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Nýttu tímann og fljúgðu 
á vit ævintýranna

Innanlandsflug 
frá 7.680 kr. 
aðra leiðina

Andri Már  
Ingólfsson.

Björgunar- og slökkviliðsfólk stendur í ströngu í Kaliforníu í Bandaríkjunum þessa dagana. Miklir 
skógareldar hafa kostað 44 lífið. Í bænum Paradise hafa brunnin bílahræ verið fjarlægð af götunum 
á meðan leit að fórnarlömbum stendur yfir. Nánar er fjallað um eldana á síðu 8. NORDICPHOTOS/AFP 

Fleiri myndir frá Kaliforníu er að finna á +Plússíðu Fréttablaðsins.  
Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

STJÓRNMÁL „Þetta er illa skrifað, 
illa unnið, fullkomlega ófaglegt og 
fyrst og síðast fullkomið virðingar-
leysi við allt það fólk sem vinnur í 
sviðslistum á Íslandi,“ segir Birna 
Hafstein, formaður Félags íslenskra 
leikara og forseti Sviðslistasam-
bands Íslands, um drög mennta- og 
menningarmálaráðherra að nýjum 
lögum um sviðslistir, sem kynnt 
voru í samráðsgátt Stjórnarráðsins.

Sviðslistasambandið boðaði til 
opins fundar vegna frumvarpsins í 
vikunni og birti í gærkvöldi ályktun 
fundarins sem umsögn við frum-
varpið. „Fundurinn lýsir furðu sinni 
á því að Mennta- og menningar-
málaráðuneytið skuli ekki hafa átt 
samráð við fagfólk og hagsmuna-

aðila við gerð þeirra. Fundurinn 
hafnar þessum drögum einróma,“ 
segir í ályktuninni.

Viðmælendur Fréttablaðsins 
gagnrýna sérstaklega algjört sam-
ráðsleysi við gerð frumvarpsdrag-
anna. „Það er verið að smíða löggjöf 
um okkur en það er ekkert talað við 
okkur,“ segir Birna.

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, segir að 
ráðuneytið hafi sannarlega haft 
samráð, til dæmis með stórum sam-
ráðsfundi 17. janúar. 

„Þetta samráð hefur farið fram,“ 
segir Lilja. „En ég hvet auðvitað 
sviðslistafólk til að nýta sér sam-
ráðsgáttina, hún er til þess gerð að fá 
viðbrögð og til að bæta lagasetningu 

á Íslandi.“
Aðspurð segir Birna að farið hafi 

verið nokkuð vandlega yfir frum-
varpsdrögin á fundi sambandsins. 
„Við komumst að þeirri niðurstöðu 
að við getum ekki látið bjóða okkur 
upp á þetta.“ Hún segir ákvörðunina 
um að álykta gegn drögunum hafa 
verið einróma. Meðal þess sem við-
mælendur Fréttablaðsins gagnrýna 
er afturhaldshugsun í uppbygg-
ingu Þjóðleikhússins, veik staða 
Íslensku óperunnar og að engin 
sjálfstæð hugmyndafræði komi fram 
um Íslenska dansflokkinn. Stjórn-
endur helstu sviðslistastofnana rita 
nafn sitt undir ályktun fundarins, 
að þjóðleikhússtjóra einum undan-
skildum. – aá / sjá síðu 4 

Gefa frumvarpi Lilju falleinkunn
Sviðlistafólk ályktar gegn drögum að frumvarpi að sviðslistalögum. Þjóðleikhússtjóri sá eini sem ekki ritar 
nafn sitt við ályktunina. Menntamálaráðherra hafnar fullyrðingum um að samráð hafi ekki verið haft. VIÐSKIPTI Andri Már Ingólfsson, 

aðaleigandi Primera-samstæðunn-
ar, hafnar því að ranglega hafi verið 
staðið að gerð ársreikninga félaga 
innan ferðaþjónustusamstæðunnar.

Endurskoðendur sem hafa rýnt í 
ársreikninga félaganna telja vand-
séð að víkjandi lán sem Primera Air 
var veitt í fyrra og breytti neikvæðri 
eiginfjárstöðu í jákvæða, geti talist 
til eigin fjár félagsins.

Þá segja þeir vafa leika á því hvort 
félaginu hafi verið 
heimilt að innleysa 
hagnað vegna sölu á 
vélum sem eru enn 
í smíðum og  átti að 
afhenda 2019. 
– hae, kij / sjá Markaðinn

Draga í efa 
ársreikninga 
Primera

Fundurinn hafnar 

þessum frumvarps-

drögum einróma.

Úr ályktun fundar Sviðslista-
sambandsins

Lilja  
Alfreðsdóttir, 
mennta- og 
menningarmála-
ráðherra



Eyðileggingin gríðarleg
Mannskæðir skógareldar geisa enn í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Þúsundir 
bygginga hafa eyðilagst í hamförunum og að minnsta kosti 44 hafa farist.  Óttast 
er að það gæti tekið margar vikur að finna lík allra fórnarlamba eldanna.

+PLÚS

NORDICPHOTOS/AFP



Banksy-plakatið 
fer í tætarann

Veður

Austan 5-10 og lítilsháttar rigning 
S-lands, en slydda eða snjómugga á 
NA- og A-landi. Hiti 0 til 6 stig og fer 
heldur kólnandi. SJÁ SÍÐU 16

Veður Fjordvik sleikir sárin

Flutningaskipið Fjordvik var dregið í gær frá Keflavík til Hafnarfjarðar. Þar verður skipið sett í flotkví svo hægt sé að meta til fullnustu skemmdir 
sem urðu er það strandaði í Helguvík. Lúðvík Geirsson, hafnarstjóri í Hafnarfirði, sagði í gær að vegna þess hversu Fjordvik væri afturþungt þyrfti 
að fergja það að framan með 100 til 200 tonnum af sekkjuðum sandi áður en það fer í kvína, sem verði sennilega á morgun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

LED LAMPAR
Rafvirkjar

Jóhann Ólafsson & Co 533 1900 | olafsson.is

SJÁVARÚTVEGUR Uppsagnarbréf 
sjómanna á Helgu Maríu AK, skipi 
HB Granda, bárust sjómönnum 
með ábyrgðarpósti þann 8. nóv-
ember síðastliðinn, meðan þeir 
voru að veiðum. Áður hafði fram-
kvæmdastjóri fyrirtækisins þver-
neitað að tekin hefði verið nokkur 
ákvörðun um að segja upp sjó-
mönnum á skipinu.

„Það er rétt. Ég get staðfest að 
þeir skipverjar sem hafa þrjá 
mánuði í uppsagnarfrest eða 
lengri hafa fengið uppsagnarbréf 
frá okkur. Við munum svo á næstu 
mánuðum meta stöðu skipsins og 
endurskoða reksturinn á skipinu,“ 
segir Ægir Páll Friðbertsson, fram-
kvæmdastjóri HB Granda. „Það 
hefur engin ákvörðun verið tekin 
um framtíð skipsins en allar hug-
myndir uppi á borðinu hvað það 
varðar.“

Skipið hélt til veiða í lok októ-
ber en áður var haldinn starfs-
mannafundur um borð þar sem 
skipverjum var tjáð að fram undan 
yrðu mögulegar uppsagnir og 
breytingar á útgerð skipsins.

HB Grandi hefur á síðustu 
vikum hagrætt nokkuð í rekstri 
sínum með uppsögnum á starfs-
fólki, bæði á Akranesi og á Norð-
austurlandi, en fyrirtækið er 
umsvifamikið á Vopnafirði. Ekki 
er svo langt síðan fyrirtækið ákvað 
að flytja alla landvinnslu sína frá 
Akranesi til Reykjavíkur.

„Þetta er ekki gott, enn eitt 
höggið fyrir okkur á Akranesi en 
Helga María er sannarlega skráð 
hjá okkur. Það er alveg ljóst að 
fyrir tækið leitar nú gríðarlegrar 
hagræðingar sem birtist í upp-

sögnum þeirra sem búa til verð-
mætin. Það er aldrei gott þegar 
fólk missir vinnuna,“ segir Vil-
hjálmur Birgisson, formaður 
Verkalýðsfélags Akraness. „Maður 
veltir því fyrir sér hver ábyrgð líf-

eyrissjóðanna okkar sé sem eiga 
um helming í fyrirtækinu eins og 
staðan er núna,“ bætir Vilhjálmur 
við.

HB Grandi hefur á síðustu 
misserum tekið í notkun þrjú ný 
og mjög afkastamikil ísfiskskip. 
Helga María er eitt elsta skipið í 
flota fyrirtækisins sem nú leitar 
allra leiða til að hagræða í rekstr-
inum. Ekki er á þessu stigi vitað 
hvort skipverjar á Helgu Maríu fái 
pláss á öðrum skipum fyrirtækis-
ins verði þeirra skipi lagt og það 
selt. sveinn@frettabladid.is

Fengu uppsagnarbréf  
á meðan þeir voru á sjó
Skipverjum Helgu Maríu AK sem eiga rétt á þriggja mánaða uppsagnarfresti eða 
lengri voru send uppsagnarbréf í ábyrgðarpósti á meðan þeir voru á sjónum. 
Vilhjálmur Birgisson segir þetta enn eitt áfallið sem Akranes verður fyrir á 

HB Grandi.

Vilhjálmur  
Birgisson,  
formaður  
Verkalýðsfélags 
Akraness.

SAMFÉLAG Jón Gnarr, fyrrverandi 
borgarstjóri, hyggst farga eftirprent-
un af verki listamannsins Banksy sem 
hékk á skrifstofu hans í Ráðhúsinu. 
Eins og Fréttablaðið fjallaði um leit 
Jón svo á að verkið væri gjöf til sín, 
þegar hann gegndi starfi borgar-
stjóra. Strangar reglur gilda um gjafir 
sem kjörnir fulltrúar mega þiggja.

„Ég hef enga ánægju af þessari 
mynd lengur,“ segir Jón í færslu á 
Facebook. Hann hefur áður greint 
frá því að um plakat sé að ræða, sem 
hægt sé að kaupa fyrir smápeninga.

Hann segir að myndin sé verðlaus 
og hafi takmarkað gildi fyrir nokk-
urn nema sig. Ann-
ars hefði honum 
aldrei dottið í hug 
að taka hana með 
sér heim þegar hann 
hætti sem borgarstjóri 
. – khn

FJÖLMIÐLAR  Fréttablaðið hefur 
opnað nýjan vef, markadur inn.is 
sem er sérsniðin upplýsingaveita 
um allt sem máli skiptir í við-
skiptalífinu. Þar 
v e r ð u r 
meðal ann-
a r s  h æ g t 
að fylgjast 
með nýjustu 
v i ð s k i p t a -
f r é t t u m , 
i n n l e n d u m 
og erlendum, 
gengi hluta- 
o g  s ku l d a -
bréfa, ávöxtun 
fjárfestingar-
sjóða og nálgast 
upplýsingar úr 
ársreikningum 
fyrirtækja.

Samhliða þess-

ari auknu þjónustu við lesendur 
mun Markaðurinn, vikulegt við-
skiptablað Fréttablaðsins, stækka 

og verður hér eftir sextán blað-
síður.

Ritstjórn Markaðarins mun 
á komandi vikum kynna 

til leiks nýja 
e f n i s f l o k k a 
og þannig um 
leið efla blað-
ið sem helsta 
vettvang frétta 
í íslensku við-
skiptalífi. – hae

Ný upplýsingaveita fyrir 
viðskipti og stærri Markaður 
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Markaðurinn 
stækkar og 
markadurinn.is 
fer í loftið.
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Til hamingju með framúrskarandi árangur ! 101 (einn núll einn) hótel • 115 Security • 200 þúsund naglbítar  
4-3 Trading • A. Óskarsson verktaki • A. Wendel • A.Ó.A. útgerð • Aalborg Portland Íslandi • AB varahlutir • Advania Ísland • ADVEL lögmenn • Aðalbjörg 
RE-5 • Aðalmúr • Aðalvík • AFA JCDecaux Ísland • Aflvélar • Agnar Ludvigsson • Akraberg • AKSO • Akureyrarapótek • Alcoa Fjarðaál sf. • ALDA Hótel  
Reykjavík • Alefli • Allianz Ísland-söluumboð • Annata • Arcanum ferðaþjónusta • Arctic shopping • Arctica Eignarhaldsfélag • Arctica Finance • Arkís  
arkitektar • Armar Vinnuly�ur • Artasan • Artica • ASK arkitektar • Atlas • Augljós laser augnlækningar • Aust�arðaleið • Austur-Indíafélagið • Axis-húsgögn 
AÞ-Þrif • Á. Guðmundsson • Á. Óskarsson og Co • Álnabær • Áltak • Ámundakinn • Árnanes • Árnason Faktor • Árni Helgason • Ás fasteignasala • Ásbjörn 
Ólafsson • Áveitan • B. Pálsson • B.E. Húsbyggingar • Baader Ísland • Bakarameistarinn • Bakkinn vöruhótel • Bakkus • Bako Ísberg • Bananar • Barki • Bás  
BB & synir • BBA Legal • Beiersdorf • Bergmenn • Bergraf • Bergur Konráðsson • BHB fasteignir • Birgisson • Birnir • Bitter • Bílabúð Benna • Bílapartar  
Bílar og vélar • Bílasmiðurinn • Bílrúðuþjónustan • Bílson • Bjarmar • Bjartsýnn • Björg Seafood • Björgun • BL • Bláa lónið • Bláfugl • Blettur • Blikk- og 
tækniþjónustan • Blikkiðjan • Blikksmiðja Guðmundar • Blikksmiðjan Vík • Blikksmiðurinn • BLUE Car Rental • Bolasmiðjan • Borgarplast • Borgarverk  
Borgun • Bragi Guðmundsson • Brandenburg • Bráð • Breiðavík • Brimrún • Brúin • BSI á Íslandi • Burðargjöld • Búðir Fasteignir • Bústoð • Bústólpi  
Búvangur • Búvís • Bygg Ben • Byko • Bylgja VE 75 • Bændahöllin • Bær • Börkur • Cargo Express • Car-X • CCP • Coca-Cola European Partners Ísland  
Contra eignastýring • Core • Creditinfo Fjölmiðlavaktin • Creditinfo Lánstraust • CURIO • CURRON • Dagar • Dalborg • Dalsnes • Danco - Daníel Pétursson 
Danfoss • Danica sjávarafurðir • Darri • Dekkjahöllin • Deloitte • DHL Express Iceland • Dista • Dista eignarhaldsfélag • Distica • DK Hugbúnaður • Dodda 
DRA • Drafnarfell • Dressmann á Íslandi • Drífa • DS lausnir • Dynjandi • E. Guðmundsson • East coast rental • Eðalfiskur • Efla • Efnamóttakan • Efnissala 
G.E. Jóhannssonar • Egersund Ísland • Egill Árnason • Egilsson • Eiður Ólafsson • Eignamiðlunin • Eignarhaldsfélag Halldórs Jónssonar • Eignarhaldsfélagið 
Áfangar • Eignarhaldsfélagið Hornsteinn • Eignarhaldsfélagið Hraun • Eignarhaldsfélagið Smáralind • Eignarhaldsfélagið Ögur • Eik fasteignafélag 
Eimskipafélag Íslands • Einar Ágústsson & Co • Einhamar Seafood • Einingaverksmiðjan • Eldhestar • Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli  
Elexa • Elko • Elvar • Endurskoðun og ráðgjöf • Endurskoðun Vest�arða • Endurvinnslan • Enor • Epal • Ernst & Young • Erpur • Esjar • Eskja • ET sjón  
Expectus • Expert • Eystra-Fíflholt • Fagtækni • Fagval • Fagverk verktakar • Fallorka • Fannborg • Farfuglaheimilið Laugavatni • Fasteignamarkaðurinn  
Fasteignasalan Miklaborg • Fastus • Faxaverk • Faxi • Fálkinn • Fást • Feldur verkstæði • Ferðaskrifstofa Íslands • Ferðaþjónustan Brekku • Ferill,  
verkfræðistofa • Festi • Félagsbúið Halllandi • Félagsbústaðir • Fiskkaup • Fiskmarkaður Austurlands • Fiskmarkaðurinn • FISK-Seafood • Fiskvinnslan 
Kambur • Fitjar-vörumiðlun • Five Degrees • Fjallasýn Rúnars Óskarssonar • Fjarðarkaup • Fjárvakur - Icelandair Shared Services • Fjeldsted & Blöndal  
lögmannsstofa • Fles • Flófló • Flugfélagið Atlanta • Flugfélagið Geirfugl • Flügger • Flugtak • Flugur listafélag • FM-hús • FoodCo. • Fossar markaðir  
Fossberg • Fossvélar • Fóðurblandan • Fóðurverksmiðjan Laxá • Framjaxlinn • Framsýnt fólk • Friðrik Jónsson • Fríhöfnin • Frostmark • Frystikerfi Ráðgjöf  
Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja • Fuglar • Funi • G & K Seafood • G. Hjálmarsson • G. Skúlason vélaverkstæði • G.G. lagnir  
G. Sigvaldason • G.V. Gröfur • GAMMA Capital Management • Garðlist • Garðræktarfélag Reykhverfinga • Garðyrkjuþjónustan • Garri • Gasfélagið • Gára  
GEA Iceland • Geir • Geiri • Geislatækni, Laser-þjónustan • Gerðabúið • Geymsla Eitt • Geysir shops • GG optic • Gilhagi • Gísli Stefán Jónsson • Gjögur • GK 
heildverslun • Gleipnir verktakar • Globus • GMT • Go Campers • GoPro • Gosi,trésmiðja • Góa-Linda sælgætisgerð • Grant Thornton endurskoðun • Grábrók 
Greiðslumiðlun • Greiðsluveitan • Grillmarkaðurinn • Grjótháls • Grænn markaður • GSG • Guðmundur Arason • Guðmundur Skúlason • Gufa • Gufuhlíð  
Gullfosskaffi • Gunnar Eggertsson • Gæðabakstur • H.H. Smíði • Hafnarbakki-Flutningatækni • Hafnareyri • Hagar • Hagar verslanir • Hagi • Hagtak • Haki 
Hamar • Hamborgarabúlla Tómasar Geirsgötu • Hampiðjan • Hansen verktakar • Happy Campers • Hásteinn • HB Grandi • H-Berg • Hefilverk • Hegas  
Heildverslunin Echo • Heilsa • Heimavöllur • Heimilistæki • Heimkynni • Hekla • Heyrnartækni • Héðinn • Héðinn Schindler ly�ur • Héraðsverk • Hitastýring  
Hitaveita Egilsstaða og Fella • Hjá Jóa Fel - brauð- og kökulist • Hlað • Hlaðir • Hlaðir fasteignir • Hlekkur • Hlíðarból • Hnit verkfræðistofa • Hollt og gott  
Hópbílar • Hótel Borgarnes • Hótel Framtíð • Hótel Geysir • Hótel Keilir • Hótel Ska�afell • Hraðfrystihús Hellissands • Hreinir Sveinar • Hreinsitækni  
Hreinsun & flutningur • Hreint • Hreyfill svf • Hreyfing • HRV • HS Veitur • Huginn • Hugvit • Húsasmiðjan • Húsasteinn • Hvalur • Höfðabrekka • IBH • Ice  
Fish • Ice Fresh Seafood • Icelandair Cargo • Icelandair • Icelandair Group • Icelandic Tank Storage • IceMar • Icepharma • Icetransport • IÐAN fræðslusetur 
Iðnmark • IÐNMENNT • Iðnver • IGS • Indókína • Ingibjörg • Init • Inmarsat Solutions • Innbak • Innnes • Inter • Inter Medica • Internet á Íslandi  
IP Studium Reykjavík • Iraco • Ison • Ís og ævintýri • Ísafoldarprentsmiðja • Ísaga • Ísfell • Ísfélag Vestmannaeyja • Ísfrost • Ísfugl • Íshamrar • Íslandshótel  
Íslandssjóðir • Íslandssmíðar • Íslensk Orkuvirkjun Seyðisfirði • Íslenska auglýsingastofan • Íslenska gámafélagið • Íslenskar matvörur • Íslo� blikk- og  
stálsmiðja • Ísly� • Ísmar • Ísold • Ísól • Íspan • Ísteka • ÍV sjóðir • J.S. Gunnarsson • Jarðboranir • Jarðböðin • Jarðefnaiðnaður • Já • Járn og gler • JÁVERK  
JE Vélaverkstæði • Jens Valgeir • Jensen, Bjarnason og Co • Jeppasmiðjan Ice.inn • Joe Ísland • Johan Rönning • John Lindsay • Jón Ingi Hinriksson • Jónar 
Transport • Jónatansson & Co, lögfræðistofa • JTG • Júpíter rekstrarfélag • JÖKLAVERÖLD • Jökulsárlón ferðaþjónusta • K & G • K. Þorsteinsson og Co • K16 
Kaffibaunin • Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar • Katla, byggingarfélag • Kaupfélag Borgfirðinga • Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga (KFFB) • Kaupfélag 
Skagfirðinga • Kauphöll Íslands • Kári Borgar • KB lögmannsstofa • KEA • Keahótel • Keldan • Kemi • Kerfóðrun • KFC • KG Fiskverkun • Kiosk  
Kj. Kjartansson • Kjaran • Kjarnavörur • Kjötmarkaðurinn • Kjötsmiðjan • Klafi • Klakki • Klasi • Klettaskjól • Klettur - sala og þjónusta • Knatthöllin • Kone  
Kóði • Kólus • KPMG • Kra�averk • Kra�ur • Krossanes eignir • Krónan • Kukl • Kú Kú Campers • Kvika • Kvikna • Kæling • Kælismiðjan Frost • Kælitækni  
Köfunarþjónustan • Kökugerð H.P. • Lagardère travel retail • Lagnaþjónusta Suðurnesja • Lagnir og þjónusta • Lali • Lambhagabúið • Landsbréf • Landskerfi 
bókasafna • Landslag • Landsprent • Landstólpi • Landsvirkjun • Launafl • Laxnes • Leigufélag Búseta • LEX • Libra lögmenn • Litlalón • Litluvellir • Litróf  
Livio Reykjavík • Líf og list • Lífland • Líftryggingafélag Íslands • Líftryggingamiðstöðin • Línan • Loðnuvinnslan Fáskrúðsfirði • Loft og raftæki  
Loftleiðir-Icelandic • Loftmyndir • Logoflex • Logos • Lostæti-Akureyri • Lostæti-Austurlyst • Lota • Lyf og heilsa • LYFIS • Lyfja • Lykill fjármögnun  
Læknavaktin • Læknisfræðileg myndgreining • Lögmannsstofa Feldísar L. Óskarsdóttur hdl. • Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas • Malbikunarstöðin Höfði  
Mannvit • Manus • Marel • Margt smátt • Mata • Málmsteypa Þorgríms Jónssonar • Málning • Málningarvörur • Medor • Meitill - GT Tækni • Mekka Wines & 
Spirits • Melabúðin • Melás • Men and Mice • Menja • Merking • Meze • MG-hús • MHG verslun • Microso� Ísland • Miðás • Miðbaugur • Miðjan • Miðstöðin 
Vestmannaeyjum • Miklatorg • Miracle • Mítra • Molta • Momentum greiðsluþjónusta • Mosfellsbakarí • Motormax • Motus • Módelhús • Múlakaffi  
Múrbúðin • MVA • Myllan • Myllusetur • Myndlistaskólinn í Reykjavík • Mörkin Lögmannsstofa • Nasdaq verðbréfamiðstöð • Náttúra og heilsa  
Nesbúegg • Nesey • Nesradíó • Nestak • Nesver • Netkerfi og tölvur • Netorka • NetPartner Iceland • NOKK • Nonni litli • NORAK • Nordic store • Norðurorka 
Norðurturninn • Norlandair • Northern Lights Leasing • Norvik • Nova • Nox Medical • Nói-Siríus • NTC • Nýja bílasmiðjan • Nýja kaffibrennslan • Nýþrif  
Oddi • Oddur Pétursson • Olíudreifing • OMR verkfræðistofa • ORF Líftækni • Origo • Orka • Orkufjarskipti • Orkusalan • Ó. Johnson & Kaaber • Ó.K.  
Gámaþjónusta-sorphirða • ÓDT Ráðgjöf • Ólafur Gíslason & Co • Ós • Ósal • Passamyndir • Pálmar • Penninn • Pétur Már Finnsson • PFAFF • Pixel • PKdM 
Arkitektar • Plast - miðar og tæki • Plastco • PON-Pétur O Nikulásson • Poulsen • Póstdreifing • Provision • Prógramm • Pure Performance • Pure Spirits  
Pústþjónusta BJB • Pökkun og flutningar • Raðhús • Rafal • Rafborg • Rafeyri • Rafha • Rafholt • Rafkaup • Rafmiðlun • Rafstjórn • Raftíðni • Rafver  
Rafvirki • Ragnar Björnsson • Rammi • Rannsóknarstofan Glæsibæ • Ratsjá • Ránarslóð • Regalo • Reginn • Reiknistofa bankanna • Reitir fasteignafélag  
Rekan • Reki • Rekstrarvörur • Reykjabúið • Reykjafell • Reykjagarður • Reykjavík Rent • Reynisfjara • RS Import • Rue de Net Reykjavík • Runólfur  
Hallfreðsson • Rúmfatalagerinn • Rými - Ofnasmiðjan • Ræktunarsamband Flóa og Skeiða • S. Guðjónsson • S.Ó.S. lagnir • S4S • SA • Sabre Iceland • SagaZ 
Saltkaup • Samasem • Samherji fiskeldi • Samherji • Samherji Ísland • Samkaup • Samsýn • Samvirkni • Sandbrún • Scandinavian Travel Services  
Sementsverksmiðjan • Sena • Sendibílar Reykjavíkur • Sensa • Set • Sérefni • SI raflagnir • Sigurður Ólafsson • Sigurjónsson & Thor • Sigurplast • SÍ.  
Sílafur • Síld og fiskur • Síldarvinnslan • Síminn • Sjóferðir Hafsteins og Kiddýar • Sjótak • Sjóvá-Almennar lí�ryggingar • Sjóvá-Almennar tryggingar  
Skagaverk • Skaginn • Skakkiturn • Skarðsvík • Skeljungur • Skinney-Þinganes • Skipaly�an • Skipasmíðastöð Njarðvíkur • Skorri • Skólamatur • Skóli Ísaks 
Jónssonar • Skuggi 3 • Skútaberg • Skútustaðir • Sláturfélag Suðurlands • Sleggjan þjónustuverkstæði • Slippfélagið • Smáragarður • Smith &  
Norland • Snæland Grímsson • SO Tech • Sorpurðun Vesturlands • Sólar • Sólskógar • Sómi • Spíra • Sportmenn • Sportvangur • Sportver • Spur • Spölur  
SR-Vélaverkstæði • SS Byggir • Stál og stansar • Stálgæði • Stálnaust • Stefán Þórðarson • Stefnir • Steinbock-þjónustan • Steinull • Steinunn • Steypustöð 
Akureyrar • Steypustöð Skaga�arðar • Steypustöðin Dalvík • Steypustöðin • Stjarnan • Stjörnublikk • Stjörnuegg • Stjörnugrís • Stoð • Stólpi • Straumrás  
Strikamerki - Gagnastýring • Strontín • Sunnugisting • Suzuki-bílar • Svalþúfa • Systrakaffi • Sýn • Sæból �árfestingafélag • Sæfell • Sælkeradreifing  
Sæplast Iceland • Sögin • Sölufélag garðyrkjumanna • T Plús • T.ark Arkitektar • Takk hreinlæti • Tandur • Tapas • Tempra • Tengi • Tengir • Tennisfélagið  
Tékkland bifreiðaskoðun • THG Arkitektar • Tinna • Títan fasteignafélag • Tjöld • Tokyo veitingar • Toppbílar • Touris • Tónastöðin • Trackwell • Traust  
þekking • Trefjar • Tréiðjan Einir • Trésmiðjan Akur • Trésmiðjan Rein • Trétak • TRS • Tryggingamiðlun Íslands • Tryggingamiðstöðin • TSA • TSP  
TVG-Zimsen • Tæknivörur • Tölvubílar • Tölvulistinn • Umbúðamiðlun • Umslag • Undanfari • Unnarbakki • Urriðaholt • Úranus • Útgerðarfélag Akureyringa  
Útgerðarfélag Sandgerðis • Útgerðarfélagið Guðmundur • Útgerðarfélagið Skúli • Útgerðarfélagið Vigur • Útivera • Útlitslækning • Útnes • Útungun • Valhöll 
fasteignasala • Vallhólmi • Varma- og vélaverk • Vatn og veitur • Vatnsvirkinn • Vátryggingafélag Íslands • Veiðarfæraþjónustan • Veritas Capital 
Verkfræðistofa Suðurnesja • Verkfæralagerinn • Verkfærasalan • Verkís • Verslunartækni • Verslunin Kassinn • Vestri • Vesturgarður • Vélaleiga HB • Vélar og 
skip • Vélar og verkfæri • Vélaverkstæði Kristjáns • Vélaverkstæðið Þór • Vélfang • Vélsmiðja Suðurlands • Vélsmiðjan Þristur • Véltækni • Vélvík  
Video-markaðurinn • Vignir G. Jónsson • Viking Life-Saving Equipment á Íslandi • Vinnslustöðin • Vinnuföt, heildverslun • Vinnuvélar Símonar • VIRK 
Starfsendurhæfingarsjóður • Vistor • Vital • Víkurás • Víkurraf • Vín Tríó • Vínnes • Vogabú • Vogue • VSB-verkfræðistofa • VSÓ Ráðgjöf • Vörður tryggingar 
Vörukaup • Vörumiðlun • Wise lausnir • Ylur • Þ.S. verktakar • Þaktak • Þekkingarsetur Vestmannaeyja • ÞG verktakar • Þjótandi • Þorgeir & Ellert • Þór  
Þórishólmi • Þri�ækni • Þrjúbíó • Þula - Norrænt hugvit • Þvottahús Grundar og Áss • Ökuskóli 3 • Öldungur • Ölduós • Örninn Hjól • Öryggis�arskipti  
Öryggisgirðingar • Össur. Við óskum fyrirtækjum sem hlutu viðurkenningu Creditinfo sem Framúrskarandi fyrirtæki 2018 til hamingju 
með árangurinn. Landsbankinn tekur virkan þátt í uppbyggingu í íslensku atvinnulífi og er traustur bakhjarl og samstarfsaðili.



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

MÁN ÞRI MIÐ FIM FÖS LAU SUN

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

®

DÍSEL 2.2 185 HÖ. 9 GÍRA SJÁLFSKIPTUR.
AUKAHLUTAPAKKI: MÁLMLITUR, 18” ÁLFELGUR, 30” DEKK, 8,4” SKJÁR, LEÐURSÆTI, RAFDRIFIN FRAMSÆTI MEÐ MJÓBAKSSTUÐNINGI,
BAKKMYNDAVÉL, LEIÐSÖGUKERFI OG PREMIUM HLJÓÐKERFI, LYKILLAUST AÐGENGI, FJARSTART OG RAFMAGNS AFTURHLERI.

JEEP 7 DAGA VIKUNNAR. ALVÖRU JEPPI - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF. 
AÐEINS EINN BÍLL EFTIR Á GAMLA GENGINU.

®

JEEP CHEROKEE LONGITUDE LUXURY®

jeep.is

ANDI ÞVERHOLT 6 270 MOSFELLSBÆR S 534 4433

ÆTI MEÐ MJÓBAKSSTUÐNIÐNINGINGINGI,
MAGNS AFTURHLERI.

ADRIF.

jeep.is

HEILBRIGÐISMÁL „Það eru að mínu 
mati hálfógnvænlegir tímar fram 
undan ef ekkert gerist. Það er full 
þörf á að vekja alla til umhugsunar,“ 
segir Þórólfur Guðnason sóttvarna-
læknir. Hann sat nýverið alþjóðlega 
ráðstefnu Alþjóðaheilbrigðisstofn-
unarinnar (WHO) í Genf um heilsu-
farsógnir af völdum loftmengunar og 
loftslagsbreytinga. Útgangspunktur 
ráðstefnunnar var að tími umræðu 
sé liðinn og stund aðgerða sé runnin 

upp. Þórólfur segir það líka eiga við 
um Ísland.

Á ári hverju er talið að í heiminum 
látist sjö milljónir einstaklinga af 
völdum loftmengunar, þar af 500 þús-
und börn yngri en fimm ára. Þórólfur 
bendir á að evrópska Um hverfis-
stofnunin áætli að hér á landi valdi 
loftmengun 80 ótímabærum dauðs-
föllum á ári og að nokkrar íslenskar 
rannsóknir sýni óyggjandi að meng-
unin veldur hér ýmsum heilsufarsleg-

um vandamálum. Bendir Þórólfur á 
að um áramótin síðustu hafi mengun 
af völdum skotelda í Reykjavík slegið 
öll met og á bilinu 10-20 einstaklingar 
leitað til heilbrigðiskerfisins vegna 
öndunarvandamála og óþæginda. 
Það sé bara toppurinn á ísjakanum.

„Það má búast við að ef ekkert 
verður að gert, eins og margir hafa 
bent á, þá mun væntanlega margt 
breytast hér ef ekki tekst að snúa 
þróuninni við. Við munum fá aukinn 

fjölda flóttamanna, óbyggileg svæði 
víða um heim, við munum fá nýja 
sjúkdóma hingað vegna breytinga á 
dýralífi og svo framvegis.“

Hann kveðst ekki ætla að leggja 
mat á það hvort loftslagsáætlun 
ríkisstjórnarinnar gangi nógu langt, 
þar sem hann sé ekki sérfræðingur í 
loftslagsmálum. „En við þurfum að 
fara að hugsa okkur um hvernig þessi 
mál eru að þróast, bæði hér á Íslandi 
og í heiminum öllum.“ – smj

Horfa verði til heilsufarsógna loftslagsbreytinga
Það eru að mínu 

mati hálfógnvæn-

legir tímar fram undan ef 

ekkert gerist.

Þórólfur  
Guðnason  
sóttvarnalæknir 

BRETLAND Evrópusambandið og 
Bretland hafa samþykkt drög að 
Brexit-samningi. Viðræðum er ekki 
lokið enda á enn eftir að loka smærri 
málum, sagði á vef BBC. Breskir ráð-
herrar voru kallaðir á fund Theresu 
May forsætisráðherra í gær. Frekari 
fundir ráðherra fara fram í dag.

Samkvæmt írska ríkisútvarpinu 
munu Norður-Írar þurfa að halda í 
stærri hluta af regluverki innri mark-
aðar og tollabandalags ESB en önnur 
svæði Bretlands til þess að koma í 
veg fyrir sýnilega landamæragæslu 
á milli Norður-Írlands og Írlands.

Viðbrögðin við tíðindunum voru 
misjöfn. Varaformaður norðurírska 
DUP-flokksins, sem ver ríkisstjórn 
Íhaldsflokksins vantrausti, sagði að 
það yrði erfitt að koma þessu sam-
komulagi í gegnum þingið. Jeremy 
Corbyn, formaður Verkamanna-
flokksins, sagði ólíklegt að samn-
ingurinn væri góður fyrir Breta.

Og innan Íhaldsflokksins voru 
ýmsir ósáttir, einkum harðasti 

Brexit-vængur flokks-
ins sem hefur lengi 
deilt við May. Boris 
Johnson sagði að 
Bretar yrðu undir-

lægjur ESB. Julian 
Smith, sem sér um 

að smala saman 
atkvæðum Íhalds-
flokksins á þingi, 
sagðist þó viss um 
að það væri hægt 
að ná samkomu-

laginu í gegnum 
þingið. – þea

Deila um ágæti 
samkomulags

Theresa  
May

STJÓRNMÁL „Það sem er verið að 
gera í þessum drögum er að laga 
leik listar lög að lögum um opin-
bera starfsmenn og gera þjóðleik-
hússtjóra að einvöldum stjórnanda 
í leikhúsinu,“ segir Páll Baldvin 
Baldvinsson, formaður Félags leik-
stjóra á Íslandi, um drög mennta- og 
menningarmálaráðherra að lögum 
um sviðslistir.

Félagar í Sviðslistasambandi 
Íslands höfnuðu frumvarpsdrög-
unum með ályktun sem birt var í 
samráðsgátt stjórnvalda í gærkvöldi.

Páll segir þjóðleikhúsráð gert 
nánast valdalaust í frumvarps-
drögunum. Birna Hafstein, forseti 
Sviðslistasambandsins, tekur undir 
það. „Í þessum drögum er einhver 
stórkostleg afturhaldshugsun um 
tíranníska uppbyggingu í Þjóðleik-
húsinu.“ Það eigi að taka alla ábyrgð 
af þjóðleikhúsráði, engin krafa sé 
gerð um stöðu framkvæmdastjóra 
í húsinu heldur á þetta að verða 
einvaldsstofnun með einvalda 
þjóðleikhússtjóra. „Leikhús er fyrst 
og fremst samvinna og það endur-
speglast alls ekki í þessum lögum,“ 
segir hún.

Birna gagnrýnir einnig að ekk-
ert sé minnst á þríhliðasamninga 
við leikhúsin á landsbyggðinni en í 
gildandi lögum sé heimild til slíkra 
samninga sem skipti miklu máli 
fyrir landsbyggðina. Þá sé gert ráð 
fyrir sviðslistaráði sem eigi bæði 
að deila út fé til sjálfstætt starfandi 
listafólks og vera ráðherra til ráð-
gjafar. „Við höfum alltaf sagt að 
þetta megi ekki fara saman, það eru 
ekki góðir stjórnarhættir.“

Að lokum segir Birna að sviðs-
listafólk hafi lengi beðið eftir kynn-
ingarmiðstöð sviðslistanna eins og 
komið hafi verið á fót fyrir aðrar 

listgreinar. Um árabil hafi verið 
gefin fyrirheit um að kveðið verði á 
um hana í nýjum lögum en hvergi 
sé minnst á hana í frumvarpsdrög-
unum.

Steinunn Birna Ragnarsdóttir 
óperustjóri og Ragnheiður Skúla-
dóttir, framkvæmdastjóri Íslenska 
dansflokksins, gagnrýna drögin 
einnig og sérstaklega að ekkert sam-
ráð hafi verið haft við listageirann 
en því hafi verið öðruvísi farið þegar 

fyrst var gerð atrenna að lagasetn-
ingu um sviðslistir, í tíð Katrínar 
Jakobsdóttur.

„Íslenska óperan hefur verið 
flaggskip óperuflutnings í landinu 
í 40 ár og því finnst okkur skjóta 
skökku við að staða hennar sé ekki 
styrkt í þessu frumvarpi í samræmi 
við gildi stofnunarinnar bæði í list-
rænu samhengi og fyrir þjóðina,“ 
segir Steinunn.

 Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 

menningarmálaráðherra, segir að 
ráðuneytið hafi sannarlega haft 
samráð, til dæmis með stórum sam-
ráðsfundi sem haldinn var 17. janú-
ar. Fundi sem Páll Baldvin, Birna 
Hafstein og Steinunn Birna sátu. 

 „Þetta samráð hefur farið fram,“ 
segir Lilja. „En ég hvet auðvitað 
sviðslistafólk til að nýta sér sam-
ráðsgáttina, hún er til þess gerð að fá 
viðbrögð og til að bæta lagasetningu 
á Íslandi.“ adalheidur@frettabladid.is

Þjóðleikhússtjóri verði sem  
einvaldur með nýjum lögum
Mennta- og menningarmálaráðherra hafnar því alfarið að ekkert samráð hafi verið haft við sviðslistafólk 
þegar drög að frumvarpi að sviðslistalögum voru samin. Sviðlistafólk hefur ályktað gegn drögunum.

Sviðslistasambandið gerir alvarlegar athugasemdir við frumvarpsdrögin. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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DAGURINN
HÚSASMIÐJU

Allar seríur og jólaskraut • Allar vörur í Blómavali • Gervijólatré • LADY málning • Blöndunartæki 
Rafmagnsverkfæri • Handverkfæri • Verkfærakassar • Philips perur og ljós* • Búsáhöld • Hreinlætistæki 

Hillurekkar • Áltröppur og stigar • Loftverkfæri • Parket • Pottar og pönnur • Glös og matarstell 
Bökunarvörur • Gjafavörur • Gæludýarvörur • Hreinsiefni • Pottaplöntur.. og margt fleira!

Mörg þúsund vörur á afslætti 
aðeins í dag

Skútuvogur, 
Akureyri, Ísafjörður, 

Egilsstaðir

Opið til 
kl. 21:00

25%
afsláttur

Kynning í 
Gæludýradeild

kl. 17-21. 
Labrador hundar 
koma í heimsókn 

kl. 18-20

Grillum pylsur
 í Skútuvogi

kl. 18-20

Verkfæra-
kynning 
á Hitachi og 

Black+Decker 
kl. 17-21

Dagskrá 
í Skútuvogi 

í dag
Kynningar

Noel jólailmurinn og 
Windows Forest. 

Weleda snyrti- 
og húðvörur.

Kynningar
Hekla, íslensk 

hönnun, servíettur, 
kerti kl. 16-20

Jólalandið verður á sínum 
stað í Blómavali 
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

Gríptu tækifærið og fáðu þér nýjan ŠKODA á besta verðinu 
strax í dag. Hlökkum til að sjá þig!

Škodaðu verðið
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HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.isA
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum

Besta Škodaverðið 4.890.000 kr.

Škoda Superb Combi Ambition / 2.0 TDI / Dísil / Sjálfskiptur

Listaverð: 5.410.000 kr.

520.000 kr.

Afsláttur

Besta Škodaverðið 3.850.000 kr.

Škoda Octavia Limo Ambition / 1.6 TDI / Dísil / Sjálfskiptur

Listaverð: 4.190.000 kr.

340.000 kr.

Afsláttur

SAMGÖNGUR „Það hafa nokkrir 
speglar farið, ég ætla ekki að neita 
því,“ segir Guðmundur Heiðar 
Helgason, upplýsingafulltrúi Strætó 
bs. Lítið má út af bregða svo speglar 
strætisvagna kyssist ekki á ákveðn-
um stöðum endurgerðrar Hverfis-
götu. Bæði virðist gatan víða þrengri 
þar sem komið hefur verið fyrir til 
dæmis hjólastígum en annars stað-
ar þrengja framkvæmdir og bílar,  

sem illa er lagt, að vegfarendum.
Farþegar með strætó hafa veitt 

því athygli að vagnar og önnur stór 
ökutæki eiga á ákveðnum stöðum 
í stökustu vandræðum með að 
mætast. Annaðhvort þarf annað 
ökutækið að víkja eða ökumenn að 
hægja verulega á sér til að forðast 
snertingu. Heilt yfir hefur akstur um 
Hverfisgötuna þó gengið vel að sögn 
Guðmundar.

„Bílstjórar hafa aðallega lent í 
vandræðum vegna framkvæmda 
eða þegar bílum er illa lagt. Þeir 
hægja bara vel á sér þegar þeir 
mætast,“ segir Guðmundur. Hann 
segir farþega vera svo ánægða 
með aksturinn um Hverfisgötu að 
Strætó láti þetta ekki á sig fá.

„Okkur finnst þetta ganga vel. 
En það hafa farið nokkrar spegl-
ar.“ – smj

Speglar kyssast á þrengri Hverfisgötu

Eins og sjá má er ekki mikið svigrúm á Hverfisgötu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

GJALDEYRISMÁL Seðlabanki Íslands 
(SÍ) hyggst endurskoða verklag 
sitt í ljósi dóms Hæstaréttar í máli 
Samherja gegn bankanum þar sem 
stjórnvaldssekt bankans, sem nam 
15 milljónum króna, var felld úr 
gildi. Seðlabankinn sektaði Sam-
herja vegna gruns um að fyrirtækið 
hefði brotið gjaldeyrislög.

Í tilkynningu sem SÍ birti á 
heimasíðu sinni í gær segir að 
bankanum hafi borið að kæra grun 
um meiriháttar brot gegn gjald-
eyrislögum til lögreglu. Lagalegir 
annmarkar sem komu í veg fyrir að 
lögaðilar gætu borið refsiábyrgð á 
brotum á lögum um gjaldeyrismál 
hafi síðan „haft víðtæk áhrif þar 
sem sambærilegir annmarkar voru 
á annarri löggjöf á fjármálamarkaði 
allt frá árinu 2007“.

Fram kemur að Seðlabankinn 
hafi litið á meðferð málsins hjá 
bankanum og sérstökum saksókn-
ara sem samfellda og heildstæða. 
Það álit hafi verið í samræmi við 
lögfræðiálit sem bankinn hafi aflað 
og skýrslu Lagastofnunar Háskóla 
Íslands um úttekt á stjórnsýslu 
bankans við framkvæmd laga um 
gjaldeyrismál. „Endanleg niður-
staða dómstóla liggur nú fyrir og 
m u n  S e ð l a b a n k- inn 
meta verklag vegna 
m á l s m e ð f e r ð a r 
innan bankans í 
kjölfar dómsins í til-
vikum sem þessum,“ 
segir í tilkynningunni. 
– khn

Endurskoða 
verklag hjá 
Seðlabanka

Már Guð-
mundsson, 
seðlabanka-
stjóri.

Ágúst Ólafur segir öryrkja aðeins fá brot af því sem þeir hafi kallað eftir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ALÞINGI „Að mati okkar í Sam-
fylkingunni eru bæði fjárlaga-
frumvarpið og þær breytingar sem 
fyrirhugaðar eru á því mikil von-
brigði. Enn og aftur er barnafólk, 
milli- og lágtekjufólk, aldraðir og 
öryrkjar skildir eftir,“ segir Ágúst 
Ólafur Ágústsson, þingmaður Sam-
fylkingarinnar og 2. varaformaður 
fjárlaganefndar.

Til stóð að umræða um frum-
varpið færi fram í gær en hún mun 
fara fram á morgun þar sem upp-
færa þurfti frumvarpið miðað við 
nýja hagspá Hagstofunnar.

„Við munum leggja til breytingar-
tillögur sem munu mæta kröfum 
þjóðarinnar um að styrkja innvið-
ina. Þær breytingartillögur eru að 
fullu fjármagnaðar með breyttum 
áherslum í skattamálum. Ísland er 
ríkt land og við eigum ekki að biðja 
öryrkja, aldraða og ungt fólk að bíða 
endalaust eftir réttlæti,“ segir Ágúst 
Ólafur.

Willum Þór Þórsson, þingmaður 
Framsóknarflokksins og formaður 
fjárlaganefndar, segir að meirihlut-
inn hafi þurft að grípa til aðhalds-
aðgerða vegna breyttra forsenda 
frá því að frumvarpið kom fram. Í 

forsendum frumvarpsins hafi verið 
gert ráð fyrir 2,9 prósenta hagvexti 
en ný spá Hagstofunnar geri ráð 
fyrir 2,7 prósenta hagvexti.

„Krónan er aðeins að gera okkur 
erfitt fyrir og verðbólga er farin af 
stað. Þetta hefur áhrif á umfangs-
mikinn lið í frumvarpinu sem er 
launa- og verðlagsbætur. Það þarf 
að hækka nokkuð drjúgt, eða um 
4 milljarða. Það þarf þess vegna að 
gera ráðstafanir á útgjaldahliðinni,“ 
segir Willum.

Meðal annars verði hluta verk-
efna við byggingu Landspítalans 
frestað og hægt á nýbyggingu fyrir 
skrifstofu Alþingis. Þá var í frum-
varpinu lagt upp með 4 milljarða 
til að koma til móts við öryrkja en 
þau framlög verða skorin niður um 
1,1 milljarð.

„Þær tillögur voru ekki fullmótar 
og eru í vinnslu. Það er stutt í ára-
mót og ljóst að það næðist ekki að 
klára þær.“ Þetta fjármagn sé hins 
vegar naglfast í fjármálaáætlun 

og muni fara til öryrkja þótt það 
dragist.

„Það er alveg ótrúlegt að það ger-
ist hjá ellefta ríkasta landi heims. 
Svo fá öryrkjar bara brot af því sem 
þeir eru að kalla eftir. Afnám krónu 
á móti krónu skerðinga er ekki 
fjármagnað. Framhaldsskólarnir 
lækka milli ára og háskólarnir ná 
ekki OECD-viðmiði eins og lofað 
var í stjórnarsáttmála,“ segir Ágúst 
Ólafur
sighvatur@frettabladid.is

Aðhaldsaðgerðir bitni á þeim 
sem síst þurfi á þeim að halda
Breytingartillögur fyrir 
2. umræðu fjárlaga fela í 
sér frestun á verkefnum 
við nýjan Landspítala 
og minni framlög til ör-
yrkja. „Krónan að gera 
okkur erfitt fyrir.“
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Fáðu þér nýjan Kia og 
kíktu strax í pakkann
Nú er rétti tíminn til að tryggja sér nýjan Kia því veglegur kaupauki fylgir völdum 
bílum. Þú getur valið stútfullan vetrarpakka af aukabúnaði eða spennandi ferðapakka 
með gjafabréfi út í heim. Þá fá allir sem kaupa nýjan bíl frá Kia 50.000 kr. gjafabréf í 
Smáralind og allt að 50.000 kr. aukalega með því að snúa Lukkustýrinu.

Kynntu þér málið á pakkadagar.kia.is

Verð frá 4.690.777 kr.
Vetrar- eða ferðapakki, verðmæti allt að 450.000 kr.

Kia Sportage

Kynntu þér alla bílana á
pakkadagar.kia.is

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland



hafa farist í 

hamförum 

undanfar-

inna daga.44
LOS ANGELES

SACRAMENTO

SAN FRANCISCO

Camp-eldarnir

Nurse-eldarnir

Hill-eldarnir

Woolsey-eldarnir

Kalifornía logar
   Staðan í gær, 13. nóvember

Camp- og Woolsey-eldarnir eru 

stærstir og hafa valdið langmestu 

tjóni.

BANDARÍKIN Það gæti tekið leitar-
hópa og rannsakendur vikur að 
finna lík allra þeirra sem hafa látist 
í skógareldum í Kaliforníu undan-
farna daga. Þetta hafði BBC eftir 
embættismönnum í ríkinu í gær. 

Fjölmargir eldar geisa enn í þessu 
fjölmennasta ríki Bandaríkjanna 
og samkvæmt Los Angeles Times 
hefur útbreiðsla þeirra tveggja 
stærstu, sem kenndir eru við Camp 
og Woolsey, ekki verið heft nema 
um þriðjung.

Tala látinna hélt áfram að hækka 
í gær og eins og embættismenn 
benda á mun sú þróun halda áfram 
enda er hundraða enn saknað. Þegar 
Fréttablaðið fór í prentun í gær 
höfðu lík 44 fundist.

Fréttaveitan AP fjallaði ítarlega 
um störf leitarfólks í gær. Í umfjöll-
uninni kom fram að í bænum Para-
dise, þar sem Camp-eldarnir geisa 
enn, sé fjöldi hópa að störfum. 

Leitarmenn notast við einfalda 
hugmyndafræði. Tóm innkeyrsla er 
góðs viti, einn bíll vekur áhyggjur 
en fleiri brenndir bílar eru sagðir 

Leit að látnum gæti tekið vikur

uggvænlegur 
fyrirboði.

Camp-eld-
a r n i r  h a f a 
valdið mestu 

tjóni. Þeir geisa í Butte-sýslu í 
norðurhluta ríkisins á um 500 fer-
kílómetra svæði. 

Samkvæmt tölfræði sem Los 
Angeles Times birti hafa 42 farist 
í eldunum, 6.522 heimili eyðilagst 
og 260 byggingar með atvinnustarf-
semi. Þá ógna eldarnir 15.500 bygg-
ingum til viðbótar. 

Útbreiðsla eldhafsins hefur ekki 
verið heft nema um 30 prósent. Það 
er, ekki er búið að loka nema 30 
prósentum þeirra átta sem eldurinn 

getur breiðst út í. Eldarnir eru þeir 
mannskæðustu í sögu Kaliforníu og 
slógu met elda sem geisuðu í Griffith 
Park árið 1933 og urðu 31 að bana.

Woolsey-eldarnir geisa svo í suð-
urhlutanum á tæplega 400 ferkíló-
metra svæði. Þar hefur tvennt farist 
og 435 byggingar eyðilagst. Eldarnir 
ógna svo 57.000 byggingum til við-
bótar. 

Útbreiðsla hefur verið heft um 
35 prósent. Þótt slökkviliðsfólk 
hafi verið að störfum nærri upp-
tökum Woolsey-eldanna, að berj-
ast við Hill-eldana, og því komist 
tiltölulega snemma á vettvang 
náðu Woolsey-eldarnir að breiða 
hratt úr sér vegna mikilla þurrka og 
vinda. Vindhraði var um 20 metrar 
á sekúndu í gær og slökkvistarf því 
enn erfitt.

Kory Honea, lögreglustjóri Butte-
sýslu, sagði í fyrrinótt að stefnt væri 
að því að finna lík þeirra sem eru 
látnir eins fljótt og hægt er. „Af því 
ég veit hversu erfitt þetta getur verið 
fyrir aðstandendur,“ hafði AP eftir 
Honea.

Lisa Jordan, viðmælandi AP frá 
Washington-ríki, sagðist hafa keyrt 
um þúsund kílómetra til að leita 
frænda síns, Nicks Clark, og MS-
veikrar konu hans, Anne, í bænum 
Paradise. 

Hún sagði engan hafa getað veitt 
upplýsingar um hvort þau hefðu 
náð að yfirgefa svæðið né um hvort 
húsið þeirra stæði enn. „En ég held í 
vonina. Alveg þangað til maður fær 
síðustu fréttirnar verður maður að 
halda áfram að berjast.“
thorgnyr@frettabladid.is

Tala látinna í skógareld-
unum í Kaliforníu hækk-
ar enn. Leitarhópar og 
slökkviliðsfólk eiga afar 
erfitt starf fyrir höndum. 
Lítið hefur gengið að 
hefta útbreiðslu stærstu 
og mannskæðustu eld-
anna enn sem komið er.

LAND ROVER Discovery 
Sport S.
Nýskr. 3/2016, ekinn 60 þús. km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 4.990.000 kr.
Rnr.145432.

LAND ROVER Discovery 
Sport SE.
Nýskr. 8/2016, ekinn 22 þús. km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 6.290.000. kr.
Rnr. 103736.

LAND ROVER Discovery 5 SE
Nýskr. 5/2017, ekinn 44 þús. km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 10.590.000 kr. 
Rnr. 145415.

RANGE ROVER Velar 3.0
SDV6 R-dynamic
Nýskr. 1/2018, ekinn 12 þús. km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 14.890.000 kr.
Rnr. 103758.

JAGUAR - LAND ROVER
Hesthálsi 6-8 / 110 Reykjavík
525 6500 / jaguarlandrover.is

Allir bílar sem merktir eru APPROVED hafa farið í gegnum
gæðaferli notaðra Jaguar og Land Rover bíla. 
Sjón er sögu ríkari – komdu í reynsluakstur strax í dag.

NOTAÐIR LÚXUSBÍLAR
SÝNINGARSALUR - HESTHÁLSI 6
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RANGE ROVER Sport HSE
Nýskr. 6/2017, ekinn 30 þús. km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 11.500.000 kr. 
Rnr. 103773.

RANGE ROVER Evoque
Autobiography
Nýskr. 1/2017, ekinn 21 þús. km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð 7.990.000 kr. 
Rnr. 450002.

RANGE ROVER Vogue TDV6.
Nýskr. 5/2017, ekinn 45 þús. km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 16.490.000 kr.
Rnr. 103811.

LAND ROVER Discovery 4 SE.
Nýskr. 5/2015, ekinn 103 þús. km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð 7.290.000 kr. 
Rnr. 430014.

PALESTÍNA Átta hafa fallið í átökum 
sem blossuðu upp á milli ísraelska 
hersins og hersveita Hamas-sam-
takanna eftir að ísraelsk sérsveit 
felldi sjö liðsmenn Hamas hinum 
megin við landamærin að Gasa-
svæðinu á sunnudaginn. Eftir þessa 
aðgerð hafa sjö fallið á Gasasvæðinu 
í árásum Ísraela og einn Palestínu-
maður, búsettur á Vesturbakkanum, 
í aðgerðum Hamas. 

Sveitir Palestínumanna sögðu í 
gær að þær myndu hætta sprengju-
árásum sínum og koma á friði ef 
Ísraelar gerðu slíkt hið sama, að 
því er Reuters greindi frá. Miðillinn 
sagði að þetta væru mestu átök á 
svæðinu frá stríðinu árið 2014.

Ísraelskur embættismaður ræddi 
við Reuters í skjóli nafnleyndar. 
Hann sagði að Hamas-liðar ættu 
fyrst að hætta sprengjuárásum, svo 
myndu Ísraelar bregðast við.

Frá því á sunnudag hafa Palest-
ínumenn skotið rúmlega 400 eld-
flaugum á Ísrael, að því er kom fram 
á BBC í gær, og ísraelski flugherinn 
skotið á 150 skotmörk. Breski mið-
illinn greindi sömuleiðis frá því að 
Palestínumenn segðu að Egyptar 
hefðu komið á friði í gær en það 
hafa Ísraelar ekki staðfest. – þea

Sjö hafa fallið á 
Gasasvæðinu

Loftárásir á Gasa. NORDICPHOTOS/AFP
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BL HEFUR VERIÐ LEIÐANDI
Í SÖLU RAFBÍLA SÍÐAN 2013
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

BL hefur verið leileiðanðanðanandddi í ssöluöluölu rafbíbíla a allallt ft frá því aðað fyfyrstrs i rafbíllinnnn vavar ar fheheheentuntntur 1r 122. 22 júljúljúljúlí 2í 2í 013013.
Hjá BL er aðað fifinnanna memesta úrvalvalal lalandsndsinsns afaf 10100% 0% rafrafdrid fnum fólks- ogogog sensenss dibibíluílum am af ýf ýýýmsumsumsumsumm
tegegundundum,u  stærðærðum um og drædrægnigni seseseem em er stöðöðugtug  að aukast. Verererðurðurðu  næstist bíbíllill nn nn þinþinn rn rafbafbbíllíllíllíll???

UmU leið oog vg viðið þökþökkumm rarafmafmagnagnaðar viviiðtöðð kur áá liðliðnumnumm árárárumum, þá óskumum viviðð
GuðGuðjónjóni Hi Hugbugbergerg BjB örnör ssyssyni ni till hahamingjug mememeð þþúsuúsuundandnd stata rarafbífbílinlinn sn ssememm viðviðvið afafhenhenhendumdumdum.



Frá degi til dags

Halldór
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Hér er ekki 

verið að biðja 

um sérstaka 

fyrirgreiðslu, 

heldur að 

allir sitji við 

sama borð.

 

Ef horfið 

yrði frá 

arðgreiðslu-

áformum 

mætti nýta 

samsvarandi 

fjárhæð til 

gjaldskrár-

lækkana í 

Reykjavík. 

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Orkuveitan er langverðmætasta eign Reykjavíkur-
borgar í fjárhagslegu tilliti. Borgin á um 94% hlut 
í félaginu. Síðustu ár hefur að ýmsu leyti tekist að 

koma böndum á reksturinn eftir langan óstjórnartíma. En 
hvað veldur árangrinum?

Í kjölfar hrunsins réðst Orkuveitan í aðgerðir til að rétta 
reksturinn við. Það gerðu flest fyrirtæki landsins. Orku-
veitan bjó hins vegar við þann munað – ólíkt öðrum fyrir-
tækjum – að geta velt stórum hluta sinna rekstrarvand-
ræða yfir á borgarbúa. Sérstakur árangur í rekstrinum var 
fenginn með gjaldskrárhækkunum, láni frá borgarbúum 
og frestun nauðsynlegra innviðafjárfestinga. Ráðstöf-
unum sem allar bitnuðu á borgarbúum.

Nú þegar reksturinn hefur náð jafnvægi væri eðlilegt 
að hlutur borgarbúa yrði réttur. Því fer þó fjarri. Áform 
standa nú til ríflega 14 milljarða arðgreiðslna til Reykja-
víkurborgar næstu sex árin. Samhliða birtast engin áform 
um veglegar gjaldskrárlækkanir til neytenda. Heimilin 
greiddu fyrir rekstrarvanda Orkuveitunnar. Með sam-
bærilegum hætti ættu þau að njóta ávaxtanna. Ef horfið 
yrði frá arðgreiðsluáformum mætti nýta samsvarandi fjár-
hæð til gjaldskrárlækkana. Það gæti að meðaltali sparað 
hverju heimili nærri 50 þúsund krónur árlega. Gróflega 
áætlað samsvarar það tæplega 300 þúsund krónum næstu 
sex árin. Valið stendur milli þess að færa þessa fjármuni 
í hendur stjórnmálamanna eða færa þá í þínar eigin 
hendur. Í efnahagskreppu hækkaði fyrirtæki í einokunar-
stöðu gjaldskrár á versta tíma fyrir sína viðskiptavini. 
Með einu pennastriki. Nú þegar rekstur Orkuveitunnar 
hefur verið réttur við hafa gjaldskrár ekki verið lækkaðar 
svo neinu nemur. Þessu þarf að breyta. Óþarflega háar 
gjaldskrár sem leiða til arðgreiðslna í hendur stjórnmála-
manna eru ekkert annað en dulbúin skattheimta.

Á næsta borgarstjórnarfundi mun ég leggja fram tillögu 
þess efnis að Reykjavíkurborg hverfi frá arðgreiðslu-
kröfum í eigendastefnu Orkuveitunnar. Gjaldskrár Orku-
veitunnar verði lækkaðar á Reykvíkinga til samræmis. 
Þetta er pólitísk ákvörðun. Ávinningurinn væri tvíþættur. 
Orkuveitan færðist nær hlutverki sínu sem orkufyrirtæki 
í almannaeigu – og borgarbúar fengju bót í heimilisbók-
haldið.

Heimilin njóti ágóðans

Hildur  
Björnsdóttir
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins í 
Reykjavík

         Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

Vatnskælar á frábæru verði

25-35%  
Afsláttur

 Keyptann og eigðann
 Ekkert mánaðargjald
 Lítið viðhald
 Sjá nánar á  
heimasíðu Kælitækni 
www.kaelitaekni.is

Sannspár
Sá sem skrifaði þennan dálk í 
Fréttablað mánudagsins stakk 
upp á því að Jón Gnarr myndi 
„fara að nýlegu dæmi Banksys 
og skella myndinni í pappírs-
tætarann“. Orðin voru skrifuð 
í samhengi við stóra Banksy-
málið sem hefur tröllriðið 
reykvískri stjórnmálaumræðu 
undanfarna daga og snýst um 
verðmæti verks eftir Banksy 
sem Jón Gnarr fékk að gjöf gegn 
því að það myndi hanga á skrif-
stofu borgarstjóra. Jón hefur 
síðan sagt að myndin sé ódýr 
eftirprentun og í gær tilkynnti 
hann að hann hefði, í samráði 
við eiginkonu sína, ákveðið að 
farga verkinu. Ekki er hægt að 
fullyrða að þessi hugmynd hafi 
kviknað við lestur á Frétta-
blaðinu.

Núll turna stjórnmál
Víða í hinum vestræna heimi 
eru tveir turnar allsráðandi í 
stjórnmálunum. Þetta sést best í 
Bandaríkjunum en hefur einnig 
verið reglan lengi í Bretlandi 
svo fáein dæmi séu nefnd. Allt 
önnur mynd birtist í könnun 
sem MMR birti í gær um fylgi 
íslenskra flokka ef kosið yrði 
til þings í dag. Miðað við þá 
könnun má eiginlega tala um 
að hér sé enginn turn. Meira að 
segja Sjálfstæðisflokkurinn, sem 
hefur lengi getað talist mikill 
turn, mælist ekki með nema 
nítján prósent. 
thorgnyr@frettabladid.is

Fáar ríkisstofnanir eru jafn óþarfar og fjöl-
miðlanefnd. Engum dylst erfitt ástand á 
íslenskum fjölmiðlamarkaði, nema helst 
fjölmiðlanefnd, sem ætlað er í orði „að 
efla fjölmiðlalæsi, fjölbreytni og fjölræði í 

fjölmiðlum“. Á borði virðist hlutverk nefndarinnar 
felast í því að leggja stein í götu fjölmiðla með 
sektum, boðum og bönnum. Í umboði stjórnvalda.

Nýlegt dæmi er þegar nefndin varði tíma og skattfé 
í að sekta íslenska tímaritið Glamour fyrir að birta 
áfengisauglýsingar í blaðinu. Í bókaverslunum er 
því þó raðað við hlið erlendra keppinauta á borð við 
amerísku útgáfu Glamour, sem virðist hafa fullt leyfi 
til að birta íslenskum lesendum áfengisauglýsingar.

Íslenska Glamour er gefið út í bresku félagi. Með 
þeirri tilhögun var látið á það reyna hvort íslenska 
Glamour gæti notið jafnræðis á við erlend systurblöð 
án þess að eiga yfir höfði sér háar sektir frá fjölmiðla-
nefnd.

Nefndin lét sér hins vegar ekki nægja að eltast 
við miðilinn á Íslandi, heldur brá sér til Bretlands 
og sektaði blaðið. Engar spurnir hafa borist af því 
að forsvarsmenn breskra, bandarískra eða danskra 
tímarita, sem seld eru hér á landi og birta sams 
konar auglýsingar, hafi fengið sambærilegar sektir.

Þessi furðulega sektarákvörðun var staðfest fyrir 
íslenskum dómstólum í vikunni.

Langt er síðan öllum varð ljóst að ekki er hægt að 
viðhalda banni við áfengisauglýsingum. Þær eru alls 
staðar, líkt og bent hefur verið á. Sá málflutningur 
virðist seint ætla að berast þeim til eyrna sem hafa 
með málið að gera. Meðal annars þess vegna lifir til-
gangslaus stofnun á borð við fjölmiðlanefnd góðu lífi.

Áfengisauglýsingar er að finna á Facebook og 
samfélagsmiðlareikningum íslenskra áhrifavalda, 
í útsendingum frá íþróttaleikjum og erlendum 
tímaritum sem flutt eru til landsins. Þótt þær séu 
bannaðar í íslenskum dagblöðum og meira að segja 
íslenskum tímaritum sem eru starfrækt frá Bretlandi 
verður ekkert við því gert að áfengi er og verður aug-
lýst. Öll rök fyrir banninu féllu um sjálf sig þegar fólk 
áttaði sig á því fyrir löngu að internetið væri komið 
til að vera.

Alþjóðlegir netrisar, eins og Google og Facebook, 
hafa beinlínis lögverndað forskot á íslensku 
miðlana, sem vitaskuld verða undir. Erlendu miðl-
arnir greiða ekki skatta hér á landi og lúta ekki sömu 
íþyngjandi reglum og þeir íslensku.

Kannski er vandamálið einfaldlega að fjölmiðla-
nefnd talar ekki útlensku. Á meðan tapa íslenskir 
fjölmiðlar. Innlendir auglýsendur beina viðskiptum 
sínum tilneyddir til útlanda og alþjóðlegir netrisar 
græða á meðan íslenskir fjölmiðlar segja upp fólki. 
Hér er ekki verið að biðja um sérstaka fyrirgreiðslu, 
heldur að allir sitji við sama borð. Ekki veitir af í 
alþjóðavæddum heimi.

Ef ætlun menntamálaráðherra er ekki að láta 
frjálsa fjölmiðla deyja út á sinni vakt þarf hún að 
minnsta kosti að búa þannig um hnútana að þeir fái 
að starfa í friði fyrir óþarfri nefnd um lög sem stand-
ast ekki tímans tönn. Það er lágmark.

Föst í fornöld
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Þótt enn finnist ein-
staklingar sem hrista 
höfuðið í afneitun um 
ábyrgð mannskepn-
unnar á hlýnun jarðar 
þá minnir veðrátta og 

sífelldar hamfarir á að veðurlagið 
breytist hratt. Takist okkur ekki að 
stemma tímanlega stigu við yfir-
vofandi vá, mun hluti jarðarinnar 
verða óbyggilegur. Með bráðnun íss 
á heimskautasvæðunum og þaraf-
leiðandi hækkun sjávarmáls samfara 
ofþornun heimssvæða munu millj-
ónir flóttafólks leggja lönd undir fót 
í leit að lífvænlegum landsvæðum. 
Flóttafólk flykkist nú þegar norður 
á bóginn vegna þurrka bæði til Evr-
ópu og BNA. Hermönnum á landa-
mærum BNA verður skipað að beita 
skotvopnum til að stöðva för þessa 
örvæntingarfulla fólks, sem engu 
hefur að tapa nema lífinu.

Parísarsamkomulagið er sagt vera 
síðasta tækifærið til að afstýra ham-
förunum. Þótt málamiðlunin sem 
þjóðarleiðtogarnir sættust þar á, 
hafi ekki verið sérstaklega róttæk, 
þá er ljóst að árangurinn almennt er 
óburðugur. Vestræn neysluhyggja er 
í miklum landvinningum víða um 
heim. Fáir virðast reiðubúnir til að 
slaka á. Við Íslendingar höfum farið 
okkar fram án tillits til samkomu-
mála og sáttmála. Við erum með 
áform um mikla aukningu nánast 
á öllum sviðum efnahagsumsvifa, 
fyrirætlanir sem munu enn auka á 
losun okkar. Það mun verða okkur 
dýrkeypt.

Engin þjóð í Evrópu losar hlut-
fallslega meira magn koltvísýrings 
út í andrúmsloftið en við. Flest öll 
athafnasvið okkar eru þar stórtæk. 
Undanskilin frá þessu er þó inn-
lend orkuöflun. Stóriðjan, sjávarút-
vegurinn, landbúnaðurinn og ferða-
iðnaðurinn eru allt atvinnugreinar 
sem losa mikinn koltvísýring. Þá losa 
flutningar í lofti og á legi ásamt 
stóriðju mikið. Þá má geta þess að 
gámatröll sjóflutninga eru sögð 
menga og losa meira en allur bílaflot-
inn. Flugvélar eru heldur engin loft-
hreinsunarverkfæri. Lífsmáti okkar 
er skaðlegur fyrir jörð, loft og lög. 
Langmest þekkt losun kolefnis hér-
lendis kemur frá þrennunni sjávar-
útvegi, landbúnaði og landnotkun.

Vegna þess hve árangur okkar er 
öfugsnúinn er áríðandi að forgangs-
raða aðgerðum rétt. Við þurfum að 
hefjast handa þar sem losunin er 
langmest. Banvænt er að slá hlífðar-
skildi um þau svið, þar sem yfir-
gnæfandi hluti losunarinnar á sér 
stað, þ.e. í landbúnaði ásamt land-
notkun og sjávarútvegi. Langstærsti 
einstaki, þekkti orsakavaldur losunar 
koltvísýrings hérlendis kemur frá 
því sem kallað er landnotkun. Talið 
er að eyðiflákar, ofbeitt rýrt land og 
framræstar mýrar telji um ⅔ hluta 
þeirrar losunar, sem við sem þjóð 
berum ábyrgð á. Aukin skógrækt þarf 
að ráðast á uppblásturs- og ofbeitar-
svæði en láta gras- og kjarrlendi sitja 
á hakanum. Landgræðslan verður að 
einhenda sér í eyðiflákana og setja 
verður tvíefldan kraft í endurheimt 
votlendis. Aðeins vatn bindur losun.

Allt í plati?
Ríkisstjórnin hefur nýlega greint 
frá áherslum sínum í loftslags-
málum. Þar er gert ráð fyrir að verja 
6,8 milljörðum króna næstu sex árin, 
að jafnaði 1,3 milljörðum króna að 
jafnaði á ári eða tæpum 0,20% af 
ríkisútgjöldum. Þessi fjárupphæð er 
okkar framlag til björgunar jörðinni 
frá því að verða nánast óbyggileg. Á 
sama tíma erum við að veita ótalda 
milljarða árlega til að offramleiða 

Háskalegt tvíræði
Þröstur  
Ólafsson
hagfræðingur

lambakjöt til ríkisstyrkts útflutn-
ings! Það vekur athygli að samtímis 
þessum ágætu áformum fer íslenskur 
ráðherra alla leið til Kína til að fá þar-
lenda til að kaupa héðan lambakjöt. 
Ráðherra stundar þarna markaðs-
starf til að hægt sé að halda áfram 
offramleiðslu á kjöti sem er mjög 
losunarrík starfsemi.

Kínverjar eru sniðugir. Þeir láta 
Suður-Ameríku og einstaka önnur 
lönd sjá sér fyrir kjöti, en framleiðsla 
þess er afar skaðleg vegna losunar 

gróðurhúsalofttegunda og óhóflegrar 
vatnsnotkunar. Jafnframt greindu 
fréttir frá því að tekist hefði að selja 
500 tonn af lambakjöti til Indlands! 
Ekki bara framleiðsla kjötsins hér 
heima, heldur ekki síður kolsvart 
kolefnisspor flutninganna yfir meira 
en hálfan hnöttinn, gengur þvert á 
yfirlýsingar og skuldbindingar okkar 
í loftslagsmálum.

Hvers konar tvískinnungur og 
blekking eru hér á ferð. Er þetta 
kannski allt í plati? Er það virkilega 

á verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar að 
niðurgreiða framleiðslu og flutning 
lambakjöts alla leið til Austur-Asíu, 
sem auka mun kolefnisspor okkar 
verulega á sama tíma og verið er 
eyða fjármunum í að binda losun hér 
heima? Á að standa þannig að málum 
að allir aðrir en stóriðja, sjávar útvegur 
og landbúnaður gangist undir skuld-
bindingar sem leiða eiga til minni 
losunar, meðan þeir sem bera stærsta 
ábyrgð á henni verða undanskildir, og 
það á umhverfisvakt VG?

Ekki bara framleiðsla 

kjötsins hér heima, heldur 

ekki síður kolsvart kolefnis-

spor flutninganna yfir meira 

en hálfan hnöttinn, gengur 

þvert á yfirlýsingar og skuld-

bindingar okkar.

JAFNVÆGI 

STYRKUR

Veldu sterkan lífeyrissjóð

Borgartún 29 · 105 Reykjavík · Sími 510 7400 · www.sl.is

BESTA
LANGTÍMAÁVÖXTUN

2018*

Með því að greiða í traustan lífeyrissjóð leggur þú grunn að þinni framtíð.
SL lífeyrissjóður hefur náð einstökum árangri í langtímaávöxtun og fékk hann 
nýverið verðlaun hjá óháðum matsaðila fyrir hæstu ávöxtun sameignarsjóðs á 
20 ára tímabili.*   

SL er sjálfstæður lífeyrissjóður og starfar ekki í tengslum við stéttarfélag. 
Sjóðurinn er opinn öllum launþegum og sjálfstætt starfandi einstaklingum.

og hlúðu að þínum farvegi

*Samkvæmt úttekt Verdicta
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ÍSLENDINGASÖGUR

Sýning í tali og tónum, byggð á sögum Íslendinga fyrr og nú, 
ofin í myndrænan ljósagjörning.

Aðgangur að sýningunni er ókeypis en boðsmiða má nálgast á 
vef Hörpu, harpa.is/fullveldi eða í síma 528 5050. 1000 miðar 
eru í boði og má hver og einn skrá sig fyrir tveimur miðum.

Að sýningunni standa forsætisráðuneytið í samstarfi við 
Sinfóníuhljómsveit Íslands, Hörpu og RÚV.

Nánari upplýsingar á fullveldi1918.is og harpa.is

SINFÓNÍSK SAGNASKEMMTUN

HÁTÍÐARVIÐBURÐUR Í ELDBORG HÖRPU

FULLVELDISHÁTÍÐ 1. DESEMBER 2018

Stjarnan - Selfoss 25-21 
Stjarnan: Þórey Anna Ásgeirsdóttir 7, 
Kristín Guðmundsdóttir 6, Hanna Guðrún 
Stefánsdóttir 4, Elísabet Gunnarsdóttir 3.  
Selfoss: Kristrún Steinþórsdóttir 6, Harpa 
Sólveig Brynjarsdóttir 4, Perla Ruth Alberts-
dóttir 3.  

KA/Þór - Haukar 27-29 
KA/Þór: Katrín Vilhjálmsdóttir 6, Martha 
Hermannsdóttir 6, Sólveig Lára Kristjáns-
dóttir 6.  
Haukar: Maria Ines da Silva Pereira 9, Hekla 
Rún Ámundadóttir 4, Ragnheiður Ragnars-
dóttir 4, Karen Helga Díönudóttir 4, Turið 
Arge Samuelsen 3. 
Efri
Valur 13
ÍBV  13
Haukar  12
Fram 10 

Neðri 
KA/Þór  8
HK  6 
Stjarnan 5
Selfoss  3

Nýjast
Olís-deild kvenna

KÖRFUBOLTI Helena Sverrisdóttir er 
á heimleið eftir stutt stopp hjá Ceg-
lédi í Ungverjalandi.

„Því miður var þetta ekki nógu 
gott á staðnum sem ég var á og við 
erum að flytja heim. Ekkert af því 
sem var lofað stóðst,“ sagði Hel-
ena í samtali við Fréttablaðið eftir 
æfingu íslenska landsliðsins í gær. 
Fram undan eru leikir gegn Slóvakíu 
og Bosníu í undankeppni HM 2019.

„Ég vil ekki vera að drulla yfir 
þetta en það var einhvern veginn 
allt að, innan vallar sem utan; 
stjórnin, aðstaðan, aðgangur að 
sjúkraþjálfurum og læknum. Ef ég 
væri 22 ára og nýbyrjuð í brans-
anum hefði ég látið mig hafa þetta 
og klárað tímabilið. En ég er með 
mann og barn og mér finnst óþarfi 

að við séum að ýta okkur í gegnum 
eitthvað sem er ekki þess virði,“ 
sagði Helena.

Hún lék með Haukum á árunum 
2015-18 og varð Íslandsmeistari 
með liðinu á síðasta tímabili. Hel-
ena segir óvíst hvar hún leikur í 
vetur, enda stutt síðan hún fékk sig 
lausa frá Ceglédi.

„Veit það ekki. Það kemur í ljós. 
Þetta gerðist bara á síðasta sólar-
hring. Þjálfarinn úti hætti og fékk að 
losa samninginn minn. Við ætlum 
bara að skoða þetta. Við höfum 
nokkra daga til að hugsa málið,“ 
sagði Helena sem er í sambúð með 
körfuboltamanninum Finni Atla 
Magnússyni. Hann lék með Hauk-
um 2015-18 en fékk nýlega félaga-
skipti yfir í KR. – iþs

Helena á heimleið
Helena á landsliðsæfingu í íþróttahúsi Fjölnis í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FÓTBOLTI Þrátt fyrir að íslenska 
karlalandsliðið í knattspyrnu eigi 
ekki möguleika á að komast upp úr 
riðli sínum í A-deild Þjóðadeildar 
UEFA getur sigur í lokaleik liðsins 
gegn Belgíu sem fram fer ytra annað 
kvöld skipt sköpum.

Með sigri gegn Belgum á liðið enn 
möguleika á því að vera í einu af tíu 
efstu sætum A-deildar sem gefur 
sæti í efsta styrkleikaflokki þegar 
dregið verður í riðla fyrir undan-
keppni EM 2020 í Dublin á Írlandi 
2. desember næstkomandi.

Til þess að það gangi eftir þurfa 
úrslit í öðrum riðlum að vera hag-
stæð. Tólf lið eru í A-deild Þjóða-
deildarinnar, en Ísland er stigalaust 
fyrir lokaleik sinni í keppninni og 
Þýskaland, Króatía og Pólland eru 
öll með eitt stig fyrir lokaumferð 
riðlakeppninnar.

Íslenska liðið kom saman í Bruss-
el á mánudaginn og er undirbún-
ingur þess í fullum gangi. Æfingar 
liðsins á mánudaginn og í gær fóru 
fram á æfingavelli við hlið Koning 
Boudewijn Stadion, þjóðarleik-
vangs Belga. Æfing íslenska liðsins í 
kvöld og svo leikurinn sjálfur annað 
kvöld fara fram á þjóðarleikvang-
inum. Búist er við um 400 íslenskum 
stuðningsmönnum á leikinn. – hó

Sigur gæti 
skipt máli í 
drættinum 

Mikilvægur sigur hjá Stjörnunni

Elísabet Gunnarsdóttir vindur sér fram hjá Hrafnhildi Hönnu Þrastardóttur í fallbaráttuslag Stjörnunnar og Selfoss í gærkvöldi. Stjarnan fór með 
sannfærandi sigur af hólmi og kom sér þar af leiðandi úr botnsæti deildarinnar, en Selfoss vermir þess í stað botnsætið. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

FÓTBOLTI  Argentínumaðurinn 
Santiago Solari hefur samið við 
Real Madrid um að vera aðalþjálf-
ari karlaliðs félagsins í knattspyrnu 
næstu þrjú árin. Spænskir fjölmiðlar 
greindu frá því á mánudaginn að 
spænska félagið hefði ákveðið að 
Solari myndi stýra liðinu út yfir-
standandi keppnistímabil.

Félagið sendi svo frá sér tilkynn-
ingu  í gærkvöldi  þar sem fram 
kemur að samið hafi verið við Sol-
ari til ársins 2021. Solari hefur verið 
við stjórnvölinn hjá Madridarliðinu 
síðan Julen Lopetegui var látinn 
taka pokann sinn um síðustu mán-
aðamót. – hó

Solari semur  
til þriggja ára 

Rúrik Gíslason. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 
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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

Andri í skotlínu 
endurskoðenda 

Aðaleigandi Primera-samstæðunnar 
hafnar því að ranglega hafi verið 
staðið að gerð ársreikninga félaga 
innan ferðaþjónustusamstæðunnar. 
Endurskoðendur telja verulegan 
vafa leika á því hvort Primera 
Air hafi verið heimilt að innleysa 
hagnað vegna sölu á flugvélum 
sem eru enn í smíðum og til stóð að 
afhenda á næsta ári. » 8-9

»2
Skuldabréfaeigendur 

WOW air fá 20 prósenta 

þóknun

Yfirtaka Icelandair Group á WOW air 
er háð því skilyrði að kaupréttir að 
hlutafé í síðarnefnda félaginu verði 
felldir niður. Í staðinn fá eigendur 
skuldabréfa WOW air aukagreiðslu.

»4
Launaskrið mun brjótast 

fram í viðskiptahalla

Verði laun hækkuð umfram fram-
leiðni og brjótist hækkunin hvorki 
fram í verðbólgu né atvinnuleysi 
má búast við miklum áhrifum á 
viðskiptajöfnuð samkvæmt nýrri 
skýrslu. Ýtrustu kröfur leiði til halla 
sem nemur yfir helmingi af lands-
framleiðslu.

»14
Glasið hálffullt?

„Góðu fréttirnar eru þær að þrátt 
fyrir versnandi verðbólguhorfur til 
skemmri tíma virðast verðbólgu-
væntingar til lengri tíma vera stöð-
ugar og lágar,“ segir Agnar Tómas 
Möller, framkvæmdastjóri Sjóða hjá 
GAMMA, í aðsendri grein.
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Eigendur skuldabréfa WOW 
air munu á næstu vikum 
greiða atkvæði um þá til-
lögu flugfélagsins að kaup-
réttir þeirra að hlutafé í 
félaginu verði felldir niður. 

Þess í stað býðst WOW air til að greiða 
bréfin á lokagjalddaga haustið 2021 
með 20 prósenta þóknun.

Í bréfi WOW air til skuldabréfaeig-
endanna, dagsettu 9. nóvember, segir 
að það sé skilyrði þess að yfirtaka 
Icelandair Group á félaginu nái fram 
að ganga að kaupréttirnir falli niður. 
Því til viðbótar eru þau skilyrði meðal 
annars sett í kaupsamningi Icelandair 
Group og WOW air að veðtryggingum 
að hlutafé í síðarnefnda félaginu verði 
aflétt og að skuldabréf félagsins verði 
ekki skráð á markað í Stokkhólmi.

Atkvæðagreiðslu eigenda skulda-
bréfanna um breytta skilmála 
bréf anna lýkur 6. desember næst-
komandi en áskilið er að tveir þriðju 
eigendanna, miðað við fjárhæð, sam-
þykki tillögur WOW air. Stærð skulda-
bréfaflokksins nemur 60 milljónum 
evra, jafnvirði 8,4 milljarða króna.

Þeir sem tóku þátt í skuldabréfa-
útboði flugfélagsins, sem lauk um 
miðjan septembermánuð, fengu sem 
kunnugt er kauprétt að hlutafé í félag-
inu sem nemur helmingi af höfuðstól 
skuldabréfanna. Tillaga WOW air, sem 
nú liggur fyrir, felst í því að kauprétt-
irnir verði felldir úr gildi og í staðinn 
muni félagið greiða eigendum skulda-
bréfanna höfuðstól bréfanna á gjald-
daga, eftir þrjú ár, auk þóknunar sem 
nemur 20 prósentum af höfuðstóln-
um. Þá eru vextir á skuldabréfunum 
um níu prósent á ári.  

„Fullvissir“ stjórnendur
Í bréfinu til skuldabréfaeigendanna, 
sem birt var á vef WOW air fyrir helgi, 
er rakið að skuldabréfaútgáfa flug-
félagsins hafi verið byggð á viðskipta-
áætlun fyrir árið 2019 sem hafi gert 
ráð fyrir að EBITDAR – hagnaður fyrir 
afskriftir, fjármagnsliði, leigu og skatta 
– yrði þá 142 milljónir dala borið 
saman við 42 milljónir dala á síðustu 
tólf mánuðum. Á meðan á útboðinu 
stóð eru stjórnendur WOW air sagðir 
í bréfinu hafa verið „fullvissir“ um 
að lánsféð myndi duga þar til sjóðs-
streymi félagsins yrði jákvætt.

Í kjölfar útboðsins hafi hins 
vegar aðstæður á flugmarkaði farið 
versnandi, meðal annars með þeim 
afleiðingum að lausafjárstaða WOW 
hafi versnað hratt á síðustu vikum. 
Ytra rekstrarumhverfi flugfélaga hafi 
breyst til hins verra, með hærra olíu-
verði, lægri flugfargjöldum og harðri 
samkeppni, og þá hafi nýlegt gjaldþrot 
Primera Air ekki bætt úr skák. Er tekið 
fram í bréfinu að vaxandi íhaldssemi 
hafi jafnframt gætt á meðal kröfuhafa.

Af þessum ástæðum hafi Skúli 
Mogensen, forstjóri og eini eigandi 
WOW air, ákveðið að ganga til við-
ræðna við Icelandair Group til að 
tryggja áframhaldandi rekstur félags-
ins og veita því möguleika á að efna 

skuldbindingar sínar gagnvart skulda-
bréfaeigendunum.

Hluthafar Icelandair munu greiða 
atkvæði um yfirtökuna á WOW air á 
hluthafafundi í lok mánaðarins en hún 
er jafnframt háð samþykki Samkeppn-
is eftirlitsins. Á sama fundi verður kosið 
um tillögu um að heimila stjórn að 
auka hlutafé Icelandair um allt að 960 
milljónir króna að nafnverði.

Í tilkynningu Icelandair vegna 
kaupanna kom fram að félögin yrðu 
áfram rekin undir sömu vörumerkjum. 
Með yfirtökunni skapaðist tækifæri til 
sóknar á nýja markaði auk þess sem 
gert væri ráð fyrir að einingakostn-
aður Icelandair Group lækkaði. Skúli 
mun að lágmarki eignast 1,8 prósenta 
hlut í sameinuðu félagi, að virði 1,1 
milljarður króna miðað við núverandi 
gengi bréfa í Icelandair Group, en verð-
ið getur hækkað í 6,6 prósenta hlut, að 
uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Íslendingar með þriðjung
Eins og Markaðurinn hefur greint frá 
voru íslenskir fjárfestar með 37 pró-
sent af heildareftirspurninni í skulda-
bréfaútgáfu WOW air í september eða 
sem nemur um 22 milljónum evra. 
Tveir sjóðir í stýringu GAMMA Capital 
Management fjárfestu til dæmis fyrir 
samanlagt tvær milljónir evra.

Bandarískir fjárfestar keyptu um 
fjórðunginn af útgáfunni og fjárfestar 
frá Norðurlöndunum 19 prósent á 
meðan afgangurinn – um 19 prósent 
– var seldur til annarra fjárfesta í Evr-
ópu. Engir einkafjárfestar tóku þátt í 
útboðinu sem norska verðbréfafyrir-
tækið Pareto Securities hafði yfirum-
sjón með. kristinningi@frettabladid.is

Skuldabréfaeigendur  
fá 20 prósenta þóknun
Yfirtaka Icelandair Group á WOW air er háð því skilyrði að kaupréttir að hlutafé 
í síðarnefnda félaginu verði felldir niður. Í staðinn fá eigendur skuldabréfa WOW 
air aukagreiðslu. Kosið verður á næstu vikum um breytta skilmála bréfanna. 

Skúli Mogensen, forstjóri og eini eigandi WOW air, mun að lágmarki fá 1,8 prósenta hlut í sameinuðu félagi Icelandair 
Group og WOW að virði 1,1 milljarður króna miðað við núverandi gengi hlutabréfa í Icelandair. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

Þýska fjármálafyrirtækið MainFirst 
Bank fer með eins prósents eignar-
hlut í Arion banka, samkvæmt nýjum 
lista yfir stærstu hluthafa bankans, 
og er fyrirtækið þannig ellefti stærsti 
hluthafinn í bankanum. Samkvæmt 
heimildum Markaðarins var MainFirst 
Bank, sem er umsvifamikill í eigna- og 
sjóðastýringu, á meðal þeirra fjárfesta 
sem keyptu hvað stærstan hlut í hluta-
fjárútboði Arion banka síðasta sumar. 
Eins prósents eignarhlutur félagsins 
er metinn á um 1,6 milljarða króna 
miðað við núverandi gengi hlutabréfa 
í Arion banka.

Um 200 manns starfa hjá MainFirst 
Bank en þar af sinna um 60 manns 
greiningum á evrópskum hlutabréfum, 
að því er segir í frétt Reuters. Höfuð-
stöðvar fyrirtækisins eru í Frankfurt í 
Þýskalandi en fyrirtækið hefur starfs-
stöðvar víða í Evrópu, til dæmis í Lúx-

emborg, Zürich, Lundúnum og París.
Sjóðir á vegum bandaríska eigna-

stýringarfyrirtækisins Eaton Vance 
hafa á síðustu vikum haldið áfram að 
bæta við sig í Arion banka og fara nú 
með samanlagt ríflega 2,6 prósenta 
hlut. Til samanburðar áttu sjóðirnir 
um 1,2 prósenta hlut í kjölfar skráning-
ar bankans á hlutabréfamarkað í júní.

Hlutabréf í Arion banka hafa lækkað 
um 14 prósent í verði frá því verðið 
náði toppi í byrjun september. Stendur 
það nú í 80,8 krónum á hlut. Gengi 
bréfanna hefur hækkað um tæplega 8 
prósent frá útboði bankans í júní. – kij

Þýskur banki í hóp stærstu hluthafa Arion banka

37%
af skuldabréfaútgáfu 

WOW air voru seld til  

íslenskra fjárfesta.

1.600
milljónir króna er virði eins 

prósents hlutar MainFirst.

Íslandsbanki hafnaði nýverið tillögu 
Gamla Byrs, sem lauk nauðasamn-
ingum í janúar árið 2016, að sáttum í 
ágreiningsmáli um virði útlánasafns 
sem bankinn keypti af Byr og ríkis-
sjóði haustið 2011. Gamli Byr taldi 
jafnframt gagntilboð bankans, sem 
var það sama og bankinn lagði fram í 
byrjun ársins, óviðunandi.

Fram kemur í bréfi sem stjórn 
Gamla Byrs sendi kröfuhöfum 7. nóv-
ember síðastliðinn og Markaðurinn 
hefur undir höndum að félagið hafi 
– í kjölfar uppbyggilegra viðræðna 
við fulltrúa Íslandsbanka – gert bank-
anum formlegt sáttatilboð til þess að 
binda enda á deiluna. Bankinn hafi í 
fyrstu brugðist jákvætt við tilboðinu 
en síðar hafnað því og lagt fram sama 
gagntilboð og í janúar síðastliðnum.

Samkvæmt heimildum Markaðar-
ins var tilboð Gamla Byrs lítillega 
hærra en gert var ráð fyrir í óform-
legum viðræðum deilenda fyrir um 
ári. Var þá áætlað að ríkið myndi fá 
– á grundvelli sáttatillögu Byrs – um 
þrjá milljarða króna í sinn hlut. Slík 
greiðsla hefði þá verið þríþætt, í formi 
tveggja milljarða króna stöuðugleika-
framlags, lausnargjalds til Íslands-
banka og útgreiðslu til bankans sem 
kröfuhafa í slitabúinu, en bankinn á 

um átta prósent krafna í Gamla Byr.
Í áðurnefndu bréfi til kröfuhafa 

Gamla Byrs segir að þrátt fyrir að enn 
beri mikið á milli félagsins og Íslands-
banka hafi deilendur heitið því að 
halda viðræðum áfram.

Gert er ráð fyrir að frávísunarkrafa 
Gamla Byrs í skaðabótamáli Íslands-
banka á hendur félaginu verði tekin 
fyrir í héraðsdómi á morgun. Á 
sama tíma er búist við því að niður-
staða dómkvaddra matsmanna, sem 
bankinn fékk til þess að meta meint 
fjártjón sitt, liggi fyrir en hátt í fimm 
ár eru síðan matsmennirnir voru 
skipaðir. – kij

Íslandsbanki hafnaði 
sáttatilboði Gamla Byrs

Birna Einarsdóttir, bankastjóri Ís-
landsbanka. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fréttablaðið hefur opnað nýjan vef, 
markadurinn.is, sem er sérsniðin 
upplýsingaveita um allt sem máli 
skiptir í viðskiptalífinu. Þar verður 
meðal annars hægt að fylgjast með 
nýjustu viðskiptafréttum, innlend-
um og erlendum, gengi hluta- og 
skuldabréfa, ávöxtun fjárfestingar-
sjóða og nálgast upplýsingar úr árs-
reikningum fyrirtækja. 

Samhliða þessari auknu þjónustu 

við lesendur mun Markaðurinn, 
vikulegt viðskiptablað Fréttablaðs-
ins, stækka og verður hér eftir sextán 
blaðsíður. Ritstjórn Markaðarins 
mun á komandi vikum kynna til 
leiks nýja efnisflokka og þannig um 
leið efla blaðið sem helsta vettvang 
frétta í íslensku viðskiptalífi. – hae

Nýr vefur um viðskipti  
og stærri Markaður    
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Volvo xc90 AWD

margverðlaunaður
lúxusjeppi
Volvo XC90 AWD hefur verið hlaðinn lofi frá því 
hann kom fyrst á markað sem endurspeglast í 
meira en 65 alþjóðlegum verðlaunum. Hann var 
kynntur sumarið 2015 á Íslandi og valinn Bíll ársins 
á Íslandi 2016 og skömmu síðar Jeppi ársins í 
Bandaríkjunum. Honum hefur hlotnast fjöldi 
annarra verðlauna m.a. öruggasti bíllinn og
öruggasti stóri jeppinn af EURO NCAP og hlaut 
Top Safety Pick af Bandarísku umferðaröryggis-
stofnuninni (IIHS).
Volvo XC90 AWD er skandínavískur lúxus beint frá 
Gautaborg hlaðinn búnaði og þægindum. 

XC90 AWD dísil verð frá: 8.990.000 kr.

XC90 AWD T8 tengitvinn verð frá: 10.190.000 kr.

Volvo XC60 AWD er sannarlega einstakur bíll.
Hann var valinn heimsbíll ársins 2018 af World 
Car Awards og öruggasti bíllinn hjá EURO NCAP
árekstrarprófunarstofnuninni. Hann var einnig 
valinn jeppi ársins 2018 af Bandalagi íslenskra 
bílablaðamanna og hefur hlotið fjölda annarra 
verðlauna.
Volvo XC60 AWD er skandinavísk nútímahönnun 
að innan og utan og sænsk gæðaframleiðsla 
beint frá Gautaborg sem byggð er á náttúrulegum
gæðaefnum sem gera hverja ökuferð að einstakri 
upplifun.

XC60 AWD dísil verð frá: 7.290.000 kr.
XC60 AWD T8 tengitvinn verð frá: 8.890.000 kr.

Volvo xc60 AWD

HEimsbíll ársins 2018

MAMAMAMAMAMADEDEDEDEDEDE BBBBBBY YYY SWSWSWSWSWSWEDEDEDEDEDDENENENENEN

Volvo xc40 AWD

Bíll ársins 
í evrópu 2018
Það eru breyttir tímar.
Meira er ekki lengur allt.
Volvo XC40 AWD hefur allt sem þú þarft. 
Engu er ofaukið. Framúrstefnuleg hönnunin 
og nýstárleg tæknin gera þennan jeppa 
alveg einstakan. Svo einstakan að hann
var valinn Bíll ársins í Evrópu 2018 
og að auki fékk hann fimm stjörnur 
í árekstraprófunum EURO NCAP.
Skandinavískur lúxus í nýstárlegum búningi.

XC40 AWD dísil verð frá: 6.290.000 kr.
XC40 AWD bensín verð frá: 6.690.000 kr.
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BEST OVERALL PERFORMER 2017

2016
BEST IN CLASS - OVERALL 2016



Hæ k k u n  l a u n a 
umfram framleiðni 
leiðir til viðskipta-
halla ef launa-
hækkanir brjótast 
ekki fram í verð-

bólgu eða atvinnuleysi og ef fallist 
verður á ýtrustu kröfur verkalýðs-
hreyfingarinnar verður niðurstaðan 
fordæmalaus viðskiptahalli sem 
nemur meira en helmingi af lands-
framleiðslu, eða meira en tvöföldum 
gjaldeyrisforða Seðlabankans. Þetta 
er á meðal þess sem kemur fram í 
nýrri skýrslu Viðskiptaráðs Íslands 
þar sem dregin eru fram tíu atriði til 
þess að varpa ljósi á stöðu og þróun 
íslensks atvinnulífs.

„Ef við hækkum laun umfram 
verðmætin sem atvinnulífið skapar 
þá erum við að auka tekjur lands-
manna svo mikið að þeir fara að 
flytja inn og kaupa vörur annars 
staðar frá. Þannig sitjum við fljót-
lega upp með viðskiptahalla og 
skuldsetningu við útlönd,“ segir 
Konráð S. Guðjónsson, hagfræð-
ingur Viðskiptaráðs, í samtali við 
Markaðinn.

Í skýrslunni er dregin upp 
grunnsviðsmynd sem gerir ráð fyrir 
mun kröftugri hagvexti til ársins 
2021 en spár gera ráð fyrir, eða 6-7 
prósentum, sem byggist á 4,8 pró-
senta framleiðnivexti eða mesta 
vexti framleiðni sem hefur mælst 
yfir þriggja ára tímabil frá 1991. 
Einnig að útflutningur vaxi um 5,6 
prósent. Miðað er við 15 prósenta 
almennar launahækkanir, ásamt 
stöðugu gengi og að verðbólga verði 
við 2,5 prósenta verðbólgumarkmið 
Seðlabanka Íslands. Viðskiptakjör 
og sparnaðarstig haldist óbreytt 
þannig að 15 prósenta launahækk-
un á vinnustund þýði 15 prósentum 
meiri útgjöld. Því aukist þjóðar-
útgjöld á mann um 15 prósent á ári.

Konráð segir augljóst að eitthvað 
þurfi undan að láta þegar þjóðarút-
gjöld vaxa miklu hraðar en fram-
leiðslan í atvinnulífinu. Eina leiðin 
sé að innflutningur vaxi gríðarlega 
og mun hraðar en útflutningur sem 
þýðir að viðskiptahalli myndast 
hratt og verður um 20 prósent af 
landsframleiðslu árið 2021. „Lífs-
kjarabatinn er þannig tekinn að láni 
frá útlöndum,“ segir Konráð. „Það 
hefur enn fremur í för með sér að 
gengið þarf að gefa eftir sem leiðir 
til verðbólgu en ein af forsendum 
sviðsmyndarinnar var stöðug verð-
bólga.“

Viðskiptajöfnuður líði fyrir launaskrið
Verði laun hækkuð umfram framleiðni og brjótist hækkunin hvorki fram í verðbólgu né atvinnuleysi má búast við miklum áhrifum á 
viðskiptajöfnuð samkvæmt nýrri skýrslu. Ýtrustu kröfur um launahækkanir leiði til halla sem nemur yfir helmingi af landsframleiðslu.
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✿   Rekstur fyrirtækisins fyrir og eftir launahækkanir

✿   Hvað gerir Anna? 
 Sýnidæmi um áhrif launahækkana á rekstur

Fyrir launahækkarnir Eftir launahækkanir  
ef Anna aðhefst ekkert

Hækka verð
 Ef hún hækkar verð 
um 10% kemst 
reksturinn í fyrra 
horf.

Fækka starfsmönnum
 Með því að fækka 
starfsmönnum um 
einn kemst rekstur-
inn í fyrra horf.

Lántaka
 Hún getur tekið lán 
en það er ósjálfbært 
til lengri tíma litið.

Verkalýðsfélag starfsmanna semur um 25% launahækkanir

Anna rekur lítið  
þjónustufyrir-
tæki.

Fyrirtækið þjón-
ustar 4 þúsund 
viðskiptavini á 
ári, meðalverð 
er 20 þúsund 
krónur og 
heildartekjur 
því 80 milljónir 
króna.

Kostnaður 
fyrirtækisins er 
77 milljónir en 
þar af fara 30 
milljónir í laun.

Hjá fyrirtækinu 
starfar Anna 
auk fjögurra 
starfsmanna. 
Meðallaun eru 
500 þúsund 
krónur.

Þá kemur fram í skýrslunni að 
ekki megi mikið út af bera. Í sviðs-
mynd þar sem framleiðni vex á 
svipuðum hraða til lengri tíma og 
ætla má, og laun allra hækka í sam-
ræmi við ýtrustu kröfur verkalýðs-
hreyfingarinnar sé niðurstaðan „for-
dæmalaus viðskiptahalli sem nemur 
meira en helmingi af landsfram-
leiðslu eða um 1.548 milljörðum 
króna árið 2021 á verðlagi 2017 eða 
meira en tvöföldum gjaldeyrisforða 
Seðlabankans.“

Launahlutfallið vel yfir meðaltali
Viðskiptaráð bendir á að verð-
mætasköpun í atvinnulífinu, það er 

virðisaukinn sem er til skiptanna í 
launa- og fjármagnskostnað, hafi 
aukist um 60 prósent frá árinu 2010 
til 2017. Aukningin hafi gefið svig-
rúm til launahækkana og aukins 
fjármagnskostnaðar umfram það 
sem gengur og gerist.

„Á sama tíma jókst virðisaukinn 
í hlutfalli við tekjur, sem þýðir að 
fyrirtækin hafa nýtt betur hverja 
krónu sem kemur í kassann. Ekki 
er ábyrgt að gera ráð fyrir að þessi 
þróun muni halda áfram með sama 
hætti næstu árin,“ segir í skýrslunni.

Viðskiptaráð bendir jafnframt 
á að nauðsynlegt sé að hafa þann 
fjölbreytileika í afkomu sem íslensk 

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

✿ Viðskiptajöfnuður 2021 – mismunandi forsendur
 Hlutfall af VLF
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– 21% launahækkanir

fyrirtæki búa við í huga og forðast 
skuli að líta á einstök jaðardæmi í 
umræðunni. Sumar atvinnugreinar 
skili mun meiri hagnaði um þessar 
mundir en áður á meðan helmingur 
atvinnugreina skili hagnaði sem er 
6 prósentur eða minna af tekjum.

Í skýrslunni er vikið að launa-
hlutfallinu, það er hversu miklu er 
varið í launakostnað á móti fjár-
magnskostnaði, leigu, tekjuskatti 
og hagnaði. Hlutfallið er nú komið 
um 5 prósentustig yfir langtíma-
meðaltal sem, að mati Viðskipta-
ráðs, bendir sterklega til þess að 
svigrúm til launahækkana umfram 
það sem nemur verðmætasköpun í 
hagkerfinu sé lítið.

Árið 2016 var launahlutfallið 
á Íslandi það næsthæsta meðal 
OECD-ríkja. OECD hefur ekki enn 
birt tölur fyrir Ísland árið 2017 en 
ef miðað er við tölurnar frá Hagstof-
unni fyrir sama ár eru „allar líkur á 
því að það sé orðið það hæsta meðal 
OECD-ríkja“.

„Íslensk fyrirtæki þurfa að greiða 
hærri vexti en samkeppnisaðilar í 
helstu samanburðarlöndum sem 
ætti frekar að þýða að minna er til 
skiptanna í launagreiðslur og lægra 
launahlutfall. Því liggur í augum 
uppi að hækkun launahlutfalls gæti 
orðið skaðleg samkeppnishæfni 
íslensks atvinnulífs og þannig lífs-
kjörum á Íslandi,“ segir í skýrslunni.

Hærri arðgreiðslur jákvæð þróun
Dregin er fram sú staðreynd að 
arðgreiðslur hafi aukist talsvert á 
síðustu árum, hraðar en launakostn-
aður, samfara aukinni verðmæta-
sköpun. Arðgreiðslur utan fjár-
málageirans hafi til að mynda verið 
meiri árið 2017 en 2007. Þó beri að 
hafa í huga að launakostnaður sé 
enn sexfalt hærri en arðgreiðslur. 
Þá séu arðgreiðslur jafn eðlilegar 
og að greiða vexti af íbúðaláni enda 
um fjármögnun að ræða í báðum 
tilfellum.

„Aukning arðgreiðslna er að hluta 
afleiðing af meiri eiginfjárfjármögn-
un atvinnulífsins. Það er jákvætt því 
það bendir til þess að íslensk fyrir-
tæki séu ekki jafnskuldsett og áður 
og því betur í stakk búin til að takast 
á við sveiflur í hagkerfinu.“

60%
er sú aukning í verðmæta-

sköpun sem hefur átt sér stað 

frá árinu 2010 til 2017.

Pálmar Harðarson, eigandi Þing-
vangs ehf., jók nýverið hlutafé verk-
takafyrirtækisins með sameiningu 
við þrjú önnur félög í hans eigu. 
Félögin sem um ræðir eru Þórsbygg 
ehf., móðurfélagið Eignasamsteypan 
ehf. og Marnes ehf. en með samein-
ingunni var hlutafé Þingvangs aukið 
úr 500 þúsund krónum í 9 milljónir 
að nafnvirði.

Í svari Þingvangs við fyrirspurn frá 
Markaðinum kom ekki fram á hvaða 
gengi hlutafjáraukningin fór fram né 
heldur hvers vegna ákveðið var að 
ráðast í hlutafjáraukningu.

Markaðurinn greindi í haust frá 
helstu atriðum í ársreikningi Þing-
vangs. Þingvangur átti eignir upp á 
17,4 milljarða króna í lok síðasta árs 
borið saman við 13,4 milljarða eignir 
í lok árs 2016. Var eigið fé félagsins 
um 677 milljónir og eiginfjárhlutfall-
ið því 3,9 prósent. Þá var handbært 
fé 61 milljón í árslok 2017. Félagið 

hagnaðist um tæpar 92 milljónir 
króna í fyrra samanborið við 695 
milljóna króna hagnað árið 2016.

Þingvangur hefur staðið í mikilli 
uppbyggingu á hinum svokallaða 
Hljómalindarreit í miðbæ Reykja-
víkur. Þar voru byggðir 10.500 fer-
metrar, þar af 10 íbúðir við Laugaveg 

og 16 við Klapparstíg auk skrifstofu- 
og verslunarhúsnæðis. Verktaka-
fyrirtækið byggði einnig 141 íbúð 
á Grandavegi og lauk þeim fram-
kvæmdum í ár. Þá standa yfir fram-
kvæmdir á Brynjureitnum sem er 
sameinuð lóð Hverfisgötu 40-44 og 
Laugavegs 27a-27b. – tfh

Hlutaféð aukið með sameiningu félaga

Frá uppbyggingu Þingvangs á Hljómalindarreitnum. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Tæknifyrirtækið Valka 
hefur samið við rúss-
n e s ku  ú t g e r ð i n a 
Murman Seafood um 
uppsetningu á full-
komnustu fiskvinnslu 

Rússlands, að sögn framkvæmda-
stjóra íslenska fyrirtækisins. Valka 
hefur yfirumsjón með heildar-
hönnun á verksmiðjunni en auk 
Völku koma fleiri tækjaframleið-
endur að uppsetningu vinnslunnar. 
Samningurinn hljóðar upp á um 1,3 
milljarða króna.

„Um 80 prósent tækjabúnaðarins 
munu koma frá íslenskum fyrir-
tækjum,“ segir Helgi Hjálmarsson, 
framkvæmdastjóri Völku, í samtali 
við Markaðinn. „Íslensk fyrirtæki í 
sjávarútvegi vinna mörg saman og 
styrkja hvert annað. Það er þessi 
klasahugsun sem er mjög til bóta,“ 
segir hann. Um fjórðungur tækj-
anna, þar á meðal beina- og bita-
skurðarvél, munu koma frá Völku 
en aðrir íslenskir birgjar eru meðal 
annars Skaginn3X, Vélfag, Kapp og 
Slippurinn Akureyri.

Rússnesk stjórnvöld skerast í 
leikinn
Að sögn Helga hafa rússnesk sjávar-
útvegsfyrirtæki verið nokkuð aftar-
lega í tæknimálum. Ríkisstjórnin 
brá því á það ráð að taka 20 prósent 
aflaheimilda af öllum útgerðum en 
þær sem fjárfesta í nýjum skipum 
eða verksmiðjum fá að skipta þeim 
hluta á milli sín. Hugmyndin sé að 
hvetja til þess að fyrirtækin tækni-
væðist og skapi meiri verðmæti úr 
hráefninu.

Murman Seafood gerir út sex 
frystitogara og er eitt þeirra fyrir-
tækja sem fékk úthlutaðan viðbót-
arkvóta hjá rússneskum yfirvöldum 
gegn því að fjárfesta í landvinnslu. 
„Fram að þessu hefur hráefni 
útgerðarinnar að mestu leyti verið 
selt heilfryst en með þessari fjár-
festingu getur fyrirtækið boðið 
upp á ferskar og frosnar hágæða 
vörur sem eru tilbúnar á neytenda-
markað,“ segir Helgi.

Meinað að selja matvæli til 
Rússlands
Vinnsluhúsið, sem á að vinna 50 
tonn á hverjum degi, verður byggt 
frá grunni í borginni Kola í Murm-
ansk. Verkefnið hefur verið í undir-
búningi í rúmlega ár og er gang-
setning áætluð síðla sumars 2019. 
Athygli vekur að Rússar hafa lagt 
viðskiptabann á íslensk matvæli 

frá árinu 2015 því að Ísland studdi 
refsiaðgerðir gagnvart landinu. Það 
hefur bitnað á íslenskum sjávarút-
vegsfyrirtækjum. Rússar innlimuðu 
Krímskaga sem tilheyrði Úkraínu í 
ríki sitt í umdeildum kosningum. 
En Rússar eru reiðubúnir til að 
kaupa af Íslendingum tækni til að 
framleiða mat.

Um er að ræða næststærsta samn-
ing Völku frá stofnun árið 2003. 
„Stærsti samningur fyrirtækisins 
var við Samherja í fyrra þegar samið 
var um stóra nýja fiskvinnslu á 

Dalvík auk uppfærslu á vinnslunni 
hjá Útgerðarfélagi Akureyringa. 
Munurinn á samningunum er sá 
að í tilviki Samherja komu öll tækin 
frá okkur en í Rússlandi höfum við 
yfirumsjón með heildarhönnun-
inni á vinnslunni og pörum líka 
saman tækni frá öðrum. Við höfum 
ekki unnið með þeim hætti áður 
en það gefur okkur tækifæri til að 
hafa meiri áhrif á heildarmyndina 
sem okkur þykir spennandi og við 
stefnum á að gera meira af í fram-
tíðinni.“

Aukin áhersla á Rússland
Þetta er í fyrsta skipti sem Valka 
selur til Rússlands. „Við höfum selt 
til um tíu landa en salan hefur að 
mestu leyti verið til íslenskra og 
norskra fyrirtækja. Við höfum frá 
upphafi sótt sjávarútvegssýninguna 
í Brussel og kynnst þar fyrirtækjum 
frá öllum heimshlutum. Við kom-
umst hins vegar í kynni við for-
svarsmenn Murman Seafood eftir 
ábendingu frá seljanda fiskafurða 
og hittum þá svo í markaðsferð til 
Rússlands á vegum Íslandsstofu. Í 
kjölfarið munum við leggja aukna 
áherslu á Rússlandsmarkað. Við 
höfum átt frábært samstarf við 
stjórnendur Murman Seafood og 
eykur það á bjartsýni okkar fyrir 
þennan markað.“

Reisir 1,3 milljarða vinnslu í Rússlandi
Valka mun setja upp fullkomnustu fiskvinnslu Rússlands. Ríkisstjórn landsins ákvað að taka 20 prósent aflaheimilda af öllum útgerðum 
og til þess að hvetja þær til tæknivæðingar fá þær útgerðir sem fjárfesta í nýjum skipum eða verksmiðjum að skipta þeim hluta á milli sín.

Veltan tvöfaldast í ár

Í ár stefnir í að velta Völku nánast 
tvöfaldist og verði yfir tveir millj-
arðar króna. Á næsta ári er reiknað 
með 40 til 50 prósenta vexti. 
„Vöxtinn má að miklu leyti rekja 
til sölu til Samherja og Murman 
Seafood. Salan er alla jafna með 
þeim hætti að um er að ræða færri 
en stærri verkefni. Það getur verið 
krefjandi því það getur leitt til 
meiri sveiflna í tekjum,“ segir Helgi. 
Fjöldi starfsmanna hjá Völku hefur 

tvöfaldast á tveimur árum og eru 
þeir nú tæplega 80.

„Við höfum haft hluthafa sem 
hafa burði til að styðja við fyrir-
tækið. Við höfum því getað fjár-
magnað reksturinn að mestu með 
hlutafé. Það hefur létt róðurinn 
enda eru vextir háir hér á landi,“ 
segir hann.

Á meðal stærstu hluthafa Völku 
eru, auk Helga, Vogabakki, sem er í 
eigu Árna Haukssonar og Hall-

björns Karlssonar, og Fossar, sem 
er í eigu Sigurbjörns Þorkelssonar. 
„Þetta er sterkur kjarni. Þeir eru 
félagar mínir úr verkfræðinni. Það 
skiptir sköpum að hafa þolinmóða 
hluthafa. Nýsköpunarsjóður at-
vinnulífsins og Frumtak hafa einnig 
fjárfest í fyrirtækinu en þeir seldu 
hlut sinn við upphaf árs að mestu 
til núverandi hluthafa. Nýsköp-
unarsjóðurinn hafði verið hluthafi í 
tíu ár og Frumtak í sjö ár.“

„Íslensk fyrirtæki í sjávarútvegi vinna mörg saman og styrkja hvert annað,“ segir Helgi Hjálmarsson, framkvæmdastjóri Völku. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Um 80 prósent 

tækjabúnaðarins 

munu koma frá íslenskum 

fyrirtækjum.

Helgi Vífill  
Júlíusson 
helgivifill@frettabladid.is

Verðmatsgengi Capacent er 40 
prósentum hærra en mark-
aðsgengi, eða 530 krónur 

á hlut, samkvæmt greiningu sem 
birtist á mánudag. Verðmatið er nær 
óbreytt í evrum talið frá síðasta mati 
en hækkar um nærri ellefu prósent í 
kjölfar tólf prósenta veikingar krónu.

Verðmat Capacent á Marel hækk-
aði mikið árið 2017 og hefur heldur 
hækkað á þessu ári. Hækkunina má 
rekja til stórbætts rekstrar, mikils 
tekjuvaxtar og kaupa á eigin bréfum. 
Nú, eins og fyrr segir, skýrist hækk-
unin af gengisfalli krónu. Fyrri hluta 
árs 2017 fylgdi markaðurinn hækkun 
verðmats Capacent frekar þétt eftir, 
segir í greiningunni, en frá miðju ári 
2017 hefur munurinn á verðmati og 
markaðsgengi aukist jafn og þétt. 
„Þrátt fyrir góðan rekstur og bætta 
arðsemi í rekstri hefur gengi Marels 

á markaði hækkað lítið síðastliðna 
18 mánuði,“ segir Capacent.

Marel er orðið of stórt fyrir 
íslenskan verðbréfamarkað, segir 
í greiningunni. Gengið hafi verið 
nær óbreytt frá ársbyrjun þrátt fyrir 
góðan rekstur og hagstæðar verð-
kennitölur. „Markaðsvirði félagsins 
er margföld árleg fjárfestingargeta 
íslenskra lífeyrissjóða sem eru lang-
stærstu fjárfestarnir á innlendum 
hlutabréfamarkaði. Það er ljóst að 
ákvörðun stjórnar félagsins um að 
skrá félagið í erlenda kauphöll er 
góð. Það er nauðsynlegt skref fyrir 
félagið og tímasetningin virðist vera 
góð,“ segir Capacent.

Marel stefnir á 12 prósenta meðal-
vöxt árlega yfir tímabilið 2017-2026 
með yfirtökum og innri vexti. Reikn-
að er með að markaðurinn vaxi um 
fjögur til sex prósent á næstu árum. 

Greinandi Capacent veltir því fyrir 
sér hvort stjórnendur Marels ættu 
að setja í fyrsta sæti markmið um 

arðsemi undirliggjandi rekstrar 
frekar en vöxt. Ljós sé að fyrirtækið 
þurfi að standa í miklum fyrirtækja-

kaupum ef þau markmið eigi að 
nást. „Yfirtökur eru kostnaðarsamar, 
draga tímabundið úr arðsemi og geta 
dregið athygli frá daglegum rekstri,“ 
segir í greiningunni. „Hvert brot úr 
prósenti í rekstrarhagnaðarhlut-
falli eykur verðmæti undirliggjandi 
rekstrar mikið en hraður vöxtur 
getur bitnað á arðsemi sem hefði 
neikvæð áhrif á verðmæti félagsins.“
helgivifill@frettabladid.is

Capacent metur virði Marels 40 prósentum yfir markaðsgengi

Árni Oddur Þórðarson er forstjóri Marels. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Markaðsvirði 

félagsins er marg-

föld árleg fjárfestingargeta 

íslenskra lífeyrissjóða sem 

eru langstærstu fjárfestarnir 

á innlendum hlutabréfa-

markaði.

Greining Capacent
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Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt
EURO NCAP.

FRAMÚRSKARANDI BÍLL
Á FRÁBÆRU TILBOÐSVERÐI

OPEL CROSSLAND     

Við eigum ennþá nokkur eintök af beinskiptum Opel Crossland X Enjoy 
á þessu ótrúlega verði. Opel Crossland X kemur þér hvert á land sem er, 
allt í senn rúmgóður, sparsamur og þægilegur.

Tilboðsverð 
2.890.000 kr.

Crossland X Enjoy 
Verð: 3.190.000 kr.

Kynntu þér Opel Crossland X og bókaðu 
reynsluakstur á crossland.opel.is 

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

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun



✿   Skipurit Primera-sam-
stæðunnar fyrr í haust

84%
 Primera Air  
Scandinavia

 Primera Air Nordic

 Primera Travel 
Group Scandinavia

 Solresor
 Solia

 Preimar Holding 
Denmark

 Bravo Tours
 Primera IT

 Primera Finland 
Group

 Matka Vekka
 Lomamatkat

 Heimsferðir
 Terra Nova

Andri Már Ingólfsson

Primera Air ehf.

PA Holding ehf.

Belamer Ltd.

Primera Travel 
Group ehf.

PA Holding ehf.

Andri Már Ingólfsson, 
aðaleigandi Primera-
samstæðunnar, hafn-
ar því að ranglega hafi 
verið staðið að gerð 
ársreikninga félaga 

innan ferðaþjónustusamstæðunnar. 
Endurskoðendur félaganna hjá De-
loitte segja víkjandi lán frá tengdum 
aðila sem Primera Air var veitt í fyrra 
upp á 20,9 milljónir evra, sem breytti 
neikvæðri eiginfjárstöðu félagsins 
í jákvæða um 4,6 milljónir evra í 
árslok 2017, flokkist sem eiginfjár-
gerningur samkvæmt alþjóðlegum 
reikningsskilastöðlum. Þá feli inn-
leystur hagnaður á árinu 2017 upp á 
13,3 milljónir evra vegna sölu á flug-
vélum, sem ekki var búið að afhenda, 
í sér breytingu á gangvirðismati þar 
sem um sé að ræða afleiðusamninga.

Endurskoðendur sem hafa rýnt í 
ársreikninga félaga innan Primera-
samstæðunnar telja verulegan vafa 
leika á því að ársreikningar tveggja 
félaga, Primera Air ehf. og Primera 
Travel Group ehf., fyrir síðasta ár 
séu í samræmi við lög, reglur og góða 
endurskoðunarvenju.

Endurskoðendurnir, sem ræddu 
við Markaðinn í trausti nafnleyndar, 
telja til að mynda vandséð að áður-
nefnt víkjandi lán sem Primera Air 
var veitt í fyrra geti talist til eigin fjár 
félagsins en án lánsins hefði eigið fé 
þess verið neikvætt um 16,3 millj-
ónir evra í lok síðasta árs.

Þá segja þeir vafa leika á því hvort 
félaginu hafi verið heimilt að inn-
leysa á síðasta ári söluhagnað vegna 

endursölu á Boeing-flugvélum sem 
eru enn í smíðum og verða afhentar 
í aprílmánuði árið 2019.

Til viðbótar er það mat viðmæl-
enda Markaðarins að sterk rök hafi 
staðið til þess að færa niður, að hluta 
eða öllu leyti, milljóna evra kröfur 
Primera Travel Group á hendur syst-
urfélaginu Primera Air og móður-
félagi þess síðarnefnda, PA Holding, í 
ljósi bágrar fjárhagsstöðu félaganna.

Rekstur Primera Air og erlendra 
dótturfélaga þess, Primera Air 
Nordic  í Lettlandi og Primera Air 
Scandinavia í Danmörku, stöðvað-
ist sem kunnugt er í byrjun síðasta 
mánaðar þegar félögin voru tekin til 
gjaldþrotaskipta.

Andri Már segir að þau áföll sem 
félagið hafi orðið fyrir síðasta sumar 
hafi verið gríðarleg, eins og fram 
hafi komið í fréttum. „Og þar sem 
ekki fékkst langtímafjármögnun 
fyrir félagið, sem maður sér nú með 
öðrum hætti eftir frekari fréttir úr 
flugheiminum, var ákveðið að stöðva 
rekstur félagsins frekar en að valda 
mögulega meira tjóni,“ segir hann.

Neikvætt eigið fé árum saman
Eigið fé Primera Air hefur verið nei-
kvætt svo árum skiptir en sem dæmi 
var það neikvætt um 22,1 milljón 
evra í lok árs 2015, en það ár tapaði 
félagið 12,6 milljónum evra, og nei-
kvætt um 17,1 milljón evra í árslok 
2016. Athygli vekur að þrátt fyrir 
langvarandi bágborna eiginfjár-
stöðu hafa endurskoðendur félagsins 
frá Deloitte engan fyrirvara gert um 
rekstrarhæfi þess í ársreikningunum.

Erfið staða flugfélagsins hefur 
verið mörgum ljós um nokkurt skeið 
og segja viðmælendur Markaðarins á 
fjármálamarkaði að gjaldþrot félags-
ins hafi ekki komið eins og þruma úr 

Draga í efa ársreikninga Primera Air 
Aðaleigandi Primera-samstæðunnar vísar því á bug að ársreikningar félaga innan ferðaþjónustusamstæðunnar hafi farið í bága við lög 
og reglur. Endurskoðendur telja vafa leika á því hvort Primera Air hafi verið heimilt að innleysa hagnað vegna sölu á Boeing-flugvélum.

Primera Air hætti í haust starfsemi eftir fjórtán ár í rekstri og var flugfélagið, ásamt dótturfélögum sínum í Danmörku og Lettlandi, í kjölfarið tekið til gjaldþrotaskipta. Stjórnendur flugfélagsins sögðu 
að horfur á flugmarkaði hefðu farið hratt versnandi, með hækkandi olíuverði og lækkandi flugfargjöldum, og ekki hefði tekist að tryggja félaginu fjármögnun til langs tíma. NORDICPHOTOS/GETTY

heiðskíru lofti. Vitað hafi verið að 
svona gæti farið. Áhyggjur af stöðu 
Primera Air mögnuðust á meðal fjár-
festa og ekki síst lánardrottinsins, 
Arion banka, þegar skuldabréfa-
útboð WOW air stóð sem hæst í sept-
ember síðastliðnum en óttast var að 
fall Primera Air gæti torveldað áform 
WOW air um að sækja sér aukið fjár-
magn.

Andri Már er sagður hafa leitað 
fjármagns víða síðustu mánuðina 
áður en félag hans fór í þrot, án 
árangurs, og biðlaði hann meðal 
annars til íslenskra lánastofnana, 
lífeyrissjóða og annarra fagfjárfesta 
um að leggja félaginu til fé.

Sjálfur fullyrti Andri Már í sam-
tali við Markaðinn 12. september 
síðastliðinn að Primera air væri að 
ljúka langtímafjármögnun upp á 40 
milljónir evra, jafnvirði 5,5 milljarða 
króna, með skuldabréfaútboði auk 
fjármögnunar frá viðskiptabanka 
flugfélagsins. Þau áform gengu ekki 
eftir.

Primera Air og erlendu dóttur-
félögin tvö hættu starfsemi 2. októ-
ber síðastliðinn og voru í kjölfarið 
tekin til gjaldþrotaskipta. Arion 
banki þurfti að færa niður lán og 
greiða út ábyrgðir fyrir á bilinu alls 

1,3 til 1,8 milljarða króna vegna 
gjaldþrotsins en óvíst er hve miklar 
eignir munu finnast í þrotabúum 
félaganna. Skiptastjórar danska 
félagsins hafa látið hafa eftir sér að 
þær séu óverulegar.

Andri Már segir að langstærstu 
kröfuhafar félagsins séu flugvélaeig-
endur, sem skili inn kröfum sínum 
að fullu út leigutímann, en á móti 
komi að þeir hafi haft milljarða í 
tryggingar. „Þannig að það á eftir að 
koma í ljós hversu mikið tjón þeirra 
varð. Sumar vélar Primera Air eru 
nú þegar farnar að fljúga fyrir nýja 
aðila,“ segir hann og nefnir að það 
félag sem hafi orðið fyrir mestu tjóni 
af stöðvun flugfélagsins hafi verið 
Primera Travel Group.

Óvæntur viðsnúningur
Af ársreikningi Primera Air fyrir 
síðasta ár að dæma batnaði fjárhags-
staðan umtalsvert á árinu, miðað við 
fyrri ár, en til marks um það fór eigin-
fjárhlutfallið frá því að vera neikvætt 
um 51 prósent í lok árs 2016 í það að 
vera jákvætt um 8,8 prósent í lok síð-
asta árs. Var eigið fé félagsins á sama 
tíma jákvætt um 4,6 milljónir evra.

Viðsnúningurinn kom þeim sem 
þekkja vel til mála á flugmarkaði 
nokkuð á óvart enda var árferðið 
á markaðinum afar erfitt á árinu. 
Hærra olíuverð, lægri flugfargjöld 
og aukinn launakostnaður bitnuðu 
á rekstri flugfélaga eins og rekstrar-
tölur íslensku félaganna Icelandair 
Group og WOW air báru með sér. 
Hagnaður fyrrnefnda félagsins dróst 
saman um tæp 60 prósent á meðan 
síðarnefnda félagið tapaði um 2,4 
milljörðum króna.

Af ársreikningi Primera Air má 
ráða að einkum tvö atriði, nýtt 
víkjandi lán og söluhagnaður vegna 

Þau áföll sem félagið 

varð fyrir um 

sumarið 2018 voru gríðarleg, 

eins og fram hefur komið í 

fréttum. 

Andri Már Ingólfs-
son, aðaleigandi 
Primera-sam-
stæðunnar

Hörður  Ægisson
hordur@frettabladid.is
Kristinn Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is
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KYNNINGARBLAÐ

Það er áskorun að vera 
með litla stofu en ýmis-
legt hægt að gera til að  
nýta hana betur og láta 
hana virka stærri.  ➛4
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    Fylgir nýjustu 
straumum og stefnum
Húsgagnaverslunin Línan hefur í rúma fjóra áratugi fylgt nýjustu straumum 
og stefnum og býður upp á gott úrval af nútímalegum og klassískum hús-
gögnum. Þessa dagana er verslunin að fyllast af gjafavöru fyrir jólin. ➛2

„Við bjóðum upp á vörur frá fjölda vörumerkja en Zuiver og Dutchbone eru í sérstöku uppáhaldi hjá okkur. Þessi hollensku fyrirtæki eru fersk og djörf, þar að 
auki eru þau algjörlega með puttann á púlsinum þegar kemur að nýjungum,“ segir segir Hrund Kristjánsdóttir, eigandi Línunnar. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Hair Volume 

- fyrir líflegra 
hár!



Húsgagnaverslunin Línan 
hefur verið starfrækt í 42 
ár og hefur alla tíð fylgt 

nýjustu straumum og stefnum. 
Fyrir vikið hefur verslunin alltaf 
boðið upp á gott úrval af bæði 
nútímalegum húsgögnum en um 
leið líka klassískum tímalausum 
húsgögnum fyrir bæði heimili 
og fyrirtæki, segir Hrund Krist-
jánsdóttir, eigandi Línunnar. 
„Það er lykilatriði í rekstri okkar 
að fylgjast með tískustraumum í 
innanhússhönnun og bjóða upp á 
vörur samkvæmt því. Það er okkur 
mikilvægt að viðskiptavinir okkar 
upplifi eitthvað nýtt og spennandi 
þegar þeir koma inn í verslunina. 
Við leggjum mikið upp úr fallegri 
framsetningu á vörunum og erum 
sífellt að breyta til þess að búðin 
sé ávallt spennandi og skemmtileg 
heim að sækja.“

Fersk og djörf merki
Línan býður upp á mörg spenn-
andi vörumerki í ólíkum vöru-
flokkum, segir Hrund. „Við bjóðum 
upp á vörur frá fjölda vörumerkja 
en Zuiver og Dutchbone eru í 
sérstöku uppáhaldi hjá okkur. 
Þessi hollensku fyrirtæki eru 
fersk og djörf, þar að auki eru þau 
algjörlega með puttann á púls-
inum þegar kemur að nýjungum. 
Vöruúrvalið er gríðarlega fjöl-
breytt hjá þeim og spannar allt 
frá gólfmottum upp í sófa. Það er 
hægt að innrétta heila íbúð með 
vörur frá þeim. Styrkleiki okkar 

liggur í að þjónusta viðskiptavini 
með séróskir en við tökum við 
og afgreiðum fjölda sérpantana í 
hverjum mánuði.“

Mikilvæg heimasíða
Fyrir verslun sem selur jafn fjöl-
breytt úrval í ólíkum vöruflokkum 
skiptir góður vefur miklu máli, að 
sögn Hrundar. „Heimasíðan okkar 
er mjög mikilvæg og við leggjum 
mikla vinnu í að halda henni 
uppfærðri. Vefverslunin er mikið 
notuð bæði til þess að panta vörur 
en ekki síður af viðskiptavinum 
sem eru að kynna sér vöruúrvalið. 
Vefverslunin nær því miður aldrei 
að vera tæmandi og því er vöruúr-
valið meira en sýnilegt er á netinu.“

Góð þjónusta lykilatriði
Einn lykill að velgengni Línunnar 
í 42 ár er góð þjónusta. „Hún er 
algjört lykilatriði fyrir verslun 
okkar enda kappkostum við að 
veita góða og faglega þjónustu í 
hvert skipti sem viðskiptavinur 
leitar til okkar. Við aðstoðum við-
skiptavini oft með að setja saman 
heildarútlit á rýmið sem þeir eru 
að innrétta. Það er mjög misjafnt 
hversu mikla aðstoð viðskiptavinir 
okkar vilja og því er áríðandi að 
veita þjónustu eftir þörfum hvers 
og eins.“

Jólavörur í miklu úrvali
Það styttist í aðventuna og segir 
Hrund að Línan hafi líklegast aldr-
ei boðið upp á jafn fjölbreytt úrval 
af gjafavöru eins og fyrir þessi jól. 
„Við erum í óðaönn að taka upp 
vörur og kom þeim fyrir þessa 

dagana. Ilmkertin frá VOLUSPA 
spila þar stóra rullu ásamt vörum 
frá Cozy Living sem býður upp á 
dásamlega púða, teppi og margt 
fleira fallegt fyrir heimilið.“
Allar nánari upplýsingar má finna 
á www.linan.is.

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

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349  
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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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,  

Flauelssnagarnir frá Cozy Living eru fallegir á vegg. Motturnar frá Dutchbone koma í miklu úrvali.

Petito sófi frá Furninova klæddur í Emerald grænt flauelsáklæði.

Ilmkertin frá 
VOLUSPA eru 
í sérflokki 
þegar kemur 
að gæðum og 
fallegum um-
búðum.

Travis skenkur-
inn frá Zuiver 
ber sjarma 
sjöunda ára-
tugarins.

Djúpir litir og munstur einkenna vörulínuna frá Cozy Living þennan veturinn.

Það er okkur 
mikilvægt að 

viðskiptavinir okkar 
upplifi eitthvað nýtt og 
spennandi þegar þeir 
koma inn í verslunina.

Framhald af forsíðu ➛
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Kringlan, 1. hæð, sími 551 1040 

Við erum flutt í stærstu og bestu 
verslunarmiðstöðina á Íslandi

Kringlan    www.smartboutique.is  

ALLAR VÖRUR FÁST EINNIG Á SENDUM FRÍTT 
Á NÆSTA PÓSTHÚS NÆRRI ÞÉR www.smartboutique.is

Herra trefill og leðurhanskar.
Jólagjöf sem slær alltaf í gegn 

Jólatilboð  5.900 kr. 
Margir litir í boði 
Þetta tilboð seldist upp í fyrra ! 

Vönduð kanínuhúfa og 
leðurhanskar 
Fyrir Dömu og herra 

Jólatilboð 16.900 kr. 
Margir litir í boði

Falleg Alaska gerfifeldshúfa  
og vandaðir leðurhanskar 

Jólatilboð 11.900 kr. 
Fyrir herra og dömur  
Margir litir í boði 

Falleg pasmina og 
leðurhanskar í stíl 
Óteljandi litir í boði 

Jólatilboð 5.900 kr. 

Skinn kragar í miklu úrvali 
Gervi eða ekta þitt er valið 

Verð frá  4.900 kr. 

Refaskott og leðurhanskar 

Jólatilboð  13.900 kr. 
Margir litir í boði 

Leðurhanskar með íslensku roði 
hannaðir af Smart boutique 
Einstakir hanskar gerðir úr allra 
besta fáanlega leðri og roði 

Verð frá 9.900 kr. 

FyFyFyFyFyrr
MMaMaMaarr

FFalleg palleg p
leðurhanleðurhan
ÓteljandÓteljandi

JólatilboðJólat

SSkinn kragar í miklu úkinn krag úrvalil
Gervi ðGer i ð



Hafðu kósí
Kósí er lykilorð þegar kemur að 
litlum rýmum. Hafðu lítið bil á 
milli sófa og stóla og hlýlega stóra 
mottu undir. Ólíkt því sem margir 
kunna að halda lætur stór og jafn-
vel munstruð motta rýmið líta út 
fyrir að vera stærra.

Ekki hræðast stór húsgögn
Mörg minni húsgögn geta gert 
rýmið kaotískt. Veldu frekar stærri 
en færri húsgögn.

Fjárfestu í körfustól
Körfustólar sem eru hengdir í loft 
eru í tísku. Þeir henta sérstaklega 
vel í lítilli stofu enda taka þeir ekk-
ert gólfpláss. Þá er hægt að koma 
þeim fyrir úti í horni sem annars 
væri ónýtt.

Hafðu sem mest hvítt
Veldu ljósa liti á gólf og veggi. 
Hafðu veggmyndir í hvítum 
römmum. Það er ótrúlegt hvað 
þetta blekkir augað og lætur rýmið 
líta út fyrir að vera stærra.

Veldu léttar og ljósar 
 gardínur
Það er mikilvægt að dagsbirtan 
komist vel inn í rýmið og gott að 
hafa gardínur í sama eða svipuðum 
lit og veggirnir í kring.

Notaðu fótaskemla/pullur 
sem sófaborð
Skemillinn hefur margþætt nota-
gildi og þannig nýtist rýmið betur. 
Hann má nota til að leggja frá sér 
bækur, matarílát, fjarstýringar og 
annað sem þarf að hafa við hönd-
ina í sófanum en líka til að vippa 
fótunum upp á og láta líða úr sér án 
þess að nokkur segi neitt við því.

Vertu með tvö minni sófa-
borð í staðinn fyrir eitt stórt
Ef þú velur að hafa sófaborð er gott 
að hafa tvö lítil og annað jafnvel 
lægra en hitt svo það raðist hálf-

Með því að nota skemil eins og sófaborð öðlast hann tvöfalt notagildi. 

Því lægra sem 
sófabakið er, því 
hærra virðist til 
lofts.

Hafðu veggmyndir í hvítum römmum. Það blekkir augað 
og lætur rýmið líta út fyrir að vera stærra en það er.

Ólíkt því sem 
margir kunna að 
halda gerir stór 
og munstruð 
motta það að 
verkum að 
rýmið virkar 
stærra.

Í litlum rýmum 
er mikilvægt að 
birtan komist 
inn. Gott er að 
velja ljósar og 
léttar gardínur í 
sama lit og vegg-
irnir.

Láttu stofuna 
virka stærri
Stofan er einn helsti samkomu- og griðastaður 
heimilisins. Þar vilja flestir hafa það notalegt og 
geta tekið á móti gestum. Þeir sem búa við að 
vera með þrönga stofu ættu að líta á eftirfarandi 
ráð til að láta hana virka stærri og rúma fleiri.

vegis undir. Þannig er auðveldara 
að færa þau til og komast fram hjá. 
Eins er auðvelt að kippa þeim upp 
og nota annars staðar á heimilinu 
ef þarf.

Notaðu veggljós í stað stand- 
eða borðlampa
Það sparar eðli málsins samkvæmt 
gólfpláss.

Ekki raða öllu upp að vegg
Það kann að vera freistandi en með 
því að hafa til að mynda sófa og 

setustofu úti á miðju gólfi skapast 
dýrmætt pláss fyrir aftan þar sem 
hægt er að koma fyrir borðstofu-
borði eða öðru slíku.

Myndavegginn upp í loft
Ef þú ert með myndavegg skaltu 
byrja að raða myndunum alveg 
upp við loftið og vinna þig skipu-
lega niður. Þannig virkar hærra til 
lofts. Það má líka blekkja augað 
með því að hafa sófa sem er stillt 
upp við vegg með lágu baki. Einnig 
þannig virkar hærra til lofts.

JÓLABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS
Kemur út þriðjudaginn 27. nóvember.

Viltu þú auglýsa í mest lesna 
jólablaði landsins?
Hafðu þá samband við auglýsingadeild Fréttablaðsins. 
Sími 550 5077 – serblod@frettabladid.is 

Skemmtilegt blað sem kemur inn á allar hliðar jólaundirbúningsins. 
Uppflettirit sem lesendur leita í aftur og aftur.
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SALA FER FRAM Á HARPA.IS/SISSEL

NÁNAR UM TÓNLEIKANA Á SENALIVE.IS/SISSEL

19. DESEMBER Í ELDBORG HÖRPU

Jól með



Bílar 
Farartæki

 Bílar til sölu

Volvo V60 D6 AWD Plug-In Aflmikill, 
fjórhjóladrifin, lúxus Sænskur 
skutbíll 3.890.000 kr.

2017 Volvo S90 D5 AWD Inscription 
ekinn 49þ. km. Einstaklega vel 
útbúinn, þeir verða ekki flottari en 
þetta! 6.790.000 kr.

2017 Audi A3 e-Tron (Hybrid) ekinn 
20þ. km. Premium útgáfan. Fer hratt 
á þessu verði. 3.599.000 kr.

Volvo XC60 D4 AWD Einn af 
vinsælustu jepplingum landsins, 
hringdu núna! 5.290.000 kr.

Betri bílakaup ehf. 
Sími: 511 2777

www.betribilakaup.is

2013 TOYOTA Yaris. Ekinn 75.000 
km, dísel, 6 gírar. Frábær smábíll 
sem hefur reynst Íslendingum 
einstaklega vel. Verð 1.350.000 kr. 
Rnr.110213.

2014 MERCEDES-BENZ GLA 250 4x4 
Urban Off-Road Panorama. Ekinn 
34.000 km, bensín, sjálfskiptur 7 
gírar. Ótrúlegt verð á eðal jeppling! 
Verð 4.350.000 kr. Rnr.150004.

2017 JEEP Grand Cherokee Limited 
AWD. Ekinn 51.000 km, bensín, 
sjálfskiptur-9 gírar. Jeppi er ekki 
jeppi nema á honum standi Jeep. 
Verð 7.990.000 kr. Rnr.130064.

2015 JAGUAR LAND ROVER Range 
Rover Sport 4x4. Ekinn 70 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur-8 gírar. Alvöru 
jeppi með alvöru búnaði! Verð 
10.900.000 kr. Rnr.150060.

Betri bílasalan
Sími: 571 7166

www.betribilasalan.is

 Varahlutir

 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

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

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl  
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. 

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

Þjónusta

Stendur undir nafniStendur undir nafni

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT  
165 - 570 FM 

ATVINNUHÚSNÆÐI Í  
116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ 

KR 990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

Einstaklingsíbúð á Langholtsvegi til 
leigu. Laus strax. S. 888-2171

 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 óskast

Sjafnarbrunnur 5 – 19
NÝTT Í ÚLFARSÁRDAL – FJÖLSKYLDUVÆN HÚS
Mjög vel skipulögð raðhús á tveimur hæðum í rísandi hverfi. Húsin eru frá 219,9 fm 
upp í 230,5 fm með innbyggðum bílskúr. Húsin skiptast m.a. í stofu, eldhús, þvottahús, 
fjögur svefnherbergi og tvö baðherbergi. Húsunum verður skilað fullbúnum að utan 
með hellulögðu bílaplani en tilbúnum til innréttinga að innan. 

Verð frá 73,5 m.
3 hús seld

ÚTSÝNI ÚR FLESTUM HÚSUNUM

FULLMÁLAÐ OG FRÁGENGIÐ RAFMAGN 
GÓLFHITIFULLFRÁGENGIN LÓÐ

Þórarinn M. Friðgeirsson
löggiltur fasteignasali 
thorarinn@eignamidlun.is
Sími 899 1882

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is
Sími 824 9096

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 14. NÓVEMBER MILLI 17.00 - 17.30

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

3ja herbergja íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi. 
Eignin er 86,3 fm að stærð, tvö svefnherbergi.
Svalir sem snúa til suðausturs  
með fallegu útsýni. 

Verð :

42,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 14. nóv. kl. 17:00 - 17:30 

Gullsmári 10 
201 Kópavogur

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

Við gætum  
verið með næsta 
starfsmann  
mánaðarins á skrá
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AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórnar varðandi eftirfarandi aðalskipulagsmál :  
1. Endurskoðað Aðalskipulag Flóahrepps 2016-2028.
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum 7. nóvember 2018 tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Flóahrepps fyrir tímabilið 2016-
2028. Tillagan var auglýst frá 18. apríl 2018 með athugasemdafrest til 31. maí 2018. Sveitarstjórnin samþykkti aðalskipulagið fyrst á fundi 4. júlí 
2018 með nokkrum breytingum til að koma til móts við athugasemdir og ábendingar sem bárust á kynningartíma.  Síðan þá hafa verið gerðar 
viðbótarbreytingar til að koma til móts við athugasemdir Skipulagsstofnunar og var tillagan endanlega samþykkt á fundi 7. nóvember 2018.

Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórnar varðandi eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  
2. Breyting á Aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016. Uppbygging baðstaðar, hótels og veitingastaðar við Reykholt í Þjórsárdal.
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 3. október 2018 breytingu á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
2004-2016 vegna verslunar- og þjónustusvæðis í Reykholti, Þjórsárdal.  Tillagan var auglýst þann 18. apríl 2018 með athugasemdafrest til 31. 
maí 2018.   Athugasemdir bárust ásamt umsögnum og ábendingum sem brugðist hefur verið við.  Samhliða aðalskipulagsbreytingunni var 
deiliskipu lagstillaga auglýst fyrir svæðið.

3. Breyting á Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027. Breytt landnotkun hluta svæðis F42 í landi Leynis.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 3. maí 2018 breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 þar sem verið 
er að breyta 26 ha frístundasvæði í landi Leynis L207855 í landbúnaðarsvæði.  Að mati sveitarstjórnar er um óverulega breytingu að ræða þar 
sem hún er í samræmi við núverandi landnotkun svæðisins.    

4. Breyting á Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027.  Stækkun frístundasvæðis merkt F10 í landi Skálabrekkugötu 3 í Þingvallasveit.
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 3. maí 2018 breytingu á aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 þar sem verið 
er að stækka frístundasvæði merkt F10 um 2 ha yfir svæði sem var landbúnaðarland.  Að mati sveitarstjórnar er um óverulega breytingu að 
ræða.      

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:  
5. 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.

6. Deiliskipulag fyrir Reykholt í Biskupstungum, Bláskógabyggð. 
Kynnt er endurskoðað deiliskipulag fyrir þéttbýli í Reykholti, Bláskógabyggð.  Deiliskipulagið festir í sessi núverandi landnotkun á svæðinu og 
gerir ráð fyrir þéttingu byggðar þar sem því verður við komið.  Markmið eru meðal annars þau að Reykholt verði áfram áhugaverður kostur 
fyrir búsetu og atvinnuuppbyggingu, að skapaðir verði möguleikar á þróun og vexti núverandi og nýrrar landbúnaðar-, þjónustu-, iðnaðar- og 
athafnastarfsemi auk þess að skipulagðar verði fjölbreyttar íbúðarlóðir sem nýtast til uppbyggingar næstu árin.  

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  
7. Deiliskipulag fyrir blandaða byggð á miðsvæði Flúða, Gröf og Laxárhlíð, Hrunamannahreppi.
Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir lóðirnar Gröf og Laxárhlíð sem eru á miðsvæði Flúða,  reit merktum M2 í aðalskipulagi Hrunamanna-
hrepps 2016-2032.  M2 er skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði en einnig er gert ráð fyrir íbúðum.  Markmiðið er að hefja uppbyggingu á 
blandaðri byggð þar sem gert er ráð fyrir íbúðarbyggð ásamt safna- og ferðatengdri starfsemi, hreinlegri atvinnustarfsemi o.s.frv.  Byggðin er 
áætluð lágreist og gert er ráð fyrir 30-50 íbúðum í fjölbreyttu íbúðaformi.  Gert er ráð fyrir göngubrú yfir Litlu-Laxá sem liggja mun að skóla og 
þjónustusvæði á Flúðum.

8. Deiliskipulag fyrir bæjartofu Berghyls í Hrunamannahreppi.
Auglýst er breytt tillaga að deiliskipulagi sem nær til bæjartorfu Berghyls í Hrunamannahreppi.  Er á deiliskiipulaginu nú gert ráð fyrir allt að 4 
húsum til gistingar hvert allt að 98m2 að stærð auk lóða undir íbúðarhús, vélageymslu og gripahús

9. Deiliskipulagsbreyting fyrir Ásgarð, Ásabraut 1-40 og Lokastíg 1-10, Grímsnes- og Grafningshreppi.
Auglýst er tillaga að deiliskipulagsbreytingu sem nær til Ásabrautar 1-40 og Lokastígs 1-10 í Ásgarði, Grímsnes- og Grafningshreppi.  Með 
breytingunni er verið að hnitsetja allar lóðir og fá þannig fram raunstærð þeirra auk þess sem breyting verður á mörkum stakra lóða.  Breyt-
ingin hefur verið grenndarkynnt og hefur verið brugðist við þeim athugasemdum sem bárust í kjölfar þeirra.  

10. Deiliskipulag verslunar- og þjónustusvæðis fyrir hótel og baðlón á spildu í landi Efri-Reykja, Bláskógabyggð, ásamt umhverfisskýrslu.
Auglýst er tillaga að deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis fyrir hótel og baðlón í landi Efri-Reykja ásamt umhverfisskýrslu í samræmi við 
ákvæði laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Skipulagssvæðið er um 30 ha að stærð og afmarkast af Brúará til vesturs, Laugarvatns-
vegi til norðurs og Reykjavegi til austurs. Er þar gert ráð fyrir uppbyggingu baðlóns ásamt tilheyrandi þjónustubyggingum auk allt að 100-200 
herbergja hótels sem byggt verður í áföngum. Þá er einnig gert ráð fyrir byggingu húsnæðis fyrir starfsmenn. Hámarksbyggingarmagn hótels 
og þjónustubygginga er allt að 15.000 fm

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. 5 - 6 er í kynningu frá 14. – 28. nóvember 2018 en tillögur nr. 7 - 10 eru auglýstar frá 14. nóvember til 29. desember 2018.  
Athugasemdir og ábendingar við tillögu nr. 5 - 6 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 28. nóvember 2018 en 29. desember 2018 fyrir 
tillögur nr. 7 - 10.  Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Rúnar Guðmundsson
Skipulagsfulltrúi

runar@utu.si

Auglýsing
eftir umsóknum 

um aflaheimildir fyrir opinber 
sjóstanga veiðimót, skv. 2. mgr. 6. gr. 
laga nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða 

Auglýst er eftir umsóknum um vilyrði vegna 
aflaskráning ar á opinberum sjóstangaveiðimótum sem 
áætlað er að halda á yfirstandandi fiskveiðiári, sbr. 
reglugerð nr. 295/2018 um skráningu afla á opinberum 
sjóstangaveiðimótum.

Skilyrði þess að afli sem veiðist á opinberu sjóstanga-
veiðimóti skráist ekki til aflamarks eða krókaaflamarks 
skips er að vilyrði Fiskistofu vegna aflaskráningar hafi 
verið aflað. 

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember nk. 

Umsóknir ásamt fylgiskjölum skulu berast Fiskistofu, 
Dalshrauni 1, 220 Hafnarfirði eða á netfangið fiski-
stofa@fiskistofa.is. Umsóknareyðublaðið má finna á 
heimasíðu Fiskistofu http://www.fiskistofa.is/.

Tillaga á deiliskipulagi fyrir 
Hvalárvirkjun í Ófeigsfirði

Hreppsnefnd Árneshrepps samþykkti þann 1. nóvember 
2018 að auglýsa að nýju tillögu að deiliskipulagi fyrir 
Hvalárvirkjun v/rannsókna skv. 1. mgr. 41 gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010, þar sem auglýsing um gildistöku birtist eftir 
tilskilin tíma skv. 2. mgr. 42 gr. laganna. 

Deiliskipulagstillagan var áður auglýst frá 1. september 
til 16. október 2017 og samþykkt á fundi hreppsnefndar 
þann 30. janúar 2018 með breytingum sem taka mið af 
umsögnum og athugasemdum. Skipulagsstofnun yfirfór 
deiliskipu lagstillöguna í ágúst 2018 og á fundi þann 30. 
september 2018 samþykkti hreppsnefnd lagfærða tillögu. 
Aðalskipulagsbreyting sama efnis tók gildi þann 10. júlí 
2018. 

Deiliskipulagstillagan er óbreytt frá samþykkt hrepps-
nefndar þann 30. september 2018. Í tillögunni felst m.a.:

 starfsmannabúðir og vinnusvæði.

 
Skipulagsuppdráttur og greinagerð ásamt umhverfis-
skýrslu liggur frammi á skrifstofu Árneshrepps í Norður-
firði frá 14. nóvember til og með 28. desember 2018.  
Ennfremur verða gögnin aðgengileg á heimasíðu sveitar-
félagsins www.arneshreppur.is. 
Frestur til að skila athugasemdum er til og með 28.desem-
ber 2018. Athugasemdum skal skila skriflega á skrifstofu 
Árneshrepps í Kaupfélagshúsinu í Norðurfirði eða á  
netfangið oddviti@arneshreppur.is, merkt “deiliskipulag”.

Árneshreppur 7. nóvember 2018
Bogi Kristinsson Magnusen

Skipulags og byggingarfulltrúi

Tilkynningar
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Boeing-flugvéla, hafi að stórum hluta 
skýrt bætta eiginfjárstöðu félagsins.

Áðurnefnt víkjandi lán upp á 20,9 
milljónir evra, sem systurfélagið 
Prim era Travel Group veitti Primera 
Air í fyrra, var fært á meðal eigin fjár 
í síðasta ársreikningi Primera Air og 
skýrir þannig bætta eiginfjárstöðu 
félagsins á milli ára. Endurskoðendur 
sem hafa kynnt sér reikningsskilin 
telja hins vegar að á meðan ekki liggi 
fyrir frekari upplýsingar sé vandséð 
að lánið geti talist til eigin fjár.

Þeir benda á að samkvæmt alþjóð-
legum stöðlum sé eigið fé eða eigin-
fjárgerningur eftirstæðir hagsmunir í 
eignum þegar allar skuldir hafa verið 
dregnar frá. Þá megi ekki vera neinar 
skuldbindingar um að láta af hendi 
handbært fé eða aðrar fjáreignir. 
Ekki verði séð af ársreikningi Prim-
era Air að félagið geti látið af hendi 
hlutafé til greiðslu skuldarinnar.

Í svari Deloitte við fyrirspurn 
Markaðarins er tekið fram að skil-
málar umræddra lánasamninga séu 
þannig að undir alþjóðlegum reikn-
ingsskilastöðlum flokkist þeir sem 
eiginfjárgerningur en ekki fjárskuld.

„Engin greiðsluskylda er til staðar í 
þessum samningum heldur eru skil-
málarnir þeir að Primera Air getur 
ákveðið einhliða að greiða niður 
lánin ef fjárhagsstaða þess félags 
leyfir. Lánin eru víkjandi gagnvart 
öllum öðrum kröfum eða skuldum,“ 
segir í svari Deloitte.

Miðað við skilmálana sé ekki til 
staðar skylda hjá Primera Air til 
þess að „láta af hendi til annars aðila 
handbært fé eða aðra fjáreign þar 
sem skilmálar lánsins kveða á um að 
það sé algjörlega ákvörðun Primera 
Air hvort þeir greiði af láninu og af 
þeirri ástæðu eru lánin flokkuð sem 
eiginfjárgerningur,“ segir jafnframt 
í svarinu.

Er bætt við að til hafi staðið að 
breyta þessari skuld í eigin fé og 
Prim era Travel Group myndi auka 
hlut sinn í flugfélaginu á þessu ári.

Innleysti hagnað af vélasölu
Primera Air innleysti hagnað upp á 
13,3 milljónir evra, jafnvirði ríflega 
1,8 milljarða króna, í fyrra vegna sölu 
á flugvélum til erlenda leigufélagsins 
AGC PUMA PDP en vélarnar verða 
afhentar og teknar í notkun í apríl 
árið 2019. Í skýringum sem fylgja 
ársreikningi Primera Air er bent á 
að félagið hafi undirritað á síðasta ári 
samning við flugvélaframleiðandann 
Boeing um kaup á átta 737-9 MAX 
vélum til afhendingar á árunum 
2019 til 2020. Í desember í fyrra hafi 
félagið síðan selt hluta af vélunum 
til erlends leigufélags og verði þær 
afhentar í apríl næstkomandi.

Viðmælendur Markaðarins benda 
á að meginreglan sé sú að ekki skuli 
tekjufæra hagnað af sölu eigna fyrr 
en eignirnar hafi verið afhentar. Þó 
sé ekki útilokað að umrædd tekju-
færsla sé heimil, vegna möguleika 

 2015 2016 2017
Hagnaður/tap -12,6 5,2 0,9
Eigið fé -22,1 -17,1 4,6
Eiginfjárhlutfall -50,1% -51,0% 8,90%

✿   Rekstur Primera Air 
 í milljónum evra Kynntu flugmálastjórnum rekstur flugfélaganna

Andri Már segir að fjármálastjóri 
og framkvæmdastjóri Primera Air 
hafi tvisvar til þrisvar á ári kynnt 
flugmálastjórnum rekstur dóttur-
félaganna tveggja í Danmörku 
og Lettlandi, áætlanir félaganna, 
sjóðsstreymi og framtíðarupp-
byggingu.

Félagið hafi verið með flug-
rekstrarleyfi í Danmörku í tíu ár og 
haft mjög gott orðspor.

Primera Air er ekki með flug-
rekstrarleyfi, enda er aðeins um 
eignarhaldsfélag að ræða, en 
dótturfélögin í Danmörku og Lett-
landi eru hins vegar með slík leyfi í 
heimaríkjum sínum.

Flugmálayfirvöldum í hverju 
Evrópuríki ber að hafa eftirlit með 
flugrekendum sem hafa flug-
rekstrarleyfi í viðkomandi ríki. Er 
gerð krafa um að flugrekendur 
uppfylli kröfur um fullnægjandi 
fjárhagsstöðu en til þess að geta 

lagt mat á það ber flugrekendum 
að afhenda flugmálayfirvöldum 
ársreikninga og rekstrar- og 
efnahagsáætlanir á hverju ári. Fá 
yfirvöld nokkrar vikur til þess að 
fara yfir gögnin og gera sérstakt 
fjárhagsmat.

Hér á landi fylgist Samgöngu-
stofa gaumgæfilega með fjár-
hagsstöðu þeirra félaga sem hafa 
íslenskt flugrekstrarleyfi, þar á 
meðal eiginfjárstöðu, lausafjár-
stöðu og aðgangi félaganna að 
fjármagni. Samkvæmt heimildum 
Markaðarins hefur endurskoðandi 
á vegum Samgöngustofu til að 
mynda fylgst afar vel með stöðu 
WOW air, nær dag frá degi, síðustu 
vikur og mánuði, fyrst þegar 
skuldabréfaútboð félagsins stóð 
sem hæst í september og aftur í 
aðdraganda þess að félagið hóf 
sameiningarviðræður við Iceland-
air Group fyrr í þessum mánuði.

13
milljóna evra hagnaður var 

innleystur af sölu flugvéla í 

bókum Primera Air í fyrra.

21
milljónar evra víkjandi lán 

var talið til eigin fjár í bókum 

Primera Air í fyrra.

á að skilgreina gerninga í viðskipt-
unum sem afleiðusamninga, en ekki 
sé hægt að skera úr um það af lestri 
ársreikningsins.

Þeir taka þó fram að ekki sé ólík-
legt að afhending flugvélanna sé 
háð ýmsum skilyrðum, þótt ekki sé 
minnst á það í ársreikningi Primera 
Air. Að því gefnu að óheimilt sé að 
innleysa söluhagnaðinn vegna flug-
vélanna megi ætla að eigið fé félags-
ins sé ofmetið um 10,6 milljónir 
evra, að teknu tilliti til tekjuskatts 
sem reiknaður hefur verið á móti 
meintum söluhagnaði.

Í svari Deloitte er bent á að þeir 
samningar sem gerðir voru af hendi 
Primera Air um kaup og sölu á flug-
vélum innihaldi ákveðna rétti varð-
andi afhendingu og verð vélanna 
sem reikningshaldslega sé farið 
með sem afleiður af þeirri ástæðu að 
endanlegt verð vélanna sé ekki fast 

heldur breytilegt. Afleiðan sé – í sam-
ræmi við alþjóðlegan staðal – metin 
á gangvirði á reikningsskiladegi og 
gangvirðisbreytingar séu færðar í 
gegnum rekstur.

Ekki sé um að ræða innleystar 
tekjur hjá félaginu, heldur „gang-
virðisbreytingu afleiðu sem hefði 
tekið gangvirðisbreytingum fram 
að innlausnardegi miðað við viðeig-
andi útreikning á gangvirði hennar 
og breytingar á undirliggjandi for-
sendum,“ segir í svarinu.

Telja eignir ofmetnar
Endurskoðendurnir sem Markaður-
inn ræddi við vekja einnig athygli á 
því að systurfélagið Primera Travel 
Group, sem heldur utan um allan 
ferðaskrifstofurekstur Primera-sam-
stæðunnar, hafi veitt Primera Air og 
PA Holding langtímalán að fjárhæð 
26,6 milljónir evra.

Krafa ferðaskrifstofufélagsins á 
hendur PA Holding, móðurfélagi 
Primera Air, nam 8,3 milljónum 
evra í lok síðasta árs en eigið fé PA 
Holding var á sama tíma neikvætt 
um sömu fjárhæð auk þess sem það 
virðist hafa verið eignalaust. Að mati 
viðmælenda Markaðarins standa því 
rök til þess að krafan sé að fullu færð 
niður í bókum Primera Travel Group.

Því til viðbótar telja endurskoð-
endurnir að ástæða hafi verið til 
þess að færa niður 18,6 milljóna evra 
kröfu Primera Travel Group á hendur 
Primera Air, enda hafi legið fyrir um 
langt skeið hve bágborin eiginfjár-
staða Primera Air sé.

Því til svara útskýrir Andri Már að 
í lok síðasta árs hafi það verið mat 
stjórnenda Primera Air að rekstur 
félagsins hafi verið góður og áætlanir 
hafi gert ráð fyrir aukningu í tekjum 
og hagnaði. „Ekki voru taldir vera 
til staðar tapsatburðir sem gæfu til 
kynna að virðisrýrnun hefði átt sér 
stað á þessum kröfum og af þeirri 
ástæðu voru þær ekki færðar niður í 
bókum félagsins,“ segir í svari Andra 
Más.

Óvarlegt er að fullyrða, að mati 
endurskoðendanna sem ræddu við 
Markaðinn, að áritunin á ársreikn-
ing Primera Travel Group sé röng. 
Annaðhvort hafi ábendingarnar 
átt að vera fleiri eða áritunin átt 
að vera með fyrirvara vegna þeirra 
ágalla sem séu á reikningnum. Í því 
sambandi benda þeir sérstaklega á 
að eignir séu verulega ofmetnar og 
langtímakröfur, svo sem á hendur 
Primera Air og PA Holding, ekki 
færðar niður.

Þess má geta að í kjölfar gjaldþrots 
Primera Air stofnaði Andri Már nýtt 
eignarhaldsfélag, Travelco, með 
milljarð króna í hlutafé og keypti 
allar ferðaskrifstofur Primera Travel 
Group. Voru kaupin sögð eiga að 
tryggja rekstur ferðaskrifstofanna 
og styrkja eigið fé félagsins eftir áföll 
haustsins.

SKILTI FYRIR
ÖLL TILEFNI
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Ólík sjónarmið um 
framtíð Netflix
Greinendur reikna með að Net-
flix muni fjárfesta fyrir um 12 
milljarða dollara í gerð sjón-
varpsþátta og kvikmynda. Fyrir-
tækið mun framleiða 700 nýja 
þætti og bíómyndir í ár. Sumir 
á tæknivæng Netflix spyrja sig 
hvort þættirnir séu of margir. 
Þeir óttast að notendum finnist 
tröllvaxið framboð af efni vera 
yfirþyrmandi.

Önnur spurning sem vaknar er 
hvort algrímið eigi að hygla eigin 
efni Netflix eða ekki. Fylkingarnar 
tvær deildu um hvor leiðin yrði 
farin. Tæknisviðið talaði fyrir því 
að það yrði ekki gert á meðan 
starfsmenn í Hollywood sögðu 
að framtíð fyrirtækisins ylti á 
því að eigið efni myndi njóta 
vinsælda. Að lokum var ákveðið 
að mæla með sjónvarpsefni eftir 
áhorfi notenda en að kynna nýtt 
efni, sem er að mestu eigin efni, á 
góðum stað á aðalvalmynd sjón-
varpsforritsins. Algrímið velur 
einnig eigið efni Netflix oftar sem 
hefst þegar þáttaröð er lokið.

Stjórnendum Netflix var 
vandi á höndum. Þeir 
treystu niðurstöðum 
algríms. En óttuðust að 
reita Jane Fonda til reiði.

Það kom í ljós þegar 
önnur syrpa af gamanþáttunum 
Grace and Frankie leit dagsins ljós 
árið 2016 að fleiri horfðu á þá þegar 
Fonda var ekki með á myndinni sem 
kynnti þáttinn í sjónvarpsforritinu. 
Leikkonan Lily Tomlin hafði meira 
aðdráttarafl ein og sér. Þetta kemur 
fram í frétt The Wall Street Journal.

Deilur innan veggja Netflix
Miklar deilur spruttu innan Net-
flix. Þeir sem stóðu fyrir framleiðslu 
þáttanna óttuðust að Fonda myndi 
bregðast illa við og að þetta gæti 
verið brot á samningi við hana. Sá 
vængur sem treysti algríminu sagði 
að það mætti ekki líta fram hjá 
gögnunum. Að lokum var ákveðið 
að birta myndir af Fonda í kynn-
ingarefninu ásamt Tomlin. Holly-
wood-armur Netflix hrósaði sigri í 
þeirri baráttu.

Greiningarvinna er inngróin í 
starfshætti Netflix. Fyrirtækið rótar 
eftir gögnum til að átta sig á smekk 
áskrifenda og ákveða hvaða þætti 
eigi að veðja á og hvernig eigi að 
kynna þá. Eftir því sem fyrirtækið 
verður stórtækara í framleiðslu á 
Hollywood-efni þarf það að draga 
úr notkun á algrími og mæta óskum 
stórstjarna og annars hæfileikaríks 
fólks sem er annt um ímynd sína. 
En það fer ekki alltaf saman, eins og 
tilvik Jane Fonda sýnir. Netflix mun 
í ár framleiða 700 nýja þætti og bíó-
myndir.

Stjörnur fá gálgafrest
Sumir þættir, sem taka átti af dag-
skrá vegna lélegs áhorfs, fengu 
gálgafrest vegna þess að stjórnendur 
Netflix vildu ekki að skuggi félli á 
samstarf við þekkta framleiðendur 
eða leikara. Stórstjörnur hafa samið 
um að þær þurfi að samþykkja allt 
frá stuttu kynningarefni sem fer af 
stað þegar mús er rennt yfir mynd 

Netflix: Barátta Hollywood við algrím

Fleiri horfðu á gamanþáttaröðina Grace and Frankie á Netflix þegar Jane Fonda var ekki með á myndinni sem kynnti þættina..  NORDICPHOTOS/GETTY

Þættirnir GLOW nutu ekki mikilla vinsælda á Netflix en hlutu lof gagnrýnenda. 
Tæknisvið Netflix vildi hætta framleiðslunni en starfsmenn í Hollywood sögðu 
að höfundurinn, Jenji Kohnan, væri mikilvæg fyrir Netflix. NORDICPHOTOS/GETTY

 Eftir því sem Netflix 

verður stórtækara í fram-

leiðslu á Hollywood-efni þarf 

það að draga úr notkun á 

algrími og mæta óskum 

stórstjarna og annars hæfi-

leikaríks fólks sem er annt 

um ímynd sína. 

Tveir heimar takast á 
innan Netflix. Ann-
ars vegar tækniarmur 
sem treystir á algrím 
til að taka veigamiklar 
ákvarðanir. Hins vegar 
Hollywood-svið sem 
þarf að mynda góð 
tengsl við stórstjörnur 
og framleiðendur. 

í sjónvarpsforritinu í hvernig stikl-
urnar eru fyrir kvikmyndir og sjón-
varpsþætti.

Af þeim sökum hefur myndast 
spenna á milli þeirra starfsmanna 
Netflix sem eiga rætur að rekja til 
Kísildalsins og trúa heils hugar á 
greiningarvinnuna og kvikmynda-
fólksins í Los Angeles sem leggur 
áherslu á samvinnu við aðra. Josh 
Evans, fyrrverandi stjórnandi á 
tæknisviði hjá Netflix, segir að fylk-

ingunum takist að komast að sam-
komulagi.

Framleiðandinn Tom Nunan segir 
að það sé uppörvandi að heyra að 
skiptar skoðanir séu um málið. „Það 
róar Hollywood að vita til þess að 
hjartað slái í þessu mikla veldi. Það 
eru takmörk fyrir því hvað algrím 
getur gert til þess að spá fyrir um 
framtíðina.“

Ólík sjónarmið með GLOW
Annað dæmi um átök á milli fylk-
inganna tveggja er þegar kom að 
því að ákveða hvort ráðast ætti í 
gerð fleiri þáttaraða af GLOW, sem 
fjallaði um konur sem voru atvinnu-
menn í glímu á níunda áratugnum. 
Sá sem stóð að baki gerð þáttanna 
var Jenji Kohan, höfundur Orange 
Is the New Black, þátta sem njóta 
vinsælda og eru lyftistöng fyrir Net-
flix. Tæknigengið lagði til að þætt-
irnir yrðu ekki fleiri vegna lítils 
áhorfs. Hollywood-armurinn vildi 
halda þáttagerðinni áfram vegna 
þess hve mikilvæg Kohan væri fyrir 
Netflix og að GLOW hefði fengið 
góða dóma. Kohan er sögð óánægð 
með að markaðssetning þáttanna 
hafi höfðað fremur til karlmanna 
á meðan þeir nái betur til kvenna. 
helgivifill@frettabladid.is

Vogunarsjóðurinn Elliott Manage-
ment krefst þess að Huyndai Mot-
ors greiði fjárfestum átta milljarða 
punda og endurskoði allir einingar 
sem ekki heyri undir kjarnastarf-
semi. Á meðal tengdra fyrirtækja er 
bílaframleiðandinn Kia og varahluta-
samstæðan Mobis.

Í bréfi til stjórnenda Hyundai, sem 
er næststærsta fyrirtæki Suður Kóreu, 
segir að fyrirtæki samstæðunnar séu 
alltof vel fjármögnuð og að arðsemi 
þessara þriggja fyrirtækja standist 
ekki samanburð við keppinautana.

Bandaríski vogunarsjóðurinn, sem 

upplýsti um eins milljarðs dollara 
stöðu í þessum tengdu fyrirtækjum, 
sagði að Huyndai Motors yrði að 
ráðast í yfirgripsmikla endurskipu-
lagningu til að takast á við vanda 
félagsins sem snýr að fjármögnun og 
stjórnarháttum sem leitt hafa til þess 
að hluthafar hafi ekki uppskorið jafn 
ríkulega og hluthafar í öðrum bíla-
framleiðendum.

Varahlutasamstæðan Hyundai 
Mobis á 21 prósent í bílaframleið-
andanum Huyndai Motors, sem á 
34 prósent í Kia. Kia á 17 prósent í 
Hyndai Mobis. – hvj

Elliott kallar eftir 
breytingum hjá Hyundai

Elliott segir að Hyundai sitji á of miklu fé sem skila eigi til hluthafa.
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ÞT. Mbl. SJ. Frbl.

„Svartlyng er ein af þessum sýningum 
sem okkur bráðvantar“ 

HA. RÚV Menning

„Rammpólitískt ádeiluverk sem virkar“ 
ÞT. Mbl.

„Óborganlega fyndið og súrrealískt.“ 
HA. RÚV Menning

SÓTSVARTUR GAMANLEIKUR
eftir Guðmund Brynjólfsson



Miklar breytingar hafa orðið 
á íslenskum matvæla-
markaði undanfarinn 

áratug. Fyrirtæki hafa komið og 
farið og má þar nefna fjölda kleinu-
hringjastaða sem hafa skotið upp 
kollinum, aukna flóru framandi 
veitingastaða í Reykjavík og brott-
hvarf McDonald’s. Mikil söluaukn-
ing hefur verið á orkudrykkjum, 
próteinstöngum og fleiri vörum 
með beina eða óbeina tengingu við 
íþróttir og þá hefur sala á vörum 
í umhverfisvænni eða þægilegri 
umbúðum aukist og þar eru barna-
matur í skvísum og fjölnota burðar-
pokar augljós dæmi.

Enginn tími til að elda?
Neyslu- og lífsstílskönnun Gall-
up gefur mikla innsýn í viðhorf 
og kauphegðun Íslendinga, meðal 
annars þegar kemur að mat. Þar má 

meðal annars sjá að hlutfall þeirra 
sem segjast yfirleitt ekki hafa tíma 
til að elda hefur minnkað úr 28% 
árið 2008 í 21% árið 2018, sem kann 
að vera á skjön við umræður um 
sífellda hraðaaukningu í íslensku 
þjóðfélagi. Niðurstöður kannana 
ber þó ávallt að túlka í samhengi við 
umhverfið á þeim tíma sem könn-
unin er gerð. Hraði í íslensku þjóð-
félagi er vitaskuld ekki að minnka, 
en framboð lausna sem auðvelda 
matseld fyrir fólk hefur aukist. Til 
að mynda hefur sala tilbúinna rétta 
í matvöruverslunum margfaldast 
á undanförnum árum, matvöru-
verslanir raða saman stoðvörum til 
að hjálpa viðskiptavinum að fá hug-
myndir að máltíðum sem auðvelt er 
að elda og segja má að nýjasta nýtt 
séu svokallaðir matarpakkar, þar 
sem hráefni í ákveðna uppskrift 
hefur verið forunnið til að auðvelda 
neytendum matseldina. Til viðbótar 
hefur aðgengi að upplýsingum tekið 
miklum framförum með snjall-
símum sem gefa fólki kost á að 
sækja nær hvaða upplýsingar sem 
er, hvenær sem er og því er til að 
mynda auðvelt að finna uppskriftir 
og upplýsingar um næringargildi og 
hollustu.

Áhugi á hollustu?
Áhugavert er að sjá að hlutfall 
Íslendinga sem hafa áhuga á næring-
armálum og hollustu er engu hærra 
en það var fyrir tíu árum. Nú árið 
2018 segjast 33% Íslendinga hafa 
mikinn áhuga á næringarmálum 
og hollustu, sem er sama hlutfall og 
árið 2008. Því er ekki að sjá að áhugi 
á næringarmálum og hollustu hafi 

aukist með snjallsímavæðingunni 
og meðfylgjandi vexti í upplýsinga-
framboði. Meðfram snjallsímavæð-
ingunni má þó segja að Íslendingar 
hafi orðið samfélagsmiðlavæddir. Í 
ár nota 94% Íslendinga Facebook 
en fyrir áratug samanstóð notenda-
hópurinn einungis af litlum hópi 
nýjungagjarnra Íslendinga. Því hafa 
samfélagsmiðlar veitt færi á nýjum 
leiðum til að koma skilaboðum 
á framfæri við mjög marga með 
litlum tilkostnaði, sem er á flestan 
hátt jákvætt fyrir neytendur. Þó er 
á sama tíma auðveldara að koma 
á framfæri röngum upplýsingum, 
enda hafa villandi upplýsingar um 
næringarmál og hollustu dunið á 
neytendum á undanförnum árum.

Í þessu samhengi má t.d. benda á 
stimplun kókosolíu sem hollustu-
vöru, með staðhæfingum um ýmsa 
jákvæða virkni. Hins vegar herma 
nýjustu rannsóknir að kókosolía sé 
ekki sú ofurfæða sem mörgum neyt-
endum var talin trú um. Kókosolíu, 
eða réttara sagt kókosfeiti (þar sem 
varan er á föstu formi við herbergis-
hita), ætti þvert á móti að nota hóf-
lega þar sem hún inniheldur mjög 

hátt hlutfall mettaðrar fitu, en of 
hátt hlutfall mettaðrar fitu í fæðu 
getur aukið hættu á hjarta- og æða-
sjúkdómum. Því er almennt ráðlagt 
að skipta út hluta af mettaðri fitu 
fyrir hollari fitu, sér í lagi fjölómett-
aða fitu sem meðal annars má fá úr 
feitum fiski, lárperum og hnetum, 
til að minnka líkur á hjarta- og æða-
sjúkdómum.

Þrátt fyrir að áhugi á næringar-
málum og hollustu sé ekki meiri nú 
en árið 2008 eru vísbendingar um 
að neytendur í hollustuhugleið-
ingum séu að færast frá því að telja 
kaloríur og kjósi heldur að forð-
ast ákveðnar fæðutegundir. Til að 
mynda lækkaði hlutfall þeirra sem 
sögðust alltaf hugsa um kaloríu-
fjöldann í matnum sem þeir borða 
úr 33% árið 2008 í 20% árið 2018. 
Á sama tíma hefur ýmiss konar 
mataræði sem felst í því að útiloka 
fæðutegundir náð fótfestu og má 
sem dæmi nefna paleó, vegan, lág-
kolvetnamataræði og ketó. Í sumum 
tilvikum liggja þægindasjónarmið 
að baki þar sem erfiðara og tíma-
frekara getur verið að telja kaloríur 
heldur en einfaldlega að sleppa því 
að borða ákveðnar fæðutegundir. Í 
öðrum tilfellum eru það umhverf-
is- og/eða dýravelferðarsjónarmið 
sem stýra vali fólks, eins og oft er í 
mataræði grænmetisæta og þeirra 
sem aðhyllast vegan lífstíl.

Meðfram þessum breytingum 
hefur fjöldi þeirra sem lesa inni-
haldslýsingar á matvöru til að sjá 
hvaða aukefni eru í henni aukist 
úr 48% árið 2008 í 65% árið 2018, 
en rannsóknir hafa sýnt að algengt 
er að neytendur forðist matvörur 

þar sem aukefni, öðru nafni E-efni, 
koma fram í innihaldslýsingunni, 
með það fyrir augum að þau séu 
öll óholl. Sannleikurinn er þó sá 
að E-efni eru sett í matvörur til að 
bæta t.d. gæði og öryggi þeirra. Þau 
efni sem flokkast til E-efna hafa 
verið mikið rannsökuð með tilliti 
til áhrifa á heilsu og notkun þeirra 
ekki leyfð nema sannarlega hafi 
verið sýnt fram á skaðleysi þeirra. 
Strangar reglur gilda um í hvaða 
matvælum þau eru leyfð og í hvaða 
magni. E-efni hafa ólíka virkni og 
eru til dæmis stundum notuð sem 
bragðefni og þráavarnarefni. Dæmi 
um þráavarnarefni eru C-vítamín 
(askorbínsýra, E 300) og E-vítamín 
(tókóferól, E 306), sem bæði eru 
líkamanum nauðsynleg.

Tímar breytinga
Breytingar á viðhorfum og matar-
hegðun neytenda leiða af sér fjöl-
breyttar áskoranir og tækifæri fyrir 
fyrirtæki í sölu og framleiðslu mat-
væla og þurfa jafnvel ekki alltaf að 
snerta matvöruna sjálfa, heldur 
hafa breytingar á áhuga neytenda 
á ýmiss konar upplýsingum um 
neysluvörur mikil áhrif á matvæla-
markað. Til dæmis hefur hlutfall 
þeirra sem hafa mikinn áhuga á 
umhverfismálum aukist úr 25% 
árið 2008 í 36% árið 2018, sem hefur 
aukið eftirspurn eftir lífrænum mat-
vælum, vörum með lægra kolefnis-
fótspor og matvörum í umhverfis-
vænni umbúðum. Til viðbótar 
kemur sú áskorun að útskýra ágæti 
vörunnar fyrir neytendum, sem 
getur verið hægara sagt en gert í 
upplýsingaflóði nútímans.

Matarhegðun Íslendinga – hvað hefur breyst?

Kolbrún  
Sveinsdóttir
sérfræðingur  
hjá Matís

Áhugavert er að sjá 

að hlutfall Íslend-

inga sem hafa áhuga á 

næringarmálum og hollustu 

er engu hærra en það var 

fyrir tíu árum.

Friðrik  
Björnsson
viðskiptastjóri 
Gallup

H j a l t i  J ó n s s o n 
hefur verið fram-
k v æ m d a s t j ó r i 
Íslensku auglýs-
ingastofunnar í 
níu ár en þar áður 

var hann markaðsstjóri stofunnar í 
sex ár. Hjalti segir að það sé sífelld 
áskorun að skapa og viðhalda 
umgjörð og fyrirtækjamenningu 
sem laðar að hæfileikaríkt fólk.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Ég hef mikla ánægju af útivist og 

göngum um fjöll og firnindi. Þá hef 
ég stundað skíði frá barnsaldri. Sæki 
í laxveiði á sumrin og myndi sjálf-
sagt teljast frístundagutlari í golfi 
þótt árangurinn láti eitthvað á sér 
standa. Ferðalög með fjölskyldunni 
skipa sinn sess, stundum á framandi 
slóðir. Ég hef einnig mjög gaman af 
matargerð og eyði talsverðum tíma 
í eldhúsinu, sérstaklega um helgar.

Hvernig er morgunrútínan?
Ég vakna alla jafna rétt fyrir 

klukkan sjö á morgnana. Fyrsta 
stopp er kaffivélin. Drekk svona tvo 
til þrjá espresso-bolla til að koma 
mér í gang, fæ mér léttan morgun-
verð og fletti blöðunum. Tvo 
morgna í viku á ég svo stefnumót 
við einkaþjálfarann sem gerir sitt 
besta til að halda mér í þokkalegu 
standi. Þá hef ég verið svo heppinn 
að hafa félagsskap af krökkunum 
okkar í morgunumferðinni þar sem 
ég hef skutlað þeim í skólann á leið 
til vinnu í gegnum árin.

Hvaða ráðstefnu eða fyrirlestur 
sóttir þú síðast?

Gallup stóð fyrir ráðstefnu í 
Hörpu nú í haust undir yfirskrift-
inni „Innsýn í framtíðina“. Þar var 
meðal annars áhugaverður fyrir-
lesari frá „Trend Watching“ sem 
veitti innsýn í lykil-trend komandi 
árs. Þá var einnig rýnt í breytingar 
á viðhorfum, neyslu og hegðun 

Íslendinga sem er auðvitað mikil-
vægt fyrir okkur að fylgjast með.

Hver er bókin sem þú ert að lesa 
eða last síðast?

Oftar en ekki er ég með fleiri en 
eina bók í gangi. Núna er ég að lesa 

bókina Factfulness: Ten Reasons 
We’re Wrong About the World 
eftir Hans Rosling. Ekki laust við 
að hún fylli mann örlítilli bjartsýni 
og trú á mannkynið og framtíðina. 
Þá er ég líka að glugga í bókina The 
Churchill  Factor sem er listavel 
skrifuð af Boris Johnson.

Hvað er það skemmtilegasta við 
starfið?

Umhverfið á auglýsingastofu er 
hratt, fjölbreytt og krefjandi og segja 
má að engir tveir dagar séu eins. 
Það eru forréttindi að fá að vinna 
með kláru og skemmtilegu fólki í 
skapandi umhverfi. Starfinu fylgja 
mikil persónuleg samskipti og það 
er gaman að takast á við að leysa úr 

ólíkum viðfangsefnum og vanda-
málum með okkar viðskiptavinum.

Hverjar eru helstu áskoranirnar í 
starfinu?

Að skapa og viðhalda umgjörð 
og fyrirtækjamenningu sem laðar 
að hæfileikaríkt fólk og nærir þetta 
skapandi umhverfi er sífelld áskor-
un. Þetta snýst allt um fólkið. Þá er 
mikilvægt að fylgjast vel með þróun 
og breytingum í ytra umhverfinu.

Hverjar eru helstu áskoranirnar í 
rekstrarumhverfinu í dag?

Við höfum á undanförnum árum 
fundið mikið fyrir kostnaðarhækk-
unum vegna launaþróunar. Þetta 
er sá kostnaðarliður sem vegur 
langþyngst í rekstrinum. Það er því 

mikilvægt að vera með fyrirtækið 
rétt stillt af til að mæta þörfum 
okkar viðskiptavina en á sama tíma 
að vera ekki með mikla umframgetu 
í húsinu. Þetta getur reynst snúið.

Hvaða breytingar sérðu fyrir þér 
í rekstrarumhverfinu á komandi 
árum?

Örar og miklar tæknibreytingar 
hafa á stuttum tíma haft í för með 
sér umtalsverðar breytingar á lífsstíl 
og neysluháttum fólks. Nýir keppi-
nautar eru að koma inn á markað-
inn og samkeppnin mun harðna. 
Þeim sem ná að vinna vel með 
tækni, úrvinnslu gagna og greiningu 
og samþætta við skapandi markaðs-
setningu mun farnast vel.

Mikilvægt að fyrirtækið sé rétt stillt af
Svipmynd
Hjalti Jónsson

Helstu drættir

Nám:
●  MBA frá Northwestern Univers-

ity, Kellogg School of Manage-
ment, með áherslu á stjórnun 
og stefnumótun, markaðsmál 
og fjármál.

●  B.Sc. frá Florida International 
University með áherslu á 
markaðsmál og alþjóðavið-
skipti.

Störf:
●  Framkvæmdastjóri Íslensku 

auglýsingastofunnar frá 2009.
●  Markaðsstjóri Íslensku auglýs-

ingastofunnar 2003-2009.
●  Framkvæmdastjóri Útgáfu-

félags DV 2001-2003.
●  Markaðsstjóri Nóa Síríus 1996-

2001.

Fjölskylduhagir:
Er giftur Jóhönnu Andreu Guð-
mundsdóttur lífeindafræðingi. 
Eigum þrjú börn á aldrinum 17-
29 ára, þau Jón Andra, Svölu Rakel 
og Hjalta Dag. Fyrsta barnabarnið, 
Tómas Ingi, fæddist svo í vor.

Við höfum á undan-

förnum árum 

fundið mikið fyrir kostn-

aðarhækkunum vegna 

launaþróunar. 

Hjalti segir umhverfið á auglýsingastofu fjölbreytt og krefjandi. Engir tveir dagar séu eins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Skotsilfur Seldu fyrir milljarð dala á 85 sekúndum

Starfsmenn kínverska póstsins höfðu í nógu að snúast síðastliðinn sunnudag, hinn alþjóðlega söludag netverslana og dag einhleypra. Sölumet var 
þá til dæmis sett í netverslunum Alibaba þegar verslað var fyrir samtals einn milljarð dala, jafnvirði um 124 milljarða króna, á fyrstu 85 sekúndum 
dagsins. Á fyrstu klukkustund dagsins var þannig verslað fyrir alls tæplega tíu milljarða dala í netverslunum félagsins. NORDICPHOTOS/GETTY

Það kostar víst á fjórðu krónu að 
framleiða einn krónupening. 
Samtals eru 119 milljónir slíkra 

í umferð, sem þýðir að undir sófasess-

um landsmanna eru hátt í 500 tonn 
af peningum sem hæpið er að verði 
nokkru sinni notaðir. Það er erfitt 
að átta sig á nauðsyn þess að halda 
hér úti slíkri mynt og sama mætti 
væntanlega segja um 25 milljónir 
fimmkalla. En hvað með hitt klinkið 
og seðlana?

Seðlabanki Íslands sendi á dög-
unum frá sér áhugavert sérrit um 
rafkrónu þar sem meðal annars er 
rætt um stöðu reiðufjár á Íslandi. Þar 
er því haldið fram að þegar horft er 

fram veginn sé „líklegt að hlutdeild 
hefðbundins reiðufjár, að minnsta 
kosti í staðgreiðsluviðskiptum, fari 
minnkandi.“ Reynsla Dana sýni að 
börn og aldraðir séu helstu notendur 
reiðufjár þar í landi en aðrir séu mót-
tækilegri fyrir öðrum greiðsluleiðum. 
Þetta hljómar alls ekki ólíklegt, en 
reiðufé er þó ekki einungis greiðslu-
máti heldur einnig geymslustaður 
fyrir verðmæti. Fáir geyma sennilega 
klink í stórum varasjóðum en 82% 
verðmætis lausafjár hér á landi er í 

formi 5.000 og 10.000 króna seðla. 
Reiðufé hefur sína kosti og galla sem 
sparnaðarform. Vissulega er það í 
ríkisábyrgð og tiltækt fyrirvaralaust, 
en það brennur stöðugt upp í verð-
bólgu og getur glatast.

Dagleg notkun reiðufjár í viðskipt-
um á sennilega styttra eftir en áhugi 
fólks á að geyma sparifé undir kodd-
anum. Á endanum má þó reikna með 
að við hættum alfarið að nota reiðufé 
og þá er spurningin hvað tekur við. 
Seðlabankinn undirbýr sig með 

umræðu um rafkrónu sem valkost og 
það er gott að vita að útgefandi reiðu-
fjár skoði af fullri alvöru hvað taki við.

Þegar rætt var um möguleika þess 
að innkalla 10.000 kr. seðla í fyrra 
fór allt í háaloft og ýmist var talað 
um aðgerðina sem nauðsynlega til 
að stemma stigu við svartri atvinnu-
starfsemi og örva einkaneyslu eða 
grófa skerðingu á rétti fólks til að 
geta átt óskráð viðskipti. Í næstu 
umferð verður umræðan vonandi 
yfirvegaðri.

Burt með krónuna?  
Björn Berg 
Gunnarsson
fræðslustjóri 
Íslandsbanka  

Óhætt er að segja að 
haustið hafi farið 
af stað með látum í 
efnahagslegu tilliti. 
Frá byrjun septem-
ber hefur krónan 

gefið eftir um nær 12%, WOW air 
horfði fram af bjargbrún og Seðla-
bankinn lækkaði bindiskyldu á 
fjárstreymistæki sínu og hækkaði 
stýrivexti úr 4,25% í 4,50%. Hafði 
bankinn þá ekki hreyft við fjár-
streymistækinu frá því hann setti 
það á sumarið 2016 og stýrivextir 
bankans hækkuðu á ný eftir þriggja 
ára hlé.

Breyting á bindiskyldu fjárstreym-
istækisins, eða „innflæðishöftunum“ 
svokölluðu, var gleðiefni enda löngu 
tímabær. Þótt áhrif breytinganna 
verði líklega lítil meðan bindingin 
sjálf er virk styttist vonandi í að 
bindingin verði með öllu afnumin. 
Rökstuðningur bankans fyrir breyt-
ingunni er minnkandi vaxtamunur 

við útlönd og að ekki sé lengur 
hætta á ofrisi krónunnar. Reyndar 
hefur alger skortur á erlendum fjár-
festum ýtt undir fall krónunnar 
undanfarin misseri þegar innlendir 
fjárfestar streymdu út með fé sitt 
gegnum hinn næfurþunna íslenska 
gjaldeyrismarkað – Seðlabankinn 
bendir einmitt á fjármagnsútstreymi 
sem ástæðu veikingar krónunnar í 
nýjustu Peningamálum sínum. Þá er 
athyglisvert að þrátt fyrir samanlagt 
tugi prósenta verðfall skuldabréfa og 
veikingu krónunnar þá virðist sem 
þeir erlendu fjárfestar sem fjárfest 
hafa undanfarin ár í löngum ríkis-
bréfum hafi ekki að neinu mark-
verðu leyti selt úr stöðum sínum. 
Hinir kviku fjárfestar virðast því eftir 
allt saman ekki vera eins kvikir og 
Seðlabankinn hefur haft áhyggjur af.

Vextir hækka
Þrátt fyrir að minnkandi vaxta-
munur hafi verið meginrökin á bak 
við slökun innflæðishafta, ákvað 
peningastefnunefnd að hækka stýri-
vexti úr 4,25% í 4,50% aðeins fimm 
dögum síðar. Peningastefnunefnd 
taldi ekki skynsamlegt að raun-
vextir bankans færu niður fyrir 1% 
að svo stöddu, eins og þeir eru nú 
metnir miðað við meðaltal verð-
bólguvæntinga til skemmri tíma. 
Það breytir því ekki að raunvaxta-
aðhaldið, þar sem það raunverulega 

bítur, er meira en yfirdrifið nóg. 
Fastir verðtryggðir húsnæðisvextir 
til heimila hjá lífeyrissjóðum og 
bönkum eru á bilinu 3,5-3,8%, fastir 
óverðtryggðir húsnæðisvextir munu 
að óbreyttu fara yfir 7% miðað við 
lánskjör bankanna á skuldabréfa-
markaði. Við það bætist aðhald sem 
kemur í gegnum hin ýmsu þjóð-
hagsvarúðartæki bankans sem eru 
virk í dag.

Glasið hálffullt?
Góðu fréttirnar eru þær að þrátt 
fyrir versnandi verðbólguhorfur 
til skemmri tíma virðast verð-
bólguvæntingar til lengri tíma vera 
stöðugar og lágar. Í könnun Seðla-
bankans á verðbólguvæntingum 
markaðsaðila (hæsta svarhlutfall 
könnunarinnar frá upphafi, 93%) 
kemur fram að væntingar eru um 
að verðbólga verði 3,6% að jafnaði 
næstu 2 árin, 3,0% næstu 5 ár og 
2,9% næstu 10 ár. Það þýðir að 
væntingar eru um að verðbólga fari 
hratt niður í markmið eftir 2 ár og 
verði um 2,6% næstu 3 ár á eftir, og 
eftir 5 ár verði hún að jafnaði 2,8%. 
Þessar væntingar eru nálægt sínum 
lægstu gildum frá upphafi mælinga.

Þá hefur verðbólguálag á skulda-
bréfamarkaði snarlækkað undan-
farnar tvær vikur, eða úr 4,5% í um 
4,0% í dag. Margt spilar þar inn í en 
ljóst er að lækkunin er sambland 

af lækkun verðbólguvæntinga og 
óvissuálags, auk jákvæðra fram-
boðsáhrifa þar sem Lánasýsla 
ríkisins hefur ekki gefið út óverð-
tryggð ríkisbréf í 7 vikur, eftir að 
hafa beinlínis drekkt skuldabréfa-
markaðnum undanfarin tvö ár með 
linnulausri útgáfu þeirra.

Blikur eru á lofti í íslensku efna-
hagslífi og vísbendingar þess efnis 
að hagkerfið sé að kólna hraðar 
en spár höfðu gert ráð fyrir. Inn-
flæðishöftin hafa stuðlað að fjár-
magnsskorti í landinu sem ekki 
aðeins hefur ýtt undir veikingu 
krónunnar heldur einnig hækkað 
fjármagnskostnað heimila og fyrir-
tækja. Höftin hafa því lagst á sveif 
með aðhaldssamri peningastefnu 
um að ýta undir kólnun hagkerfis-
ins og hlýtur það raunvaxtastig sem 
blasir við heimilum og fyrirtækjum 
að vera yfirdrifið miðað við stöð-
una í dag. Það væri því æskilegt að 
binding fjárstreymistækisins yrði 
tekin alveg niður svo hagkerfið geti 
tengst erlendu langtímafjármagni 
í gegnum skuldabréfamarkaðinn. 
Það myndi leiða yfir í lægri vexti 
óverðtryggðra húsnæðislána og á 
endanum í lægri skuldaraálög ann-
arra útgefenda á markaði. Munur-
inn á raunvöxtum Seðlabankans og 
þess sem heimili og fyrirtæki greiða 
myndi því smám saman minnka, 
öllum til hagsbóta.

Tíðindaríkir haustmánuðir 
Agnar  
Tómas Möller 
framkvæmdastjóri 
Sjóða hjá GAMMA 

Leituðu til Logos 
og Deloitte
Þess er beðið með 
mikilli eftir-
væntingu að 
niðurstöður 
áreiðanleika-
könnunar vegna 
yfirtöku Icelandair 
Group á WOW air liggi 
fyrir enda mun könnunin leiða í ljós 
hve stóran hlut Skúli Mogensen 
eignast í sameinuðu félagi. Vinna 
við könnunina er í fullum gangi 
en ráðgjafarfyrirtækið Deloitte og 
lögmannsstofan Logos munu hafa 
verið fengin til þess að annast hana. 
Eru vonir bundnar við að vinnunni 
ljúki sem allra fyrst en niðurstaða 
hennar mun ráða miklu um hvort 
kaupin nái fram að ganga. 

Sterkir hluthafar
Það er ekki ofsögum 
sagt að hluthafa-
hópur Íslenskrar 
orkumiðlunar, 
sem Magnús 
Júlíusson verk-
fræðingur og 
Bjarni Ármanns-
son fjárfestir stofnuðu í fyrra, hafi 
styrkst svo um munar fyrr á árinu. 
Magnús upplýsti í viðtali í Viðskipta-
mogganum fyrr í mánuðinum um 
að Kaupfélag Skagfirðinga og Ísfélag 
Vestmannaeyja hefðu lagt orku-
fyrirtækinu til aukið hlutafé. Félagið, 
sem var það fyrsta til þess að fá 
leyfi Orkustofnunar til að stunda 
raforkuviðskipti eftir að sam-
keppni um raforkusölu var bundin 
í lög, ætti þannig að hafa nægilegt 
bolmagn til að láta til sín taka á 
komandi árum.

Tvískinnungur
Gagnrýni Hildar 
Björnsdóttur, 
borgarfulltrúa 
Sjálfstæðis-
flokksins og 
stjórnarmanns 
í Orkuveitu 
Reykjavíkur, á arð-
greiðslur Orkuveitunnar á síðasta 
ári vakti hörð viðbrögð. Þannig 
stigu meðal annars tveir stjórn-
armenn fram og báru í bætifláka 
fyrir arðgreiðslurnar við góðar 
undirtektir borgarstjórnarmeiri-
hlutans og fylgjenda hans. 
Sagði stjórnarformaðurinn til 
að mynda að arðgreiðslur væru 
eðlilegur þáttur í útgjöldum 
Orkuveitunnar. Í umræðunni 
vakti það óneitanlega athygli að 
þeir sömu og telja í góðu lagi að 
Orkuveitan greiði arð bregðast 
margir hverjir ókvæða við þegar 
einkafyrirtæki gera hið sama. 
Tvískinnungurinn er stundum 
æpandi.
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SsangYong eigendur
eru ánægðastir!*

Tivoli 4x4
Ævintýri í akstri

Aðeins

3.490.000 kr.
Óbreytt
gengi

Korando 4x4
Dráttarbíll ársins í Englandi*

Aðeins

4.290.000 kr.
Óbreytt
gengi

Rexton 4x4
4x4 jeppi ársins í Englandi*

Aðeins

6.990.000 kr.
Tökum niður
forpantanir

Fyrstu bílarnir
koma í janúar

Opið:
Virka daga frá 9:00 til 18:00
Laugardaga frá 12:00 til 16:00 

Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2020

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9 
Sími: 420 3330

Bílaríki, Akureyri
Glerárgötu 36
Sími: 461 3636

Verið velkomin í reynsluakstur á  SsangYong                        benni.is. 

Tryggðu þér SsangYong ánægju á lægra gengi
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Neytendamiðillinn Honest John vinnur að hagsmunamálum neytenda á Bretlandi. Árlega stendur 

Honest John fyrir ánægjukönnun á breska bílamarkaðnum; „The Honest John Satisfaction 

Index“. Úrslit hennar ráðast af dómi eigendanna sjálfra. Einkunnargjöf þeirra tekur mið af aksturs-

eiginleikum, hagkvæmni í rekstri og áreiðanleika. Í ár komu 10.000 bíleigendur að valinu. Hún 

leiddi m.a. í ljós að langflestir SsangYong eigendur gáfu bílunum sínum hæstu einkunn.

SsangYong toppaði því á bresku ánægjuvoginni – það getur ekki verið tilviljun.
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Stjórnar-  
maðurinn

09.11.2018

Auðvitað á Már 

Guðmundsson 

að fara úr bankanum. 

Mér fyndist það ótrúlegt 

ef fólk ætli að sitja uppi 

með mann til að stjórna 

Seðlabanka Íslands sem er 

á leið í fangelsi.

Þorsteinn Már Bald-
vinsson, forstjóri 
Samherja

Verðmæti

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræði-
ráðgjafar, endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja 
sem aðstoðar viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. 

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur

Hafðu samband því þinn árangur er mikils virði.

Hámarkaðu árangurinn þinn 
og verðmæti með því að nýta þér 
fjölbreytta þekkingu og víðtæka 
reynslu PwC á öllum sviðum rekstrar

Bandaríski fjárfestingarbankinn Citi verður 
ráðgjafi Arion banka við sölu á Valitor, 
dótturfélagi bankans, en áformað er að 
selja félagið, að hluta eða í heild, í opnu 
söluferli á næsta ári. Gert er ráð fyrir því 
að gengið verði formlega frá ráðningu á 
Citi á næstu dögum, samkvæmt heimildum 
Markaðarins. Citi var einnig ráðgjafi Arion 
banka í hlutafjárútboði bankans fyrr á árinu.

Arion banki hefur um nokkurt skeið 
horft til þess að selja stóran meirihluta í Valitor 
til erlendra fjárfesta sem myndu leiða alþjóðlegan 

vöxt og viðgang félagsins. Höskuldur Ólafs-
son, bankastjóri Arion banka, hefur sagt að 
bankinn kunni að hafa áhuga á að halda 
eftir um 20 til 25 prósenta hlut í Valitor og 
þannig geta fengið hlutdeild í mögulegri 

virðisaukningu félagsins í framtíðinni.
Umsvif Valitor hafa aukist gríðarlega síðustu 

ár – nærri 400 manns starfa hjá samstæðunni 
– en yfir 70 prósent tekna félagsins koma til 
vegna erlendrar starfsemi, einkum í Bret-

landi. Heildartekjur Valitor í fyrra námu 20 millj-
örðum og eigið fé félagsins er um 16 milljarðar. – hae 

Citi ráðgjafi við sölu á Valitor 

Höskuldur H.  
Ólafsson.

Fyrir liggur að ákvarðanir kjara-
ráðs um launahækkanir til æðstu 
embættismanna ríkisins sendu afar 
óheppileg skilaboð þegar fyrir-
sjáanlegt var að mikil spenna var að 
myndast á vinnumarkaði. Líklegt 
er að þær ákvarðanir komi til með 
að reynast samningamönnum á 
almennum vinnumarkaði fjötur um 
fót í viðræðum vetrarins. Þó það 
nú væri, enda varla hægt að ætlast 
til að venjulegt launafólk taki því 
þegjandi og hljóðalaust þegar hið 
opinbera hefur tekið sér það hlut-
verk að leiða launaþróun í landinu. 
Slíkt er auðvitað ekki bara óheppi-
legt, heldur beinlínis óæskilegt. Eitt-
hvað er öfugsnúið þegar opinberir 
starfsmenn búa ekki bara við aukin 
réttindi og starfsöryggi, heldur njóta 
líka bestu kjaranna. Hvers vegna að 
taka slaginn í einkageiranum, þegar 
auðveldast og arðbærast væri að 
falla einfaldlega í mjúkan ríkisfaðm-
inn? gæti ungt fólk sem tekur sín 
fyrstu skref á vinnumarkaði spurt 
sig.

Þetta á hins vegar ekki bara við um 
launakjör, heldur sömuleiðis umsvif 
og starfsaðstæður. Nýlega bárust 
fregnir af því að Seðlabankinn hefði 
fjárfest í heyrnartólum af dýrustu 
gerð til að starfsmenn fengju vinnu-
frið í opnum vinnurýmum. Sams 
konar vinnuaðstæður virðast hins 
vegar henta flestum einkafyrirtækj-
um ágætlega án þess að til milljóna 
fjárfestinga þurfi að koma. Fyrir 
liggja sömuleiðis áætlanir Alþingis 
um gríðarlega uppbyggingu skrif-
stofuhúsnæðis, en mörgum þykir 
nóg um það sem nú er. Áætlað er að 
framkvæmdir vegna nýbyggingar 
andspænis Ráðhúsinu muni kosta 
þrjá milljarða króna, en líklega má 
bæta að minnsta kosti öðru eins við 
sé miðað við reynslu af opinberum 
framkvæmdum.

Nýjasta útspilið er svo að fjölga á 
aðstoðarmönnum þingflokka um 
sautján auk þess sem ráða á ritara 
fyrir hvern þingflokk. Þetta kemur 
í kjölfar þess að aðstoðarmönnum 
ráðherra var fjölgað í 22, en kostn-
aður við það er metinn vel á fimmta 
hundrað milljóna í ár. Er nema von 
að spurt sé hvað þingmennirnir 63 
og allir embættismennirnir eigi svo 
að taka sér fyrir hendur.

Fram undan er erfiður vetur þar sem 
kjaraviðræður verða í brennidepli. 
Kröfur verkalýðsforystunnar eru 
vissulega óraunhæfar. Staðreyndin 
er hins vegar sú að fjárhaldsmenn 
hins opinbera hafa gengið fram með 
hræðilegu fordæmi. Laun þing-
manna og æðstu embættismanna 
hafa hækkað upp úr öllu valdi. 
Vöxtur kerfisins virðist stjórnlaus, 
hvort sem litið er til mannahalds eða 
aðstöðu. Ef hið opinbera vill njóta 
trúverðugleika í viðræðum vetrarins 
þarf að senda skýr skilaboð um að 
bundinn verði endi á þessa vitleysu.

Stjórnlaust 
stjórnkerfi



94% ökumanna finnst þeir öruggari með EyeSight tækni
Þú fyllist hugarró þegar þú veist að bíllinn þinn skerst í leik og aðstoðar þig við að koma í veg fyrir árekstur. Varar þig við 
þegar aðvífandi ökutæki er á blinda punktinum. Og gerir þér kleift að leggja bílnum áreynslulaust í þröngt stæði með aðstoð 
myndavélar sem sýnir nálægð við gangstéttarbrún. Slakaðu á. EyeSight er staðalbúnaður í Subaru Forester LUX, bensín.

Subaru Forester Premium, sjálfskiptur. Verð frá: 5.350.000 kr. 
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www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
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FÓTBOLTI Það var ljúfsár tilfinn-
ing sem fór um Norðlendinginn 
Hauk Heiðar Hauksson þegar AIK 
varð sænskur meistari um helgina. 
Haukur missti sæti sitt í byrjunar-
liði liðsins í upphafi leiktíðar og 
þegar upp var staðið lék hann 
einungis fjóra deildarleiki með lið-
inu á nýlokinni leiktíð. Hann lítur 
hins vegar klárlega á sig sem mikil-
vægan hluta af leikmannahópnum 
og fagnaði titlinum vel og innilega 
um helgina.

„Auðvitað er mjög gaman að vera 
sænskur meistari og ég er orðinn 
harður AIK-maður eftir að hafa 
verið fjögur ár í félaginu. Mér hefur 
liðið mjög vel hérna og tíminn 
hefur flogið á meðan ég hef spilað 
hérna. Það voru vissulega erfiðir 
tímar á meðan ég var meiddur, en 
það var hugsað afar vel um mig 
og ég fékk góða meðhöndlun. Við 
höfum tvisvar verið nálægt því að 
verða meistarar á meðan ég hef 
verið hérna og gaman að takast 
þetta áður en ég fer,“ sagði þessi öfl-
ugi varnarmaður sem hefur tvisvar 
sinnum lent í öðru sæti með liðinu 
og kveður nú liðið með meistara-
titli.

„Ég datt út úr byrjunarliðinu í 
byrjun tímabilsins og á meðan liðið 
var að vinna er erfitt að tuða yfir 
því að vera ekki í liðinu. Ég hef hins 
vegar ákveðið að róa á önnur mið 
og mun nota næstu tvær til þrjár 
vikurnar til þess að skoða mína 

stöðu. Það er áhugi fyrir hendi hjá 
liðum í Skandinavíu og ég hef einn-
ig rætt við lið heima á Íslandi. Það 
eru margir þættir sem spila inn í 
þessa ákvörðun. Ég þarf að finna 

stað þar sem fjölskyldunni líður 
vel og hentar mér hvað fótboltann 
snertir,“ segir hann um framhaldið.

Haukur er uppalinn hjá KA, en 
lék þrjú keppnistímabil með KR á 

árunum 2012 til 2014 áður en hann 
söðlaði um og gekk til liðs við AIK. 
Hjá Vesturbæjarliðinu varð hann 
einu sinni Íslandsmeistari og tví-
vegis bikarmeistari. Þá lék hann 

sem sókndjarfur hægri bakvörður 
og tók virkan þátt í sóknarleik KR-
liðsins með góðum árangri. Nú lítur 
hann frekar á sig sem miðvörð þrátt 
fyrir að hann geti leyst hægri bak-
varðarstöðuna með sóma.

„Eftir að hafa lent í þessum hné-
meiðslum þar sem ég var í veseni 
með brjósk hef ég þurft að breyta 
aðeins um leikstíl. Ég þarf að laga 
minn leik að breyttum aðstæðum 
og ég lít frekar á mig sem miðvörð 
í dag en bakvörð. Það hentar mér 
einkar vel að leika hægra megin í 
þriggja manna vörn eins og ég hef 
gert síðustu ár hérna í Svíþjóð. Þá 
get ég einnig staðið í stykkinu í 
tveggja manna miðvarðakerfi,“ 
segir hann um þróun mála á ferli 
sínum, en hann fór í aðgerð á hnénu 
árið 2016 og svo aftur árið 2017.
hjorvaro@frettabladid.is

Lít frekar á mig sem miðvörð núna
Haukur Heiðar Hauksson hefur ákveðið að yfirgefa herbúðir sænska meistaraliðsins AIK eftir fjögur góð ár hjá félaginu. Hann kveður 
liðið á góðum nótum. Lið frá Skandinavíu og Íslandi hafa áhuga á honum og hann mun taka ákvörðun um næsta áfangastað fljótlega.

Haukur Heiðar Hauksson fagnar sænska meistaratitlinum með liðsfélaga sínum hjá AIK eftir sigur liðsins á Kalmar um 
síðustu helgi. Nú er komið að kaflaskilum hjá Hauki Heiðari sem hyggst yfirgefa herbúðir liðsins. NORDICPHOTOS/GETTY

Það er áhugi fyrir 

hendi hjá liðum í 

Skandinavíu og ég hef einnig 

rætt við við lið heima á 

Íslandi. Ég býst við að taka 

ákvörðun á næstu vikum.

Haukur Heiðar Hauksson

S P O R T  ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 13M I Ð V I K U D A G U R   1 4 .  N Ó V E M B E R  2 0 1 8



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 550 5055.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðlaug Magnúsdóttir
frá Hraunholtum, Hnappadal,
andaðist á hjúkrunarheimilinu 

Hrafnistu 9. nóvember.

Útför fer fram í Guðríðarkirkju föstudaginn 16. nóvember 
kl. 11.00. Aðstandendur vilja þakka starfsfólki Mánateigs, 

Hrafnistu, fyrir alúðlega umönnun og hlýju.

Þorsteinn Guðmundsson Þórunn Ósk Jónsdóttir
Halldór Bjarni Pálmason
Sveinn Grétar Pálmason Kristín Anna Alfreðsdóttir

börn og barnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Erla Þórðardóttir
Glerárholti, Akureyri,

lést þriðjudaginn 6. nóvember á 
Sjúkrahúsinu á Akureyri. Útför hennar  
fer fram frá Glerárkirkju mánudaginn 

 19. nóvember kl. 10.30.

Þórður Rist Lára Jósefína Jónsdóttir
Jóhann Pálsson Rist Brynhildur Pétursdóttir
Kristín Laufey Ingólfsdóttir Stefán Hlynur 
 Björgvinsson

ömmubörn og langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn  
og faðir okkar,

Aðalsteinn Hallsson
Þrastanesi 7, Garðabæ,

lést laugardaginn 10. nóvember. 
Jarðarförin auglýst síðar.

Ebba Stefánsdóttir
Atli Stefán Aðalsteinsson
Bergljót Aðalsteinsdóttir
Brynja Aðalsteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Bára Helgadóttir
Njarðarvöllum 6, Njarðvík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja 
miðvikudaginn 7. nóvember. Hún 

verður jarðsungin frá Ytri-Njarðvíkurkirkju 
fimmtudaginn 15. nóvember klukkan 14.

Jóhanna G. Egilsdóttir Skúli H. Hermannsson
Helgi G. Steinarsson Aneta Grabowska
Árni Einarsson
Áslaugur S. Einarsson Guðrún Jóna O’Connor
Arnar Einarsson Guðfinna Eðvarðsdóttir
Guðlaug Einarsdóttir  Hafsteinn Ingibergsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristín Guðmundsdóttir
áður til heimilis að Miklubraut 16, 

Reykjavík,
lést á dvalarheimilinu Hrafnistu, 

Reykjavík, 11.11. 2018. Útför verður frá 
Fossvogskirkju þriðjudaginn 20. nóvember kl. 13.

Þórdís Garðarsdóttir Lúðvík Björnsson
Guðmundur Elías Níelsson Karólína Guðmundsdóttir
Elsa Margrét Níelsdóttir Jacob Alexander de Ridder 
Magnús Rúnar Guðmundsson Hrönn Harðardóttir
Níels Pétur Guðmundsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Mín ástkæra eiginkona, 
Ásdís Berg Magnúsdóttir 

andaðist á Sjúkrahúsi Patreksfjarðar 
þann 5. nóvember sl. Útför hennar 

verður gerð frá Patreksfjarðarkirkju 
laugardaginn 17. nóvember næst - 

komandi og hefst athöfnin kl. 14.00. 
Þeir sem vilja minnast hennar við þetta tækifæri eru 

beðnir að láta slysavarnadeildina Unni njóta þess.

Hermann Ármannsson
og aðrir aðstandendur.

Þökkum af alúð öllum þeim er  
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna 

andláts sonar okkar, barnabarns, 
bróður, mágs og frænda,

Guðmundar Bárðarsonar
sem lést þann 31. október 2018.

Sérstakar þakkir fyrir frábær störf 
og fagmennsku fá séra Ninna Sif Svavarsdóttir, Oddur 
Árnason yfirlögregluþjónn og starfsmenn Brunavarna 

Árnessýslu. Ykkur verður seint fullþakkað.

Sigríður Ingibjörg Jensdóttir Bárður Guðmundsson
Jens Guðmundur Hjörleifsson
Kristjana Hrund Bárðardóttir Guðjón Öfjörð Einarsson
Jens Hjörleifur Bárðarson Maresa Rieder
Helgi Bárðarson Anní Gerða Jónsdóttir
Hlynur Bárðarson Helga Ýr Erlingsdóttir

og systkinabörn.

Ástkær sonur okkar,  
bróðir, mágur og frændi,

Rúnar Þór Friðbjörnsson
Rofabæ 31, Reykjavík,

varð bráðkvaddur á heimili sínu 
miðvikudaginn 7. nóvember. Útför  

hans fer fram frá Árbæjarkirkju 
 föstudaginn 16. nóvember kl. 13.00.

Sigrún Ámundadóttir    Friðbjörn Þ. Jónsson
Ámundi Halldórsson     Margrét Traustadóttir
Jóhann Friðbjörnsson   Regína Sveinsdóttir 
Kristín Friðbjörnsdóttir 

og frændsystkini.

Félag háskólakvenna er 90 ára 
í ár og í tilefni stórafmælisins 
verður efnt til hátíðar í Hátíð-
arsal Háskóla Íslands í dag 
klukkan 17. Þar munu nokkrar 
háskólakonur fara með erindi: 

Eliza Reid forsetafrú, Ilmur Kristjánsdóttir 
leikkona og Kristrún Heimisdóttir lög-
fræðingur. Afhentur verður 500 þúsund 
króna rannsóknarstyrkur og veittar heið-
ursviðurkenningar.

Félagið var stofnað í apríl árið 1928. Þá 
var Háskóli Íslands ekki búinn að vera 
til lengi og var aðeins 17 ára og aðeins 
örfáar konur sem voru útskrifaðar með 
háskólagráðu. Félagið var stofnað til að 
hvetja ungar konur til mennta og einnig 
til að berjast fyrir réttindum þeirra. Fyrsta 
verkefni félagsins var að safna fé til að 
kaup eitt herbergi á stúdentagarðinum, 
sem þá var nýrisinn, og átti það að tryggja 
rétt kvenstúdents til búsetu þar.

Í dag eru konur nær tveir þriðju hlutar 
af þeim tæplega 20 þúsund nemendum 
sem stunda háskólanám og því hafa 
áherslur félagsins breyst töluvert frá 
því sem var í byrjun. Aukin samkennd 
háskólakvenna er ein af þeim áherslum 
sem eru hjá félaginu í dag og það er gert 
með því að skyggnast inn í veröld þeirra 
og kynnast störfum og viðfangsefnum 
þeirra. Háskólakona ársins er valin árlega 
en það var gert í fyrsta sinn í fyrra og var 
það dr. Unnur Anna Valdimarsdóttir sem 
var valin – hún er prófessor við lækna-
deild Háskóla Íslands og hefur unnið að 
fjölmörgum rannsóknum til að kanna 
samspil erfða, áfalla og heilsufarsvanda-
mála. Í ár var það dr. Anna Þorvaldsdóttir 
tónskáld sem var valin.

Í stjórn Félags háskólakvenna eru Mar-
grét Kristín Sigurðardóttir formaður, 
Helga Guðrún Johnson ritari, Hanna 
Lára Helgadóttir gjaldkeri, Elísabet 
Sveins dóttir meðstjórnandi og Halldóra 
Traustadóttir meðstjórnandi.
stefanthor@frettabladid.is

Félag háskólakvenna 
heldur upp á 90 árin
Félag háskólakvenna var stofnað árið 1928 og er því 90 ára í ár. Upp á þetta verður haldið 
í Hátíðarsal Háskóla Íslands þar sem nokkrar háskólakonur halda meðal annars erindi. 
Ýmislegt hefur verið gert á 90 árum en í dag eru konur í meirihluta í háskólanámi.

Stjórn Félags háskólakvenna, talið frá vinstri: Hanna Lára Helgadóttir gjaldkeri, 
Helga Guðrún Johnson ritari, Halldóra Traustadóttir meðstjórnandi, Elísabet 
Traustadóttir meðstjórnandi og Margrét Kristín Sigurðardóttir formaður.  

Dr. Anna Þorvaldsdóttir tónskáld var heiðruð sem háskólakona ársins 2018.
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Opnunartími í Bónus:

Gjöf sem kemur 
að góðum notum fyrir alla

Gjafakort 
Bónus 

Gjafakortið fæst til afgreiðslu í öllum verslunum Bónus

VINSÆLASTA 

JÓLAGJÖFIN Í BÓNUS



LÁRÉTT
1. renta
5. máleining
6. skóli
8. flosna
10. samtök
11. hamingja
12. þó
13. kjaft
15. ávöxtur
17. fjúk

LÓÐRÉTT
1. vegsama
2. kvk. nafn
3. svelgur
4. niðurfelling 
7. glettast
9. galgopi
12. fránn
14. sár
16. frá

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Magnus Carlsen (2.835) og 
Fabiano Caruana (2.832) gerðu 
jafntefli í fjórðu einvígisskákinni 
í gær. Heimsmeistarinn átti hér 
leik.

Carlsen lék 15. He1 en líklega 
hefði 15. b5 gefið honum smá 
frumkvæði. Að fyrstu skákinni 
undanskilinni hefur einvígið 
verið ákaflega litlaust. Staðan er 
2-2. Frídagur er í dag. Fimmta 
skákin verður tefld á morgun. 

www.skak.is: HM-einvígið 

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.

Hvítur á leik

Varmadælur &
loftkæling

Verð frá aðeins
kr. 155.000 m.vsk 
Midea MOB12  
Max 4,92 kW 
2,19 kW við -7° úti og  
20° inni hita (COP 2,44) 
f. íbúð ca 60m2.

 
   og kælir á sumrin

 

Uppsetningaaðilar og 
umboðsmenn um allt 
land

Austan 5-10 og 
lítilsháttar rigning 
S-lands, en 
slydda eða snjó-
mugga á NA- og 
A-landi. Hiti 0 til 6 
stig og fer heldur 
kólnandi.

Miðvikudagur

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

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

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

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

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

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

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

LÁRÉTT: 1. leiga, 5. orð, 6. fg, 8. flagna, 10. sa, 11. lán, 
12. samt, 13. munn, 15. ananas, 17. drift.
LÓÐRÉTT: 1. lofsama, 2. erla, 3. iða, 4. afnám, 7. 
gantast, 9. glanni, 12. snar, 14. und, 16. af.

Ég set niður 
í vinstra 
hornið.

Ókei.
Ég vel 

að trúa á 
það besta í 

fólki.

Jói …  
hefurðu 

 einhvern tímann 
horft á  

fréttirnar?

Hvað ertu 
að borða, 

Pierce?

Kínóabrauð.
Þetta er vegan vikan mín þar 

sem ég borða bara grænmeti.

Í næstu viku borða 
ég bara kjöt.

Og eftir það er 
sykurvikan þegar 

ég borða bara 
afgangsnammi 

frá öskudeginum.

Samúðarkveðjur frá 
mér til meltingar-

færanna í þér.

Ristillinn 
minn getur 

lamið 
ristilinn 

þinn.

Úgga 
búgga 

bú!

Úgga 
búgga 

bú!

Hvað ertu 
að gera?

Tala við Lóu. Úgga 
búgga 

bú!

Ég held að hún 
skilji mig! Hún 

væri 
þá sú 

fyrsta.

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt fleira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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Hvað?   
Hvenær?  
Hvar? 
Miðvikudagur

hvar@frettabladid.is

14. NÓVEMBER 2018
Tónlist
Hvað?  Requiem eftir Victoria
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kristskirkja
Barbörukórinn heldur tónleika í 
Kristskirkju miðvikudagskvöldið 
14. nóvember nk. kl. 20. Requiem 
(sálumessa) eftir spænska tón-
skáldið og prestinn Tomás Luis 
de Victoria (1548-1611) er rómað 
fyrir dáleiðandi fegurð og ein-
staklega djúpa túlkun á texta 
sálumessunnar. Verkið, sem er í 
sex röddum, var samið fyrir útför 
spænsku keisaraynjunnar Mariu 
sem lést 1603. Sálumessan er jafn-
framt svanasöngur tónskáldsins 
og markar á vissan hátt endalok 
spænsku gullaldarinnar. 

Viðburðir
Hvað?  Fullveldi Íslands í 100 ár: Hug-
sjón og reynd
Hvenær?  17.00
Hvar?  Norræna húsið
Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, 
Sögufélag og Háskólinn í Reykja-
vík efna til fundaraðar í nóvem-
ber með yfirskriftinni Fullveldi 
Íslands í 100 ár: Hugsjón og reynd. 
Tilgangur fundanna er að taka til 
umræðu fullveldishugmyndina í 
íslenskum stjórnmálum, þýðingu 
fullveldis fyrir samfélagsþróun á 
Íslandi og spurninguna um hvort 
þrengt hafi verið að fullveldi 
Íslands á síðustu áratugum.

Hvað?  Oddný Eir Ævarsdóttir um 
Biblíuna
Hvenær?  12.00
Hvar?  Hallgrímskirkja
Hvaða minningar á Oddný Eir 
Ævarsdóttir, rithöfundur, um 
Biblíuna? Hvernig metur hún gildi 
hennar? Áhrifasaga Biblíunnar 
er mikilfengleg. Hvað í Biblíunni 
skiptir nútímafólk máli og hvað 
gegnir hlutverki í menningu sam-
tíðar? Miðvikudagur 14. nóvember 
kl. 12 í norðursal Hallgrímskirkju.

Hvað?  Hvernig er best fyrir kennara 
að spilla nemendum sínum? 
Hvenær?  19.00
Hvar?  Iða Zimsen, Vesturgötu
Í kvöld heldur Jóhann Björnsson 
heimspekikennari fræðsluerindi á 
vegum Félags heimspekikennara í 
Iðu Zimsen, Vesturgötu 2a. Fjallað 
verður um útgefnar kennslubækur 
Jóhanns og aðferðir til að beita 
þeim í kennslu. Erindið er opið 
öllu áhugafólki um heimspeki-
kennslu. Aðgangur er ókeypis.

Hvað?  Að skrifa með báðum heila-
hvelum: Vísindi og tilfinningar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Neskirkja
Skáldið og fræðimaðurinn Berg-
sveinn Birgisson heldur fyrir-
lestur á rannsóknarkvöldi Félags 
íslenskra fræða, sem fram fer í 
safnaðarheimili Neskirkju mið-
vikudaginn 14. nóvember kl. 
20.00. 

Hvað?  Gjörningatíð #1 Secret of the 
Ooze – Kolbeinn Hugi
Hvenær?  22.00
Hvar?  Hafnarhúsið
Listamaðurinn og eyjarskegginn 
Kolbeinn Hugi (f. 1979) tilheyrir 
kynslóð sem kom fram eftir að gjá 
hafði myndast á milli listarinnar 
og listamanna í Reykjavík, þeirri 
myrku nýfrjálshyggjuborg. Með 
verkum sínum – sem unnin eru 
út frá ýmiss konar mótífum 
tengdum teknó-fútúrisma átt-
unda áratugarins, gervifornleifa-
fræði og nýaldar-svartmetal, vill 
listamaðurinn stuðla að myndun 
annars konar þjóðfélags, enda 
gerir hann því skóna að veröldin 
þurfi ekki endilega að vera eins og 
hún er í dag. 

Hvað?  Insomnia
Hvenær?  19.30
Hvar?  Þjóðleikhúsið
Hvernig væri heimurinn ef lögmál 
Friends væru allsráðandi? Hvort 
sem þú ert með Ross eða Rachel í 
liði, hvort sem þú ert meiri Phoebe 
eða Chandler, hvort sem þú elskar 
eða hatar Friends er þetta verk 
sem á erindi við þig. 

Hvað?  Opnunarpartí Spectacular
Hvenær?  18.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Everybody’s Spectacular býður 
þér á opnun hátíðarinnar hjá góð-
vinum okkar hjá Mengi, Óðins-
götu 2. 

Hvað?  Veður - Berjamór - Orange vín
Hvenær?  17.00
Hvar?  Veður, Klapparstíg
Næstkomandi miðvikudag 
verðum við Í Berjamó á barnum 
Veður, Klapparstíg með nokkur 
orange vín á góðum prís. Fyrir 
þá sem ekki vita hvað orange vín 
eru, eru það hvítvín sem eru fram-
leidd á sama hátt og rauðvín, það 
er, hýði berjanna er haft með í 
gerjuninni. 

Hvað?  Moving Mountains in Three 
Essays / Everybody’s Spectacular
Hvenær?  19.30
Hvar?  Þjóðleikhúsið
Íslenski sviðslistahópurinn Marble 
Crowd flytur fjöll með leikgleðina 
að vopni í þessu sjónræna sviðs-
verki sem var frumsýnt vorið 2017 
á aðalsviði Kampnagel-leikhússins 
í Hamborg. 

Hvað?  Ljóðakaffi – Meðgönguljóð
Hvenær?  20.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Gerðubergi
Í þetta sinn fáum við hóp ljóð-
skálda frá Meðgönguljóðum. Frá 
árinu 2011 hafa Meðgönguljóð 
tekið þátt í mikilli vakningu í 
íslenskum ljóðaheimi með útgáfu 
bóka eftir fjölda upprennandi 
skálda. 

Oddný Eir Ævarsdóttir talar um Biblíuna í Hallgrímskirkju. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIRBergsveinn Birgisson heldur fyrirlestur í Neskirkju um reynslu sína af því að 
skrifa bókina Leitin að svarta víkingnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Opinn kynningarfundur um uppbyggingu 
íbúðarhúsnæðis í borginni verður 
föstudaginn 16. nóvember 2018, kl. 9-11, 
í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Á fundinum mun borgarstjóri kynna framkvæmdir og framkvæmda- 

áform á húsnæðismarkaði í Reykjavík en í ár verða slegin öll fyrri met 

í nýbyggingum íbúða. Jafnframt verður kynnt ný greining Capacent á 

fasteignamarkaðnum í borginni.

Boðið verður upp á morgunhressingu frá kl. 8.30. 

Allir velkomnir. 

Fundurinn verður sendur út á vefsíðunni reykjavik.is/ibudir

Nýjar íbúðir
í Reykjavík

Kona fer í stríð (ENG SUB) .................. 18:00
Mæri // Border (ICE SUB) ....................  18:00
Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 20:00
Hinn seki // Den skyldige (ICE SUB) 20:00

Blindspotting (ICE SUB) ........................ 22:00
Kalt stríð // Cold War (ICE SUB) ...... 22:00
Dywizjon 303 (ENG SUB).................... 22:00

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS
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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 Ævintýri Tinna 
07.45 Strákarnir 
08.10 The Middle 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 Jamie’s 15 Minute Meals 
10.45 The Big Bang Theory 
11.05 Spurningabomban 
11.50 Deception 
12.35 Nágrannar 
13.00 Masterchef The Profess-
ionals Australia 
13.45 The Heart Guy 
14.40 The Night Shift 
15.25 PJ Karsjó 
15.55 Léttir sprettir 
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 I Feel Bad
19.55 Jamie Cooks Italy  Glæsilegir 
matreiðsluþættir með meistara 
Jamie Oliver sem fer hér í sérlega 
spennandi ferð um gervalla Ítalíu 
í leit að uppskriftum að gómsæt-
um réttum. Ítölsk matargerð á sér 
langa og margbrotna sögu og hér 
fer Jamie með okkur í heimsókn 
til kostakokka sem allir eiga það 
sameiginlegt að geta töfrað fram 
ekta ítalskan mat.
20.45 Grey’s Anatomy 
21.30 The Good Doctor  Önnur 
syrpa þessara vönduðu og 
dramatísku þátta með Freddie 
Highmore í aðalhlutverki og 
fjallar um ungan skurðlækni 
sem er bæði einhverfur og með 
savant-heilkenni og er ráðinn á 
barnadeild á mikilsvirtu sjúkra-
húsi.
22.15 Camping 
22.40 Wentworth 
23.30 Lethal Weapon 
00.15 Counterpart 
01.00 Alex 
01.45 Humans 
02.35 Bancroft 
03.20 Bancroft 
04.05 King in the Wilderness

19.10 Anger Management 
19.35 Schitt's Creek 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Two and a Half Men 
21.15 All American 
22.00 American Horror Story 8: 
Apocalypse 
22.45 Boardwalk Empire 
23.45 Supergirl 
01.20 The New Girl 
01.45 Schitt's Creek 
02.10 Seinfeld 
02.35 Friends 
03.00 Tónlist

11.05 The Day After Tomorrow 
13.05 50 First Dates 
14.45 Grey Gardens 
16.30 The Day After Tomorrow 
18.35 50 First Dates 
20.15 Grey Gardens
22.00 The Program  Sannsöguleg 
mynd frá 2015. Segir frá írska 
íþróttafréttamanninum David 
Walsh sem fylgdist grannt með 
Tour de France hjólreiðakeppninni 
árið 1999, en þá sigraði Lance 
Armstrong í fyrsta sinn. David 
sannfærðist algjörlega um að 
Armstrong hefði notað lyf til að 
auka getu sína. 
23.45 Patti Cake$
01.30 Drone  Spennutryllir frá 2017 
með Sean Bean í aðalhlutverki. 
Drónaflugmaðurinn og fjölskyldu-
maðurinn Neil hefur allan sinn feril 
stjórnað stórhættulegum og leyni-
legum verkefnum erlendis.
03.00 The Program

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2010-2011 
14.00 Úr Gullkistu RÚV: Halldór um … 
14.25 Úr Gullkistu RÚV: Gott kvöld 
15.20 Úr Gullkistu RÚV: Ferða-
stiklur 
16.05 Úr Gullkistu RÚV: Fjórar konur 
16.35 Úr Gullkistu RÚV: Sjónleikur 
í átta þáttum 
17.15 Sítengd - veröld samfélagsmiðla 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 Disneystundin 
17.56 Gló magnaða 
18.17 Sígildar teiknimyndir 
18.24 Sögur úr Andabæ 
18.45 Úti í umferðinni 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Vikinglotto 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Kiljan 
20.40 Við getum þetta ekki 
21.10 Rívíeran 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Víetnamstríðið 
23.20 Vegir Drottins 
00.20 Kveikur 
00.55 Kastljós 
01.10 Menningin 
01.20 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show 
09.30 The Late Late Show 
10.15 Síminn + Spotify 
12.00 Everybody Loves Raymond 
12.20 King of Queens 
12.40 How I Met Your Mother 
13.05 Dr. Phil 
13.50 Ally McBeal 
14.35 Ný sýn 
15.10 Með Loga 
16.15 Everybody Loves Raymond 
16.35 King of Queens 
16.55 How I Met Your Mother 
17.20 Dr. Phil 
18.05 The Tonight Show 
18.50 The Late Late Show 
19.35 Survivor 
20.25 Líf kviknar 
21.00 Amazing Hotels: Life 
Beyond the Lobby 
22.00 Station 19 
22.45 Elementary 
23.30 The Tonight Show 
01.00 NCIS 
01.45 9-1-1 
02.35 Law & Order: Special Vict-
ims Unit 
03.25 The Handmaid’s Tale 
04.25 Síminn + Spotify

07.50 Golfing World 
08.40 OHL Classic at Mayakoba
11.40 PGA Highlights 
12.35 Golfing World 
13.25 Blue Bay LPGA
18.25 Champions Tour Highlights
19.20 Golfing World 
20.10 OHL Classic at Mayakoba
23.10 Champions Tour Highlights
00.05 Golfing World 

09.40 Crvena zvezda - Liverpool 
11.20 Inter - Barcelona 
13.00 Meistaradeildarmörkin 
13.30 Manchester City - Shakhtar 
Donetsk 
15.10 Juventus - Manchester 
United 
16.50 Meistaradeildarmörkin 
17.20 Sheffield United - Sheffield 
Wednesday 
19.00 Football League Show 
19.30 Chelsea - Everton 
21.10 Arsenal - Wolves 
22.50 Premier League Review 
23.45 UFC Now 

08.00 LA Rams - Seattle Seahawks 
10.25 Leicester - Burnley 
12.05 Liverpool - Fulham 
13.45 Premier League Review 
14.40 Haukar - Skallagrímur 
16.20 Ítölsku mörkin  
16.50 Ísland - Sviss 
18.35 Fréttaþáttur Þjóðadeildar-
innar 
19.05 ÍR - Valur 
21.15 Domino’s-körfuboltakvöld 
kvenna 
22.15 Manchester City - Man-
chester United 
23.55 ÍR - Valur

07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.54 Pingu 
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 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.54 Pingu 
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 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.54 Pingu 
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 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar frá 
 Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Kalli á þakinu

Mörgæsirnar frá 
Madagaskar,
10.24, 14.24 
og 18.24

æsirnar frá 
gaskar,
, 14.2444 
24

JAMIE COOKS ITALY

Sérlega smart og skemmtilegir matreiðsluþættir þar sem meistari Jamie 
Oliver ferðast um fögru Ítalíu í leit 
að klassískum uppskriftum og 
ekta ítölskum réttum eins og þeir 
gerast allra bestir.

KL. 19:55

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

Fáðu þér áskrift 
á stod2.is

 

Frábær
miðvikudagur

skemmtilegir matreiðsluþættir þar sem meistari Jamie
fögru Ítalíu í leit 

pskriftum og 
um eins og þeir 
.

skrift

ær
kudagur

GREY´S ANATOMY 

Það er allt að gerast á bráðadeildinni á Grey-Sloan spítalanum og nú 

málin.

KL. 20:45

WENTWORTH

Skemmtilegir og dramatískir 

hættulegasta kvennafangelsis 
Ástralíu.

KL. 22:45

CAMPING

Það úr vöndu að ráða þegar blása á 

Jennifer Garner og David Tennant í 
aðalhlutverkum.

KL. 22:15

THE GOOD DOCTOR

Dramatískir þættir um ungan 
einhverfan skurðlækni sem er 
ráðinn á barnadeild á mikilsvirtu 

draga dilk á eftir sér. 

KL. 21:30
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ÞORPIÐ EFTIR RAGNAR JÓNASSON

Þorpið er dulmögnuð glæpasaga í hæsta 

gæðaflokki eftir Ragnar Jónasson,

einn fremsta spennusagnahöfund þjóðarinnar.

Hér sýnir hann allar sínar bestu hliðar í bók sem 

fær hárin til að rísa!

FÆR HÁRIN
TIL AÐ RÍSA!

BJARTUR-VEROLD.IS

„Erfitt að leggja bókina frá sér. Óvæntir atburðir gerast
og fléttan gengur upp á skemmtilegan hátt.“
Jóhann Ólafsson, Morgunblaðinu, um Þorpið

m 

tburðir g
t “

gerast

Metsölulisti
Eymundsson

3.
Innbundin
skáldverk

& hljóðbækur

„RAGNAR JÓNASSON HEFUR

NÁÐ FULLKOMNUM TÖKUM Á

NORRÆNU GLÆPASÖGUNNI.“

FINANCIAL TIMES



gæði – þekking – þjónusta

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

PÖKKUNARVÉLAR

Mikið úrval af tækjum sem henta
einstaklingum og fyrirtækjum

... og svo miklu meira

HNÍFABRÝNI
... o

HN

Ishida Nano - Allt í einni vél
Vigtun - pökkun - merking

JACOB WRÉN
Í tilefni af tuttugu ára starfsafmæli 
listhópsins PME-ART samdi Jacob 
Wrén, annar stjórnenda hans, 
bókina „Authenticity is a Feeling: 
My Life in PME-ART“, en í henni er 
blandað saman sagnaritun, endur-
minningum og sviðslistakenn-
ingum með áhrifamiklum hætti. En 
bækur um sviðslistir geta sjaldan 
staðið einar og sér. Þegar fjallað er 
um sviðslistir verður auðvitað að 
setja eitthvað á svið.

COCK, COCK …  
WHO’S THERE? 
Samira Elagoz fer með áhorfandann 
í rannsóknarleiðangur sem teygir 
sig heimsálfanna á milli, með við-
komu á stefnumótasíðum á borð 
við Tinder og Chatroulette auk þess 
sem hún hittir fjölda karlmanna 
augliti til auglitis.

Sýningin hefur verið sýnd í Amst-
erdam, Tel Aviv, Edinborg, París, 
Dublin, München, Kaupmannahöfn 
og fleiri borgum og fengið frábærar 
viðtökur. Sýningin fjallar um kyn-
ferðisofbeldi og er því ekki við hæfi 
barna undir 16 ára.

INSOMNIA
Hvernig væri heimurinn ef lögmál 
Friends væru allsráðandi? Hvort 
sem þú ert með Ross eða Rachel í 
liði, hvort sem þú ert meiri Phoebe 
eða Chandler, hvort sem þú 
elskar eða hatar Friends er þetta 
verk sem á erindi við þig. Grímu-
verðlaunahópurinn Stertabenda 
skoðar áhrifin sem vinsælustu 
gamanþættir okkar tíma hafa haft á 
sjálfsmynd kynslóða í hárbeittri og 
bráðfyndinni sýningu. 

Alþjóðleg sviðslista-
hátíð í Reykjavík, 
Spectacular, hefst 
í dag og stendur til 
sunnudags. Hátíðin 
er árleg sviðslista-
hátíð sem blásið er til 
af Lókal og Reykjavík 
Dance Festival. Há-
tíðin er vettvangur 
fyrir þá sem vilja 
kynna sér nýjustu 
strauma og stefnur í 
sviðslistum.

SUPERAMAS 
Chekhov Fast & Furious er afrakstur 
leikrænnar ritstjórnarvinnu; leikur að 
sviðsetningu hlutanna. Sýningin er gleði-
sprengja, stútfull af tilvitnunum, stolnu 
efni, tvöfeldni og spegilmyndum. Þetta er 
óvenjuleg leikæfing og um leið virðingar-
vottur við æskuna sem er svo næm, svo 
viðkvæm, svo ákveðin og rausnarleg.

GAMALL
Ragnar Ísleifur Bragason 
er gamall maður, aleinn 
heima hjá sér. Hann sýslar 
eitt og annað: sópar gólf, 
gengur um, situr, pakkar 
saman. Hver er hann? Er 
hann á leiðinni eitthvert? 
Jafnvel fyrir fullt og allt? 
Verkið er óður til ellinnar, 
óður til gamla fólksins sem 
myndar stóran hluta mann-
kyns en við hugsum lítið 
sem ekkert til. 

 Leikvöllur fyrir fjölbreytta 
fagurfræði gleði og alvarleika

MERCURIAL GEORGE
Í verkinu Mercurial George er einfeldnin tekin fyrir og snúið upp á hana 
þannig að óþægilegar kenndir vakna með áhorfandanum. Dana Michel 
leggur út í menningarlegan fornleifauppgröft, rótar í haugi af rykugum 
vísbendingum sem setja dansarann úr jafnvægi. Michel er búsett í 
Montréal og útskrifaðist sem samtímadansari frá Concordia University 
árið 2005, en hafði fram að því starfað sem markaðsstjóri, hlaupari og 
ruðningsleikmaður. Hún hlaut Silfurljónið á Feneyjatvíæringnum 2017 
fyrir frumsköpun í dansi.

MOVING MOUNTAINS 
Fimm höfundar vilja flytja fjöll. Óvæntur atburður flækir framvinduna. 
Þau ákveða að gera aðra atrennu. Það er ógjörningur að flytja fjöll. 
Leikhópurinn Marble Crowd sviðsetur röð tilrauna, sem byggja á dansi, 
sagnalist og ævintýralegu myndmáli. Fjallið liggur á flekaskilum, er 
samansafn af bergtegundum, dýrum og rusli; staður þar sem fólk 
kemur saman til þess að leita æðri máttar – svo er þetta líka gríðar-
mikið steinasafn.
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Tveimur aukasýningum á söng-
leiknum Rocky Horr or hefur verið 
bætt við á Stóra sviði Borgarleik-
hússins. Upphaflega átti sýningum 
að ljúka í nóvember en sökum 
vinsælda og mikillar eftirspurnar 
hefur verið bætt við sýningum 8. og 
14. desember. Ekki verður hægt að 
bæta við fleiri sýningum, segir í til-
kynningu frá leikhúsinu.

Söngleikurinn hefur slegið í gegn 
undanfarna mánuði en rúmlega 35 
þúsund manns hafa séð sýninguna. 
Alls seldust 4.580 miðar á sérstökum 

forsöludegi sem er miðasölumet 
fyrir einstakan viðburð í Borgar-
leikhúsinu.

Páll Óskar Hjálmtýsson leikur 

Frank N Furter eins og þegar söng-
leikurinn var settur upp í fyrsta 
skipti á íslensku fyrir um 27 árum 
í Menntaskólanum við Hamrahlíð. 
Páll Óskar var nemandi í skólanum 
á þeim tíma. 

Aðrir leikarar í sýningunni eru 
Arnar Dan Kristjánsson, Björn 
Stefánsson, Brynhildur Guðjóns-
dóttir, Halldór Gylfason, Haraldur 
Ari Stefánsson, Katla Margrét Þor-
geirsdóttir, Þórunn Arna Kristjáns-
dóttir, Vala Kristín Eiríksdóttir og 
Valdimar Guðmundsson. – bb

Rocky Horror sýnt í desember

Páll Óskar leikur Frank N Furter og gerir það eins og honum einum er lagið. 
Búið er að bæta við sýningum svo að fleiri geti notið hans og allra hinna.

SÖNGLEIKURINN HEFUR 
SLEGIÐ Í GEGN UNDAN-

FARNA MÁNUÐI EN RÚMLEGA 
35 ÞÚSUND MANNS HAFA SÉÐ 
SÝNINGUNA. 

Finnska brugghúsið Tornion Pan imo 
brást við fréttum um að hermenn 
hefðu tæmt öldurhús Reykjavíkur af 
bjór með því að brugga Peacemaker. 
Bjórinn mun koma á markað innan 
tíðar en í takmörkuðu upplagi.

„Við heyrðum af vandræðum her-
mannanna í Reykjavík og vildum 
alls ekki að þeir myndu verða bjór-
þyrstir svo við gerðum þennan 
friðarbjór,“ segir Kaj Kostiander, 
stjórnarmaður í Panimo brugghús-
inu.

Erlendir miðlar voru duglegir að 
flytja fréttir af bjórþorsta hermann-
anna sem voru á leiðinni til einnar 
stærstu æfingar í sögu Nató þegar 50 
þúsund hermenn frá 31 þjóð og um 
250 flugvélar og 10 þúsund farar-
tæki voru saman komin.

Um sjö þúsund hermenn stopp-
uðu hér á landi í fjóra daga og lögðu 
leið sína í miðbæinn þar sem bjór-
inn flæddi úr dælunum. Svo mjög að 
hann nánast kláraðist. Þurfti Ölgerð 
Egils Skallagrímssonar að senda 
neyðarbirgðir í miðbæinn.

Finnarnir hafa nú brugðist við en 
finnska brugghúsið 
bruggaði einmitt í 
í júlí bjórinn Let’s 
Settle This Like 
Adults sem var 
til heiðurs fundi 
Donalds Trump 
B a n d a r í k ja f o r -
seta og Vladímírs 
Pútín Rússlands-
forseta.

Á  b j ó r n u m 
stendur Si vis 

pacem, bibe 
c e r v i s i a m 
sem myndi 
þýða: Ef þú 
v i l t  f r i ð , 
d r e k k t u 
bjór. – bb

Bruggað vegna 
bjórþorsta 
hermanna  
á Íslandi

Þessi hefur væntanlega skellt sér í 
borg óttans eftir æfingu og skolað 
niður nokkrum góðum með búbbl-
um. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Á flöskunni 
stendur Si 
vis pacem, 
bibe cer-
visiam 
sem myndi 
þýða: Ef 
þú vilt frið, 
drekktu 

bjór.
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 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

„… ljóðin eru sterk. Þau bíta. 
Taka í hjartað. Heiðarleg og 
grimm. Kaldhæðin og hlý.“  

Ó L Í N A  K J E R Ú L F  Þ O R V A R Ð A R D Ó T T I R  /  F R É T T A B L A Ð I Ð

„... full af kvenlegum byltingarljóðum  
... Viðkvæm en samt svo sterk.“ 
 K A T R Í N  L I L J A  /  L E S T R A R K L E F I N N

„Æðisleg bók … Hún fangar á ofboðs- 
lega knappan hátt þessar myndir  

af öllu sem manni finnst óþægilegast  
og leiðinlegast við íslenskt samfélag  

en það er samt kímni í því.“ 
S U N N A  D Í S  M Á S D Ó T T I R  /  K I L J A N
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 Auka blóðflæði í höfði;

 Slaka á vöðvum í hnakka;

 Bæta öndun með því að slaka á 
axlasvæði;

 Samhæfa ósjálfráða taugakerfið;

 Slaka á vöðv um í efri hluta kviðar;

 Bæta virkni meltingar kerfisins;

 Bæta blóðflæði í nára. 

ÖRVUN MEÐ SVÆÐANUDDSINNLEGGI 
MIÐAR AÐ ÞVÍ AÐ:

SLÖKUN 
OG VELLÍÐAN

UNDRI HEILSUINNISKÓR
RAUÐIR STÆRÐIR: 37–42
BLÁIR STÆRÐIR: 36–42
BLEIKIR STÆRÐIR: 35–42
LJÓSIR STÆRÐIR: 35–42
GRÁIR STÆRÐIR: 35–47

7.900 kr.

R A U Ð I R ,  B L Á I R ,  B L E I K I R ,  L J Ó S I R  O G  G R Á I R 

BARA Í BETRA BAKI

Komdu og prófaðu!
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FAXAFENI 5
Reykjavík
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Kári Valtýsson, rithöf-
undur og lögfræðing-
ur, hefur sent frá sér 
skáldsöguna Hefnd 
– sem er vestri, en 
það er ekki algengt 

sagnaform hérlendis þó að Banda-
ríkjamaðurinn sé auðvitað búinn að 
gera þetta ótal oft. Það sem er sér-
stakt við þennan vestra hans Kára 
er að Íslendingur er aðalhetja hans, 
Gunnar Kjartansson að nafni, og 
hann þvælist þarna inn í alls konar 
kúrekaævintýri. Kári byggir bókina 
á sögulegum atburðum og hefur 
með í sögunni nokkrar raunveru-
legar persónur.

„Þetta er vestri og mér skilst að 
þetta sé sá fyrsti sinnar tegundar 
hér á landi. Ég er sá fyrsti sem ríður 
á vaðið hérna megin hafsins. Ég var 
í raun að spá í af hverju fólksflutn-
ingarnir miklu urðu, þegar fólk fór 
að flytjast héðan til Kanada – og árið 
1866 dúkkaði alltaf upp í grúsk inu. 
Þetta var mikið eymdarár á Íslandi: 
það var afar harður vetur, rollurnar 
voru allar fársjúkar af fjárkláða og 
ofan á það átti enginn bót fyrir bor-
una á sér og Danirnir voru rosalega 

vondir við okkur. Þetta fannst mér 
ákaflega forvitnilegt og ég fór að 
skoða hvað var í gangi hinum megin 
við hafið á sama tíma.“

Hinum megin við hafið var verið 
að tjasla saman Bandaríkjunum 
eftir borgarastyrjöldina, það var 
verið að leggja lestarteina strand-
anna á milli og almennt spennandi 
tímar þar í gangi – þannig að Kári 
fór að vinna að því að tengja þessi 
tvö sögusvið saman.

„Ég fór að pæla í hvernig ég gæti 
komið Íslendingi í þessar aðstæður 
þannig að það væri einhver brú í því 

og ekki algjör þvæla. Þannig að ég 
fór að leita heimilda til að komast 
þangað. Það tókst á endanum og 
okkar maður endar í harki á lestar-
teinunum og svo sem byssubrandur. 
Þannig að þetta byrjaði sem sagn-
fræðilegur áhugi og eitt leiddi af 
öðru.“

Kári segist vera búinn að skrifa 
heilan helling fram að þessu þó að 
Hefnd sé hans fyrsta útgefna bók 
– til að mynda skrifaði hann um 
lögfræðing í tilvistarkreppu, sem er 
auk þess eitthvað klikkaður, sem er 
kannski eilítið nær hans raunveru-
leika en vestrinn – en sú saga kom 
aldrei út. Hefnd varð til í kringum 
2015 – og hefur verið í þróun síðan 
og Kári segir það sagnfræðiáhugan-
um að þakka að þessi „kolruglaða“ 
hugmynd hafi orðið að veruleika, 
eins og hann orðar það.

Kári er í fullri vinnu hjá Fulltingi 
sem lögfræðingur og grúskaði í 
sagnfræðinni og skrifunum þess á 
milli.

„Ég er að vinna á Fulltingi og 
skrifa svona í hjáverkum eins og þeir 
segja – byrja ekki allir þar?“
stefanthor@frettabladid.is

Fyrsti íslenski   
       vestrinn kominn
Það hlaut að koma að því að fyrsti íslenski vestrinn liti dagsins ljós. 
Um er að ræða skáldsöguna Hefnd eftir lögfræðinginn Kára Valtýs-
son sem fjallar um Íslending sem verður byssubrandur vestra.

Kári grúskar í sagnfræði og skrifar bækur í frístundum en hann starfar sem lögfræðingur. Hefnd er fyrsta bók hans sem 
er gefin út þó að hann hafi skrifað þær fleiri. Hugmyndin kom eftir smá grúsk í sagnfræði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

ÉG FÓR AÐ PÆLA Í 
HVERNIG ÉG GÆTI 

KOMIÐ ÍSLENDINGI Í ÞESSAR 
AÐSTÆÐUR ÞANNIG AÐ ÞAÐ 
VÆRI EINHVER BRÚ Í ÞVÍ OG 
EKKI ALGJÖR ÞVÆLA. ÞANNIG 
AÐ ÉG FÓR AÐ LEITA HEIMILDA 
TIL AÐ KOMAST ÞANGAÐ. ÞAÐ 
TÓKST Á ENDANUM.
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími vildarverða er til og með 15. nóvember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

Álfabakka 14b, Mjódd
Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind

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

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Ísafirði - Hafnarstræti 2 Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.isHúsavík - Garðarsbraut 9

BLEKIÐ ER VARLA ÞORNAÐ
4 NÝJAR OG FLOTTAR BÆKUR

Krýsuvík Krossgötur

Hans Blær Útkall - Þrekvirki í Djúpinu 

ssgötursssKrosrosKrKrKrososssgötursgötursossrossKroKrorossssgö ur

lærlæs BlBlans nsHaHHans Bns BBlæBlææræ

íkuvíkvíKrýsuvKrrýsuvvíkí

nu u pinupinukall - Þrekvirki í DjúpikalÚtkaÚtkaÚtkÚtÚtÚÚtkÚtktkakakalll - l - Þrrekkvirirkii í DDjúúpinnu ÚÚÚ

TILBOÐSVERÐ:

4.899.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

4.899.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

4.899.-
Verð áður:
6.999.-

TILBOÐSVERÐ:

4.699.-
Verð áður:
6.999.-



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

Þegar kom að mér í Bónusröð-
inni um daginn horfði kassa-
stelpan á þennan miðaldra 

karl og spurði einbeitt: „Þarftu 
poka?“ Í stað þess að spyrja hvað 
ég vildi eða langaði spurði hún 
hvað ég þyrfti. Þetta er nýi tíminn. 
Við erum að uppgötva að við erum 
ábyrgir þátttakendur í risastóru 
vistkerfi þar sem allt er öðru háð. 
Maður hanterar steikina á föstu-
dagskvöldi, finnur til skyldleikans 
og telur í huganum kolefnissporin 
sem þurft hefur að taka til að 
koma þessari veru á legg svo unnt 
væri að slátra henni og leggja hana 
hér upp á eldhúsbekkinn til að 
krydda vöðvann fyrir matreiðslu. 
Þarf ég kjöt? Þarf ég poka? Þarf ég 
að fljúga til útlanda? Þarf ég að aka 
bíl í vinnuna? Þarf ég blómstrandi 
vöruúrval á meðan líffræðilegur 
fjölbreytileiki jarðar fölnar?

Á sama tíma og stórveldin huga 
að auknum vörnum og þjóð-
ernishyggja vex fer vitundin um 
markleysi landamæra og fegurð 
fjölbreytileikans sem ferskur blær 
um höf og lönd. Mannsandinn 
skynjar að hann er eitt með öllu 
sem lifir. Maðurinn er ekki herra 
jarðar heldur þjónn. Jörðin er 
ekki hráefni heldur lifandi líkami 
sem við erum hluti af, og fleiri og 
fleiri jarðarbúar eru með verkjum 
vitandi af bráðnun jökla, súrnun 
sjávar og útdauða tegunda.

Núna liggur sárt og flókið mál-
efni fyrir Alþingi sem ég hef ekki 
svar við en grunar að gagnlegt sé 
að skoða í þessu ljósi; Lagafrum-
varp um meðgöngurof. Annars 
vegar þarf að tryggja að löggjöfin 
viðhaldi ekki forræðishyggju gagn-
vart barnshafandi konum. Hins 
vegar verðum við að viðurkenna 
að fóstur í móðurkviði á sér stærra 
samhengi en líkama móðurinnar 
og að við tilheyrum samfélagi 
sem bindur enda á sjöttu hverja 
þungun. Þarf það?

Þarf það? BORGIR SEM
BÍÐA ÞÍN
BORGIR SEM
BÍÐA ÞÍN

 WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS*Verð miðast við WOW Basic aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró. Tilboðið á aðeins við ef bókað er flug fram og til baka.

DUBLINDUBLIN FRÁ
6.499 kr.*

Tímabil: nóv.–mars

FRANKFURTFRANKFURT FRÁ
6.499 kr.*

Tímabil: des.–mars

NEW YORKNEW YORK FRÁ
12.999 kr.*

Tímabil: des.–mars

PITTSBURGHPITTSBURGH FRÁ
12.999 kr.*

Tímabil: nóv.–mars

BOSTONBOSTON FRÁ
12.999 kr.*

Tímabil: nóv.–mars

AMSTERDAMAMSTERDAM FRÁ
7.499 kr.*

Tímabil: nóv.–mars

Upplifðu ameríska drauminn eða njóttu lífsins í 

einstökum Evrópuborgum. Brunaðu til Boston, 

njóttu þín í New York eða drífðu þig til Pittsburgh. 

Þú getur líka slappað af í Amsterdam, flýtt þér til 

Frankfurt eða drifið þig til Dublin. Þitt er valið. 

Bókaðu þitt WOW strax í dag!
VEISLUÞJÓNUSTA

Sjá úrval veislubakka
á www.joifel.is 


