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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Magnús Jónsson skrifar 
um gámastíl og græðgisvæðingu. 11

SPORT Mistök dómarans í leik 
liða um miðjan ágúst urðu til 
þess að liðin þurfa að mætast 
aftur. 12

TÍMAMÓT Skákkennsla efld í 
grunnskólum Akureyrar. 14

LÍFIÐ Fréttablaðið bjó til 
lista fyrir ríkið, vilji 

það halda áfram 
að eyða pening-
um í óþarfa eins 

og að lýsa upp 
hátíðarsviðið 
um hábjartan 

júlídag. 20

PLÚS SÉRBLAÐ ● FÓLK  
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015

Októberfest

Finndu okkur á 

SYKURLAUS

VIÐSKIPTI Samkeppniseftirlitið gerir 
fjórar alvarlegar athugasemdir við 
viðskiptahætti Guðmundar Krist-
jánssonar, aðaleiganda Brims og 
HB Granda, og segir að ef frummat 
stofnunarinnar sé á rökum reist sé um 
að ræða „alvarleg brot“ á samkeppnis-
lögum.

Fram kemur í bréfi frá Samkeppnis-
eftirlitinu, sem Markaðurinn hefur 
undir höndum, að sú staða að aðal-
eigandi Brims sé forstjóri HB Granda 

kunni að leiða til brota á samkeppnis-
lögum. Guðmundur tók við sem for-
stjóri HB Granda í júní eftir kaup 
á kjölfestu hlut í fyrirtækinu í vor. 
Stofnunin rifjar upp að í Fréttablaðinu 
hafi komið fram að hann hafi áhuga á 
að auka samstarf á milli útgerðanna 
tveggja og að einkum sé horft til sölu- 
og markaðsmála í þeim efnum.

Auk þess er sagt í bréfinu að sú 
staða að aðaleigandi Brims sitji í 
stjórn Vinnslustöðvarinnar, en hann 

átti þriðjungshlut í fyrirtækinu þar til 
í gær, kunni að leiða til samkeppnis-
brota. Guðmundur gekk úr stjórn 
Vinnslustöðvarinnar á aðalfundi 

félagsins í vor. Samkeppniseftirlitið 
segir að það sé varhugavert í sam-
keppnislegu tilliti að sami aðili, sem 
eigi allt hlutafé í einu félagi, sé á sama 
tíma forstjóri félags á sama markaði 
og stjórnarmaður í því þriðja.

Enn fremur telur Samkeppniseftir-
litið að tilkynningarskyldur samruni 
kunni að hafa átt sér stað þegar Brim 
eignaðist hlut í HB Granda. Hann hafi 
ekki verið tilkynntur til eftirlitsins 
og virðist hafa komið þegar í stað til 

framkvæmda. Sömuleiðis kunni til-
kynningarskyldur samruni að hafa 
átt sér stað sumarið 2016 þegar Brim 
eignaðist Ögurvík. Þau kaup hafi ekki 
verið tilkynnt til eftirlitsins.

Páll Gunnar Pálsson, framkvæmda-
stjóri Samkeppniseftirlitsins, segir 
að málinu sé ólokið. „Í framhaldi af 
framkomnum sjónar miðum er Sam-
keppniseftirlitið að afla frekari upp-
lýsinga. Niðurstaða í málinu liggur því 
ekki fyrir.“  – hvj / sjá Markaðinn

Guðmundur sakaður um „alvarleg brot“
Samkeppniseftirlitið gerir fjórar alvarlegar athugasemdir við viðskiptahætti Guðmundar Kristjánssonar útgerðarmanns. Meðal annars 
að hann skuli eiga Brim og stýra HB Granda á sama tíma. Auk þess að hann hafi verið í stjórn keppinautarins Vinnslustöðvarinnar. 

Guðmundur 
Kristjánsson, 
forstjóri 
HB Granda.

 Það var fámennt í þingsal þegar Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata, ræddi um breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga. Ef til vill hefur meginþorri þingmanna verið í kaffipásu 
eða á öðrum mikilvægum fundum. Þó er vert að taka fram að fjöldi annarra þingmanna tók til máls í sömu umræðu og voru fleiri þingmenn því vissulega í húsi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

SAMFÉLAG Unglingar í dag eru mun 
jákvæðari gagnvart neyslu kanna-
bisefna en jafnaldrar þeirra voru 
fyrir 20 árum. Þetta sýna niður-

stöður ESPAD-rannsóknar sem 
lögð hefur verið fyrir 15 ára ung-

menni á fjögurra 
ára fresti allt frá 
árinu 1995.

Þetta kemur 
rannsakendum 
lítið á óvart en 
langflestar rann-

sóknir bendi 
til  þess að 

regluleg neysla 
á kannabis hafi 

slæm áhrif á heilsu. 
– sa / sjá síðu 2

Jákvæðari 
gagnvart neyslu 
kannabisefna



Veður

Gengur í hvassa norðanátt með 
rigningu norðan- og austanlands, 
seinnipart dags fer kólnandi þannig 
að þá má búast við slyddu eða snjó-
komu í fjöll á þessum slóðum. Útlit 
er fyrir þurrt veður á sunnanverðu 
landinu. SJÁ SÍÐU 16

Veður Geislavirk efni geymd bak við þykkar blýhurðir

SAMFÉLAG Unglingar í dag eru mun 
jákvæðari gagnvart neyslu kannabis-
efna en jafnaldrar þeirra voru fyrir 20 
árum. Þetta sýna niðurstöður ESPAD-
rannsóknar sem lögð hefur verið fyrir 
15 ára ungmenni á fjögurra ára fresti 
allt frá árinu 1995.

Árið 1995 töldu 1,9 prósent 15 ára 
ungmenna hér á landi enga eða litla 
áhættu fylgja reglulegri kannabis-
neyslu. Í síðustu rannsókn, sem lögð 
var fyrir árið 2015, hækkaði hlutfallið 
í 10,7 prósent. Að sama skapi töldu 
níu af hverjum tíu ungmennum mikla 
hættu stafa af reglulegum kannabis-
reykingum um miðjan tíunda ára-
tuginn. Jafnaldrar þeirra nú sem telja 
mikla hættu af kannabisreykingum 
eru aðeins sjö af hverjum tíu.

Rannsókninni er stýrt af Ársæli Má 
Arnarssyni, prófessor í tómstunda- og 
félagsmálafræði við Menntavísinda-
svið Háskóla Íslands. Hann segir 
normalíseringu kannabisreykinga 
skipta höfuðmáli þegar kemur að 
viðhorfi ungmenna til reyking-
anna. „Þetta er það sem við sjáum í 
amerískum sjónvarpsþáttum sem 
þessir krakkar eru að horfa á. Þar er 
þetta eðlilegur hlutur, að fólk fái sér 
jónu. Þau auðvitað pikka það upp. 
Á þessum mótunarárum eru þau að 
finna út hvað má og hvað má ekki og 
þetta stóra og mikilvæga félagslega 
mótunartæki sem sjónvarpsþættir og 
kvikmyndir eru sýna þetta í jákvæðu 
ljósi,“ segir Ársæll.

Engilbert Sigurðsson, yfirlæknir á 
geðsviði Landspítala, segir óhætt að 
fullyrða að regluleg kannabisneysla 
sé afar skaðleg. „Allar vandaðar 
rannsóknir benda til þess að regluleg 
kannabisneysla unglinga hafi slæm 
áhrif á heilsu þeirra,“ segir Engilbert. 

„Sér í lagi getur neyslan haft afar slæm 
áhrif á ungt fólk þar sem saga er um 
geðsjúkdóma meðal náinna ætt-
ingja.“

Ársæll segir samskipti ungmenna 
við foreldra skipta gríðarlega miklu 
máli. „Samskipti barna og foreldra 
á Íslandi eru mjög góð og hafa farið 
batnandi. Sterk tengsl eru milli 
jákvæðra samskipta milli foreldra 
og barna og minni notkunar á vímu-
gjöfum.“ sveinn@frettabladid.is

Æ fleiri ungmenni telja 
kannabis ekki skaðlegt
Sex sinnum fleiri unglingar telja nú kannabisneyslu skaðlausa en jafnaldrar 
þeirra fyrir 20 árum. Þetta kemur rannsakendum lítið á óvart. Langflestar rann-
sóknir bendi til þess að regluleg neysla á kannabis hafi slæm áhrif á heilsu.

Meirihluti ungmenna telur kannabisneyslu hættulega. NORDICPHOTOS/GETTY

Mat unglinga á áhættu af 
reglulegri áfengisdrykkju 
og kannabisneyslu 1995 
samanborið við 2015
Hversu mikil áhætta er að reykja 
kannabis reglulega?

1995 2015
Engin 1,1% 6,1%
Lítil 0,8% 4,6%
Nokkur 5,5% 11,7%
Mikil 89,1% 69,8%
Veit ekki 3,5% 7,8% 

*Heimild: ESPAD – European School Survey 
Project on Alcohol and Other Drugs

Engilbert Sigurðs-
son, yfirlæknir á 
geðsviði LSH.

AKUREYRI Ekkert verður af því að 
ný stólalyfta rísi í Hlíðarfjalli fyrir 
veturinn eins og vonir stóðu til. Ekk-
ert hefur verið verið unnið við upp-
setningu stólalyftunnar frá því um 
miðjan júlí þar sem Vinir Hlíðarfjalls 
neita að greiða verktaka fyrir fram-
kvæmdir í fjallinu.

Verktakafyrirtækið G. Hjálmarsson 
var fengið til að gera undirstöður fyrir 
nýja stólalyftu sem kom frá Noregi að 
undangengnu útboði. Þegar byrjað 
var að grafa fyrir undirstöðum varð 
vinnan fljótt umfangsmeiri en að var 
stefnt. Stöðvuðust því framkvæmdir 
og neituðu Vinir Hlíðarfjalls að greiða 
verktakafyrirtækinu reikninginn.

Guðmundur Karl Jónsson, yfir-
maður skíðasvæðisins í Hlíðarfjalli, 
segir ljóst að lyftan komi ekki upp 
fyrir veturinn og frestist þar af leið-
andi um ár. „Eins og staðan er núna 
mun þessi lyfta bíða til næsta vetrar,“ 
segir Guðmundur Karl.

Áætlaður heildarkostnaður við 
verkið er 363 milljónir króna en Vinir 
Hlíðarfjalls fjármagna framkvæmd-
ina. – sa

Deilur vina 
og verktaka 
fresta lyftu

Úr Hlíðarfjalli. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jáeindaskanninn hefur verið tekinn í notkun á Landspítala. Þessi mynd er tekin í hjarta framleiðslueiningar skannans þar sem unnið er með geisla-
virk merkiefni. Efnin gefa frá sér jáeindir sem gera læknum kleift að rýna í mein sjúklinga af mikilli nákvæmni. Efnin eru geymd bak við þykkar 
blýhurðir, ein slík sést hægra megin á myndinni. Geislavirku efnin eru búin til í hraðli sem er í steinsteyptum klefa neðanjarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

363
milljónir króna fara í nýja 

skíðalyftu í Hlíðarfjalli

BANDARÍKIN Deilt er um kynhneigð 
Sesame Street-brúðnanna Berta og 
Árna (e. Bert and Ernie) í Bandaríkj-
unum. Í viðtali við hinsegin miðil-
inn Queerty um helgina sagði Mark 
Saltzman, áður handritshöfundur 
fyrir þættina, að sjónvarpspersón-
urnar ættu í samkynja ástarsam-
bandi. Hafi verið byggðar á sambandi 
Saltzmans og þáverandi maka hans.

Sesame Workshop, félagið sem 
heldur utan um framleiðslu þáttanna, 
tjáði sig um orð Saltzmans í gær. Í til-
kynningu þaðan kom fram að Berti 
og Árni væru bara vinir, brúður án 
nokkurrar kynvitundar. – þea

Ástarsamband 
Berta og Árna 
vekur deilur
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Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is Suzuki bílar hf.  I  Skeifunni 17 I    Sími 568 5100 

VERÐ FRÁ KR.

2.630.000
VERÐ FRÁÁ KR

LÁTTU FARA
VEL UM ÞIG
ÓTRÚLEGA RÚMGÓÐUR SUZUKI BALENO

Suzuki Baleno er fáanlegur með Hybrid-búnaði 
sem gerir 1.2l Dualjet mótorinn enn kraftmeiri
og neyslugrennri.

Suzuki Baleno hefur mesta innra-
og farangursrými í sínum flokki.
Suzuki Baleno er sérlega vel hannaður og glæsileguur
bíll, jafnt utan sem innan. 
Komdu í heimsókn og kynntu þér Suzuki Baleno.
- láttu fara vel um þig.

KOMDU 
OG PRÓFAÐU 

HANN!



Fáðu blað dagsins í tölvupósti  
kl. 5.00 á morgnana. 

Skráðu þig á póstlista Frétta-
blaðsins á www.frettabladid.is/
nyskraning. Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

UMBOÐSAÐILI RAM TRUCKS  Á ÍSLANDI  ÞVERHOLT 6  270 MOSFELLSBÆR  S. 534 4433 
WWW.ISBAND.IS  ISBAND@ISBAND.IS  OPIÐ VIRKA DAGA 10-18  LAUGARDAGA 12-16

RAM 3500. NÝ SENDING VAR AÐ LENDA. ramisland.is

TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN RAM 3500 SLT, LARAMIE EÐA LIMITED.TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN RAM 3500 SLT LARAMIE EÐA LIMITE
RAM 3500 VERÐ FRÁ KR. 5.960.000 ÁN VSK. 
KR. 7.390.400 MEÐ VSK.

G VAR AÐ LENDA. ramisland.is

RAM 3500 LIMITED 40” BREYTTUR

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur vísaði í síðustu viku frá dómi 
máli fiskvinnslufyrirtækisins Tor 
ehf. á hendur Kötlu matvælaiðju ehf. 
Forsvarsmenn Tors stefndu Kötlu til 
greiðslu ríflega 14 milljóna króna í 
bætur vegna tjóns sem fiskvinnslan 
hefði orðið fyrir vegna „hjálparefnis“ 
sem keypt var hjá Kötlu árið 2014. 
Hjálparefni þessu, N242, var ætlað að 
þyngja fiskinn sem Tor hugðist selja 
kaupendum erlendis. Framkvæmda-
stjóri Tors fullyrti fyrir dómi að slíkt 
væri gert í samráði við kaupendur.

Fyrsta framleiðsla Tors með efninu 

frá Kötlu var send til Englands í nóv-
ember 2014 en kaupandinn, Seafood 
Holdings, neitaði að taka við vörunni 
þar sem hún væri óhæf til neyslu. 
Kvartaði kaupandinn yfir megnri 
ammoníakslykt af fiskinum. 

Tjónið hafi numið milljónum og 
Seafood Holdings dregið verulega úr 
viðskiptum sínum við Tor í kjölfarið. 
Tor taldi ljóst að efnið sem Katla seldi 
þeim til að þyngja fiskinn hefði verið 
gallað.

Forsvarsmenn Kötlu bentu á að frá-
leitt væri að kenna þeim um tjónið og 
veltu fyrir sér hvort aðrar skýringar 

væru á: „Stefnanda [Tor, innsk. blm.] 
hafi auðvitað verið vandkvæðalaust 
að skýra hinum erlenda viðskipta-
aðila, sem hann kveðst hafa átt í við-
skiptum við í um tvö ár, frá því að 
stefnandi hefði þarna notað hjálpar-
efni frá öðrum birgi en áður og að 
eftirleiðis yrði notað sama hjálpar-
efni og fyrr hefði verið notað, nema 
ef vera skyldi að stefnandi hafi haldið 
því leyndu fyrir hinum erlenda við-
skiptaaðila að hann væri að nota slíkt 
hjálparefni í fiskinn og hinn erlendi 
aðili brugðist ókvæða við er upplýst 
hafi verið um það.“ – smj

Vildi þyngja fiskinn en endaði með dragúldið dýrafóður

Hinn illþefjandi fiskur endaði að mestu í dýrafóðri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

DÓMSMÁL Héraðsdómur Reykja-
víkur felldi í gær úr gildi ákvörðun 
Sjúkratrygginga Íslands (SÍ) um 
að hafna umsókn Ölmu Gunnars-
dóttur sérgreinalæknis um aðild að 
rammasamningi stofnunarinnar við 
sérgreinalækna. Sjö sambærileg mál 
til viðbótar bíða dóms. Forstjóri SÍ 
fagnar niðurstöðunni.

Langvarandi og veruleg framúr-
keyrsla hefur verið á fjárlagalið 
samningsins. Af þeim sökum tók 
heil brigðis ráðherra þá ákvörðun að 
ekki yrðu teknir fleiri læknar inn á 
samninginn. Var það fyrst gert um 
áramótin 2016 og sú ákvörðun ítrek-
uð 26. apríl og 28. ágúst 2017.

Umsóknir læknanna nú voru frá 
því í september 2017 og var þeim 
synjað af SÍ með vísan til ákvörðunar 
ráðherra. Að mati dómsins voru fyrr-
greind tilmæli „ekki í nægjanlegu 
samræmi við áskilnað löggjafans um 
faglegt mat á umsókn [læknisins]“. 
Þá voru þau andstæð rammasamn-
ingnum og leiddu til þess að ekki fór 
fram fullnægjandi mat á umsókninni. 
Slíkt væri brot á lögmætisreglu stjórn-
sýsluréttarins og andstætt reglunni 
um skyldubundið mat stjórnvalda. 
Ákvörðunin var því ógilt.

„Þetta eru alls átta nákvæmlega 
eins mál. Það var samkomulag  um 
að taka eitt mál út úr og flytja til að 

fá dóm sem yrði til leiðsagnar í öllum 
málunum. Alma var fremst í stafrófs-
röðinni,“ segir Gísli Guðni Hall, lög-
maður Ölmu og hinna læknanna sjö. 
Hann var að vonum ánægður með 
niðurstöðuna.

Auk læknanna átta sem stefnt hafa 
ríkinu hefur níu sérgreinalæknum 
til viðbótar verið hafnað um aðild 
að samningnum. Læknarnir sautján 
starfa í þrettán mismunandi sér-
greinum og er staða þeirra nokkuð 
mismunandi. Sumir eru enn búsettir 
erlendis og bíða þess að koma heim 
meðan aðrir eru hér heima. Það að fá 
ekki aðild að samningnum þýðir að SÍ 
taka ekki þátt í greiðslu sjúklinga hjá 
viðkomandi lækni en kostnaðarþátt-
taka SÍ er um 30 prósent.

„Þetta hefur í för með sér að við-

komandi læknir þarf í raun að rukka 
sinn sjúkling um kannski þrefalt 
hærra gjald en læknir sem er aðili að 
samningnum og þetta eru þess vegna 
læknar sem starfa á sömu starfsstöð-
inni. Misréttið er því augljóst,“ segir 
Gísli. „Þetta hefur grundvallarþýðingu 
fyrir störf og framtíðarmöguleika 
lækna. Læknarnir vilja bjóða upp á 
þjónustuna og það er sannarlega þörf 
fyrir hana. Málið snýst að stærstum 
hluta um að gera læknunum kleift að 
starfa við það sem þeir hafa menntað 
sig í, á jafnréttisgrundvelli.“

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðis-
ráðherra baðst undan viðtali um 
dóminn þar til hún hefur fundað með 
ríkislögmanni um niðurstöðuna og 
áhrif hans. Það verður gert í dag.
joli@frettabladid.is

Forstjóri Sjúkratrygginga kátur 
með niðurstöðu héraðsdóms

Sautján sérgreinalæknum hefur verið synjað af Sjúkratryggingum í samræmi við tilmæli ráðherra. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Vill ekki áfrýja

„Ég er ánægður 
með dóminn 
og tel hann 
byggja á 
mikilvægi 
þess að staðið 
sé við gerða 
samninga,“ segir 
Steingrímur Ari Arason, forstjóri 
SÍ. Dómurinn snúist um réttar-
stöðu sjúkratryggðra, atvinnu-
réttindi lækna og mikilvægi þess 
að marka þeim umgjörð. „Er það 
mín tillaga að rétt sé að virða 
niðurstöðuna.“

Synjun Sjúkratrygginga 
á aðild sérgreinalæknis 
að rammasamningi 
var felld úr gildi í gær. 
Læknar utan samnings-
ins þurfa að rukka sjúkl-
inga sína um umtalsvert 
hærri upphæð en ella.

SAMGÖNGUR Aðalfundur Samtaka 
um bíllausan lífsstíl hvetur ríkis-
stjórnina til að endurskoða áherslur 
sínar í samgöngumálum. Þetta kemur 
fram í ályktun um aðgerðaáætlun 
ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum.

„Orkuskipti eru jákvæð á sinn hátt 
en leysa ekki nema örlítinn hluta 
af þeim vandamálum sem breyttar 
ferðavenjur geta leyst,“ segir í álykt-
uninni. Eftir orkuskipti þurfi enn að 
leysa þau vandamál sem bílaumferð 
skapar. Mun skilvirkara sé að fjárfesta 
í samgöngumannvirkjum sem nýtist 
gangandi, hjólandi og almennings-
samgöngum, þar sem Borgarlína 
gegni lykilhlutverki.

Þá hvetja samtökin ríkisstjórn-
ina til að klára áætlun um eflingu 
almenningssamgangna strax á þessu 
ári og setja aukið fjármagn í verkefnið 
í byrjun næsta árs.

Í aukaályktun fagnar aðalfundur-
inn ákvörðun borgarstjórnar um 
göngugötur allt árið um kring. – sar

Samgöngumálin 
verði tekin til 
endurskoðunar 

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Vörður óskar Breiðabliki innilega til hamingju  
með sautjánda Íslandsmeistaratitilinn.

Við erum býsna montin af því að standa vörð um  
bæði Bikarmeistara og Íslandsmeistara árið 2018.

Áfram Breiðablik!

Til hamingju
Breiðablik! 
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Slakaðu á 
með Slökun

 Lítil orka
 Þróttleysi
 Veik bein
 Hormóna ójafnvægi
 vefntr anir
 Vöðvakrampar,  

     kippir og spenna
 ölk n lí æra
 Óreglulegur hjartsláttur
 Kvíði
 Streita
 Pirringur

Einkenni 
magnesíum-
skorts

www.mammaveitbest.is

REYKJAVÍK „Í raun má kristalla þetta 
í tveimur valkostum. Að halda 
áfram á sömu braut eða að breyta 
ferðavenjum. Ekki með því að 
þvinga fólk heldur með því að búa 
til góða valkosti,“ sagði Dagur B. 
Eggertsson borgarstjóri um borgar-
línu sem var til umræðu í borgar-
stjórn í gær.

Tillaga um aðgerðir til að tryggja 
framgang borgarlínu var samþykkt 
á fundi borgarstjórnar. Greiddu 
allir tólf borgarfulltrúar meiri-
hlutans atkvæði með tillögunni en 
átta borgarfulltrúar minnihlutans 
greiddu atkvæði gegn henni.

Tveir borgarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins, þær Hildur Björnsdóttir 
og Katrín Atladóttir, greiddu ekki 
atkvæði og það gerði fulltrúi Sósí-
alistaflokksins, Sanna Magdalena 
Mörtudóttir, ekki heldur.

Frávísunartillaga Sönnu var felld 
með tólf atkvæðum gegn ellefu. 
Sanna sagðist í grunninn ekki mót-
fallin hugmyndinni um borgar-
línu. Hins vegar vantaði alveg rödd 
almennings. Vinna þyrfti málið 
betur í samráði við þá sem treysta 
á almenningssamgöngur.

Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi 
Miðflokksins, sagði að enn væri það 
óljóst hvað fælist í borgarlínu. „Við 
höfum ekki fjármagn í þessa draum-
sýn,“ sagði Vigdís.

Eyþór Arnalds, oddviti Sjálf-
stæðismanna, sagði það vonbrigði 
hversu illa tillagan væri unnin og 
því ætti að vísa henni frá. Allir vildu 
bæta almenningssamgöngur en það 
væri óljóst hver ætti að borga fyrir 
uppbygginguna. „Við erum að fara af 
stað í óvissuferð í samgöngumálum.“

Borgarstjóri lagði áherslu á að 
halda yrði til haga stóru myndinni. 
Sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu 
hefðu unnið að verkefninu í sam-
einingu.

Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi 
Samfylkingarinnar, líkti borgarlínu 
við uppbyggingu stofnvegakerfisins 
á sínum tíma. Tillagan boði tíma-
mót og tími sé til kominn að hugsa 
kerfið upp á nýtt. „Við þurfum að 
finna leið til að nýta samgönguæð-
arnar, sem eru takmarkaðar auð-
lindir, takmörkuð verðmæti, betur 
en verið hefur.“

Hann sagði þetta eina viðamestu 
og vönduðustu vinnu sem unnin 
hefði verið í borginni í langan tíma.

Pawel Bartoszek, borgarfulltrúi 
Viðreisnar, sagði einn af kostum 
borgarlínu vera að hægt yrði að 
byggja kerfið upp í áföngum. Hann 
sagðist ekki óttast að tæknibreyt-
ingar myndu gera borgarlínu úrelta. 
Ný tækni eins og sjálfkeyrandi bílar 
breytti ekki grundvallarrúmfræði.

„Það verður alltaf skynsamlegt að 
veita þeim samgöngukostum for-
gang sem flytja mikið af fólki hratt 
á milli staða,“ sagði Pawel.
sighvatur@frettabladid.is

Tillaga um framgang 
borgarlínu samþykkt
Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti í gær tillögu sem tryggja á framgang 
borgarlínu. Minnihlutinn gagnrýndi það hversu óskýr tillagan væri og að 
mikil óvissa ríkti um kostnaðinn og hver ætti að bera hann. Borgarfulltrúi 
Samfylkingarinnar telur hins vegar um tímamótatillögu að ræða.

Róa í sömu átt þrátt 
fyrir mismunandi 
áherslur

Ármann Kr. 
Ólafsson, 
bæjarstjóri 
Kópavogs og 
stjórnarmaður 
í Samtökum 
sveitarfélaga 
á höfuðborgarsvæðinu, segir 
sveitarfélögin róa í sömu átt hvað 
borgarlínuna varðar.

„Það eru eitthvað misjafnar 
áherslur hjá bæjarstjórunum en 
viðræður við ríkið munu hafa 
áhrif á það hvernig sveitarfélögin 
framkvæma þetta. Það stendur 
auðvitað margt út af ennþá eins 
og kostnaðarskipting milli ríkis og 
sveitarfélaga.“

Hann segist finna fyrir vilja hjá 
ríkisstjórninni til að taka næstu 
skref. „Við þurfum samt líka að 
skoða samspil borgarlínu við 
aðrar brýnar framkvæmdir á 
höfuðborgarsvæðinu.“

Hvað felst í tillögunni?

●  Klára á breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.
●  Hefja á skipulagsvinnu rammaskipulags fyrir almenningssamgöngur í 

sérrými.
●  Gerð verði áætlun fyrir fjölbreytta húsnæðisuppbyggingu meðfram 

þróunarásum borgarlínu.
●  Gerðar verði tillögur að reitum innan áhrifasvæðis borgarlínu með 

lausnir fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur í huga.

TÆKNI Nýjasta stýrikerfið fyrir 
snjalltæki Apple, iOS 12, er komið 
út og hafa tæknimiðlar vestan hafs 
fjallað ítarlega um þær nýjungar sem 
finna má í stýrikerfinu. Sá eiginleiki 
sem hefur vakið mesta athygli er ein-
faldur. Kerfið er sagt auka hraða og 
afkastagetu snjalltækja Apple svo 
um munar. Þá býður stýrikerfið upp 
á svokallaða „Live Listen“ stillingu 
fyrir þráðlausu heyrnartólin AirPods 
sem eiga í raun að breyta heyrnar-
tólunum í heyrnartæki.

Öryggi í stafrænum heimi hefur 
verið í deiglunni undanfarin miss-
eri og eru nýir stillingarmöguleikar 
stýrikerfisins til þess gerðir að auka 
öryggi notenda. Hægt er að hafa 
flóknari lykilorð en í eldri stýri-
kerfum og krefjast SMS-skilaboða 
fyrir innskráningar. Sé eigandi 
símans að nota sama lykilorð fyrir 
marga aðganga minnir stýrikerfið 
notandann á að það sé óöruggt og 
ráðleggur eigandanum að breyta 
lykilorði sínu. – þea

Aukið öryggi með iOS 12
iPhone XS og XS Max, nýjustu símarnir frá Apple. NORDICPHOTOS/AFP

Fundur í borgarstjórn Reykjavíkur í gær þar sem tillaga um framgang Borgarlínu var samþykkt. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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*Aðgangsgjald 3.190 kr./mán. er ekki innifalið í verði.

Ertu til?
Framtíðin er spennandi.

Heima er heildarpakki sem inniheldur bestu 
fjarskiptin sem við höfum upp á að bjóða 
fyrir heimilið. Þú velur svo þá sjónvarpsáskrift 
sem hentar þínu heimili best. 

Verð frá 12.990 kr. á mánuði*
Kynntu þér Heima á vodafone.is

Viðskipta-
vinir í Heima fá

í farsíma-
áskrift

Sjónvarpsáskrift og 
fjarskipti á betra verði



Þú finnur 
uppskriftina hér:

kronan.is/
korteri4

299 kr.
pk.

Taco skeljar

109 kr.
pk.

Taco krydd 349 kr.
kg

Rauðkál, íslenskt

M
m

m...
skikk tat co

2199 kr.
kg

Hafliða Þorskhnakkar 1 flokkur

Svarið við 
erfiðustu 
spurningu 

dagsins er ...

599 kr.
pk.

Salsa, jalapeño lime

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

NORÐUR-KÓREA Moon Jae-in, for-
seti Suður-Kóreu, heimsótti norður-
kóreska einræðisherrann Kim Jong-
un í höfuðborginni Pjongjang í gær. 
Leiðtogarnir funduðu í gær og fara 
dagurinn í dag og morgundagurinn 
einnig í viðræður. Þetta er þriðji leið-
togafundur grannríkjanna á stuttum 
tíma, eftir að nokkur þíða komst í 
samskipti ríkjanna um áramótin.

Norðurkóreska ríkissjónvarpið 
KCNA greindi frá heimsókninni í 
örstuttri frétt í gærmorgun þar sem 
fram kom að leiðtogarnir ætluðu að 
vinna að innleiðingu samkomulags-
ins sem náðist í landamærabænum 
Panmunjom í vor. Þar sammæltust 
Kim og Moon meðal annars um að 
vinna að kjarnorkuafvopnun skagans.

Leiðtogarnir héldu sameiginlegan 
blaðamannafund í gær áður en þeir 
héldu til fundar í höfuðstöðvum 
norðurkóreska Verkamannaflokksins. 
Kim fór fögrum orðum um nágranna 
sinn, þakkaði honum  fyrir hans hlut 
í að koma á viðræðum á milli Norður-
Kóreu og Bandaríkjanna.

„Þökk sé viðræðunum við Banda-
ríkin að ástandið á svæðinu er orðið 
stöðugra og enn er búist við frekari 
árangri. Ég vil enn á ný tjá þakklæti 
mitt fyrir vinnu Moon forseta,“ sagði 
einræðisherrann og bætti því við að 
sér fyndist hann vera orðinn afar 
náinn suðurkóreska forsetanum, að 
því er suðurkóreski miðillinn Yonhap 
greinir frá.

Moon sagði ferlið allt byggjast á 
ákvörðun Kim. „Ég vil þakka Kim for-
manni fyrir viðleitni sína til að opna 
á nýja tíma. Við finnum fyrir þeirri 
miklu byrði, þeirri miklu ábyrgð, sem 
við höfum,“ sagði forsetinn.

Suðurkóreski miðillinn Chosun 
Ilbo sagði gríðarlega pressu á Moon 
Jae-in að ná raunverulegum árangri í 
kjarnorkumálum. Þar að auki myndu 
leiðtogarnir ræða bætt samskipti og 
samstarf á sviði efnahagsmála.

Chosun Ilbo benti á að fyrri fundir 
leiðtoganna, og einnig fundur Kims 
með Bandaríkjaforseta í júní, hefðu 
skilað loforðum um að kjarnorku-

afvopnun væri markmið en litlum 
mælanlegum árangri öðrum en að 
kjarnorkuprófunarsvæði sem talið er 
að hafi ekki einu sinni verið í nothæfu 
ástandi lengur var sprengt upp.
thorgnyr@frettabladid.is

Pressa á Kim og Moon að ná 
árangri á þriðja fundi sínum
Leiðtogar ríkjanna á Kóreuskaga hittust í Pjongjang í gær. Munu einnig funda í dag og á morgun. Lítill raun-
verulegur árangur í kjarnorkumálum náðst eftir undanfarna fundi. Kim Jong-un þakkar Bandaríkjaforseta 
fyrir að koma á stöðugleika á svæðinu. Bandaríkin fylgjast náið með fundinum og undirbúa sinn eigin.

Leiðtogarnir, Moon Jae-in og Kim Jong-un, horfa djúpt í augu hvor annars í Pjongjang í gær. NORDICPHOTOS/AFP

Stefnir í annan fund með Trump

Bandaríski miðillinn Politico sagði í gær að þar í landi fylgdust stjórn-
völd náið með fundinum í vikunni og reyndu að komast að því hvort 
grundvöllur væri fyrir öðrum leiðtogafundi Trumps og Kim. Sarah 
Huckabee Sanders, upplýsingafulltrúi bandaríska forsetaembættisins, 
greindi frá því þann 10. september að verið væri að undirbúa slíkan 
fund en viðræður á milli ríkjanna virðast vera í algjörri pattstöðu vegna 
kjarnorkumála.

Á mánudag kröfðust Bandaríkin þess svo að önnur ríki Sameinuðu 
þjóðanna virtu viðskiptaþvinganir gegn Norður-Kóreu. Upplýsingafull-
trúi utanríkisráðuneytisins sagði að alþjóðasamfélagið þyrfti að líta 
„ólöglegar kjarnorku- og eldflaugaáætlanir“ Norður-Kóreu alvarlegum 
augum.

Bandaríkjamenn sökuðu Rússa um að brjóta gegn samþykktum 
þvingunaraðgerðum. Voru Rússar sagðir hafa flutt olíu og aðrar vörur í 
tonnatali til Norður-Kóreu. Nikki Haley, sendiherra Bandaríkjanna hjá 
SÞ, sagði á fundi öryggisráðsins að yfirvöld í Moskvu hefðu á kerfis-
bundinn hátt reynt að koma sér hjá því að framfylgja þvingununum og 
reyna að hylma yfir brotin.

KÍNA Kínverjar tilkynntu í gær um 
nýja tolla á bandarískar vörur að 
andvirði sextíu milljarðar dala. Á 
mánudaginn höfðu Bandaríkja-
menn lagt nýja tolla á kínverskar 
vörur að andvirði 200 milljarðar 
dala og var því um gagnaðgerðir að 
ræða í tollastríði ríkjanna tveggja. 
Nýir tollar Kínverja eru meðal ann-
ars lagðir á jarðgas, flugvélar, tölvur 
og textílvörur.

Donald Trump Bandaríkjafor-
seti brást illa við ákvörðun Kín-
verja, sakaði kínverska ríkið um að 
reyna að hagræða þingkosningum í 
nóvember „með því að ráðast gegn 
bandarískum bændum og verka-
mönnum vegna trygglyndis þeirra“ 
við forsetann. Þá sagði Trump að 
Kínverjar skildu einfaldlega ekki 
að umræddir einstaklingar væru 
„sannir föðurlandsvinir“ sem vissu 
að Kína hefði svindlað á Bandaríkj-
unum í áraraðir. – þea

Kína svarar með 
nýjum tollum

Xi Jinping, forseti Kína. 
NORDICPHOTOS/AFP

ÞÝSKALAND Hans-Georg Maassen, 
yfirmaður þýsku þjóðaröryggis-
stofnunarinnar BfV, verður færður í 
annað starf í innanríkisráðuneytinu. 
Að þessari niðurstöðu komst ríkis-
stjórn Angelu Merkel kanslara í gær.

Ástæðan er óánægja með við-
brögð Maassens við aðgerðum öfga-
þjóðernishyggjumanna í borginni 
Chemn itz. Myndband hafði birst á 
netinu af öfgamönnum að reyna að 
„veiða“ flóttamenn og aðra innflytj-
endur. Maassen sagði óvíst hvort 
það hefði raunverulega gerst, mynd-
bandið gæti verið tekið úr samhengi 
og aðgangurinn sem notaður var til 
að hlaða því upp á Twitter falskur. 
 – þea

Yfirnjósnari 
færður til í starfi

Fleiri myndir frá fundi leið-
toganna má nálgast á +Plús síðu 
Fréttablaðsins.

Fréttablaðið +Plús er eingöngu 
í Fréttablaðs-appinu eða í PDF-
útgáfu blaðsins sem er aðgengi-
leg á frettabladid.is.

+PLÚS
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Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50 @icelandsymphony  /  #sinfó

10. JANÚAR6. DESEMBER  21. MARS 9. MAÍ
ÁRAMÓTATÓNLEIKAR
2019

19:30FIM 20. SEP

Petri Sakari hljómsveitarstjóri

Þóra Einarsdóttir einsöngvari

Richard Strauss 

Ævintýri Ugluspegils

Richard Strauss  

Fjórir síðustu söngvar

Pjotr Tsjajkovskíj 

Sinfónía nr. 5

Hér hljómar Tónaljóð Strauss um skálkinn 
Ugluspegil, eitt hans dáðasta verk, 
hrein skemmtimúsík þar sem uppátæki 
sagnapersónunnar eru útlistuð með 
óborganlegum hætti. Fjórir síðustu 
söngvar voru síðasta verkið sem Strauss 
lauk við, kominn á níræðisaldur í rústum 
heimsstyrjaldarinnar síðari árið 1948. 
Angurvær tónlistin hefur yfir sér rómantískan 
blæ og silkimjúkar sópranhendingarnar 
eru með því fegursta sem fest hefur verið á 
blað. Hér er það Þóra Einarsdóttir sem flytur 
verkið, en hún hefur fyrir löngu fest sig í 
sessi sem ein fremsta og dáðasta söngkona 
þjóðarinnar. Fimmta sinfónía Tsjajkovskíjs er 
eitt af hinum glæsilegu hljómsveitarverkum 
rússneska meistarans, magnþrungin útfærsla 
á „örlagastefi“ sem leiðir að lokum til sigurs.

Tónleikarnir eru þeir fyrstu í Grænu 
áskriftaröðinni.

Tónleikakynning kl. 18:00

AÐRIR TÓNLEIKAR  
Í GRÆNU RÖÐINNI

GRÆNA RÖÐIN

Þeir sem hafa gaman af vinsælli klassík af léttara taginu ættu að kynna sér Grænu röðina.  
Með áskrift tryggir þú þér besta sætið og 20% afslátt af miðaverði. Sala áskriftarkorta fer fram á sinfonia.is og í miðasölu Hörpu.



+PLÚS

Fundað í Pjongjang

Suðurkór-
eska forseta-
frúin ræddi 
við norður-
kóresk börn og 
mæður þeirra í 
höfuðborginni.  
Mæðurnar 
virtust hrifnar 
af forsetafrúni 
úr suðri.

Ri Sol-ju, eiginkona Kim Jong-un, og Kim Jung-sook, 
eiginkona Moon Jae-in, ræða saman. 

Norðurkóreskar konur veifa fánum ríkis síns og hylla leiðtogann.

Norður-Kóreumenn komu upp fallegu skilti af Kóreuskaganum og friðardúfum í höfuðstöðvum 
Verkamannaflokksins. Leiðtogarnir skáluðu í víni á hátíðarkvöldverði til heiðurs Moon.

Moon Jae-in og Kim Jong-un ræða saman og standa upp úr glæsikerru einræðisherrans. Kjafnorkuafvopnun skagans er helsta dagskrármál leiðtogafundarins í Pjongjang. MYNDIR/NORDICPHOTOS/AFP

Leiðtogar ríkjanna á 
Kóreu skaga hittust á 
þriðja leiðtogafundi 
sínum í Pjongjang í gær. 
Funda þar til á morgun. 
Suður-Kóreuforseta var 
vel tekið í norðri. Þrýst-
ingur er á Moon að nái 
árangri á fundinum.



Frá degi til dags

Halldór
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Auglýst er 

eftir ábyrgum 

fjármálastjóra 

til að hefja 

störf hjá hinu 

opinbera hið 

fyrsta.

 

Svandís er að 

bregðast við 

skýrum vilja 

almennings 

og athuga-

semdum 

virtra aðila 

með því að 

stefna að kerfi 

þar sem 

heildarsýn 

ríkir. Ég styð 

hana í því 

þarfa verki.

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

gæði – þekking – þjónusta

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

PRENTARAR

Allt til merkinga

... og svo miklu meira... o

Prentaðu beint
 á vörurnar eða umbúðirnar

Kerfisbreytingar er tískuorð íslenskrar stjórn-
málaumræðu. Nógu óljós merkimiði til að 
hægt sé að hengja á flest mál sem manni 

sjálfum hugnast – og stilla þeim sem andsnúin eru 
upp sem afturhaldi. Merkimiðinn er líka hengdur á 
mál sem ekki er endilega víst að njóti almennrar hylli 
ef þau væru einfaldlega kölluð sínu rétta nafni.

Mælingar hafa sýnt það mörg undanfarin ár að 
mikill meirihluti almennings vill að lögð sé áhersla á 
uppbyggingu opinbers heilbrigðiskerfis. Er það ákall 
um kerfisbreytingu? Svari hver sem vill.

Heilbrigðisráðherra vinnur nú að heildarstefnu-
mótun fyrir heilbrigðiskerfið. Það er þarft verk, því 
fátt snertir okkur meira en heilbrigðiskerfið og það er 
stærsti einstaki útgjaldaliður ríkissjóðs. Á sama tíma 
og ákall er um vönduð vinnubrögð eigum við því að 
fagna þessari heildarskoðun sem er löngu tímabær.

Markmiðið er að svara því hvernig heilbrigðis-
þjónusta við viljum að sé í boði á Íslandi, hverjir veiti 
hana og þá hvar, hvenær og ótal fleiri spurningum, til 
dæmis því hver hlutur sjúklinga á að vera í kostnaði. 
Einnig á hún að tryggja að þau stórauknu framlög til 
heilbrigðismála sem ríkisstjórnin stendur fyrir nýtist 
sem best.

Það er ekki að gamni sínu gert að fara í þessa vinnu; 
fjölmargar skýrslur og greiningar sýna hve brota-
kennt heilbrigðiskerfið okkar er. Úttekt erlendra 
spekinga á vegum McKinsey sem skoðuðu Land-
spítalann 2016 er eitt dæmi. Annað er nýleg skýrsla 
Ríkisendurskoðunar um Sjúkratryggingar Íslands, þar 
sem kallað er eftir að gerðar séu breytingar á kaupum 
á heilbrigðisþjónustu og þær byggi á heildstæðri 
stefnumótun fyrir heilbrigðiskerfið.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra hefur 
stigið það þarfa skref að hefja vinnu við endurmat á 
heilbrigðiskerfi þjóðarinnar. Svandís er að bregðast 
við skýrum vilja almennings og athugasemdum virtra 
aðila með því að stefna að kerfi þar sem heildarsýn 
ríkir. Ég styð hana í því þarfa verki.

Heilbrigðiskerfi 
þjóðarinnar

Kolbeinn  
Óttarsson 
Proppé
þingmaður 
Vinstri grænna

Svartar skrautfjaðrir
Fréttir af dólgslegri karlrembu-
framkomu stjórnenda hjá 
Orkuveitu Reykjavíkur benda 
eindregið til þess að fleira sé 
myglað í höfuðstöðvum fyrir-
tækisins en útveggirnir. Í það 
minnsta hefur forstjórinn, 
Bjarni Bjarnason, kosið að stíga 
til hliðar á meðan vinnustaða-
menning OR verður tekin út. Í 
ljósi þessa fölnar viðurkenningin 
sem Jafnréttisráð hengdi á OR 
fyrir fjórum árum meðal annars 
fyrir breytingar sem miðuðu að 
því að „nýta starfskrafta beggja 
kynja jafnt“ og gefa öllu starfs-
fólki jafna möguleika. Þegar 
Bjarni tók við viðurkenningunni 
sagði hann að ekki væri nóg að 
virða jafnréttið, „það þarf að 
fremja það“.

Léttur hnífur
Fámennt var á stofnfundi nýs 
stjórnmálaflokks, Víkinga-
flokksins, á Kaffivagninum í 
gær. Kannski tók bara enginn 
fundarboðið alvarlega þar sem 
böndin bárust fljótt að ofvirka 
samsæriskenningasmiðnum 
Axel Pétri Axelssyni sem sér 
falska fána í hverju horni og trúir 
engu sem hann sér eða heyrir. En 
þar sem þrír Framsóknarmenn, 
eða víkingar, koma saman, þar er 
fundur og flokkurinn hefur því 
verið stofnaður með hugsjónir 
víkinga, sem vildu lifa „frjálsir 
undan oki valdstjórna“. Léttur 
hnífur? Þessi hnífur á að vera 
léttvægur! thorarinn@frettabladid.is

Því hefur oft verið fleygt að vandamálið 
við ríkisrekstur sé að hluthafaaðhald 
vanti. Eigandi fyrirtækis, sem á allt 
sitt undir því, er líklegri til þess að 
sýsla með eign sína af meiri ástríðu en 

stjórnvöld og stofnanir sem sýsla með opinbert 
fé.

Hluthafi í einkafyrirtæki tryggir að stefna og 
rekstur þess sé skynsamleg og sér til þess að 
forstjórar séu látnir gjalda þess ef reksturinn 
stendur ekki undir væntingum. Hluthafinn 
tryggir líka að fjármálastjóri sé ávíttur þegar 
áætlanir standast ekki. Slíkri ráðdeild virðist 
ekki fyrir að fara í rekstri hins opinbera.

Í vikunni birti Alþingi kostnað við hátíðar-
fund sem haldinn var á Þingvöllum í sumar og 
um þrjú hundruð manns mættu til að berja 
augum. Kostnaðurinn nam tæplega 87 milljón-
um króna, eða um 290 þúsund krónum á hvern 
gest, en átti að kosta 45 milljónir. Kostnaður við 
lýsingu á fundinum var rúmlega 22 milljónir, 
en vert er að nefna að fundurinn fór fram um 
hábjartan dag.

Fleiri slíkar fregnir hafa borist undanfarið. 
Endurbætur á gömlum bragga við Nauthólsvík 
í Reykjavík hafa farið langt fram úr áætlunum 
og kostað skattgreiðendur um 415 milljónir. 
Áætlaður kostnaður var 158 milljónir. Ekki 
liggja fyrir haldbærar skýringar á því hvað það 
var sem varð til þess að kostnaðurinn fór upp úr 
öllu valdi eða yfirhöfuð hvers vegna borgin er að 
vasast í framkvæmdum á borð við þessa.

Þá var greint frá því á dögunum að Mathöllin 
við Hlemm hafi kostað um þrefalt meira en gert 
var ráð fyrir. Kostnaðurinn, sem átti að vera 
107 milljónir, endaði í um 310. Veitingamenn 
í einkarekstri gætu sennilega ekki staðið undir 
þreföldum upphafskostnaði miðað við það sem 
lagt var upp með.

Listinn er langt í frá tæmandi. Venjulegt 
fólk getur ekki leyft sér agaleysi í heimilisbók-
haldinu, en fólk sem sýslar með annarra manna 
fé virðist ekki jafn staðráðið í að halda að sér 
höndum. Skattfé er ekki náttúruleg uppspretta 
tekna.

Fjölmargt annað er hægt að tína til. Ríkið 
kýs til dæmis að greiða að fullu fyrir liðskipti 
á einkareknum sjúkrahúsum í útlöndum, 
stundum þrefalda þá upphæð sem sama aðgerð 
myndi kosta í Ármúlanum í Reykjavík, og Vaðla-
heiðargöng munu kosta skattgreiðendur um 17 
milljarða en ekki 9, líkt og lagt var upp með.

Þetta er á íslensku kallað hamslaust bruðl. Lík-
legast er þó að enginn taki ábyrgð, almenningur 
borgi reikninginn og málin gleymist eins og svo 
oft áður.

Auglýst er eftir ábyrgum fjármálastjóra til að 
hefja störf hjá hinu opinbera hið fyrsta. Hæfnis-
kröfur eru almenn skynsemi og virðing fyrir 
skattborgurum.

Af bruðli
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Að mínu áliti er með núverandi 
skipulags- og byggingar-
stefnu á höfuðborgarsvæð-

inu, einkum innan Reykjavíkur, 
verið að fremja stórfelld umhverfis-
spjöll. Í meira en aldarfjórðung hef 
ég gagnrýnt hvernig heilu hverfin 
hafa verið skipulögð og byggð án 
þess að séð verði að tillit sé tekið til 
íslensks veðurfars eða landfræðilegr-
ar legu landsins. Ofan á þetta bætist 
svo að einstakar byggingar eru þann-
ig gerðar að þær geta skapað stór-
hættu við tilteknar veðuraðstæður. 
Nýlega hefur síðan komið fram að 
þessi skipulags- og byggingarstefna 
hefur verulega neikvæð áhrif á vel-
líðan fólks og jafnvel geðheilsu þess 
(sbr. rannsóknir dr. Páls Jakobs Lín-
dal).

Græðgi og skammsýni
Það sem hefur ráðið för við uppbygg-
ingu og skipulag í höfuðborginni er 
að mínu mati fyrst og fremst græðgi, 
tillitsleysi og skammsýni yfirvalda, 
hönnuða og byggingarverktaka. Þá 
hefur sú kenning að þétting byggðar 
sé ávallt til góðs leikið hér stórt hlut-
verk. Samt hefur verið sýnt fram 
á að háreist þétting byggðar getur 

oft skapað meiri vandamál en hún 
á að leysa. Græðgisvæðing mið-
bæjar Reykjavíkur (Skuggahverfi, 
Lækjargata og hafnarsvæðið) svo 
og Grandavegar, Höfðatorgs og 
Kringlusvæðisins verður örugglega 
til að rýra lífsgæði margra sem búa 
fyrir í þessum hverfum. T.d. með 
vindstrengjum, vindgný og skugga-
myndun sem og frekari aukningu á 
umferðaröng þveiti og rykmengun 
vegna aukinnar umferðar. Borgar-
lína í einhverri mynd eða götu-
þrengingar munu ekki laga það 
nema að litlu leyti. Þessa skipulags- 
og háþéttingarstefnu mætti skilja ef 
hér á landi væri landrýmisskortur 
eða hér byggju margar milljónir 
manna. Hvorugu er þó til að dreifa. 
Í einu þéttbýlasta landi Evrópu, 
Hollandi, hef ég óvíða séð viðlíka 
skipulagslegan hrylling og hér og 
hef ég þó komið í allmargar borgir 
þar, jafnvel mörgum sinnum stærri 
en Reykjavík.

Ferköntuð hugsun
Með örfáum undantekningum eru 
nýju hverfin byggð í því sem ég kalla 
gámastíl. Einfaldir kassar, 5 til 20 
hæða með flötum þökum sem ekki 
eru að neinu leyti í stíl við þá byggð 
sem fyrir er í borginni eða öðrum 
bæjum höfuðborgarsvæðisins. 
Jafnvel þótt verið sé að byggja við 
hliðina á eldri húsum er ekki reynt 
að hafa samfelldni í byggðinni eða 
ná fram heildarsvip.

Gott dæmi um þetta eru fimm 
hæða gámastæðurnar sem reistar 
hafa verið sunnan við Útvarpshúsið, 
nánast skagandi út í Bústaðaveginn. 

Einhver hefði kannski reynt að taka 
tillit til þeirra formfallegu húsa sem 
byggð voru fyrir fáum áratugum litlu 
vestar við götuna. Sama má auðvitað 
segja um Skuggahverfið sem er svo 
skuggalegt að maður verður nánast 

Gámastíll og græðgisvæðing
Magnús  
Jónsson
veðurfræðingur

þunglyndur af því að koma inn í það 
í bleytu og myrkri.

Í fyrrahaust heimsótti ég minn 
gamla heimabæ, Uppsala í Svíþjóð 
sem er með álíka íbúafjölda og 
Reykjavík og Kópavogur saman. Á 
þeim 40 árum sem liðin eru síðan ég 
bjó þarna hefur mikið verið byggt, 
byggðin þétt og útvíkkuð. Þrennt 
vakti sérstaka athygli mína: Í fyrsta 
lagi hafa nánast engin háhýsi verið 
byggð í borginni og hvergi inni í 
grónum íbúðarhverfum. Í öðru lagi 
eru flest ný fjölbýlishús 3-5 hæðir 
í stíl við þau sem þar voru þegar 
ég átti þarna heima. Í þriðja lagi er 
húsagerðin meira og minna svipuð 
og hún var í borginni gömlu þar 
sem menn virðast taka tillit til þess 
að vindurinn streymir auðveldar yfir 
rislaga þök en flöt og að heppilegra 
sé að láta regnið og snjóinn renna af 
þökum húsanna en að gera flest þök 
að safnþró fyrir úrkomu, óhreinindi 
og gróður eins og gert er hér á höfuð-
borgarsvæðinu. Auk þess er Uppsala 
þrátt fyrir þéttinguna með urmul 

opinna grænna svæða sem fengið 
hafa frið fyrir græðgissinna skipu-
lagsyfirvöldum og byggingarverk-
tökum.

Geðheilsa og vellíðan
Nýlega hefur komið fram að gáma-
stíllinn og háhýsin valda bæði van-
líðan og depurð hjá mörgum mann-
inum. Er það í fullu samræmi við 
það sem ég las fyrir margt löngu, að 
fólki almennt, einkum börnum, liði 
mun betur í lágum húsum en háum. 
Þetta á örugglega enn frekar við hér 
en í öðrum löndum enda hér bæði 
vindasamara og skuggsælla (sólin 
lágt á lofti) en víðast hvar annars 
staðar. Auk þess ku lögun, litir og 
birta frá húsum skipta máli. Það er 
því að vonum að hér skulu heilu 
hverfin byggð svörtum eða dökk-
gráum háhýsum. Er ég ekki í nokkr-
um vafa um að slíkt umhverfi hefur 
mun meiri neikvæð áhrif á líðan 
fólks heldur en birtutími og stilling 
klukkunnar á sumar- eða vetrartíma.

Lokaorð
Fyrir rúmum fjórum áratugum tókst 
að bjarga Bernhöftstorfunni frá 
skammsýnum skipulags yfir völdum. 
Var það virkilega gert til þess að 
hálfri öld síðar verði búið að „rústa“ 
heildarsvip á Lækjargötunni með 
byggingu yfirgnæfandi gámakumb-
alda fyrir auðjöfra? Götu í hjarta 
borgarinnar þar sem fyrir standa 
mörg af sögufrægustu og fallegustu 
húsum hennar sem verða nú ofur-
liði borin af ljótleikanum. Manni 
blöskrar að sjá og reyna þau ósköp 
sem þarna eru að eiga sér stað.

Græðgisvæðing miðbæjar 

Reykjavíkur (Skuggahverfi, 

Lækjargata og hafnarsvæðið) 

svo og Grandavegar, Höfða-

torgs og Kringlusvæðisins 

verður örugglega til að rýra 

lífsgæði margra sem búa fyrir 

í þessum hverfum. T.d. með 

vindstrengjum, vindgný og 

skuggamyndun sem og frek-

ari aukningu á umferðaröng-

þveiti og rykmengun vegna 

aukinnar umferðar.
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www.renault.is

Þú tankar sjaldnar
á Renault sendibíl

RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

Verð: 2.330.000 kr. án vsk.
2.890.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

RENAULT TRAFIC, DÍSIL
1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

Verð frá: 3.137.000 kr. án vsk.
3.890.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

RENAULT MASTER, DÍSIL
2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð frá: 3.911.000 kr. án vsk.
 4.850.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 7,8 l/100 km*
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Forsaga málsins er í stuttu máli 
sú að í leik liðanna á Seyðisfirði 
vísaði dómarinn leikmanni Völs-
ungs ranglega af velli með rauðu 
spjaldi. Dómarinn taldi, með röngu, 
að hann hefði nú þegar áminnt leik-
manninn þegar hann áminnti hann 
undir lok leiksins og rak hann þess 
vegna af velli. Huginn vann leikinn 
með marki sem liðið skoraði eftir að 
vera á óréttmætan hátt orðið einum 
leikmanni fleiri. Eftir leikinn áttaði 
dómarinn sig á mistökum sínum og 
leiðrétti þau á leikskýrslu sinni á 
þann hátt að brottvísun leikmanns-
ins var ekki skráð á leikskýrsluna 
og þar af leiðandi var hann ekki 
úrskurðaður í leikbann. Eftir að aga- 
og úrskurðarnefnd úrskurðaði um 

að úrslit leiksins skyldu standa þrátt 
fyrir framkvæmd leiksins og frágang 
leikskýrslunnar og meint óvinveitt 
samskipti milli forráðamanns Völ-
sungs og starfsmanns KSÍ, var mál-
inu skotið til áfrýjunardómstóls KSÍ. 
Þar var úrskurði aga- og úrskurðar-
nefndarinnar hnekkt og dómur 
kveðinn upp um að leikurinn í heild 
sinni skyldi endurtekinn.

Völsungur fær því aukalíf í bar-
áttunni um að komast upp úr 2. 
deildinni og Huginn sem er nú þegar 
fallinn þarf að mæta aftur til leiks 
með ærnum tilkostnaði. Huginn fær 
engan kostnað greiddan á meðan 
ferðakostnaður Völsungs vegna nýs 
leiks er greiddur að fullu af KSÍ. Fram 
kemur í dómi áfrýjunardómstólsins 

að óumdeilt sé að dómarinn hafi 
gert mistök og er þar líklega vísað 
til athugasemda eftirlitsdómara 
leiksins sem hefur ekki vald til þess 
að dæma leikinn, ummæla dómara 
leiksins þar sem hann viðurkennir 
mistök sín og frágangs dómara leiks-
ins á leikskýrslu sem gerð var í sam-
ráði við annan starfsmann KSÍ.

Með því að gera þessi mistök, 
það er að veifa rauða spjaldinu 
fyrir agabrot sem hefði átt að verð-
skulda gult spjald, hafi dómarinn 
metið aðstæður rangt, farið út fyrir 
það svigrúm sem knattspyrnulögin 
veita og því sé leikurinn ógildur. Frá-
gangur leikskýrslunnar hafi einnig 
farið á svig við það sem lög og reglur 
KSÍ kveða á um. Það er alkunna að 
dómarar leikja, líkt og aðrir þátttak-
endur hans, gera mistök og hæpið er 
að aga- og úrskurðarnefnd KSÍ eða 
áfrýjunardómstóli KSÍ sé heimilt að 
láta endurtaka leiki vegna mistaka 
starfsmanns KSÍ.

Þannig sé liðið sem ekkert hefur 
til saka unnið látið gjalda fyrir 
mistök sem starfsmenn KSÍ gera. 
Þarna er enn fremur skyggnst inn 
í hugarheim dómara á þeim tíma 
sem hann tók ákvörðunina eftir 
leik og úrslitum var breytt þar sem 
mistök hans leiddu til óhagstæðra 
úrslita fyrir það lið sem fyrir mistök-
unum varð. Þetta gæti orðið til þess 
að félög freistuðust í framtíðinni til 
að kæra í meiri mæli rangar ákvarð-
anir dómara um agabrot í leikjum 
sem verður til þess að úrslit leikja 
ráðist inni í dómssal en ekki á knatt-
spyrnuvellinum eins og eðlilegra er. 
hjorvaro@frettabladid.is

HK - Haukar 18-27 
HK: Sigríður Hauksdóttir 9, Elna Ólöf Guð-
jónsdóttir 2, Díana Kristín Sigmarsdóttir 2, 
Valgerður Ýr Þorsteinsdóttir 2.  
Haukar: María Ines Pereira 8, Berta Rut 
Harðardóttir 8, Turið Arge Samuelsen 4, 
Karen Helga Díönudóttir 2. 

Selfoss - Fram 24-30 
Selfoss: Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 
8, Kristrún Steinþórsdóttir 6, Perla Ruth 
Albertsdóttir 6, Sarah Boye Sörensen 2.  
Fram: Ragnheiður Júlíusdóttir 7, Steinunn 
Björnsdóttir 6, Þórey Rósa Stefánsdóttir 5, 
Hildur Þorgeirsdóttir 4. 

Nýjast

Olís-deild kvenna

FÓTBOLTI Síðdegis í dag leika Hug-
inn og Völsungur merkilegan leik í 
sögu íslenskrar knattspyrnu. Huginn 
hafði betur í leik liðanna í 10. umferð 
2. deildarinnar í knattspyrnu karla 
um miðjan ágúst. Þar sem áfrýjunar-
dómstóll KSÍ áleit að maðkur hefði 
verið í mysunni við framkvæmd 
leiksins af hálfu dómara sem og við 
gerð leikskýrslu eftir leikinn telur 
dómstóllinn réttast að leikurinn 
verði endurtekinn.

Viðmælendur Fréttablaðsins, 
bæði almenna knattspyrnuáhuga-
menn sem og löglærða, rekur ekki 
minni til þess að knattspyrnuleikur 
hafi þurft að fara fram að nýju 
vegna mistaka dómara. Þeir aðilar 
sem Fréttablaðið ræddi við telja að 
dómur áfrýjunardómstólsins opni á 
ormagryfju, sem sé ekki heillavæn-
legt fyrir knattspyrnuna til framtíð-
ar. Það sé ekki góð þróun að mistök 
dómara leiði til dómsmála.

Dómstóllinn að skapa slæmt fordæmi
Mikil umræða hefur skapast í knattspyrnuheiminum í kringum leik Hugins og Völsungs sem fram fer í 2. deildinni í knattspyrnu karla 
á Seyðisfjarðarvelli í dag. Mistök dómarans í leik liðanna um miðjan ágúst urðu til þess að liðin þurfa að mætast aftur. 

Það var innan þessara veggja sem áfrýjunardómstóll KSÍ kvað upp dóm um 
að Huginn og Völsungur þurfi að spila leik sinn að nýju. NORDICPHOTOS/GETTY

Firmino kom, sá  og sigraði af bekknum á Anfield í gær

 Augnablikið sem réð úrslitum Meistaradeild Evrópu hófst í gær með látum og var leikur Liverpool og PSG á Anfield bráðfjörugur allt fram á loka-
sekúndurnar. Franska liðið virtist ætla að stela stigi en hinn brasilíski Roberto Firmino skorar hér sigurmark Liverpool í uppbótartíma. Æfði hann 
ekki með liðinu í vikunni eftir að hafa meiðst á auga í leik liðsins um helgina en hann reyndist þó hetja heimamanna í leikslok. NORDICPHOTOS/GETTY
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FÓTBOLTI Guðjón Baldvinsson, leik-
maður Stjörnunnar, framlengdi í 
gær til þriggja ára í Garðabænum. 
Samningur hans hjá uppeldisfélag-
inu var að renna út að tímabilinu 
loknu en Guðjón mun leika áfram 
í Garðabænum.

Guðjón hefur ekki verið jafn 
iðinn við kolann fyrir framan mark-
ið í sumar líkt og oft áður en hefur 
þrátt fyrir það verið einn mikilvæg-
asti leikmaður liðsins.

Vann Stjarnan bikarmeistara-
titilinn í karlaflokki í fyrsta sinn 
á dögunum og er í harðri baráttu 
við Valsmenn um Íslandsmeistara-
titilinn. – kpt

Guðjón búinn 
að framlengja
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Sjónmælingar 
eru okkar fag

Tímapantanir í síma:

Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500

Í hringiðu umbreytinga

Jón Diðrik Jónsson kemur að tveimur 
þekktum fyrirtækjum sem hafa á 
undanförnum árum gengið í gegnum 
umtalsverðar breytingar. Hann er fram-
kvæmdastjóri Senu sem meðal annars 
rekur Smárabíó en afþreyingariðnaður-
inn hefur gerbreyst eftir tilkomu ólög-
legs niðurhals og síðar Netflix og Spoti-
fy. Auk þess er hann stjórnarformaður 
Skeljungs en bílar og skip verða æ spar-
neytnari og fleiri bílar verða knúnir vist-
vænum orkugjöfum í framtíðinni. Jón 
Diðrik rekur í samtali við Markaðinn 
hvernig glímt er við áskoranirnar.  »6

»2
Bláa lónið meðal stærstu 

hluthafa Icelandair

Ferðaþjónustufyrirtækið er í hópi 
tuttugu stærstu hluthafa með um 
eins prósents eignarhlut. Bláa lónið 
hefur meira en þrefaldað hluta-
bréfaeign sína í flugfélaginu frá 
áramótum.

»4
Mögulega sekur um „alvar-

leg“ samkeppnislagabrot

Samkeppniseftirlitið segir í frummati 
að það kunni að brjóta samkeppnis-
lög að Guðmundur Kristjánsson, 
aðaleigandi útgerðarinnar Brims, 
skuli hafa tekið við stjórnartaumum 
HB Granda.

»10
Sæhrímnir og íslenskur 

fjármálamarkaður 

„Þetta þýðir að hinum eignamestu 
standa til boða hagstæðari kjör líf-
eyrissjóða sem ekki þurfa að greiða 
bankaskatt á meðan hinir eigna-
minni og fyrstu kaupendur þurfa í 
raun að bera bankaskattinn,“ segir 
Katrín Júlíusdóttir, framkvæmda-
stjóri SFF, í aðsendri grein.



Fjárfestingarfélagið Varða Capi-
tal, sem er að stærstum hluta í 
eigu Jónasar Hagan Guðmunds-
sonar og Gríms Garðarssonar, 
tapaði rúmlega 267 milljónum 
króna í fyrra borið saman við 221 
milljónar króna hagnað á árinu 
2016. Tap félagsins skýrist af því 
að bókfært virði eignarhluta í 
dóttur- og hlutdeildarfélögum er 
fært niður um liðlega 340 milljónir.

Varða Capital, sem kemur meðal 
annars að fjármögnun lúxus-
hótelsins við Hörpu og er hlut-
hafi í Kortaþjónustunni, var í hópi 
stærstu hluthafa Kviku banka en 
félagið seldi í lok síðasta árs 7,7 
prósenta hlut sinn í bankanum. 
Samkvæmt nýbirtum ársreikningi 
fjárfestingarfélagsins nam inn-
leystur hagnaður vegna sölunnar 
um 123 milljónum króna.

Heildareignir Vörðu Capital, 
sem er aðaleigandi Nespresso á 
Íslandi, námu um 2,5 milljörðum 
króna í árslok 2017 en þar munar 

mest um eignarhluti í dóttur- og 
hlutdeildarfélögum upp á 1,36 
milljarða króna. Eigið fé félags-
ins er rúmlega 1.400 milljónir og 
einu langtímaskuldir þess eru við 
tengda aðila. – hae

MARKAÐURINN

ÚTGÁFUFÉLAG 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5800 
Netfang rit stjorn@markadurinn.is | Sími 512 5800 

Ritstjóri Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is  
Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir  

Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@frettabladid.is  Veffang frettabladid.is

123
milljónum nam innleystur 

hagnaður félagsins vegna 

sölu á 7,7 prósenta hlut í 

Kviku banka í árslok 2017.
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Bláa lónið í hóp stærstu 
hluthafa í Icelandair
Ferðaþjónustufyrirtækið er í hópi tuttugu stærstu hluthafa Icelandair Group með  
um eins prósents eignarhlut. Bláa lónið hefur bætt verulega við hlut sinn undan-
farið og meira en þrefaldað hlutabréfaeign sína í flugfélaginu frá áramótum. 

Verð hlutabréfa í Icelandair Group hefur lækkað um meira en helming frá áramótum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

B láa lónið hefur að 
undan förnu bætt veru-
lega við eignarhlut sinn 
í Icelandair Group og er 
núna á meðal stærstu 
hluthafa flugfélagsins 

með um eins prósents hlut. Nýleg-
ur hluthafalisti félagsins, sem ekki 
hefur verið gerður opinber, sýnir 
þannig að Bláa lónið er komið í hóp 
tuttugu stærstu eigenda Icelandair 
með um 50 milljónir hluta, sam-
kvæmt heimildum Markaðarins. 
Miðað við núverandi gengi bréfa 
Icelandair er markaðsvirði hlutarins 
um 370 milljónir króna.

Bláa lónið átti í árslok 2017 tæp-
lega 14 milljónir hluta í Icelandair 
Group og hefur fyrirtækið því meira 
en þrefaldað hlut sinn í flugfélaginu 
það sem af er þessu ári. Hlutabréfa-
verð Icelandair hefur hríðfallið síð-
ustu misseri og mánuði og frá ára-
mótum hafa bréf félagsins lækkað 
í virði um liðlega helming. Gengi 
bréfa félagsins, sem lækkaði um 
rúmlega þrjú prósent í viðskiptum 
í Kauphöllinni í gær, stendur núna 
í 7,3 krónum á hlut og hefur ekki 
verið lægra í nærri sex ár.

Stærsti hluthafi Icelandair er Líf-
eyrissjóður verslunarmanna með 
um 14 prósenta hlut en saman-
lagt eiga íslensku lífeyrissjóðirnir 
meira en helmingshlut í félaginu. 
Innlendir einkafjárfestar hafa hins 
vegar löngum verið hverfandi í hlut-
hafahópi Icelandair. Samkvæmt 

síðasta opinbera lista yfir tuttugu 
stærstu hluthafa félagsins, sem 
birtist 31. júlí síðastliðinn, var þar 
aðeins að finna eignarhaldsfélagið 
Traðarhyrnu, sem er meðal annars 
í eigu Samherja, með 1,7 prósenta 
hlut í gegnum safnreikning hjá 
Kviku banka.

2,7 milljarðar í verðbréfum
Vöxtur Bláa lónsins á undanförnum 
árum hefur sem kunnugt er verið 
ævintýralegur. Tekjur fyrirtækisins 
námu þannig rúmlega 102 millj-
ónum evra, jafnvirði 13 milljarða 
króna, á síðasta ári og jukust um 
25 milljónir evra á milli ára. Þá var 
hagnaður Bláa lónsins um 31 millj-
ón evra á árinu 2017 og hækkaði um 
þriðjung frá fyrra ári. Tæplega tveir 
milljarðar voru greiddir út í arð til 
hluthafa fyrr á þessu ári.

Í árslok 2017 námu fjárfestingar 
Bláa lónsins samtals um 20,9 millj-

ónum evra. Eignir í verðbréfasjóð-
um voru þannig um 18,7 milljónir 
evra á meðan bein hlutabréfaeign 
Bláa lónsins í skráðum félögum í 
Kauphöllinni nam um 2,2 millj-
ónum evra í lok síðasta árs. Þar var 
fyrst og fremst um að ræða hluta-
bréfaeign fyrirtækisins í Icelandair 
Group.

Hlutafélagið Hvatning er stærsti 
eigandi Bláa lónsins með ríflega 39 
prósenta hlut. Framtakssjóðurinn 
Horn II, sem er í eigu lífeyrissjóða, 
fjármálafyrirtækja og annarra fag-
fjárfesta, á 49,45 prósenta hlut 
í félaginu en Kólfur heldur hins 
vegar utan um 50,55 prósenta hlut 
í Hvatningu. Eigendur Kólfs eru 
Grímur Sæmundsen, forstjóri og 
stofnandi Bláa lónsins (75 prósent), 
og Eðvard Júlíusson (25 prósent). Þá 
á eignarhaldsfélagið Keila 9,2 pró-
senta hlut í Bláa lóninu en það er í 
meirihlutaeigu Hvatningar. Aðrir 
hluthafar í Keilu eru meðal annars 
Úlfar Steindórsson, forstjóri Toyota 
á Íslandi og varaformaður stjórnar 
Bláa lónsins, en hann er jafnframt 
stjórnarformaður Icelandair Group. 
HS Orka er næststærsti hluthafi Bláa 
lónsins með um 30 prósenta hlut.

Þá eiga Helgi Magnússon, 
stjórnarformaður Bláa lónsins, og 
Sigurður Arngrímsson, fjárfestir og 
fyrrverandi starfsmaður Morgan 
Stanley í London, einnig hvor um sig 
um 6,2 prósenta hlut í fyrirtækinu.
hordur@frettabladid.is

370 
milljónir króna er núverandi 

markaðsvirði eignarhlutar 

Bláa lónsins í Icelandair 

Group. 

WOW air hefur tryggt sér fjármögn-
un upp á samtals 60 milljónir evra, 
jafnvirði um 7,7 milljarða íslenskra 
króna, en skuldabréfaútboði félags-
ins lauk í gær. Í tilkynningu sem 
flugfélagið sendi frá sér segir að það 
hafi nú þegar selt skuldabréf fyrir 50 
milljónir evra og 10 milljónir evra 
verði seldar fjárfestum í framhaldi af 
útboðinu. Þátttakendur í útboðinu 
voru bæði erlendir og innlendir fjár-
festar.

Þá hefur WOW air ráðið Arion 
banka og Arctica Finance til að hefja 
undirbúning að skráningu hluta-
bréfa félagsins innan 12-18 mánaða, 
bæði hérlendis og erlendis.

Skuldabréfaútgáfan er hugsuð 

sem brúarfjármögnun fram að 
áformuðu hlutafjárútboði. Fjár-
festar sem tóku þátt í skuldabréfa-
útboðinu fá kauprétt að hlutafé á 
20 prósenta afslætti, þegar félagið 
verður skráð á markað, sem nemur 
helmingi af höfuðstól bréfanna en 
kauprétturinn verður að fullu fram-
seljanlegur og gildir til fimm ára. 
– hae

Safnaði 7,7 milljörðum
Skúli Mogensen, 
forstjóri og 
eigandi WOW air. 

Lúxemborgska hýsingar- og gagna-
vinnsluþjónustan Etix Group hefur 
fjárfest í Borealis Data Centers sem 
rekur tvö gagnaver á Íslandi. Með 
fjárfestingunni er Etix komið með 
ráðandi hlut, um 55 prósent, í BDC 
sem hefur formlega skipt um nafn 
og mun framvegis heita Etix Every-
where Borealis.

Þetta staðfestir Björn Brynjúlfs-
son, framkvæmdastjóri Borealis 
Data Centers, í samtali við Mark-
aðinn. „Etix er að koma inn sem 
ráðandi hluthafi hjá okkur. Þetta 
er alþjóðlegt fyrirtæki með rekstur 

úti um allan heim sem mun styrkja 
uppbyggingu hér heima verulega,“ 
segir Björn. „Við erum á kafi í upp-
bygginu með þeim sem er smátt og 
smátt að taka á sig góða mynd.“

BDC rekur eitt gagnaver á Fitjum 

í Njarðvík og annað á Blönduósi við 
Svínvetningabraut. Það var nýlega 
gangsett en áætlað er að uppbygg-
ingu á aðstöðunni ljúki fyrir árslok. 
Saman hafa þessi gagnaver hýs-
ingargetu fyrir 30 þúsund netþjóna 
en vegna mikillar eftirspurnar frá 
alþjóðlegum fyrirtækjum er öll hýs-
ingin uppseld.

„Ísland er hagkvæm staðsetning 
fyrir gagnaver af þessum toga þökk 
sé köldu loftslagi og raforkuöryggi,“ 
segir Björn og vísar því til stuðnings 
til niðurstaðna úr alþjóðlegum 
rannsóknum. – tfh

Lúxemborgarar fjárfesta í Borealis 
Björn Brynj-
úlfsson, fram-
kvæmdastjóri 
Borealis.

Varða Capital tapaði  
267 milljónum í fyrra

Jónas Hagan  
Guðmundsson, 
einn hluthafa 
Vörðu Capital.
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Volvo XC90 AWD er skandínavískur lúxus. 

Rómaður snertiskjárinn, mögnuð sætin, 

há sætisstaðan og einstök veghæðin 

endurspegla sænska natni við smáatriði. 

Aflið og mýktin ásamt einstöku öryggi,

Volvo öryggi, sýna vel sænska snilli 

bílahönnuða Volvo.

 SJÖ SÆTA

LEÐURINNRÉTTING

VÉLARHITARI MEÐ TÍMASTILLI

RAFDRIFIN OPNUN Á AFTURHLERA

NÁLÆGÐARSKYNJARI AÐ FRAMAN OG AFTAN

VERÐ FRÁ 8.990.000 KR

KOMDU Í BRIMBORG OG REYNSLUAKTU 

VOLVO XC90 AWD

OKKAR SÝN Á LÚXUS

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6  Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5  Sími 515 7050 volvocars.is



Samkeppniseftirlitið gerir 
fjórar alvarlegar athuga-
semdir við viðskiptahætti 
Guðmundar Kristjáns-
sonar, aðaleiganda Brims og 

HB Granda, og segir að ef frummat 
stofnunarinnar sé á rökum reist sé 
um að ræða „alvarleg brot“ á sam-
keppnislögum.

Fram kemur í bréfi frá Samkeppn-
iseftirlitinu, sem Markaðurinn 
hefur undir höndum, að sú staða 
að aðaleigandi Brims sé forstjóri 
HB Granda kunni að leiða til brota 
á samkeppnislögum. Guðmundur 
tók við sem forstjóri HB Granda 
í júní eftir kaup á kjölfestu hlut í 
fyrirtækinu vor. Stofnunin rifjar 
upp að í Fréttablaðinu hafi komið 
fram að hann hafi áhuga á að auka 
samstarf á milli útgerðanna tveggja 
og að einkum sé horft til sölu- og 
markaðsmála í þeim efnum.

Auk þess er sagt í bréfinu að sú 
staða að aðaleigandi Brims sitji 
í stjórn Vinnslustöðvarinnar, en 
hann átti þriðjungshlut í fyrirtæk-
inu þar til í gær, kunni að leiða til 
samkeppnisbrota. Samkvæmt til-
kynningu til Ríkisskattstjóra hefur 
Guðmundur ekki setið í stjórn 
Vinnslustöðvarinnar frá 10. apríl 
þegar blásið var til aðalfundar. 
Bréfið sem Markaðurinn hefur 
undir höndum er dagsett 6. júlí.

Samkeppniseftirlitið segir að 
það sé varhugavert í samkeppnis-
legu tilliti að sami aðili, sem eigi 
allt hlutafé í einu félagi, sé á sama 
tíma forstjóri félags á sama mark-
aði og stjórnarmaður í því þriðja. 

Guðmundur vildi ekki tjá sig við 
Markaðinn þegar eftir því var leitað.

HB Grandi upplýsti hinn 7. júlí 
að útgerðinni hefði borist erindi 
frá Samkeppniseftirlitinu þar sem 
óskað væri eftir sjónarmiðum 
félagsins vegna skoðunar á því hvort 
myndast hefðu yfirráð í skilningi 
samkeppnislaga þegar Brim eign-
aðist 34 prósenta hlut í HB Granda 
þann 4. maí 2018.

Hvorki tilkynnt um kaup á 
 Ögurvík né HB Granda
Enn fremur telur Samkeppnis-
eftirlitið að tilkynningarskyldur 
samruni kunni að hafa átt sér stað 
þegar Brim eignaðist hlut í HB 
Granda. Hann hafi ekki verið til-
kynntur til Samkeppniseftirlitsins 
og virðist hafa komið þegar í stað til 
framkvæmda. Sömuleiðis kunni til-
kynningarskyldur samruni að hafa 
átt sér stað sumarið 2016 þegar Brim 

eignaðist Ögurvík. Sá mögulegi sam-
runi, eins og eftirlitið orðar það, hafi 
ekki verið tilkynntur og virðist hafa 
komið þegar í stað til framkvæmda.

Samkeppniseftirlitið segir í bréf-
inu að það fái ekki betur séð en að 
HB Grandi, Brim, Vinnslustöðin og 
Ögurvík séu „keppinautar í skiln-
ingi samkeppnislaga“. Kallað var 
eftir viðbrögðum frá fyrrnefndum 
fyrirtækjum. Heiðrún Lind Marteins-
dóttir, framkvæmdastjóri Samtaka 
fyrirtækja í sjávarútvegi, benti á í 

Guðmundur mögulega sekur um 
„alvarleg brot“ á samkeppnislögum
Samkeppniseftirlitið segir í frummati að það kunni að brjóta samkeppnislög að Guðmundur Kristjánsson, aðaleigandi útgerðarinnar 
Brims, skuli hafa tekið við stjórnartaumum HB Granda. Stofnunin lítur það sömu augum að hann skuli hafa setið í stjórn Vinnslu-
stöðvarinnar á sama tíma og hann stýrði Brimi. Fyrirtækin stunda útflutning, um 98 prósent af íslensku sjávarfangi eru seld erlendis.

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Samkeppniseftirlitið telur að tilkynningarskyldur samruni kunni að hafa átt sér stað þegar útgerðarfyrirtækið Brim 
eignaðist kjölfestuhlut í HB Granda í vor. Hann hafi ekki verið tilkynntur til Samkeppniseftirlitsins. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Guðmundur 
Kristjánsson, 
 forstjóri  
HB Granda.

Beita fyrir sig Samkeppniseftirlitinu  
í viðskiptastríði um Vinnslustöðina

Um árabil hefur staðið styr á milli Guðmundar, sem hefur verið minni-
hlutaeigandi í Vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum frá árinu 2005, og 
þeirra sem ráða för í útgerðinni. Brim seldi í gær þriðjungs hlut sinn 
í Vinnslustöðinni fyrir 9,4 milljarða króna. Guðmundur hefur, sam-
kvæmt bréfi Samkeppniseftirlitsins, setið í stjórn Vinnslustöðvarinnar 
með hléum frá árinu 2007. Hann hafi síðast verið kjörinn í stjórn vorið 
2017 en eins og segir í fréttinni hér að ofan gekk hann úr henni í vor. Á 
sama tíma hafi hann gegnt starfi forstjóra Brims. Í bréfi sem meirihluti 
stjórnar Vinnslustöðvarinnar sendi til Samkeppniseftirlitsins segir að 
Guðmundur hafi í krafti stöðu sinnar sem stjórnarmaður í útgerð-
inni kallað eftir ítarlegum og sundurgreinanlegum upplýsingum um 
reksturinn. Bréfið var skrifað í því skyni að fá úr því skorið hvort það 
teldist eðlilegt að fulltrúi hluthafa sem væri jafnframt keppinautur 
fengi slíkar upplýsingar í hendur.

Guðmundur sagði í viðtali við ViðskiptaMoggann fyrir tæpri viku að 
aðkoma hans að Vinnslustöðinni hefði í upphafi verið hlutlaus. „En 
svo leiddist mér hvað þetta var lélegur rekstur hjá félaginu. Meirihluti 
eigenda vildi ekki fjárfesta í nýjum tækjum og búnaði. Þeir tóku þá 
stefnu að kaupa öll hlutabréf sjálfir, sem losnuðu í fyrirtækinu, og af 
þeim sökum hafa þeir þurft að greiða sér mikinn arð. Það kemur niður 
á fjárfestingunni inni í Vinnslustöðinni og fyrirtækið hefur dregist aftur 
úr sambærilegum sjávarútvegsfyrirtækjum,“ sagði hann.

grein í Fréttablaðinu að 98 prósent 
af íslensku sjávarfangi séu seld á 
erlenda markaði.

Aflar frekari upplýsinga
Páll Gunnar Pálsson, framkvæmda-
stjóri Samkeppniseftirlitsins, segir 
við Markaðinn að málinu sé ólokið. 
„Í framhaldi af framkomnum sjónar-
miðum er Samkeppniseftirlitið að 
afla frekari upplýsinga. Niðurstaða 
í málinu liggur því ekki fyrir.“

Vakin er athygli á því í bréfinu að 
um samruna geti verið að ræða þrátt 
fyrir að fyrirtæki eignist ekki meiri-
hluta í öðru fyrirtæki. Aðal atriðið 
sé að meta hvort kaupin leiði til 

yfirráða í öðru fyrirtæki. „Ef kaup-
andi kemst í þá stöðu að geta tekið 
mikilvægar ákvarðanir innan við-
komandi fyrirtækis getur það gefið 
skýrt til kynna að yfirráð í skilningi 
samkeppnislaga hafi myndast og 
þar með hafi samruni átt sér stað,“ 
segir Samkeppniseftirlitið. Fram-
kvæmd samruna geti falist í því 
að sá sem hefur öðlast yfirráð yfir 
fyrirtæki sest í stjórn þess og knýi 
fram breytingar. „Af þessu leiðir 
óhjákvæmilega að það er a.m.k. 
mikil lagaleg áhætta fólgin í því ef 
fyrirtæki (eða eigandi þess) á full-
trúa í stjórn eða stjórnunarstöðu 
hjá keppinaut sínum.“

Halldór Már Sverrisson

Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

898 5599

halldor@atvinnueign.is

Fasteignamiðlun

Síðumúli 13 - 108 Reykjavík - s: 577 5500 - www.atvinnueign.is  

Eyrartröð 12 

Til sölu/leigu 872 fm iðnaðarhúsnæði við
Melabraut í Hafnarfirði.
Um er að ræða vinnslusal, kælisal, mót-
töku, starfsmannaaðstöðu, snyrtingar,
ræstingu, vinnslusal, kæli og geymsluloft.
Á 2. hæð er fundarsalur, skrifstofur, eld

g g g y
-

hús, geymsla og setustofa. Innkeyrsludyr 
eru á vinnslusal og kæli. Góð innkeyrsla
og malbikað plan. Verð 160 milljónir.

Til sölu/leigu 1280 fm atvinnuhúsnæði 
við Eyrartröð í Hafnarfirði.
Um er að ræða fiskivinnsluhús með
fiskmóttöku, vinnslusal, kæligeymslu,
frystigeymslu, verkstæði auk skrifstofu,
góðum  matsal og starfsmannaaðstöðu. 
Fjórar innkeyrsluhurðir.
Möguleiki er að leiga hluta af húsnæðinu.
Verð 250 milljónir.

Melabraut 22

Atvinnueign - Síðumúla 13, 108 Rvk. - www.atvinnueign.is
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Kynntu þér dagskrána á advania.is

42 fyrirlestrar á einum degi. Ráðstefnan er öflugur ve�vangur til 
að sækja innblástur og fræðast um stefnur og strauma í tækni.  

Tryggðu þér miða. Örfá sæti laus. 

ÞÚ í stafrænum heimi

Haustráðstefna Advania 
21. september 2018 



Jón Diðrik Jónsson kemur 
að tveimur þekktum fyrir-
tækjum sem hafa á undan-
förnum árum gengið í gegn-
um umtalsverðar breytingar 
til að standast tímans tönn 

og ekki sér fyrir endann á 
þeirri vinnu. Hann er fram-

kvæmdastjóri og eigandi Senu, sem 
meðal annars á Smárabíó og átti 
áður Skífuna, og er stjórnarformað-
ur Skeljungs. Afþreyingariðnaður-
inn hefur siglt í gegnum stormviðri 
sem rekja má til ólöglegs niðurhals 
og síðar innreiðar Amazon, Netflix 
og Spotify. Af þeim sökum hefur 
þurft að endurskipuleggja rekstur 
Senu þrisvar frá árinu 2009 og við-
skiptamódelið verið stokkað upp á 
nýtt. Olíufélögin glíma við að skip 
og bílar verða sífellt sparneytnari 
og æ fleiri bílar verða knúnir af 
rafmagni eða öðrum umhverfis-
vænum orkugjöfum þegar fram 
líða stundir. Starfsumhverfi fyrir-

tækjanna er því að taka stakka-
skiptum. Jón Diðrik tekur því með 
stökustu ró og bendir á að flestar 
atvinnugreinar þurfi að glíma við 
síbreytilegt starfsumhverfi.

Af hverju ákvaðst þú að fjárfesta 
í Senu árið 2009?

„Á þeim tíma var ég nýbúinn að 
fjárfesta í Capacent og unnið var 
að því að koma fyrirtækjaráðgjöf 
á koppinn. Ráðgjafi Dagsbrúnar 
átti að selja Sagafilm og Senu og 
spurði hvort ég hefði áhuga á fyrir-
tækjunum. Ég ákvað að skoða Senu 
nánar – í aðra röndina til að athuga 
hvernig ráðgjafar við söluna ynnu 
sína vinnu. 

Mér þótti verkefnið spennandi 
því um var að ræða afþreyingar-
fyrirtæki og umbreytingarverk-
efni. En ég hef unnið mikið við 
umbreytingu og markaðssetningu, 
allt frá því ég starfaði alþjóðlega 
hjá Coca-Cola og síðar hjá Ölgerð-
inni. Sena stóð illa á þeim tíma rétt 
eins og flest fyrirtæki eftir banka-
hrun. Landsbankinn sem hugðist 
fjármagna reksturinn féll frá því 
og það þurfti leggja fé í fyrirtækið 
áður en hægt var að fara í áreiðan-
leikakönnun. Við Magnús Bjarna-
son, meðeigandi minn á þeim 
tíma, tókum veð í geisladiskum, 
bíósætum, poppvélum og fleiru 
og létum vaða. Við hefðum getað 
endað á Perlumarkaðnum með 
gott úrval ef þetta hefði farið illa,“ 
segir Jón Diðrik og kímir.

Fyrsti spretturinn
„Fyrsti spretturinn fór í að selja 
eignir, endurmeta efnahaginn og 
færa niður eignir sem hafði verið 
látið hjá líða í uppsveiflunni. Við 
urðum að selja Skífuna, sem Sena 
hafði tekið upp í skuldir, í snar-
heitum því Samkeppniseftirlitið 

hafði ekki heimilað yfirtökuna og 
reksturinn stóð ekki undir sér. Það 
þurfti jafnframt að loka Regnbog-
anum sem tapaði háum fjárhæðum 
í hverjum mánuði. Þar er nú rekið 
ríkis- og borgarstyrkt Bíó Paradís. 
Sena á einnig Smárabíó sem hefur 
ávallt gengið nokkuð vel.

Næsti sprettur fór í að ná betri 
tökum á rekstrinum. Við rákum 
stóra söludeild fyrir DVD-diska 
og geisladiska, ásamt því að vera 
með umboð til að selja kvik-
myndir. Hafist var handa við að 
leita leiða um hvernig hægt væri 
að selja efni í fleiri efnisgáttir en í 
kvikmyndahús og sjónvarp þegar 
ljóst var að sala til verslana myndi 
fara að skreppa mikið saman. Á 

þeim tíma áttuðum við okkur á að 
samkeppni frá fyrirtækjum á borð 
við Netflix og Spotify væri yfir-
vofandi en fyrirtækin höfðu ekki 
enn sprottið fram á markaðnum. 

Af þeim sökum var meðal annars 
fjárfest í tónlistar-

vefnum tonlist.is 
og hljóðbóka-
f y r i r t æ k i n u 
Skynjun, sem 
nú er orðið að 
hinu sænska 
Storytel. Sömu-
leiðis var reynt 

að kaupa 
M i ð a .

is en 

Á kafi í umbreytingu á rekstri fyrirtækja
„Það er áhyggjuefni hvað það eru mörg fyrirtæki á hlutabréfamarkaði þar sem krafta einkafjárfesta nýtur ekki við,“ segir Jón Diðrik Jónsson, stjórnarformaður Skeljungs. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Helgi Vífill  
Júlíusson 
helgivifill@frettabladid.is

Oft höfum við átt í 

viðræðum við 

tónlistarmenn og allt er 

klappað og klárt en á síðustu 

stundu ákveða þeir að hnika 

til áfangastöðum í tóna-

leikaferðinni og þá 

dettum við út.

Jón Diðrik Jónsson 
segir að afþreyingarfyrir-
tækið Sena hafi stokkað 
upp viðskiptamódelið 
þrisvar frá árinu 2009. 
Tekjur Smárabíós jukust 
á milli ára í fyrra. Hann 
segir að Skeljungur hafi 
enn fremur dregið úr 
rekstrarkostnaði frá 
árinu 2014 þrátt fyrir 
launaskrið. 

Sena Live skipulagði tónleika Justins Timberlake og nafna hans 
Biebers á Íslandi. Timberlake vildi ljúka tónleikaferðalagi sínu 
hér á landi árið 2014 og Bieber hafði sömuleiðis sérstakan 
áhuga á að spila á Islandi árið 2016. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ
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Þórunn Hannesdóttir er ein þeirra sem standa að hönnunarstúdíóinu MUN. Hún vill markaðssetja íslenska hönnun til útflugnings. MYND/EYÞÓR

Hönnuðir  
sterkari saman
Grágrýtisspeglar Þórunnar Hannesdóttur, vöruhönnuðar hjá Færinu, vöktu at-
hygli hönnunarsíðunnar Dezeen í sumar. Hún segir Íslendinga standa framar-
lega í samfélagsvænni hönnun og vill íslenska hönnun í útflutning. ➛2

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.



Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteins-
dóttir

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

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr 
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.
is, s. 512 5347 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, 
starri@frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442, 
Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Á hverju einasta heimili á 
Íslandi eru hleðslutæki. Þau 
geta verið þó nokkur og þau 

eru fleiri eftir því sem fleiri eru í 
fjölskyldunni. Það þarf að hlaða 
nokkra síma, spjaldtölvur, leikja-
fjarstýringar, heyrnartól, úr og 
fleiri tæki,“ segir Jóhann Þórsson, 
markaðsstjóri Heimkaupa. „Það 
getur verið hvimleitt að hlaða 
tækin í mörgum herbergjum og á 
sama tíma henda reiður á því hvar 
hleðslusnúrurnar og hleðslukubb-
arnir eru.

Hleðslustöðvar eru tilvaldar 
til að einfalda heimilið og koma 
á betra skipulagi. Snjallhleðslu-
stöðin Charging Center One frá 
Enox, sem fæst á Hópkaupum, 
er nett tæki sem hleður átta tæki 
í einu með USB, hratt og örugg-
lega,“ segir Jóhann. „Tækið þarf 
bara eina innstungu og leysir 
alla hleðslukubba á heimilinu af 
hólmi.

ENOX Charging-Centre-One er 
fjöltengi nútímans. Það er upp-
lagt að geyma allar snúrur á sama 
stað og hleðslustöðina og þá vita 
allir á heimilinu hvar tækið er og 
hvar á að hlaða,“ segir Jóhann. 
„Enox hleðslustöðin er upp-
lögð fyrir fjölskyldur 
sem vilja 
 

 

einfalda heimilið og hreinsa til!
Snjallhleðslustöðin er búin 

hraðhleðslu, svo að full hleðsla 
næst á eins skömmum tíma og 
mögulegt er,“ segir Jóhann. „Á 
stafrænum skjá er hægt að sjá 
stöðu á hleðslu hvers tækis fyrir 
sig og aflið sem hleðslustöðin er 

að senda til til-
tekins tækis.

Charging Center One er komin 
til landsins og það er hægt að 
kaupa hana á hopkaup.is og sækja 
hana svo í Gamestöðina,“ segir 
Jóhann. „Hún kostar bara 4.990 
krónur.“

Um ENOX
„ENOX GROUP hefur verið starf-
andi á Þýskalandsmarkaði í yfir 10 
ár en á sér yfir 40 ára sögu,“ segir 
Jóhann. „ENOX hefur verið virkt 
í hönnun, framleiðslu og alþjóð-
legri markaðssetningu á afþrey-
ingar- og samskiptatækjum fyrir 
heimili í yfir hálfa öld.

ENOX GROUP hefur unnið 
til fjölda verðlauna á síðustu 10 
árum fyrir vörur sínar en í vörum 
þeirra sameinast nýjasta tækni, 
gæði og ending á hagstæðu verði,“ 
segir Jóhann. „Allar ENOX GROUP 
vörur eru framleiddar og hann-
aðar eftir þýskum gæðastöðlum í 
Asíu, eins og flestar vörur í þessum 
geira, og því notar fyrirtækið slag-
orðið „þýsk gæði – asísk smíð“.“

Charging Center    
   One hleðslustöð

Charging Center One hleðslustöðin leysir öll hleðslutæki á heimilinu af hólmi.

Bretti Þórunnar eru í formi fjalla. Kertin eru vistvæn.

Grágrýtisspeglar Þórunnar vöktu athygli Dezeen, en með þá 
komst Þórunn í 20 manna úrtak úr35.000 hönnuða hópi.

Þórunn segir hugmyndina á bak við MUN á Baróns-
stíg að sameina krafta hönnuða. MYNDIR/EYÞÓR

Ég komst í 20 manna úrtak 
úr hópi 3.500 hönnuða 
um hönnunarverðlaun 

Dezeen með spegla úr grágrýti 
og gleri nú í ágúst. Verðlaunin 
sneru að hönnun sem ýtir undir 
hægari neysluhyggju og það er 
hugmyndin á bak við speglana, 
hugtakið um „slow design“ og 
hvernig efnið er nýtt. Speglarnir 
komust þó ekki lengra í keppn-
inni en það er æðislegt að fá 
viðurkenningu sem þessa,“ segir 
Þórunn Hannesdóttir, vöru-
hönnuður hjá Færinu. Hún segir 
„slow design“ endurnýtingu 
áberandi í íslenskri hönnun.

„Slow design og samfélagsvæn 
hönnun tel ég að leiki stórt hlut-
verk í hugmyndafræði íslenskra 
hönnuða. Við vinnum svo náið 
með framleiðendum og fram-
leiðum einnig sjálf í mörgum 
tilfellum. Það verður til þess að 
hönnuðurinn hugsar það sem 
hann gerir, bæði samfélagslega 
og efnislega. Þessa hluti þarf 
ekki bara hönnuðurinn að hafa í 
huga heldur framleiðsluiðnaður-
inn allur. Við þurfum að hugsa 
hlutina lengra og fara vænni leið 
inn í framtíðina. Reyna til dæmis 
að endurnýta það sem hægt er 
og það hefur verið leiðarstef  

hjá mér í minni hönnun.“
Þórunn er hluti af hönnunar-

stúdíóinu Mun á Barónsstíg en 
þar eru einnig Ihanna home, 
IIDEM Jewellery, Bybibi, Fjaðra-
fok og Anna Thorunn. Þórunn 
sendi nýlega frá sér nýjar vörur 
sem allar eru umhverfisvænar.

„Ég er með fjóra nýja ilmi í 
ilmkertum. Olíurnar í kertunum 
eru náttúrulegar og endur-
nýtanlegar en þær má nota sem 
húð- og nuddolíu. Kertin verða 
að vökva þegar kveikt er á þeim 
en olían verður ekki eins heit og 
vax. Þá var ég einnig að setja á 
markað skurðarbretti sem voru 
hönnuð fyrst 2014 en hafa verið 
í þróun. Þau eru innblásin af 
fjöllum, búin til úr hlyn og því 
mjúk fyrir hnífa. Á þau er borin 
repjuolía sem unnin er með 
vistvænni ræktun. Ég er stöðugt 
að pæla í þessum hlutum,“ segir 
Þórunn.

Henni er einnig umhugað 
um að koma íslenskri hönnun í 
útflutning og vill hvetja hönn-
uði til að sameina krafta sína. 
Sjálf tekur Þórunn virkan þátt 
í sýningum erlendis. „Ég sýndi 
bæði í Svíþjóð og Danmörku á 
þessu ári og vil vinna að því að 
sameina krafta íslenskra hönn-
uða í útflutning. Það er til dæmis 
hluti af hugmyndinni á bak við 
Mun, að hönnuðir standi saman. 
Íslenskir hönnuðir standa 
ágætlega að vígi og við erum í 
stöðugri þróun. Leiðin er bara 
upp á við.“

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

NÚ KÓLNAR Í VEÐRI
Yfirhafnir, peysur, ullarbuxur 

og margt fleira

Framhald af forsíðu ➛

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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Bílar 
Farartæki

VOLVO Xc60 t8 hybrid r-design. 
Árgerð 2018, ekinn 22 Þ.KM, bensín/
plug in sjálfskiptur 8 gírar. Verð 
8.980.000. Rnr.213183.

TOYOTA Rav4 sport hybrid . Árgerð 
2018, Nýjir bílar bensín/hybrit 
sjálfskiptur.staðgr Verð 5.690.000. 
Væntanlegir í byrjun Oktober 
Takmarkað magn í boði Rnr.213188.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

Toyota corolla árg. ‘06 ek. 180þús 
dísel. Verð 600þús S: 868 2466 og 
899 0418

 Varahlutir  Vinnuvélar

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 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.

 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 fyrir veturinn og 
tek að mér ýmis smærri verkefni. 
Uppl. s:8478704 eða  
manninn@hotmail.com

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Rafvirkjun

OUTLANDER

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

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

ka  á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

Hlaðnir 
aukabúnaði

Bílar á staðnum
Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 90% fjármögnun    -    Til í ýmsum litum    -  Skoðum með uppítöku á öllum gerðum bifreiða

Leðursæti

360 gráðu myndavélaker

Akreinavari

Árekstrarvari

Outlander sta r á húddi

Þokuljósasett að framan

Leiðsöguker

Rafdri n a urhleri

Blindhornsviðvörun

Fjarlægðartengdur hraðastillir

og margt eira...

MITSUBISHI

PHEV Hybrid Instyle
Nýir bílar árgerð 2018

VERÐ

ÞÚSUND

4.990

Hleðslustöð 85.000 kr.

Krókur 90.000 kr.

Getum útvegað aukahluti
á frábæru verði:*

* Gildir eingöngu með nýjum Outlander 
frá Stóru Bílasölunni.

Ný heilsársdekk fylgja

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Húsnæði óskast
Par á fimmtugsaldri óskar eftir 
leiguíbúð á höfuðborgarsvæðinu.  
S. 773-0444

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

AÐSTOÐAMAÐUR BAKARA 
ÓSKAST

Óskast í bakarí í Breiðholti 
íslensku kunnátta skilyrði

Uppl. sendist á :  
sveinsbakari@sveinsbakari.is

BAKARÍ / KAFFIHÚS
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí frá kl. 7:30 
-15:00.

Og annanhvern laugardag.
Íslensku kunnátta skilyrði og ekki 

yngri enn 20 ára.
Uppl. sendist á :  

sveinsbakari@sveinsbakari.is

WAITERS / KITCHEN 
ASSISTANT AND 
DISHWASHING

Old Iceland restaurant is looking 
for waiters with experience for 
part time job working 2-2-3 or 

after an agreement. Also we 
need a dishwasher for a part 
time job working 2-2-3 in the 

evenings. Please send resume to 
oldiceland@oldiceland.is and we 

will be in touch.

Old Iceland restaurant auglýsir 
eftir þjónum með reynslu í 

hlutastörf. Einnig vantar okkur 
uppvaskara á 2-2-3 vaktir á 

kvöldin frá kl 18.
Vinsamlegast sendið tölvupóst á 

oldiceland@oldicaland.is

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Markmið okkar er að spara  
viðskiptavinum tíma,  
fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K

Handafl er traust og fagleg  
starfsmannaveita með  

margra ára reynslu á markaði  
þar sem við þjónustum  
stór og smá fyrirtæki.

Við útvegum hæfa  
starfskrafta í flestar 

greinar atvinnulífsins

Suðurlandsbraut 6,  Rvk. |  SÍMI 419 9000  info@handafl.is  |  handafl.is

Frakkastígur 14
101 REYKJAVÍK

ATH FÆST AFHENT MEÐ HÚSGÖGNUM.
Mjög falleg og vel skipulögð þriggja herbergja 
sérhæð í glæsilegu húsi í miðbæ Reykjavíkur. 
Sérinngangur. Eignin er á jarðhæð. Tæplega 
þriggja metra lofthæð, mikið endurnýjuð. Hiti 

STÆRÐ: 91 fm HÆÐ              HERB: 3

51.900.000 OPIÐ HÚS    19. SEPT 17:30 – 18:00

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Kjalarnes Saltvík
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 22. ágúst 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 30. ágúst 
2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Saltvíkur á Kjalarnesi. Í breytingunni 
felst að nýtingarhlutfall er aukið á reit B úr 0.3 í 0.5 og lóðir endurskilgreindar þannig að í stað þess að 
vera hringlaga þá er þeim breytt í ferhyrnda. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Austurbakki 2
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. ágúst 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 6. 
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Austurhafnar vegna 
lóðar nr. 2 við Austurbakka. Í breytingunni felst að bætt verður við nýrri lóð með byggingarreit 14 á 
Faxagarði fyrir spenni- og rafdreifistöð auk vaktaðstöðu. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Kjalarnes, Vallá
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. ágúst 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 6. 
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Vallá á Kjalarnesi. Í 
breytingunni felst stækkun á byggingarreit A til suðurs og vesturs og bæta við nýjum aðkomuvegi. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Fossvogshverfi - Stjörnugróf 7-11
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 29. ágúst 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 6. 
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Fossvogshverfis vegna 
lóðanna nr. 7-11 við Stjörnugróf. Í breytingunni felst afmörkun lóða fyrir Stjörnugróf 7 og 9 og gera 
nýja lóð fyrir Stjörnugróf 11 þar sem heimilt verður að byggja íbúðarkjarna fyrir fatlaða einstaklinga á 
vegum velferðarsviðs Reykjavíkur. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögur má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. 
hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 19. september 2018 til og með 31. október 2018. Einnig má sjá 
tillögurnar á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila 
skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 31. október 2018. 
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 19. september 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögur að breytingu 
á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér 
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Öllum 750kg 
kerrum 

fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  0
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Samkeppniseftirlitið tók dræmt í 
þær hugmyndir.

Það var því fjárfest töluvert í 
tækni. Við byggðum upp efnisgátt-
ir en hjartað sló ekki þar. Við erum 
ekki tæknifólk. Það var því brugðið 
á það ráð að selja þær. Tekin var 
ákvörðun um að einfalda rekstur 
Senu og einblína á styrkleika fyrir-
tækisins. Við lögðum því allt kapp 
á að selja efni til kvikmyndahúsa, 
sjónvarpsstöðvanna og VOD-þjón-
ustu símafyrirtækjanna – sem eru 
reyndar nú komin í eina sæng – og 
Netflix.

Jafnframt var unnið í að koma 
skikki á útgáfu á tónlist, sem hafði 
verið rekin með tapi árum saman. 
Þegar rekstur var kominn í lag, 
sterkir samningar við Spotify og 
aðrar veitur, þá var brugðið á það 
ráð að selja útgáfuna til Öldu sem 
stýrt er af Sölva Blöndal og Ólafi 
Arnalds tónlistarmönnum. Þeir 
kunna fagið upp á sína tíu fingur og 
eru með öflugt tengslanet á meðan 
við vorum með brunablöðrur á 
öllum fingrum eftir reksturinn. 
Þau viðskipti voru afar hagkvæm 
tel ég, bæði fyrir okkur, kaupendur 
og tónlistarfólk.“

Gæða kvikmyndahús dafna
„Og þá er komið að þriðja fas-
anum. Fyrirtækið býr að sterku 
þekkingarfólki í hverjum geira, 
Tínó leiðir kvikmyndadeild okkar, 
Ólafur tölvuleiki, Ísi tónleikahald 
og Ásta María daglegan rekstur 
kvikmyndahúsa og starfsmanna-
mál. Þetta er allt fólk með mikla 
ástríðu fyrir því sem það gerir og 
gífurlega þekkingu. Við Solla skrif-
stofustjóri og Lilja Ósk markaðs-
stjóri sinnum því svo að styðja við 
þessa starfsemi ásamt öðru starfs-
fólki. Nú erum við að fjárfesta 
ríkulega í Smárabíói og teljum að í 
samkeppni við sófann og fína sjón-
varpið heima í stofu þurfi sífellt 
að bjóða upp á betri bíósali og 
alla upplifun. Við erum eitt fyrsta 
bíóið í Evrópu sem býður upp á 
hágæða leysigeisla-sýningartæki í 
öllum sölum og það eina á Íslandi, 
fyrstir með Dolby Atmos-hljóð-
kerfi á Íslandi, höfum aukið pláss 
á milli sæta, hleypt af stokkunum 
nýrri veitingaþjónustu, boðið upp 
á sjálfsala og fleira til að auðvelda 

fólki að versla og sleppa við raðir, 
sér aðstöðu fyrir afmæli, fleiri 

viðburði fyrir börn, fjölskyld-
ur, unglinga og fyrirtæki. 

Þarna verður mikil áhersla 
hjá okkur í framtíðinni og 
spennandi tímar.

Erlendis er þróunin 
sú að kvikmynda-
hús sem fjárfesta í 

gæðum vaxa og dafna 
á meðan kvikmynda-

geirinn dregst saman um 
eitt prósent á ári. Það verða 
því færri vel staðsett og full-
komnari bíó sem standa eftir 

á flestum mörkuðum og eru 
í harðri samkeppni við aðra 

afþreyingu.“

Ég lít á tónleikahald 

eins og áhættufjár-

festingu í nýsköpun. Það 

verður að skipuleggja fjölda 

viðburða á hverju ári því eitt-

hvað af þeim mun fara afar 

illa og þá er eins gott að það 

sé ekki allt undir.

Meirihluti afkomu verði utan Íslands
Jón Diðrik hefur verið stjórnarfor-
maður Skeljungs frá árinu 2014 
og á um 1% hlut í fyrirtækinu. 
„Skeljungur hefur verið skemmti-
legt verkefni. Stefnan er skýr og 
stjórnendateymið öflugt. Rekstur-
inn gengur vel en það hefur tekið 
mörg ár að ná þeim árangri. Fyrsta 
verkefni nýrra eigenda var að ná 
tökum á kostnaði fyrirtækisins og 
samþætta reksturinn við starf-
semina í Færeyjum auk þess að 
skrá fyrirtækið á markað. En okkur 
hefur tekist að lækka rekstrar-
kostnað Skeljungs mikið þrátt 
fyrir launahækkanir og á sama 
tíma fjárfest í öryggi og gæðum. 
Nú þegar fyrirtækið er orðið ein-
faldara og skilvirkara verður lögð 
áhersla á þróunarstarf og sókn 
á nýja markaði, nokkuð sem við 
erum búin að vera að undirbúa í 
mörg ár.“

Jón Diðrik segir að stefnt sé á 
að sækja áfram fram á Norður-Atl-
antshafi, sem sé vaxandi markað-
ur, og að vöxturinn í nánustu fram-
tíð verði mestur þar og í kringum 
nýja orkugjafa í Færeyjum.

„Mín framtíðarsýn er að meiri-
hluti afkomu Skeljungs verði utan 
Íslands en stór hluti tekna er nú 
þegar erlendis og vona ég að 
fyrirtækið verði fyrir vikið áhuga-
verðara í augum erlendra fjárfesta 
í framtíðinni enda þjónustufyrir-
tæki á Norður-Atlantshafi,“ segir 
hann.

Talið berst að því að horfur eru 
á að bílar hætti með tíð og tíma 
að brenna eldsneyti. „Það verður 
farin blönduð leið að okkar áliti. 
Þetta verður ekki eins og með 
VHS-spólurnar og Beta þegar 
einungis önnur tæknin stóð uppi 
með pálmann í höndunum. Skelj-
ungur veðjar á að bílar verði einnig 
knúnir áfram af vetni og mun hafa 
opnað þrjár vetnisstöðvar um 

áramót. Vetni mun henta betur 
fyrir stærri bíla og stærri flutninga. 
Sá orkugjafi er góður geymslu-
kostur fyrir rafmagn. Það væri auk 
þess afar kostnaðarsamt varðandi 
uppbyggingu innviða ef öll öku-
tæki yrðu knúin áfram af rafmagni. 
Vetni, metan og rafmagn eru allt 
innlendir orkugjafar sem vonandi 
hafa allir hver sitt hlutverk,“ segir 
hann.

Fasteignaþróun fari vaxandi
Jón Diðrik vekur athygli á því að 
með breyttum orkugjöfum fyrir 
bíla muni bensínstöðvum að öllum 
líkindum fækka. Annað væri óhag-
kvæmt. „Fyrir utan sókn á Norður-
Atlantshafi og tengda orkugjafa í 
Færeyjum mun æ stærri hluti af 
umsvifum fyrirtækisins í fram-
tíðinni tengjast fasteignaþróun á 
fyrrverandi bensínstöðvum sem 
ganga munu í endurnýjun lífdaga.“

Þú ert einn fárra stjórnarmanna í 
skráðum fyrirtækjum sem hafa fjár-
fest myndarlega í viðkomandi fyrir-
tæki. Hvernig horfir það við þér?

„Ég vel yfirleitt þrjú verkefni til 
að sinna á hverjum tíma,“ segir Jón 
Diðrik sem er stjórnarformaður 
og fjárfestir í Hótel Húsafelli og 
tengdri starfsemi auk fyrrnefndra 
fyrirtækja. „Þá er eðlilegt að eiga 
eitthvað undir sjálfur því ég er 
svo heppinn að vera í þeirri stöðu 
að geta það. Það er hins vegar 
áhyggjuefni hvað það eru mörg 
fyrirtæki á hlutabréfamarkaði þar 
sem krafta einkafjárfesta nýtur 
ekki við. 

Það sem ég óttast mest er að 
umhverfi stjórna stýrist af því að 
gera ekki mistök. Við þær aðstæð-
ur er auðveldast að gera ekki neitt. 
Þá skapast sú hætta að stjórnin 
ráðist ekki í þær breytingar sem 
eru nauðsynlegar. Rekstur fyrir-
tækisins mun líða fyrir það þegar 
fram í sækir. Að þessu sögðu hef 
ég verið svo heppinn með sam-
starfsfólk í stjórn Skeljungs að það 
hefur viljað taka þátt í breyting-
unum, ólíkir einstaklingar með 
fjölbreytta reynslu auk þess að 
vera gott og skemmtilegt fólk.“

Með auknum umsvifum erlendis vonast Jón Diðrik til þess að Skeljungur 
verði áhugaverðari kostur í augum erlendra fjárfesta.   FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Fyrstu stóru tónleikarnir sem haldnir voru á Íslandi eftir hrun voru hljómleikar Eagles árið 2011. Sena Live stóð að tónleikunum og skipuleggur nú yfir 20 viðburði á ári. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Það kom mér einmitt skemmti-
lega á óvart að samkvæmt ársreikn-
ingi var 6 prósenta vöxtur í tekjum 
kvikmyndahússins í fyrra.

„Það hefur verið aukning hjá 
Smárabíói en hins vegar er það 
ekkert launungarmál að rekstur 
minni kvikmyndahúsa er erfiðari 
eins og í tilviki Háskólabíós. Við 
höfum aðgreint kvikmyndahúsin 
á þá vegu að Háskólabíó er eins 
konar Cannes með áherslu á list-
rænar kvikmyndir og íslenskar, 
með númeruð sæti og ekkert hlé, 
á meðan Smárabíó er Hollywood 
þar sem allar stærstu og vinsæl-
ustu myndirnar eru sýndar í bestu 
mögulegu tæknilegum gæðum. 
Það má segja að stærri myndirnar 
séu stærri en þær voru en að sama 
skapi fer fólk ekki jafn oft í bíó og 
áður fyrr þegar ungt fólk sá flestallt 
í bíó.

Einnig höfum við lagt mikla 
áherslu á gott samstarf við íslenska 
kvikmyndagerð. Við reynum að 
koma með verðmæti í framleiðslu-
ferilinn og komum að dreifingu og 
markaðssetningu á íslenska mark-
aðnum. Það skiptir miklu máli að 
það sé mikil gróska í þessu og gífur-
lega gaman að fylgjast með frábæru 
starfi í þessum geira.“

Hvað sáuð þið í félaginu fyrst það 
þurfti að endurskipuleggja rekstur-
inn jafn mikið og raun ber vitni?

„Við töldum að verðmætin 
lægju í Smárabíói og miklu safni 
af íslenskri tónlist. Ef við yrðum 
að loka öllu nema því væri grunn-
verðmætið í lagi. Einnig að afþrey-
ing er ekki að minnka í mikilvægi 
en hvernig hennar er notið tekur 
endalausum breytingum og við 
viljum vera þar þátttakendur,“ 
segir Jón Diðrik. 

Timberlake, Bieber og Kevin Hart
Fyrir nokkrum árum ákvað Sena 
ásamt Ísleifi Þórhallssyni tónleika-
haldara að setja aukinn kraft í tón-
leika og aðra viðburði með við-
burðafyrirtækinu Senu Live, sem 
hefur meðal annars flutt inn tón-
listarmennina Justin Timberlake, 
Justin Bieber og Eagles auk skemmti-
kraftanna John Cleese, Jeff Dunham, 
Ricky Gervais og Kevin Hart. 

„Ég lít á tónleikahald eins og 
áhættufjárfestingu í nýsköpun. Það 
verður að skipuleggja fjölda viðburða 
á hverju ári því eitthvað af þeim mun 
fara afar illa og þá er eins gott að það 
sé ekki allt undir. Fyrir stóra við-
burði eins og Justin Bieber fengum 
við aðra með okkur í lið til að dreifa 
áhættunni. Nú erum við með yfir 20 
viðburði á ári. Ég tel einnig að Ísi og 
samstarfsfólk í Senu Live hafi tekið 
tónleikahald upp á nýtt stig. Það er 
mikill metnaður fyrir gæðum og 
upplifun og keppnisskap um að allt 
sé eins og best gerist í heiminum í 
tónleikahaldi. Það sést á viðburðum 
Senu Live. Núverandi verkefni er að 
ná tökum á rekstri tónlistarhátíðar-
innar Iceland Airwaves og teljum 
við að sú næsta verði ein sú öflugasta 
hingað til.“

Er erfitt að fá þessi allra stærstu nöfn 
til landsins?

„Já. Það þarf svo margt að falla með 
þér. Oft höfum við átt í viðræðum við 
tónlistarmenn og allt er klappað og 
klárt en á síðustu stundu ákveða þeir 
að hnika til áfangastöðum í tóna-
leikaferðinni og þá dettum við út. 
Við gátum til dæmis boðið Eagles 
að æfa í þrjá daga áður en tónleika-
ferðin þeirra hófst og því létu þeir slag 
standa. Timberlake vildi sjálfur ljúka 
túrnum hér á landi og Bieber vildi sér-
staklega koma til landsins. 

Núna erum við meðal annars í 
samstarfi með umsvifamiklum tón-
leikahöldurum sem halda tónleika í 
Norður-Evrópu en eru ekki með starf-
semi á Íslandi. Þeir spyrja því hvort 
við höfum áhuga á að halda ýmsa 
tónleika hér á landi til að þeir geti 
boðið tónlistarmönnum upp á enn 
stærri túr. En það er dýrara að halda 
tónleika hér en annars staðar. Við 
höfum misst af tónleikum jafnvel þótt 
við höfum boðið betur en gert var í 
Danmörku því það er mun ódýrara 
að keyra trukk til Kaupmannahafnar 
sem hluta af tónleikaferðalagi en að 
fljúga hingað til Íslands með allan 
búnaðinn. Og það getur verið erfitt 
að finna hótel á eðlilegum kjörum á 
sumrin.“

Fjárfest í CP Reykjavík
Jón Diðrik segir að Sena gangi vel. „Nú 
bætum við öðrum þekkingargeira 
við með samstarfi og fjárfestingu í CP 
Reykjavík. Þar eru frábærir aðilar eins 
og Lára, Marín, Anna og Sirrý, sem 
hafa gert frábæra hluti í ráðstefnum, 
hvataferðum og viðburðum. Það er 
mikil rekstrarleg samlegð en tæki-
færi fyrir þær að nýta sína krafta til 
að vinna enn betur með sínum við-
skiptamönnum í gegnum samstarf 
við Senu og Senu Live í grunnrekstri.“
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Fátt betra en hljóð stund í garðinum með mold undir nöglunum

Eva Dögg Guðmunds-
dóttir var ráðin mark-
aðsstjóri Creditinfo í 
vor en hún hefur víð-
tæka reynslu af mark-
aðsmálum. Eva segir að 

ein helsta áskorunin í starfinu sé að 
finna jafnvægið á milli þess að beita 
rökhugsun og að hlusta á innsæið.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Ég á stóra fjölskyldu og heimilið er 

sprelllifandi og fjörugt. Ég nýt þess 
að vera með börnunum en á sama 
tíma veit ég fátt betra en að eiga 
hljóða stund í garðinum og fá mold 
undir neglurnar. Ég á fimm börn og 
mikið af pottaplöntum sem ég hef 
mikla unun af að fylgjast með og sjá 
vaxa og dafna. Það er mér líka mikil-
vægt að ferðast og víkka sjóndeildar-
hringinn. Ég byrjaði að ferðast mikið 
í menntaskóla og flutti út strax eftir 
stúdentspróf. Þannig að þó ég búi á 
Íslandi í dag og ali börnin mín upp 
hér þarf ég á stærri heimi að halda.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Hún er svolítið mismunandi. 

Þegar börnin á heimilinu eru fimm 
snýst allt um að koma þeim af stað. 
Þegar þeir eru hins vegar bara tveir 
eru lætin aðeins minni. Ég er þó 
með eina reglu. Þegar morgnarnir 
eru hvað hektískastir heima fyrir og 
stórir dagar fram undan í vinnunni 
reyni ég að stoppa á leiðinni í 
vinnuna og kaupa mér góðan kaffi-

bolla og eitthvað með honum og 
jarðtengja aðeins áður en ég byrja 
daginn.

Hvaða ráðstefnu eða fyrirlestur 
sóttirðu síðast?

Ég sótti frábæran fund hjá Íslands-
banka á vegum Nordic Finance 
Innov ation.

Hvaða bók ertu að lesa eða last 
síðast?

Ég er mikill bókaormur en næ 
ekki að lesa eins mikið og mig langar 
í augnablikinu. Ég er með nokkrar 
góðar í gangi, The Ministry of 
Utmost Happiness eftir Arundhati 
Roy er á náttborðinu og byrjar mjög 
vel. Power eftir Naomi Alderman 
sömuleiðis. Ég er líka með bækurnar 
How Not to Be Wrong – The Power 
of Mathemat ical Thinking eftir Jor-
dan Ellenberg og Happiness eftir 

heimspekinginn Frédéric Lenoir á 
leslistanum. Þær bíða þolinmóðar 
eftir mér í bókahillunni heima.

Annars hef ég gripið til þess ráðs 
að lesa meira af ljóðum þegar tím-
inn er af skornum skammti og á mér 
eitt uppáhalds, sem ég las einmitt í 
síðustu viku, eftir Margaret Atwood 
– Half Hanged Mary.

Hverjar eru helstu áskoranirnar í 
starfinu?

Að ná að hlusta á innsæið. Jafn-
vægið í að beita rökhugsun án þess 
að kæfa innsæið.

Hverjar eru helstu áskoranirnar í 
rekstrarumhverfinu?

Sennilega að velja rétt og hafa 
úthald til að fylgja því vali eftir. Það 
er mikið umbreytingatímabil í gangi 
í fjármálaheiminum og því fjölmörg 
tækifæri sem bjóðast. Það þarf að 

hafa kjark til að velja þau tækifæri 
sem vinna á áfram með og fylgja 
þeim eftir.

Hvaða breytingar sérðu fyrir þér 
hjá Creditinfo á næstu árum?

Við eins og aðrir þurfum að 
velja rétt og taka góðar ákvarðanir. 
Credit info Group er með starfsemi 
í fjórum heimsálfum og þökk sé 
gögnum og lausnum frá okkur hefur 
um 1 milljarður einstaklinga og 
fyrirtækja aðgang að lánsfé. Opnun 
nýrra markaða og umbreytingar-
tímabilið sem er í fullum gangi hefur 
verið hluti af árangri félagsins en 
við þurfum líka að segja nei við ein-
hverjum tækifærum sem bjóðast og 
skerpa fókusinn enn frekar.

Ef þú þyrftir að velja allt annan 
starfsframa, hver yrði hann?

Mig hefur alltaf langað til að 
geta skrifað. Eða málað … Ég ætlaði 
líka alltaf að verða læknir eða lög-
fræðingur og einkaspæjari. Væri 
til í þetta allt saman! Svo á ég mér 
draum um að fara einhvern tímann 
í doktorsnám í stærðfræði og heim-
speki. Ætla mér að róa öllum árum 
að því að láta hann rætast í einhverri 
mynd.

Hvar sérðu þig eftir tíu ár?
Ég sé mig eiginlega fyrir mér 

á sama stað eftir tíu ár. Á þeim 
tíma verður morgunrútínan samt 
aðeins önnur, pottablómin fleiri og 
bækurnar sem bíða á bókahillunni 
orðnar aðrar. Ég er forvitin og geri 
mikla kröfu um að ég læri eitthvað 
alls staðar sem ég kem. Hlakka til að 
sjá hvert það leiðir mig á tíu árum.

Eva Dögg Guðmundsdóttir markaðsstjóri segir mikið umbreytingatímabil í 
gangi í fjármálaheiminum og í því felist fjölmörg tækifæri. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Helstu drættir

Nám 
●  Diploma í markaðshagfræði 

og frumkvöðlafræði frá Niels 
Brock í Kaupmannahöfn. 
Stúdentspróf af náttúrufræði-
braut I frá Menntaskólanum í 
Reykjavík.

Störf
●  Country Manager á almanna-

tengslastofunni Spalt í Kaup-
mannahöfn 2003-2005.

●  Rekstrarstjóri i8 gallerís frá 
2005 til 2006.

●  Markaðsdeild Landsbankans 
frá 2006 til 2012.

●  Framkvæmdastjóri og einn 
eigenda hönnunarstofunnar 
Döðlur frá 2012 til 2013.

●  Key Account Manager hjá 
Jónsson & Le’Macks frá 2013 
til 2016.

●  Business Development og 
Partn ership Management hjá 
Plain Vanilla / QuizUp árið 2014.

●  Verkefnastjóri í markaðsdeild 
Marel frá 2017 til 2018.

●  Markaðsstjóri Creditinfo frá 
apríl 2018.

Fjölskylduhagir
●  Í sambúð með Ingva Þór 

Guðmundssyni, sérfræðingi 
í vöruþróun hjá Icelandair. 
Eigum samanlagt fimm börn á 
aldrinum 3 til 12 ára.

Ef  stærstu olíufram-
leiðsluríkjum heims 
mistekst að bæta upp 
þverrandi olíufram-
leiðslu í Venesúela og 
Íran gæti skortur á fram-

boði leitt til þess að heimsmarkaðs-
verð á Brent-hráolíu hækki vel yfir 
80 dali á fatið, að mati sérfræðinga 
Alþjóðaorkumálastofnunarinnar.

Þeir benda á að þrátt fyrir mikla 
eftirspurn eftir olíu á heimsvísu 
sé með öllu óvíst hvort ríki innan 
OPEC, samtaka olíuútflutnings-
þjóða, sem og ríki sem standa 
þar fyrir utan, eins og Rússland, 
geti annað eftirspurninni með 
því að auka olíuframleiðslu sína. 
„Við erum að ganga í gegnum afar 
örlagaríkt tímabil,“ segir í nýlegri 
mánaðarskýrslu stofnunarinnar. 
Verð á Brent-hráolíu fór í síðustu 
viku yfir 80 dali á fatið í fyrsta sinn 
frá því í apríl. Nálgast olíuverð nú 
fjögurra ára hámark og telja grein-
endur líkur standa til þess að verðið 
haldi áfram að hækka næstu mán-
uði og haldist jafnvel nokkuð yfir 80 
dölunum.

Hækkanir síðustu mánaða stafa 
aðallega af þeirri ákvörðun Donalds 
Trump Bandaríkjaforseta að draga 
Bandaríkin út úr kjarnorkusamn-
ingnum sem ríkið, ásamt Frökkum, 
Bretum, Rússum, Kínverjum, Þjóð-
verjum og Evrópusambandinu, 
gerði við Írani árið 2015. „Staðan í 
Íran er ráðandi þáttur í verðþróun-
inni,“ segir Helima Croft, greinandi 

hjá Royal Bank of Canada, í samtali 
við Financial Times.

Í samningnum umrædda fólst 
að Íranir takmörkuðu kjarnorku-
framleiðslu sína gegn því að heims-
veldin felldu niður refsiaðgerðir 
sínar gegn þeim. Viðskiptaþving-
anir Bandaríkjastjórnar gagnvart 
Íran taka gildi á ný í nóvember og 

verða afleiðingarnar líkast til þær 
að olíuframleiðsla ríkisins mun 
dragast verulega saman, með til-
heyrandi smitáhrifum á alþjóðlega 
olíumarkaði. Olíuútflutningur Írana 
hefur þegar dregist saman um 500 
þúsund föt á dag frá því í maí en 
ekki þykir ólíklegt að útflutningur-
inn muni að endingu minnka í eina 

milljón fata á dag. Til samanburðar 
hefur Íran á síðustu misserum fram-
leitt hátt í fjórar milljónir olíufata á 
dag eða um fjögur prósent af allri 
olíu á heimsmarkaði.

Skapar „mikla óvissu“
Talið er að flest fyrirtæki, sér í lagi 
í Bandaríkjunum og Evrópu, muni 
hlíta viðskiptaþvingunum Banda-
ríkjastjórnar og hætta viðskiptum 
við Íran af ótta við að missa ann-
ars dýrmætan aðgang að Banda-
ríkjamarkaði og bandarísku fé. 
Hins vegar er óvíst til hvaða bragðs 
önnur ríki kunna að taka. Alexand-
er Novak, orkumálaráðherra Rúss-
lands, varaði þannig við því í síðustu 
viku að refsiaðgerðir Bandaríkjanna 
myndu skapa „mikla óvissu“ á 
mörkuðum á meðan ekki lægi ljóst 
fyrir hvaða ríki hefðu í hyggju að 
hlíta kröfum Bandaríkjanna.

Suðurkóresk fyrirtæki hafa til 
dæmis þegar hætt að kaupa íranska 
olíu og þá hafa fyrirtæki á Indlandi 
og í Kína dregið úr kaupum sínum 
undanfarið, þvert gegn yfirlýsingum 
ráðamanna ríkjanna um annað. 
Fréttaskýrandi Financial Times 

bendir á að þó svo að Sádi-Arabar 
og bandamenn þeirra bæði innan 
og utan OPEC, eins og til dæmis 
Rússar, hafi heitið því að auka fram-
boð á olíu á heimsmarkaði hafi 
aukningin hingað til verið „mun 
minni“ en búist var við.

Trump hefur einnig lagt orð í belg 
og hvatt stærstu olíuríki heims til 
þess að auka við framleiðslu sína, 
og þannig vega á móti minni fram-
leiðslu í Íran, en ákall forsetans 
hefur litlu skilað. Stjórnmálagrein-
endur telja að hátt olíuverð geti 
komið forsetanum í koll í þingkosn-
ingum sem fara fram í landinu í nóv-
ember en í því sambandi hefur verið 
bent á að um tíu prósenta lækkun 
á heimsmarkaðsverði geti sparað 
bandarískum neytendum á bilinu 
38 til 76 milljarða dala á ári.

Í fréttaskýringu Financial Times 
er einnig tekið fram að olíufram-
leiðsla í Bandaríkjunum hafi aukist 
hægar en almennt hafði verið gert 
ráð fyrir. Það hafi átt þátt í hækkun-
unum á hráolíuverði.

Vinnsla á olíu og jarðgasi hefur 
sem kunnugt er tekið kipp í landinu 
á síðustu árum, þökk sé nýrri beit-
ingu gamallar aðferðar sem felst í 
svonefndu vökvabroti (e. fracking), 
og er nú svo komið að Bandaríkin 
eru að nálgast að vera sjálfum sér 
næg um orkugjafa. Vísbendingar eru 
þó um að hægst hafi á framleiðslu-
vextinum en þannig spáir banda-
ríska orkumálaráðuneytið því nú 
að olíuframboð landsins aukist um 
840 þúsund föt á dag en til saman-
burðar var áður búist við vexti upp 
á eina milljón fata á dag.

Ein ástæða þess að OPEC-ríkin 
hafa ekki aukið framleiðslu sína, 
þvert á væntingar, er óvissa um 
áætlaða olíunotkun í heiminum á 
næstu misserum, sér í lagi ef hægist 
á vexti heimshagkerfisins. 

„Krefjandi áskoranir í sumum 
nýmarkaðs- og þróunarríkjum 
valda því að horfur eru á minni vexti 
í heimshagkerfinu,“ sagði í nýlegri 
skýrslu OPEC. „Aukin spenna í við-
skiptum og hertari peningastefna, 
samhliða vaxandi skuldasöfnun í 
heiminum, eru jafnframt áhyggju-
efni.“ kristinningi@frettabladid.is 

Engar olíulækkanir í spákortunum

Bitnar hart á flugfélögunum

Hækkandi olíuverð hefur bitnað 
hart á Icelandair og WOW air, 
líkt og öðrum flugfélögum, á 
undanförnum mánuðum. Verð á 
þotueldsneyti hefur enda hækkað 
um allt að helming á ríflega einu 
ári en eldsneytiskostnaður er 
jafnan næststærsti kostnaðarliður 
flugfélaga.

Flugfélögum hefur ekki tekist 
að mæta olíuverðshækkununum 
með því að hækka flugfargjöld, 
líkt og vonir þeirra stóðu til, og 
hefur það leitt til þess að olíu-
kostnaður sem hlutfall af tekjum 
félaganna hefur aukist umtals-

vert á stuttum tíma. Þannig nam 
kostnaðurinn um 25 prósentum af 
heildartekjum WOW air í fyrra en 
sambærilegt hlutfall hjá Icelandair 
var um 17 prósent. Hefur hlutfallið 
hækkað enn meira á þessu ári.

WOW air er berskjaldaðra en 
Icelandair gagnvart olíuverðs-
hækkunum enda ver félagið ekki 
eldsneytiskaup sín fyrir sveiflum í 
olíuverði. Skúli Mogensen, forstjóri 
og stofnandi WOW air, sagði þó í 
samtali við Financial Times fyrr í 
vikunni að félagið hefði ákveðið 
að taka eldsneytisstefnu sína til 
endurskoðunar.

Viðskiptadeilur Bandaríkjanna og Kína gætu dregið úr eftirspurn eftir olíu til lengri tíma litið. NORDICPHOTOS/GETTY

Greinendur búast við 
því að heimsmarkaðs-
verð á olíu haldist yfir 
80 dölum á fatið á næstu 
mánuðum. Viðskipta-
þvinganir Bandaríkja-
stjórnar gegn Írönum 
munu minnka verulega 
framboð á olíu frá Íran. 
OPEC-ríkjunum ekki 
tekist að vega á móti 
framboðsskortinum.

Svipmynd
Gunnar Steinn Magnússon
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Sæhrímnir heitir gölturinn sem 
einherjar og æsir í Valhöll hafa 
sér til matar. Honum er slátrað 

á hverjum degi en er alltaf heill að 
kvöldi og aldrei er svo mikill mann-
fjöldi í Valhöll, að þeim endist ekki 
flesk galtarins. Stundum hvarflar það 
að manni að stjórnmálamenn og 
álitsgjafar gangi út frá því sem vísu 
að íslensk fjármálafyrirtæki búi yfir 
sömu eiginleikum og hinn goðsagna-
kenndi göltur: Þau geti borið allar 
þær byrðar sem á þau eru lagðar án 
þess að það hafi nokkur áhrif á getu 
þeirra til að sinna hlutverki sínu í 
hagkerfinu. Það er fjarri lagi.

Aðildarfélög Samtaka fjármála-
fyrirtækja (SFF) hafa verið að greiða 
um 35 til 40 milljarða króna í opin-
ber gjöld á ári hverju undanfarið en 

samanlagt greiðir fjármálageirinn 
um 50 milljarða til ríkisins. Í skýrslu 
fjármála- og efnahagsmálaráðherra 
um skatttekjur, skattrannsóknir og 
skatteftirlit sem lögð var fyrir 147. 
löggjafarþing er þróun opinberra 
gjalda lögaðila skipt eftir atvinnu-
greinaflokkum borin saman. Þar 
sést að fyrirtæki í fjármála- og 
vátryggingastarfsemi bera lang-
þyngstu byrðarnar þegar kemur að 
innheimtu opinberra gjalda en þau 
borga tæplega þriðjung allra opin-
berra gjalda hér á landi. Í raun er 
hlutfallið enn hærra þegar hlutur 
hins opinbera er tekinn úr jöfnunni.

Hæsta framlagið
Framlag fjármálafyrirtækja hefur 
þannig aukist verulega þegar kemur 
að innheimtu opinberra gjalda og 
skattheimtu. Hefur heildarhlutur 
fjármála- og vátryggingafyrirtækja 
þegar kemur að greiðslu opinberra 
gjalda aukist um 233% frá árinu 
2010. Til þess að varpa ljósi á þá 
staðreynd að þessi aukning er ekki 
tilkomin vegna aukinna umsvifa 
heldur vegna aukningar á álögum 

má benda á þróun tekjuskattsstofns-
ins. Hann hefur þannig aðeins aukist 
um 79% frá árinu 2010 hjá fjármála- 
og vátryggingafyrirtækjum.

Þessi skattheimta er meðal annars 
tilkomin vegna fjölda sérskatta sem 
eru lagðir á aðildarfélög SFF og eru 
ekki tekjutengdir. Af ótekjutengdum 
sköttum er bankaskatturinn svokall-
aði þungbærastur. Bankaskatturinn 
er íþyngjandi skattur sem skaðar 
hagsmuni viðskiptavina einnar 
tegundar lánafyrirtækja og grefur 
undan hagsmunum ríkisins sem 
stærsta eiganda fjármálakerfisins. 
Sökum þessa er brýnt að afnema 
skattinn í stað þess að lækka hann 
í áföngum á árunum 2020 til 2023 í 
upphaflegt hlutfall. Afnám skattsins 
væri skilvirk leið fyrir stjórnvöld 
til þessa ná niður vaxtastiginu sem 
heimilum og fyrirtækjum stendur til 
boða í bankakerfinu. Sjái stjórnvöld 
sér ekki fært að afnema skattinn er 
eðlileg krafa að hann verði lagður á 
alla þá sem stunda útlánastarfsemi 
til þess að jafna þau kjör sem ólíkum 
einstaklingum og heimilum stendur 
til boða á lánamarkaði.

Ójöfn samkeppni
Þetta óheilbrigða samkeppnisum-
hverfi hefur haft verulegar afleið-
ingar á lánamarkaði. Hin þunga 
sókn lífeyrissjóða inn á fasteigna-
lánamarkaðinn hófst af fullum 
þunga eftir að bankaskatturinn 
var hækkaður. Lífeyrissjóðir greiða 
hvorki bankaskatt né tekjuskatt 
og geta því boðið hagstæðari kjör 
en bankarnir. Þau kjör standa ekki 
öllum til boða þar sem hámark veð-
setningar er lægra hjá lífeyrissjóðum 
en bönkum. Þetta þýðir með öðrum 
orðum að hinum eignamestu standa 
til boða hagstæðari kjör lífeyrissjóða 
sem ekki þurfa að greiða bankaskatt 
á meðan hinir eignaminni og fyrstu 
kaupendur þurfa í raun að bera 
bankaskattinn.

Í aðdraganda kjarasamninga 
hefur nokkuð verið rætt um mikil-
vægi þess að ná niður vaxtastiginu 
og þar af leiðandi fjármagnskostn-
aði heimila og fyrirtækja. Ein leið 
til þess væri að fella niður banka-
skattinn og ráðast í endurskoðun á 
skattastefnu stjórnvalda gagnvart 
fjármálafyrirtækjum.

Kolaiðnaður Þýskalands lagður niður í skrefumSkotsilfur

Þýskaland  Stórvirkar gröfur grafa eftir surtarbrandi í Tagebau Garzweiler-námunni í vesturhluta Þýskalands. Hin svokallaða Kolanefnd kom 
saman í Berlín í gær í því skyni að móta áætlun fyrir lok þessa árs sem miðar að því að leggja kolaframleiðslu Þýskalands smám saman niður en 
jafnframt að draga úr því mikla hagræna tjóni sem kolasvæði landsins standa frammi fyrir ef áætlunin gengur eftir. NORDICPHOTOS/GETTY

Sæhrímnir og íslenskur 
fjármálamarkaður

Katrín  
Júlíusdóttir 
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
fjármálafyrir-
tækja  

Fyrir um tveimur árum var 
gerð afar mikilvæg breyting 
á reglum um sölu verðbréfa 

til almennings, svokölluð almenn 
útboð, sem fáir hafa nýtt sér og 

furðu lítið hefur farið fyrir. Kalla 
mætti almenn útboð eins konar 
hópfjármögnun með sölu verðbréfa. 

Breytingin fól í sér að undan-
þágur frá kröfum sem gilda að 
jafnaði um almenn útboð, svo sem 
varðandi aðkomu fjármálafyrir-
tækis og gerð svokallaðrar lýsingar, 
voru rýmkaðar til muna. Umræddar 
kröfur eru til þess fallnar að hækka 
kostnað við almenn útboð að svo 
miklu leyti að smærri fyrirtæki, 
sem segja má að geti haft mestan 
hag af slíkri fjármögnun, voru því 
sem næst útilokuð frá því að nýta sér 

þennan möguleika án undanþágu.
Áður fyrr áttu umræddar undan-

þáguheimildir einungis við ef fjár-
hæð þess sem aflað var í útboði var 
undir 100 þúsundum evra, jafnvirði 
um 12,8 milljóna íslenskra króna 
miðað við núverandi gengi. Var sú 
fjárhæð talin það lág að hún gæti 
tæplega gagnast neinum. Með áður-
nefndum breytingum var fjárhæðin 
hækkuð í tvær og hálfa milljón evra, 
jafnvirði 320 milljóna króna, sem 
gjörbreytir þeirri stöðu.

Höfundur bókarinnar „Equity 
Crowdfunding: The Complete 

Guide for Startups and Growing 
Companies“ hefur gengið svo langt 
að tala um „lögleiðingu“ hópfjár-
mögnunar með sölu hlutabréfa 

(e. legalization of equity crowd-
funding) þegar hann ræðir sam-
svarandi breytingar á regluverki 
annarra Evrópuþjóða, sem voru 
í flestum tilfellum gerðar talsvert 
fyrr. Endurspeglar þetta orðalag þá 
staðreynd að hópfjármögnun með 
sölu hlutabréfa er nú orðin að raun-
hæfum kosti við fjármögnun smærri 
fyrirtækja, svo sem í tengslum við 
skráningu þeirra á First North 
markaðinn. 

Það er því full ástæða til að vekja 
enn og aftur athygli á þessum mögu-
leika.

Lögleiðing hópfjármögnunar með sölu hlutabréfa
Hópfjármögnun 

með sölu hlutabréfa 

er nú orðin að raunhæfum 

kosti við fjármögnun smærri 

fyrirtækja.

Baldur  
Thor lacius  
viðskiptastjóri 
Nasdaq Iceland

Ótraust bakland
Forkólfar í verka-
lýðshreyfingunni 
á borð við 
Ragnar Þór 
Ingólfsson, for-
mann VR, hafa 
verið fullyrðinga-
glaðir um komandi 
kjaraviðræður. Í orðræðunni er 
gjarnan dregin upp sú mynd að 
öll hreyfingin standi þétt við bak 
þeirra en eins og framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífsins benti 
á í samtali við Morgunblaðið í 
vikunni er eftirtektarvert að níu af 
hverjum tíu félagsmönnum VR hafi 
ekki tekið þátt í könnun VR sem var 
framkvæmd til að búa félagið undir 
viðræðurnar í vetur. Baklandið 
virðist ekki jafn traust og gefið er 
í skyn.

Blóðug átök?
Það vakti minni 
athygli en ætla 
mætti þegar 
einn verkalýðs-
leiðtoganna, 
Vilhjálmur 
Birgisson, sagði 
íslensku verkafólki að 
búa sig undir „blóðug átök“ þegar 
kjarasamningar losna. Þetta sagði 
hann eftir að hafa frétt af fyrirhug-
uðu kaupaukakerfi N1. Ný könnun 
Gallup fyrir Samtök atvinnulífsins 
sýnir hins vegar að mun fleiri 
landsmenn séu hlynntir en andvígir 
kjarasamningum þar sem lögð er 
meiri áhersla á stöðugt verðlag en 
launahækkanir. Það gefur tilefni til 
að spyrja hvort verkalýðsleiðtog-
arnir hafi misst tengingu við hinn 
almenna félagsmann.

Kapallinn  
gekk upp
Guðmundur 
Kristjánsson, 
oftast kenndur 
við útgerðina 
Brim, tefldi 
djarft þegar 
Brim keypti meira 
en þriðjungshlut í HB 
Granda fyrir 24 milljarða í byrjun 
sumars. Yfirtökuskyldan sem 
myndaðist í kjölfarið skapaði hættu 
á að bitinn yrði honum of stór. 
Nú er mál manna að eftir söluna 
á þriðjungshlut í Vinnslustöðinni 
í gær og söluna á Ögurvík í þar-
síðustu viku hafi Guðmundur náð 
að klára kapalinn sem hann lagði 
við kaupin stóru. Brim, sem nú 
heitir Útgerðarfélag Reykjavíkur, 
fékk samtals 21,7 milljarða króna í 
sinn hlut.
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… Oddi býður upp á yfir
230 tegundir af pappakössum?
Þú hefðir kannski varla trúað því að til væru svo margar tegundir af pappakössum, en 
kassarnir eru notaðir undir margvíslegar vörur, við margvíslegar aðstæður og stýrir það 
valinu. Hversu mikið þarf burðarþolið að vera? Eiga þeir að vera höggþolnir? Rakaþolnir?
Fyrir vélpökkun?

Góður árangur í rekstri byggir á skynsamlegum ákvörðunum. Áratuga þekking okkar og
reynsla tryggja þér fyrsta flokks ráðgjöf og aðstoð við greiningu á þínum þörfum.
Hafðu samband og leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna þá lausn sem
hentar þínum rekstri best.

Vissir þú að…
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Stjórnar-  
maðurinn
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@stjornarmadur

Mókollur, félag Péturs Guðmundssonar, hagnaðist 
um rúma 2,2 milljarða króna á árinu 2017 en 
það er þriðjungi meiri hagnaður en árið á 
undan. Mestu munar um matsbreytingu 
fasteigna sem var 1,4 milljarðar á síðasta 
ári en um 750 milljónir árið 2016.

Mókollur er fjárfestingarfélag sem er 
að fullu í eigu Péturs og fjárfestir einkum í 
félögum tengdum byggingariðnaði og fast-
eignarekstri. Innan samstæðunnar eru sautján 
félög, þar á meðal byggingarverktakinn Eykt.

Verðmætasta eign Mókolls er hótelbyggingin 
við Höfðatorg sem er bókfærð á átta milljarða. 

Þá er skrifstofuhúsnæðið við Höfðatorg sem 
hýsir skrifstofur Reykjavíkurborgar bók-
fært á 4,2 milljarða króna og atvinnu-
húsnæðið að Fosshálsi 25 á 2,3 milljarða. 
Alls nema eignir Mókolls rúmum 30 millj-

örðum króna og eigið féð 11,7 milljörðum.
Pétur bætti nýlega við hlut sinn í Steypu-

stöðinni. Hann keypti 40 prósent og jók þannig 
hlut sinn upp í 90 prósent. – tfh

Félag Péturs í Eykt hagnast um 2,2 milljarða
Vinnslustöðin 

veiðir lítið á 

sínum skipum. Þeir lifa á 

því að leigja kvótann og 

reksturinn er subbulegur 

eins og komið hefur 

í ljós.

Guðmundur Kristjáns-
son, forstjóri og stærsti 
hluthafi HB Granda 

Langþráð fréttatilkynning af skulda-
fjárútboði WOW air barst loks í gær. 
Félaginu tókst að loka 50 milljóna 
evra útgáfu og hyggur á útgáfu 10 
milljóna evra til viðbótar. Til lengri 
tíma er ætlunin að skrá félagið 
samhliða á hlutabréfamarkaði hér 
heima og í Noregi. Ef framtíðarfjár-
mögnun WOW er þar með tryggð 
eru það auðvitað gleðitíðindi fyrir 
Ísland og íslenska markaðinn. 
WOW flytur þriðja hvern farþega til 
landsins, og er stór atvinnurekandi. 
Þá er ekki minnst á alla þá sem eiga 
störf sín og starfsöryggi undir því 
að ferðamenn skili sér til landsins. 
Afleidd störf skipta sennilega tugum 
þúsunda. 
 
Fall WOW eða Icelandair hefði því 
samkvæmt öllum mælikvörðum 
getað haft mikil bein áhrif á efna-
hagsástandið á Íslandi og lífsgæði 
þúsunda. Er því ekki nema von 
að fjölmiðlar hafi fylgst náið með 
málinu. Fréttablaðið var leiðandi í 
þessari umfjöllun alla síðustu viku 
og má segja að gengi hlutabréfa og 
gjaldmiðils hafi sveiflast í takt við 
forsíður að morgni. Morgunblaðið 
gerði málinu sömuleiðis góð skil. 
Auðvitað er það svo að í viðkvæm-
um og mikilvægum málum orkar 
ýmislegt tvímælis. Svo virðist hins 
vegar í þessu máli sem miðlarnir 
hafi farið rétt með í öllum megin-
atriðum. 
 
Því skaut það nokkuð skökku við 
að sjá reyndan fjölmiðlamann af 
ríkismiðlinum slá því fram á Twitter 
að svo virtist sem stóru blöðin tvö 
hefðu skipað sér í lið þegar kemur 
að umfjöllun um málefni flugfélag-
anna. Ekki var það reyndar rökstutt 
nánar hvað fjölmiðlamaðurinn átti 
við. Hins vegar lýsir þessi athuga-
semd einkennilegri heimssýn. Er 
óhugsandi að blaðamönnunum hafi 
hreinlega gengið það eitt til að flytja 
fréttir af máli sem sannarlega átti 
erindi við almenning, og segja satt 
og rétt frá? Að minnsta kosti tókst 
fjölmiðlamanninum ekki að benda 
á nein ósannindi eða ónákvæmni 
í fréttaflutningi. Kannski veitir 
staðhæfingin einfaldlega innsýn 
í vinnustaðamenninguna á RÚV, 
þar skipi fólk sér í fylkingar áður en 
umfjöllun hefst?

Hvað sem slíkum bollaleggingum 
líður er að minnsta kosti ljóst að 
RÚV var ekki í neinu liði þegar kom 
að umfjöllun um málefni flugfélag-
anna, enda hafði stofnunin ekkert 
til málanna að leggja annað en 
endurtekningar á því sem áður kom 
fram í þeim fjölmiðlum sem lögðu 
sig fram um að kynna sér málið.

Einkennileg 
heimssýn



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Falleg tæplega 200 fm  
neðri sérhæð í tvíbýlishúsi
Fjögur svefnherbergi
Stórar stofur og útgengt  
á sólpall í suður
Tvö bílastæði á lóð
Eignin getur verið laus til 

Verð: 64,9 millj.

Fannafold 53 
112 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:  
Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi
Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  

1. Breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, Launrétt 1 í Laugarási.
 Kynnt er matslýsing vegna breytingar á lóðinni Launrétt 1 . landnr. 167386 í Laugarási.  Breytingin felst í að lóðin breytist  
 úr reit merktur samfélagsþjónusta í verslunar- og þjónustusvæði  þannig að heimilt verði að veita rekstrarleyfi fyrir 
 gistingu.

2. Breyting á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, frístundasvæði merkt F63, Torfastaðaheiði 1. og 2. áfangi.
 Kynnt er matslýsing vegna breytingar á frístundasvæðið Torfastaðaheiði, áfangi 1 og 2, sem í aðalskipulagi er merkt F63,  
 þannig að heimila megi rekstrarleyfi í fl. II skv. reglugerð 1277/2016 gr 25 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.   
 Byggðin verði því að meginhluta frístundabyggð en með viðauka sem verslunar- og þjónustusvæði. 

3. Breyting á aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022, Jarðstengslögn, Selfosslína 2/Lækjartúnslína 2 og tengivirki í landi  
 Lækjartúns.
 Kynnt er lýsing vegna breytingar á aðalskipulagi Ásahrepps sem felur í sér að sett er inn allt að 3 ha iðnaðarsvæði   
 fyrir tengivirki í landi Lækjartúns ásamt tengingu við Suðurlandsveg.  Einnig er Selfosslína 2 felld út og gert ráð fyrir  
 jarðstreng í hennar stað.  Lagnaleið innan Ásahrepps er um 10 km löng. 

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  

4. Deiliskipulag fyrir Vatnsholt 2 L166398, Hrútsholt, í Flóahreppi.
 Kynnt er lýsing á deiliskipulagi fyrir Vatnsholt 2, Hrútsholt, þar sem gert er ráð fyrir 10-15 íbúðarhúsalóðum af   
 stærðinni 5.820m2 og 6.154m2 þar sem heimilt verður að byggja allt að 350 m2 íbúðarhús og allt að 100m2 útihús.  
 Einnig eru skilgreindir tveir byggingarreitir fyrir annarsvegar íbúðarhús og geymslu/bílskúr, byggingarreitur 1, og 
 hins vegar hesthús og geymslu/skemmu, byggingarreitur 2.  

5. Deiliskipulag fyrir Lækjartún í Ásahreppi.
 Kynnt er lýsing á deiliskipulagi fyrir Lækjartún í Ásahreppi en á landinu áformar Landsnet hf að reisa 220 kV tengivirki  
 norðan Suðurlandsvegar vegna jarðstrengs, Lækjartúnslína 2, sem settur verður í jörð frá tengivirki við Hellu að 
 tengivirki við Selfoss og kemur í stað Selfosslínu 2.     

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:  

6. Deiliskipulag fyrir Efra-Sel, ferðaþjónusta. Hrunamannahreppur. 
 Kynnt er tillaga að deiliskipulagi sem nær til 2,8 ha svæðis á Efra-Seli, sem afmarkast af landmörkum milli Syðra-Sels  
 og  Efra Sels til vesturs. Innan reitsins er gert ráð fyrir uppbyggingu hótels en fyrir er golfskáli með veitingasal, tvær  
 skemmur og fjögur íbúðarhús.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  

7. Deiliskipulag fyrir íbúðarhúsalóðir í landi Hófgerðis L215457 úr landi Efri-Gengnishóla í Flóahreppi.
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagsbreytingu í landi Hófgerðis L215457.  Afmarkaðar eru nýjar íbúðarhúsalóðir, Hófgerði 1  
 og 2, þar sem gert er ráð fyrir allt að 120m2 íbúðarhúsi á einni hæð á hvorri lóð. 

8. Deiliskipulag fyrir Ásborgir í landi Ásgarðs í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagsbreytingu fyrir Ásborgir í landi Ásgarðs þar sem landnotkun nokkurra lóða er breytt  
 úr íbúðarhúsalóðum í lóðir fyrir gisti- og/eða veitingahús.  Svæðið er skilgreint skv. núgildandi aðalskipulagi sem blönduð  
 landnotkun íbúðarsvæðis og svæðis fyrir verslun og þjónustu.   

9. Deiliskipulag fyrir Laufás L201664 í Ásahreppi. 
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir lóðina Laufás í Ásahreppi þar sem skilgreindur nýr byggingarreitur fyrir allt að  
 150m2 hesthús.  

Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórnar varðandi eftirfarandi 
aðalskipulagsbreytingu:  

10. Breyting á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps, blönduð landnotkun í landi Hraunhóla L166567.
 Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahreppst samþykkti á fundi 5. september 2018 tillögu að breytingu á aðalskipulagi  
 Skeiða- og Gnúpverjahrepps vegna landbúnaðarsvæðis í landi Hraunhóla.  Breytingin snýr að stækkun svæðis fyrir  
 blandaða íbúðar- og landbúnaðarnotkun.   

11. Breyting á aðalskipulagi Ásahrepps 2010-2022, breytt landnotkun á íbúðasvæði Í3,  Miðmundarholti 1-6 í landi Króks.
 Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi 26. júní 2018 tillögu að breytingu á skilmálum íbúðasvæðis Í3 þannig að 
 heimiluð verði heimagisting í flokki II sbr. reglugerð 1277/2016.     

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á 
skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni 
http://www.utu.is.

Skipulagstillaga nr. 1 - 6 er í kynningu frá 19. september til 3. október 2018 en tillögur nr. 7 – 9 frá 19. september til  
31. október 2018. Athugasemdir og ábendingar við tillögu nr. 1 - 6 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi  
3. október 2018 en 31. október fyrir tillögur nr. 7 - 9.  Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Rúnar Guðmundsson
Skipulagsfulltrúi

runar@utu.is

TilkynningarFasteignir

Skemmtanir

Dans og tónlistarveisla   
á Spáni 11. – 25.október 2018. 

KOM og DANS í Noregi stendur fyrir dansnámskeiðum 
og dansleikjum með  þekktum sænskum sveiflu- 
hljómsveitum á Hotel Diamante Beach á Calpe  
11. – 25.október n.k.

r.
r.

Val um hálft eða fullt fæði.

 fyrir þá sem ekki hafa dansað.

 fullu fæði á góðu verði og í góðum félagsskap.

Nokkur sæti laus.

Nánari upplýsingar gefa Karl í síma 8979438 
og Bjarni Rúnar í síma 8633086

#GLAMOURxSMÁRALIND

20.SEPTEMBER KL. 17:00 - 21:00

Allt það nýjasta í tísku, förðun og heilsu kynnt á 
göngugötunni - tilboð í verslunum, Sigga Kling les í 
stjörnurnar fyrir gesti og gangandi, DJ Vala og Egill 

Spegill halda uppi fjörinu, helstu dragdrottningar- og 
kóngar landsins mæta í allri sinni dýrð, DanceCenter 

Reykjavík kenna gestum réttu sporin, girnilegar veitingar 
í boði frá Valor súkkulaði, Gordon´s, Baileys, Hámark og 

margt margt fleira!

##GLGLL#GGLL##GL#GL#GL# AAAAAAAAMOUMOUMOUMMOUMOMOUMOMOURRRRRRRxxxxxxSMSMSMSMSMSMSMÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRRAAAAAALILILILILILINNNNNNNDDDDDD

Láttu sjá þig á Glamourkvöldi 
í Smáralind á morgun!

VIÐ FÖGNUM HAUSTINU 
FRÁ KL. 17:00 TIL 21:00.

Fyrstu 150 gestirnir fá veglega 
gjafapoka frá Glamour og Smáralind!

Instagramleikur: Heppinn gestur getur unnið 
gjafakort í Smáralind með því að merkja mynd  
á Instagram #glamourxsmáralind

Sjáumst í Smáralind!
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Tilkynningar um merkis atburði,  
stórafmæli og útfarir má senda á netfangið  

timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á  
auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Skákkennsla verður efld í 
grunnskólum  Akureyrar
Akureyrarbær, Skákskóli Íslands og Skákfélag Akureyrar undirrituðu í gær samning um skák-
kennslu í grunnskólum Akureyrar. Markmið samningsins er að efla iðkun skáklistarinnar í 3. 
til 5. bekk grunnskóla á þeim forsendum að skákin sé stór hluti af menningararfi Íslendinga.

Bæjarstjórinn á Akureyri segir mikilvægt að ungmenni í bænum kynnist skáklistinni af eigin raun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Skákskóli Íslands styður við verk-
efnið með mánaðarlegum fjár-
hagslegum stuðningi til ársloka 
2018 og nema greiðslurnar alls 
1.170.000 króna. Fjármunina skal 

nýta til kennslulauna og annars kostnað-
ar. Auk þess veitir Skákskóli Íslands ráð-
gjöf og leiðbeiningar og útvega kennslu-
efni eftir því sem þörf krefur. Kennt 
verður á ákveðnum tímum vikulega sam-
kvæmt stundatöflu. Allir nemendur 3. og 
4. bekkjar fá skákkennslu og nemendur 
5. bekkjar þar sem því verður við komið.

Samningurinn gildir á haustmisseri 
2018. Samningsaðilar stefna að áfram-
haldandi skákþjálfun nemenda á vor-
misseri í ljósi þeirrar reynslu sem fæst á 
gildistíma, það er frá september 2018 til 
janúar 2019. Aðilar áforma áframhald 
kennslu á vormisseri 2019, þar með talið 
að haldin verði meistaramót í hverjum 
skóla og milli skóla á fyrstu tveimur mán-
uðum nýs árs.

Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á 
Akureyri, segir mikilvægt að ungmenni 
í bænum kynnist skáklistinni af eigin 

raun. „Ég held að skákin sé til þess fallin 
að þroska nemendur, efla rökræna hugs-
un og það hefur sýnt sig að taflmennska 
styrkir ungmenni í námi. Það er mikil-
vægt að Skákskóli Íslands komi að þessu 
verkefni með svo rausnarlegum hætti og 
því ber að fagna.“

Helgi Ólafsson, skólastjóri Skákskóla 
Íslands, segir að skákkennsla á Akureyri 
hafi sannað gildi sitt áður fyrr og muni 
gera aftur. „Skák þjálfar einbeitni og getur 
stuðlað að bættum námsárangri,“ segir 
hann. benediktboas@frettabladid.is

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og systir,

Ásthildur Salbergsdóttir
Grænlandsleið 49,

lést á líknardeild LSH sunnudaginn  
2. september síðastliðinn. Útförin fer 
fram frá Guðríðarkirkju föstudaginn 

21. september kl. 15. Blóm og kransar vinsamlega 
afþökkuð en þeim sem vilja minnast hennar er bent á 
Minningarsjóð líknardeildar og Heimahlynningar LSH.

Friðrik F. Söebech
Berglind Söebech
Þórarinn Söebech Stefanía Unnarsdóttir

Birta Kristín, Ásta Fanney, Friðrik Fannar
Vilhelmína Þórdís Salbergsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Þóra Lilja Bjarnadóttir
Sólvangsvegi 1, Hafnarfirði,

lést á hjartadeild Landspítalans 
fimmtudaginn 13. september. 

Útförin verður auglýst síðar.

Bjarni Valdimarsson Guðfinna Karlsdóttir
Eygló Valdimarsdóttir Guðjón Þorvaldsson
Halldóra Valdimarsdóttir Valur Svavarsson

og ömmubörnin.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar föður okkar, 

tengdaföður afa og langafa,
Inga Tryggvasonar 

bónda og fyrrverandi alþingismanns.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki 

Skógarbrekku, hjúkrunardeildar 
Heilbrigðisstofnunar Norðurlands á 

Húsavík, fyrir góða umönnun.

Þorsteinn Ingason
Steingrímur Ingason Guðný Eygló Gunnarsdóttir
Unnsteinn Ingason Rósa Ösp Ásgeirsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Ásgeir Sigurðsson
Naustahlein 14, Garðabæ,

lést að Hrafnistu í Hafnarfirði 
laugardaginn 1. september. Útför hans 

fór fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Sveinveig Guðmundsdóttir
Unnur Ásgeirsdóttir
Hanna Ágústa Ásgeirsdóttir
Halla Ásgeirsdóttir  Már Kristjánsson
Hrefna Ásgeirsdóttir  Theodór S. Sigurbergsson

  barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Haukur Otterstedt
hjúkrunarheimilinu Eir,

lést 16. september síðastliðinn.  
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju 
föstudaginn 21. september kl. 13.

Hanna Margrét Otterstedt
Guðrún Kolbrún Otterstedt

Lena Kristín Otterstedt
Steinunn Erna Otterstedt

tengdasynir, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn  
og faðir okkar, 

Gunnar Már Jóhannsson
Vindakór 1,

lést á líknardeild Landspítalans  
í Kópavogi þann 14. september 

síðastliðinn. Útförin verður  
 auglýst síðar. 

Helga Jónína Steindórsdóttir
Sigríður Jóna Gunnarsdóttir

Óskar Ingi Gunnarsson
og fjölskyldur.

Hugheilar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug við andlát  
og útför ástkærs eiginmanns míns,  
föður, tengdaföður, afa og langafa. 

Halldórs Skaftasonar 
veitingastjóra.

Þorgerður Ína Gissurardóttir
Arna Björk Halldórsdóttir
Hallur Halldórsson Petra Sigurðardóttir
Sigurveig Halldórsdóttir Hermann Haukur Aspar

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir, sonur og bróðir,

Sigurður Bergþórsson 
lést fimmtudaginn 13. september

Jarðarförin auglýst síðar.

Herdís Stephensen
Ingvar Sigurðsson

Unnur Sigurðardóttir
Steindór Ögmundsson

Bergþór Atlason
Friðrik Þór Steindórsson

Hafdís Snorradóttir
Yngvi Steindórsson

Hafrún Sigurðardóttir

Ástkær eiginkona mín, 
Sjöfn Halldórsdóttir 

lést miðvikudaginn  
5. september. Útförin fer fram 
miðvikudaginn 19. september  
kl. 14.00 frá Kotstrandarkirkju. 

Fyrir hönd barna, tengdabarna og barnabarna,  
Eyvindur Erlendsson

1 9 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8   M I Ð V I K U D A G U R14 T Í M A M Ó T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 1 9 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8   M I Ð V I K U D A G U R

TÍMAMÓT





LÁRÉTT
1. hlýna
5. jafnvel 
6. skóli 
8. puðra 
10. átt 
11. missir 
12. ræða 
13. innileikur 
15. seglhringur 
17. smyrsl

LÓÐRÉTT
1. refsingar 
2. sjá eftir 
3. vefnaðarvara 
4. afhending 
7. flennivíður 
9. fasta stærð 
12. hljóðfæri 
14. loka 
16. átt

LÁRÉTT: 1. hitna, 5. eða, 6. fg, 8. frussa, 10. na, 11. 
tap, 12. tala, 13. alúð, 15. ráband, 17. salvi.
LÓÐRÉTT: 1. hefndar, 2. iðra, 3. tau, 4. afsal, 7. 
gapandi, 9. staðal, 12. túba, 14. lás, 16. nv.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Cavendish átti leik gegn Marsh í 
London árið 1990.

1. He7! Dxe7 2. Dc2+ Kh8 3. 
Rg6+ 1-0.  
Bragi Þorfinnsson sigraði á afar 
vel heppnuðu Afmælismóti 
Hróksins um síðustu helgi. 
Haustmót TR og Meistaramót 
Hugins eru þessa dagana í 
fullum gangi. 

www.skak.is:  Innlend skák-
mót.  

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.

Gengur í hvassa 
norðanátt 
með rigningu 
norðan- og 
austanlands, 
seinnipart dags 
fer kólnandi 
þannig að þá 
má búast við 
slyddu eða 
snjókomu í 
fjöll á þessum 
slóðum. Útlit er 
fyrir þurrt veður 
á sunnanverðu 
landinu.

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ókei, það gengur alveg. Þeir 
sem styðja spa-helgi með 

formanninum upp með hönd 
núna!

Uu … ég vil vekja 
athygli á því að 

formaðurinn 
er með tvöfalt 

atkvæði.

Þú þarft 
meirihluta 
Ívar. Fellt!

Hvað er þetta, 
Emma? Er ekki 
ævintýrahelgi á 

reikning Gostappa-
félags Norðurlands 

freistandi?

Tja … þetta kom 
ansi snöggt 

upp á. Ég er nú 
bara búin að 

vera meðlimur  
í fjórar  

mínútur …!

Jæja þá. Við 
bíðum þá bara. 
Ný kosning eftir 

klukkutíma.

Velkomin í 
mitt líf.

Hei, gamli, það snjóaði 
í nótt. Þú þarft kannski 

að taka þér auka tíma til 
að grafa bílinn upp fyrir 

skóla.

Kannski 
verður þetta 

bráðnað  
hálf sjö.

ÍSBÍLL-

INN ER AÐ 

KOMA!!!

Aftur? Hann er búinn að 

koma hérna einu sinni í dag! Getum við 

fengið ís? 

Getum við? 

Getum við? 

Plís? PLÍS?

Ég skal fara. Hvað get ég 
gert fyrir þig?

Hversu mikið viltu fyrir 
að breyta leiðinni?

Hvítur á leik

Sýningarsalir
Krókháls 9, Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Betri sæti en þú
átt að venjastátt að venjast

Njóttu OPEL í betri sætum
með AGR-vottun þýskra

baksérfræðinga

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun
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völdum verkum Ásmundar Sveins-
sonar er skipt út fyrir verk starfandi 
listamanna.

Hvað?  Lífsblómið – Fullveldi Ís-
lands í 100 ár
Hvenær?  10.00
Hvar?  Listasafn Íslands
Sýningin Lífsblómið fjallar um 
fullveldi Íslands í 100 ár. Titillinn 
er sóttur í skáldsögu Halldórs Lax-
ness Sjálfstætt fólk, sem gerist á 
þeim tíma er Ísland varð fullvalda 
ríki. Rétt eins og þetta þekkta bók-
menntaverk fjallar Lífsblómið um 
hina djúpu þrá eftir sjálfstæði. 
Hún fjallar einnig um það hversu 
dýrmætt en um leið viðkvæmt full-
veldið er. Í hundrað ára sögu full-
veldisins hafa ýmsar ógnir steðjað 
að og varða þær bæði fjárhagslegt 
sjálfstæði þjóðarinnar, verndun 
náttúrunnar og þátttöku og ábyrgð 
í alþjóðlegu samstarfi. Fullveldið 
er ekki sjálfgefið og því þurfum við 
að hlúa vel að því. Rétt eins og lítil 
en harðgerð jurt þarf fullveldið á 
næringu að halda og þessi næring 
felst meðal annars í því að skiptast 
á skoðunum og deila heiminum 
með öðrum.

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

19. SEPTEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Skátar snúa aftur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Húrra, Naustunum
Rokkhljómsveitin Skátar heldur 
sína fyrstu tónleika í Reykjavík 
í rúm 5 ár í kvöld á Húrra ásamt 
tveimur mest upprennandi rokk-
sveitum Reykjavíkur, Bagdad 
Broth ers og Man Kind.

Hvað?  Kjallaradjass
Hvenær?  21.00
Hvar?  Stúdentakjallarinn
Hópurinn sem gerði mánudaga 
spennandi í fyrsta sinn í sögunni 
með Mánudjassi á Húrra ætlar að 
sanna í eitt skipti fyrir öll að mið-
vikudagar eru hinir nýju fimmtu-
dagar. Þeir munu tvinna litríka 
samba-ryþma og almenna gleði inn 
í grámóskulegt háskólasamfélagið. 
Kvöldin eru með frjálslegu ívafi og 
allir sem vilja syngja, dansa eða 
spila á hljóðfæri eru velkomnir og 
hvattir til að stíga fram í sviðsljósið 
og taka þátt. Gleðin í botn!

Viðburðir
Hvað?  Erindi í tilefni af alheims-
hreinsunardeginum
Hvenær?  12.15
Hvar?  Náttúrufræðistofa Kópavogs
Tómas J. Knútsson flytur erindi í 
Náttúrufræðistofu Kópavogs í til-
efni af alheimshreinsunardeginum. 
Í erindi sínu mun Tómas segja frá 
Bláa hernum sem eru samtök sem 
standa meðal annars fyrir hreinsi-
verkefnum sem um 6.000 sjálfboða-
liðar hafa tekið þátt í undanfarin 
tuttugu ár. Tómas hefur hlotið 
fjölda viðurkenninga fyrir störf sín 
en fyrir skemmstu voru Blái herinn 
og Landvernd tilnefnd til Norrænu 
umhverfisverðlaunanna. Erindið er 
liður í dagskrá Menningarhúsanna 
í Kópavogi, Menning á miðviku-
dögum, sem fer fram vikulega í 
Náttúrufræðistofu, Gerðarsafni, 
Bókasafni Kópavogs eða í Salnum. 
Allir velkomnir og aðgangur 
ókeypis.

Hvað?  10 ára afmæli Konfúsíusar-
stofnunar
Hvenær?  16.30
Hvar?  Aðalbygging Háskóla Íslands 
og Kaldalón í Hörpu
Kl. 16.30–17.30: Dagskrá í Hátíðar-
sal Aðalbyggingar Háskóla Íslands.
Kl. 20.00: Hátíðartónleikar í Kalda-
lóni í Hörpu þar sem kínverskir 
og íslenskir tónlistarmenn koma 
fram. Á efnisskrá eru bæði kínversk 
og íslensk verk. Í tilefni þessa eru 
tónlistarmenn frá Tónlistaraka-
demíu Kína sérstaklega komnir til 
landsins. Um er að ræða einstakan 
tónlistarviðburð.

Hvað?  Framtíðarmúsík – Útgáfuhóf
Hvenær?  16.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Í bókinni „Framtíðarmúsík“ eru tólf 
greinar sem byggðar eru á nýjum 
rannsóknum og þróunarverk-
efnum tengdum tónlistarmenntun 
og tónlistarmiðlun. Bókin er gefin 
út á vegum Rannsóknarstofu í 
listkennslufræðum, sem starfar 
undir hatti listkennsludeildar Lista-
háskóla Íslands, í samstarfi við 
Háskólaútgáfuna. Fullyrða má að 
hún sé fyrsta bókin sem gefin er út 
á íslensku um náms- og kennslu-
hætti í tónlistarnámi og fengur 
fyrir alla sem áhuga hafa á tón-

listarmenntun á Íslandi. Ritstjóri 
er Kristín Valsdóttir. Meðritstjórar 
eru Ingimar Ó. Waage og Þorbjörg 
Daphne Hall.

Hvað?  Hlemmur Square presents : 
Matarsögur
Hvenær?  18.00
Hvar?  Hlemmur Square
Þjóðþekktir rithöfundar lesa úr 
verkum sínum á Hótel Hlemmur 
Square á meðan leikarinn og 
kokkurinn Þröstur Leó lokkar með 
laxaþrennu.

Sýningar
Hvað?  Leiðsögn um sýninguna 
,,Frjáls í mínu lífi”
Hvenær?  13.30
Hvar?  Gljúfrasteinn
Nú eru 100 ár liðin frá fæðingu 
Auðar Laxness og af því tilefni 
býður Gljúfrasteinn upp á leið-
sögn um sýninguna „Frjáls í mínu 
lífi“ þar sem hönnun og handverk 
Auðar eru í öndvegi. Bóka þarf leið-
sögn fyrirfram í síma 586 8066 eða 
í gegnum netfangið gljufrasteinn@
gljufrasteinn.is.

Hvað?  Innrás III – Matthías Rúnar 
Sigurðsson
Hvenær?  10.00
Hvar?  Ásmundarsafn
Matthías Rúnar Sigurðsson vinnur 
meðal annars höggmyndir í stein. 
Klassísk handverksnotkun hans 
kallast skemmtilega á við verk 
Ásmundar og er fróðlegt að sjá 
ungan og upprennandi mynd-
höggvara sýna verk sín í sam-
hengi Ásmundarsafns. Árið 2018 
eru fyrirhugaðar fjórar innrásir í 
sýninguna List fyrir fólkið, þar sem 

Nú eru 100 ár liðin frá fæðingu Auðar Laxness og af því tilefni býður Gljúfrasteinn upp á leiðsögn um sýninguna „Frjáls í mínu lífi“. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hljómsveitin Skátar snýr aftur í kvöld á skemmtistaðnum Húrra.

Whitney  ...................................................... 17:45
Útey 22. júlí ............................................  18:00
Kona fer í stríð (ENG SUB)  .............  18:00
Sorry to Bother You  ......................  20:00
Útey 22. júlí ............................................  20:00

Söngur Kanemu (ENG SUB)  .......... 20:00
Kvíðakast (Atak Paniki) .................... 22:00
Whitney  ..................................................... 22:00
Sorry to Bother You  ........................22:10

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

ÞjónustumiðstöðÞjón
tó li t fólktttttlitónlistarfólkstarfaraaaarfrfrfrfarfarararararaaatatatatatalistttstssnlnlnntóótótótt
j
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Miðvikudagur

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 97,7 X-ið

FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100 

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

 07.00 The Simpsons 
07.20 Lína Langsokkur 
07.45 Strákarnir 
08.10 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 Spurningabomban 
11.10 Jamie’s 15 Minute Meals 
11.35 The Big Bang Theory 
11.55 The Good Doctor 
12.35 Nágrannar 
13.00 Masterchef The Profess-
ionals Australia 
13.45 The Heart Guy 
14.35 The Night Shift 
15.20 Leitin að upprunanum
15.55 Léttir sprettir  Friðrika Hjör-
dís Geirsdóttir stýrir skemmti-
legum þætti um almennar 
íþróttir sem fólk er að stunda, 
svo sem hlaup, skíðaíþróttir, 
hjólreiðar, fallgöngur, sund og 
íþróttir fyrir alla fjölskylduna. 
Farið verið yfir þann búnað sem 
mælt er með að fólk eigi til að 
stunda íþróttina, hvernig þjálfun 
er æskileg til að ná betri árangri 
og koma í veg fyrir meiðsli. Einnig 
verður áhersla lögð á næringu og 
kynningu á hinum helstu nær-
ingarefnum. 
16.15 The Bold Type 
17.00 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 Fréttayfirlit og veður 
19.25 Víkingalottó 
19.30 The New Girl
19.55 Einfalt með Evu  Nýir mat-
reiðsluþættir úr smiðju Evu Lauf-
eyjar og nú leggur hún áherslu 
á einfaldan og hollan mat sem 
hentar nútíma fjölskyldum þar 
sem ekki gefst alltaf mikill tími 
til eldamennsku. Lögð er áhersla 
á gott hráefni fyrst og fremst og 
leiðir til þess að elda bragðgóðan 
mat sem nærir líkama og sál.
20.25 The Sticky Truth about 
Sugar 
21.30 Nashville 
22.15 Orange Is the New Black 
23.15 Lethal Weapon 
23.45 Animal Kingdom 
00.45 Ballers 
01.15 StartUp 
02.00 Dying of the Light 
03.35 Pure Genius 
04.20 Pure Genius 
05.05 The Middle

 19.10 The Big Bang Theory 
19.35 Great News 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Two and a Half Men 
21.15 The Newsroom 
22.10 The Hundred 
22.55 Flash 
23.40 Supergirl 
01.10 Arrow 
01.55 The Big Bang Theory 
02.15 Seinfeld 
02.40 Friends 
03.05 Tónlist

 12.15 Manglehorn 
13.50 The Edge of Seventeen 
15.35 Absolutely Fabulous: The 
Movie
17.05 Manglehorn  Dramatísk 
mynd frá 2014 með Al Pacino og 
Holly Hunter. A.J. Manglehorn er 
fáskiptinn og sérvitur lásasmiður 
í Texas sem eyðir deginum aðal-
lega í að annast köttinn sinn.
18.45 The Edge of Seventeen 
 Dramatísk gamanmynd frá 2016. 
Allir vita að það er erfitt að vaxa 
úr grasi, og það er það sem mið-
skólaneminn Nadine upplifir líka. 
20.30 Absolutely Fabulous: The 
Movie 
22.00 Knocked Up 
00.15 Tracers 
01.50 Deepwater Horizon 
03.35 Knocked Up

 13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2008-2009 
14.00 Úr Gullkistu RÚV: Á meðan 
ég man 
14.30 Sagan bak við smellinn 
15.00 Úr Gullkistu RÚV: Ísþjóðin 
með Ragnhildi Steinunni 
15.25 Úr Gullkistu RÚV: Útúrdúr 
16.10 Hyggjur og hugtök 
16.20 Úr Gullkistu RÚV: Á tali við 
Hemma Gunn 
17.05 Úr Gullkistu RÚV: Vestur-
farar 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 KrakkaRÚV 
17.56 TRIX 
17.58 Gló magnaða 
18.20 Sígildar teiknimyndir 
18.27 Sögur úr Andabæ - Dóma-
dagsferð! 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Vikinglotto 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Með okkar augum 
20.30 Símamyndasmiðir 
21.10 Rívíeran 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Víetnamstríðið 
23.20 Vegir Drottins 
00.20 Kastljós 
00.35 Menningin 
00.45 Dagskrárlok

 08.00 Dr. Phil 
08.46 The Tonight Show 
09.32 The Late Late Show 
10.18 Síminn + Spotify 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.22 King of Queens 
12.46 How I Met Your Mother 
13.08 Dr. Phil 
13.54 Superstore 
14.19 Top Chef 
15.09 American Housewife 
15.33 Kevin (Probably) Saves the 
World 
16.23 Everybody Loves Raymond 
16.46 King of Queens 
17.08 How I Met Your Mother 
17.31 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 Black-ish 
20.10 Rise 
21.00 The Good Fight 
21.50 Star 
22.35 I’m Dying Up Here 
23.25 The Tonight Show 
00.45 CSI: Miami 
01.30 Mr. Robot 
02.15 Rillington Place 
03.10 Elementary 
04.00 Síminn + Spotify

08.00 Evian Championship
11.00 Golfing World 
11.50 Evian Championship
17.20 Champions Tour Highlights
18.15 Golfing World 
19.05 Evian Championship

 09.15 Pepsímörk kvenna  
10.15 Víkingur R. - FH 
11.55 Valur - ÍBV 
13.40 Atletico Madrid - Eibar 
15.10 Valencia - Real Betis 
16.50 Liverpool - PSG 
18.30 Meistaradeildarmessan 
21.00 Young Boys - Manchester 
United 
22.50 Real Madrid - Roma

 07.15 Inter - Tottenham 
08.55 Liverpool - PSG 
10.35 Meistaradeildarmörkin 
11.05 Pepsi-mörk kvenna  
12.05 Pepsi-mörkin  
13.25 Monaco - Atletico Madrid 
15.05 Club Brugge - Dortmund 
16.45 Ajax - AEK 
18.50 Young Boys - Manchester 
United 
21.00 Meistaradeildarmörkin 
21.30 Ítölsku mörkin  
22.00 Pepsi-mörkin  
22.30 Manchester City - Lyon

 07.24 Svampur Sveins 
07.49 Lalli 
07.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
08.00 Strumparnir 
08.25 Ævintýraferðin 
08.37 Gulla og grænjaxlarnir 
08.48 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Stóri og Litli 
09.13 Tindur 
09.23 Mæja býfluga 
09.35 K3 
09.46 Grettir 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveins 
11.49 Lalli 
11.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
12.00 Strumparnir 
12.25 Ævintýraferðin 
12.37 Gulla og grænjaxlarnir 
12.48 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Stóri og Litli 
13.13 Tindur 
13.23 Mæja býfluga 
13.35 K3 
13.46 Grettir 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveins 
15.49 Lalli 
15.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar 
16.00 Strumparnir 
16.25 Ævintýraferðin 
16.37 Gulla og grænjaxlarnir 
16.48 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Stóri og Litli 
17.13 Tindur 
17.23 Mæja býfluga 
17.35 K3 
17.46 Grettir 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Arthúr 2

Mörgæsirnar frá Madagaskar,
10.24, 14.24 og 18.24
Mö ii f á M d k

EINFALT MEÐ EVU

Skemmtilegir og girnilegir matreiðsluþættir úr smiðju Evu Laufeyjar þar 
sem hún leggur áherslu á einfaldan og 
hollan mat sem hentar nútíma 
fjölskyldum í dagsins önn.

KL. 19:55

NASHVILLE

Skemmtileg sería af þessum 
frábæru þáttum þar sem 
kántrí-söngkonurnar Rayna Jaymes 
og Juliette Barnes eiga í stöðugri 
valdabaráttu. 

KL. 21:25

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift 
á stod2.is

 

Frábær
miðvikudagur

girnilegir matreiðsluþættir úr smiðju Evu Laufeyjar þar 
herslu á einfaldan og 
entar nútíma 
sins önn.

skrift

ær
kudagur

KNOCKED UP

Rómantísk gamanmynd um ungan 
mann sem á einnar nætur gaman 
með stórglæsilegri dömu og kemst 
svo að því að hann hefur barnað 
hana.

KL. 22:00

ORANGE IS THE 
NEW BLACK 

Skemmtilegir verðlaunaþættir um 
Piper Chapman og samfanga 

New York.

KL. 22:10

THE STICKY TRUTH ABOUT SUGAR

Breskur heimildarþáttur í umsjón Fionu Phillips sem fjallar hér um sykur 
og áhrif neyslu hans á heilsufar okkar. Fiona fær einnig til sín fjóra 
sjálfboðarliða sem hjálpa henni að komast að sannleikanum um 
sykur.

KL. 20:20

Nýtt
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Q smartQ styleQ picture

Samsung QE65Q9FSamsung QLED is Quantum dot based TV

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Þegar þú velur Samsung sjónvarp, 
velur þú tækni og gæði til framtíðar

Premium UHD 4K - Smart TV
PQI 2600 - HDR 1000

10 bita skjár 

UHD 4K - PQI 1800 - Smart TVUHD 4K - PQI 1300 - Smart TV

NU6025 NU7445 NU8045

55"   219.900,-

65"   309.900,-

75"   429.900,-

43"   129.900,-

50"   149.900,-

55"   159.900,-

65"   239.900,-

50"   109.900,-

55"   119.900,-

65"   189.900,-

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15 ormsson



Yfirlýsing       ríkisstjórnarinnar
Ríkisstjórnin eyddi 22 milljónum í lýsingu á hátíðarfundi Alþingis í júlí. 
Fréttablaðið bjó til lista fyrir ríkið, vilji það halda áfram að eyða pen-
ingi í óþarfa eins og að lýsa upp hátíðarsviðið um hábjartan júlídag.

ÞEYSAST UM SJÓINN
Alþingi er niðri í miðbæn. Og það þarf að losna við bíla 
úr morgunumferðinni. Alþingismenn keyra mikið. En 
af hverju ekki að fara sjóleiðina? Sæþotur á liðið. Það 
er frábær hugmynd.

HVALASKOÐUN Á  
TVEIMUR JAFNFLJÓTUM

Hver vill ekki skoða hvali? Núna 
er tíminn til að byggja einhverja 
svakalegustu göngubrú allra 
tíma eitthvert lengst út á haf og 
sjá hvali sem reglulega heim-
sækja landið. Þeir eru alltaf 
að koma nær og nær eins og 
dæmin sanna í sumar. Það er 
frábær hugmynd.

ORKUSKIPTI  
ALÞINGIS-
MANNA
Nú er voðalega 
vinsælt á Alþingi 
að ætla að banna 
bensínspúandi 
bíla. Það væri 
því ekki vit-
laust að kaupa 
Segway-hjól fyrir 
ríkisstjórnina og 
láta þau reyna að 
fara á milli staða 
með rafmagnið 
að vopni. Það er 
frábær hugmynd.

STRANDVEÐUR  
ALLT ÁRIÐ
Fyrst það var hægt að eyða öllum 
þessum milljónum í lýsingu er hægt 
að eyða álíka í hita í Nauthólsvík. 
Sólbað í nóvember, þökk sé ríkis-
stjórninni. Það myndi tryggja þeim 
fjögur ár til viðbótar. Það er frábær 
hugmynd.

ROSALEGIR RÁÐHERRAR
Ráðherrabílar eru eitt mesta bruðl 
síðari ára. En af hverju að hætta 
þar? Af hverju ekki að fljúga Xzibit, 
úr þáttunum Pimp My Ride, hingað 
og blinga upp ráðherrabílana? Það 
er frábær hugmynd.

NORÐURLJÓSA-
TÚNIÐ
Af hverju að fara út 
úr borginni til að sjá 
hin ótrúlegu norður-
ljós? Af hverju ekki 
að breyta bara 
Klambra túni í eitt 
stórt Norðurljósa-
tún? Ljósasérfræð-
ingar ríkisins munu 
hanna einhverja 
klikkaða sýningu. 
Það er frábær hug-
mynd.

ALLIR Í ORLOF
Fyrir 22 milljónir má kaupa sér 
örlítinn kofa á Spáni. Af hverju 
á íslenska þjóðin ekki orlofshús 
þar í landi? Sól og sangría í boði 
ríkisins. Það er frábær hugmynd.ríkisins. Það er frábær hugmynd.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

B E T R A  B A K  K Y N N I R

R E G E N T
F R Á  S C A PA 

 Hliðastyrkingar og  
pokagormar

 Hæð með (13 cm) fótum 138 cm

RÚMFATABOX Í  
SAMA ÁKL ÆÐI FYLGIR  
Á KYNNINGARTILBOÐI

I R

RÚMFATABOX Í

YFIRDÝNA
HEILSU DÝNA 
BOTN OG GAFL

349.900 KR.
K YNNINGARTILBOÐ
RÚMFATABOX AÐ VERÐ MÆTI 
49.900 KR. FYLGIR RÚMINU

S C A PA  R E G E N T 

399.900 KR.
K YNNINGARTILBOÐ
RÚMFATABOX AÐ VERÐ MÆTI 
49.900 KR. FYLGIR RÚMINU

S C A PA  R E G E N T 

Sænski rúmafram-
leiðandinn Scapa 
sækir innblástur, 
þekkingu og hefðir 
í dimma skóga 
Suður-Svíþjóðar. 
Öll framleiðsla 
fer fram í sænska 
smábænum 
Alvesta þar sem 
áhersla er lögð á 
einstakt handverk 
og vönduð vinnu-
brögð.
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LÍFIÐ



Birt m
eð fyrirvara um

 m
ynda- og textabrengl. * Fjöldi greiðslna 84 | Á

rleg hlutfallstala kostnaðar 9,43%
 | Vextir 7,95%

 | Innborgunarhlutfall 20%
 | Stofngjald 3,2%

*AÐEINS
44.950 KR.

Á MÁNUÐI
Miðað við 700.000 kr.

útborgun*

ÆVINTÝRALEG KJÖR!
Það jafnast fátt á við ferðalag um landið okkar bláa í vönduðum bíl. Bílabúð Benna gefur þér 
kost á að njóta þess til fulls í fjórhjóladrifnum Tivoli sportjeppa frá SsangYong. Hann fæst 
nú á ævintýrlega góðum kjörum. 

+ Fjórhjóladrif með læsingu
+ Þægilegt aðgengi
+ Góð yfirsýn yfir umhverfið

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2020

+ Ríkulegur staðalbúnaður
+ Frábærir aksturseiginleikar
+ Fimm ára ábyrgð

Tivoli DLX, 4x4, beinskiptur, dísel

Tivoli DLX, 4x4, sjálfskiptur, dísel

3.490.000 kr.*

3.890.000 kr.



KATRÍN TANJA 
DAVÍÐSDÓTTIR
●  Fædd: 10. maí 1993
●  CrossFit Games meistari: 

2015 og 2016
●  hefur unnið titilinn hraust-

asta kona heims, 2015 og 
2016

●  Varð fimmta árið 2017 og 
hlaut brons í ár

●  Fékk átta milljónir í verð-
launafé fyrir bronsið

●  Hefur um 1,3 milljónir fylgj-
enda á Instagram

●  Sara Sigmundsdóttir hefur 
um 1,2 milljónir fylgjenda

CrossFitstjarnan Katrín 
Tanja Davíðsdóttir 
hefur sett íbúð sína á 
Lindargötu 39 á sölu 
og var opið hús hjá 
henni í gær. Katrín 

Tanja setur 69,5 milljónir á íbúð-
ina en hún er á sjöttu hæð með 
suðursvölum og glæsilegu útsýni yfir 
miðbæinn. 

Íbúðin er skráð alls 90 fermetrar, 
þar af er um átta fermetra sér-
geymsla í sameign. Að sjálfsögðu 
fylgir sérmerkt bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. Í lýsingunni á fast-
eignavef Fréttablaðsins kemur fram 
að í húsinu séu alls 36 íbúðir en á 
hæðinni þar sem Katrín Tanja hefur 
hreiðrað um sig séu fjórar íbúðir. 
Íbúðin skiptist í anddyri, 
hol, stofu, borðstofu, eld-
hús, tvö svefnherbergi og 
þvottahús.

Katrín lét sérsmíða inn-
réttingar hjá GKS trésmiðju 
og er íbúð hennar loftræst 
með vélrænu útsogi og inn-
blæstri á upphituðu lofti. 
Full lofthæð er fyrir Katrínu 
um það bil 2,7 metrar, nema 
þar sem eru niðurtekin loft.

Katrín Tanja er með rúmar 
1,3 milljónir fylgjenda á 
Instagram og deilir oft því sem 
hún borðar enda borða trú-
lega fáir hollara fæði en hún. 
Það kemur því ekki á óvart að 
hún sé með Miele-tæki, bæði 
spanhelluborð og ofn í vinnu-
hæð.

Katrín keypti íbúðina í 
janúar í fyrra og birti mynd af 
sér á Instagram þegar hún kom 
í fyrsta sinn í íbúðina. Sagði hún við 
það tilefni að allir hennar nánustu 
hefðu komið með sér enda gæti 
hún ekki ákveðið íbúðarkaup svona 
alein. Hún hefði þó fallið strax fyrir 
íbúðinni enda einstök kvöldsól á 
svölunum og útsýni yfir miðborgina. 

En nú er miðbæjarástinni lokið.
Katrín auglýsti íbúðina sína á sam-

félagsmiðlinum í gær og sagðist vilja 
búa við hliðina á Annie Mist Þóris-
dóttur. Hún býr í Kópavogi og fetar 
Katrín Tanja því í fótspor margra 
ungra Reykvíkinga. Sem flýja borgina. 
benediktboas@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Hitaðu bílinn með fjarstýringu 
– Webasto bílahitari

-8°

-6°

-7°

21° Tilfinning

BÍLASMIÐURINN HF 
BÍLDSHÖFÐA 16 
SÍMI: 567-2330 

 

Þín eigin skrifborðskæling! 
Kæli-, raka- og lofthreinsitæki, allt í einu tæki.

Kynningarverð aðeins kr. 37.227 m.vsk. 

 

- í leiðinni

- um land allt

www.artasan.is

Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með 
GUM 

tannvörum

Katrín Tanja selur 
miðbæjarslotið
Afrekskonan Katrín Tanja Davíðsdóttir hefur 
sett íbúð sína á Lindargötu 39 á sölu. Hún segist 
vilja kaupa hús við hliðina á Annie Mist Þóris-
dóttur. Ásett verð er 69,5 milljónir króna.

Úr íbúð Katrínar Tönju er glæsilegt útsýni yfir miðbæinn og vill hún um 70 milljónir fyrir slotið. MYNDIR/FASTEIGNASALAN TORG

HÚN HEFÐI ÞÓ FALLIÐ 
STRAX FYRIR HENNI 

ENDA EINSTÖK KVÖLDSÓL Á 
SVÖLUNUM MEÐ ÚTSÝNI YFIR 
MIÐBORGINA. EN NÚ ER MIÐ-
BÆJARÁSTINNI LOKIÐ.
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 20. sept eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4

Álfabakka 16, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

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

GLÆNÝTT & VINSÆLT! 

Heilabilun á mannamáli
VILDARVERÐ: 2.999.-
Verð: 4.299.-

Nú brosir nóttin

Skiptidagar
VILDARVERÐ: 3.199.-
Verð: 4.499.-

Korkusögur
VILDARVERÐ: 1.999.- 
Verð: 2.899.-

Sorgarmarsinn
VILDARVERÐ: 4.199.-
Verð: 5.899.-

Múmíuráðgátan

i i á á ii á á

MúmíuráðgátanMMúmmíuurááðggátanú í áð áú í á Nú brosir nóttinNNú brosir nnótttinnú i ó iú ó i

VILDARVERÐ:

2.999.-
Verð:

4.299.-

VILDARVERÐ:

4.499.-
Verð:

6.499.-



Dreifing dreifing@postdreifing.is  
Ef blaðið berst ekki 800 1177

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 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.

Bjarna 
Karlssonar

BAKÞANKAR

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

Þegar ég var unglingskjáni og 
vissi ekki neitt um neitt vissi 
ég samt að ég tilheyrði þjóð-

félagi sem reiknaði með mér. „Það 
vantar ekki viljann,“ sagði Jónas 
bóndi í Kálfholti og brosti þolin-
móður þegar ungi vinnumaðurinn 
hafði gert enn eitt axarskaftið. 
Almennt var það afstaðan til 
manns að á endanum yrði maður 
líklega til einhvers nýtur. Ég ólst 
upp við frásagnir foreldra minna 
af því hvernig þau komu þaki yfir 
höfuðið í samhentu striti og trúði 
því að ég gæti þetta líka. Þannig 
leið, held ég, flestum af minni kyn-
slóð. Við trúðum að við gætum 
gert eitthvað og verið eitthvað 
sem skipti okkur og jafnvel aðra 
máli.

Í dag ríkir djúp angist með 
þjóðinni vegna alls unga fólksins 
sem deyr ýmist í sjálfsvígum eða 
neyslu-slysum. Við finnum öll 
til og horfum spyrjandi hvert á 
annað. Ég hef ekki svarið en það 
læðist að mér sá grunur að e.t.v. sé 
tilfinningin fyrir því að eiga heima 
í heiminum að þynnast út. Við 
lifum í veröld sem virðist orðin að 
einkalóð fárra. Almenningur er á 
vergangi í milljónavís og einhvern 
veginn hefur okkur tekist að stilla 
málum þannig upp hér heima að 
margt ungt fólk er ekki að tengja 
við þjóðfélagið. Þau sjá engan 
bíða eftir kröftum þeirra og það er 
enginn Jónas bóndi sem ögrar til 
dáða. Getur hugsast að veruleik-
inn sem við höfum skapað í menn-
ingu okkar sé svo merkingarlaus 
að börnin okkar deyi af tilgangs-
leysi? Getur verið að einfeldn-
ingsleg trú okkar á efnahagsvöxt 
og markaðslögmál ræni ekki bara 
náttúruna þolinmæðinni gagnvart 
okkur heldur sé dauði barnanna 
okkar önnur birtingarmynd sama 
fáránleika?

Börnin  
sem deyja

Skelltu þér í sjarmerandi skíðaferð til Salzburg

eða Mílanó. Skíðin eða snjóbrettið fljúga með ef þú 

bókar á wowair.is fyrir kl. 23:59 þann 21. september. 

Eigðu ógleymanlegan vetur með WOW air.

SALZBURG
14.999
SALZBURG FRÁ

14.999 kr.*

Tímabil: des.–mars

MÍLANÓ
10.499
MÍLANÓ FRÁ

10.499 kr.*

Tímabil: sept.–mars

SJARMERANDI
SKÍÐAFRÍ

SKÍÐIN FLJÚGA MEÐ

*Verð miðast við MyWOW aðild og WOW Basic aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró. Gildir þegar bókað er flug báðar leiðir.

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.


