•
• 

•

Jón Baldvin 
Hannibalsson
fv. formaður  
Alþýðuflokksins

2017

S K O Ð U N   ∙ F R É T T A B L A Ð I Ð 11Þ R I Ð J U D A G U R   3 .  O K T Ó B E R  2 0 1 7



12 S P O R T   ∙ F R É T T A B L A Ð I Ð 3 .  O K T Ó B E R  2 0 1 7   Þ3 .  O K T Ó B E R  2 0 1 7   Þ3 .  O K T Ó B E R  2 0 1 7   Þ RRR I ÐI ÐI Ð J U D A G UJ U D A G UJ U D A G U RRR

SPORT

FÓTBOLTI Álftnesingurinn Guðjón 
Pétur Lýðsson átti frábært tímabil 
með Íslandsmeisturum Vals í sumar. 
Hann er búinn að vera lengi í brans-
anum og gengið í gegnum ýmislegt 
og fyrsti Íslandsmeistaratitill hans 
var því sætur.

Síðustu ár hafa ekki verið auð-
veld fyrir Guðjón Pétur því hann 
greindist með sáraristilbólgu fyrir 
nokkrum árum og því var tvísýnt 
með framhaldið í boltanum.

Barátta í tvö ár
„Er ég kom heim frá Svíþjóð þá 
greindist ég með þennan sjúkdóm. 
Það er smá vesen. Ég þurfti að berj-
ast við hann í um tvö ár og hef ekki 
fundið fyrir neinu síðan,“ segir Guð-
jón en þetta er bólga í yfirborðsslím-
húð ristils sem veldur þar sárum og 
blæðingum. Sjúkdómurinn er lang-
varandi og kemur í köstum en þess 
á milli er sjúklingur einkennalaus. 
Köstin einkennast af blóðugum, 
slímkenndum niðurgangi með eða 
án magaverkja að því er fram kemur 
á doktor.is.

„Það hefur verið hörð vinna hjá 
mér að komast aftur á sama stað og 
ég var í boltanum fyrir veikindin 
og það hefur tekist. Síðustu ár hafa 
verið mjög góð en þetta var ekki 
gaman. Það þurfti mikið til að kom-
ast í gegnum þetta. Ég þurfti mikla 
hjálp með mataræðið á þessum tíma 
og það gerði gæfumuninn.“

Mataræðið gerði gæfumuninn
Þetta er sami sjúkdómur og Darren 
Fletcher, fyrrverandi leikmaður 
Man. Utd, var að glíma við en hann 
komst í gegnum það eins og Guðjón 
Pétur.

„Þetta lýsir sér þannig að maður 
nær ekki að stýra eigin hægðum og 
það er erfitt að halda mat niðri. Þar 
af leiðandi verður mikill næringar-
skortur og orkuleysi. Ég held það 
geti ekki margir stundað íþróttir 
sem eru að glíma við þetta en mér 
tókst það. Ég samdi við Lukku í 
Happ og fékk mat á hverjum einasta 

degi. Ég borðaði hollt og vel. Það 
gerði meira fyrir mig en einhver lyf 
sem stöðvuðu þetta á sínum tíma en 
mataræðið var það sem skipti máli,“ 
segir miðjumaðurinn en íhugaði 
hann á einhverjum tímapunkti að 
hætta í fótbolta er veikindin voru 
hvað verst?

Fór að huga að öðru
„Ég var aldrei á því að hætta þó 
svo ég fengi það frá læknunum að 
ég ætti að fara að huga að öðrum 
hlutum. Ég gerði það reyndar og fór 
að undirbúa aðra hluti í lífinu en 
fótbolta. Ég fór að smíða og stofn-

aði tvö fasteignafélög. Fótboltinn 
á samt allan minn hug og þetta er í 
raun fyrsta sumarið eftir veikindin 
sem ég gerði ekkert annað en að 
spila fótbolta.“

Það er uppgangur hjá Guðjóni og 
Valsmönnum og hann er strax orð-
inn spenntur fyrir komandi tímabili 
á Hlíðarenda.

„Vonandi gefum við í og fáum 
fleiri toppleikmenn og náum að 
gera betur í Evrópukeppni,“ segir 
Guðjón en var þetta hans besta 
tímabil í boltanum?

Grín að ég sé ekki í liði ársins
„Nei. Ég hef átt mörg góð tímabil en 
held ég fái ekki alltaf athyglina því 
ég er svo mikið í stoðsendingunum 
og hjálparsendingunum sem leiða 
að marki. Ég vil meina að ég sé svo-
lítill Iniesta. Það var ekki vitað að 
hann væri góður fyrr en hann 
var orðinn 28 ára. Mark-var orðinn 28 ára. Mark-var orðinn 28 ára. Mark
miðið hefur alltaf verið 
að koma að í kringum 
15-20 mörkum. Ég 
held ég hafi komið að 
19 mörkum í sumar 
og kom að 21 marki 
hjá Blikum á sínum tíma 
þannig að ég hef átt nokkur 
góð tímabil. Ég held ég sé mjög 
vanmetinn og það er grín að ég sé 
ekki í liði ársins í Pepsi-mörkunum 
en það er gott grín.“ 
henry@frettabladid.is

Kom aldrei til greina 
að hætta
Kom aldrei til greina 
að hætta
Kom aldrei til greina 

 í boltanum
Kom aldrei til greina 

 í boltanum
Kom aldrei til greina 
að hætta í boltanumað hætta
Kom aldrei til greina 
að hætta
Kom aldrei til greina 

 í boltanum
Kom aldrei til greina 
að hætta
Kom aldrei til greina 

Guðjón Pétur Lýðsson greindist með sáraristilbólgu fyrir nokkrum árum sem 
hafði mikil áhrif á feril hans. Hann vann bug á meininu með breyttu mataræði. 
Álftnesingurinn segist vera mjög vanmetinn knattspyrnumaður.

Á fullri ferð. Guðjón Pétur er hér í leik með Valsmönnum í sumar en hann 
kom að ansi mörgum mörkum liðsins í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Ég held ég sé mjög 
vanmetinn og það 

er grín að ég sé ekki í liði 
ársins í Pepsi-mörkunum en 
það er gott grín.

Guðjón Pétur Lýðsson

Tímabilin hjá Guðjóni 
Pétri í úrvalsdeild:

2017 – Valur 
(1. sæti) 22 leikir
8 mörk 7 stoðsendingar

2016 – Valur 
(5. sæti) 22 leikir
4 mörk 2 stoðsendingar

2015 – Breiðablik 
(2. sæti) 20 leikir
4 mörk 6 stoðsendingar

2014 – Breiðablik 
(7. sæti) 19 leikir
7 mörk 5 stoðsendingar

2013 – Breiðablik 
(4. sæti) 20 leikir
6 mörk 7 stoðsendingar

2012 – Valur 
(8. sæti) 20 leikir
1 mark 1 stoðsending

2011 – Valur 
(5. sæti) 17 leikir
8 mörk 4 stoðsendingar

2010 – Haukar 
(11. sæti) 21 leikur
3 mörk 2 stoðsendingar
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Florealis – Nýjung  
á markaðnum

Vistor hf. kynnir: Florealis er íslenskt lyfjafyrirtæki sem þróar 
og markaðssetur jurtalyf og lækningavörur með viðurkennda 

virkni, við ýmsum vægum sjúkdómum.  ➛2

ýjung ýjung ý
á markaðnum

Vistor hf. kynnir: Florealis er íslenskt lyfjafyrirtæki sem þróar 
og markaðssetur jurtalyf og lækningavörur með viðurkennda 

virkni, við ýmsum vægum sjúkdómum.  ➛2

LÍFRÆNT NAMMI
FYRIR ÞIG OG BARNIÐ ÞITT

GLÚTENFRÍTT
ÁN GERVIEFNA
GLÚTENFRÍTT

FYRIR ÞIG OG BARNIÐ ÞITT

GLÚTENFRÍTT

www.vitta.is



KLÆDDU ÞIG UPP
FYRIR VETURINN

YFIRHAFNIR - PEYSUR - KULDASKÓR

Aleria bólukrem.

Liljeria 
frunsukrem. 

Rosonia froða.

Liljona mjúk hylki í leggöng.

Framhald af forsíðu ➛

Florealis er íslenskt lyfja-
fyrirtæki sem þróar og 
markaðssetur jurtalyf og 

lækningavörur við ýmsum vægum 
sjúkdómum,“ segir Guðný Trausta-
dóttir, markaðstengill hjá Vistor 
hf. „Fyrstu vörurnar eru komnar í 
helstu apótek á Íslandi og snemma 
á næsta ári munu þær fást í 
apótekum í Svíþjóð.“

Fjölbreytt vöruúrval
Framboð Florealis verður mjög 
fjölbreytt en nú eru komnar á 
markaðinn fjórar lækningavörur 
sem eiga það sameiginlegt að hafa 
virk innihaldsefni úr jurtum. Vöru-
línan er byggð upp með það að 
markmiði að bjóða upp á valkost 
sem byggir á virkum efnum úr 
náttúrunni en jafnframt að 
tryggja gæði, öryggi og virkni 
vörunnar.

Flest höfum við fundið fyrir 
ýmiss konar óþægindum eða 
vægum veikindum sem draga 
þó úr lífsgæðum. Markmið 
Florealis er að fólk geti fengið 
gæðavörur við hæfi til að draga úr 
þessum óþægindum og lágmarkað 
röskun á daglegu lífi.

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Florealis  
lækningavörur.

Vörur fyrir konur sem 
þjást af óþægindum á 
kynfærasvæði:

�  Rosonia - Froða fyrir kyn-
færasvæði. Froðan er ætluð 
til meðferðar á óþægindum 
og sýkingum á ytri kynfærum 
(bakteríu-, veiru- og sveppa-
sýkingum).

�  Rosonia myndar virkan 
varnarhjúp sem heldur 
örverum frá sýkta svæðinu og 
gefur slímhúðinni tækifæri til 
að endurnýja sig. Froðan inni-
heldur jurtaútdrátt úr skógar-
stokksrós (mallow) sem er 
ríkur af næringarefnum, er 
rakagefandi og hjálpar við 
uppbyggingu vefja.

�  Rosonia er CE merkt lækn-
ingavara.

Nú eru komnar á 
markaðinn fjórar 

nýjar lækningavörur sem 
eiga það sameiginlegt að 
hafa virk innihaldsefni úr 
jurtum. 

�  Liljonia mjúk hylki í leggöng. Hylkin eru ætluð til meðferðar á sýkingum 
í leggöngum (bakteríu-, veiru- og sveppasýkingum). Hylkin leysast upp 
og mynda einstakan varnarhjúp gegn örverum sem veitir slímhúðinni 
svigrúm til að endurnýja sig.

�  Liljonia er CE merkt lækningavara.
�  Nota má Rosonia og Liljonia saman til að vinna á óþægindum ef sýking 

er bæði á ytri kynfærum og inni í leggöngunum.

Húðvörur:
�  Aleria bólukrem. Kremið er 

ætlað til meðferðar á bólum 
og óhreinindum í húð. Kremið 
hefur bakteríudrepandi eigin-
leika auk þess sem það flýtir 
fyrir endurnýjun húðarinnar og 
veitir næringu og raka.

�  Aleria er CE merkt lækningavara.

�  Liljeria frunsukrem. Kremið er 
ætlað til meðferðar við frunsum.

�  Liljeria myndar virkan varnarhjúp 
sem kemur í veg fyrir að sýkingin 
dreifi sér, dregur úr einkennum 
(kláða og sviða) og gefur húðinni 
tækifæri til að gróa hraðar.

�  Liljeria er CE merkt lækningavara.

Eitt af virku efnasamböndunum 
í vörunum eru TIAB silfur-
jónir sem eru örveruhemjandi og 
mynda varnarhimnu yfir sýkta 
svæðið og hindra þannig að 
sýkingin dreifist. Varnarhimnan 
myndar þannig ákjósanlegar 
aðstæður fyrir gróanda og endur-
nýjun húðarinnar.

Fleiri vörur frá  
Florealis á næstunni
„Fleiri vörur eru á leiðinni frá 
Florealis í haust,“ segir Guðný. 
Við erum mjög spennt fyrir því 
að fyrsta jurtalyfið sem hefur 
hlotið skráningu á Íslandi er 
væntanlegt í nóvember en 
það heitir Lyngonia og er með 
jurtaútdrátt úr sortulyngi. Það er 
við vægum endurteknum þvag-
færasýkingum hjá konum. Einnig 
er von á geli við leggangaþurrki 
og rýrnun í slímhúð í leggöngum. 
Í gelinu er jurtaútdráttur úr 
rauðsmára.

Náttúrulegar lausnir
Um gjörvalla Evrópu er fólk í 
auknum mæli að leita í nátt-
úrulegar lausnir hvort sem um 
er að ræða matvæli, fatnað, lyf 
eða lækningavörur. Í árþúsundir 
hefur maðurinn leitað í jurtir til 
að lækna ýmsa algenga sjúk-
dóma og á síðustu árum hefur 
orðið mikil þróun á því sviði.

Auknar kröfur um  
gæði og öryggi
Kolbrún Hrafnkelsdóttir lyfja-
fræðingur er forstjóri Florealis 
en hún hefur áralanga reynslu úr 
lyfjaþróun. „Í jurtum og nátt-
úrunni eru ótal mörg efni sem 
hafa vísindalega sannaða virkni 
við ýmsum sjúkdómum og sagan 
segir okkur að fólk hafi nýtt sér 
það um aldir. Með aukinni þekk-
ingu koma auknar kröfur um 
gæði og öryggi sem við höfum 
haft að leiðarljósi í allri okkar 
vinnu,“ útskýrir Kolbrún.

Evrópska lyfjamálastofnunin 
hefur gefið út staðla og lyfjafor-
skriftir fyrir viðurkennd jurtalyf 
og á þeim grunni er Florealis að 
koma með á markað þrjú jurtalyf 
og fimm lækningavörur að auki.

Florealis vörurnar fást í helstu  apó-
tekum. www.florealis.com, https://
www.facebook.com/florealis/
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ÖRUGGT START ÖRUGGT START ÖRUGGT START ÖRUGGT START 
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM
Endingargóðir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir flestar gerðir 
bifreiða. Veldu þrautreynda vöru frá gæðaframleiðanda.
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Exide fæst í verslun Rekstrarlands, Vatnagörðum 10 og hjá útibúum Olís 
um land allt. Sími 515 1100 • pontun@olis.is • olis.is 

Frábært næsta útspil Volvo
Mest selda bílgerð Volvo er nú komin af nýrri kynslóð og ef XC90 hefur vakið athygli ætti þessi bíll 
enn frekar að gera það. Hann er með sömu drifrásum og XC90 og því sneggri, en líka betri. ➛6

Þegar kemur að öryggi gerir enginn betur en Volvo. Það er jú meiningin að árið 2020 látist enginn í Volvo-bíl og allt hvað varðar öryggisbúnaðinn í þessum bíl vekur athygli.



Er bíllinn tilbúinn fyrir kuldann í vetur?

Það eru yfirleitt gamlir Ferrari-
bílar sem seljast á himinháar 
upphæðir í uppboðshúsum 

heimsins, en minna um að gamlir 
Audi-bílar seljist fyrir mikið fé. 
Audi Quattro bíll, sem aðeins hefur 
verið ekið 51.857 kílómetra og er í 
frábæru ástandi, seldist þó á 72.050 
pund á Classic Car Auctions upp-
boðinu í Bretlandi fyrir skömmu. 
Það samsvarar um 10,5 milljónum 
króna. Það var helmingi hærra 
verð en búist hafði verið við að 
greitt yrði fyrir bílinn sem er af 
árgerð 1989.

Hann er með 2,2 lítra og 
fimm strokka vél sem skilar 217 
hestöflum til hjólanna. Hámarks-
hraði hans er 230 km/klst. sem 
þótti gott. Bæði ytra og innra 
byrði bílsins er í svo til óað-
finnanlegu ástandi og skýrir það 
að hluta til hátt verðið. Þar sem 
ekki voru framleiddir svo margir 
Audi Quattro bílar má búast við 
hækkandi verði svona bíla í slíku 
standi. Audi Quattro á glæsta sögu 
í rallakstri og var nánast ósigrandi 
í mörg ár.

28 ára Audi 
Quattro seldist 
á 10,5 milljónir

Dodge Charger og Challenger voru 
fyrstu bílar Fiat Chrysler bíla-
samsteypunnar sem fengu hina 
gríðaröfugu 707 hestafla Hellcat 
vél. Jeep Grand Cherokee Track-
hawk fylgdi svo í kjölfarið og 
nú hefur verið upplýst að fjórði 
bíllinn bætist við, þ.e. Chrysler 300 
Hellcat. 
Ekki verður langt að bíða þess bíls, 
en hann á að koma á markað strax 
á næsta ári. 
Chrysler 300 verður svo kynntur af 
nýrri kynslóð árið 2019 og þá mun 
bíllinn léttast mikið milli kyn-
slóða, breytast talsvert í útliti og ef 
til vill fá fjögurra strokka vél sem 
valkost. 
Chrysler 300 hefur verið á sama 
undirvagni allar götur frá árinu 
2004 og hefur aðeins fengið eina 
andlitslyftingu frá þeim tíma. 

707 hestafla 
Chrysler 300 
Hellcat 2018

Í fjölmiðlum hér á landi hefur 
nokkuð verið um það rætt 
nýlega að enn sé ekki tímabært 

að fjárfesta í rafbílum þar sem þeir 
séu ekki tilbúnir og því eigi fólk 
ekki að hugsa um þá á næstu árum. 
Á þessum efasemdaröddum vakti 
m.a. Sigurður Ingi Friðleifsson 
athygli í grein sem birtist á visir.is 

25. september undir yfirskriftinni 
„Ekki kaupa rafbíl“, þar sem hann 
benti jafnframt á fjölmargar gagn-
stæðar staðreyndir sem mæla 
einmitt með því að fleiri ökumenn 
taki rafbíla í notkun. Því hefur 
t.d. oft verið haldið á lofti að ekki 
sé hægt að fara í langt ferðalag á 
rafbíl þar sem ekki sé boðið upp á 
hleðslustöðvar utan höfuðborgar-
svæðisins. Þetta hefur breyst því 
þeim fjölgar mjög hratt þessa 
dagana og er nú t.d. vel hægt að 
aka til Akureyrar þar sem hægt er 
að hlaða bílana á nokkrum stöðum 
á leiðinni norður.

Frá Skotlandi til Ulan-Ude í 
Rússlandi
En kannski myndu ekki allir leggja 
í 12.000 kílómetra ferðalag frá 

Skotlandi til Ulan-Ude í Rússlandi 
á hreinum rafbíl, en það gerðu þau 
engu að síður hjónin Chris og Julie 
Ramsey sem fóru á Nissan Leaf í 
„Mongol Rally“ sem Chris stofnaði 
fyrir nokkrum árum í æfingaskyni. 
Ferðalaginu lauk 9. september 
í Ulan-Ude og í stuttu máli sagt 
gekk þeim mjög vel, engin teljandi 
vandamál komu upp og Leaf-inn 
stóð sig eins og hetja. Þau eru nú 
á leið til baka heim til Skotlands. 
Áður en ferðalagið hófst var bíllinn 
settur á alhliðadekk (all-terrain) 
auk þess sem álplata var sett á 
undirvagninn til að hlífa honum 
við skemmdum af völdum grjóts á 
misjöfnum vegunum. Þá var topp-
grind sett á þakið fyrir farangur, 
aftursætið fjarlægt og sitthvað fleira 
gert til undirbúnings.

Hlaðinn 111 sinnum
Keppnin hófst 16. júlí og var ekið 
um þrettán lönd áður en komið var í 
endamark þann 9. september í Ulan-
Ude í Síberíu sem er skammt frá 
landamærum Mongólíu. Þá höfðu 
Chris og Julie hlaðið bílinn 111 
sinnum í mislangan tíma og sums 
staðar við vægast sagt frumstæðar 
aðstæður eins og sjá má á mynd með 
fréttinni. Chris áætlar að rafmagns-
kaupin hafi kostað í kringum 100 
sterlingspund. Að lokinni keppni var 
bíllinn settur um borð í járnbrauta-
lest á leið til Eistlands þaðan sem 
þau aka 4.000 kílómetra leið heim 
til Aberdeen þangað sem þau eru 
væntanleg núna um mánaðamótin. 
Þá sem langar að taka þátt í næsta 
Mongol Rally geta skráð sig á the-
adventurist.com.

Fóru í 12 þúsund km 
ferðalag á Nissan Leaf

Porsche smíðaði löngum einungis 
sportbíla en hóf svo smíði jeppa 
og jepplinga. Ef marka má fréttir 
úr herbúðum Land Rover þá ætlar 
fyrirtækið að feta sömu stigu, en 
bara öfugt. Land Rover er þekkt 
fyrir smíði torfæruhæfra jeppa og 
jepplinga, en nú hljóma áætlanir 
fyrirtækisins upp á smíði fólksbíls. 
Hann á reyndar að hafa einhverja 
hæfni til að glíma við minni-
háttar torfærur. Þessi bíll á að vera 
smíðaður á sömu botnplötu og 
Jaguar XJ, stærsti fólksbíll Jaguar, 
og verður því væntanlega fremur 

stór bíll. Að auki á hann að verða 
hlaðinn lúxus og eingöngu drifinn 
áfram af rafmagni.

Þessum bíl verður í fyrstu ætl-
aður markaður í Bandaríkjunum, 
þá helst Kaliforníubúum og svo í 
Kína. Heyrst hefur að bílinn eigi 
að kynna á LA Motor Show árið 
2019 og að hann muni kosta um 
100.000 dollara og verður því ekki 
beint á færi almúgans. Miðað við 
lýsinguna á þessum fyrirætlaða bíl 
Land Rover mun hann helst eiga í 
samkeppni við bíla eins og Volvo 
V90 Cross Country og Audi A6 
Allroad, en talsverður markaður 
er fyrir slíka bíla. Hann gæti samt 
orðið hátt í helmingi dýrari. 

Land Rover smíðar fólksbíl

Oft var Nissan Leaf bíllinn hlaðinn við frumstæðar aðstæður.

Frá Skotlandi til 
Ulan Ude í Rúss-
landi, í gegnum 13 
lönd og hlóðu bíl-
inn 111 sinnum.

Land Rover Discovery.

Audi Quattro bíllinn sem boðinn var 
upp í Bretlandi.

www.visir.is/bilar

Umsjón blaðsins 
Finnur Thorlacius 
finnurth@365.is

Auglýsingar:  
Atli Bergmann  
atlib@365.is, Sími 512 5457 BÍLAR

 Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 
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Nýr fjórhjóladrifinn Suzuki S-Cross 
- meiri veghæð, nýjar öflugar- og sparneytnar vélar
gera frábæran bíl enn skemmtilegri og til í hvað sem er.
Þú kemst alla leið! 
Suzuki S-Cross er með ríkulegan staðalbúnað.

ÖFLUGUR
SUZUKI S-CROSS
BEINSKIPTUR, SJÁLFSKIPTUR OG FJÓRHJÓLADRIFINN

SUZUKI S-CROSS, 
BEINSKIPUR, SJÁLFSKIPTUR,´FJÓRHJÓLADRIFINN, 

FRAMDRIFINN! 

VERÐ FRÁ KR.

4.060.000 

KOMDU 
OG PRÓFAÐU 

HANN!

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.



Þó svo Porsche hafi uppi áform 
um að hætta að bjóða bíla sína 
með dísilvélum á það sama ekki 
við um systurfyrirtækið Audi. 
Audi er nefnilega að hugleiða að 
bjóða næstu kynslóð Audi S6 og 
S7 bíla sinna með dísilvélum. Audi 
hefur náð mikilli sölu á SQ5 og 
SQ7 bílum sínum sem búnir eru 
öflugum dísilvélum, en SQ5 var 
fyrsti bíll sportdeildar Audi sem 

búinn var dísilvél og því var fylgt 
eftir með því að bjóða SQ7 jepp-
ann með enn öflugri 435 hestafla 
dísilvél. 

BMW býður einnig M550d 
xDrive bíl sinn með öflugri dísilvél 
og selst hann líka vel. Stutt er víst 
í það að Audi muni sýna nýja kyn-
slóð A6 og A7 bíla sína og verða 
öflugri S-gerðir þeirra fyrst í boði 
með bensínvélum og svo er líklegt 

talið að þeir verði einnig í boði 
með öflugum dísilvélum. Ef af því 
verður er ekki líklegt að V8 TDI 
vélin úr Audi SQ7 verði í S6 og S7 
bílunum þar sem hún er of stór 
fyrir þá og kemst einfaldlega ekki 
fyrir í þeim. Líklegra er að 3,0 lítra 
bi-TDI V6 vélin verði í þeim, en 
nú er sú vél 326 hestöfl, en líklegt 
má telja að Audi útbúi hana í enn 
öflugri búningi.

Audi heldur tryggð við 
dísilvélar í næstu kynslóð

Hyundai Motor er í 35. sæti 
á lista yfir 40 verðmætustu 
fyrirtæki heims þriðja árið 

í röð. Fyrirtækið er nú metið á 
13,2 milljarða Bandaríkjadala sem 
er hækkun um 5,1% frá fyrra ári. 
Hyundai er nú sjötti verðmætasti 
bílaframleiðandi heims samkvæmt 
alþjóðlega greiningarfyrirtækinu 
Interbrand. „Við leggjum áherslu á 
að kynna okkur sem lífsstílsfyrir-
tæki frekar en bílaframleiðanda við 
ímyndaruppbyggingu Hyundai sem 
gæðaframleiðanda. Sú stefnumörkun 

hefur aflað okkur nýrra tækifæra á 
neytendamarkaði þar sem krafist er 
mikilla gæða og tækniframfara fyrir 
sanngjarnt verð,“ sagði Wonhong 
Cho, framkvæmdastjóri markaðs-
mála Hyundai, í tilefni af birtingu 
skýrslu Interbrand.

Kona á markað
Alls seldi Hyundai Motor tæpar 4,9 
milljónir ökutækja á síðasta ári, fleiri 
en margir helstu framleiðenda heims 
og hefur fyrirtækið fjórfaldað söluna 
síðan 2005. Auk þess að varðveita 

gott orðspor fyrirtækisins meðal 
neytenda með sölu á áreiðanlegum, 
hagkvæmum og sparneytnum bílum 
vinnur Hyundai einnig að því að 
styrkja stöðu sína frekar á jepplinga-
markaði með nýja sportjeppanum 
Kona sem fengið hefur mjög góðar 
móttökur hjá viðskiptavinum 
fyrirtækisins. Nú þegar eru komnar 
meira en tíu þúsund pantanir í Kona. 
Þá hefur Hyundai einnig sett i30 á 
markað í sérstakri sportútgáfu sem 
ber heitið i30N sem án efa á eftir 
að láta að sér kveða í alþjóðlega 

ökusportinu sem er fram undan.

Mikil gerjun hjá Hyundai
Mikið þróunarstarf á sér stað um 
þessar mundir hjá Hyundai á sviði 
sjálfbærra samgangna og hyggst 
fyrirtækið kynna fimmtán græna bíla 
fyrir árið 2020. 
Liður í því markmiði er Ioniq sem 
kom á markað fyrr á þessu ári og 
fljótlega er svo von á nýjum og 
rafknúnum vetnisbíl. Enn fremur 
vinnur Hyundai að þróun sjálfakandi 
bíla sem von er á innan fárra ára.

Huyndai á fleygiferð 
inn á verðmætalistana
Er í 35. sæti á lista yfir 40 verðmætustu fyrirtæki heims og er nú sjötti verð-
mætasti bílaframleiðandinn. Seldu alls um fimm milljónir ökutækja á síðasta 
ári. Vinnur að því að styrkja stöðu sína á jepplingamarkaðnum. 

Keppnislið Renault í Formúlu 
E, keppnisgrein FIA fyrir raf-
knúna keppnisbíla, fór með 

sigur af hólmi þriðja árið í röð, en 
Renault hefur unnið á hverju ári 
síðan keppnisgreinin var sett á lagg-
irnar árið 2015. Í fyrra tók Renault 
e.dams tvo titla þegar teymi Renault 
var kjörið keppnislið ársins 2016 
og Sébastien Buemi ökuþór ársins. 
Buemi var aðeins einu stigi frá því 
að verða stigahæsti ökumaðurinn 
á fyrsta keppnisárinu í Formúlu E, 
þ.e. árið 2015. Keppendur Renault 
eru staðráðnir í að taka báða titlana 
aftur á næsta ári þegar fjórða ver-
tíðin hefst, en víst er að samkeppnin 
verður harðari þá þar sem nokkur 
lið frá öðrum bílaframleiðendum 
hafa boðað þátttöku á næsta ári.

Renault 
sigursælt í 
Formúlu rafbíla

Volvo er nú að byggja verk-
smiðju í S-Karolínu í Banda-
ríkjunum og meiningin í 

fyrstu var að smíða þar nýju kyn-
slóðina af Volvo XC60 jepplingnum. 
Starfsemi í verksmiðjunni, sem er 
fyrsta verksmiðja Volvo í Banda-
ríkjunum, á að hefjast haustið 2018. 
Volvo hefur nú ákveðið að smíða 
þar einnig XC90 jeppann af næstu 
kynslóð hans sem koma skal árið 
2021. Þessi ákvörðun kemur ef til vill 
ekki á óvart í ljósi þess að nú er XC90 
jeppinn mest selda bílgerð Volvo í 
Bandaríkjunum. 

Þeir XC90 bílar sem seljast nú svo 
vel vestanhafs eru smíðaðir í Tors-
landa í Svíþjóð og því mætti heil-
mikið spara með því að smíða bílinn 
í Bandaríkjunum. 

Volvo mun bæta við 1.200 millj-
óna króna fjárfestingu í verksmiðj-
unni vegna smíði XC90 og fjölga 
starfsmönnum frá fyrirhuguðum 
2.000 starfsmönnum í 3.900. 

Volvo mun 
smíða XC90 í 
Bandaríkjunum 

Hyundai Kona sportjeppinn.

Ný kynslóð Audi A6.

JEPPADEKK 
fyrir felgustærðir 15 - 16 - 17 - 18 og 20 tommur

Sumar stærðir eru fáanlegar sem burðardekk (D,E).

Icetrack ehf. Sími 773 4334 · mtdekk@mtdekk.is
www.mtdekk.is
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522 4600
www.krokur.net

Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða 
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum 
viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

Taktu Krók á leiðarenda

Suðurhraun 3, 210 Garðabær

á þinni leið



Volvo XC60 jepplingurinn 
hefur verið mest seldi bíll 
Volvo í nokkurn tíma svo 

það er mikilvægt fyrir Volvo að 
misstíga sig ekki við gerð nýrrar 
kynslóðar hans, sem nýlega var 
kynnt heimsbyggðinni. Nær þriðji 
hver bíll sem Volvo selur er af 
gerðinni XC60. 

Volvo hefur reyndar lukkast afar 
vel að útfæra nýja bíla sína undan-
farið og hafa Volvo XC90 jeppinn 
og Volvo S/90 og V90 fólksbílar 
Volvo fengið fádæma góðar við-
tökur síðan þeir voru kynntir 
af nýrri kynslóð. Það var því við 
góðu að búast í Barcelona þangað 
sem bílablaðamönnum var hóað 
saman til að reyna gripinn nýja 
í sumar. Þegar ný kynslóð Volvo 
XC90 jeppans var kynnt fyrir um 
tveimur árum þótti hann hrika-
lega vel heppnaður og fallegur bíll 
og því var ef til vill ekki nema von 
að Volvo leitaði í sömu smiðju 
hvað útlit XC60 varðar og því 
er ekki að neita að nýr XC60 er 
dálítið sem smækkuð mynd hans. 
Svo sem ekki leiðum að líkjast. 

XC60 er ekki með nema 12 cm 
styttra milli hjóla en XC90 og 
hefur hjólhafið lengst um 9 cm 
á milli kynslóða á XC60. Bíllinn 
virðist allur stærri en forverinn 
og það sannast þegar inn í hann 
er komið. Mun lengra húdd ýtir 
undir þau áhrif að bíllinn sé all-
miklu stærri.

Fágun og fegurð við völd
Líkt og með XC90 jeppann er 
fegurðin við völd í innanrými 
XC60, ekkert til sparað í efnisvali 
og sami skandínavíski mínímal-
isminn svífur yfir vötnunum. 
Allt er svo fágað, vel frágengið 
og á svo réttum stað. Leður-
innréttingin í bílnum ber með 
sér ríkmannlegan blæ og bæði 
framsætin og aftursætin eru 
frábær og veita framsætin fyrir-
myndar stuðning. Höfuðpúðarnir 
í aftursætunum eru háir og eiga 
greinilega að vernda farþegana 
vel, en þegar kemur að öryggi 
gerir enginn betur en Volvo. Það 
er jú meiningin að árið 2020 látist 
enginn í Volvo-bíl og allt hvað 
varðar öryggisbúnaðinn í þessum 
bíl, sem og hverjum nýjum Volvo, 

KOSTIR OG GALLAR

VOLVO XC60
� FJÓRHJÓLADRIF
�  2,0 LÍTRA BENSÍNVÉL  

OG RAFMÓTORAR
� 407 HESTÖFL

Eyðsla frá: 2,1 l/100 km  
í blönduðum akstri
Mengun: 49 g/km CO2
Hröðun: 5,3 sek.
Hámarkshraði: 230 km/klst.
Verð frá: 7.490.000 kr.
Umboð: Brimborg

� Útlit
� Innanrými
� Aksturseiginleikar
� Hljóðlátur

� Útsýni gegnum framrúðu
� Plastnotkun í stokki  
milli framsæta 

AXARHÖFÐA 16

foliatec.is

5673322
LED Perur

Bjóðum nú felgur 
á ameríska-pallbíla
jeppa- Land Cruser
og alla fólksbíla 

Gæðavottaðar álfelgur

Reynsluakstur 
Finnur  
Thorlacius 
finnurth@365.is 

Vélarúrvalið 
samanstendur 
af T5 og T6 
bensínvélunum, 
254 og 320 
hestafla, T8 
bensínvél með 
rafmótorum að 
auki, 407 hest-
afla og D4 og D5 
dísilvélunum, 
190 og 230 
hestafla. Sam-
tals 5 vélarkostir 
og allir tengdir 
við 8 gíra sjálf-
skiptinguna.

er í þá áttina. Volvo XC60 er á 
botnplötu sömu gerðar og í XC90 
og fjöðrunarbúnaðurinn er svo 
til sá sami. Hægt er reyndar að fá 
loftpúðafjöðrun, en panta þarf 
slíkt sérstaklega. En það er fleira 
sem XC60 á sameiginlegt með 
XC90, en það eru vélarnar og í 
báðum gerðum er Aisin 8 gíra 
sjálfskipting með öllum vélar-
gerðum og beinskipting ekki í 
boði.

Fimm vélarkostir –  
mikil aksturshæfni
Vélarúrvalið samanstendur af 
T5 og T6 bensínvélunum, 254 og 
320 hestafla, T8 bensínvél með 
rafmótorum að auki, 407 hestafla 
og D4 og D5 dísilvélunum, 190 og 
230 hestafla. Samtals 5 vélarkostir 
og allir tengdir við 8 gíra sjálf-
skiptinguna. Með T8 Twin Engine 
drifrásinni er bíllinn aðeins 5,3 

Með Volvo XC60 er kominn skæður keppinautur bíla eins og Audi Q5, BMW X3, Mercedes Benz GLC, Porsche Macan og Lexus NX
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sekúndur í hundraðið og sneggri 
en XC90 með sömu drifrás þar 
sem bíllinn er talsvert léttari. 
Svona tölur eiga fremur við sport-
bíla en sportjeppa og er XC60 T8 
fyrir vikið alger raketta. Reyndar 
telst engin þessara véla neinn 
letingi og engar þeirra skortir afl. 
Var það reynt í akstrinum í Barce-
lona. 
Það verður að segjast að aksturs-
geta og hegðun XC60 sé enn betri 
en í XC90 og svo virðist sem Volvo 
hafi heilmikið lært á milli tilkomu 
þessara tveggja bíla. Reyndar 
hefur heyrst að sú reynsla muni 
síðan einnig skila sér í nýrri 
árgerðum af XC90 jeppanum. 
Rásfesta og akstursgeta XC60 er 
fjári góð og verður að hrósa Volvo 
fyrir hve vel hefur tekist að setja 
upp fjöðrun bílsins. Bíllinn er svo 
hæfilega stífur en samt þægilegur 
og alveg var sama hvort bíllinn 
var stilltur í Comfort, Dynamic, 
Off Road eða Eco akstursstill-
ingar, hann var alltaf þægilegur en 
tilbúinn til átaka. 
Hér er því kominn hrikalega 
hæfur akstursbíll sem slær 
út stóra bróðurnum XC90 og 
mörgum bílum keppinautanna í 
leiðinni.

XC60 T8 er vörugjaldslaus
Þegar velja skal um hvaða gerð 
Volvo XC60 sé best að kaupa er 
rétt að hafa í huga að skattalegrar 
ívilnunar nýtur fyrir tengiltvinn-
bíla sem menga undir 50 g/km og 
það á við XC60 T8. Því fæst með 
þeirri gerð öflugasta og best búna 
útfærsla bílsins á aðeins 700.000 
krónum meira en þeirri ódýrustu. 
Engin vörugjöld eru greidd af 
þeim bíl. Ódýrasta gerð XC60 

er með aflminni dísilvélinni og 
kostar 6.790.000 krónur en XC60 
T8 með öskrandi 407 hestafla 
drifrás kostar 7.490.000 kr. 
Hafa má einnig í huga þann 
sparnað sem af því hlýst á líf-
tíma bílsins að þurfa örsjaldan 
að fylla bílinn af eldsneyti, því 
rafmagnið dugar eitt flesta daga 
ársins. Þessi T8 gerð bílsins verður 
þó ekki alveg strax í boði en ætti 
að fást öðrum hvorum megin 
við áramótin. Með Volvo XC60 
er kominn skæður keppinautur 
bíla eins og Audi Q5, BMW X3, 

Við höfum opnað nýtt hjólbarðaverkstæði sem er sérhannað fyrir starfsemina, með tækjabúnaði og 
aðstöðu til að veita öllum bílum fyrsta flokks hjólbarðaþjónustu. Þetta fullkomna verkstæði býður m.a. upp 
á þá nýjung að vöruflutningabílar geta ekið í gegnum það. Velkomin, við dekkjum alla bíla í Breiðhöfða.

Nesdekk / Breiðhöfða 13 / 110 Reykjavík / nesdekk.is / 590 2080

STÆRÐIN SKIPTIR EKKI MÁLI!

Breiðhöfði Nýtt dekkjaverkstæði
Breiðhöfða 13

Stokkurinn í miðju bílsins vekur athygli en hann þykir heldur fyrirferðarmikill og of mikið plast í honum.

Bíllinn er mjög hljóðlátur og því er hægt að hækka vel í fallegri og hljómþýðri rokktónlist sem yljar að morgni. 
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Kraftvélar fóru nýverið að 
bjóða Iveco Daily atvinnu-
bíla með Achleitner fjór-

hjóladrifi. Um er að ræða mjög öfl-
ugt fjórhjóladrif þar sem bílarnir 
eru með sídrifi og með millikassa 
og háu og lágu drifi. „Við finnum 
fyrir auknum áhuga á Iveco Daily 
með Achleitner fjórhjóladrifi, 
bílarnir eru með læsingum á 
millikassa og læsingum á fram- og 
afturdrifi. Auk þess sem þeir eru 
búnir undirvagnsvörn og sjö senti-
metra upphækkun,“ segir Ívar Þór 
Sigþórsson, sölustjóri atvinnubif-
reiða hjá Kraftvélum. Í Achleitner 
fjórhjóladrifsútfærslunni er hægt 
að velja á milli þess að hafa Daily 
beinskiptan eða með átta gíra HI-
MATIC sjálfskiptingu frá ZF.

„Við erum nú þegar með í 
pöntun og afhendingu Iveco Daily 
sendi-, pall- og flokkabíla með 
Achleitner fjórhjóladrifi,“ upp-
lýsir Ívar. Hann segist finna fyrir 
því að viðskiptavinir þurfa á að 
halda atvinnubílum með öflugu 
fjórhjóladrifi. „Margir af okkar við-
skiptavinum eru að nota bílana við 
mjög krefjandi aðstæður og í þeim 
tilfellum henta hefðbundnir eind-
rifs – og fjórhjóladrifsbílar ekki 
nægjanlega vel. Þar sem Achleitner 
drifkerfið er með millikassa og 
læsingum þá nýtast bílarnir við-

skiptavinum okkar mun betur.“
Ívar nefnir í því sambandi að 

bæjarfélög eru að nota Iveco Daily 
bílana í snjómokstur. „Það eru 
rekstraraðilar sem þurfa að koma 
vöru og þjónustu til skila við allar 
aðstæður og þá skiptir máli að 

hafa sterkbyggða bíla með öflugan 
drifbúnað.“ Að sögn Ívars eru Iveco 
Daily einu bílarnir í sínum flokki 
sem byggðir eru á heilli grind og er 
hægt að fá þá í mjög fjölbreyttum 
útfærslum frá 3.500-7.200 kílóa 
heildarþyngd.

Iveco Daily er hægt að fá með allt að 6,2 m palli.

Daily sendibíll er í boði með allt að 19,6 rúmmetra flutningsrými.

Daily vinnuflokkabíll með Achleitner fjórhjóladrifi tilbúinn í átök. 

KYNNING:

Reynast vel við  
íslenskar aðstæður
Kraftvélar eru umboðsaðilar fyrir Iveco atvinnubíla sem 
hafa reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður.

Í hvaða nýjum bílum skyldu 10 
bestu vélar heims vera? Til að 
finna það út leggur bandaríski 

bílavefurinn WardsAuto.com á sig 
mikla vinnu á hverju ári og birtir í 
kjölfarið lista yfir þær 10 bestu að 
sínu mati. WardsAuto.com hefur 
gefið út þennan lista frá árinu 
1995, eða í 22 ár. Þær vélar sem 
koma til greina á hverju ári þurfa 
annaðhvort að vera glænýjar 
eða að á þeim hafa verið gerðar 
umtalsverðar breytingar. Lagt 
er mat á afl þeirra, tog, eyðslu, 
tækni sem notuð er, hversu mikið 
og fagurt hljóð þær láta frá sér 
og þær bornar saman við vélar 
annarra framleiðenda með svipað 
sprengirými. Þetta er fyrsta árið 
sem engin af 10 bestum vélum 
ársins er V8 vél og segja má að 6 
strokka vélar hafi leyst þær fag-
mannlega af hólmi. Af þessum 10 
vélum er notast við forþjöppur 
í 7 þeirra og eiga þær greini-
lega stóran þátt í aflaukningu og 
minni eyðslu þeirra. Bílarnir sem 
vélar þessar eru í þetta árið eru 
eftirfarandi:

BMW M240i – 3,0 lítra og 6 strokka 
bensínvél með forþjöppu (335 hö.)
Chevrolet Volt – 1,5 lítra bensínvél 
sem hleður rafmagni á rafmótora 
bílsins (149 hö.)
Chrysler Pacifica Hybrid – 3,6 lítra 
og 6 strokka Pentastar V6 bensínvél 
(260 hö.)

Ford Focus RS – 2,3 lítra og 4 
strokka bensínvél með forþjöppu 
(350 hö.)
Honda Accord Hybrid – 2,0 lítra og 
4 strokka bensínvél (212 hö.)
Hyundai Elantra Eco – 1,4 lítra og 4 
strokka bensínvél með forþjöppu 
(128 hö.)
Infinity Q50 – 3,0 lítra og 6 strokka 
bensínvél með 2 forþjöppum (400 
hö.)
Mazda CX-9 – 2,5 lítra og 4 strokka 
bensínvél með forþjöppu (250 hö.)
Mercedes Benz C300 – 2,0 lítra og 4 
strokka bensínvél með forþjöppu 
(241 hö.)
Volvo V60 Polestar – 2,0 lítra og 4 
strokka bensínvél með forþjöppu 
og keflablásara (362 hö.)
Mynd: Vélin í Infinity Q50 er 400 
hestöfl.

10 bestu vélarnar
Í fyrsta skiptið engin V8 vél og sjö 
þeirra með forþjöppu.

Lincoln, lúxusbílaarmur Ford 
hefur ekki gengið sem best í 
sölu bíla sinna á þessum áratug 

og hefur verið með að meðaltali um 
0,6% markaðshlutdeild á banda-
rískum bílamarkaði þennan áratug. 
Lincoln má muna fífil sinn fegurri, 
en fyrirtækið var með 1,5% hlut-
deild árið 1991 og var alltaf vel yfir 
1% markinu 15 síðustu ár síðustu 
aldar. 

Nú er þó ljós í myrkrinu því nýr 
Lincoln Continental selst mjög 
vel enda þar mjög fagur bíll á ferð. 
Margir hafa heillast af útliti hans 

og heimsótt sýningarsali Lincoln 
í kauphugleiðingum en komist að 
því að sú útfærsla hans sem freistar 
er of dýr og fyrir vikið hafa margir 
þeirra keypt ódýrari gerðir Lincoln 
bíla.

Continental er dýr
Þannig hefur Continental dregið 
til sín viðskiptavini sem í upphafi 
ætluðu ekki að kaupa minni gerðir 
Lincoln-bíla en endað á því að 
kaupa einhvern þeirra. Grunnútgáfa 
Lincoln Continental kostar 45.925 
dollara en dýrasta og best búna gerð 

hans kostar heila 82.000 dollara. 
Margir þeir sem ætluðu að fjárfesta í 
Continental hafa endað á að kaupa 
MKZ fólksbílinn eða MKC jeppann. 
Sala Lincoln jókst um 3,2% á fyrstu 
8 mánuðum ársins á tíma þar sem 
lúxusbílamarkaðurinn hefur staðið 
í stað á milli ára. Lincoln Continen-
tal selst líka mjög vel í Kína og hefur 
það hjálpað Lincoln mikið. Hjá 
sumum af sölustöðum Lincoln í 
Bandaríkjunum eru bílastæðin full 
af notuðum BMW 7-línu bílum sem 
kaupendur Lincoln Continental bíla 
hafa sett uppí kaupin.

Lincoln slær í gegn
Viðskiptavinir sem ætluðu að kaupa Continental kaupa á 
endanum ódýrari Lincoln-bíla. Setja BMW upp í kaupin.

Lincoln Continental árgerð 2018.
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Við höfum áður 
hannað og fram-

leitt dekk með Nokian 
með góðum árangri.

Steinar Sigurðsson

STÓRSÝNING! 
laugardaginn 7. október kl. 11-16 EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

Nissan Navara AT38 MB Sprinter AT46 Toyota LC150 AT38 Iveco AT40 Toyota Hilux AT38

FULLT PLAN 
AF FLOTTUM 
BÍLUM!

FULLT AF NÝJUM TÆKJUM
Í SÝNINGARSALNUM!

LAGERSALA!
Við tókum til á lagernum hjá okkur og 
seljum nú ýmsar vörur fyrir eldri bíla og 
Yamaha tæki á frábæru verði. 
Komdu og gerðu frábær kaup! 

• Grillgrindur
• Ljósahlífar
• Ljóskastarar
• Pallhús og palldúkar
• Ónotuð orginal dekk og felgur
• Felgur
• Dekk 
• FOX demparar
• Yamaha varahlutir
• ... og margt, margt, fleira! 

Arctic Trucks Ísland ehf. 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

Sími        540 4900 
Netfang     info@arctictrucks.is
Vefur       www.arctictrucks.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

TILBOÐ Í BÚÐ

* afsláttur gildir ekki fyrir 
Nokian AT44 dekk.

15% AFSLÁTTUR af öllum vörum í 
verslun og frábær tilboð á völdum 
vörum*. 

Mikið verður um dýrðir 
í höfuðstöðvum Arctic 
Trucks næsta laugardag 

þegar stórsýning fyrirtækisins fer 
fram milli kl. 11 og 16 að Kletthálsi 
3 í Reykjavík. Þar verður meðal 
annars frumsýndur nýr og endur-
bættur Toyota Landcruiser AT44 
sem er á Nokian AT44 dekkjum og 
hlaðinn aukabúnaði.

Þetta er því sýning sem jeppa- 
og ferðaáhugafólk ætti ekki að 
láta fram hjá sér fara, segir Steinar 
Sigurðsson, sölustóri Arctic Trucks 
á Íslandi. Hann segir Arctic Trucks 
bjóða upp á staðlaða breytinga-
pakka fyrir flestar gerðir 4x4 bíla 
og vinna náið með bílaumboðum 
þar sem viðskiptavinur getur 
gengið frá bílakaupum ásamt 
breytingapakka í einu. „Þrátt fyrir 
fjölbreytta starfsemi okkar snýr 
kjarnastarfsemi fyrirtækisins nú 
sem áður að breytingum á bílum. 
Í tæknideild okkar eru fjórir 
starfsmenn sem sjá um að hanna 
og staðla breytingapakkana fyrir 
viðskiptavini okkar. Þessir pakkar 
okkar eru raunar staðlaðir úti um 
allan heim þar sem við erum með 
starfsstöðvar, t.d. á Englandi, í 
Noregi og Dúbaí og einnig þar sem 
fyrirtæki vinna samkvæmt sérleyfi 

KYNNING:

Leiðandi á sínu sviði
Næsta laugardag heldur Arctic Trucks stórsýningu í höfuðstöðvum sínum að Kletthálsi. Þar verða 
spennandi vörur kynntar, verkstæðið verður opið gestum og góð tilboð verða í versluninni.

Steinar Sigurðs-
son, sölustóri 
Arctic Trucks, og 
nýja 44 tommu 
dekkið sem 
fyrirtækið fram-
leiðir í samvinnu 
við Nokian. 
MYND/EYÞÓR

frá okkur, t.d. í Rússlandi, Póllandi, 
Suður-Afríku og víðar.“

Nýtt og glæsilegt dekk
Á laugardaginn ætlar fyrirtækið 
m.a. að sýna nýtt 44 tommu dekk 
sem það framleiðir í samvinnu við 
Nokian en um er að ræða stærsta 
radíal jeppadekk í heimi. „Við 
höfum áður hannað og framleitt 
dekk með Nokian með góðum 

árangri og þessi dekk eru svakalega 
flott. Það er mikill akkur fyrir okkur, 
og sérstaklega ferðaþjónustuna, 
að fá svona stór og öflug dekk sem 
eru sérhönnuð með vetrarakstur í 
huga. Þau endast tvöfalt lengur en 
sambærileg dekk og koma negld frá 
Nokian. Naglarnir sitja mjög vel í 
dekkjunum og slitna með dekkinu 
niður, ólíkt öðrum dekkjum, þar 
sem þeir leggjast til hliðar og detta 

svo úr. Svona dekk eru sannarlega 
tilbúin í snjó- og ísakstur. Fyrsta 
sendingin af dekkjunum kláraðist 
á mettíma og næsta sending er nú 
þegar upppöntuð.“

Gæðamerki
Á sýningunni verða einnig til sýnis 
ýmsir spennandi bílar sem Arc-
tic Trucks hefur smíðað síðustu 
mánuðina, svo sem AT38 útgáfur 

af Nissan Navara og Toyota Hilux, 
Iveco AT40 og fleiri glæsilegir bílar. 
„Við erum einnig umboðsaðilar 
fyrir Yamaha og hafa snjósleðarnir 
og fjórhjólin frá þeim verið vinsæl 
meðal landsmanna auk þess sem 
utanborðsmótorar frá sama merki 
hafa selst vel. Flestir sem kaupa 
vörur frá Yamaha kaupa þær aftur og 
aftur enda miklar gæðavörur.“

Arctic Trucks er einnig viður-
kenndur þjónustuaðili fyrir allar 
gerðir Toyota-bíla, ekki bara jeppa. 
„Verkstæðið verður opið gestum á 
laugardag þar sem þeim býðst að 
skoða bíla sem eru í smíðum auk 
þess sem gestir geta gert frábær 
kaup á lagersölu. Vörur í versluninni 
verða á tilboðum og boðið verður 
upp á léttar veitingar.

Nánari upplýsingar má finna á 
www.arctictrucks.is.
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Nýja týpan af Volkswagen Polo er nú stærri en fyrsta kynslóð af Golf sem þykir sláandi tíðindi. Nýja kynslóðin er átta sentimetrum lengri en forverinn. 

Reynsluakstur 
Finnur  
Thorlacius 
finnurth@365.is 

KOSTIR OG GALLAR

VOLKSWAGEN 
POLO

� FRAMHJÓLADRIF
� 1,0 LÍTRA TSI BENSÍNVÉL
� 95 HESTÖFL

Eyðsla frá: 4,6 l/100 km í bl. akstri
Mengun: 105 g/km CO2
Hröðun: 7,2 sek.
Hámarkshraði: 187 km/klst.
Verð frá: 2.390.000 kr.
Umboð: Hekla

� Útlit
� Innanrými
� Aksturseiginleikar
� Hljóðlátur

� Útsýni gegnum framrúðu
�  Plastnotkun í stokki  

milli framsæta 

Volkswagen Polo hefur verið í 
framleiðslu hjá Volkswagen 
síðan árið 1975 og hefur 

selst í yfir 14 milljónum eintaka. 
Eins og oft vill verða með nýjar 
kynslóðir bíla hefur Polo stækkað 
og er nú orðinn nokkru stærri bíll 
en fyrstu kynslóðir Volkswagen 
Golf. Polo lengist nú um 8 senti-
metra, breikkar en lækkar þó til 
þaksins. Hjólhafið lengist þó meira 
en heildarlenging bílsins og er nú 
9,2 cm lengra á milli hjóla. Skott-
rými Polo stækkar líka heilmikið, 
eða um 71 lítra. Einna athygli-
verðast með nýja kynslóð bílsins 
er að nú má fá hann með stafrænu 
mælaborði og minnist greinarrit-
ari ekki að slíkt sé fáanlegt í öðrum 
svo smáum bíl. Reyndar var fyrsti 
bíllinn sem undirritaður sá með 
stafrænu mælaborði lúxusbílinn 
Jaguar XJ fyrir um 7 árum, en sá 
fyrsti sem ekki telst til lúxusbíla 
Volkswagen Passat fyrir ríflega 
tveimur árum. Þetta er til marks 
um það að tækni sem þótti stefnu-
markandi og sást fyrst í rándýrum 
lúxusbílum fyrir nokkrum árum 
er nú komin í smábíla. Annað 
óvenjulegt við Polo nú er að hann 
má fá með 300 vatta hljóðkerfi og 
telst það ekki heldur algengt fyrir 
smábíla að hugað sé svo vel að 
hljóðkerfinu.

Átta vélarkostir
Það verður ekki annað sagt en 
Volkswagen hafi lukkast vel við 
endurhönnun Polo, hann er í raun 
hrikalega laglegur smábíll, nú með 
örlítið hvassari línum og sport-
legri. Polo mun nú aðeins fást með 
5 hurðum og 3 hurða útgáfan er 
horfin. Vélarúrvalið í Polo spannar 
allt frá 65 hestafla vél til 200 
hestafla í GTI-útfærslu hans. Með 
1,0 lítra vél má fá hann í 65, 75 og 
95 hestafla útgáfum og sú öflugasta 
þeirra með forþjöppu. Seinna meir 
mun Polo bjóðast með 115 hestafla 
útgáfu með sömu 1,0 lítra vél. 
Allar 1,0 lítra vélarnar eru þriggja 
strokka. Þá verður einnig í boði 
150 hestafla 1,5 lítra og fjögurra 
strokka vél. Vélin í tilvonandi 
GTI-útgáfunni verður 2,0 lítrar og 
200 hestöfl og er sá bíll aðeins 6,7 
sekúndur í hundraðið. Þá verður 
einnig í boði metanútgáfa Polo, 90 

Polo verður fullorðinn
Sjötta  kynslóð 
Polo hefur 
stækkað, batnað, 
fríkkað og býðst 
nú í enn feiri út-
gáfum en áður. 
Polo verður í 
boði í GTI-út-
gáfu með 200 
hestafla vél, en 
kemur þó síðar.

hestöfl og 1,0 lítra TGI-vél. Tvær 
dísilvélar eru í boði, báðar 1,6 lítrar 
og 80 og 95 hestöfl. Það verður því 
um mikið vélarúrval að ræða fyrir 
kaupendur Polo. Velja má milli 
beinskiptingar og frábærrar DSG-
sjálfskiptingar.

Mikið aukið innanrými
Með 8 cm lengri bíl og 9,2 lengra á 

milli hjóla hefur innanrými bílsins 
eðlilega aukist mjög mikið og fer nú 
hrikalega vel um aftursætisfarþega, 
sem og þá sem fram í sitja. Þegar 
komið er þó inn í bílinn vekur samt 
mesta kátínu að sjá TFT 8 tommu 
active info skjáinn fyrir miðju mæla-
borðsins sem leysir af hólmi takkager 
fyrri kynslóðar. Eins og títt er með 
Volkswagen-bíla er innréttingin 

bæði falleg, sérlega stílhrein og gerð 
úr vönduðum hráefnum. Allt virðist 
ferlega vel smíðað og sterklegt. Þessi 
innrétting á greinilega að endast og 
það gera þær vanalega í Volkswagen-
bílum. Eins og gríðarlegt vélarúr-
valið þá má velja um 5 mismunandi 
gæði innréttingarinnar, allt eftir því 
sem menn tíma í slíkt og munar þar 
talsverðu í verði. Volkswagen Polo 
er furðu vel búinn bíll tæknilega og 
má nefna aðstoðarkerfi líkt og fram-
skynjara með vöktun á gangandi 
vegfarendum, blindsvæðaskynjara og 
bílastæðahjálp, sem þó er valbún-
aður. Upplýsinga- og afþreyingarkerfi 
eru líka til fyrirmyndar. Ef undan ein-
hverju á að kvarta fannst mér útsýnið 
út úr framrúðunni skert, þaklínan 
of neðarlega og of fyrirferðarmiklir 
A-póstar. Einnig er plastnotkunin á 
stokknum milli framsætanna fremur 
fátækleg.

Góður akstursbíll  
og hljóðlátur
Eins og við mátti búast er akstur nýs 
Polo fágaður og góður og í raun fannst 
mér alltaf eins og ekið væri á Golf, 

en það er ekki leiður samanburður. 
Bíllinn er þéttur og stífur, enda stífni 
yfirbyggingarinnar mikið aukin milli 
kynslóða. Fjöðrunin er afar vel stillt 
og það gleður mjög farþega hvað bíll-
inn er hljóðlátur. Mjög auðvelt er að 
fara hratt í beygjurnar á þessum Polo 
og hann hallar sér afar lítið til hliðar 
við það. Aksturseiginleikar þessa bíls 
eru afar hentugir til borgaraksturs 
og enn skemmtilegri er aksturinn ef 
flýta skal sér milli borgarhluta. Nýr 
Polo með mjög aukið hjólhaf er þó 
orðinn miklu hæfari bíll til aksturs 
í lengri ferðum og liggur eins og 
klessa á þjóðvegunum. Þessir góðu 
eiginleikar plús allt það ágæta rými 
sem nú finnst í Polo, fyrir bíl sem 
kostar á bilinu rúmar tvær milljónir 
til um þriggja milljóna eftir vélar-
kosti og innréttingu, hljómar bara 
ansi vel. Það að eiga smábíl, eins og 
Polo er skilgreindur, er ekki eins og 
að eiga smábíl hér áður fyrr. Akstur 
og hegðun þessa bíls býður upp á 
ekkert verri tilfinningu en í mörgum 
öðrum bílum í millistærðarflokki. 
Ekki slæmt það. Von er á nýjum Polo 
bráðlega í haust í Heklu.

Hægt er að fá 300 watta hljóðkerfi í nýjustu kynslóð VW Polo. 

Með allir þessari lengingu fæst skárra rými í skottinu. Vélarúrvalið í Polo spannar allt frá 65 hestafla vél til 200 hestafla.
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FORD Focus 
Trend 1,6 
Station
Skr.03.2005, ekinn 
139 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 880.000. 
Nýleg tímareim.
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SUZUKI Grand 
Vitara 
Premium
Skr. 06.2011, ekinn 
46 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 
Verð 4.290.000

SUZUKI Grand 
Vitara XL-7
Skr. 06.2007, ekinn 
95 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur, 7 sæta. 
Verð 2.390.000

Gott úrval af notuðum bílum

Komdu og 
skoðaðu úrvalið

SUZUKI Swift 
GL 4x4
Skr. 06.2011, 
ekinn 44 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 2.090.000

TOYOTA  
Avensis Sol
Árgerð 2006, ekinn 
154 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. 
Verð 1.490.000

SUZUKI Liana 
4x4
Skr. 12.2004, 
ekinn 162 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 790.000

VW Polo 
Comfortline
Skr. 09.2007, 
ekinn 110 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. 
Verð 1.150.000. 
Nýleg tímareim.

NISSAN Pathfinder SE
Skr. 06.2008, ekinn 64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.450.000. 

kr. 3.890.000

Til
bo

ð

SUZUKI Grand 
Vitara Premium.

 Skr. 06.2013, 
ekinn 76 Þ.KM, 

bensín, sjálfskiptur, 
dráttarbeisli. 

Verð 3.350.000. 

Rnr.101794.

SUZUKI SX4  
S-Cross GL.4x4.

Skr. 07.2016, 
ekinn 48 Þ.KM, 

bensín, 5 gírar. 

Verð 3.250.000. 

Rnr.101803.

DACIA Duster. 

Skr. 05.2016,
ekinn 34 Þ.KM, 

dísel, 6 gírar, dráttarbeisli. 

Verð 2.580.000. 

Rnr.101808.

SUZUKI Grand 
Vitara Premium.

Skr. 06.2015, 
ekinn 55 Þ.KM, 

bensín, sjálfskiptur. 

Verð 3.990.000. 

Rnr.101780.

VW Golf Comfort- 
line 4motion. 

Skr. 07.2015, 
ekinn 74 Þ.KM, 

dísel, 6 gírar. 

Verð 3.380.000. 

Rnr.101674.

FORD Mondeo 
Titanium. 

Skr. 06.2012, 
ekinn 73 Þ.KM, 

dísel, sjálfskiptur. 

Verð 2.490.000. 

Rnr.101384.

HONDA CR-V 
Elegance. 

Skr. 12.2015, 
ekinn 48 Þ.KM, 

bensín, sjálfskiptur. 

Verð 4.250.000. 

Rnr.101748.

HYUNDAI Getz. 

Skr. 07.2007, 
ekinn 163 Þ.KM, 

bensín, sjálfskiptur. 

Verð 590.000. 

Rnr.101604.

SUZUKI Grand 
Vitara XL-7. 

Skr. 10.2006, 
ekinn 154 Þ.KM, 

bensín, sjálfskiptur,  
dráttarbeisli, 7 manna. 

Verð 1.250.000. 
Rnr.101793.

VW Polo 
Trendline. 

Skr. 06.2013, 
ekinn 73 Þ.KM, 

bensín, 5 gírar. 

Verð 1.480.000. 

Rnr.101749.

HYUNDAI i20 
Classic. 

Skr. 06.2011, 
ekinn 120 Þ.KM, 

bensín, 5 gírar. 

Verð 890.000. 

Rnr.101651.

HYUNDAI i20 
Classic. 

Skr. 05.2014, 
ekinn 46 Þ.KM, 

dísel, 6 gírar. 

Verð 1.750.000. 

Rnr.101602.

SUZUKI Jimny 
JLX. 

Skr. 06.2013, 
ekinn 82 Þ.KM, 

bensín, 5 gírar. 

Verð 1.690.000. 

Rnr.101779.

SUZUKI Swift GL 
4x4. 

Skr. 06.2015, 
ekinn 43 Þ.KM, 

bensín, 5 gírar. 

Verð 1.990.000. 

Rnr.101440.

SUZUKI SX4 
S-Cross GL 4x4. 

Skr. 07.2016, 
ekinn 48 Þ.KM, 

bensín, sjálfskiptur. 

Verð 3.550.000. 

Rnr.101768.

SKODA Octavia 
Ambiente Combi 
4x4. 

Skr. 03.2013, 
ekinn 89 Þ.KM, 

dísel, sjálfskiptur,  
dráttarbeisli. 

Verð 2.980.000. 
Rnr.101542.

SUZUKI Alto GL. 

Skr. 12.2014, 
ekinn 39 Þ.KM, 

bensín, 5 gírar. 

Verð 1.290.000. 

Rnr.101696.

SUZUKI Grand 
Vitara Premium. 

Skr. 06.2012, 
ekinn 84 Þ.KM, 

bensín, sjálfskiptur. 

Verð 2.750.000. 

Rnr.101784.

Vetrardekk fylgja öllum bílunum



Tesla hefur áður hætt 
framleiðslu ódýrustu 

gerðar Model S bílsins.

Tyrkland / Ísland 6. okt. Kl. 18:45   −   Ísland / Kosóvó 9. okt. Kl. 18:45

 4 dekk frá 24.000.-
Öll helstu fólksbíla og Jeppadekk

Fjölbreytt þjónusta

Tyrkland / Ísland 6. okt. Kl. 18:45   −   Ísland / Kosóvó 9. okt. Kl. 18:45

ÁFRAM ÍSLAND

Vaxtalaust í allt að 6 mánuði

DREIFÐU GREIÐSLUNUM

SKEMMTILEGA ÓDÝR
OPIÐ: VIRKA DAGA 10 - 19 - HELGAR 12 - 16

Nýbýlavegur 2 Kópavogi
Sími: 578 7474 - www.dekkverk.isDaimler, móðurfyrirtæki Mercedes 

Benz, hefur fjárfest í ísraelska fyrir-
tækinu StoreDot sem er að þróa 
rafhlöður sem má fullhlaða á fimm 
mínútum. StoreDot hefur tekist að 
safna 6,4 milljarða fjárfestingum 
til þróunar þessara rafhlaða frá 
aðilum eins og Samsung og Roman 
Abramovitsj eiganda Chelsea og 
nú Benz. StoreDot kallar þessar 
byltingarkenndu rafhlöður Flash-
Battery og er þeim ætlað að leysa 
af hólmi lithium ion tæknina í 
framleiðslu rafhlaða. Mercedes 
Benz hefur þá trú að þessar nýju 
rafhlöður muni í komandi framtíð 
verða í rafmagnsbílum sínum. 
Daimler hefur ekki lagt í vana sinn 
að fjárfesta mikið utan heima-
landsins Þýskalands og ætti það að 
sýna hve mikla trú fyrirtækið hefur 
á þessari nýju tækni StoreDot.

Benz fjárfestir í 
hleðslutækni

Það er þekkt að bílafyrirtæki sem 
tilheyra sömu bílafjölskyldu noti 
sömu íhluti, svo sem undirvagna. 
Bæði Dodge og Maserati tilheyra 
Fiat Chrysler bílafjölskyldunni 
og þar á bæ hefur verið ákveðið 
að Dodge Charger muni fá sama 
undirvagn og er nú undir Maserati 
Ghibli bílnum. Til stóð reyndar 
að margir af bílum Fiat Chrysler 
Automobiles myndu fá undir-
vagninn frá Alfa Romeo Giorgio, 
en það verður ekki í tilfelli Dodge 
Charger. Bæði Dodge Charger 
og Challenger munu fá andlits-
lyftingu á núverandi kynslóð 
árið 2019 og ný kynslóð þeirra 
beggja verður kynnt árið 2021. 
Það verður þá sem Dodge Charger 
mun fá sama undirvagn og Mase-
rati Ghibli bíllinn. Dodge Journey 
bíllinn mun fá sama undirvagn og 
Alfa Romeo Giorgio og mun hann 
koma á markað árið 2019 og verða 
framleiddur á Ítalíu og sá bíll mun 
fá sömu vélar og finnast núna í Alfa 
Romeo Stelvio sportjeppanum. 
Bílgerðum Dodge verður fækkað 
á næstunni og mun bílar eins og 
Dart og Viper hverfa af sjónar-
sviðinu.

Dodge Charger 
fær undirvagn 
Maserati Ghibli

Daimler fjárfesti utan Þýskalands.

Dodge Charger

Hjá Tesla hefur tekin ákvörðun um 
að hætta framleiðslu núverandi 
ódýrustu gerðar Model S bílsins, 
þ.e. Tesla Model S 75. Áfram verður 
hægt að panta Tesla Model S 75D 
bílinn en hann er fjórhjóladrifinn 
og kostar 74.500 dollara, en sá 
afturhjóladrifni kostaði 69.500 
dollara. Síðasti mögulegi pönt-
unardagur á Model S 75 var 24. 
september. Einhverjir gárungar 
hafa bent á að þessi ákvörðun 
Tesla sé úthugsuð á þann veg 

að gefa viðskiptavinum aðeins 
nokkra daga til kaupa á þessari 
ódýrustu gerð Model S til að hressa 
við sölutölurnar rétt fyrir lokun 
þriðja ársfjórðungs þessa árs. Með 
þeirri ákvörðun Tesla að hætta 

með einu afturhjóladrifnu útgáfu 
Model S stendur aðeins Model 3 
bíllinn eftir með afturhjóladrifi. 
Tesla hefur áður hætt fram-
leiðslu ódýrustu gerðar 
Model S bílsins, eða Model 
S 65, sem þá var með 
aflminnstu gerð rafhlaða 
sem í boði var þá í Model 
S. Frá því var Model S 75 
með minnstu rafhlöðuna, 
en nú er það Model S 85 
með 85kWh rafhlöðu.

Tesla hættir framleiðslu Model S 75

Tesla bíll á 
fleygiferð.
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Kjötsúpa með miklu grænmeti er holl og góð. 

Hvað er betra þegar kólnar í 
veðri en sjóðheit kjötsúpa? 
Þessa súpu er einfalt að 

gera og hún er líka góð upphituð 
daginn eftir. Uppskriftin miðast 
við sex.

700 g beinlaust lambakjöt
1½ dl vatn
½ blaðlaukur, skorinn í sneiðar
1 laukur, smátt skorinn
2 gulrætur, smátt skornar
2 sneiðar sellerírót, smátt skornar
1 lítil gulrófa, smátt skorin
2 steinseljurætur, smátt skornar

4 kartöflur, smátt skornar
3 súputeningar
Salt og pipar
Ferskt timjan

Skerið kjötið í bita. Sjóðið vatn og 
setjið kjötið út í það. Látið sjóða 
þar til froða myndast en hún er 
tekin burt. Látið malla áfram í eina 
klukkustund. Setjið allt grænmetið 
út í pottinn ásamt súputeningum. 
Sjóðið þar til grænmetið verður 
mjúkt. Bragðbætið með salti og 
pipar. Setjið ferskt, smátt skorið 
timjan saman við í lokin.

Einföld og góð kjötsúpa

Kaffidrykkja eykur langlífi 
og bætir heilsuna. Þetta 
kemur fram í niðurstöðum 

nýrrar, stórrar rannsóknar þar sem 
úrtakið var 20 þúsund manns. Þeir 
sem drukku að minnsta kosti fjóra 
kaffibolla á dag voru 64 prósentum 
ólíklegri en þeir sem sjaldan eða 
aldrei drukku kaffi til að deyja 
ótímabærum dauða. Munurinn 
jókst eftir 45 ára aldur.

Niðurstöðurnar eru í samræmi 
við aðrar nýlegar rannsóknir sem 
sýna fram á að kaffidrykkja lengi 
lífið, og skiptir þá engu hvort kaffið 
inniheldur koffín eða ekki.

Kaffibaunir eru hlaðnar 
andoxunarefnum og önnur verða 
til þegar kaffibaunin er brennd. 
Það segja læknar að dragi úr líkum 
á sjúkdómum eins og sykursýki 
2, lifrarsjúkdómum, Alzheimer-
sjúkdómnum, húðkrabbameini og 
ristilkrabbameini.

Hollur er sopinn

Spínat, grænkál, sellerí og 
fleira grænmeti virðist oft 
ekki ofarlega á listanum yfir 

uppáhaldsfæðu krakka. Þá er ráð 
að demba því út í silkimjúkan 
þeyting sem inniheldur ávexti 
enda ávextir oftar vinsælli og sjá 
hvort spínatið renni þá ekki ljúf-
lega niður. Það er líka gott trix að 
leyfa krökkunum sjálfum að moka 
hráefnum í blandarann og ýta á 
takkann og fylgjast með hvaða 
litur tekur þeytinginn yfir. Hér 
er uppskrift að afar frísklegum 
morgundrykk sem hægt er að 
virkja krakkana í að búa til.

Grænn og frískandi 
morgunþeytingur

2 appelsínur, afhýddar
1 banani, þroskaður
½ bolli mjólk, möndlumjólk, hrís-
mjólk eða sojamjólk
½ bolli grísk jógúrt
2 bollar spínat
Lúka af ísmolum
Dembið öllu í blandarann og 
þeytið þar til allt er orðið mjúkt og 
drykkurinn fagurgrænn.

Krakkavænn 
spínatdrykkur 
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Velk�in í okk� hóp!

Skráning í síma 581 3730 eða jsb@jsb.is

Komdu þú getur þetta líka! 
Næstu námskeið he�ast 8. október

Frábær árangur á y�rstandandi TT námskeiðum

Tölurnar tala skýru máli!

Mótun BM

Áhersla lögð á styrk, liðleika 
og góðan líkamsburð. 
Mótandi æ�ngar fyrir kvið, 
rass- og lærvöðva.

Fit Form 60 og 75 ára+

Alhliða líkamsrækt sem 
stuðlar að auknu þreki, 
þoli, liðleika og frábærri 
líðan.

Opna ker�ð 1-2-3 
Bjóðum röð af 30 
mínútna kre�andi 
tímum í opna 
ker�nu.

Einkaþjálfun

Þjálfarar JSB eru fagmenn og vita 
nákvæmlega hvað þarf til að ná 
settum markmiðum og aðstoða 
við aðhald ef þess er óskað.

Kynntu þér �ölbreytt úrval af námskeiðum og opnum tímum á jsb.is

Kraft�inn, gleðin og ánæ�an ekki síð�
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Bílar 
Farartæki

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 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 
verkefnum. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 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
Hreinsa þakrennur, ryðbletta þök 
og tek að mér ýmis verkefni. Uppl. í 
s.8478704 eða manninn@hotmail.
com

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu
Cavalier arinn/ofn til sölu. Góður 
hitagafi, auðveld uppsetning. Kr 
280.000, tek greiðslukort. S 8682118

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Heilsa

 Nudd

NUDD/MASSAGES
Býð upp á heilnudd og slökun, 
íþróttanudd. Afslappandi og gott 
umhverfi. Opið til 22 á kvöldin. S. 
894 4817

Einn vinsælasti 
smábíllinn í dag Skoðum með uppítöku 

á öllum tegundum bifreiða

VERÐ KR.

ÞÚSUND
1.890HYUNDAI i10

NÝIR - SJÁLFSKIPTIR

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

...á verði fyrir þig!

Komið og reynsluakið
Bílar í ábyrgð    -    Allt að 100% lánamöguleiki    -   Til í ýmsum litum    -   Góð endursala 

Búnaður bíla á mynd getur verið frábrugðinn sölubílum

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  

Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar



Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Atvinnuhúsnæði
Verslunar eða þjónusturými til leigu, 
sameiginlegur inngangur, götuhæð 
rétt við Laugaveg upplýsingar 
icgusta@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Atvinna

 Atvinna í boði

WORKERS
I need workers for outside work. 

Good payment for good men.
Potrzebni ludzie do pracy na 

zewnatrz przy ukladaniu kostki 
itp. Bardzo duzo pracy.

For more infomation call 696 
6676

bjossi@bjossi.is

1450kr
/m

HITAVÍR

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Er von á grýlu?
Voru grýlukerti á rennunum? 
         Er hætta á að vatnið leki inn? 

Hitavírar bræðir 
klaka í rennunni og 
eyða grýlukertum.
Til í föstum lengdum.

Vatnshitablásarar

viftur.is
-andaðu léttar

Þurrkbox

Tilboð
3 fyrir 2

1498 kr

í ferðavagnin 
fyrir veturinn

Þurrktæki

Tilboð
frá kr39.990

Er rakastigið of hátt?

dregur úr líkum á myglu 
                   og fúkkalykt

Verð
frá kr69.990

í bílskúrinn

LIND FASTEIGNASALA

Auglýsir eftir
fasteignasölum til 
starfa.
Reynsla af sölu 
fasteigna skilyrði.
Áhugasamir sendi 
tölvupóst og ferilskrá á 
hannes@fastlind.is

Hlíðasmára 6 201 Kópavogur www.FASTLIND.is/ /

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

Save the Children á Íslandi

333 krá dag*

365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817

*9.990.- á mánuði.
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Ástkær móðir okkar, tengdamamma, 
amma, langamma og langlangamma,

Aðalheiður Ólafsdóttir
frá Stóru-Mástungu,

lést 26. september á hjúkrunarheimilinu Skjóli.
Hún verður jarðsungin frá Ólafsvallakirkju 6. október.

Þórdís, Jóna, Ólöf Unnur, Jóhanna, Bjarni
og aðstandendur.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigrún Sigurgeirsdóttir
Hrafnistu, 

áður til heimilis að Flókagötu 12,
lést á Hrafnistu í Reykjavík, þriðjudaginn 

26. september. Útförin fer fram frá 
Dómkirkjunni í Reykjavík þriðjudaginn 

10. október klukkan 13.00.

Þórdís Ingvarsdóttir     Sverrir Guðmundsson
Sigrún Sverrisdóttir       Jón Óskar Sverrisson
Ingvar Þorsteinn Sverrisson     Aðalsteinn Sverrisson

og barnabarnabörn.

Hjartkær eiginmaður minn og vinur, 
faðir okkar, tengdafaðir, a� og langa�,

Ævar Pálmi Eyjólfsson
fyrrv. lögregluvarðstjóri og bóndi, 

Hvammi, Landsveit,
lést í faðmi �ölskyldunnar 

miðvikudaginn 27. september. 
Útförin verður gerð frá Skarðskirkju, 

Landsveit, laugardaginn 7. október kl. 14.00. 

Kolbrún Sveinsdóttir
Sólveig Pálmadóttir
Eyjólfur Pétur Pálmason Margrét Friðriksdóttir
Ævar Pálmi Pálmason Hulda Björg Óladóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda 
samúð og hlýhug við andlát 

og útför okkar ástkæra 
Eiríks Inga Grétarssonar 

verslunarmanns.
Anna Lilja Flosadóttir
Alda Karen Eiríksdóttir
Unnur Gréta Eiríksdóttir
Þorgerður Arnórsdóttir
Jón Páll Grétarsson Margrét Jónsdóttir
Alda Kjartansdóttir

Okkar ástkæra, 
Hanna Carla Proppé 

sem lést 23. september, verður 
jarðsungin frá Fossvogskirkju í 

Reykjavík föstudaginn 6. október 
kl. 13. Blóm og kransar afþakkaðir en 
þeim sem vilja minnast Hönnu Cörlu

                                          er bent á Alzheimersamtökin. 

Ástráður Eysteinsson Anna Jóhannsdóttir
Jón Þór Geirsson Kristín Hjálmarsdóttir
Sigríður Lísa Geirsdóttir Marinó Már Marinósson
María Erla Geirsdóttir Theodór Kristinn Þórðarson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Margrét Sigurjónsdóttir
áður til heimilis að  
Snorrabraut 56b,

verður jarðsungin frá Hafnar�arðarkirkju 
þriðjudaginn 10. október kl. 13.00.

Vilborg Jóhannsdóttir
Pétur Jóhannsson Ewa Marie Sandgren
Hafdís Jóhannsdóttir Jón Valdimarsson

Þórdís Sveinsdóttir
barnabörn og langömmubörn.

Elskulegur bróðir okkar og frændi,
Guðmundur Hafsteinsson

Víkurási 6, Reykjavík, 
sem lést á ferðalagi í Kambódíu 

þriðjudaginn 5. september sl. verður 
jarðsunginn frá Fossvogskirkju 

föstudaginn 6. október klukkan 15.00.

Helga So�ía Hólm Markús Magnússon
Jóhanna Hafsteinsdóttir Páll Halldórsson
Ægir Hafsteinsson Liz Gammon
Margrét Hafsteinsdóttir Hansen Jónas Sverrisson
Bára Hafsteinsdóttir Hjörleifur Kristinsson

og frændsystkini.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, a� og langa�,

 Guðni Grímsson
vélstjóri 

Sólhlíð 19, Vestmannaeyjum,
lést �mmtudaginn 28. september 

       á Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 
Vestmannaeyjum. Útförin fer fram frá Landakirkju 

laugardaginn 14. október kl. 14.00.

Esther Valdimarsdóttir
Valdimar Guðnason Þórey Einarsdóttir
Grímur Guðnason Eygló Kristinsdóttir
Guðni Ingvar Guðnason Þórdís Úlfarsdóttir
Bergur Guðnason Jónína Björk Hjörleifsdóttir
börn, barnabörn og barnabarnabörn.

Dóttir mín, systir okkar, 
mágkona og frænka,
Ingibjörg Edda 
Halldórsdóttir
Ingibjörg Edda 
Halldórsdóttir
Ingibjörg Edda 

leikskólakennari, 
Frostafold 18, Reykjavík,

lést á líknardeild Landspítala laugardaginn 
30. september. Útför hennar verður gerð frá Grensáskirkju 

á morgun, miðvikudag 4. október, kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu 

minnast hennar er bent á dýraverndarfélagið Villiketti, 
reikningsnúmer 0111-26-73030, kt. 710314-1790.

Ólöf Ingibjörg Sigurðardóttir
Guðbjörg Sigurðardóttir Ottó Guðjónsson
Pálmar Halldórsson Harpa Sif Sigurvinsdóttir
Bára Halldórsdóttir
Birna Halldórsdóttir

og �ölskyldur.

Ástkær móðir mín, systir, 
amma og langamma,

Sigurlaug Þorkelsdóttir
Fróðengi 7, 
Reykjavík,

sem lést á líknardeild Landspítalans 
mánudaginn 25. september síðastliðinn, 

verður jarðsungin frá Grafarvogskirkju �mmtudaginn 
5. október klukkan 13.00.

Alfreð Hilmarsson 
Brynhildur Þorkelsdóttir Einar Þorkelsson 
Anna Sóley Ólafsdóttir Hreiðar Ólafur Arnarsson 
Jakob Trausti Arnarsson og Kristján Arnar Jakobsson

Vesturhlíð 2  Fossvogi |  Sími 551 1266  | útför.is

Útfararstofa kirkjugarðannaÚtfararstofa kirkjugarðanna

Við erum til staðar Við erum til staðar Við erum til staðar 
þegar þú þarft á  þegar þú þarft á  þegar þú þarft á  
okkur að haldaokkur að haldaokkur að halda

Útfarar- og lögfræðiþjónustaÚtfarar- og lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti   
undirbúnings og framkvæmd  
útfarar ásamt vinnu við dánar- 
bússkiptin. Við þjónum með 
virðingu og umhyggju að  
leiðarljósi og af faglegum metnaði.    

Sigrún Óskarsdóttir,
guðfræðingur

Elskulegur eiginmaður minn, 
faðir okkar, tengdafaðir, a�, 

sonur, bróðir og mágur,
Guðjón Gunnars Kristinsson

framkvæmdastjóri, 
Markholti 5, Mosfellsbæ,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 
19. september. Útförin fer fram frá Grafarvogskirkju 

4. október klukkan 14.00.

Helga Björk Edvardsdóttir
Gunnar Guðjónsson Brynja Jónsdóttir
Kristinn Guðjónsson Katrín Inga Marteinsdóttir
Helgi Þór Guðjónsson Björk Bragadóttir

afabörnin
Sigríður Fanney Guðmundsdóttir
Unnur Kristinsdóttir Magnús Pétursson
Margrét Kristinsdóttir Sigurður Kr. Björnsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Valgerður Margrét
Valgeirsdóttir

Lautasmára 1, Kópavogi,

lést sunnudaginn 24. september á 
dvalar- og hjúkrunarheimilinu Grund. 

Jarðsungið verður frá Bústaðakirkju þriðjudaginn 
3. október, klukkan 13.

Magnús Andrésson
Hrafnhildur Þórs Ingvadóttir Guðmundur Hall Ólafsson
Guðlaug Þórs Ingvadóttir Grétar Felixson
Ingunn Á. Þórs Ingvadóttir Micheal Mency
Einar Þór Ingvason Aðalheiður Magnúsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.
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TÍMAMÓT

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

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



Gluggahöllin ehf. flytur inn og smíðar glugga og hurðir í öllum 
mögulegum stærðum. Allar vörur eru framleiddar úr hágæða efni 
sem þolir vel íslenska veðráttu.  Leitaðu til ráðgjafa okkar til að fá 

nánari upplýsingar og tilboð, þér að kostnaðarlausu 

Gluggahöllin ehf. Mörkin 4, 108 Reykjavík,  S: 555 0760 info@gluggahollin.is

Við færum þér 
góðar gluggalausnir

Trégluggar // Álklæddir gluggar Trégluggar // Álklæddir gluggar 
Pvc gluggar // Hurðir // SérsmíðiPvc gluggar // Hurðir // Sérsmíði

www.gluggahollin.is

Er í sama húsi og Graníthöllin
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LÁRÉTT
2. hvetja
6. í röð
8. lyftist
9. sigað
11. ekki
12. dimmt
14. áburður
16. einnig
17. spor
18. við
20. leyfist
21. drykkur

LÓÐRÉTT
1. íþróttafélag
3. tveir eins
4. ríki í Asíu
5. flýtir
7. fæla
10. traust
13. kóf
15. rænuleysi
16. mælieining
19. málmur

LÁRÉTT: 2. örva, 6. rs, 8. rís, 9. att, 11. ei, 12. myrkt, 
14. gúanó, 16. og, 17. far, 18. hjá, 20. má, 21. malt.
LÓÐRÉTT: 1. fram, 3. rr, 4. víetnam, 5. asi, 7. styggja, 
10. trú, 13. kaf, 15. óráð, 16. ohm, 19. ál.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Björland átti leik gegn Valties-
sen í Noregi árið 1979.
Hvítur á leik
1. Rxg6+! fxg6 (1...Kg8 2. Dxc5 
og 3. Rxe7+ og mátar) 2. Hxh7+ 
Kg8 3. Hxg7+ Kh8 4. Hh7+ 
Kg8 5. Hh8# 1-0. Íslensk ung-
menni gerðu það mjög gott um 
helgina í Vesterås í Svíþjóð sem 
og á eyjunni Mön.  
www.skak.is:  Bikarsyrpa TR – 
úrslit. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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.

Síðan 1927

P Y L S AP Y L S A

VINUR VIÐ VEGINN Í

90 ÁR
90 ÁRA AFMÆLISTILBOÐ Í DAG

90 kr.
Hámark 5 tilboð á mann, meðan birgðir endast

      ÁSKRIFTIN 
FYLGIR ÞÉR
Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á 
uppáhaldssjónvarpsefnið þitt, hvar og hvenær 
sem er – því áskriftin fylgir þér 365ASKRIFT.is

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Pondus
Gelg jan

Barnalán

Nei! Hérna 
er hún Fríða 

litla!

Eða, litla og ekki litla... 
þú verður stærri og 

stærri í hvert sinn sem 
ég sé þig!

Sömu-
leiðis!

Fyrst þegar 
hún byrjar að 

tala...

Þá er það 
ekkert 

bullshit, ég 
elska það bull... 

shit...

bullshit
bullshit
bullshit
bullshit

Hæ, 
mamma!

Stanislaw?? 
Er þetta þú?

Hæ 
Frú D

Þetta er mjög 
flott hárgreiðsla! Takk!

Ógeð. Mömmu 
finnst þú vera 

heitur.

Ekki bara 
mömmu ÞINNI!

Komiði krakkar! Drífið ykkur! Passið ykkur. 
Sætin eru heit.

Ekki alveg 
svona heit 

samt...

Betra 
að vera 

öruggur en 
steiktur.

Veður verður 
stillt fyrri hluta 
dags í dag og 
rigna mun öðru 
hverju norðan-
lands, en annars 
staðar verður 
yfirleitt þurrt. 
Það mun hvessa 
í kvöld og þá 
bætir í úrkom-
una fyrir norðan.

þriðjudagur
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HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Good Time 18:00, 20:00
The Square 17:15, 22:00
Stella í Orlofi 18:00 
Vetrarbræður 20:00
The Big Sick  20:00, 22:45
Ég Man Þig 22:15 

 

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

3. OKTÓBER 2017
Tónlist
Hvað?  Á suðrænum slóðum – Hið 
íslenska gítartríó
Hvenær?  20.00
Hvar?  Salur Tónlistarskóla Garða-
bæjar, Kirkjulundi
Hið íslenska gítartríó leikur 
spænska og brasilíska tónlist. 
Tríóið er skipað Svani Vilbergs-
syni, Þórarni Sigurbergssyni og 
Þresti Þorbjörnssyni.

Hvað?  Leila Josefowicz kammertón-
leikar
Hvenær?  19.30
Hvar?  Harpa
Leila Josefowicz hefur um áratuga 
skeið verið í fremstu röð fiðlu-
leikara í Norður-Ameríku og það 
er sérstakt ánægjuefni að hún 
skuli halda tvenna tónleika á LA 
/ Reykjavík hátíð Sinfóníuhljóm-
sveitar Íslands, kammertónleika 3. 
október og konsert með Sinfóníu-
hljómsveit Íslands 5. október.

Hvað?  Maarten Ornstein og Tríó 
Sunnu Gunnlaugs
Hvenær?  20.30
Hvar?  Kex hostel, Skúlagötu
Á Jazzkvöldi Kex Hostels í kvöld 
kemur fram hollenski saxófón- 
og klarinettleikarinn Maarten 
Ornstein og tríó píanóleikarans 
Sunnu Gunnlaugs. Aðrir meðlimir 
tríósins eru Þorgrímur Jónsson á 
kontrabassa og Scott McLemore á 
trommur.

Hvað?  Lögin hans pabba
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hljómahöllin, Reykjanesbæ
Feðginin Jana María og Guð-
mundur efna til tónleika í tilefni 
60 ára afmælis Guðmundar. Þeim 
til halds og trausts verður hljóm-
sveitarstjórinn Magnús Kjartans-
son ásamt hljómsveit.

Viðburðir
Hvað?  Bensi og aðrir fuglar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Gröndalshús, Fishersundi
Öll þriðjudagskvöld í október-
mánuði eru helguð Gröndal og í 
Gröndalshúsi verður dagskrá þar 
sem farið verður yfir sögu hússins 
og skáldsins. Í kvöld mun Guð-

mundur Andri Thorsson fjalla um 
skáldið Gröndal.

Hvað?  Hádegisfyrirlestur Sagnfræð-
ingafélagsins – Markús Þ. Þórhallsson 
– Til varnar Íslandi. Saga InDefence 
hópsins 2008-2013
Hvenær?  12.05
Hvar?  Þjóðminjasafn Íslands
Markús Þ. Þórhallsson er með 
meistaragráðu í sagnfræði frá 
Háskóla Íslands og byggir fyrirlest-
urinn á lokaverkefni hans. Markús 
leggur nú stund á meistaranám 
í frétta- og blaðamennsku og 
stjórnar einnig morgunútvarpi á 
Útvarpi Sögu.

Hvað?  RIFF | Bransapartý
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hlemmur Square
Bransapartý á vegum RIFF verður 
á Hlemmi Square í kvöld. Allir 
velkomnir sem vilja hitta erlendu 
gestina sem sækja RIFF heim 
og fleiri aðstandendur íslensku 
myndanna 27 sem sýndar eru.

Hvað?  Þúsund ára þögn
Hvenær?  20.30
Hvar?  Tjarnarbíó
Í verkinu Þúsund ára þögn takast 
Hilmir Jensson, Karl Ágúst Þor-
bergsson, Kolbeinn Arnbjörnsson 
og Tryggvi Gunnarsson á við 
birtingarmyndir og áhrif hinnar 
íslensku þagnar á sálarlíf þjóðar-
innar. Í vinnuferlinu hafa þeir 
lagt áherslu á að kanna þögnina 
út frá tilfinningalegri þöggun og 
bælingu og einnig skoðað hvaðan 
hugmyndin um þögn sem dyggð 
kemur.

Hvað?  Höfundakvöld – Geir Gulliksen
Hvenær?  19.30
Hvar?  Norræna húsið
Geir Gulliksen (f. 1963) er norskur 
höfundur og útgefandi hjá bókaút-
gáfunni Oktober. Hans fyrsta 

skáldsaga, Mørkets munn, kom 
út árið 1986. Síðan þá hefur hann 
skrifað barna- og unglingabækur, 
ritgerðasöfn, leikrit og ljóð. Geir 
Gulliksen vakti mikla athygli fyrir 
skáldsögu sína Historie om et 
ekteskap sem þýdd hefur verið á 
fjölmörg tungumál, meðal ann-
ars á íslensku í þýðingu Höllu 
Kjartansdóttur og gefin út af 
Benedikt bókaútgáfu á þessu ári. 
Fyrir bókina Saga af hjónabandi 
var höfundur tilnefndur til bók-
menntaverðlauna Norðurlanda-
ráðs árið 2016.

Hvað?  Bókmenntakvöld - Napólí-
sögur Elenu Ferrante
Hvenær?  19.30
Hvar?  Bókasafn Seltjarnarness
Brynja Cortes Andrésdóttir, 
þýðandi hinna geysivinsælu vin-
kvennabóka eftir Elenu Ferrante, 
verður gestur á fyrsta bókmennta-
kvöldi vetrarins. Brynja les upp úr 
og fjallar um þýðingarverk sín sem 
hafa slegið í gegn á undanförnum 
árum. Sagnabálkurinn, alls fjórar 
bækur, fjallar um vinkonurnar Lilu 
Cerullo og Elenu Creco og flókna 
vináttu þeirra. Bækurnar fjórar 
eru: Framúrskarandi vinkona, Saga 
af nýju ættarnafni, Þeir sem fara og 
þeir sem fara hvergi og sú nýjasta 
Sagan af barninu sem hvarf. Allir 
velkomnir.

Þýðandinn Brynja Cortes Andrésdóttir les upp úr hinum geysivinsælu Napólí-
sögum Elenu Ferrante í Bókasafni Seltjarnarness í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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SÝININGASTAÐIR/VENUES:

 HÁSKÓLABÍÓ/NORRÆNA HÚSIÐ
KYNNTU ÞÉR DAGSKRÁNNA Á RIFF.IS

BÍÓ
á þriðjudögum í Laugarásbíó

750
BÍÓBÍÓBÍÓBÍÓBÍÓBÍÓBÍÓBÍÓ

á allar myndir, allan daginn!
750
á allar myndir, allan daginn!á allar myndir, allan daginn!

kr.
FRÍ

ÁFYLLING

Á GOSI

Í HLÉI

SÝND KL. 6, 8SÝND KL. 8, 10.20SÝND KL. 8, 10.20

SÝND KL. 6SÝND KL. 10

ÁLFABAKKA
HOME AGAIN KL. 5:50 - 8 - 10:10
HOME AGAIN VIP KL. 5:50 - 8
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40
KINGSMAN 2 KL. 6 - 9
KINGSMAN 2 VIP KL. 10:10
IT KL. 6 - 9
MOTHER! KL. 7:40 - 10:10
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:40
EVERYTHING, EVERYTHING KL. 8
HITMAN’S BODYGUARD KL. 10:10

HOME AGAIN KL. 5:50 - 8 - 10:10
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:30
KINGSMAN 2 KL. 5 - 7:50 - 10:40
IT KL. 5:15 - 8 - 10:45
MOTHER! KL. 8 - 10:30

EGILSHÖLL

HOME AGAIN KL. 6 - 8:10 - 10:20
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO NINJAGO ENSKT TAL KL. 6
IT KL. 8:20 - 10:20
DUNKIRK KL. 8

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

HOME AGAIN KL. 5:20 - 8 - 10:10
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40
IT KL. 7:20 - 10:10

AKUREYRI

HOME AGAIN KL. 8
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40
KINGSMAN 2 KL. 10:10
IT KL. 10:10
UNDIR TRÉNU KL. 8
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:50

KEFLAVÍK

93%
THE HOLLYWOOD REPORTER

�����

Ryan
Reynolds

Samuel L.
Jackson

���
VARIETY

Úr smiðju Stephen King

85%

CHICAGO SUN-TIMES
�����

SAN FRANCISCO CHRONICLE
�����

ROLLING STONE
����

EMPIRE
���� USA TODAY

����

INDIEWIRE
����

Colin
Firth

Julianne
Moore

Taron
Egerton

Channing
Tatum

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna
Sýnd með íslensku og ensku tali

THE TELEGRAPH
�����

THE GUARDIAN
�����

FRÉTTABLAÐIÐ
�����

KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

Besta rómantíska gamanmynd ársins!

ENTERTAINMENT WEEKLY
����

NEW YORK POST
����

CHICAGO TRIBUNE
����

PEPSIBÍÓ - 5
0% AF MIÐANUM

PEPSIBÍÓ - 5
0% AF MIÐANUM

PEPSIBÍÓ - 5
0% AF MIÐANUM

PEPSIBÍÓ - 5
0% AF MIÐANUM

PEPSIBÍÓ - 5
0% AF MIÐANUM

PEPSIBÍÓ - 5
0% AF MIÐANUM
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Þriðjudagur

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

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS
STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

 
07.00 Simpson-	ölskyldan 
07.20 Teen Titans Go! 
07.45 The Middle 
08.10 Mike and Molly 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Jamie's 30 Minute Meals 
10.40 Mr Selfridge 
11.25 Catastrophe 
11.50 Suits 
12.35 Nágrannar 
13.00 The X Factor UK 
14.35 The X Factor UK 
16.30 Friends 
16.55 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttay�rlit og veður 
19.25 Last Week Tonight With 
John Oliver Spjallþáttur með 
John Oliver sem fer y�r atburði 
vikunnar á sinn einstaka hátt en 
hann er þekktur fyrir sinn hár-
beitta og beinskeytta húmor eins 
og glöggir áhorfendur muna úr 
þáttunum Daily Show en þar sló 
hann í gegn með regluleg innslög 
sem urðu til þess að hann fékk 
sinn eigin spjallþátt. 
19.55 Modern Family 
20.20 The Secret Life of a 4 Year 
Olds 
21.10 Tin Star 
22.00 Outlander 
23.00 Curb Your Enthusiasm 
23.30 Ballers 
00.05 Empire 
00.50 Wentworth 
01.40 Nashville 
02.25 Mary Kills People 
03.10 Mary Kills People 
03.55 Timeless 
04.35 Reach Me 
06.05 Mike and Molly

17.45 New Girl 
18.10 The New Adventures of Old 
Christine 
18.35 The League 
19.00 Modern Family 
19.25 Mayday 
20.10 The League 
20.35 Modern Family 
21.00 The Last Man on Earth 
21.45 Sleepy Hollow 
22.30 The Vampire Diaries 
23.20 The Wire 
00.20 Man Seeking Woman 
00.20 Modern Family 
00.45 Cold Case 
01.30 Supernatural 
02.15 Modern Family 
02.40 Tónlist

12.50 The Citizen 
14.30 Girl Asleep 
15.50 My Big Fat Greek Wedding 2 
17.25 The Citizen 
19.05 Girl Asleep 
20.25 My Big Fat Greek Wedding 2 
22.00 Elizabeth Stórgóð og sögu-
leg stórmynd frá 1998 með Cate 
Blanchett í aðalhlutverki. Myndin 
�allar um leið Elizabetar I. að því 
að verða drottningin y�r Eng-
landi þar til hún er krýnd 25 ára 
gömul. Í myndinni er lögð áhersla 
á endalausar tilraunir hirðarinnar 
til að reyna að gi�a hana, hatur 
kaþólsku kirkjunnar á henni og 
ástarsamband hennar og Roberts 
Dudley lávarðar. 
00.05 The Guest 
01.45 Kept Woman 
03.15 Elizabeth

16.35 Menningin - samantekt 
17.00 Íslendingar 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Kata og Mummi 
18.12 Einmitt svona sögur 
18.25 Drekar 
18.48 Skógargengið 
18.50 Krakkafréttir 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.40 Kastljós og Menningin 
20.05 Lorraine Pascale kemur til 
bjargar 
20.40 Sagan bak við smellinn – 
Viva la Vida - Coldplay 
21.10 Áfram veginn 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Endurheimtur 
23.10 Hernám 
23.55 Kastljós og Menningin 
00.15 Dagskrárlok

 
06.00 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.25 Dr. Phil 
09.05 90210 
09.50 Royal Pains 
10.35 Síminn + Spotify 
13.35 Dr. Phil 
14.15 Playing House 
14.40 Top Chef 
15.25 Life in Pieces 
15.50 How Not to DIY 
16.35 Everybody Loves Raymond 
17.00 King of Queens 
17.25 How I Met Your Mother 
17.50 Dr. Phil 
18.30 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
19.10 The Late Late Show with 
James Corden 
19.50 The Great Indoors 
20.15 Crazy Ex-Girlfriend 
21.00 Salvation 
21.45 Girlfriends' Guide to 
Divorce 
22.30 Baskets 
23.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
23.40 The Late Late Show with 
James Corden 
00.20 CSI Miami 
01.05 Remedy 
01.50 Chicago Justice 
02.35 The Handmaid's Tale 
03.20 Sex & Drugs & Rock & Roll 
03.50 Salvation 
04.35 Girlfriends' Guide to 
Divorce 
05.20 Baskets 
05.50 Síminn + Spotify

08.00 Presidents Cup 2017 
13.10 PGA Highlights 2017 
14.05 Presidents Cup 2017 
20.35 Gol�ng World 2017 
21.25 Presidents Cup 2017

07.00 Bate Borisov - Arsenal 
08.40 Manchester City - Shakhtar 
Donetsk 
10.20 Apoel - Tottenham 
12.00 Bor. Dortmund - Real 
Madrid 
13.40 Selfoss - Valur 
15.05 Stjarnan - Haukar 
16.35 Þór/KA - FH 
18.25 Pepsímörk kvenna 2017 
19.45 1 á 1 
20.20 Formúla 1 2017 - Keppni 
23.35 WBA - Watford 
01.15 Premier League Review 
2017/2018 
02.10 Þýsku mörkin 2017/2018

07.00 Spartak Moskva - Liverpool 
08.50 Meistaradeildarmörkin 
09.30 Real Madrid - Espanyol 
11.10 Barcelona - Las Palmas 
12.50 QPR - Fulham 
14.30 Football League Show 
2017/18 
15.00 Pepsímörkin 2017 
16.20 Pepsímörkin 2017 
17.45 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur 2017/2018 
18.10 Seinni bylgjan 
19.30 Þýsku mörkin 2017/2018 
20.00 Domino's körfuboltakvöld 
2017/2018 
21.00 Premier League Review 
2017/2018 
21.55 Manchester United - Crystal 
Palace 
23.35 Everton - Limassol 
01.15 UFC Unleashed 2017

07.00 Dóra könnuður 
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 Lína Langsokkur 
09.25 Hvellur keppnisbíll 
09.37 Ævintýraferðin 
09.49 Gulla og grænjaxlarnir 
10.00 Víkingurinn Viggó 
10.11 Zigby 
10.25 Stóri og Litli 
10.38 Skógardýrið Húgó 
11.00 Dóra könnuður 
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 Lína Langsokkur 
13.25 Hvellur keppnisbíll 
13.37 Ævintýraferðin 
13.49 Gulla og grænjaxlarnir 
14.00 Víkingurinn Viggó 
14.11 Zigby 
14.25 Stóri og Litli 
14.38 Skógardýrið Húgó 
15.00 Dóra könnuður 
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 Lína Langsokkur 
17.25 Hvellur keppnisbíll 
17.37 Ævintýraferðin 
17.49 Gulla og grænjaxlarnir 
18.00 Tindur 
18.11 Óskastund með Skoppu 
og Skrítlu 
18.25 K3 
18.38 Mæja bý¹uga 
18.47 Stóri og Litli 
19.00 Artúr 3

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Þrælgott
Þriðjudagskvöld

 365.is

OUTLANDER

Magnaðir og sjóðheitir þættir sem 
fjalla um hjúkrunarkonuna Claire 
sem ferðaðist aftur í tímann og 
flæktist í tímalausan ástar-
þríhyrning.

K. 21:55

MODERN FAMILY

Glæný og stórskemmtileg sería um líf þriggja ólíkra en dæmigerðra 
nútímafjölskyldna. Leiðir þessara fjölskyldna liggja saman og í hverjum 
þætti lenda þær í hreint drepfyndnum aðstæðum.

KL. 19:55

THE SECRET LIFE 
OF 4 YEAR OLDS

Frábærir þættir sem veita okkur 
innsýn inn í líf nokkurra fjögurra ára 
einstaklinga sem eru að taka sín 
fyrstu skref í átt að sjálfstæði.  

KL. 20:20

TIN STAR 

Vandaðir breskir spennuþættir um 
Jim Worth, fyrrverandi rannsóknar-
lögreglumann sem flytur með 
fjölskyldu sína í smábæ í Kanada, 
þar sem hann tekur starfi sem 
lögreglustjóri en ekki er allt sem 
sýnist.

KL. 21:10

CURB YOUR ENTHUSIASM

Larry David snýr aftur í óborganlegum gamanþáttum og hann hefur 
svo sannarlega engu gleymt. Í heimi þar sem almenn leiðindi eru 
skemmtilegust og óþolinmæði og smámunasemi eru fremstar allra 
dyggða, þar er Larry ókrýndur konungur. 

KL. 22:55

Nýþáttaröð

Nýþáttaröð

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 09.47, 13.47 
og  17.47
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Snjallir bílstjórar

Vertu snjall
 undir stýri!

snjall
 undir stýri!

snjall

Slysavarnafélagið Landsbjörg hefur, í samstarfi við öflug fyrirtæki, ýtt úr vör verkefninu 

„Vertu snjall undir stýri“. Með því vill félagið og samstarfsaðilar þess sýna gott fordæmi 

og samfélagslega ábyrgð en rannsóknir sýna að notkun snjalltækja undir stýri er 

orsakavaldur í mörgum umferðarslysum.

Þátttakendur í verkefninu munu merkja bíla sína með hvatningu um að nota ekki 

snjalltæki undir stýri en þeir fá jafnframt fræðslu um hættuna sem af slíkri notkun hlýst.

Ert þú snjall undir stýri?

Sæti



Leikarinn Jason Schwartz-
man sem er hvað þekkt-
astur fyrir leik sinn í kvik-
myndum hipsterkóngsins 
Wes Anderson og vinur 
hans, leikarinn Jake 

Johnson, sem fer með hlutverk Nicks 
í New Girl, lentu á Keflavíkurflugvelli 
í gær. Heimildarmaður Fréttablaðsins 
kom auga á þá um borð í vél WOW air 
þar sem þeir voru í góðu yfirlæti.

             Hipsterhetjan  
Jason Schwartzman    
mætt til landsins

Jason Schwartzman sást um borð í vél WOW air í gær.

Hvað ertu að lesa núna?
Á náttborðinu mínu er Afleggjarinn 
eftir Auði Övu Ólafsdóttur. Þessi 
bók gerir það að verkum að ég fer 
snemma í rúmið.

Besta bók sem þú hefur lesið? 
Zen And The Art of Motorcycle 
Maintenance eftir Robert M. Pirsig.

Versta bók sem þú hefur lesið:
Í hvert skipti sem mér finnst bók 
slæm eða leiðinleg þá hætti ég.

Hvað ætlar þú að lesa næst:
The Summer Book eftir Tove Jan-
son – ég keypti hana á Kindle og 
hlakka til.

Sólveig  
Eiríksdóttir
Veitingakona

Bókin

Leikararnir og góð-
vinirnir Jason 
Schwarzman og 
Jake Johnson sáust 
í góðu yfirlæti um 
borð í vél WOW Air á 
leið til landsins í gær.

Schwartzman er hvað 
þekktastur fyrir að fara með 
hlutverk í myndum eins og 
Rushmore, The Darjeeling 
Limited, Moonrise Kingdon, 
Fantastic Mr. Fox og The Grand 
Budapest Hotel – en það eru allt 
myndir eftir leikstjórann Wes 
Anderson sem hefur mikið dálæti 
á honum – en einnig hefur hann 
átt hlutverk í The Hitch-
hiker’s Guide to the 
Galaxy og þátt-
unum Freaks 
and Geeks.

Jake Johnson fer með eitt aðal-
hlutverkanna í þáttunum New Girl 
með Zooey Deschanel og fleirum. 
Hann hefur líka leikið í Jurassic 
World, 21 Jump Street og talsett í 

Bojack Horseman. 
stefanthor@

frettabladid.is

JASON FRANCESCO 
SCHWARTZMAN ER 

FÆDDUR 26. JÚNÍ 1980. MÓÐIR 
HANS ER TALIA SHIRE, SEM LÉK 
CONNIE CORLEONE Í GOD-
FATHER MYNDUNUM OG 
ADRIAN BALBOA Í ROCKY 
MYNDUNUM. 

ORKUSJÓÐURORKUSTOFNUN

ORKUSJÓÐUR 
Orkusjóður auglýsir fjárfestingastyrki til eflingar 

innlendrar eldsneytisframleiðslu 

Eingöngu er um að ræða fjárfestingarstyrki.  Styrkupphæðin getur hæst numið 50% 
af verði keypts búnaðar, þó að hámarki 5 m.kr.

Við mat á umsóknum verður sérstaklega horft til:

• Aukinna gæða eldsneytisins.

• Aukinnar afkastagetu.

• Reynslu umsækjenda

• Almennra gæða umsóknar og þeirra áætlana sem henni fylgja.

Umsóknarfrestur er til  27. október 2017
Skrifleg staðfesting á afgreiðslu umsókna mun berast umsækjendum eigi
síðar en 20. desember 2017

Orkustofnun fylgir stefnu stjórnvalda um rafræna stjórnsýslu og skal senda
Rafrænar umsóknir af vef Orkustofnunar www.os.is    

Nánari upplýsingar hjá Orkusjóði, Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 603 Akureyrií 
síma 569 6083 – Netgang Orkusjóðs er jbj@os.is - Orkusjóður á www.os.is 

Hlutverk Orkusjóðs er að stuðla að hagkvæmri nýtingu orkulinda landsins með 
styrkjum eða lánum, einkum til aðgerða er miða að því að draga úr notkun 
jarðefnaeldsneytis

Styrkirnir eru auglýstir á grundvelli 6. gr. reglugerðar nr. 185/2016 um Orkusjóð.

Styrkir þessir eru einungis ætlaðir fyrirtækum, sem þegar framleiða innlent eldsneyti
og vilja ráðast í kaup á tækjabúnaði í þeim tilgangi að auka gæði og/eða umfang 
framleiðslunnar.

Síðan 1927

N Í U T Í U  H E P P N I R
viðskiptavinir geta átt von á því

að fá eldsneytislítrann á

 

VINUR VIÐ VEGINN Í

90 ÁR

90 kr.

365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817

333 krá dag*

365.is      Sími 1817

Tryggðu 
þér áskrift 

*9.990.- á mánuði.

Jake  
Johnson  

er með félaga 
sínum Jason 
Schwarzman í 

för.
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LÍFIÐ



ÍSLENSKT TÍSKUTÍMARIT
KOMIÐ Í ALLAR HELSTU VERSLANIR



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

Jósef Kristjánsson, eða Jobbi 
eins og hann er betur þekkt-
ur, auglýsti í Fréttablaðinu á 
laugardag Rolls Royce bifreið 
sína til sölu. Bíllinn er árgerð 
1971, af Silver Shadow teg-
und og ekin um 31 þúsund 
mílu. Jobbi setur 4,5 millj-

ónir króna á gripinn sem er gjöf en 
ekki gjald fyrir svona bíl.

„Það eru eiginlega tvær ástæður 
fyrir því að ég er að selja,“ segir 
Jobbi. „Annars vegar vantar mig 
orðið pláss og hins vegar er ég allar 
helgar í hjólhýsinu mínu einhvers 
staðar á flandri. Svo fékk ég mér 
mótorhjól og rek heimili þannig 
að ég næ bara ekki utan um þetta 
áhugamál,“ segir hann og eftirsjáin 
leynir sér ekki.

Jobbi keypti bílinn skömmu 
eftir að hann var fluttur til lands-
ins árið 2012. Ekki eru margar 
Rolls Royce bifreiðar til á Íslandi 
en tegundin hefur verið vinsæl 
hjá ríka og fræga fólkinu erlendis. 
Þannig eiga Kardashian-systurnar 
allar Rolls Royce og David Beckham 
keyrði stoltur um á sínum Rolls 
Royce Phantom. Nýju Rolls Royce 
bílarnir hafa þó varla roð við þeim 
gömlu góðu og segir Jobbi það ein-
staka tilfinningu að setjast upp í 
silfurskuggann og setja í gír.

Hefur ekki lengur 
tíma fyrir djásnið

BÍLALAND BÝÐUR BÍLA Á FRÁBÆRUM 
KJÖRUM! KOMDU STRAX Í DAG OG TRYGGÐU 

ÞÉR GÓÐAN BÍL FRÁ BÍLALANDI 

ÚRVALÚRVALÚRVALÚRVALÚRVALÚRVALÚRVAL
NOTAÐRA BÍLA

NISSAN Juke Acenta Plus 4WD 
Nýskr. 02/2016, ekinn 24 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ 3.490 þús. kr.

NISSAN X-Trail Acenta Plus 4WD 
Nýskr. 05/2017, ekinn 28 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 4.990 þús. kr.

RENAULT Captur Dynamic
Nýskr. 02/2017, ekinn 9 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 2.790 þús. kr.

NISSAN Qashqai Acenta 4WD 
Nýskr. 05/2016, ekinn 57þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 3.390 þús. kr.

RENAULT Megane Bose Edition 
Nýskr. 09/2016, ekinn 16 þ.km,
bensín, beinskiptur.

VERÐ 3.190 þús. kr.

SUBARU Levorg Premium Eyesight. 
Nýskr. 01/2017, ekinn 13 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ 4.490 þús. kr.

Rnr. 144318

Rnr. 144387

Rnr. 144303

Rnr. 390109

Rnr. 144345

Rnr. 390352

www.bilaland.iswww.bilaland.is

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og 
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími: 525 8000 - bilaland@bilaland.is

Opið frá kl. 9–18 og á laugardögum frá kl. 12–16.

www.facebook.com/bilaland.is

E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
8

4
2

7
3

 B
íl

a
la

n
d

 a
lm

e
n

n
 2

x
3

8
 3

o
k

t

Jósef Kristjáns-
son, eða Jobbi, 
segir að margir 
snúi sér við 
í umferðinni 
þegar hann 
rúllar um götur 
bæjarins á Rolls 
Royce Silver 
Shadow bíl 
sínum sem hann 
þarf nú að selja. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
VILHELM

Eitt þekktasta auðkenni Rolls Royce er The Spirit of Ecstasy.

FRÆGIR ROLLS ROYCE EIGENDUR
Kim Kardashian – Rolls Royce Phantom
Jennifer Lopez – Rolls Royce Ghost
Tom Brady – Rolls Royce Ghost
Gwen Stefani – Rolls Royce Wraith
David Beckham – Rolls Royce Phantom
Simon Cowell – Rolls Royce Phantom

Jósef Kristjánsson 
ætar að selja Rolls 
Royce bifreið sína, 
því hann hefur ekki 
lengur tíma til að 
sinna sunnudags-
bíltúrnum. Bíllinn 
er frá 1971 og slær 
í gegn í umferðinni 
enda fegurri bíl vart 
hægt að sjá á götum 
Reykjavíkur. Ásett 
verð er 4,5 milljónir.

„Þetta er lúxusbíll og fjöðrun, 
mótor og aflið er engu líkt. Þetta er 
ekki fjöldaframleitt eintak og virki-
lega gaman að keyra.

Ég set á hann 4,5 milljónir en það 
er matsatriði og svolítið erfitt að 
verðmeta fornbíla. Þetta er bíll sem 
er auðvitað lítið keyrður og það er 
búið að hugsa vel um hann,“ segir 

Jobbi en hann á og rekur bónstöð 
Jobba í Skeifunni og því er lakkið á 
bílnum eins og best verður.

„Það er búið að vera töluvert 
mikið hringt síðan auglýsingin birt-
ist. Töluvert af áhugamönnum sem 
hafa spjallað. En það eru komin tvö 
tilboð sem eru í athugun.“ 
benediktboas@365.is
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M O R T H E N S

ÞORLÁKSMESSUTÓNLEIKARÖÐ

13. DES BÆJARBÍÓ HAFNARFIRÐI

17. DES VALASKJÁLF EGILSSTÖÐUM

19. DES BÍÓHÖLLIN AKRANES

21. DES HOF AKUREYRI

23. DES HARPA REYKJAVÍK

Tryggðu þér 
miða!



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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 

Í ICELAND ENGIHJALLA,

VESTURBERGI, ARNARBAKKA,

GLÆSIBÆ OG STAÐARBERGI

Guðmundar  
Steingrímssonar

BAKÞANKAR

Það eru ákveðin rök fyrir 
því að Íslendingar ættu að 
hætta að miða tímatal sitt við 

fæðingu Krists og miða frekar við 
komu Costco. Við erum þá að upp-
lifa árið núll eftir Costco. (Eða árið 
eitt, ef menn vilja taka það rifrildi). 
Í samfélagi fákeppninnar hefur 
koma Costco valdið ævintýra-
legum straumhvörfum.

Í fyrsta lagi. Ég tók til í búrinu 
þegar Costco kom. Ég veit að 
margir aðrir gerðu það líka. Vör-
urnar þurfa sitt pláss. Costco hefur 
þannig haft jákvæð áhrif á skipulag 
heimila og þroskað rýmisgreind.

Í öðru lagi. Staða heimilisins 
varðandi klósettpappír hefur aldr-
ei verið betri. Þetta hefur góð áhrif 
á heimilislífið. Fólk er rólegra.

Í þriðja lagi. Stærð innkaupa-
karfanna í Costco elur Íslending-
um auðmýkt. Þær eru svo stórar að 
manni finnst maður hafa minnkað. 
Eins er snjallt að láta stærstu 
flatskjáina vera það fyrsta sem 
mætir manni þegar maður kemur 
inn. Þá er maður endanlega eins og 
Hobbiti. Það er okkur öllum hollt.

Í fjórða lagi. Með Costco kom 
urmull af nýjum umræðuefnum, 
sem er kærkomið í fásinninu. Í stað 
þess að tala um Sigmund Davíð er 
hægt að tala um það hvað jarðar-
berin eru rosaleg eða afmæliskök-
urnar ódýrar eða hvort fólk hafi 
smakkað túnfiskinn.

Í fimmta lagi. Ég hjó eftir því að 
yfirmaður Costco sagði að versl-
unin væri að vinna með bændum 
að því að bæta nautakjötið. Takið 
eftir þessu: VINNA MEÐ?! Þetta er 
ótrúlegt. Íslendingar hafa hingað 
til annaðhvort rifist við bændur 
eða rifist um bændur. Aldrei unnið 
með.

Þetta er nýtt. Það er spurning 
hvort það sé ástæða til að prófa 
þetta líka með banka og trygginga-
félög. Nei, ég segi svona.

Árið núll

kæli- og

02–08 okt.
frystidagar




