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MARKAÐURINN

Ríkið fái auknar heimildir
til að segja upp starfsfólki
Leggi ríkisstjórnin ekki fram frumvarp í vetur um breytingar á lögum um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna gerir einn stjórnarþingmanna það. Opinberar stofnanir fái þannig aukna heimild til að segja upp fólki.

Tekur við Opel
Bílabúið Benna tekur við Opel
um-boðinu og sala á SSangYong
er hafin aftur að nýju.

VINNUMARKAÐUR Guðlaugur Þór

FRÉTTIR
Margir gegn ISIS Barack Obama
segir að sameiginlegar loftárásir á
liðsmenn Íslamska ríkisins í Sýrlandi
sýni að Bandaríkin séu ekki ein í
baráttunni gegn samtökunum. 8
Ekki meiri sætuefni Til greina gæti
komið hjá Mjólkursamsölunni að hætta
að setja gervisykur í mjólkurvörur
vegna óvissunnar um hollustu hans. 10
Óskilamunum rignir inn Mikið
af óskilamunum berst lögreglunni
á Suðurnesjum frá Leifsstöð.
Dýrari munum, svo sem símum og
spjaldtölvum, er eytt takist ekki að
finna eigendurna. 12

Þórðarson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ætlar að leggja fram
frumvarp á Alþingi í vetur um
breytingar á lögum um réttindi og
skyldur opinberra starfsmanna.
„Ef ríkisstjórnin kemur ekki
fram með slíkt frumvarp mun ég
leggja það fram sjálfur,“ segir Guðlaugur sem vill að lögin um opinbera starfsmenn verði líkari lögum
um starfsfólk á almenna markaðinum. Þá verði breytingar í kerfinu
auðveldari, þar með taldar breytingar á starfsmannafjölda.
Vigdís Hauksdóttir, þingmaður
Framsóknarflokksins og formaður
fjárlaganefndar Alþingis, segist
lengi hafa verið talsmaður þess að
lögunum um opinbera starfsmenn

verði breytt svo það verði auðveldara fyrir opinberar stofnanir að
segja upp starfsfólki á sama hátt
og á almenna markaðnum.
„Eins og staðan er í dag er mjög
erfitt, nánast ómögulegt að segja
upp ríkisstarfsmönnum,“ segir
Vigdís.
Á fundi hjá Viðskiptaráði fyrir
nokkrum dögum kom fram að opinberum starfsmönnum hefur fjölgað um 29 prósent frá aldamótum en
á sama tímabili hefur starfsfólki á
almenna markaðnum fjölgað um níu
prósent. Frá því hruninu 2008 hefur
opinberum starfsmönnum þó fækkað um 2,7 prósent. Á sama tíma hafi
raunlaun þeirra hækkað um þrjú
prósent svo launakostnaður ríkisins
hafi staðið í stað. Hann er áætlaður

Þeir sem
hafa hagsmuni af
óbreyttu
kerfi eru í
mjög sterkri
stöðu.

Stofnanir
sem eiga
að skera
niður verða
að fá heimild
til að segja
upp fólki.

Guðlaugur Þór Þórðarson

Vigdís Hauksdóttir

138 milljarðar króna eða 22 prósent
af ríkisútgjöldunum á þessu ári.
Hluti af tillögum hagræðingarhóps ríkisstjórnarinnar er um að
nýta mannauð betur og sameina
stofnanir. En kallar það ekki á uppsagnir opinberra starfsmanna?
„Það verður á einhvern hátt að
hagræða,“ segir Vigdís. Guðlaugur

Þór segir að það verði að fara yfir
hvaða þjónustu ríkið eigi að veita
og hvernig sé hægt að fá hana með
sem skilvirkustum hætti. „Kerfið
ver sig sjálft. Nokkrar af hagræðingartillögunum ganga út á að sameina stofnanir og fækka yfirmönnum. Þeir hafa hins vegar engan
áhuga á því.“
johanna@frettabladid.is
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Ný lægð Í dag má búast við strekkingi
eða allhvössum vindi og rigningu víða Sog V-til en skúrum síðdegis. Úrkomulítið
fram eftir degi norðaustanlands. 4
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Ýmislegt er að athuga við mat
útgáfufélagsins Heims á launabreytingum forstjóra á Íslandi árið
2013. Þetta segir í frétt á vef Samtaka atvinnulífsins en í umfjöllun Heims sagði að meðaltekjur
200 launahæstu forstjóra landsins
hefðu hækkað um þrettán prósent
milli ára.
Í frétt Samtaka atvinnulífsins
eru teknar saman
meðaltekjur forstjóra sem voru
í sömu störfum
milli ára og þar fæst út að hækkunin
hafi numið
4,8 prósentum. Meðaltekjur þessara
311 forstjóra
hafi verið 1.646 þúsund krónur
TEXASBORGA
á mánuði
2013
RAR KYNNAsamanborið við 1.570 þúsund krónur árið árið
2012. - bá
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SPJÓTKAST Í KÓPAVOGI Sprækir ellefu og tólf ára krakkar í frjálsíþróttadeild Breiðabliks sýndu fagmannlega takta á spjótkastsæﬁngu í gær.

Nær níu milljónir hafa farið frá 2008 í forstjórabústað OR sem nú á að rífa:

24.-27. september

NETDAGAR
afsláttur af öllum sóttum
pizzum af matseðli ef
pantað er á netinu eða
með Domino’s appinu*
*Gildir ekki með öðrum tilboðum

Nýtti sérréttindi þrátt fyrir reglu
FJÁRMÁL Orkuveita Reykjavíkur

notaði 8,9 milljónir króna frá
og með hrunárinu 2008 til og
með árinu í ár í svokallaðan forstjórabústað í Riðvík við Þingvallavatn. Rífa á bústaðinn.
Meðal kostnaðar eru nýir gluggar
og klæðning. Síðustu skráðu
útgjöldin eru 44 þúsund krónur á þessu ári í útigrill. „Mér var
ókunnugt um kaupin og frétti fyrst

af nefndu grilli í fréttum Stöðvar
2,“ segir forstjórinn. Bjarni kveðst
einu sinni hafa farið í bústaðinn
þannig að það teldist fara „í bága
við stranga skilgreiningu á afnámi
sérréttinda“, sem forveri hans og
þáverandi stjórn hafi ákveðið.
„Eftir á að hyggja hefði ég átt
að setja skýrari reglur um notkun bústaðarins,“ segir Bjarni sem
kveður notkun á bústaðnum ekki

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, Vesturbergi
og Arnarbakka

Skortur á reglum um
notkun hans og ákvörðun
um framtíð hans skrifast á
mína ábyrgð.
Bjarni Bjarnason,
forstjóri Orkuveitunnar.

hafa verið skráða. Framkvæmdastjórar hafi getað sótt lykla að
honum til ritara.
- gar / sjá síðu 4
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Dósent í hagfræði segir breytingar á virðisaukaskattinum skref í rétta átt:

3.543 hafa fallið í Úkraínu:

Vill frekari skattabreytingar

Mannfall meira
en áður var talið

EFNAHAGSMÁL Jón Steinsson,

Niels, er þetta ólæknandi ástand?
„Nei, en þetta er langvinnur
sjúkdómur.“
Læknaskortur er viðvarandi vandamál í
íslensku heilbrigðiskerfi. Ástandið er einna
verst í heimilis-, röntgen- og krabbameinslækningum. Niels Ch. Nielsen er aðstoðarlækningaforstjóri Landspítalans.

dósent í hagfræði við Columbiaháskóla, segir að frumvarp um
breytingar á virðisaukaskatti
sé mikilvægt skref í rétta átt
í skattamálum. Þetta segir í
umsögn sem hann sendi efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis.
Jón segir að breytingarnar sem
lagðar séu til muni draga úr óhagkvæmni skattkerfisins. „Þó er
vert að huga betur að mótvægisaðgerðum fyrir heimili með lágar
tekjur,“ segir í umsögn Jóns.

Hann segir að til lengri tíma
væri skynsamlegt að minnka
enn frekar bilið milli skattþrepanna í virðisaukaskattskerfinu og
færa gistinætur og aðra þjónustu
sem erlendir ferðamenn greiða að
stórum hluta í efra þrepið. Efra
þrepið yrði svo lækkað á móti.
Viðskiptaráð Íslands mælti
einnig með því að frumvarpið
yrði samþykkt í umsögn sem send
var efnahags- og viðskiptanefnd í
gær.
- jhh

SÁTTUR Jón Steinsson hagfræðingur
telur skynsamlegt að minnka enn frekar
bil milli skattaþrepanna. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BERLÍN, AP Mannréttindaskrifstofa
Sameinuðu þjóðanna segir 3.543
manns hið minnsta hafa látist í
átökunum í Austur-Úkraínu ef
þeir 298 sem fórust með farþegaflugvélinni MH17 eru taldir með.
Ivan Simonovic, aðalritari mannréttindamála, segir töluna þó
„sennilega talsvert hærri“. Áður
var fjöldi látinna talinn vera í
kringum þrjú þúsund.
Vopnahléi var komið á 5. september en fram að því féllu að
meðaltali 42 á dag í átökunum. - bá

Skorinn með hnífi í
fangaklefa lögreglu
Flytja þurfti Líberíumanninn Chaplas Menka á spítala eftir að lögreglumaður skar
hann á fæti við handtöku fyrr í mánuðinum. Menka sakar lögregluna um alvarlegt ofbeldi og mun leita réttar síns. Lögmaður hans segist undrandi á málinu.
LÖGREGLUMÁL Chaplas Menka,

BORNIR TIL GRAFAR Aðstandendur þeirra Amers Abu Aisheh og Marwans
Qawasmeh bera lík þeirra til greftrunar. Sérsveitir Ísraelsmanna höfðu í gær uppi
á tvímenningunum eftir nokkurra mánaða leit.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Grunaðir morðingjar þriggja Ísraelsmanna drepnir í árás:

Tveir Palestínumenn falla á Gasa
JERÚSALEM, AP Sérsveitir Ísraelsmanna gerðu í gær árás á fylgsni

Hamas-samtakanna á Gasasvæðinu og drápu tvo Palestínumenn
sem grunaðir eru um morð þriggja ísraelskra táninga í sumar. Dauði
drengjanna þriggja hrinti af stað röð atburða sem endaði með árás
Ísraels á Gasa og fimmtíu daga stríði.
Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, fagnaði þessum
áfanga en Ísraelsmenn höfðu leitað mannanna tveggja frá því í júní.
„Þetta sendir þau skýru skilaboð að Ísrael mun gera hvað sem
þarf gegn hótunum og ögrunum hvar sem þær eiga sér stað,“ sagði
Netanjahú.
- bá

Stúdentar gagnrýna fjárlög:

Sakaður um að kasta glasi:

Óttast um stöðu Segist saklaus af
Háskóla Íslands hættulegri árás
MENNTAMÁL Stúdentaráð Háskóla

Íslands lýsir yfir miklum vonbrigðum með fjárlagafrumvarp
næsta árs og segir niðurskurð
til skólans undanfarin ár stefna
grunnstoðum hans í hættu.
Þetta segir í ályktun frá ráðinu.
Gerð er athugasemd við það að
háskólakerfið á Íslandi fái aðeins
62 prósent af meðalfjárveitingu
OECD-landanna.
„Ef áfram verður haldið á
sömu braut er ljóst að smám
saman heltist háskólinn úr lestinni í samkeppni háskóla á heimsvísu,“ segir jafnframt.
- bá

DÓMSMÁL Karlmaður, sem grunaður er um sérstaklega hættulega
líkamsárás, neitaði í gær sök í Héraðsdómi Reykjaness en hann á að
hafa aðfaranótt sunnudagsins 13.
maí 2012 kastað eða slegið glerglasi í andlit annars karlmanns.
Atvikið átti sér stað á skemmtistaðnum B5 í Bankastræti en
glerbrot köstuðust einnig í andlit
konu sem var gestur á staðnum.
Hinn ákærði á einnig að hafa
slegið karlmanninn ítrekað með
hnefanum í andlit og líkama en
maðurinn hlaut sár á hægra kinnbeini og á höku.
- sáp

líberískur maður sem búsettur
er á Íslandi, sakar lögregluna á
höfuðborgarsvæðinu um alvarlegt ofbeldi. Flytja þurfti Menka
með sjúkrabíl á spítala eftir að
lögregluþjónn veitti honum djúpa
skurði á fæti með eggvopni inni í
fangaklefa.
Menka kom fyrst til Íslands
árið 2009 og þar sem hann er án
dvalarleyfis hefur hann þurft að
fara af landi brott á þriggja mánaða fresti. Hann segist hafa verið
að tína dósir í miðborg Reykjavíkur þann 10. september síðastliðinn
þegar lögreglan stöðvaði hann og
sagðist þurfa að afhenda honum
bréf frá Útlendingastofnun þess
efnis að hann hefði dvalið í landinu ólöglega um sjö mánaða skeið
og við því yrði að bregðast.
Menka samþykkti að fara með
lögreglunni á lögreglustöðina á
Hverfisgötu þar sem honum var
tilkynnt eftir skamma dvöl að
hann væri handtekinn.
„Maður þarf að fá að vita ástæðu
handtöku,“ segir Menka. „Ég þarf
að geta hringt í lögmann minn eða
fjölskyldu til að láta vita að ég sé á
þessari lögreglustöð. Mér var neitað um þetta.“
Menka segir lögregluþjóna
hafa ýtt sér inn um dyragættina
á fangaklefanum. Einn þeirra hafi
svo skorið hann illa á fæti við það
að reyna að losa plastbönd um
ökkla hans með hníf. Svo mikið
blæddi úr sárum Menka að nauðsynlegt þótti að kalla til sjúkrabíl
og flytja hann á spítala.
„Ég er fyrst og fremst undrandi
á málinu,“ segir Hreiðar Eiríksson, lögmaður Menka. „Það eru

HLAUT DJÚPA SKURÐI Á FÆTI Menka

er fæddur í Líberíu en kom til landsins
árið 2009.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

þarna spurningar sem þarf að fá
svör við, hvers vegna þessi vistun í fangageymslu var nauðsynleg og náttúrulega fyrst og fremst
hvernig það gat orðið að maðurinn þyrfti síðan að leita á sjúkrahús eftir einhverja atburði sem þar
áttu sér stað.“
Hreiðar segir það brot á mannréttindum ef rétt reynist að Menka
hafi ekki fengið að hringja í lögmann sinn þegar hann var handtekinn.
Hörður Jóhannesson aðstoðarlögreglustjóri staðfesti í samtali
við fréttastofu í gær að atburðarásin sem Menka lýsir sé í meginatriðum rétt. Að svo stöddu liggi
hins vegar ekki fyrir upplýsingar

➜ Lögmaður Menka
segir það brot á mannréttindum ef rétt reynist að
Menka hafi ekki fengið
að hringja í lögmann
sinn þegar hann
var handtekinn.
um hvort honum hafi verið neitað um lögfræðiaðstoð eða hvort
honum hafi ekki verið gerð grein
fyrir því hvers vegna verið væri
að handtaka hann.
hjorturh@365.is

Ræða Sigmundar um loftslagsmál sögð stangast á við stefnu ríkisstjórnar:

Ósamræmis gæti í máli ráðherra
NÁTTÚRUVERND Náttúruverndarsamtök Íslands
segja orð Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar forsætisráðherra á loftslagsfundi Sameinuðu þjóðanna ekki í samræmi við stefnu núverandi ríkisstjórnar í loftslagsmálum.
Ráðherra sagði Íslendinga stefna að framtíð án
jarðefnaeldsneytis í ræðu sinni á fundinum í New
York í gær. Jafnframt lýsti hann yfir fullum stuðningi íslenskra stjórnvalda við að koma á kolefnisskatti til að draga úr losun koltvísýrings.
„Ísland miðar að því að verða jarðefniseldsneytislaust hagkerfi og við höfum þegar hrint af stað
aðgerðum til að ná því markmiði,“ segir í ræðu
Sigmundar. „Ísland styður fyllilega að skattleggja
kolefni.“
Í tilkynningu samtakanna segir að yfirlýsing
ráðherrans um að hverfa frá notkun jarðefnaeldsneytis hljóti að fela í sér þá stefnubreytingu
að Ísland muni ekki leyfa olíu- eða gasvinnslu á
Drekasvæðinu. Íslenska ríkið hefur undanfarið
miðað að því að taka þátt í olíuleit á svæðinu og
Orkustofnun gefið út sérleyfi til leitar.
Þá segir í tilkynningunni að stuðningur ráð-

SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNNLAUGSSON Forsætisráðherra
er um þessar mundir staddur í New York og mun taka þátt í
setningu allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna í dag.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

herra við kolefnisskatta stangist á við lækkun
ríkisstjórnarinnar á kolefnisskatti á eldsneyti
síðastliðið vor.

- bá
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SVONA ERUM VIÐ

65.179

Þjóðverjar fóru
um Keflavíkur-

flugvöll árið 2012.
Þetta er 69 prósenta aukning frá
því aðeins sex árum áður, eða 2006,
þegar 38.487 Þjóðverjar fóru um
flugvöllinn.

Mannlaus bifreið fundin:

Þjóðverja leitað
við Látrabjarg
LÖGREGLUMÁL Lögreglan á Vest-

fjörðum, björgunarsveitir í
Vesturbyggð og þyrla Landhelgisgæslunnar leita nú þýsks ferðamanns á og við Látrabjarg. Maðurinn heitir Christian Mathias
Markus og sást síðast yfirgefa
hótelið í Breiðavík þann 18. september.
Bílaleigubifreið hans fannst
mannlaus á bifreiðastæðinu við
Látrabjarg í gær. Ef einhver hefur
orðið var við ferðir Christians frá
18. september óskar lögreglan á
Vestfjörðum eftir þeim upplýsingum í síma 450 3730 eða 112.
- bá

IZABELLA TEIXEIRA Umhverfisráðherra

Brasilíu er óánægður.

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Yfirlýsing um trjávernd:

Brasilíumenn
verða ekki með
NEW YORK, AP Þrátt fyrir að leika

stórt hlutverk í verndun regnskógarins í Amazon mun Brasilía ekki
styðja yfirlýsingu um að stöðva
þurfi eyðingu trjáa í heiminum,
sem verður lögð fram á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna.
Ástæðan er sú að Brasilíumenn
segjast ekki hafa verið hafðir með
í ráðum við gerð yfirlýsingarinnar heldur fengið afrit af textanum
til samþykktar án þess að fá tækifæri til þess að stinga upp á breytingum. „Ég held að það sé ekki
hægt að ráðast í átak um skóga
heimsins án þess að Brasilía sé
með í för,“ sagði Izabella Teixeira
umhverfisráðherra.
- fb

Launamunur kynjanna mælist mun minni hjá félagsmönnum VR en SFR:

Umboðsmaður skuldara:

Launavottun sögð skila árangri

Kanna ánægju
með þjónustu

KJARAMÁL Munur á heildarlaun-

FÉLAGSMÁL Helmingur þeirra sem

um karla og kvenna hjá VR mælist
13,3 prósent í nýrri könnun. Munurinn mældist 21 prósent innan
Starfsmannafélags ríkisins (SFR)
fyrr í mánuðinum. Leiðréttur
launamunur kynjanna, þar sem
tillit er tekið til allra áhrifaþátta,
mælist 8,5 prósent hjá VR og hefur
aldrei verið lægri.
„Við erum mjög stolt af þessum mikla árangri,“ segir Ólafía
B. Rafnsdóttir, formaður VR.
Heildarmunur launa mældist 20,4

prósent í fyrstu launakönnun VR
árið 2000.
Ólafía þakkar þetta meðal annars jafnlaunavottun sem VR hefur
veitt 22 fyrirtækjum og stofnunum
frá því í fyrra.
„Ég var síðast í síðustu viku í
heimsókn hjá tveimur stórum fyrirtækjum þar sem ég var að kynna
Jafnlaunavottun VR og fyrirtæki
hafa áhuga á því að vinna með
kerfisbundnum hætti að því að
eyða þessum launamun,“ segir
Ólafía Rafnsdóttir.
- bá

ÓLAFÍA B. RAFNSDÓTTIR Formaður
VR segir fyrirtæki innan félagsins vilja
eyða launamun kynja. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

leitað hafa til umboðsmanns skuldara er ánægður með þjónustuna
samkvæmt nýrri könnun.
Konur eru almennt ánægðari
með þjónustuna en karlar og tekjulágir frekar ánægðari en tekjuhærri. Stofnunin býður úrræði
fyrir fólk í greiðsluerfiðleikum
Könnunin var send til 1.666 einstaklinga sem sótt höfðu um eða
lokið greiðsluaðlögun á síðustu
fjórum árum en svarhlutfall var
aðeins 50,4 prósent.
- bá

Níu milljónum eytt í
sumarhús forstjórans
Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitunnar, segist bera ábyrgð á skorti á reglum um
notkun forstjórabústaðar fyrirtækisins við Þingvallavatn. Hann hafi farið í eina
ferð í bústaðinn sem fari „í bága við stranga skilgreiningu á afnámi sérréttinda“.
FJÁRMÁL Orkuveita Reykjavík-

ur notaði 8,9 milljónir króna frá
og með hrunárinu 2008 til og með
árinu í ár í svokallaðan forstjórabústað í Riðvík við Þingvallavatn.
Ákveðið hefur verið að rífa bústaðinn með vísan í vatnsverndarsjónarmið. „Þar víkja litlir hagsmunir
fyrir stórum,“ segir í svari Bjarna
Bjarnasonar, forstjóra Orkuveitunnar, til Fréttablaðsins.
Meðal kostnaðar eru nýir gluggar
og klæðning. Síðustu skráðu
útgjöldin eru 44 þúsund krónur á þessu ári í útigrill. „Mér var
ókunnugt um kaupin og frétti fyrst
af nefndu grilli í fréttum Stöðvar
2,“ segir forstjórinn og bætir við að
Nesjavallavirkjun annist bústaðinn.
Í grein Bjarna sem birtist í Fréttablaðinu 10. september síðastliðinn
sagði hann það hafa verið ákvörðun
þeirrar stjórnar sem tók við í Orkuveitunni eftir sveitarstjórnarkosningar 2010 og forstjóra, sem þá tók
við tímabundið, að afnema öll sérréttindi stjórnenda í fyrirtækinu.
„Einkaafnot eða forgangur að húseignum Orkuveitunnar heyrði þar
undir“, skrifaði forstjórinn sem nú
hefur svarað fyrirspurn Fréttablaðsins um hvernig þetta samræmist notkun hans sjálfs og annarra á bústaðnum við Þingvallavatn
síðan þá.
Bjarni rifjar upp það sem áður
hefur komið fram að hann hafi dvalið nokkrar nætur í bústaðnum til að
fá næði til að setja sig inn í málefni
Orkuveitunnar eftir að hann tók við
sem forstjóri. Hann hafi ekki litið á
það sem einhver sérréttindi.
„Reyndar fylgdi því ekki góð tilfinning að vera þarna og því hætti
ég að nota bústaðinn,“ segir Bjarni,

Lyfjaauglýsing

FORSTJÓRABÚSTAÐUR OR Endurbætur á sumarhúsi OR við Þingvallavatn hafa
kostað tæpar níu milljónir króna frá og með hrunárinu 2008. Ekki liggur fyrir kostnaður við niðurrif hússins en brunabótamat þess og meðfylgjandi bátaskýlis er 14,6
milljónir króna.
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

en tekur þó fram að tvær undantekningar séu á því.
„Í júlímánuði 2012 bauð ég
erlendum gesti Orkuveitunnar í
bústaðinn og svo í ágúst sama ár
en þá fór ég til berja. Fyrri ferðin
er vegna vinnunnar en sú síðari fer
í bága við stranga skilgreiningu á
afnámi sérréttinda,“ segir forstjórinn í svari sínu.
„Eftir á að hyggja hefði ég átt
að setja skýrari reglur um notkun bústaðarins,“ segir Bjarni, sem
kveður notkun á bústaðnum ekki
hafa verið skráða. Framkvæmdastjórar hafi getað sótt lykla að
honum til ritara.
„Ég hef spurst fyrir um notkun
hans og mér sýnist að telja megi
gistinætur í honum á fingrum sér
frá því að ég tók við starfi. Rétt
hefði þó verið að loka honum alveg,“

Í júlímánuði 2012
bauð ég
erlendum
gesti Orkuveitunnar í
bústaðinn og
svo í ágúst sama ár en
þá fór ég til berja.
Bjarni Bjarnason,
forstjóri Orkuveitunnar.

svarar Bjarni og bætir við að notkun bústaðarins hafi nú einmitt verið
að fullu hætt. „Skortur á reglum um
notkun hans og ákvörðun um framtíð hans skrifast á mína ábyrgð.“
gar@frettabladid.is

VIÐ ÖLLU BÚIN Starfsmaður ebólu-

miðstöðvar í Simbabve.

Viðvörun úr heilbrigðisgeira:

Ebólutilfellum
fjölgar nú ört
LONDON, AP Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur varað við því
að tilfelli ebóluveirunnar gætu
orðið 21 þúsund talsins innan sex
vikna verði ekki aukinn kraftur
settur í að stöðva útbreiðsluna.
Þetta kemur fram í skýrslu sem
var birt í gær í netútgáfu tímaritsins New England Journal of
Medicine. Síðan greint var frá
fyrstu tilfellunum fyrir hálfu ári
hafa um 5.800 manns sýkst af
veirunni í Vestur-Afríku. Þar af
hafa um 2.800 dáið. Að sögn yfirmanna Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar hefur fjöldi tilfella
farið stigvaxandi og ebólaveiran
gæti haldið áfram að smita fólk
um ókomin ár ef ekki verður gert
meira til að stöðva útbreiðsluna.
- fb

HAFNARFJÖRÐUR

Hótelskipið enn rætt
Hafnarstjóri í Hafnarfirði kynnti í gær
í hafnarstjórn hugmynd að fyrirkomulagi, ásamt kostnaðaráætlun,
vegna hugsanlegrar aðstöðu fyrir
hótelskip í Hafnarfjarðarhöfn. Stjórnin
fól hafnarstjóranum ásamt bæjarstjóra
að ræða við forsvarsmenn hótel- og
veitingaskipsins. Um er að ræða 79
metra langt hótelskip sem á að vera
með 62 herbergjum. Meðal þeirra
sem koma að væntanlegum rekstri
hótelskipsins eru veitingamennirnir
Úlfar Eysteinsson í Þremur frökkum og
Magnús Garðarsson í Veitingalist sem
sagði við Fréttablaðið í gær að skipið
myndi koma Hafnarfirði á „kortið“.

Veðurspá

Gildistími korta er um hádegi
Alicante 27°
Aþena 25°
Basel
20°
Berlín
15°
Billund 15°
Frankfurt 17°

6

6

15%

6

m/s

6°

FRÉTTABLAÐIÐ/AP

m/s

m/s

7°

9°

8

Friedrichshafen
Gautaborg
Kaupmannahöfn
Las Palmas
London
Mallorca

19°
14°
14°
26°
17°
27°

New York
Orlando
Ósló
París
San Francisco
Stokkhólmur

21°
29°
12°
19°
22°
8°

m/s

8°

r
aaf ölflusmlápakkttniu
ngum

4
m/s

13
m/s

7°

9°

10°

7

m/s

5

9°
10°

10°

7°

m/s

3°

10°

9

m/s

6°

5°

11°

Afslátturinn gildir í september.
1NzHHÅPJXEQíVM
&uPEETzXIO,ëEWQjVE

Lyfjaval.is • sími 577 1160

Á MORGUN
Strekkingur
S og V-til,
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hægari
vindur.
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ENN EIN LÆGÐIN Það má búast við strekkingi eða allhvössum vindi og rigningu og
síðar skúrum S- og V-til í dag. NA- og A-til verður úrkomulítið fram eftir degi en fer að
rigna í kvöld. Skúrir S- og V-til á morgun og síðan snýst í NV-átt á föstudaginn.
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FÖSTUDAGUR
Strekkingur eða
allhvasst
við SAs
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Soffía Sveinsdóttir
veðurfréttamaður
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VEISTU SVARIÐ?

Farþegar skemmtiferðaskipa verða yfir eitt hundrað þúsund á næsta ári ef áætlanir ganga eftir:

Enn fleiri skemmtiferðaskip næsta sumar
1. Hvaða lið varð Íslandsmeistari í
kvennaﬂokki í fótbolta?
2. Hvað eru margir íbúar á hvern
starfandi lækni á Íslandi?
3. Hversu há er sektin sem Samkeppniseftirlitið hefur lagt á MS?
SVÖR:

VIÐSKIPTI Þegar er búið að bóka
komu fleiri skemmtiferðaskipa
til Reykjavíkur næsta sumar en
hafa komið allt þetta ár samanlagt. Þetta segir Ágúst Ágústsson
markaðsstjóri Faxaflóahafna.
Alls hafa 97 skip bókað komu
sína næsta sumar en níutíu eru
bókuð allt þetta ár. Farþegum
skemmtiferðaskipa heldur þar
af leiðandi áfram að fjölga, þeir
voru tæplega tíu þúsund árið
1990 en verða um eitt hundrað
þúsund á þessu ári.

Stjórn Faxaflóahafna ræddi
á mánudag þróun og möguleika
í tengslum við þjónustu við
skemmtiferðarskip.
Kom fram að unnið sé að
þrenns konar markmiðum þegar
kemur að skemmtiferðaskipum
með það fyrir augum að auka
tekjur. Í fyrsta lagi að lengja dvöl
skipanna hér á landi.
Í öðru lagi að hvetja til þess
að skipin skipti um farþega í
Reykjavík og stoppi þar af leiðandi lengur. Og í þriðja lagi að

fjölga hringsiglingum um Ísland
með viðkomu í fimm til sjö höfnum fyrir hvert skip.
Að sögn Ágústs markaðsstjóra
er þetta mikilvægt og tekur hann
sem dæmi að í sumar stoppuðu
aðeins 25 af 90 skipum yfir nótt í
Reykjavík. Aðeins tíu skip skiptu
um farþega.
Tekjur af skemmtiferðaskipum skipta Faxaflóahafnir miklu.
Áætla má að hvert skip skili
þremur til fjórum milljónum
króna í hafnargjöld.
- aó

1. Stjarnan 2. 295 3. 370 milljónir

Veikindi vandi víða
hjá Reykjavíkurborg

HORFA Á LÍK Hópur lögreglumanna

horfir á lík mannsins sem tígrisdýrið
drap í dýragarðinum.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

Fífldirfska í Nýju-Delí:

Tígrisdýr drap
dýragarðsgest
NÝJA-DELÍ, AP Tígrisdýr drap
mann sem hafði klifrað yfir girðingu á svæði tígrisdýra í dýragarði í Nýju-Delí á Indlandi í gær.
Þrátt fyrir ítrekaðar viðvaranir um að hann mætti ekki koma
of nærri girðingunni klifraði
maðurinn á endanum yfir hana
og stökk niður til tígrisdýranna.
Lík mannsins lá á jörðinni
í tvær klukkustundir áður en
starfsmenn dýragarðsins náðu að
koma tígrisdýrinu í búr. Garðinum var ekki lokað þrátt fyrir
atburðinn.
- fb

Gagnrýndi aðfarir yfirvalda:

Prófessor fékk
lífstíðarfangelsi
PEKING, AP Dómstóll í Kína hefur

dæmt Ilham Tohti, háskólaprófessor sem hampaði múslimska
þjóðarbrotinu Uihgur, í lífstíðarfangelsi. Þetta er þyngsta refsingin fyrir ólöglega pólitíska orðræðu í Kína í áratug.
Þjóðarbrotið Uighur hefur
lengi kvartað yfir því að fá
grimmilega meðhöndlun af hálfu
kínverskra stjórnvalda í héraðinu
Xinjiang í vesturhluta landsins.
Tohti starfrækti vefsíðu þar
sem hann skrifaði um málefnið. Eftir tveggja daga réttarhöld
var hann sakfelldur fyrir að vera
aðskilnaðarsinni.
- fb

VIÐ SKARFABAKKA Royal Princess í

Reykjavík.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VILHJÁLMUR BJARNASON Vill hug-

leiðingu að morgni.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ósáttur alþingismaður:

Vandamál vegna veikinda starfsmanna hjá Reykjavíkurborg einskorðast ekki við
velferðarsvið. Mannauðsstjóri segir veikindahlutfall hjá borginni geta orðið alvarlega hátt ef ekki er brugðist við.

Síðasta laginu
er misþyrmt

STJÓRNSÝSLA Veikindi starfsmanna

FJÖLMIÐLAR Vilhjálmur Bjarna-

hjá Reykjavíkurborg virðast vera
vandamál víðar en á velferðarsviði. Eins og áður hefur komið
fram kosta veikindi starfsmanna
velferðarsviðs borgina 145 milljónir á fyrstu sex mánuðum ársins.
Á þeim tíma var veikindahlutfall sviðsins 6,1 prósent
Meðaltal veikindahlutfalls hjá
skóla- og frístundasviði á fyrstu
sex mánuðum ársins var 6,2 prósent en umhverfis- og skipulagssvið var hæst með 6,9 prósent að
meðaltali.
Að sögn Ingunnar Bjarkar Vilhjálmsdóttur, mannauðsstjóra hjá
Attentus, eru þær tölur háar og
ástæða til að athuga nánar.
„Með þessu áframhaldi hjá velferðarsviði gæti talan endað í 10
til 12 prósentum við árslok. Það
er mjög alvarleg tala og bendir til
að grípa þurfi til aðgerða,“ segir
Ingunn.
Aðspurð hvað teljist eðlilegt
veikindahlutfall starfsmanna á
vinnumarkaði segir Ingunn að því
sé erfitt að svara.
„Það er erfitt að bera saman
veikindahlutföll á milli vinnustaða
þar sem oft eru mismunandi upplýsingar notaðar við skráningu
á hverjum stað fyrir sig. Þumalputtareglan er að ef veikindahlutfall er komið yfir fjögur prósent á
árs grundvelli, þá er það á rauðu
svæði. Maður vill helst sjá tölur
frá 0 upp í 2-3 prósent yfir árið. Ég
sem mannauðsstjóri skoða þetta
árlega með þeim fyrirtækjum sem
ég vinn fyrir og ef ég sé að meðaltalið er komið yfir fjögur prósent
þá gríp ég til aðgerða.“

son, alþingismaður Sjálfstæðisflokks, er óánægður með
dagskrárbreytingar á Rás eitt
Ríkisútvarpsins. „Til er gömul
stofnun sem heitir Ríkisútvarpið
og nú er svo komið að það taldi
það helst geta orðið þjóðinni til
bóta að fella niður hugleiðingu
að morgni sem ég veit ekki til að
hafi unnið nokkrum manni sálutjón,“ sagði Vilhjálmur. „Næst
hefur stjórnendum Ríkisútvarpsins dottið í hug að færa síðasta
lag fyrir fréttir fram fyrir tilkynningar þannig að á eftir síðasta laginu fyrir fréttir koma
leiknar auglýsingar sem misþyrma því,“ sagði Vilhjálmur í
ræðustóli á Alþingi í gær.
- jme
VEIKINDI Svo virðist sem óvenju mikið sé um veikindi á meðal starfsmanna

Reykjavíkurborgar.

Samþykkt var á fundi borgarstjórnar fyrr í mánuðinum að
skoða gagngert hvers vegna veikindi starfsmanna borgarinnar
séu jafn mikil og raun ber vitni
og hvernig bregðast megi við en
mannauðsdeildir borgarinnar hafa
að undanförnu unnið að viðverustefnu fyrir starfsmenn.
Markmið stefnunnar er að
styðja við og hlúa að starfsmönnum vegna fjarveru frá vinnu,
vegna veikinda, slysa eða áfalla
um lengri eða skemmri tíma og
draga úr veikindafjarvistum með
markvissum aðgerðum.
Hannes G. Sigurðsson, aðstoðarframkvæmdastjóri hjá Samtökum
atvinnulífsins, segir veikindafjarvistir hafa fylgni við efnahags-

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ef
veikindahlutfall er komið
yfir fjögur
prósent á árs
grundvelli, þá
er það á
rauðu svæði.
Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir,
mannauðsstjóri hjá Attentus.

sveifluna. „Þegar mikil eftirspurn
er eftir fólki er veikindahlutfall
starfsmanna hærra og öfugt. Það
virðist vera sem fólk leyfi sér frekar að vera veikt heima þegar það
er ekki atvinnuleysi.“
hannarut@365.is

Rockefeller-ættin breytir til:

Fjárfestir í
hreinni orku
VIÐSKIPTI Erfingjar Rockefeller-

fjölskyldunnar, sem byggði upp
ríkidæmi sitt á olíu, ætla að selja
fjárfestingar sínar í jarðefnaeldsneyti og endurfjárfesta í hreinni
orku, samkvæmt frétt BBC.
Sjóðurinn The Rockefeller
Brothers er hluti af hópi aðgerðasinna og mannvina sem hafa
heitið því að losa sig við fjárfestingar sínar í jarðefnaeldsneyti
fyrir um sex þúsund milljarða
króna. Þetta var tilkynnt í tilefni
af loftslagsráðstefnu Sameinuðu
þjóðanna sem hefst í dag. Alls
eru um 650 einstaklingar og 180
stofnanir hluti af hópnum.
- fb
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Greiðan
Háaleitisbraut 58-60 • Sími: 581-3090
- Nú bjóðum við upp á lengri opnunartíma • Opið frá 9 til 20 á miðvikudögum og fimmtudögum.
• Opið frá 9 til 18 á mánudögum, þriðjudögum og föstudögum.
• Á föstudögum og laugardögum bjóðum við upp á förðun
og greiðslu fyrir þá sem vilja gera sig flotta fyrir helgina.
• Starfsfólk okkar er þekkt fyrir fagmennsku og þjónustulund.
• Erum með hina vinsælu Keratin meðferð fyrir fólk sem vill losna við úfið hár.
Vonumst til að sjá ykkur og verið velkomin,
Heiðrún Klara, Íris Lea, Hrafnhildur og Arndís

7$&7,;Y|UXU
NÝ SENDING, MIKIÐ ÚRVAL!

Kletthálsi 7, Reykjavík
Kletth
vík
Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

Ekki aðeins barátta
Bandaríkjamanna
Barack Obama segir að sameiginlegar loftárásir á skotmörk Íslamska ríkisins í Sýrlandi sýni að Bandaríkin séu ekki ein í baráttunni gegn samtökunum. Að minnsta
kosti sjötíu vígamenn féllu. Rússnesk og írönsk yfirvöld gagnrýna árásirnar.
WASHINGTON, AP Barack Obama,
Bandaríkjaforseti sagði í gær að
loftárásir Bandaríkjamanna og
fimm arabaríkja á áhrifasvæði Íslamska ríkisins í Sýrlandi aðfaranótt mánudags hafi „sýnt heiminum að þetta er ekki aðeins barátta
Bandaríkjamanna“. Bætti hann
við að ríkisstjórnir í Austurlöndum hefðu snúið baki við Íslamska
ríkinu.
Þjóðirnar sem aðstoðuðu Bandaríkjamenn við árásirnar eða studdu
þær voru Sádi-Arabía, Katar, Barein, Jórdanía og Sameinuðu arabísku furstadæmin.
Að sögn forsetans mun sameiginleg barátta gegn Íslamska ríkinu
taka sinn tíma en hún sé mikilvæg
til að tryggja öryggi Bandaríkjanna,
Mið-Austurlanda og alls heimsins.
Bandaríski hershöfðinginn Martin Dempsey sagði að árásirnar í Sýrlandi hefðu náð tilætluðum árangri.
Þær áttu að sýna Íslamska ríkinu að
árásir samtakanna hafi sínar afleiðingar.
Við árás á höfuðstöðvar Íslamska
ríkisins í austurhluta Sýrlands
voru notaðar sprengjuvélar af láði
og legi, auk 47 langdrægra Tomahawk-eldflauga. Að sögn aðgerðasinna í Sýrlandi féllu að minnsta
kosti sjötíu vígamenn í árásunum,
sem eru þær fyrstu sem Banda-

LEGGUR AF STAÐ Bandarísk herþota undirbýr flugtak frá flugmóðurskipinu USS
George H.W. Bush skömmu fyrir árásirnar á Íslamska ríkið.
FRÉTTABLAÐIÐ/AP

ríkjamenn og samherjar þeirra
gera á Sýrland. Auk sprengjuárásanna á Íslamska ríkið voru gerðar
átta loftárásir í Sýrlandi á liðsmenn
al-Kaída. Ákveðið var að gera árásirnar á sama tíma til að koma í veg
fyrir að liðsmenn al-Kaída dreifðu
sér um stærra svæði eftir árásirnar
á Íslamska ríkið.
Bandarísk stjórnvöld létu sendiherra Sýrlands í Bandaríkjunum
vita af loftárásunum með nokkurra
klukkustunda fyrirvara. Hassan
Rouhani, forseti Írans, gagnrýndi

47

langdrægum
Tomahawk-eldﬂaugum var skotið á
Sýrland.
þetta og sagði að Bandaríkin hefðu
átt að fá samþykki sýrlenskra
stjórnvalda áður en árásirnar voru
gerðar. Utanríkisráðuneyti Rússlands varaði við því að „einhliða“
loftárásir Bandaríkjamanna myndu
valda óstöðugleika á svæðinu.
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Húsnæðislán

Ertu að hugsa
um að kaupa þína
fyrstu fasteign?
Við lánum 1.500.000 kr. aukalega til þeirra sem
eru að kaupa sér húsnæði í fyrsta skipti.*
Að kaupa húsnæði er stór ákvörðun og því um að gera
að vega og meta alla kosti í stöðunni. Húsnæðislánaráðgjafarnir okkar hafa víðtæka reynslu og góðan skilning
á aðstæðum ungra fasteignakaupenda og geta því geﬁð
þér góð ráð.
Ræddu við húsnæðislánaráðgjafa í næsta útibúi.
50% afsláttur af lántökugjöldum við kaup
á fyrstu eign er veittur til áramóta
*Heildarlánveiting bankans að meðtöldu viðbótarláni er þó að hámarki 90% af kaupverði. Lántakandi þarf að standast greiðslumat
og uppfylla aðrar útlánareglur bankans. Veittur er helmingsafsláttur af lántökugjöldum til þeirra sem eru að kaupa í fyrsta sinn.
Lántakandi þarf að greiða kostnað við greiðslumat, skjalagerðargjald, þinglýsingargjald og, ef við á, kostnað við veðbanda- og
lánayﬁrlit. Á www.islandsbanki.is getur þú reiknað mánaðarlegar afborganir, árlega hlutfallstölu kostnaðar og heildarkostnað.

islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

freyr@frettabladid.is
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Heilsugæslan á Akureyri:

Starfsfólk haldi
launum sínum
STJÓRNSÝSLA Starfsfólk Heilsugæslunnar á Akureyri mun halda
óbreyttum launum og réttindum
við yfirtöku ríkisins, en heilsugæslan verður hluti af nýrri Heilbrigðisstofnun Norðurlands þann
1. október.
Þetta segir í tilkynningu velferðarráðuneytisins. Jón Helgi
Björnsson, nýskipaður forstjóri
Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, fundaði með starfsfólki á
mánudag til að kynna því breytingarnar. Um sjötíu manns starfa
hjá heilsugæslunni.
- bá

NÁTTBLINDA

BEELL
BELLAVISTA
LLAV
AVIS
AV
ISTA
IS
TA
A náttúrulegt
nát
áttú
túru
tú
rulle
ru
legtt
efni fyrir augun, ríkt af
lúteini og bláberjum
www.gengurvel.is

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og stórmörkuðum

Notkun gervisykurs jafnvel
hætt hjá Mjólkursamsölunni
Ný rannsókn bendir til brenglaðs sykurþols vegna neyslu á gervisykri. Vöruþróunarstjóri MS segir að boðið
hafi verið upp á mjólkurvörur með gervisykri sem valkost. Alltaf sé litið til Matvælaöryggisstofnunar Evrópu.
NEYTENDUR Til greina gæti komið

að hætta að setja gervisykur í
mjólkurvörur vegna óvissunnar um
hollustu hans. Þetta segir dr. Björn
S. Gunnarsson, matvæla- og næringarfræðingur og vöruþróunarstjóri hjá Mjólkursamsölunni.
Niðurstöður nýrrar rannsóknar
leiddu í ljós að mýs sem innbyrtu
reglulega gervisykur, það er sætuefnin sakkarín, súkralósa og aspartam, fengu brenglað sykurþol, að
því er segir í grein í vísindaritinu
Nature. Ástæðuna fyrir því var að
finna í breyttri þarmaflóru músanna. Tilraunin var einnig gerð á
mönnum og fengu fjórir af sjö þátttakendum brenglað sykurþol.
„Þetta er lítil rannsókn, sem er
eiginlega frumrannsókn, en sannarlega áhugaverð,“ tekur Björn
fram.
Sumar af sýrðum bragðbættum
vörum MS innihalda gervisykur,
svo sem létt óskajógúrt. „Sætuefni
eru meðal annars notuð í vörur
til að lækka orku- og kolvetnainnhald varanna án þess að það bitni
of mikið á bragðgæðum. Sætuefni
eru notuð í mjög litlu magni hjá MS
og í samræmi við lög og reglugerðir um notkun þessara efna,“ greinir
Björn frá.
Hann segir að ákveðið hafi verið
að bjóða upp á þennan valkost
vegna óánægju með venjulegan
sykur í vörunum en mjólkurbrans-

inn leggi enga
áherslu á notkun þeirra. „Við
höfum verið að
skipta út sætuefninu aspartam,
sem hefur verið
mest umdeilt hjá
almenningi, fyrir BJÖRN S.
a nnað og við GUNNARSSON
notum núna lítið
af því. Við höfum ekki komið með
nýja vöru með aspartami í sjö til
átta ár. Við notum heldur ekki sakkarín heldur súkralósa. Nú erum við
farin að nota stevía sem er náttúrulegt sætuefni en rannsakendur
segja áhugavert að rannsaka einnig
áhrif þess.“
Að sögn Björns fylgist MS alltaf
með ákvörðunum Matvælaöryggisstofnunar Evrópu, EFSA, til að geta
brugðist við á réttan hátt. „Þeir
hafa alltaf gefið grænt ljós eftir að
hafa farið yfir vísindagögn.“
Björn bendir á að líklega vegi
mjólkurvörur ekki þungt í sætuefnaneyslu almennings. „Menn
borða kannski eina jógúrtdós á
dag en geta auðveldlega drukkið
einn lítra af gosi með sætuefni í á
dag. Heildarneyslan getur auðvitað
orðið of mikil en yfirvöld fylgjast
með neyslu þeirra sem neyta mest
og öryggismörkin eru sett töluvert
fyrir neðan möguleg hættumörk.“

MJÓLKURVÖRUR Ákveðið var að bjóða upp á mjólkurvörur með gervisykri vegna

óánægju með venjulegan sykur í vörunum. Vörur með gervisykri eru í sumum tilfellum merktar með orðinu „létt“.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Neyslan undir ásættanlegum mörkum

ibs@frettabladid.is

Samkvæmt landskönnun á mataræði Íslendinga sem gerð
var 2010 til 2011 hafði neysla þeirra sætuefna sem skoðuð
voru minnkað frá landskönnun 2002. Meðalneyslan er langt
undir ásættanlegri daglegri inntöku.
„Það virðist ekki ástæða til að hafa áhyggjur af neyslunni
hér,“ segir Jónína Stefánsdóttir, fagsviðsstjóri hjá Matvælastofnun.
Þegar sætuefni er í matvöru á að koma fram í innihaldslýsingu flokksheitið sætuefni og þar fyrir aftan annaðhvort
heiti efnisins eða E-númer. Í reglugerð um merkingu matvæla segir jafnframt
að sé sætuefni í þeim eigi upplýsingar um það að fylgja vöruheitinu. Ef vanilluskyr er með sætuefni ætti að merkja það „vanilluskyr með sætuefnum“.

SUBARU XV
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FJÓRHJÓLADRIFINN – SJÁLFSKIPTUR

Subaru XV 2.0i, sjálfskiptur

SUBARU ER EINN ÖRUGGASTI BÍLL
SEM ÞÚ GETUR KEYPT

Verð: 5.290.000 kr.
Ný LINEARTRONIC stiglaus sjálfskipting
með þrepastillingum í stýri.

6,6 l/100 km
í blönduðum akstri

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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GE bílar
Reykjanesbæ
www.bilahusid.is
420 0400

Rekstraröryggi og gott endursöluverð er það sem allir þekkja og kemur fyrst upp
í hugann. Lágur þyngdarpunktur, þverliggjandi BOXER vél og sítengt fjórhjóladrif
með tölvustýrðri stöðugleikastýringu er lykillinn að akstursöryggi. Allir Subaru eru
með 5 stjörnur í árekstrarprófunum EuroNCAP.

GERÐU ÖRUGG BÍLAKAUP – KAUPTU SUBARU!

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
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Kaupt䟤ni 1

HYUNDAI
B䟀LALEIGUB䟀LAR
Gott 䟤rval b䟚laleigub䟚la til s䟢lu.
Komdu 䟚 heims䟟kn eða skoðaðu heimas䟚ðuna;
www.hyundai.is og smellir 䟏 flipann notaðir b䟚lar

ALLT AÐ 80% FJ䞵RM䟈GNUN
Nr. 120475

VERÐ
3.290 þús.

HYUNDAI i30 COMFORT
Nýskr 06/2013, ekinn 49 þús.
bensín, sjálfskiptur

Nr. 120481

Nr. 170374
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Óskiladóti úr fluginu
rignir yfir lögregluna
Alls kyns óskilamunir úr farþegaflugi hlaðast upp hjá lögreglunni á Suðurnesjum.
Einn starfsmaður er í fullu starfi við munina en fær aðstoð á mestu álagstímum.
SAMFÉLAG Mikið af óskilamunum

berst lögreglunni á Suðurnesjum
frá Leifsstöð á hverju ári, að sögn
Gunnars Björnssonar, skrifstofustjóra hjá embættinu. Hann segir
þó nákvæma tölu fyrir hvert ár
ekki liggja fyrir.
„Að langmestu leyti er um að
ræða bækur, fatnað og gleraugu.
Einnig er eitthvað um farsíma,
spjaldtölvur og álíka muni sem
fólk virðist einkum gleyma í sætisvösum þegar það yfirgefur vélarnar,“ greinir Gunnar frá.
Gunnar segir ganga misjafnlega
að finna eigendur óskila munanna,
eins og gefi að skilja. „Sem betur
fer er talsvert um að eigendur átti
sig á hvar þeir gleymdu þeim og
sæki þá eða kalli eftir þeim sé um
erlenda ferðamenn að ræða. Sé
eitthvað til að átta sig á sem vísar
á eigandann er reynt að hafa samband við hann. Þegar tekst að hafa
upp á eiganda er honum boðið upp
á að óskilamunurinn sé sendur
honum á hans kostnað og það er
gert kjósi hann það.“
Verðmætir hlutir eru geymdir
í að minnsta kosti eitt ár en aðrir
skemur. Spurður hvað gert sé við
óskilamuni þegar ekki tekst að
finna eigendur þeirra segir Gunnar að leitað hafi verið til Rauða
krossins og samtökunum boðnar
bækur og fatnaður. „Það er einnig

Í FLUGI Farþegar virðast einkum gleyma hlutum í sætisvösum þegar þeir yfirgefa
vélarnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ÓSKAR

leitað til Fangelsismálastofnunar
og fleiri stofnana hvað varðar móttöku á bókum. Dýrari munum, svo
sem símum og spjaldtölvum, er eytt
undir eftirliti lögreglu takist ekki
að finna eigendurna.“
Að sögn Gunnars hefur óskilamunum fjölgað nokkurn veginn í
hlutfalli við aukinn fjölda ferðamanna. Einn starfsmaður er í fullu
starfi við umsjón óskilamuna og að
reyna að koma þeim til skila. „Á
mestu álagstímum kemur annar
starfsmaður honum til aðstoðar.“

Dýrari munum, svo
sem símum og spjaldtölvum, er eytt undir eftirliti
lögreglu takist ekki að
finna eigendurna.
Gunnar Björnsson, skrifstofustjóri hjá
lögreglunni á Suðurnesjum.

Gunnar segir að ef auka ætti
þjónustustigið þyrftu starfsmenn
að vera fleiri.
ibs@frettabladid.is

Íslenskt fjölskyldufyrirtæki
og framleiðsla síðan 1984

HYUNDAI I30 CLASSIC II

HYUNDAI I20 CLASSIC

Nýskr 05/2013, ekinn 44 þús.
dísil, beinskiptur

Nýskr 06/2013, ekinn 45 þús.
dísil, beinskiptur

VERÐ:

VERÐ:

2.690.000 kr.

2.190.000 kr.
Nr. 120479

Nr. 120458

HYUNDAI I20 CLASSIC

HYUNDAI I20 CLASSIC

Nýskr 09/2013, ekinn 39 þús.
bensín, beinskiptur

Nýskr 07/2013, ekinn 49 þús.
bensín, beinskiptur. verð kr. 1.990.000

VERÐ:

TILBOÐSVERÐ:

1.790.000 kr.
Nr. 120477

HYUNDAI I20 CLASSIC

HYUNDAI I30 CLASSIC II

Nýskr 06/2013, ekinn 52 þús.
dísil, beinskiptur. verð kr. 2.190.000

Nýskr 05/2013, ekinn 53 þús.
dísil, beinskiptur, verð kr. 2.690.000

TILBOÐSVERÐ:

TILBOÐSVERÐ:

1.990.000 kr.

TE & KAFFI NOTAR EINGÖNGU ÚRVALS KAFFIBAUNIR
FRÁ BESTU RÆKTUNARSVÆÐUNUM, SÉRVALDAR OG
BRENNDAR AF BRENNSLUMEISTARA.

Nr. 120473

2.440.000 kr.

HYUNDAI
Kaupt䟤ni 1- (Beint 䟏 m䟟ti IKEA)

S䟚mi 575 1200

PIPAR \ TBWA • SÍA

1.990.000 kr.

ILMANDI
HLUTI AF DEGINUM

STYTTRI FERÐALÖG
LENGRI FAÐMLÖG

Biðin virkar endalaus ef faðmlagið þitt er lengi á leiðinni.
Við hjá Flugfélagi Íslands mælum með því að stytta
ferðalagið og leng ja faðmlagið. Taktu ﬂugið.
ﬂugfelag.is

SKOÐUN
Svínað á varnarlausum neytendum, enn og aftur:

Sérréttindarisinn
er með yfirgang

F

ari svo að Mjólkursamsalan verði dæmd, að endingu,
til að greiða 370 milljónir eða ámóta fjárhæð, vegna
fantaskapar og frekju, liggur fyrir að þetta forréttindafyrirtæki, eða réttara sagt stjórnendur þess, þurfa engar
áhyggjur af því að hafa. Þeir hafa alla möguleika á að
láta okkur neytendur um að borga sektina. Ekkert er þeim einfaldara. Í landi einokunar, og í besta falli fáokunar, þá geta seljendur
hækkað vörur sínar lítið eitt og standa sjálfir jafn sterkir, jafn
keikir eftir sem áður. Fyrir þá er málið einfalt.
Mál MS, Mjólku og Kaupfélags Skagafjarðar er fráleitt
mál. Yfirburðir þeirra sem leika
þar stærstu hlutverkin eru svo
ótrúlegir að þeir geta hagað
Sigurjón Magnús
sér að vild, gert hvað þeir vilja,
Egilsson
troðið á hverju sem þeim dettur í
hug, murkað lífið úr hvaða smásme@frettabladid.is
fyrirtæki sem er, svínað á neytendum eins og þeim sýnist, og samkvæmt nýjustu fréttum, gera
þeir þetta allt saman. Það er það versta. Fámenn þjóð þarf að búa
við einokun eða fáokun og þess vegna er brýnt að þeir sem stjórna
þeim fyrirtækjum, þar sem þannig háttar til, hagi sér með sóma,
brjóti ekki lög, séu ærlegir menn.
Íslensk stjórnmál bera ábyrgð. Íslensk stjórnmál bera mikla
ábyrgð. Eitt er að risinn í íslenskri matvælaframleiðslu hafi yfirburðastöðu á neytendamarkaði, hitt er annað og verra að þetta
risafyrirtæki sé undanskilið lögum. Og sú fráleita staða helgast
aðeins af einu. Það er þjónkun íslenskra stjórnmála. Þar er ekki
ein einasta undantekning. Einu gildir um hvaða stjórnmálamann
eða stjórnmálaflokk við tölum. Sami botninn er undir þeim öllum.
Hvernig sem flett er upp í minninu kemur ekki ein glæta upp sem
rifjar upp að nokkur stjórnmálamaður hafi svo mikið sem deplað
auga, lyft litlafingri til að verja neytendur fyrir sérréttindarisanum.
Ekki síst þess vegna hafa stjórnendur fyrirtækisins kjark og
vilja til að ryðja frá sér samkeppni, murka lífið úr litlum samkeppnisfyrirtækjum og haga sér eins og Samkeppniseftirlitið
hefur nú bent á. Þeir sem þannig hugsa og þannig vinna kunna að
vera öruggir með sig þegar þeir hafa velvilja og jafnvel samþykki
Alþingis til þess, sem þeir gera.
Skaði þess fólks sem átti fyrirtækið sem MS og KS náðu til sín
með stórkostlegum fantaskap er mikill. Niðurstaða Samkeppniseftirlitsins er ekki sú að borga verði því fólki skaðann, heldur
aðeins að borga verði í ríkissjóð vegna skaða gegn neytendum.
Þá er eftir dómsmál fyrrverandi eigenda litla fyrirtækisins gegn
risanum.
Að því gefnu að málið standi eftir óbreytt eftir áfrýjun, þarf
MS að borga verulegar fjárhæðir vegna brotanna. Þar sem tekjur
fyrirtækisins koma einungis frá neytendum bendir allt til þess að
enn og aftur borgi neytendur alla sektina, sekt sem er til komin
vegna brota gegn þeim sjálfum. Þetta er svo ótrúlegt að það tekur
engu tali. Neytendur eiga erfitt með að hætta að kaupa vörur frá
MS. Reynslan sýnir reyndar að neytendur láta flest yfir sig ganga,
verðsamráð, iðnaðarsalt og bara hvaða brot og fantaskap sem er.
Þá sannast enn og aftur að á þingi situr þverskurður af þjóðinni.

ÚTGÁFUFÉLAG: 365 miðlar ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Ingibjörg S. Pálmadóttir FORSTJÓRI: Sævar Freyr
Þráinsson ÚTGEFANDI OG AÐALRITSTJÓRI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is FRÉTTARITSTJÓRI:
Sigurjón M. Egilsson sme@frettabladid.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á
höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið
áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.
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Viðbrögð stjórnvalda
Umræðan um samkeppnislagabrot
Mjólkursamsölunnar fer ekki fram hjá
neinum. Hún er til dæmis tilefni skrifa
Árna Páls Árnasonar, formanns Samfylkingarinnar, á fésbókarsíðu sinni í
gær. Hann segir að 370 milljóna króna
sekt sé til vitnis um alvarleika brotsins.
Það sé athyglisvert að Mjólkursamsalan véfengi aldrei atvikalýsingu
málsins en telji sérákvæði búvörulaga
heimila samsölunni þessa aðför að
almenningi. Blessunarlega sé
niðurstaða Samkeppniseftirlitsins önnur og vel
rökstudd. Árni Páll spyr hvort
stjórnvöld muni nú hallmæla
Samkeppniseftirlitinu, halda
áfram niðurskurði til fjárveitinga og verja framgöngu
einokunarafla.

RAGNHEIÐUR
GRÖNDAL

FRIÐRIK
ÓMAR

MAGNI
ÁSGEIRSSON

ELDBORG FÖSTUDAGINN 31. OKTÓBER

EKKI MISSA AF ÞESSUM EINSTAKA VIÐBURÐI

Eðlileg afskipti?
Það er sígilt að ræða áhrif eigenda á
dagskrárgerð eða fréttaskrif fjölmiðla.
Í síðustu viku var haldið málþing um
efnið og héldu margir skeleggir þátttakendur framsöguræður. Athygli vakti
að enginn fulltrúi RÚV var á meðal
framsögumanna. Starfsmenn þar þurfa
þó ekki síður að huga að ritstjórnarlegu sjálfstæði en starfsmenn annarra
miðla. Það sýndi sig nú til dæmis
í gær, þegar Vilhjálmur Bjarnason
alþingismaður gerði athugasemd
á Alþingi við dagskrárgerð
og bað RÚV um að hætta
að misþyrma dagskránni.
Dæmi hver fyrir sig hvort
pontan í sal Alþingis sé
rétti staðurinn til að ræða
dagskrárgerð fjölmiðla.
jonhakon@frettabladid.is

Ókunnugir sem tæla börn

SIGGA
BEINTEINS

Sigríður
Björnsdóttir
hjá Blátt áfram

MIÐASALA Á MIÐI.IS OG HARPA.IS
OG Í MIÐASÖLU HÖRPU Í SÍMA 528-5050

Báðir höfðu áhrif
Björn Bjarnason, fyrrverandi dómsmála- og menntamálaráðherra, var
ekkert síður ómyrkur í máli þegar
hann ræddi niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins á vefsíðu sinni. Hann furðar
sig á því að atvik af þessum toga geti
komið upp árið 2014 og segir réttilega
að ekki hafi tekist að færa viðskiptalífið í rétt horf. Það vekur auðvitað
athygli að báðir fyrrgreindir aðilar hafa
á síðastliðnum árum verið mjög virkir
í stjórnmálum. Þeir hafa báðir setið í
ríkisstjórnum, þótt ekki hafi þeir farið
með landbúnaðarráðuneytið. Það
er ekki margt í ræðum þeirra eða
ritum frá þeim tímum er þeir fóru
með meiri völd, sem bendir til þess
að þeir hafi haft áhuga
á að breyta landbúnaðarkerfinu.

HALLDÓR

SAMFÉLAG

SIGRÍÐUR
THORLACIUS

24. september 2014 MIÐVIKUDAGUR

FRÁ DEGI
TIL DAGS

Á stuttum tíma hafa komið upp nokkur
tilvik þar sem fullorðnir aðilar hafa
verið að tæla börn til sín með sælgæti
eða öðru góðgæti.
Gott er að sjá og heyra að börn eru
orðin meðvituð og kunna rétt viðbrögð
í slíkum aðstæðum. Það er ekki gott til
þess að hugsa að börnum okkar sé ekki
lengur óhætt á förnum vegi, til og frá
skóla, þegar börnin okkar eru að fara í
tómstundastarf, í strætó og á milli staða
þar sem foreldrarnir geta ekki alltaf
verið með þeim og verndað þau. Fræðsla
frá foreldrum um tælingar og mikilvægi
þess að segja frá er sá þáttur sem þarf
að taka fyrir í upphafi hvers skólaárs
með barninu.
Hræðum ekki börnin
Til að hræða ekki börnin þarf að vanda
fræðsluna og láta hana passa við þroska
og aldur barnsins. Ef verið er að fræða
börnin í fyrsta sinn er gott að hefja
umræðuna um einkastaðina, muninn á
strákum og stelpum og setja fjölskyldureglur. Sem dæmi má nefna að barnið
hafi leyfi til að segja nei við allri óþægilegri snertingu og að ef einhver segir
barninu að það megi ekki segja pabba
og mömmu frá þá er mikilvægt að segja

frá. Teiknimyndin „Leyndarmálið“ er
tilvalin og er hægt að nálgast inni á vef
félagsins.
Börnin þurfa að heyra þessar upplýsingar og ráð frá foreldrum sínum, annars
gera þau sér ekki grein fyrir því hvernig
best sé að bregðast við. Það má einnig
taka æfingu þar sem barnið fær tækifæri
til að segja eða æfa NEI. Ef þú knúsar og
kitlar barnið og þegar barnið segir nei,
stopp eða hættu, þá hættir þú og segir:
„Ég hætti af því þú baðst mig um það.“
Aldrei barninu að kenna
Ég vil ítreka hér að það er ekki verið að
setja ábyrgðina á börnin og því miður er
líklegt að þau geti ekki notað nei-ið sitt í
erfiðum aðstæðum. En engu að síður eru
meiri líkur en minni að barnið þitt komi
og segi þér frá og þú getur ávallt staðfest við barnið að þetta var ekki því að
kenna. Það er aldrei barninu að kenna
þegar það er komið í erfiðar aðstæður í
samskiptum við fullorðna eða sterkari
aðila sem eiga að vita mörkin og muninn
á réttu og röngu.
Nánari upplýsingar er að finna
inni á vefsíðu Blátt áfram blattafram.is
og facebook síðu félagsins
www.facebook.com/blattafram.
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Sjálfstætt ráðuneyti dómsmála? Ætlar enginn að
➜
bjarga Landspítala?
DÓMSMÁL

Jónas Þór
Guðmundsson

Skúli
Magnússon

hæstaréttarlögmaður og formaður
Lögmannafélags
Íslands

héraðsdómari
og formaður
Dómarafélags
Íslands

Í grein sem birtist í Morgunblaðinu 30. janúar síðastliðinn
spurðum við hvort nægilega vel
hefði verið búið að málefnum
dómstóla og réttarfars í yfirstjórn ríkisins og þá einkum í
nýju innanríkisráðuneyti sem
tók til starfa í ársbyrjun 2011.
Töldum við margt benda til að sú
breyting á Stjórnarráðinu sem
þá var gerð hefði leitt til þess að
málaflokkurinn fengi nú minna
vægi og athygli en áður. Niðurstaða okkar var sú að ef ekki
tækist að bæta stöðu dómstólanna hlyti að koma til skoðunar
hvort ástæða væri til að endurvekja sjálfstætt ráðuneyti dómsmála.
Vísi að sjálfstæðu dómsmálaráðuneyti má rekja til upphafs
heimastjórnar árið 1904 og
stofnunar Stjórnarráðs Íslands
en ein af þremur skrifstofum
þess fór með dóms-, skóla- og
kirkjumál. Frá 1917 nefndust
skrifstofurnar deildir og 1921
kom ráðuneyti í stað deildar.
Ráðuneytin voru þá dóms- og
kirkjumálaráðuneyti, atvinnuog samgöngumálaráðuneyti og
fjármálaráðuneyti. Árið 1947

voru skólamálin flutt í forsætisráðuneytið. Saga Stjórnarráðsins verður ekki rakin frekar
hér en þó skal nefnt að dómsog kirkjumálaráðuneytið fékk
heitið dóms- og mannréttindaráðuneyti árið 2009 og í ársbyrjun 2011 voru dómsmálaog mannréttindaráðuneytið og
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið sameinuð í eitt innanríkisráðuneyti. Sameiningin
var liður í víðtækri breytingu
á Stjórnarráðinu þar sem ráðuneytum var fækkað og þau
stækkuð með sameiningum. Í
tilviki þessara ráðuneyta lágu
til grundvallar önnur sjónarmið
en þau að málaflokkarnir hefðu
verið taldir hafa sérstaka efnislega samstöðu.
Löngum var litið á dóms- og
kirkjumálaráðuneytið sem mikilvægt ráðuneyti, t.d. í stjórnarmyndunum, þótt ráðuneytið
væri í seinni tíð hvorki sérlega
stórt né helsta andlag flokkspólitískra stefnumiða. Í mörgum tilvikum var ráðherra dómsmála
einnig ráðherra annarra ráðuneyta. Árið 1992 var til dæmis
sami maður sjávarútvegsráðherra og dóms- og kirkjumálaráðherra og stýrði sem slíkur
þeim umfangsmiklu breytingum
á dómstólaskipaninni sem gengu
í gildi það ár.
Einn af grunnþáttunum
Dómstólarnir og starfsemi
þeirra eru einn af grunnþáttum
stjórnskipunar ríkisins. Eðlilegt er að skipan Stjórnarráðsins endurspegli þetta mikilvægi
með því að dómsmálum og skyldum efnum sé komið fyrir í sjálfstæðu ráðuneyti en ekki í skrifstofu stærra ráðuneytis. Einnig

Löngum var litið á dómsog kirkjumálaráðuneytið
sem mikilvægt ráðuneyti,
t.d. í stjórnarmyndunum,
þótt ráðuneytið væri í seinni
tíð hvorki sérlega stórt né
helsta andlag ﬂokkspólitískra stefnumiða. Í mörgum tilvikum var ráðherra
dómsmála einnig ráðherra
annarra ráðuneyta.

má setja spurningarmerki við
þá tilhögun að skipa saman svo
ólíkum málaflokkum sem dómsmálum og vegagerð. Þótt ekki
sé ómögulegt að byggja upp sérþekkingu innan slíks „stór-ráðuneytis“ er hættan sú að áherslan á dómsmálin verði minni en
þörf er á.
Sjálfstætt dómsmálaráðuneyti
hefur ekki óhjákvæmilega í för
með sér kostnaðarauka fyrir
ríkissjóð. Þvert á móti má halda
því fram með rökum að traust
og skilvirkt réttarkerfi spari
ríki og borgurum þess útgjöld,
öfugt við vanhaldið kerfi. Með
sjálfstæðu dómsmálaráðuneyti
væri leitast við að tryggja að
dóms- og réttarfarsmál fengju
meiri athygli en þau fá nú. Það
er ekki eingöngu æskilegt heldur beinlínis nauðsynlegt. Því
ber að fagna þeim hugmyndum
sem fram hafa komið hjá ráðamönnum á síðustu vikum um
endurreisn dómsmálaráðuneytisins. Þær samræmast einnig vel
stefnu núverandi ríkisstjórnar
um að gera grundvallarbreytingu á dómskerfinu með upptöku
millidómstigs.

Í fjárlögum næsta árs er HEILBRIGÐISMÁL 2008 var niðurskurður á spítekki gert ráð fyrir fjármögnalanum þegar hafinn. Árið
un undirbúningsvinnu fyrir
2008 lýsti þáverandi forstjóri
byggingu nýs Landspítala.
spítalans því yfir að Landspítalinn væri nálægt þolÞetta er í andstöðu við loforð
mörkum. Árið 2008 höfðu
þingsins.
ráðamenn spítalans lofað
Í maí á þessu ári ályktaði
Alþingi „að fela ríkisstjórnstarfsmönnum sínum bættri
inni að ljúka eins fljótt og
vinnuaðstöðu. Niðurskurður í
verða má undirbúningi bygg- Ragna
heilbrigðiskerfinu nær lengra
ingar nýs Landspítala við Sigurðardóttir
aftur en til ársins 2008.
Hringbraut í Reykjavík og læknanemi og
Heilbrigðiskerfið fjársvelt
hefja byggingu hans strax að formaður Röskvu,
því loknu.“
Þörf er á aðgerðum. Í nýlegri
samtaka félagsÍ ágúst lýsti formaður hyggjufólks við
úttekt á vegum embættis
Landlæknis á lyflækningafjárlaganefndar, ásamt heil- Háskóla Íslands
brigðisráðherra, yfir vonsviði spítalans kemur fram að
brigðum með umframkeyrslu Landstarfsmenn meta vinnuaðstöðu sína
spítalans fram yfir fjárlög þessa árs.
ófullnægjandi á öllum þeim deildum
Þessi svokallaða umframkeyrsla á
sem úttektin náði til. Úttekt embættishálfu ári nam 600 milljónum króna.
ins á geðsviði spítalans sem gerð var
Sú upphæð er 700 milljónum lægri en
á síðasta ári leiðir sambærilega niðurupphæðin sem hefði sparast það sem
stöðu í ljós.
af er ári, hefði nýr spítali verið reistÍslenskir læknar í útlöndum sjá
ur. Reiknað er með að 2,6 milljarðar
sér ekki fært að flytja heim. Íslensksparist árlega við byggingu nýs spítir læknar á Íslandi og aðrir heilbrigðala. Þeir útreikningar taka ekki tilisstarfsmenn á Landspítala sjá sér
lit til þess starfskrafts sem spítalinn
margir hverjir ekki fært að starfa hér
missir á hverju ári vegna óviðunandi
áfram. Nemendur eiga erfitt með að
vinnuaðstæðna.
ímynda sér Landspítalann sem framFyrr í þessum mánuði fullyrti fortíðarvinnustað. Starfandi læknum á
maður fjárlaganefndar að með fjárlandinu fækkar árlega á meðan fjöldi
lögum næsta árs væri verið að jafna
sjúklinga eykst. Hvað gerist þegar
niðurskurð síðustu ára. Þetta er rangt.
ekki verður hægt að manna stærsta
Ef jafna ætti niðurskurð síðustu ára,
vinnustað landsins?
frá árinu 2008, þyrfti 16 milljarða
Það hriktir í einni af grunnstoðum samfélagsins. Heilbrigðiskerfkróna aukningu á því fjármagni sem
ið er fjársvelt. Því hefur hrakað á
rennur til spítalans. Landspítalinn er
undanförnum árum og ef ekkert er
nú rekinn fyrir 10% minna fé en árið
að gert mun sú þróun halda áfram.
2008, ef miðað er við fast verðlag.
Þetta benti Páll Matthíasson á í forBrátt verður ekki aftur snúið. Læknstjórapistli 12. september.
ing á Landspítalanum er í höndum
Þegar fjármögnun spítalans í dag
ríkisstjórnarinnar. Sú lækning felst
er borin saman við fjármögnun hans
í aðgerðum, ekki innantómum loforðárið 2008 er vert að benda á að árið
um.
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Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

INGIBJÖRG MARKÚSDÓTTIR
Hjúkrunarheimilinu Sóltúni, Reykjavík,

andaðist þriðjudaginn 16. september.
Útför hennar fer fram frá Langholtskirkju
fimmtudaginn 25. september kl. 15.00.
Marta Katrín Sigurðardóttir
Halldór Sigdórsson
Áslaug Brynja Sigurðardóttir
Birgir Ólafsson
Ármann Óskar Sigurðsson
Fríða Björnsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Elskuleg systir okkar og mágkona,

SIGRÍÐUR JÓNASDÓTTIR

GUÐMUNDUR BJÖRNSSON

Dalalandi 12,
Reykjavík,

er látin. Jarðarförin verður frá Fríkirkjunni
í Reykjavík mánudaginn 29. september
kl. 13.00. Þeir sem vilja minnast hennar eru
beðnir að láta líknarstofnanir njóta þess.
Haraldur Jónasson
Marta María Jónasdóttir
Böðvar Jónasson
og fjölskyldur.

Okkar elskulegi
lést á líknardeild LSH í Kópavogi laugardaginn 20. september sl. Útförin fer fram
frá Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn
26. september klukkan 11.00.
Kolbeinn Guðmundsson
Brynja Guðmundsdóttir
Saga Guðmundsdóttir

Matthías Hálfdánarson

Erna Aradóttir

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Elskuleg móðir mín,
tengdamóðir, amma og langamma,

ÚLFAR GUNNAR JÓNSSON
húsasmíðameistari,
Gullsmára 7, Kópavogi,

lést á Landspítalanum í Fossvogi
22. september sl. Jarðarförin auglýst síðar.
Charlotta Olsen Þórðardóttir
Hulda Hrönn Úlfarsdóttir
Aðalsteinn Finsen
Edda Sólveig Úlfarsdóttir
Henríetta Haraldsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Yndisleg móðir okkar, tengdamóðir, systir,
amma og langamma,

BJÖRG ÁRNADÓTTIR
til heimilis að Hlévangi, Keflavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Hlévangi
sunnudaginn 21. september. Útförin
verður auglýst síðar.
Jórunn Jónasdóttir
Árni Jónasson
Birna Kolbrún Margeirsdóttir
Guðmundur Jónasson
Ína Dóróthea Jónsdóttir
Friðrik Árnason
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Okkar yndislega og ástkæra móðir,
tengdamóðir, amma og langamma,

JÓHANNA B. SNÆFELD

HÓLMFRÍÐUR SIGURÐARDÓTTIR
Furulundi 3b, Akureyri,

lést mánudaginn 22. september sl. á
Dvalarheimilinu Hlíð, Akureyri. Útför hennar
verður gerð frá Akureyrarkirkju föstudaginn
3. október nk. kl. 13.30.
Margrét Einarsdóttir
Ástvaldur Guðmundsson
Hólmar Ástvaldsson
Óla Björk Eggertsdóttir
Álfheiður Hrönn Ástvaldsdóttir
Halldór Björn Halldórsson
Ásgeir Ástvaldsson
Karólína Einarsdóttir
Bergdís Hólm Davíðsdóttir
Styrmir Haraldsson
Einar Hólm Davíðsson
Auður Kristinsdóttir
Nanna Hólm Davíðsdóttir
Valdimar Geir Valdimarsson
Orri Þór, Birna Hrund, Dagur, Egill Birnir, Lilja Hrönn, Þórdís
Marín, Einar Steinn, Erna Sjöfn, Davíð, Ólavía Klara
og Atli Hrannar.

frá Flateyri,

sem lést föstudaginn 5. september verður
jarðsungin frá Digraneskirkju miðvikudaginn
24. september kl. 13.00.
Jóhann Snæfeld Guðjónsson
Jón Heiðar Guðjónsson
María Guðmundsdóttir
María Kristín Guðjónsdóttir
Þóra Björg Guðjónsdóttir
Helgi Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar og tengdafaðir,

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, sonur, bróðir og afi,

HALLDÓR GUNNAR ÓLAFSSON
lést á Landspítalanum við Hringbraut,
fimmtudaginn 18. september eftir stutt
en erfið veikindi. Fjölskyldan vill þakka
veittan stuðning. Útför fer fram frá
Grafarvogskirkju föstudaginn 26. september kl.13.00.
Ólafur Á. Sigurðsson
Kristín M. Guðjónsdóttir
Ásgeir Halldórsson
Ragnhildur Dóra Elíasdóttir
Arndís Halldórsdóttir
Bergþóra Gná Hannesdóttir
Sigurður Halldórsson
Kristrún Björg Nikulásdóttir
Karítas Alda Ásgeirsdóttir
Björg og Þröstur, Sigurður Ásgeir, Óli og Anna

JÓN EIRÍKSSON
málarameistari, Gnoðarvogi 52,

lést á Vífilsstaðaspítala mánudaginn
15. september. Útförin fer fram
frá Fossvogskirkju föstudaginn
26. september kl. 15.00.
Fyrir hönd aðstandenda,
Kristín Jónsdóttir
Eiríkur Jónsson
Sigurdís Jónsdóttir

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

GUÐMUNDUR RÓSENKRANZ
EINARSSON
hljómlistamaður,

lést þann 16. september á hjúkrunarheimilinu
Ísafold, Garðabæ. Útförin fer fram
fimmtudaginn 25. september kl. 15.00 frá Fríkirkjunni í Reykjavík.
Halla Kristinsdóttir
Matthildur Rósenkranz Guðmundsdóttir
Elín Birna Guðmundsdóttir
Trausti Þór Guðmundsson
Anna Sigríður Markúsdóttir
afabörn og langafabörn.

Ástkær eiginkona mín,
móðir okkar, tengdamóðir og amma,
Jón Már Halldórsson
Erna Guðmundsdóttir
Birgir Árnason

Ástkær faðir minn,
sambýlismaður, afi og langafi,

GUÐMUNDUR R. EINARSSON

ASTRID BJÖRG KOFOED-HANSEN
Efstaleiti 10, Reykjavík,

andaðist á heimili sínu í faðmi fjölskyldu,
ættingja og vina mánudaginn
22. september. Útför verður auglýst síðar.
Einar Þorbjörnsson
Agnar Már Einarsson
Andrea Isabelle Sprich Einarsson
Þorbjörn Jóhannes Einarsson Kathrine Espelid
Axel Kristján Einarsson
Laufey Sigurðardóttir
Einar Eiríkur Einarsson
Jamaima D´Souza
og barnabörn.

Okkar ástkæri

ÓLAFUR S. GUÐBJARTSSON
frá Króki,
var búsettur í Sjávarhólum, Kjalarnesi,
til heimilis í Hraunbæ 103, Reykjavík,

lést 15. september. Hann verður jarðsunginn
frá Árbæjarkirkju föstudaginn 26. september
næstkomandi klukkan 15.00.
Oddný Gréta Eyjólfsdóttir og fjölskylda.

múrari,
Merkisteini, Stokkseyri,

varð bráðkvaddur sunnudaginn
21. september. Jarðarförin auglýst síðar .
Fyrir hönd aðstandenda,
Elísabet Guðmundsdóttir

Elskuleg móðir mín,
tengdamóðir, amma og langamma,

GUÐRÚN SIGURÐARDÓTTIR
Hróarsstöðum, Fnjóskadal,

lést á dvalarheimilinu Grenilundi, Grenivík,
laugardaginn 20. september sl.
Útför hennar fer fram frá Hálskirkju, Fnjóskadal, laugardaginn 4. október, klukkan 14.00.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Grenilundar.
Kristján I. Jóhannesson
Dóra Rún Kristjánsdóttir
Jóhannes Kristjánsson
Guðbergur Kristjánsson
og langömmubörn.

Agnes Þórunn Guðbergsdóttir
Árni Brynjar Ólafsson
Álfheiður Sverrisdóttir

Eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi,

INGVAR GEORGSSON
lést 16. september sl. Útför Ingvars
fer fram í kyrrþey.
Sigríður Þorláksdóttir
Hólmfríður
Gunnar Guðjón
Halla Sigrún
Arna Fríða
Ásta Björg
Friðrik Þór
og barnabörn.

Steinar Örn

Magnús Már
Hrönn

Yndisleg dóttir okkar,
móðir mín og systir okkar,

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

ÁSTRÍÐUR RÁN ERLENDSDÓTTIR

DAGNÝ PÁLSDÓTTIR

lést föstudaginn 12. september sl.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
Styrktarreikningur hefur verið stofnaður
fyrir Agga litla: 315-13-301931, kt.: 101210-3320.
Helena Rós Sigmarsdóttir,
Jón Kristján Ólason
Erlendur Hólm Gylfason,
Ragnheiður Ásta Rúnarsdóttir
Arngrímur Hólm Arngrímsson
Askur Máni, Breki Blær
Gylfi Hólm, Tanja Ýr
og aðrir ástvinir.

hjúkrunarfræðingur,

verður jarðsungin frá Grensáskirkju
föstudaginn 26. september kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent
á Minningarsjóð Sóltúns.
Elísabet Bjarnhéðinsdóttir
Hallgerður Bjarnhéðinsdóttir
Dagný Bjarnhéðinsdóttir
Karen Bjarnhéðinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jörg Steinmann
Ingi Bogi Bogason
Bernt Roar Kaspersen
Tómas Torfason

GÖNGUM
HREINT
TIL VERKS!
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Laun forstjóra hækkað um 4,8%
Ýmislegt er að athuga við mat útgáfufélagsins Heims á launabreytingum forstjóra á Íslandi árið
2013. Þetta segir í frétt á vef Samtaka atvinnulífsins en í umfjöllun Heims sagði að meðaltekjur
200 launahæstu forstjóra landsins
hefðu hækkað um þrettán prósent milli ára.
Í frétt Samtaka atvinnulífsins eru teknar saman
meðaltekjur forstjóra sem voru í sömu störfum
milli ára og þar fæst út að hækkunin hafi numið
4,8 prósentum. Meðaltekjur þessara 311 forstjóra
hafi verið 1.646 þúsund krónur á mánuði árið 2013
samanborið við 1.570 þúsund krónur árið 2012. - bá

Fjarskiptafyrirtæki innan marka
Öll íslensku fjarskiptafyrirtækin hafa lagað verðskrár
sínar að gildandi reglugerð ESB um hámarksverð á farsíma- og netlyklanotkun milli landa í Evrópu. Athugun
Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS) leiddi í ljós að fyrirtækin hafa öll sett verðskrár sínar fyrir reiki við eða
undir gildandi verðþök.
Þann 1. júlí síðastliðinn tóku gildi ný hámarksverð til
neytenda fyrir reiki innan Evrópu. Samkvæmt þeim má
til dæmis ekki rukka meira en 11,69 krónur fyrir sent
sms og 38,99 krónur fyrir hvert megabæti.
- hg

Ætlar í annað skuldabréfaútboð

BREYTINGAR Á BÍLAMARKAÐI

➜ Bílabúð Benna tekur við

Opel-umboðinu og setur
SsangYong í sölu á ný

➜ Bílasala hefur aukist

um tæp þrjátíu prósent
það sem af er ári

➜ Sala á millistórum
fólksbílum á undanhaldi
SÍÐA 6

Íslandsbanki stefnir að frekari skuldabréfaútgáfu á
erlendum mörkuðum. Þetta kom fram í viðtali Bloomberg News við Birnu Einarsdóttur, bankastjóra
Íslandsbanka, í London í gær.
Birna sagði íslenskt efnahagslíf vera að stefna í
rétta átt. „Á sama tíma er talsverð
eftirspurn hjá fjárfestum, sem gerir
aðstæður fyrir nýja skuldabréfaútgáfu mjög hagstæðar,“ sagði hún.
Bankinn fór í alþjóðlegt skuldabréfaútboð í desember í fyrra.
Útboðið nam 500 milljónum
sænskra króna eða um níu milljörðum íslenskra króna. Yfir
fjörutíu fjárfestar frá Svíþjóð,
Noregi og Finnlandi tóku þá
þátt í útboðinu.
- hg
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Skjóðan

Vísitala veiðigjalda
AFKOMA stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins er stórgóð á sama tíma
og stjórnvöld létta álögum af þeim svo
milljörðum skiptir. Samherji hagnaðist um 22 milljarða eftir skatta og
gjöld á síðasta fjárhagsári og forstjóri fyrirtækisins kvartar undan
því að rekstrarumhverﬁ hér á landi sé
fjandsamlegt. Samt er þetta ﬁmmta
árið í röð sem allar rekstrareiningar
Samherja skila hagnaði. Forstjórinn
kvartar því varla undan þungum álögum af hálfu stjórnvalda heldur beinist
gagnrýni hans væntanlega að rannsókn Seðlabankans og sérstaks saksóknara á meintum brotum Samherja á lögum um gjaldeyrishöft.
SAMKVÆMT FISKISTOFU greiða
ríﬂega 500 fyrirtæki á Íslandi
veiðigjöld. Álögð heildarveiðigjöld vegna ﬁskveiði-

ársins 2013/2014 nema ríﬂega sjö
milljörðum og hafa lækkað um níu
milljarða frá ﬁskveiðiárinu 2012/2013.
Greiðendum hefur einnig fækkað
um meira en helming. Ef einungis er
litið til þeirra fyrirtækja sem greiða
meira en 200 milljónir í veiðigjöld þá
hefur þeim fækkað úr 18 í 11, meðalfjárhæð veiðigjalda hefur lækkað úr
621 milljón í 377 milljónir og hlutdeild
þessara stærstu fyrirtækja í heildarveiðigjöldum lækkað úr 70 prósent í
60 prósent.
SEM SAGT. Veiðigjöldin hafa lækkað um meira en helming milli ára og
leggjast hlutfallslega léttar á stærstu
útgerðirnar en áður. Hagnaður stærsta
útgerðarfyrirtækis landsins nemur
meira en þrefaldri þeirri upphæð sem
ríkið innheimtir í veiðigjöld af öllum
útgerðarfyrirtækjum landsins.

Gengi félaga í Kauphöll Íslands
Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
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Félag

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu
í verði

6
Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu
í verði

2
STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu
í stað

Frá áramótum

Vikubreyting

130,00

-16,2%

0,0%

Eimskipafélag Íslands

262,00

-14,9%

1,1%

Fjarskipti (Vodafone)

27,25

18,5%

-1,8%

Hagar

38,40

18,0%

0,6%

Icelandair Group

18,20

-2,2%

3,5%

133,00

-20,7%

7,3%

18,90

1,2%

1,7%

Nýherji

3,65

56,2%

11,8%

KVIKMYNDIR

Reginn

15,55

-2,3%

-0,3%

Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

Tryggingamiðstöðin*

32,05

-25,9%

-1,2%

Vátryggingafélag Íslands**

10,79

-24,6%

-0,7%
-0,3%

Marel
N1

Össur

229,00

39,7%

HB Grandi

27,70

11,9%

0,0%

56,2% frá áramótum

Sjóvá

13,51

-11,2%

-0,8%

1.259,60

0,0%

0,0%

1. 150,00

117,4%

0,0%

13,25

50,9%

0,0%

1,22

9,0%

0,0%

MESTA LÆKKUN
TRYGGINGAMIÐST.

-25,9% frá áramótum

First North Iceland
Century Aluminum
Hampiðjan

FJARSKIPTI

-1,8%

Úrvalsvísitalan OMXI6

í síðustu viku

Sláturfélag Suðurlands

*fyrsta verð 8. maí 2013 **fyrsta verð 24. apríl 2013

Dagatal viðskiptalífsins
Miðvikudagur 24. september

➜ Hagstofan – Vinnumarkaður í
ágúst 2014

Fimmtudagur 25. september

➜ Hagstofan – Vísitala neyslu-

gjaldþrot í ágúst 2014

Þriðjudagur 30. september

➜ Hagstofan – Fjármál ríkissjóðs á
greiðslugrunni

➜ Hagstofan – Vísitala framleiðsluverðs í ágúst 2014

verðs í september

➜ Þjóðskrá – Fjöldi útgefinna
vegabréfa

Föstudagur 26. september

dagatal viðskiptalífsins

Miðvikudagur 1. október

➜ Seðlabanki Íslands – Vaxta-

➜ Hagstofan – Nýskráningar og

ákvörðunardagur

Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á

en aﬂ heillar þjóðar. Það vekur svo
athygli að laxveiðileyﬁ verða áfram
undanþegin virðisaukaskatti þó
að reynt sé að eyða undanþágum.
Kannski markast það af stefnufestu
ríkisstjórnarinnar í andstöðu við
hvers kyns veiðigjöld til ríkisins.
ÞEGAR HORFT ER annars vegar til
þróunar verðlags á neysluvörum
hér á landi og hins vegar þróunar á
veiðigjöldum til ríkisins kann að vera
vænlegt fyrir lántakendur að berjast
fyrir því að verðtryggð lán miðist við
vísitölu veiðigjalda fremur en neysluverðsvísitölu, sem er viðkvæm fyrir
hvers kyns skattheimtu ríkisins.

SKJÓÐAN er frekju- og leiðindaskjóða, sem
lætur ekkert mannlegt sér óviðkomandi.

Vilja efla viðskipti og
tengsl á Bransadögum

Gengi í gær

NÝHERJI

11,8% í síðustu viku

ÖLL ÞJÓÐIN greiðir virðisaukaskatt
en einungis örfá fyrirtæki greiða
veiðigjöld fyrir afnot af þjóðarauðlindinni. Áhrif ellefu útgerðarfyrirtækja á stjórnvöld virðast vera meiri

Bank Nordic (DKK)

MESTA HÆKKUN

NÝHERJI

Á SAMA TÍMA og útgerðin blómstrar og veiðigjöld lækka boðar ríkisstjórnin breytingar á virðisaukaskatti. Undanþágum fækkar og lægra
þrepið hækkar úr 7 prósentum í 12
prósent. Þessi hækkun leggst þungt á
mat og bækur. Aﬂeiðingin er hækkun
á neysluvísitölu, sem aftur hækkar
höfuðstól verðtryggðra lána. Til að
vega upp á móti þeirri hækkun lækkar hærra þrepið úr 25,5 prósentum í
24 prósent og almenn vörugjöld falla
niður. Skiptar skoðanir eru á því
hvort þessar mótvægisaðgerðir dugi
og hvort þær nýtist tekjulágum jafnt
sem tekjuháum.

Fulltrúar framleiðslufyrirtækisins Trust Nordisk hafa boðað komu
sína á Bransadaga RIFF. Markmiðið meðal annars að efla tengsl og
viðskipti milli erlendra fyrirtækja og kvikmyndagerðar hér á landi.

„Við erum að þessu til að efla
tengsl og viðskipti milli íslenskrar kvikmyndagerðar og umheimsins,“ segir Hrönn Marínósdóttir,
stjórnandi RIFF, um Bransadaga
kvikmyndahátíðarinnar sem
haldnir verða í byrjun október.
Erlendu fra m leiðslufy r i rtækin Trust Nordisk, Films Boutique, Film Republic og Pascale
Ramonda eru á meðal þeirra sem
hafa boðað komu sína á dagana.
Síðastnefnda fyrirtækið keypti
nýverið sýningarréttinn á kvikmyndinni París norðursins í
Evrópu.
„Það koma hátt í tvö hundruð
manns hingað á Bransadagana.
Í þeim hópi eru erlendir blaðamenn, leikstjórar, framleiðendur,
sölu- og dreiﬁngaraðilar og stjórnendur kvikmyndahátíða,“ segir
Hrönn.
Hún segir blaðamennina koma
frá fjölmiðlum á borð við Hollywood Reporter, Variety og Huffington Post.
„Í fyrra kom Hollywood Reporter einnig og gerði viðamikla
úttekt. Að fá umfjöllun í stórum
erlendum blöðum er auðvitað

STJÓRNANDINN Hrönn Marínósdóttir á von á að erlendir blaðamenn, framleiðendur og
stjórnendur kvikmyndahátíða mæti á Bransadaga RIFF.
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

mikilvægt og þessir gestir munu
meðal annars heimsækja Reykjavík Studios og skoða það nýja
framleiðslufyrirtæki.“
Spurð hvort Bransadagarnir haﬁ
áður leitt til samninga á milli innlends kvikmyndagerðarfólks og
erlendra fyrirtækja nefnir Hrönn
dæmi frá árinu 2008.
„Þá kom rússneski leikstjórinn
Alexander Sokurov á hátíðina og
gerði í kjölfarið samning við Sagaﬁ lm. Hann endaði á að taka upp
kvikmynd hér á landi og borgaði

Sagaﬁlm 70 milljónir króna,“ segir
Hrönn. Hún bætir við að í ár sé
áhersla lögð á að kynna þá þjónustu sem er í boði hjá íslenskum
fyrirtækjum sem koma að kvikmyndaframleiðslu.
„Íslensk kvikmyndagerð nýtur
mikillar virðingar og er mjög vinsæl víða um heim eins og sést á
erlendum kvikmyndahátíðum og
margar íslenskar myndir hafa
verið að gera góða sölu- og dreifingarsamninga við stór fyrirtæki
úti í heimi.“

Keyrðu upp

af köstin
með

Tölva: 144.990 kr.*
Skjár: 38.990 kr.*

frábærum

vinnufélögum
P2314H

advania.is/vinnufelagar
Hafðu samband í síma 440 9010 eða í tölvupósti á sala@advania.is
*Sérverð, gildir meðan birgðir endast.

OPTIPLEX 9020SF#04

ENNEMM / SÍA / NM62401

Fyrirtækjaþjónusta

Við bjóðum fyrirtækjum
sérþekkingu

Okkar vinna snýst um að þín vinna gangi vel. Við leggjum okkur fram um að setja okkur
vel inn í það sem þú ert að gera, og þó að við þekkjum kannski ekki viðfangsefnin í þínu
starﬁ jafn vel og þú, þá vitum við hvað starﬁð gengur út á.
Starfsfólk Íslandsbanka býr yﬁr áratuga reynslu í þjónustu við sjávarútveginn og hjá
bankanum starfar stór hópur fólks með sérþekkingu á greininni. Þannig getum við
ávalt tryggt fyrirtækjum í þessari undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar
þá bankaþjónustu sem hún þarfnast.
Þekking sprettur af áhuga.

islandsbanki.is

Netspjall

Sími 440 4000

Facebook

Ragnar Guðjónsson hefur starfað
við fjármögnun sjávarútvegs í 40 ár.
Ragnar er viðskiptastjóri
í sjávarútvegsteymi Íslandsbanka.
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Þurfa skýra sýn á erlenda markaði
Útflutningsverkefnið ÚH hefst í 25. sinn í október. Á meðal fyrirtækja sem hafa tekið þátt í verkefninu eru Össur,
Mentor og Stiki. Framleiðendur eru með misjafnlega skýra sýn á erlenda markaði, þegar þeir hefja útflutning.
STEFNUMÓTUN RÖKRÆDD Þátttakendur
í síðasta verkefni í
stefnumótunar- og
sviðsmyndagerð.

JÓN HÁKON HALLDÓRSSON
jonhakon@frettabladid.is

Útflutningsverkefnið ÚH, sem
Íslandsstofa rekur, fer í gang 25.
árið í röð í lok október. Í hartnær
aldarfjórðungslangri sögu verkefnisins hafa fulltrúar fyrirtækja
á borð við Mentor, Stika og Össur
tekið þátt í verkefninu.
Andri Marteinsson hjá Íslandsstofu segir að þeir sem taki þátt í
verkefninu séu einna helst fyrirtæki
sem séu þegar búin að þróa vörur
sínar og eru jafnvel búin að markaðssetja hana hér á landi. „Því það
eru kannski helst þau fyrirtæki sem
eru í stakk búin til þess að fara að
flytja út,“ segir hann.
Andri segir að þátttakendur í
verkefninu séu átta til tíu á hverju
hausti. Verkefnið gangi út á það að
þátttakendur hittist tvo daga í senn
í sjö skipti og fái sérfræðinga til að
fara yfir allt það sem þurfi að fara
yfir varðandi markaðs- og aðgerðaáætlun. Svo komi aðrir sérfræðingar inn til þess að fylla inn í þessa
áætlun og fræða eigendur fyrirtækjanna um það hvernig standa
eigi að markaðssetningu erlendis
„Við erum með íslenska aðila
sem hafa aðstoðað okkur við markaðsáætlun og íslenska aðila sem
hafa komið og verið með söluog þjónustutækni,“ segir Andri.
Þá hafi Íslendingar aðstoðað við
tekjumódel,. „Við höfum verið í sam-

AÐSEND MYND

Hætti við markaðssetningu í Kanada

ERLA
FRIÐRIKSDÓTTIR

Feðginin Erla Friðriksdóttir og Friðrik
Jónsson, hafa frá árinu 1991, safnað æðardúni
og keypt æðardún til útflutnings. Þau reka
fyrirtækið Íslenskan æðardún og hafa hug á
að auka verðmætið af æðardúninum áður en
varan fer úr landi með því að framleiða vörur,
í stað þess að flytja dúninn út sem hrávöru.
Fyrirtækið er því nú þegar farið að framleiða
æðardúnssængur sem til stendur að flytja út.
„Það var ástæðan fyrir því að ég fór á þetta

ÚH 25
Viltu ná árangri á erlendum markaði?
Skráðu fyrirtækið þitt í ÚH 25
Útflutningsaukning og hagvöxtur (ÚH) er útflutningsverkefni sem er sniðið að
þörfum fyrirtækja sem stefna að útflutningi, eða hafa þegar tekið fyrstu skrefin
í þá átt. Verkefnið er nú haldið 25. árið í röð.
Auk þess að öðlast mikilvæga þekkingu á erlendri markaðssetningu njóta
þátttakendur í ÚH aðstoðar sérfræðinga við mótun og gerð markaðsog aðgerðaáætlunar fyrir sókn á erlendan markað. Unnið er tvo daga í senn
í hverjum mánuði yfir sjö mánaða tímabil frá október 2014 til apríl 2015.
Undanfarin ár hefur verið mikil eftirspurn eftir þátttöku í ÚH, en að hámarki
10 fyrirtæki komast inn í verkefnið á hverju ári. Fyrri umsóknarfrestur er þriðjudagurinn 7. Október, en fyrirtæki sem sækja um fyrir þann tíma njóta forgangs.
Kynntu þér málið á www.islandsstofa.is

námskeið um að koma nýrri vöru á nýjan
markað. Það var hugmyndin hjá okkur,“ segir
Erla í samtali við Fréttablaðið.
Erla tók því þátt í ÚH í fyrra og segist hafa
lært að semja sölukynningar, söluræður og
gera samning, auk þess sem hún hafi lært
ýmislegt um menningarmun. „Þannig að
þetta var allt mögulegt sem viðkemur útflutningi, hvernig maður á að hefja útflutning,
auka eða fara inn á nýja markaði,“ segir hún.

Erla segir að upphaflega hafi hugmyndin
hjá henni verið að markaðssetja æðardúninn
í Kanada, en eftir þetta námskeið hafi hún
breytt þeim áformum sínum. „Ég fór á
framhald af þessu námskeiði sem gekk út á
það að við fengum ráðgjafa í Kanada. Hann
gerði markaðsrannsókn og hans niðurstaða
varð sú að þetta væri ekki málið,“ segir Erla.
Markaðurinn í Kanada myndi einfaldlega ekki
henta þeim.

starfi við Háskólann í Reykjavík
varðandi menningarmun í viðskiptum. Við höfum verið með erlenda
aðila sem hafa komið með sölu- og
kynningartækni. Síðan erum við
með val á umboðs- og dreifiaðilum
á erlendum mörkuðum og samskipti
við þá. Þar erum við með erlenda
aðila til ráðgjafar,“ segir Andri.
Andri segir að yfirleitt séu þátttakendur í verkefninu með ákveðnar hugmyndir um markaðssvæði
þegar þeir komi og oftar en ekki
þekki menn til, hafi fengið fyrirspurnir eða lært í viðkomandi landi.
„Þá er það fyrsti punkturinn til að
skoða,“ segir hann. En oft verði
annar markaður fyrir valinu, eða
annar markhópur. „Þannig að menn
mæta með mismunandi skýra sýn
inn á markaðinn en oft er það þannig að menn fara héðan með skýrari
sýn,“ segir Andri.
„Þetta gengur allt út á það að
menn sitji þessa fundi, fá alltaf
eitthvað inn í áætlunina og á milli
funda hitta fyrirtæki svo ráðgjafa
á okkar vegum. Þeir aðstoða þá við
að vinna inn í áætlunina og heimavinna er sett fyrir,“ segir Andri.
Hann segir að allir á námskeiðinu
séu þar í sömu erindum og sömu
hugleiðingum sem hafi mjög mikil
áhrif á andrúmsloftið hjá þeim sem
taka þátt. „Menn fá tíma til að sinna
þessu og engu öðru, sleppa við allt
annað áreiti. En svo fara menn í
hversdagsleikann þess á milli,“
segir hann.
Andri segir að í janúarlok komi
hópar frá alþjóðamarkaðsnáminu
í Háskóla Íslands og þeir vinni í
fjögurra til sex manna hópum með
hverju fyrirtæki og einbeiti sér að
tilteknu fyrirtæki og það fyrirtæki
vinnur með nemendunum og menn
skiptast á upplýsingum og skiptast
á að fara í rannsóknarvinnu sem
báðir aðilar græða á. „Þetta endar
í apríl á að fyrirtækin kynna fyrir
stýrihópi verkefnisins sína áætlun
og fá til þess fyrirfram ákveðinn
tíma og síðan er valin besta áætlunin sem við höfum verðlaunað
á aðalfundi Íslandsstofu,“ segir
Andri.

Þetta endar í apríl
á að fyrirtækin
kynna fyrir stýrihópi
verkefnisins sína áætlun
og fá til þess fyrirfram
ákveðinn tíma og síðan
er valin besta áætlunin
sem við höfum verðlaunað á aðalfundi
Íslandsstofu
Andri segir að einn stærsti kosturinn við verkefnið sé að þarna
komi saman fólk úr öllum atvinnugreinum. „Og það verður svo mikill
kraftur í þessum samskiptum sem
aðilarnir eiga og við erum með
hönnuð í fatahönnun sem er að leiðbeina þeim sem er fiskútflytjandi.
Hann er að græða á því hvað hún
er að pæla eða spyrja um,“ segir
Andri.
Andri segir að Íslandsstofa sé í
samstarfi við Gulleggið. „Og við
höfum verið að taka inn svokölluð „wild cards“, fyrirtæki sem
eru lofandi en ekki búin að sanna
sig. Við höfum tekið eitt svoleiðis
fyrirtæki inn en annars viljum við
taka inn fyrirtæki sem eru búin að
sanna sig á markaðnum á Íslandi
og eru að huga að útflutningi. Það
er svona vinkillinn í þessu,“ segir
hann. Þá segir hann verkefnið vera
gott dæmi um hvernig Íslandsstofa hefur verið að sinna því hlutverki að vera samstarfsvettvangur atvinnulífsins og jafnframt að
styrkja samkeppnisstöðu íslenskra
fyrirtækja við erlenda markaðssókn.
Verkefnið fer bæði fram á höfuðborgarsvæðinu og utan þess. „Við
erum með fundi líka úti á landi
sem þýðir að við erum að koma
til móts við landsbyggðina upp á
staðsetningu. Þá dveljum við þar í
eina nótt þannig að menn hristast
þar saman og það myndast eining
innan hópsins sem verður sterk,“
segir Andri.

Reitir eru stærsta fasteignafélag landsins á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis.
Með vönduðu viðhaldi á eignum stuðla Reitir að fallegri ásýnd, varðveita
sögu húsanna og skapa ímynd sem er fyrirtækinu þínu til sóma.
Reitir eru með yfir 130 eignir til leigu fyrir hvers kyns rekstur, á
höfuðborgarsvæðinu, á Akureyri og í fjölda annarra bæjarfélaga.
Finndu húsnæði sem hentar þínum rekstri. Hafðu samband
við Reiti í síma 579 9000 eða í reitir@reitir.is.
Kringlan 4–12

103 Reykjavík

www.reitir.is

575 9000

SÍA
•
jl.is
•
JÓNSSON & LE’MACKS

Rétta umhverfið
fyrir þitt fyrirtæki

|6

24. september 2014 | miðvikudagur

Bílabúð Benna komin með fjögur
Benedikt Eyjólfsson í Bílabúð Benna hefur tekið yfir Opel-merkið frá BL. Eigendur bílaumboða á Íslandi segja að bíla
Enn sem komið er þó mjög stór hluti þeirra bíla sem selst hér á Íslandi seldur til bílaleiga. Leigurnar kaupa bílana he
VIÐTAL
Finnur Thorlacius
ﬁnnurth@frettabladid.is

B

ílabúð Benna hefur
tekið yﬁ r þýska bílamerkið Opel frá BL
og mun opna gerbreyttan sýningarsal með fjölmörgum
gerðum Opel-bíla um næstu helgi.
Benedikt Eyjólfsson, eigandi Bílabúðarinnar, segir Bílabúðin haﬁ
tekið yﬁ r þjónustu og varahluti
fyrir Opel í vor og síðan haﬁ verið
ákveðið að kaupa lager og bíla
af BL. Aðdragandinn sé þó mun
lengri. „Við höfum unnið að þessu
í tvö ár,“ segir hann.
Það er General Motors sem
framleiðir Opel, en þeir framleiða líka meðal annars Chevrolet
og Cadillac og fleiri bíla. Benni
mun þó ekki hætta að selja Chevrolet-bílana og verður áfram með
umboðið. Hann býst til dæmis við
því að verða áfram með Captivu
og smábílinn Spark og verður
áfram með þjónustu og verkstæði.
Benni býst þó við því að vöruúrvalið hjá sér muni breytast nokkuð með tilkomu nýja umboðsins.
„Opelinn er með breiðari línu,
þar eru til dæmis atvinnubílar.
Chevrolet er ekki með atvinnubíla,“ segir hann.
Benni segir að héðan í frá verði
Opel fluttur beint inn frá Þýskalandi, en ekki í gegnum Danmörku
eins og áður var. „Við vildum ekki
kaupa þá í gegnum Danmörku,
því við vildum bara fá lægra verð
hérna heima og hafa engan millilið,“ segir Benni sem vonast til að
geta selt bílana á um 10 prósent
lægra verði en áður.
Auk Opel umboðsins er Benni
byrjaður að selja Ssang Yong að
nýju og verður því með fjögur
umboð, í stað tveggja áður. „Við
verðum áfram með Ssang Yong,
Chevrolet, Opel og Porche. „Við
vorum í raun bara með tvö umboð
af því að við höfum eiginlega ekkert verið að flytja Ssang Yong frá
því fyrir hrun. Benni segir að bílamarkaðurinn sé vissulega að taka
við sér aftur. „En kannski ekki eins
mikið og við hefðum viljað allir sem
erum í bílabransanum,“ segir hann.

Bjartsýnn á Opelinn
Benni er bjartsýnn á framtíð Opelsins á markaðnum „Opel-merkið er á
uppleið í Evrópu, sala og markaðshlutdeild hefur aukist, bílar Opel
hafa komist nær öðrum þýskum
lúxusbílaframleiðendum og Opelbílar hafa sópað að sér hönnunarog gæðaverðlaunum að undanförnu.
Opel menn vinna nú eftir plani sem
þeir nefna „The Opel Comeback“
og þar virðast þeir á réttri leið ef
marka má síðustu sölutölur. Opel
seldi um 1.050.000 bíla í fyrra og
sú tala verður nokkru hærri í ár.
„The Opel Comeback“ virðist einnig eiga ágætlega við hér á landi þar
sem við hjá Bílabúð Benna höfum
tekið yfir söluumboð Opel á Íslandi
frá BL. Við munum um næstu helgi
kynna bæði Opel-bíla sem ekki hafa
sést hér á landi áður sem og bíla
sem BL seldi áður. Það verður gert
í gerbreyttum sýningarsal okkar
á Tangarhöfða.“ Á meðal þeirra
undirtegunda sem seldar verða hjá
Bílabúið Benna eru Adam, Mokka
og Insignia, en jafnframt nýjar
kynslóðir af Corsa, Astra, Meriva
og Zafira. Að auki mun rafmagnsbíllinn Ampera standa íslenskum
kaupendum til boða. Allir voru
þessir bílar reyndir í Rüsselsheim

MEÐ 130 MANNS Í VINNU
Bílabúð Benna á sér 39 ára sögu, hefur verið í stöðugum vexti frá stofnun
og er ekki bara bílaumboð. „Við rekum einnig hjólbarðaverkstæðin Nesdekk og opnuðum nýtt dekkjaverkstæði á Grjóthálsi og í haust verður enn
eitt opnað í Garðabæ,“ segir Benedikt Eyjólfsson, eigandi fyrirtækisins. Þá
er Bílaleigan Sixt hluti af Bílabúð Benna og hefur hún vaxið mjög hratt
samhliða stórauknum straumi ferðafólks hingað til lands. Nú starfa um
130 manns í öllum rekstrardeildum fyrirtækisins og fer sífellt fjölgandi
með aukinni starfsemi.

og allir áttu þeir það sameiginlegt að koma skemmtilega á óvart
og virtust allir góð smíð. Zafira er
nú gerbreyttur bíll frá fyrri gerð,
notkunarmöguleikar hans nánast
endalausir og er hann nú 7 manna.
Hann er með liprari bílum þessarar
gerðar bíla. Minni bílarnir Corsa og
Astra reyndust frábærir í akstri og
himinn og haf frá þeim bílum sömu
gerðar sem seldust í skipsförmum
hér á árum áður, þeir eru nú af allt
öðrum gæðum og akstursreynslan
eftir því. Einnig verða í boði þrjár
gerðir sendibíla af misjafnri stærð.
Þeir heita Combo, Vivaro og Movano og sá stærsti síðastnefndur

og sá minnsti fyrstnefndur. Þessa
sendibíla hefur Opel þróað í samstarfi við Fiat og Renault og því
hefur verið hægt að leggja meira í
þróun þeirra fyrir vikið og útkoman
betri bílar.
Erna Gísladóttir, forstjóri BL,
segir að viðræður um kaup Bílabúða Benna á vörum sem tengjast
Opel hafi byrjað í janúar. Hún vill
ekki segja hvert kaupverðið var.
„Við í rauninni skoðuðum hvernig
staðan væri á markaðnum og vorum
búin að því lengi,“ segir Erna. Hún
segir að General Motors hafi viljað
sameina viðskiptavini sína. „Þeir
vilja vera með færri aðila í Evrópu

en áður og þar eru auðvitað margir sem voru með Chevrolet sem eru
með Opel. Þetta er svona undir einu
þaki,“ segir hún. Hún segir að BL sé
að hluta til að einfalda reksturinn
hjá sér þegar Opel fer, en það hafi
ekki verið hugsað markvisst þannig
í fyrstu. „Við vorum búin að markaðssetja Opel aftur og koma þessu
af stað. Þetta eru mjög flottir bílar,
segir hún.. Erna býst ekki við því
að breytingar verði gerðar hjá BL
á næstunni. „Þetta er svona „operation normal“ eins og maður segir.
Ég tel svona að bílamarkaðurinn
sé að fara úr engu í eitthvað,“ segir
hún en bendir jafnframt á að meðalaldur bíla á Íslandi sé orðinn þrettán ár. „Við erum að verða með þeim
elstu í Evrópu,“ segir hún.

Um þriðjungs aukning frá í fyrra
Özur Lárusson, framkvæmdastjóri
Bílgreinasambands Íslands, segir
að bílasalan í haust hafi verið ágæt.
„Það sem af er ári er 28% aukning
og salan í haust er mun meiri heldur
en var í fyrra og hittifyrra,“ segir

hann . Hann segir að á árunum 2012
og 2013 hafi botninn svolítið dottið
úr bílasölunni eftir að markaðurinn
var orðinn vel mettur af nýjum bílaleigubílum. „En það er ekki raunin núna. Auðvitað hægði á en það
er samt sem áður aukning í bílasölunni. Núna seinni hluta ársins
er hún aðallega til einstaklinga,“
segir hann. Hann segir að bílaleigurnar kaupi mjög marga bíla í apríl
og byrjun maí og séu virkar á bílakaupamarkaði alveg út ágúst, þótt
það hægi á kaupunum í júní.
Özur segir að mest sé keypt af
minni fólksbílum og svo jepplingum. „Jepplingar hafa sótt mikið
í sig veðrið hér á landi þannig að
millistóri fjölskyldubíllinn hefur
svolítið hopað,“ segir hann. Þá
hafi sala á dýrum lúxusbílum aukist töluvert, en fólkið sem kaupi þá
sé einkum fólk sem á fyrir þeim.
„Það er alveg af sem áður var hér
fyrir hrun þegar menn hópuðust
inn í bílaumboðin og keyptu sér
dýra lúxusjeppa og tóku allt að
láni,“ segir Özur.

EBBA Á FERÐALAGI
Í ferðahug eru stutt myndbönd með Ebbu
Guðnýju Guðmundsdóttur, framleidd fyrir
Ferðamálastofu og Markaðsstofur landshlutanna. Tilgangur þeirra er að hvetja Íslendinga til að ferðast um landið sitt og nýta
gæði þess. Nánar á ferdalag.is.
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hamborgurum
með frönskum
gegn framvísun
þessa miða.
Aðeins greitt
fyrir dýrari
borgarann.

Þvottavél 12 kg Þurrkari
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JÓLABORGARAR Á
TEXASBORGURUM
TEXASBORGARAR KYNNA Kalkúna- og hreindýraborgarar í hátíðarbúningi
eru jólaborgarar Texasborgara og þeir fyrstu verða steiktir í dag.

M

PRENTUN.IS

Ábendingahnappinn
má finna á
www.barnaheill.is
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agnús Ingi Magnússon veitingamaður og fólkið hans á
Texasborgurum við Grandagarð byrjar í hádeginu í dag að steikja
jólaborgarana, miklu fyrr en venjulega.
Þeir eru tvenns konar, eins og síðustu
ár, amerískur kalkúnaborgari í anda
þakkargjörðarhátíðarinnar og safaríkur
hreindýraborgari. Báðir eru þeir stórir,
eins og allir Texasborgarar, eða 140
grömm, og kosta aðeins 1.490 kr. með
frönskum.
„Við höfum boðið upp á þessa jólaborgara á aðventunni frá því við opnuðum í hittifyrra og þeir hafa verið svo
vinsælir að við ákváðum að hringja inn
jólin snemma þetta árið,“ segir Magnús
Ingi Magnússon. „Kalkúnaborgarinn er
einstaklega hátíðlegur og í anda þeirrar

bandarísku hefðar sem staðurinn byggir
á. Við berum kalkúnaborgarann fram
í hamborgarabrauði með trönuberjasósu, salthnetum, maís, jöklasalati,
rauðlauk og tómötum.“
Hreindýraborgarinn er ekki síður
gómsætur með týtuberjarjómaosti,
djúpsteiktum laukstráum og fersku
grænmeti. „Nú er tími villibráðarinnar
og ég veit að fólk á eftir að renna á
dásamlega lyktina eins og undanfarin
ár,“ segir Magnús Ingi.
Hamborgaraúrvalið er mikið á Texasborgurum og í sumar var farið að bjóða
upp á pitsur. Um helgar er svo slegið
upp amerískum bröns og ísbarinn er á
sínum stað.
Allt um Texasborgara á texasborgarar.is og líf og fjör er á Facebook-síðunni.

KALKÚNABORGARI
Jólaborgarinn í ár er
borinn fram með fersku
grænmeti, trönuberjasósu, salthnetum, maís
og frönskum og kostar
aðeins 1.490. kr.
MYND/GVA
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Bárð- og myndakvöld
Fræðslu

Í sal FÍ 25.
25 september,
septemberr kl.
kl 20:00
Ferðafélag Íslands stendur fyrir mynda og fræðslukvöldi nk. fimmtudagskvöld þar sem Haraldur Sigurðsson eldfjallafræðingur fræðir
gesti um eldgosið í Holuhrauni og jarðhræringar í Bárðarbungu.
Þátttaka ókeypis og allir velkomnir á meðan húsrúm leyfir.

FÉKK BAKTERÍUNA
FJÓRTÁN ÁRA

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
Mörkinni 6 | 108 Reykjavík | S: 568 2533 | www.fi.is
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MYNDAR FUGLA Anton Ísak Óskarsson er ungur áhugaljósmyndari sem byrjaði
fjórtán ára að mynda fugla og á nú, fjórum árum síðar, myndir af flestöllum íslenskum fuglum. Stór hluti myndanna prýðir nýútkomið plakat frá Proarc.

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU
Við bendum auglýsendum á að notfæra
sér forskotið þegar þeir velja dreifingarleið
fyrir fjölpóst sinn. Við dreifum sex daga
vikunnar til heimila á stærsta markaðssvæði landsins.
Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

A

*Prentmiðlakönnun Capacent október–desember 2012 – höfuðborgarsvæði 25-54 ára

Fréttablaðið er mest lesna dagblaðið landsins
með glæsilegt forskot á keppinautana.
Meðallestur Fréttablaðsins í
aldurshópnum 25-54 ára er 73%
á höfuðborgarsvæðinu.*

nton hefur frá unga aldri verið
listrænn og teiknaði mikið sem
barn. Þegar hann var þréttán
ára fékk hann fyrstu alvöru stafrænu
myndavélina sína og fór í kjölfarið að
taka landslagsmyndir og þá aðallega
myndir af fossum.
„Á ferðum mínum um landið kviknaði svo áhugi á fuglum og fyrr en varði
var ég alfarið farinn að mynda þá,“
segir Anton. Í fyrstu ferðuðust foreldrar hans með honum en nú er hann
kominn með bílpróf og fer sínar eigin
leiðir.
Foreldrar Antons hafa að hans sögn
haft mjög gaman af áhugamálinu og
hafa sjálfir smitast af fuglabakteríunni.
„Við höfum ferðast saman um landið
með hundinn og notið þess að skoða
og vera úti í náttúrunni.“
Anton segist hafa myndað stóran
hluta fuglanna í Reykjavík en hann
hefur líka ljósmyndað á Norðurlandi, í
Flatey og á Snæfellsnesi. Hann gefur þó

ekki upp nákvæmar staðsetningar enda
umhugað um friðhelgi fuglanna. „Ég
er mikill dýravinur og hef alltaf verið,“
segir Anton, sem hefur líka farið til
Ástralíu og Kína að mynda fjölskrúðugt
dýralífið þar.
Fuglaplakatið vann hann í samstarfi
við Proarc og eru fleiri væntanleg; þar
á meðal plakat með landnámshænum
og geitum.
Anton stundar nám við Fjölbrautaskólann í Ármúla en listin togar
stöðugt í hann. „Að undanförnu hef ég
verið að semja tónlist; allt frá klassískri tónlist yfir í raftónlist og stefnir
hugurinn í þá átt. Draumurinn er að
gera tónsmíðar að aðalstarfi en hafa
ljósmyndun með.“
Áhugasömum er bent á heimasíðu
Antons, antonisak.weebly.com, en þar
má sjá fjölda fuglamynda eftir hann.
Þar er líka að finna tónlist sem hann
hefur samið. Plakatið má nálgast á
■ vera@365.is
www.proarc.is.

UNGUR LISTAMAÐUR
Á plakatinu eru fuglar
sem verpa hérlendis.
Myndirnar hefur Anton
tekið á ferðum sínum
um landið síðastliðin
fjögur ár.
MYND/VALLI
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FYRIR HEILBRIGÐI KVENNA

Þvílíkur árangur!

„For Women“ markar tímamót sem fyrirbyggjandi meðferð og forvörn og
hefur verið klínískt rannsakað á fleiri en 2.500 konum í rúmlega 30 ár.

HEILBRIGÐ KYNFÆRI
RARITET KYNNIR „For Women“ frá OptiBac hefur öfluga virkni gegn bakteríusýkingum, þvagfærasýkingum og sveppasýkingum á kynfærasvæði kvenna.

F

GÓÐAR BAKTERÍUR TIL VARNAR
OptiBac Probiotics „For Women“ er tekið
inn sem hefðbundið fæðubótarefni.
„Bakteríublandan fer í gegnum meltingarkerfið niður á kynfærasvæðið og sest þar
að með fulla virkni gegn sýklum, gersveppum og óæskilegum bakteríum. Á kynfærasvæðinu byggir „For Women“
upp gott umhverfi heilbrigðrar
bakteríuflóru sem dafnar og
verndar þetta viðkvæma og
mikilvæga svæði,“ segir Eygló.
Bakteríusýkingar á kynfærasvæði kvenna eiga upptök sín í
leggöngum vegna ójafnvægis í
bakteríuflóru góðra og slæmra
baktería.
„Á sama hátt og í þörmum
má laga vandann með því að
leiðrétta bakteríuflóruna með
inntöku Probiotics-gerla. Konur á blæðingum eru líklegri til

”

Ég er allt annar maður eftir að ég fór
að taka inn Pharmepa Omega 3 EPA
frá Igennus og er miklu fljótari að jafna
mig eftir æfingar og lengri sund.

PRENTUN.IS

or Women er áhrifarík lausn fyrir konur sem vilja náttúrulega og dugandi
leið gegn hvimleiðum sýkingum á
kynfærasvæði.
„„For Women“ markar tímamót sem
fyrirbyggjandi meðferð og forvörn gegn
bakteríusýkingum, þvagfærasýkingum og
sveppasýkingum á kynfærasvæði kvenna
og hefur verið rannsakað á fleiri en 2.500
konum í rúmlega þrjátíu ár í fjölmörgum
klínískum rannsóknum. Niðurstöður þessara rannsókna gefa góðar vísbendingar um
virkni gegn ofantöldum sýkingum,“ segir
Eygló Linda Hallgrímsdóttir, næringarþerapisti C.E.T.
Eygló hefur áralanga reynslu af því að
aðstoða fólk við hin ýmsu vandamál sem
tengjast heilsu og næringu.
„Það er viðurkennt að meltingarflóran
hefur gríðarleg áhrif á heilsu fólks og mikilvægi þess að halda flórunni í góðu jafnvægi gegnir lykilhlutverki í því að viðhalda
heilbrigðu ónæmiskerfi og stuðla að góðri
næringarupptöku. Þá er ekki síður mikilvægt að viðhalda góðu jafnvægi á bakteríuflóru kynfærasvæðisins og ekki nóg að
bakteríuflóra meltingarkerfisins sé góð
til að leiðrétta eða fyrirbyggja vandamál
vegna sýkinga á kynfærasvæði. Því er góð
viðbót við aðrar bætibakteríur (probioticvörur) á markaðinum að hafa blöndu eins
og „For Women“ frá OptiBac til að byggja
upp bakteríuflóruna beint á kynfærasvæði
kvenna,“ segir Eygló.
Sjö af hverjum tíu konum fá einkenni
sveppasýkingar á kynfærasvæði einhvern tímann á ævinni og ein af hverjum
tíu finnur fyrir einkennum allt að fjórum
sinnum á ári. Um helmingur kvenna fær
þvagfærasýkingu að minnsta kosti einu
sinni á ævi sinni og 30 prósent kvenna eru
með króníska sýkingu vegna sama vandamáls. Þá fær þriðjungur kvenna þrálátar
bakteríusýkingar sökum þess að sýklalyf
virka einungis til skamms tíma.
„Góðu fréttirnar eru hins vegar þær að
með tilkomu „For Women“ er loks komin
lausn sem virkar á náttúrulegan hátt,“
segir Eygló.

Auk þess finn ég fyrir mun meiri
orku og einbeitingin er betri.
Árni Þór Árnason, 44 ára
afreksmaður og sjósundkappi

“

Pharmepa
Igennus Pharmepa endurstillir
hlutfallið af Omega 3 EPA og
Omega 6 og dregur úr
bólgumyndun í líkamanum
sem er undirliggjandi þáttur
varðandi þróun á mörgum
lífsstílssjúkdómum.

Fæst í Heilsuhúsinu, Lyfjaveri, Heilsuveri, Lyfsalanum, Árbæjarapóteki,
Urðarapóteki, Heilsutorginu Blómavali, Lyfjavali ogApóteki Suðurnesja

að þjást af þvagfærasýkingu vegna lágs
hlutfalls estrogens en hátt hlutfall estrogens bætir bakteríuflóruna og þar með
varnir líkamans á náttúrulegan hátt.“

VIRK, ÖRUGG OG NÁTTÚRULEG LAUSN
„For Women“ inniheldur meðal annars tvo
stofna af öflugum bakteríum; Lactobacillus
rhamnosus GR-1© og Lactobacillus reuteri
RC-14. Það eru einu gerlarnir sem sannað
hefur verið í klínískum rannsóknum að
komist lifandi í gegnum meltinguna að
kynfærasvæði.
Allar vörur sem innihalda flórubætandi
bakteríur setjast að í þörmum og er ætlað
að vinna þaðan gegn sýkingum á kynfærasvæði. OptiBac „For Women“ kemst í gegnum meltinguna að kynfærasvæði á þremur
til fjórum dögum, sest þar að, fjölgar sér
og virkar gegn óæskilegum bakteríum á
kynfærasvæði kvenna.
Til að koma í veg fyrir endurteknar
sýkingar eða slá á einkenni getur verið gott
að nota lyf samhliða „For Women“ á meðan
gerlarnir ná fótfestu þar sem þeim er ætlað
að virka.
„For Women“ frá OptiBac Probiotics er
til inntöku. Mælt er með að taka tvö hylki
á dag, tveimur tímum eftir að sýklalyf er
tekið inn sem meðferð. Konur
með endurteknar sýkingar eða
krónísk einkenni geta tekið eitt
hylki á dag sem forvörn.
„For Women“ er örugg, náttúruleg og virk lausn. Engar
aukaverkanir eru þekktar við
lyf né önnur bætiefni. Má taka
inn samhliða hefðbundnum
bætibakteríum (probiotics)
fyrir þarma- og meltingarveg.
Nánari upplýsingar á www.
facebook.com/optibaciceland
og í flestum apótekum og
heilsuverslunum um land allt.

FYRIR KONUR
„For Women“ frá OptiBac er örugg, náttúruleg
og virk lausn gegn
þrálátum sýkingum á
kynfærasvæði kvenna.
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EYGLÓ LINDA HALLGRÍMSDÓTTIR NÆRINGARÞERAPISTI

SÖLUSTAÐIR
Heilsuhúsið, Lyfja,
Lyf og heilsa, Lyfjaval, Apótekarinn,
Lyfsalinn, Apótekið, Lyfjaver, Lifandi
markaður, Árbæjarapótek, Urðarapótek, Reykjavíkurapótek, Apótek
Vesturlands, Apótek Suðurnesja.

Exotic coconut jógúrtið inniheldur 21% kókosrjóma
og er frábært eitt og sér eða sem viðbót í matargerð.
4 frábærar bragðtegundir:
skógarberja, mangó, límónu og sítrónu
Fæst í Fjarðarkaup, Hagkaup, Krónunni, Melabúðinni og Nettó.

Bragðgóðir engiferbitar
– frábært fyrir háls – gegn bílveiki – gegn flökurleika – melting
AIR

ALL NATURAL

...mmm unaðslega
gott í dagsins önn
Ef þú elskar engifer þá dýrkar þú Chimes!

SEA

LAND
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One week flat
Minnkar Þembu og losar vind úr
meltingunni á viku!

VILLA LÜCKENDORF Herragarðurinn er glæsilegur með stórum, afgirtum garði þar sem er tjörn og púttvöllur.

AÐSEND MYND

GIST Á GLÆSILEGUM
HERRAGARÐI
”

Meltingin er nánast fullkomin eftir
að ég fór að nota OptiBac Probiotics
gerlana og ég get ekki hugsað
mér að vera án þeirra

“

Marta Eiríksdóttir jógakennari

@OptiBac

www.facebook.com/optibaciceland

Laugardaginn 27.september
gefur Fréttablaðið út

Sérblað um

Skotveiði
Fyrir auglýsingar/kynningar
skal hafa samband við
Jón Ívar
jonivar@365.is
512-5429/866-6748

FERÐIR Arna Björk Jónsdóttir gisti á glæsilegum herragarði í Þýskalandi á
dögunum og hafði gaman af. Þó var álagið við að flokka rusl meira en hún
átti von á en hætt var við háum sektum ef ekki var nógu vel flokkað í tunnur.

A

rna Björk Jónsdóttir fór í
óvenjulega ferð með fjölskyldu
sinni fyrir nokkrum vikum
en þau gistu á þýskum herragarði í
Lückendorf í austurhluta Þýskalands.
„Þetta var frábær ferð með manninum
mínum og strákunum okkar tveimur,
mæðrum okkar beggja og bróður
mínum og fjölskyldu hans. Við vorum
tólf saman, sex fullorðnir og sex börn,
frá þriggja ára og upp í 67 ára. Herragarðurinn er fimm hundruð fermetrar á
þremur hæðum auk kjallara þannig að
það var nóg pláss fyrir alla hvort sem
maður vildi vera í sameiginlega rýminu
eða fara í sitt eigið herbergi þegar maður þurfti smá næði. Í kringum húsið er
risastór afgirtur garður með lítilli tjörn,
púttvelli og sandkassa þar sem börnin
gátu leikið sér örugg. Eitt kvöldið grilluðum við sykurpúða við sérstakt grillstæði í garðinum. Það var fín stemning
og vakti það lukku hjá krökkunum,“
segir Arna Björk og brosir.
Hún segir það helst hafa valdið sér
álagi í ferðinni hversu gaumgæfilega
þurfti að flokka rusl en fyrir utan herragarðinn voru sjö ruslatunnur. „Ef við
flokkuðum ekki rétt gátum við átt von
á hárri sekt. Þetta var farið að leggjast
svo á sálina í mér að rusl sem passaði
illa í flokk eða gat jafnvel tilheyrt tveimur flokkum tók ég með mér í dagsferðir
og setti í ruslatunnu í skemmtigörðum.
Ég heyrði svo um daginn að lausn
frænda míns, sem leigði húsið líka í
sumar, var að brenna eins mikið og
hann gat af rusli í kamínunni á kvöldin.
Þrátt fyrir að þetta hafi flækst fyrir mér
fór ég líka að hugsa um hvað ég gæti
tekið mig á hér heima í að flokka rusl
og hvað við værum mörg komin stutt á
veg í þeim málum á Íslandi.“
Fjölskyldan gerði sér margt til
skemmtunar á meðan hún dvaldi í
villunni, fór meðal annars í skemmtigarðinn Kulturpark þar sem er mikið af
alls konar frumlegum leiktækjum fyrir
börn, á sandströnd stutt frá húsinu, í
Trixi Ferienpark, sem er stórt svæði
við vatn þar sem eru stökkbretti á
fjórum hæðum og til Oybin, nágrannabæjar þar sem er kastali og klaustur frá
fjórtándu öld. „Það sem situr helst eftir
er samveran og að eiga alltaf þessa

ARNA BJÖRK Fjölskylda Örnu Bjarkar hafði það gott í sumarfríinu og gisti í
góðu yfirlæti á fimm hundruð fermetra herragarði.
MYND/GVA

sameiginlegu upplifun og minningar
saman. Hið mikla vöruúrval í matvöruverslununum er ógleymanlegt sem og
lúxusinn við að geta keypt dýrindis
mat og vín án þess að það tæki of
mikið í pyngjuna. Að sitja á risastórum
svölum á kvöldin í blankalogni og 25
stiga hita og spjalla og virða fyrir sér
trjátoppa og akra með mikla fjallasýn
var mikil og góð tilbreyting. Að lokum
var magnað að synda með mörgæsum
í sundlaugar- og rennibrautagarði, ég
hef aldrei upplifað það áður,“ segir
■ liljabjork@365.is
Arna Björk og hlær.

SYNT MEÐ
MÖRGÆSUM
Arna Björk segir það
hafa verið magnað að
synda með mörgæsum í
sundlaugargarði í Þýskalandi.
AÐSEND MYND

SÍÐUSTU DAGAR

ÚTSÖLUNNAR

15-50% AFSLÁTTUR

Hjartalag

PARKET - FLÍSAR - HURÐIR

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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BORÐPANTANIR ÁR FRAM Í TÍMANN
VINSÆLT Þeir sem eru á leið til New York og vilja fara á eitt eftirsóttasta ítalska veitingahúsið í borginni þurfa að ákveða sig eitt ár
fram í tímann. Rao’s-veitingahúsið var opnað árið 1896 og vinsældirnar eru gríðarlegar.

R

ao’s er suður-ítalskt veitingahús og stendur við 114th
Street í New York á horni Pleasant Avenue og East
Harlem. Charles Rao, sem flutti með foreldrum sínum
til Bandaríkjanna frá Ítalíu, opnaði staðinn í hverfi sem
kallað var Ítalíu-Harlem. Á þeim tíma var þar öflugt samfélag ítalskra Ameríkana. Rao keypti litla verslun og breytti í
ítalskt veitingahús árið 1896 og rak það til dauðadags árið
1909. Louis Rao tók við rekstrinum en hann var einstaklega
litríkur og skemmtilegur persónuleiki sem laðaði til sín fólk.
Matseðilinn einfaldaði hann með hjálp frá ítalskri frænku.
Þeirri matreiðsluhefð hefur verið haldið við á staðnum sem
hefur alltaf verið í eigu sömu fjölskyldunnar.

LÆTUR
LÍTIÐ YFIR
SÉR Rao’s er
pínulítill en
hefur skapað
sér einstakan
sess meðal
veitingahúsa í
New York og
þó víðar væri
leitað.

WOODY ALLEN FASTAGESTUR
Ekki er óalgengt að sjá heimsfrægt fólk á Rao’s. Á veggjum
veitingahússins má sjá myndir af mörgum þekktum gestum.
Borgarstjórinn í New York er til dæmis mikill aðdáandi.
Frægir íþróttamenn sjást þar gjarnan og Woody Allen er
fastagestur. Rao’s er lítill staður og þykir algjörlega laus við
snobb þótt eftirsóttur sé. Vegna þess hversu erfitt er að fá
borð á þessum litla stað auglýsir hann aldrei. Stærstu blöð
og tímarit í Bandaríkjunum skrifa þó reglulega um hann
og þá upplifun sem matarblaðamenn kynnast þar. Rao’s er
goðsögn í New York og hluti af sögu borgarinnar. Það tekur
minnst eitt ár að fá borð á þessum vinsæla stað.
SOPRANOS OG WOLF OF WALL STREET
Rao’s er ekki síður frægt úr kvikmyndum og sjónvarpsmyndum. Soprano borðaði til dæmis oft þar og í einum þætti
Law & Order er atriði sem tekið var á Rao’s. Þá sést Belfort
(Leonardo DiCaprio) í kvikmyndinni The Wolf of Wall Street
borða á Rao’s. Í þáttaröðinni Top Chef: All Stars sem sýndir
hafa verið á Food Network-sjónvarpsstöðinni matreiddu
keppendur fyrir eigendur Rao’s á staðnum. Sjónvarpskokkurinn Ina Carter, sem er með hina vinsælu þætti Barefoot
Contessa, hefur einnig heimsótt staðinn og rætt við eigandann, Frank Pellegrino.
Tónlistarmaðurinn Jay-Z, eiginmaður Beyoncé, tók upp
tónlistarmyndband við lagið D.O.A. á Rao’s árið 2009.
ENGINN MATSEÐILL
Þeir sem fá borð á Rao’s eru einstaklega heppnir. Þeir fá
ítalskan mat sem af mörgum er talinn sá besti í Bandaríkjunum og um leið þá upplifun að borða á svo eftirsóttum
matsölustað með langa sögu. Það er enginn matseðill.
Vinsælustu réttir hússins eru sítrónukjúklingur, sjávarréttasalat, kjötbollur í tómatsósu og salat með grillaðri papriku, furuhnetum, rúsínum og ólífuolíu. „Réttur sem maður
verður að prófa til að trúa hversu gott þetta er,“ segir matargagnrýnandi. Einn af þjónum hússins þylur upp hvað er í
boði á meðan annar, sem þykir litrík persóna, kemur með
vínglas að hætti hússins. Staðurinn tekur ekki kreditkort og
er ekki opinn á laugar- og sunnudögum. Ekki er heldur opið
í hádeginu. Gagnrýnendur segja að þetta sé algjörlega einstakur staður. Eigendur eru alltaf á staðnum og gæta að því
að gestinum líði sem best. Rao’s býður nú eigin framleiðslu í
sælkeraverslunum, pastasósur, ólífuolíu og pasta.
Árið 2006 færði fjölskyldan út kvíarnar þegar hún opnaði
annan Rao’s í Caesar’s Palace-hótelinu í Las Vegar. Nýlega
var þriðji staðurinn opnaður í Hollywood.
Eitt er víst að veitingahúsið Rao’s hefur haldið uppi sögu
ítalskra Ameríkana í suðurhluta Harlem í New York, allt frá
■ elin@365.is
stofnun fyrir meira en hundrað árum.

STJÖRNUSTAÐUR Leonardo DiCaprio á Rao‘s í myndinni The Wolf of Wall
Street.

Í KVIKMYNDUM Frank Pellegrino, eigandi Rao’s, ásamt Dino
Gatto matreiðslumeistara, þegar upptökur stóðu yfir á kvikmyndinni The Wolf of Wall Street fyrir framan staðinn.
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HAUSTIÐ ER TÍMINN
Október hentar vel til ferðalaga í Evrópu
● OKTÓBER er í uppáhaldi hjá mörgum sem
finnst gaman að ferðast um Evrópu. Ferðamönnum hefur á þessum tíma yfirleitt fækkað í stórborgunum og helstu ferðamannastöðum álfunnar.
Hitastigið er þægilegt á þessum árstíma, sérstaklega í suðurhluta Evrópu. Uppskerutíminn er
að mestu liðinn og víða í álfunni eru haldnar uppskeruhátíðir í tengslum við fjölbreyttan mat og
drykk. Litrík og skrautleg laufblöð prýða norðurog miðhluta álfunnar og fargjöldin eru miklu lægri
en yfir hásumarið. Oktoberfest er fyrirferðarmikil í Þýskalandi og raunar víðar í Evrópu en
hátíðin hefst reyndar í lok september. Matur er í
sviðsljósinu á Ítalíu í október en þá er til dæmis

uppskerutími jarðsveppa og kastaníuhneta. Góð
vín eru sjaldnast langt undan heldur. Í nokkrum
stórum borgum eru haldin mjög fjölmenn maraþonhlaup í október sem setja skemmtilegan svip á
bæjarlífið. Meðal þeirra eru Berlín, Amsterdam og
Frankfurt. Yfir 40 kvikmyndahátíðir eru haldnar á
Spáni í október og nóvember þar sem allir ættu að
finna eitthvað við sitt hæfi.
Nuit Blanche-hátíðin er haldin í París fyrsta laugardag í októbermánuði. Þá eru flest söfn, gallerí
og aðrar menningarstofnanir opnar í heilan sólarhring og ókeypis er inn á nær alla viðburði. Miðborgin sjálf iðar af lífi og fjölbreyttri menningu á
sama tíma.

FRÆÐST UM
ÍRAN
● NÁMSKEIÐ
Endurmenntun Háskóla Íslands býður upp á fjölbreytt og
fróðleg námskeið á haustönn.
Til dæmis má fræðast um ólík
lönd og menningu.
Þar má til að mynda finna
áhugavert námskeið um Íran.
Þar munu þeir Ali Amoushahi
arkitekt og Jón Björnsson,
rithöfundur og ferðalangur,
fara yfir sögu þessa sérstæða
lands.
Í námskeiðslýsingu segir:
„Á námskeiðinu verður gefið
stutt yfirlit yfir landshætti í
Íran, tungumál, menningu,
trúarbrögð og sögu landsins
frá fyrstu tíð til nútíðar. Einnig
verða persneskar bókmenntir
kynntar. Fjallað verður um
stjórnmálaþróun síðustu ára og
núverandi ástand. Auk þess að
vera almenn kynning á landsháttum, sögu og bókmenntum
Írans getur námskeiðið verið
undirbúningur fyrir heimsókn
til landsins.“
Nánari upplýsingar er að
finna á endurmenntun.is.

Þvottahús

HREINT OG KLÁRT

Glæsilegar innréttingar á tilboðsverði

Fataskápar og sérsmíði

FLUGVÉLAMATINN HEIM
Þjóðverjar snæða kvöldmat að hætti Lufthansa
● FERÐAMATUR
Merkilegt nokk en til fólk sem
dýrkar og dáir flugvélamat. Sú
matarást er nú forsenda nýs
þýsks fyrirtækis sem farið er
að senda flugvélakvöldverð
heim til samlanda sinna í
Düsseldorf og Köln.
Fyrirtækið Allyouneed.com
er reyndar enn að prufukeyra
rekstur sinn en er í samstarfi
við LSG Sky Chefs sem sér um
flugvélamat fyrir þýska flugfélagið Lufthansa.
Matarlínan kallast Air Food
One og samanstendur af
steikum, kjúklingi, þorski og
grænmetisfæði af „business
class“-matseðli Lufthansa.
Maturinn höfðar einkum til
útivinnandi foreldra og önnum
kafinna kaupahéðna og er að
sögn talsmanns fyrirtækisins
ferskari og bragðbetri en innpakkaðar máltíðir flugvélanna.
Þær séu ekki jafn ljúffengar og
heimagerður matur en mjög svo
viðunandi á kvöldverðarborðið.
Heimild: cnn.com/travel.
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KOMDU MEÐ MÁLIN og við
hönnum, teiknum og gerum
þér hagstætt tilboð.

VIÐ KOMUM HEIM TIL ÞÍN,
tökum mál og ráðleggjum
um val innréttingar.

RAFTÆKI

ÞÚ VELUR að kaupa
innréttinguna í
ósamsettum einingum,
samsetta eða uppsetta.

FAGMENNSKA Í FYRIRRÚMI
Þú nýtur þekkingar og
reynslu og fyrsta flokks
þjónustu.
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VÖNDUÐ RAFTÆKI
Á VÆGU VERÐI
ÁBYRGÐ - ÞJÓNUSTA
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Fríform annast alla þjónustu.
(Trésmíðaverkstæði,
raftækjaviðgerðaverkstæði).
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smáauglýsingar

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-17

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

SKODA Octavia diesel ambiente.
Árgerð 2008, ekinn 103 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.990.000.
Rnr.149230.
SUZUKI GRAND VITARA PREMIUM+
(CRUISE, A/C, ÁLFELGUR) Árgerð
2011. Ekinn 91 Þ.KM Verð kr.
3.090.000. Rnr. 191836

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2012,
ekinn 57 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.050.000. Rnr.210193. VERÐ NÚ kr:
1.790.000,-

Honda CR-V Lifestyle 6/2009 ek.69þús.
Sjálfskiptur. Dráttarbeisli. Ásett verð
3.590.000.- Rnr.104657

SKODA Octavia ambiente combi 4x4.
Árgerð 2013, ekinn 33 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 2.0 vélin 140 hö, Verð
4.690.000. Rnr.113821.

HYUNDAI I30 CLASSIC II Árgerð 2012.
Ekinn 89 Þ.KM Verð kr. 1.880.000. Rnr.
125728
TOYOTA Auris sol. Árgerð 2007,
ekinn 118 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.790.000. Rnr.160739. VERÐ NÚ kr:
1.490.000,-

JEEP Grand cherokee laredo 4x4.
Árgerð 2006, ekinn 102 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Skoðar skipti á ódýrari
Verð 1.890.000. Rnr.128208.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Vantar allar gerðir bíla og
annara tækja á skrá og staðinn
www.hofdabilar.is

Hyundai I20 Classic 5/2013
ek.56þús. Beinskiptur. TILBOÐSVERÐ
1.790.000.- Rnr.310919
VW GOLF TSI Árgerð 2011. Ekinn 105
Þ.KM Verð kr. 1.980.000. Rnr. 154221

Kia Sorento EX classic 197 hö. Árgerð
2012, ekinn 66 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.290.000. Rnr.210139. VERÐ NÚ
kr: 4.990.000,-

Toyota Yaris Terra 7/2010 ek.84þús.
Beinskiptur. Ný ryðvarinn. Ásett verð
1.690.000.- Rnr.104650

Bílaþjónusta

TOYOTA Land cruiser 120 vx 35”.
Árgerð 2006, ekinn 135 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. Skoðar skipti á ódýrari
Verð 5.490.000. Rnr.220625.

SKODA Octavia ambiente combi 4x4.
Árgerð 2013, ekinn 40 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 4.090.000. Rnr.114280.

Litla bílasalan
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 587 7777
www.litla.is

Bílar til sölu

VW POLO TRENDLINE Árgerð 2012.
Ekinn 87 Þ.KM Verð kr. 1.680.000. Rnr.
125729

KAUPUM BÍLA
HÆRRA UPPÍTÖKUVERÐ
Kia Carens . Árgerð 2014, ekinn
8 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð
4.990.000. Rnr.210544.

M.Benz C200 Kompressor 7/2005
ek.105þús. Sjálfskiptur. Topplúga.
Ásett verð 1.990.000.- TILBOÐSVERÐ
1.490.000.- Rnr.286625

PORSCHE PANAMERA 970 4
Árgerð 2011. Ekinn 53 Þ.KM Verð kr.
12.900.000. Rnr. 191868

MERCEDES-BENZ Atego. Árgerð 2013,
ekinn 31 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð
10.300.000 + VSK. Rnr.156615.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð.

Bílar óskast

2014 NÝJIR CHRYSLER
TOWN & COUNTRY LIMITED
Flottasti fjölskyldubíllinn, V6 290hö,
eyðsla í blönduðum akstri 11.8, Með
öllum lúxus, 2x Blueray DVD afurí,
Rafmagn í hurðum omfl, ATH 2 eftir,
Tilboðsverð aðeins 8.390þkr, Eru í
salnum,

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI

Nissan Juke Acenta skráður 05/2012
Ekinn 48 þkm. Bensín, sjálfskiptur,
álfelgur o.fl. Verð kr. 2.990.000

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið virka daga 10-18, laugard.
12-16
http://www.mbbilar.is

JR Bílasala
Bíldshöfði 3, 110 Rvk
Sími: 567 0333
Okkur vantar bíla á skrá og í
stæði
www.jrbilar.is

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

GEFÐU
VATN

NÝ A-LINER EXPEDITION

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ
Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00 og lau
11-15
http://www.isband.is

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

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

ÞJÓNUSTA

Pípulagnir
FAGLÆRÐIR PÍPARAR

Sendibílar

ÚTSALA, A-liner Expedition, Léttur
toppur, Ísskápur, Truma, álfelgur ofl,
ATH aðeins 1 stk eftir á þessu frábæra
verði, Verð aðeins 2.490.000kr, Er á
staðnum hjá okkur,

Viðgerðir - Varahlutir í VW Golf,
Póló, Yaris, mmc carisma, kangoo.
Renni diska og skálar. Sérgrein
bremsuviðgerðir. S. 892 7852.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Óska eftir bíl á bilinu 30-500þ. Ekki
eldri en ‚00. Má þarfnast viðgerðar. S.
866 0784.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00, Lau
11-15
www.100bilar.is

SMÁPARTAR.IS
Eigum orðið mikið úrval notaðra og
nýja varahluta í margar gerðir bíla.
Tökum einnig að okkur viðgerðir.
Upplýsingar á Smápartar.is eða í síma
5675040-7785040

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.

MAN 18.430 4x4 bls. Árgerð 2006,
ekinn 151 Þ.KM, dísel, 8 gírar. Verð
4.500.000.+VSK Rnr.156614.

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 300
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‚01,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum strax,
ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691 9374.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

FELGUR
Nýjar og notaðar felgur í miklu úrvali.
VAKA S:567 6700.

Viðgerðir

STAÐGREIÐI BÍLA
0-500 ÞÚS!

LAND ROVER Range Rover Vouge
V8 Diesel. Árg 1/2007, ek 95 Þ.KM,
dísel 273hö, sjálfsk, Einn með öllum
aukahlutum og lítur mjög vel út,
Ásett verð 7.990.000. Rnr.118883. Er
á staðnum,

Varahlutir

Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Hreingerningar

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

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

VY-ÞRIF EHF.
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 662
4010 www.vy.is
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bílamerki
sala gangi betur nú en fyrst eftir bankahrunið.
lst á vorin en einstaklingar á haustin.

8PKYHUƭV
YÁQQ
0LQQLRUNXQRWNXQ
PLQQLXPEÕËLU
EHWULQØWLQJ
6-6.¸56/8%8<(56/$%

0DUJIDOW
PLQQL
XPEÕËLU

Við vildum ekki kaupa þá
í gegnum Danmörku, því
við vildum bara fá lægra verð
hérna heima og hafa engan
millilið,“ segir Benni sem vonast til að geta selt bílana á um
10 prósent lægra verði en áður.

+32ưFHMHW3UR;IMÑOQRWDSUHQWDUDU
1ØWWKUDËDPHW ÈSUHQWXQ
sDOOWDËEODËVÈËXU¼PÈQÕWX
+HOPLQJLÎGØUDULÈUHNVWUL
HQVDPEÁULOHJLUODVHUSUHQWDUDU
8PKYHUƭVYÁQQ

OPEL BYRJAÐI SEM SAUMAVÉLAFRAMLEIÐANDI
Saga Opel nær allt
aftur til ársins 1862,
en þá hóf stofnandi
fyrirtækisins, Adam
Opel, að framleiða
saumavélar í gamalli
hlöðu í Rüsselsheim.
Þær þóttu frábærlega
úr garði gerðar og
fyrirtækið óx hratt og
það flutti úr hlöðunni
í stærra og betra
húsnæði árið 1888.
Tveimur árum áður hóf Adam Opel tilraunaframleiðslu á reiðhjólum og sú
framleiðsla gekk jafn vel og við fráfall Adams var Opel stærsti framleiðandi
bæði saumavéla og reiðhjóla í Þýskalandi. Synir hans tóku við framleiðslunni og fyrsti bíllinn sem þeir framleiddu kom fram árið 1899 og var hann
framleiddur í samstarfi við Friedrich Lutzmann. Samstarf þeirra entist þó
ekki nema í tvö ár og til nýs samstarfs við Automobiles Darracq í Frakklandi var stofnað og framleiddir bílar undir nafninu Opel Darracq, en það
entist jafn stutt. Fyrsti bíllinn sem hannaður var og smíðaður eingöngu
af Opel kom fram árið 1902 á bílasýningu í Hamborg. Fjöldaframleiðsla
hans hófst þó ekki fyrr en árið 1906. Bílar Opel voru talsvert ódýrari en
keppinautanna og seldust vel. Árið 1911 brann bílaverksmiðja Opel og
reist var ný og ennþá stærri og búin meiri tækni. Strax árið 1914 var Opel
orðinn stærsti bílaframleiðandi í Þýskalandi.

.\QQWXÙÄUHLJLQOHLNDQØMX
e+33DJH:LGHpWÁNQLQQDU
6DPNYÁPW*XLQQHVV:RUOG5HFRUGVRJSUÎIXQXP%X\HUV/DERUDWRU\//&

)¼ËXU¼ËJMÑIVÄUIUÁËLQJD2SLQQDNHUIDYLËYDO¼ODXVQXP
VHPKHQWDÙÈQXPÙÑUIXPRJXPKYHUƭ
1¼QDU¼ZZZRNLV3UR;

Sérfræðingar þér við hlið
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Eyðir frítímanum í hundinn, golf og te
Andri Árnason, framkvæmdastjóri 1800 ehf., lærði viðskiptafræði við CBS í Kaupmannahöfn og hóf störf hjá fjölskyldufyrirtækinu Miðlun árið 2007. Fjölskyldan rekur einnig Tefélagið sem selur te í búðir og á veitingastaði.
FRÁBÆR DRENGUR OG HÓGVÆR

SVIPMYND
Haraldur Guðmundsson | haraldur@frettabladid.is

„Þessa dagana fer mest af mínum
tíma í að undirbúa komu 1800 og
þar er allt að smella. Við erum að
ráða fólk og semja við fjarskiptafyrirtæki og önnur fyrirtæki um
þessa þjónustu,“ segir Andri Árnason, framkvæmdastjóri 1800 ehf.
Andri hefur undanfarin fjögur
ár unnið að því að koma á fót fyrirtæki sem mun sérhæfa sig í sölu á
upplýsingum um símanúmer einstaklinga og fyrirtækja.
„Við höfum stefnt að því að fara
í samkeppni við 118 og nú lítur
út fyrir að það sé að fara að takast,“ segir Andri. Hann bætir við
að ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar í sumar, um breytt fyrirkomulag á miðlun símaskrárupplýsinga, haﬁ verið nauðsynlegur
þáttur í að skapa rekstrargrundvöll nýja fyrirtækisins.
Andri er stúdent frá Verslunarskóla Íslands og hann lauk BSnámi í viðskiptafræði við Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn
(CBS) árið 2007.
„Ég á mjög góðar minningar
þaðan og við kærastan reynum að
heimsækja Danmörku eins oft og
við getum,“ segir Andri.
Hann hóf störf hjá fjölskyldufyrirtækinu Miðlun sama ár og
hann útskrifaðist. Faðir Andra,

„Andri er frábær drengur í alla staði og minnir mig stundum
á örlítið yngri og örlítið hávaxnari útgáfu af sjálfum mér og
eigum við því vel skap saman. Ég kynntist honum þegar
hann eftir áralanga baráttu náði að klófesta Sólrúnu, konuna
sína, en hún er systir nr. 3 í röð fegurðardísa sem bera eftirnafnið Regins. Fyrir utan kvensmekkinn deilum við miklum
og djúpum áhuga á rauðvíni og góðum mat og höfum átt
mjög margar eftirminnilegar stundir saman við matarborðið
og ég er nokkuð viss um að við munum einhvern tíma
opna veitingastað saman. Svona til að toppa þetta þá virðumst við einnig vera
með mjög áþekkan fatasmekk og höfum oftar en ekki mætt í nánast sams konar
fötum í matarboð og er okkur þá gjarnan ruglað saman … eða þannig.“
Gunnar Már Sigfússon rithöfundur
„Ég kynntist Andra Árnasyni þegar við stunduðum nám í
Kaupmannahöfn. Andri er hógvær maður og hreykir sér ekki,
oft og tíðum það hógvær að þrátt fyrir að við tölum saman
daglega þá kemst maður oft að því eftir á að hann er búinn
að vera að vinna að einhverju mjög merkilegu í þó nokkurn
tíma. Andri er fróðleiksfús og gæddur þeim eiginleika að ná
að skoða bróðurpart internetsins daglega. Hann er hafsjór af
fróðleik og getur maður alltaf leitað svara hjá honum, hvort
sem það er vegna nýjustu trenda í viðskiptalífinu eða nafns
á götu í erlendri stórborg. Það sem Andri gerir, gerir hann vel. Hann anar ekki út í
neitt og ef hann hefur ekki fundið réttu lausnina þá bíður hann þar til hann finnur
hana. Andri er klár, ósérhlífinn og duglegur.“
FRAMKVÆMDASTJÓRINN Andri heldur mikið upp á Danmörku en þar átti hann heima í
fjögur ár.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Árni Zophoníasson, stofnaði fyrirtækið árið 1983.
„Þegar ég byrjaði þar vann ég
sem sölumaður en ég hef verið
starfandi framkvæmdastjóri frá
árinu 2010 og sinnt daglegum
rekstri fyrirtækisins. Nú ætla ég
í auknum mæli að færa mig yﬁr til

1800 og sinna uppbyggingu þess
fyrirtækis.“
Andri er í sambúð með Sólrúnu
Maríu Reginsdóttur, nema og ﬂugfreyju hjá Icelandair. Spurður um
áhugamál nefnir hann golf, te og
30 kílóa hund af tegundinni Golden
Retriever.

Sigurgísli Bjarnason, veitingamaður á Snaps og Nings

„Ég á hundinn ásamt kærustunni.
Hann er fjögurra og hálfs árs gamall og ég reyni að gefa honum eins
mikla athygli og ég get. Því fylgja
margir göngutúrar og mikil umönnun,“ segir Andri og heldur áfram:
„Svo rekum við fjölskyldan
annað hliðarfjölskyldufyrirtæki

ÁSDÍS HALLA BRAGADÓTTIR

Það verða að eiga sér stað
breytingar á næstu árum
Ásdís Halla Bragadóttir er eigandi
EVU ehf., sem á og rekur meðal
annars félagið Sinnum ehf. Sinnum sérhæﬁ r sig í alhliða heimaþjónustu, heimahlynningu, heimahjúkrun eða hvíldardvöl fyrir eldri
borgara, fatlaða, langveika, sjúka
og aðra þá sem þarfnast þjónustu
til að geta búið heima við. Þá á
EVA einnig Heilsumiðstöðina sem
starfar í Lágmúla og á og rekur
Hótel Ísland. Þannig verður veitingastaðnum góðkunna, Broadway,
breytt í Lækna- og heilsumiðstöð
sem verður í um 3.000 fermetra
rými á neðstu hæðum hússins
ásamt því sem sjúklingar geta
fengið gistingu í sama húsnæði og
þeir fá heilbrigðis- eða aðra velferðarþjónustu. Kjölfesta, sjóður
í eigu lífeyrissjóðanna, keypti 30
prósent í EVU nýlega en félagið
veltir um 800 milljónum á ári.
Ásdís ræðir um starfsemi EVU
og dótturfyrirtækja í Klinki vikunnar, ásamt kostum einkareksturs í heilbrigðisþjónustu sem er
oft mjög umdeildur í umræðunni.
Ásdís segir að þar sem þjóðin sé að
eldast ﬂjótt muni stærri og stærri
hluti af sameiginlegum sjóðum
þurfa að renna í heilbrigðisþjónustu. Nauðsynlegt sé að ﬁnna nýjar
leiðir til þess að bæta þjónustuna
en með hagkvæmum hætti. Nýjasta þátt Klinksins þar sem rætt
er við Ásdísi má nálgast á forsíðu
Vísis.

Fanney Birna Jónsdóttir
fanney@frettabladid.is

Viðtalið við Ásdísi Höllu
Bragadóttur er hægt að sjá í
þættinum Klinkinu á www.visir.is.

„Okkur finnst mjög spennandi
að læknar og heilbrigðisstarfsfólk hafi val um vinnustaði og á
þessum sjö árum sem eru liðin
frá því að við stofnuðum EVU þá
höfum við hitt marga lækna og
heilbrigðisstarfsfólk sem hefur
áhuga á því að gera eitthvað á
eigin vegum – hafa eitthvað um
vinnuna sína að segja.“

„Það verður aldrei þannig að
einkaaðilar fari að gera allt það
sem Landspítalinn er að gera.
Alls ekki. Þetta verður bara
brotabrot af þeirri starfsemi. Það
er fullt af hlutum sem eiga heima
inni á Landspítalanum og hann
er að gera mjög vel en það eru
ákveðnir hlutir sem geta allt eins
verið framkvæmdir af læknum
utan spítalans.“

„Við gerum ráð fyrir að sömu
samningar gildi fyrir lækna sem
starfa þar [hjá Heilsumiðstöðinni], til dæmis sérfræðilækna,
og þá sem eru að starfa í
Glæsibæ eða Domus eða Orkuhúsinu eða annars staðar þannig
að Sjúkratryggingar greiði fyrir þá
þjónustu sem Sjúkratryggingar
hafa áhuga á og eru tilbúnar til
þess að kaupa.“

„Oft þegar talað er um einkarekstur þá bregður mönnum og
þeir spyrja: eiga sjúklingarnir að
fara að greiða fyrir þjónustuna?
Nei. Það er ekki það kerfi sem
ég tala fyrir og ég held að það
séu ekki margir á Íslandi sem
vilja fara í þá átt.“

sem heitir Tefélagið þar sem við
seljum te í áskrift og í búðir og á
veitingastaði. Það fer dálítill kraftur í það líka því við hittumst tvisvar í mánuði og pökkum og veljum
te fyrir næstu mánuði. Te er því
dálítið stór partur af mínum frítíma.“

RISA STÓRT KVÖLD
#pallaball
#Pepsideildin klárast *
#Gunnar Nelson keppir í Stokkhólmi

laugardagskvöldið 4. október

Húsið opnar kl 22:00

Þú lætur þig ekki vanta á eitt stærsta ball ársins, ALVÖRU
Ö PALLABALL

miðasala haﬁn á miði.is
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Ívilnanasamningar vegna nýfjárfestinga komnir til að vera:

Höfum við efni
á afsláttunum?

F

járfestingarsamningar stjórnvalda um ívilnanir til nýfjárfestinga hafa verið talsvert
til umræðu að undanförnu. Á fyrstu sex
mánuðum ársins voru þrír slíkir samningar
undirritaðir. Þeir fela í sér afslætti af opinberum gjöldum og sköttum, opinbera aðstoð
upp á fleiri milljarða króna, til tveggja fyrirtækja sem
stefna að útflutningi á kísilmálmi og líftæknifyrirtækis
sem vill vinna og flytja út efni úr örþörungum.
Sitt sýnist hverjum um ágæti þessara samninga.
Sumir benda á að þeir veita þeim tíu fyrirtækjum, sem
ríkið hefur samið við, sérmeðferð sem öðrum býðst ekki.
Fyrirtækin greiða meðal annars fasteignaskatta sem
eru allt að 50 prósentum lægri en áskilið hámarkshlutfall, einungis 15 prósenta tekjuskatt og geta flutt inn
vélar og byggingarefni sem eru undanþegin tollum og
vörugjöldum. Aðrir segja aftur á
móti að Ísland sé í samkeppni við
önnur lönd sem bjóði einnig vænlega afslætti og benda á hversu
mikilvæg þessi fjárfestingarverkefni eru fyrir sveitarfélög
sem hafa lengi glímt við atvinnuleysi.
Markaðshornið Minna hefur verið rætt um
hvort þau sveitarfélög sem bjóða
Haraldur Guðmundsson
þessa afslætti hafi einfaldlega
haraldur@frettabladid.is
efni á að bíða í áratug eftir þeim
tekjum sem þau verða af með
Það getur vel
samningunum. Þótt verkefnin
verið rétt að
eigi jú að auka tekjur sveitarféþeir hafi leikið laga eins og Reykjanesbæjar og
Norðurþings þá hafa þau þurft,
lykilhlutverk í
koma til með að þurfa, að fara
að laða fyrirtæki og
í miklar fjárfestingar í nauðsynhingað til lands. legum innviðum til að undirbúa
komu þessara fyrirtækja.
Við munum
Hörmungasagan úr Helguvík,
þó aldrei vita
þar sem fyrirtækið Reykjaneshvort hlutir eins höfn hefur verið skuldsett upp
í rjáfur og skilað tapi síðustu
og hagstætt
ár, gefur ekki til kynna að þar
raforkuverð,
sé mikið svigrúm fyrir afslætti
menntað vinnu- til fyrirhugaðra kísilmálmverksmiðja United Silicon hf.
afl og nýr fríog Thorsil ehf. Forsvarsmenn
verslunarsamn- fyrirtækjanna undirrituðu fyrr
ingur við Kína
á árinu fjárfestingarsamninga
við ríkið og Reykjanesbæ á sama
hefðu dugað.
tíma og Reykjaneshöfn, sem er í
eigu bæjarfélagsins, kynnti uppgjör sitt fyrir árið 2013.
Skuldirnar námu þá 7,3 milljörðum króna og fyrirtækið
hafði tapað samtals 2,8 milljörðum á fimm árum. Uppbygging athafnasvæðisins í Helguvík hefur verið stærsti
kostnaðarliðurinn í framkvæmdum Reykjaneshafnar
á meðan áform um stórfellda iðnaðaruppbyggingu þar
hafa ekki gengið eftir.
Nú ætla ríkið og Reykjanesbær að veita þeim fyrirtækjum sem vilja á svæðið alla þá afslætti sem samningarnir hljóða upp á. Það getur vel verið rétt að þeir hafi
leikið lykilhlutverk í að laða fyrirtæki hingað til lands.
Við munum þó aldrei vita hvort hlutir eins og hagstætt
raforkuverð, menntað vinnuafl og nýr fríverslunarsamningur við Kína hefðu dugað.
Afslættirnir eru komnir til að vera eins og sést í frumvarpi Ragnheiðar Elínar Árnadóttur, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi.
Því er eins gott að stjórnendur þeirra sveitarfélaga
sem horfa til stóriðjuframkvæmda geri ráð fyrir þeim í
sínum áætlunum og komi í veg fyrir að íbúar þeirra og
fyrirtæki sem fá enga tilslökun þurfi á endanum að brúa
bilið.

Er erlendum fyrirtækjum fært
verslunarrými á silfurfati?
Skoðun
Aðalheiður Héðinsdóttir
forstjóri Kafﬁ társ

Þjónusta við ferðamenn er ein mikilvægasta atvinnugrein á Íslandi. Um
Flugstöð Leifs Eiríkssonar fara yfir
þrjár milljónir farþega og spáð er mikilli fjölgun. Ferðamannastraumurinn
er ný auðlind sem skapar miklar tekjur
fyrir þjóðarbúið.
Trúlega er eitt besta verslunarrými
á Íslandi í flugstöðinni á Miðnesheiði.
Margvíslegar viðurkenningar eru til
vitnis um að rekstraraðilar hafa staðið
sig vel. Þrátt fyrir það og nýlegar innréttingar í brottfararsal stendur til að
rífa allt niður og fá nýja aðila í flugstöðina.
Isavia efndi í vor til samkeppni um
leigurými í flugstöðinni. Í Hörpu var
fyrirkomulag keppninnar kynnt og
þótti fulltrúum íslenska ríkisins tilhlýðilegt að kynningin færi fram á
ensku. Samkeppnislýsingin, tilboð,
fylgigögn og formleg samskipti – allt
á ensku.
Reglur evrópska efnahagssvæðisins
segja að öll tungumál séu jafn rétthá
innan EES. Íslenska er ekki undantekning. Að velja ensku veikir samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja. Ef ekki, þá
má með gagnrökum segja að það veiki
ekki samkeppnisstöðu erlendra fyrirtækja að tungumál samkeppninnar sé
íslenska.

Leynd hvílir yfir ferlinu
Fyrirtæki mínu hefur verið tilkynnt að
það sé ekki fyrsti valkostur þegar kemur
að samningaviðræðum við Isavia. Ég
óskaði eftir upplýsingum um hverjir
tóku þátt í samkeppninni, sundurliðun
stigagjafar og við hvað var stuðst við
stigagjöf.
Svar barst á ensku: Eingöngu stigagjöf Kaffitárs, engar skýringar, enginn
samanburður, óskiljanleg
samhengislaus stigagjöf.
Ég sætti mig við að verða
undir í samkeppni, en ekki
að leikreglur í svo mikilvægri keppni séu bæði
óskýrar og ógegnsæjar.
Leynd skapar tortryggni,
ýtir undir tilfinningu um
að ekki sé farið að settum
reglum og eitthvað þurfi
að fela. Trúverðugleika
skortir í þessari samkeppni.
Jafnvel Samtök iðnaðarins
mega ekki sjá samkeppnislýsinguna. Hvað þolir ekki
dagsbirtu?
Eftir samtöl við marga
sýnist mér að til standi að
gera stóran samning við
alþjóðlegt stórfyrirtæki sem
rekur tæplega þrjú þúsund
verslanir og sérhæfir sig í
rekstri í flugstöðvum. Frá
þessu á ekki segja fyrr en
samningar eru undirritaðir. Þá á ekki
að gefa skýringar.
Ég tel mikilvægt að fyrirtæki sem
stunda rekstur í Flugstöð Leifs Eiríks-

sonar séu íslensk og það sé skammsýni
þegar fulltrúar ríkisins halda fram að
slíkt skipti engu máli. Alþjóðleg stórfyrirtæki greiða skatta þar sem þeir
eru lægstir og það skapar þeim samkeppnisforskot.

Horft framhjá heildarhagsmunum
Íslensk fyrirtæki greiða skatta á Íslandi.
Kaffitár framleiðir nánast allar vörur
sínar á Íslandi, kaffi jafnt
sem kruðerí. Öll hönnun,
markaðsefni, vinna iðnaðarmanna, þjónusta er veitt
af þeim sem hér búa. Margfeldisáhrifin eru augljós og
þessi fyrirtæki greiða skatta
á Íslandi.
Í samkeppnislýsingunni er klifað á íslenskum
áherslum, ferðamaðurinn á að skynja að hann sé
kominn til Íslands og kynnist því besta sem Ísland
hefur upp á að bjóða. Að
sækjast eftir alþjóðlegu
stórfyrirtæki til að koma
þessum skilaboðum á framfæri er grátbroslegt. Slíkt
þjónar ekki hagsmunum
Íslands eða skattgreiðenda.
Íslensk fyrirtæki eru fullfær um að koma íslenskum
áherslum á framfæri. Ef
rétt reynist, er það sóun að
færa erlendu stórfyrirtæki á silfurfati
þessa verðmætu auðlind sem ferðamaðurinn er. Hvað ef auðlindin væri
fiskurinn úr sjónum?

Ég sætti mig
við að verða
undir í samkeppni, en
ekki að leikreglur í svo
mikilvægri
keppni séu
bæði óskýrar
og ógegnsæjar.

Vörugjöld og vondir kaupmenn
Auður Jóhannesdóttir
framkvæmdastjóri Lifa ehf.

Hin hliðin

Ég heiti Auður og ég er kaupmaður.
Ég hef verið kaupmaður í tæp tíu ár
og reyni að skammast mín ekkert
sérstaklega fyrir það.
Það er gaman að versla og stunda
viðskipti og ég legg mig fram um
að veita góða þjónustu og eiga
ánægjuleg samskipti við viðskiptavini mína jafnt sem birgja með
langtímahagsmuni að leiðarljósi.
Það er nefnilega ekkert vit í viðskiptum sem ekki innifela ágóða
fyrir alla hlutaðeigandi. Ef hallar
óeðlilega á einhvern aðila er ljóst að
viðskiptunum verður ekki haldið
áfram lengur en það tekur þann
sem ber skarðan hlut frá borði
að finna hagkvæmari valkost.

Þess vegna er mér fyrirmunað að
skilja hversu vinsælt það virðist
á Íslandi að láta líkt og við lifum
enn á tímum Jóns Hreggviðssonar
þegar kaupmenn höfðu einkaleyfi
á verslun á sínu svæði. Ef marka
má orðræðuna mætti trúa að fátt
hafi breyst síðan þá. Við kaupmenn mökum krókinn og lifum hátt
á svita og blóði íslenskrar alþýðu
og núna stefnum við víst á að stinga
niðurfelldum vörugjöldum og lækkun á virðisaukaskatti beint í gulli
hlaðnar pyngjurnar, eða hvað?
Það hefur verið baráttumál íslenskrar verslunar til fjölda ára að afnema
vörugjöld sem eru ógegnsæ, skekkja
samkeppnishæfi íslenskra fyrir-

tækja í alþjóðlegu samhengi og eru
furðulega samræmislaus sbr. þá
staðreynd að láréttar brauðristar
bera vörugjöld en ekki lóðréttar. Ég
held að kaupmenn hafi einmitt fagnað manna hæst þegar ríkisstjórnin
kynnti áform sín um afnám vörugjalda og hlakki til að lækka verð.
Við erum nefnilega fyrir löngu búin
að átta okkur á því að íslenskir neytendur eru langt í frá óupplýstir og
fyrir löngu hættir að láta bjóða sér
maðkað mjöl.
Það má svo alveg velta því fyrir
sér hversu farsælt það er fyrir
verslunina að svona ákvarðanir taki
gildi eftir einhverja mánuði, það er
erfitt að sjá fyrir sér annað en að

verslunin þurfi að taka á sig vörugjöldin á þeim munum sem þegar
er búið að framleiða eða flytja til
landsins því að neytendur eru ekki
fífl og þeir kaupa ekki vöru í dag
sem þeir vita að verður á lægra
verði eftir áramót, en það er víst
heldur ekki í tísku að huga að aðlögunartíma viðskiptalífsins vegna
stjórnvaldsákvarðana.
Hvað sem því líður þá legg ég til
að við hættum að láta eins og við
búum enn á nítjándu öldinni, Ísland
sé einangrað og að hér gildi önnur
samkeppnislögmál en annars staðar
í hinum frjálsa heimi. Góðar stundir og gleðilega vörugjaldalausa
verslun.
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Seðlabanki Litháens hefur samþykkt söluna og því tók Invalda LT AB við eignarhaldi félagsins í gær en það er skráð í Kauphöllina í Vilníus:

MP banki selur MP Pension Fund Baltic
M P banki hefur selt dótturfélag sitt í Litháen, MP Pension
Fund Baltic, fjárfestingafélaginu
Invalda LT AB. Söluverð er 3,3
milljónir evra, sem jafngildir um
508 milljónum króna. Þetta kemur
fram í tilkynningu frá bankanum.
MP Pension Fund Baltic er
sérhæft lífeyrissjóðafyrirtæki í
Litháen sem býður afurðir á sviði
lífeyrissparnaðar þar í landi. MP
banki segist ekki stefna á frekari
vöxt í Litháen, auk þess sem takmörkuð samlegð er í rekstri félag-

anna. Því hafi verið tekin stefnumarkandi ákvörðun um að selja félagið á þessum tímapunkti.
Seðlabanki Litháens hefur samþykkt söluna og tók Invalda LT AB
við eignarhaldi félagsins í gær. Í
tilkynningu bankans segir að LT
AB sé eitt af leiðandi fjárfestingarfélögum í Litháen og hefur
félagið verið skráð í Kauphöllinni
í Vilnius frá árinu 1995. Prime
Investment var ráðgjafi MP banka
við söluna.
Sigurður Atli Jónsson, forstjóri

Í dag eru viðskiptavinir um
62.000 talsins og
eignir í stýringu um
90 milljónir evra.
MP banka, segist stoltur af þeim
árangri sem náðst hefur frá stofnun félagsins.
„Við erum mjög stolt af upp-

byggingu MP Pension Fund Baltic
og þeim árangri sem náðst hefur
frá stofnun félagsins árið 2007. Í
dag eru viðskiptavinir um 62.000
talsins og eignir í stýringu um 90
milljónir evra. Grundvöllur fyrir
frekari vexti félagsins er því
góður. Það hefur verið ánægjulegt að starfa með stjórnendum
og starfsmönnum MP Pension
Fund Baltic og við óskum nýjum
eigendum alls hins besta við frekari uppbyggingu félagsins,“ segir
Sigurður.
- sks

FORSTJÓRINN Sigurður Atli Jónsson

segir viðskiptavini MP Pension Fund
Baltic nú vera um 62 þúsund talsins.
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Erfiðara að falsa seðilinn:

Nýr 10 evra
seðill í umferð
Notkun á nýjum 10 evra seðli er nú
hafin en á næstu tveimur vikum
verður 4,3 milljörðum slíkra seðla
komið í umferð í álfunni.
Seðillinn minnir á þann gamla
þar sem hönnunin er sótt í gríska
goðafræði. Öryggisatriði hafa
verið efld svo erfiðara sé að falsa
seðilinn, auk þess að seðillinn er
prentaður á slitsterkari pappír.
Hann er nú kominn í umferð í
öllum þeim átján aðildarríkjum
Evrópusambandsins sem nota evru
sem gjaldmiðil.
Nýr 5 evra seðill var settur í
umferð á síðasta ári. Til stendur
að endurnýja alla evruseðla á komandi árum, en til eru 5, 10, 20, 50,
- aí
100, 200 og 500 evra seðlar.
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GAGNRÝNDUR Yngve Slyngstad, forstjóri
Norska olíusjóðsins.
MYND/AFP

Fjárfestingar orka tvímælis:

Forstjórinn
sætir gagnrýni
Yngve Slyngstad, forstjóri Norska
olíusjóðsins, sætir nú mikilli
gagnrýni heima fyrir en komið
hefur í ljós að hann hefur staðið í umtalsverðum persónulegum
fjárfestingum sem sérfræðingar
segja orka tvímælis.
Olíusjóðurinn er einn stærsti
fjárfestingarsjóður heims sem
er í ríkiseigu og meðal annars
hefur sjóðurinn fjárfest í flugfélögunum SAS og Ryanair. Nú
hefur hins vegar komið á daginn að Slyngstad á sjálfur hlutabréf fyrir um 600 þúsund norskar
krónur í norska flugfélaginu Norwegian sem er í harðri samkeppni
við hin félögin tvö.
P rófessor v ið norsk a v ið skiptaháskólann segir í samtali
við norska ríkisútvarpið að þessi
staða Slyngstads skjóti skökku
við og fleiri fjármálasérfræðingar hafa gagnrýnt forstjórann eftir
að málið komst upp.
- grv
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32 MILLJARÐA MÍNUS
Tekjurnar námu 796 milljörðum
Tekjuafkoma hins opinbera var neikvæð um 32 milljarða króna
árið 2013 eða um 1,7 prósent af landsframleiðslu. Til samanburðar
var tekjuafkoman neikvæð um 65,2 milljarða króna árið 2012 eða
um 3,7 prósent af landsframleiðslu. Tekjur ríkisins námu
tæpum 796 milljörðum króna og jukust um 55
milljarða króna milli ára eða um 7,4 prósent. Útgjöldin voru 828 milljarðar króna
og jukust um 22 milljarða króna milli
ára eða 2,7 prósent en hlutfall þeirra af
landsframleiðslu var 44,2 prósent.

FTSE 100
6,676.08 -97.55
(1.44%)
Viðskiptavefur Vísis

@VisirVidskipti

38 MILLJÓNA
PUNDA SEKT

18.09.2014 Meginástæða þess að vaxtabætur eru að lækka er ekki sú að verið sé
að skerða réttindi. Meginástæðan er sú að
laun eru að hækka, nettóeign er að hækka
og kjör lántakenda eru að skána. Það er
meginástæðan. Vilji menn halda óbreyttri
vaxtabótafjárhæð þarf að stórauka
réttindin í vaxtabótakerfinu.

Barclays sektaður
Breski bankinn Barclays hefur verið sektaður um
38 milljónir punda, jafnvirði um 7,5 milljarða
króna, fyrir að hafa stefnt fjármunum viðskiptavina bankans í hættu með því að hafa ekki
haldið fjármunum viðskiptavina sinna nægilega
aðskildum frá öðrum eignum. BBC greinir frá því
að þetta sé hæsta sekt sem breska fjármálaeftirlitið hefur beitt vegna brots af þessu tagi.

Bjarni Benediktsson,
fjármála- og efnahagsráðherra.

STJÓRNARMAÐURINN
Fimm dagar og 630
þúsund krónur
Stjórnarmaðurinn staðnæmdist við orð
Huga Halldórssonar, framkvæmdastjóra
Stórveldisins, í Viðskiptablaðinu nú í
vikunni. Hugi kvartaði þar undan því að
þurfa að stofna einkahlutafélög í gríð og
erg vegna endurgreiðslna frá stjórnvöldum á kostnaði við innlenda framleiðslu á
afþreyingarefni.
MÖGULEGT er að stjórnarmaðurinn
nálgist málið frá öðru sjónarhorni en
Hugi, en orð hans verðskulda þó athygli.
Í huga þess sem þetta ritar er sjálfsagt að
sérstakt félag sé stofnað utan um framleiðsluverkefni hverju sinni, enda er það
hreinlegra bókhaldslega og ætti ef allt
væri eðlilegt ekki að vera mikil hindrun.
VANDAMÁLIÐ er hins vegar sá kostnaður og fyrirhöfn sem fylgir því að stofna
einkahlutafélög á Íslandi. Ekki einungis
þurfa stofnendur að geta reitt fram 500
þúsund krónur í lágmarkshlutafé, heldur
þurfa þeir einnig að greiða ríflega 130
þúsund krónur í óafturkræft skráningargjald. Því til viðbótar þurfa þeir svo að
bíða í þrjá til fimm daga eftir því að
félagið verði starfhæft.
Í tilviki Huga, sem segist stofna að
meðaltali um þrjú félög á ári, er um að
ræða um tvær milljónir króna á ári og allt
að þrjár vinnuvikur í biðtíma. Tíma og fé
er betur varið í annað.
STJÓRNARMAÐURINN þekkir ágætlega
til í Bretlandi. Kostnaður við að stofna
enskt limited-félag er rétt tæpar tvö
hundruð íslenskar krónur, og félagið er
klappað og klárt á tveimur til þremur
vinnustundum. Danir, sem við Íslendingar höfum lengi haft að fyrirmynd í
viðskiptalöggjöfinni, hafa einnig horfið
frá villu síns vegar og frá 1. janúar hefur
verið hægt að stofna félög þar sem upphafshlutafé er ein dönsk króna.
REGLUR um lágmarkshlutafé eiga
rætur að rekja til hugmynda um vernd
kröfuhafa, sem alltaf eigi að geta treyst
því að lágmarksfé sé á reikningum
félagsins. Sú hugmynd gengur hins vegar
ekki upp, enda heimilt að eyða þessum
500 þúsund krónum í rekstur félagsins
daginn eftir að það er stofnsett. Viðsemjendur eiga einnig að kunna fótum sínum
forráð, enda ganga menn sjálfviljugir til
samninga við félög með takmarkaða
ábyrgð.
ERFITT ER ÞVÍ að sjá að reglur um
lágmarkshlutafé geri nokkuð annað
en að skapa aðgangshindrun fyrir hugmyndaríka en félitla frumkvöðla.
Á Íslandi er allt í tísku sem tengja
má við nýsköpun, líkt og ríkisstjórnin
kveikti á í stefnuskrá sinni þar sem
hún lofaði að leggja sérstaka áherslu á
„vöxt útflutningsgreina, nýsköpun og
nýtingu vaxtartækifæra framtíðarinnar“.
Þá ætlaði ríkisstjórnin að beita sér fyrir
„endurskoðun regluverks atvinnulífsins
með einföldun og aukna skilvirkni að
leiðarljósi“.
HVERNIG VÆRI ÞÁ að hætta öllum
útúrdúrum um kísilverksmiðjur og
annars konar ríkisstyrkta „nýsköpun“,
og gera frumkvöðlum kleift að stofna
hlutafélög utan um hugmyndir sínar sem
tilbúin yrðu samstundis, þar sem hlutafé
væri ein króna og skráningargjald ekkert.
Leyfum svo frumkvöðlunum að gera
sitt. Það væri nýsköpun í íslenskri pólitík.

Kísilhreinsun og
sólarorkuvæðing heimsins:
Er Ísland að komast á kortið?
Ráðstefna í Háskólanum í Reykjavík 26. september kl.13:15 í stofu V101.
Fundarstjóri:

Þorsteinn Ingi Sigfússon,

15.00

Kísill og sólarhlöð
Lars Arnberg, prófessor við NTNU,

forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands

Norwegian University of Science and Technology.

13.15

Ráðstefna sett
15:20

Ari Kristinn Jónsson,

Um umhverfisáhrif og starfsleyfi
Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir,

rektor HR.

verkefnastjóri hjá Umhverfisstofnun.

13:20

Um sólarorku og sólarhlöð
15.40

Halldór G. Svavarsson,
dósent við tækni- og verkfræðideild HR.

Mikilvægi menntunar á sviði orkumála
fyrir Ísland
Halla Hrund Logadóttir, framkvæmdastjóri Iceland

13:40

School of Energy við HR

Framleiðsluferli kísils
Guðrún Sævarsdóttir,
forseti tækni- og verkfræðideildar HR.

15.50

Pallborðsumræður
Þorsteinn Ingi Sigfússon, forstjóri Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands

14:00

Hreinsun kísils

Teresa Jester, CEO Silicor Materials

Alain Turenne,

Bjarni Bjarnason, forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur

tæknilegur framkvæmdastjóri Silicor Materials Inc.

Guðni Jóhannesson, orkumálastjóri
Guðrún Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar HR

14:20

Kaffihlé

14:40

Framleiðsla sólarkísils á Íslandi

16:20

Ráðstefnulok

Clemens Hofbauer,
rekstrarstjóri Silicor Materials Inc.

Allir velkomnir. Vinsamlega skráið þátttöku á hr.is/kisill

Háskólinn í Reykjavík fagnar því í ár að 50 ár eru liðin frá stofnun Tækniháskóla Íslands sem
sameinaður var HR árið 2005. Hluti af hátíðarhöldunum er opin fyrirlestraröð í HR þar sem fræðimenn
fjalla um rannsóknir á kjarnasviðum háskólans: tækni, viðskiptum og lögum.

VBvorumedhondlun.is
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Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.
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Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Málarar

Bobcat 430 FT
3,7 tonn
3.000 vinnustundir

Gott eintak
VERÐ kr. 3.800.000 + vsk.

REGNBOGALITIR
Alhliða málningarþjónusta.
Fagþjónusta. Vönduð vinnubrögð.
Sími. 891 9890 malarar@simnet.is
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna.
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

KEYPT
& SELT

Til sölu

LITASKIL EHF
Getum bætt við okkur verkefnum.
lögg. Málarameistari. Fagleg
vinnubrögð og sanngjarnt verð. S. 659
7903 og 841 0490.

BÍLL DAGSINS

Búslóðaflutningar

DAF XF 105/460 FTG
Árgerð 2007
Ekinn 449.300 km

VERÐ kr. 5.500.000 + vsk.

Tilboð kr.

Nissan X-Trail Eleg
gance

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

Nýskráður 6/2006, ekinn 148 þús.km., bensínn, sjálfskiptur.

1.299.000

Verð kr. 1.790.000

SENDIBILL.IS
Búslóðaflutningar, píanóflutningar,
gerum tilboð í búslóðaflutninga út
á land. Almenn sendibílaþjónusta. S.
772 3222

Samskipti annast uppsetningu
Stimpla. Einnig getur þú hannað þinn
eigin stimpil á samskipti.is, S:5807820 eða sendu fyrirspurn á sala@
samskipti.is

Húsaviðhald

CHEVROLET

Jungheinrich EFG216
Lyftigeta 1,6 tonn
Lyftihæð 3,3 metrar

Captiva 7 manna

Accord Exective 2.4i

Nýskráður 3/2013, ekinn 43 þús.km., dísil, sjálfskiptur.

Nýskráður 8/2008, ekinn 81 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.890.000

Verð kr. 3.350.000

VERÐ kr. 1.490.000 + vsk.

Eigum fleiri verksmiðju
uppgerða lyftara á lager.

KAB GÆÐASÆTI

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK FLOTUN

HONDA

Ný gámahús til sölu - tilbúinn til
afhendingar. Verð frá 990.000.- auk
vsk. Upplýsingar í síma 824-0672
DS-Lausnir ehf

Getum bætt við okkur verkum í
flísalögnum, múrverki og
múrviðgerðum.
Áratuga reynsla og vönduð
vinnubrögð
Tímavinna og tilboð

Gormasæti M60

HONDA

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

HONDA

Civic

CR-V Panorama

Nýskráður 8/2014, reynsluakstursbíll, dísel, 6 gírar.

Nýskráður 1/2008, ekinn 92 þús.km., bensín, 6 gírar.

Verð kr. 3.990.000

Verð kr. 2.790.000

Lágbyggt sæti, hagstætt verð.
Hentar m.a. í smávélar,
dráttarvélar, lyftara og báta.

VERÐ kr. 71.271 m/vsk.

HYUNDAI

Loftsæti 856 12V dæla
Öflugt gæðasæti í vinnuvélar
og dráttarvélar.

VERÐ kr. 208.330 m/vsk.

HONDA

Santa Fe II

Jazz 1.4i

Nýskráður 8/2007, ekinn 138 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 3/2007, ekinn 74 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.990.000

Verð kr. 1.290.000

BARSTÓLAR - 2 STK
TIL SÖLU GRÁIR !
Tökum að okkur stærri og smærri
verkefni f. einstaklinga og húsfélög.
Fagmenn á öllum sviðum. B. R Bygg
ehf S. 858 3373 brbygg@simnet.is

Segis barstólar - Noon - eftir
Archirivolto Design. Hægt að skoða
nánar á www.segis.it er með 2
steingráa eins og á mynd. Óska eftir
tilboði. Uppl. í s. 663 3313

Nudd
Ertu með stirðar mjaðmir, verki niður
í læri. Eða viltu koma og slaka á í
notarlegu umhverfi? Nuddstofan Jera
Síðumúla. S. 659-9227.

Spádómar

PEUGEOT

EIKAR SKENKUR TIL SÖLU !
Lengd 150cm, br. 50cm og hæð 90cm.
Verð 65þús. Uppl. í s. 663 3313

Gormasæti 11K1

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

VERÐ kr. 142.542 m/vsk.
SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

SPÁSÍMINN 908 5666
Járnháls 2 - 110 Reykjavík

Avensis Sol 1.8i

Nýskráður 8/2013, ekinn 7 þús.km., dísel, 5 gírar.

Nýskráður 5/2006, ekinn 116 þús.km., bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.590.000

Verð kr. 1.590.000

Óskast keypt

Flott sæti á góðu verði.
Meðalhátt bak. Hentar m.a.
í allar gerðir af dráttarvéla
og skotbómulyftara.

S: 414-8600

TOYOTA

208 Active

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00
Laugardaga milli
kl. 12:00 og 16:00
Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is
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Óskast keypt

útboð

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

ÚTBOÐ
GRJÓTVÖRN Á LANDFYLLINGU
LIN
NGU
Á KÁRSNESI
Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í gerð
geerð brimvarna
b
utaná landfyllingu á Kársnesi.
Í verkinu felst að byggja upp brimvörn utaná
núverandi landfyllingu á Kársnesi með ﬂokkuðu
grjóti. Grjótið er til staðar á Kársnesi.
Helstu magntölur eru:
Lengdir brimvarnargarðs
Flokkuð grjótvörn
Kjarni

HÚSNÆÐI

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)
Upplýsingar í síma 661 7000

Til bygginga

760 m
25.000 m³
20.000 m³

Útboðsgögn verða seld á kr. 10.000 – í þjónustuveri
Kópavogs Fannborg 2 frá og með miðvikudeginum
24. september 2014.
Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn
7. október 2014 fyrir kl. 11:00 og verða þau þá
opnuð í viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta.

HARÐVIÐUR TIL
HÚSBYGGINGA.
SJÁ NÁNAR Á:
WWW.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.

TIL LEIGU 80- 400 FM
HÚSNÆÐI MEÐ ALLT
AÐ 4M LOFTHÆÐ
MIÐSVÆÐIS Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Óskar eftir starfsfólki sem hafið
getur störf sem allra fyrst.
Æskilegt er að umsækjendur
hafi einhverja reynslu á sviði
vefnaðar.
Umsóknir með ferilskrá óskast
sendar á netfangið
vonta@simnet.is

Herbergi m/húsgögnum,
sérbaðherbergi og aðgangur að
eldhúsi til leigu í Trönuhrauni 10, Hfj.
S. 899 7004.

Atvinnuhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS

GEYMSLUHÚSNÆÐIÐ
AUÐNUM II, 190 VOGAR.

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Rvk. S. 698
8301 www.tantra-temple.com

Bæjarbakarí í Hafnarfirði óskar
eftir að ráða fólk í fullt starf í
afgreiðslu. Íslenskukunnátta skilyrði.
Umsóknareyðublöð á bakari.is Uppl. í
s. 555 0480

Tjaldvagnar, fellihýsi, bílar, bátar,
mótorhjól ofl. Opið helgina 27. - 28.
september og 4. - 5. október frá kl. 11
til 18. Uppl. í s. 895 3176 & 864 3176

WILSON‘S PIZZA LEITAR
AF STARFSFÓLKI Í
EFTIRFARANDI STÖÐUR:
Pizzabakara - Pizzasendlum Símsvörun og í afgreiðslu í lúgu
(Drive in Vesturlandsvegi) Áhugasamir vinsamlegast
sendið umsókn með ferilskrá og
mynd á netfangið:
atvinna@wilsons.is

Ökukennsla

WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

ATVINNA

Kenni allan daginn Toyota 2011,
hjálpa við endurtökupróf og
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863
7493.

Atvinna í boði

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu
eða leigu!

HLÖLLABÁTAR
Starfsfólk óskast á dag ,kvöld,
nætur og helgarvaktir 18 ára
aldurstakmark. Íslensku kunnátta
skilyrði.
Umsóknir sendist á
hlollabatar@hlollabatar.is

HEIMILIÐ

KORNIÐ
SAMHJÁLP ÓSKAR EFTIR
FÓLKI Í SÍMASÖLU.
Góð laun í boði. Dag- og
kvöldvaktir.

Dýrahald
8 mán.hundur, vantar nýtt heimili.
Uppl. í síma 8481476.

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

TILKYNNINGAR

Einkamál

Geymsluhúsnæði

Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2.
Aðgangur kl. 8-22 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 564-6500.

Nudd

Vanur flakari óskast. Trained filletter
needed. Erum í Hafnafirði. Uppl. í s.
899 8033

Iðnaðarhúsnæði til leigu, 122fm +
milliloft í Lindum Kópavogi. Uppl. í s.
698 5454

Búslóðageymsla og flutningar. Gott
verð, sækjum og sendum. S. 615-5005.

HEILSA

Opinn og ófeiminn einstaklingur
óskast til samstarfs, engin reynsla
nauðsynleg, áhugasamir sendið email
á nuddstofa09@gmail.com.

Nýbýlavegi og Auðbrekku (gömlu
Toyota húsunum) hentar undir
léttan iðnað, heildsölur o.fl greið
aðkoma að húsnæðinu, frábært
auglýsingagildi, matvöruverslanir,
veitinga og kaffihús í göngufæri.
Uppl. veitir Sverrir í s. 661-7000

GEYMSLULAUSNIR.IS

kopavogur.is

STÆRSTI
HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS

Húsnæði í boði

FRAMSÆKIÐ
VEFNAÐARIÐNAÐARFYRIRTÆKI VONTA
INTERNATIONAL EHF.

Upplýsingar í s. 699-0005 frá
kl.12-20 alla virka daga eða á
annamc@samhjalp.is

Starfsfólk óskast í Kornið í Spöng,
Grafarvogi og Hjallabrekku, Kópavogi.
Vinnutími 06:50-12:30 alla virka daga.
Umsóknir sendist à umsokn@kornid.is

Blaðberinn
bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.
Blaðberinn...

STARF I VEITINGAHÚSI.
Óskum eftir starfsmanni í nýtt
veitingahús við Suðurlandsbraut.
Vinnutími 11-22. Nánari uppl. í síma
662-4010

...góðar
óðð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

fasteignir

Gilsárstekkur 1

1 0 1

Vel skipulagt einbýli með nýinnréttaðri aukaíbúð.
Opið hús á morgun ﬁmmtudag frá kl. 17:30-18:00

Reykjavík

Garðastræti 16

S

PIÐ

HÚ

O

Lundur 3, 200 Kópavogur

Nýtt í einkasölu vel skipulagt 223,5 fm einbýlishús með aukaíbúð á
þessum vinsæla stað alveg við Elliðaárdal. Fimm svefnherbergi auk
íbúðar, sjónvarpshol, góðar stofur, sólstofa, gestasnyrting, endurnýjað baðherbergi. Fataherbergi inn af hjónaherbergi. Gróinn garður
og mörg bílastæði á lóð. Verð 61,9 m. Uppl. veitir Þórunn Pálsdóttir í
s: 773-6000 eða í thorunn@valholl.is

Ingólfur
Gissurarson
s: 588-4477
Lögg.fast.Sali

Þórunn
Pálsdóttir
s: 773-6000
Sölumaður

Stórglæsileg ca 160
OP
IÐ
fm penthouseíbúð
HÚ
á 10 hæð. Íbúðin er
S
stórglæsil. hvar sem á er
litið og er innréttuð og
hönnuð á smekklegan
hátt. Allar innréttingar,
fataskápar og hurðir
eru úr eik. Gólfefni eru
eikarparket og flísar.
Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu. Stórar þaksvalir meðfram
allri íbúðinni með stórkostl. útsýni til sjávar og borgar.
Mikil lofthæð sem gefur eigninni skemmtilegt yfirbragð.
Eignin verður sýnd miðvikudaginn 24. september
milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 3436

OPIÐ HÚS
Fimmtudag 25. sept. 18:00 - 18:30

Inngangur frá Ö
Öldugötu
Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Falleg 102 fm neðri hæð
Fallegt og reisulegt fjórbýlishús
Mikil lofthæð í íbúðinni
Frábær staðsetning

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

38,9 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is
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fasteignir

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

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

Matreiðslumaður
Leitum að fjölhæfum og
framsæknum matreiðslumanni sem hafið getur
störf sem fyrst.
sushisamba.is

MÓAFLÖT 12 - GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Á FLÖTUNUM Í GARÐABÆ
S
HÚ
Ð
G
PI DA

O Í

Umsóknir sendist til
eythor@sushisamba.is

60,é,5
9(5.$0(11
0Ô5$5$5

Eignin verður til sýnis frá kl. 17.15 - 17.45
210,4 fm. einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 48,8 fm. innréttuðum bílskúr á Flötunum í Garðabæ. Húsið var nánast allt endurnýjað hið innra
og ytra fyrir ca. 5 árum síðan og er í mjög góðu ástandi. Gólfefni eru ný og gólfhitalagnir í öllu húsinu. Allar innréttingar, innihurðir, eldhús,
baðherbergi og lýsing í loftum eru endurnýjuð. Rúmgóð setustofa, borðstofa og stór skáli opinn við stofu. Hjónasvíta með miklum fataskápum.
Að utan var húsið einangrað uppá nýtt og klætt með flísum. 1.046 fm. gróin lóð með verönd til suðurs og fallegri lýsingu. Verð 79,9 millj.

HUXPPHêYDQDVPLêL
YHUNDPHQQRJP~UDUDVHP
yVNDHIWLUPLNLOOLYLQQX
+$1'$)/(+)

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

V
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Lundur 4

Fossvogsdalnum
í Kópavogi
• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• 100 til 155 fm
• Álklætt hús og yfirbyggðar svalir
• Stutt í alla þjónustu

www.bygg.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

BYGG byggir á 29 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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LAUSN
SÍÐUSTU
SUDOKU

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.

Myndasögur


6LQGUL6LQGUDVRQKHLPV§NLUVDQQNDOOD±DIDJXUNHUDVHP
RSQDKHLPLOLV®QI\ULU¢KRUIHQGXP

PONDUS

Eftir Frode Øverli

Golfferð?
Til Spánar? Já,
auðvitað vil ég
koma með!

*V£F¨VX
PL±YLNXGDJVNY·OG

Í viku
42 …

Bíddu,
leyfðu mér
að skoða
dagatalið!

Nei, vika 42 Og allar vikur
passar illa … það sem eftir
og líka 43. er, sýnist mér!

/0
0«XXMVWTVIXXMV
5LNNDIHU±DVWXPODQGL±®
Q¾MXP¿¢WWXPVHPIMDOOD
XPKROODQPDWKUH\ILQJX
RJKHLOVX

GELGJAN

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Vísindin segja mér að
mannsheilinn sé ekki
almennilega þroskaður
fyrr en maður er orðinn
rúmlega tvítugur.

/0
6IWXPIWW

Svo vísindin
segja að það
að refsa honum
fyrir að taka
bílinn þinn gæti
verið óréttlátt.

6HLQQLKOXWLEUHVNUDUIUDP
KDOGVP\QGDUVHPE\JJ±HU¢
VDPQHIQGULVN¢OGV·JXHIWLU
:LOOLDP%R\GXP¢VWLUVYLN
RJXQGLUIHUOL

/0
'SZIVX%JJEMVW

Vísindi
písindi …
við skulum
refsa
honum!

Sérstaklega framheilinn, sem sér um
skynsamlega hugsun.

BARNALÁN

Núna
hljómarðu
eins og
móðir!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

UL±MD¿¢WWDU·±LQDI
&RYHUW$IIDLUVVHPIMDOODU
XPXQJDNRQXVHPU¢±LQ
HUWLOVWDUIDKM¢EDQGDU®VNX
OH\QL¿M´QXVWXQQL&,$

Við skulum vona
að hún sé ekki
að búast við
svona þægindum
í framtíðinni.

/0
8LI*MVQ
'UDPDW®VNP\QGVHPIMDOODU
XPI´WEROWDEXOOXURJVNLSX
ODJ±DVWDUIVHPL¿HLUUD

SKÁK

SPAKMÆLI DAGSINS
„Annaðhvort ertu femínisti eða karlremba/kvenhatari. Það
er enginn kassi sem heitir „annað“.“

/0
&EF](EHH]

Ani DiFranco.

9DQGD±WDOVHWWEDUQDHIQLRJ
VNHPPWLOHJLU¿§WWLUI\ULU
\QJVWX¢KRUIHQGXUQDDOOD
GDJD¢.UDNNDVW·±LQQL

7

9

3

4

10

11

13

14

15

16

21

17

19

20

Vignir Vatnar Stefánsson (1.963)
hafði svart gegn Tékkanum Martin
Nehyba (1.806) í fjórðu umferð HM
ungmenna í Durban í Suður-Afríku.
Svartur á leik:

KROSSGÁTA
LÁRÉTT
2. gáski, 6. í röð, 8. sjáðu, 9. tækifæri,
11. hvort, 12. skermur, 14. helmings,
16. fisk, 17. í viðbót, 18. skjön, 20. slá,
21. megin.

8

12

18

5

LÓÐRÉTT
1. loga, 3. í röð, 4. framlag, 5. hrós,
7. afturhluti, 10. sprunga, 13. spíra,
15. ílát, 16. tunna, 19. átt.
LAUSN

LÁRÉTT: 2. ærsl, 6. áb, 8. sko, 9. lag,
11. ef, 12. skjár, 14. hálfs, 16. ál,
17. auk, 18. mis, 20. rá, 21. aðal.

6



2

1

LÓÐRÉTT: 1. báls, 3. rs, 4. skerfur,
5. lof, 7. bakhlið, 10. gjá, 13. ála,
15. skál, 16. áma, 19. sa.

*DPDQ¿¢WWDU·±XPXQJDQ
PDQQVHPYHU±XU´Y§QW
ID±LU¿HJDUVW»ONXEDUQHU
VNLOL±HIWLU¢G\UD¿UHSLKDQV

/0 
&EVREIJRMEPPEHEKE

Gunnar Björnsson

22. … Rxb2! Hvítur gafst upp enda
tapar hann manni. Vignir hafði 3½
vinning eftir 5 umferðir en hann
teflir í flokki 12 ára og yngri.
www.skak.is Arionbankamótið hefst
á Akureyri í kvöld.

ALLT FYRIR
BAÐHERBERGIÐ

SANTO BAÐINNRÉTTING

100 x 45 x 54 cm hvítur neðri skápur
með 2 skúffum með hæglokun
og handlaug úr marmaralíki.
Handlaugartæki og spegill fylgja ekki.

29.995.FOCUS E HANDLAUGARTÆKI
Krómuð, með lyftitappa.

9.995.-

FOCUS E ELDHÚSTÆKI

Krómuð, með sveiflukrana.

12.995.-

PRECISION JOY
BLÖNDUNARTÆKI M. HITASTILLI

Krómuð, með vatnssparnaðarkerfi
og brunavörn. Sturtubarki fylgir ekki.
Rósettur og
hjámiðjur fylgja.

29.995.-

PRECISION JOY
BLÖNDUNARTÆKI M. HITASTILLI
FYRIR BAÐKER EÐA STURTU

Krómuð. Hitastillir fyrir baðker/sturtu.
Rósettur og
hjámiðjur fylgja.

38.995.-

SANTORINI
BAÐINNRÉTTING

59.995.-

60 x 55 x 46 cm. Hvít. Neðri skápur með hæglokun á skúffum,
keramíkhandlaug og spegilskápur með speglahurðum og lýsingu.
230 V innstunga. IP44-vottuð. Fullsamsett. Handlaugartæki fylgja ekki.

Auglýst verð gildir frá fimmtudeginum 25. september til og með miðvikudeginum 1. október 2014.
Gildir á meðan birgðir endast.

BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is
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Birt með fyrirvara um innsláttarvillur og verðbrengl.
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AKUREYRI
GLERÁRGÖTU 30
Sími 414 1730

26.9990

HÚSAVÍK

GARÐARSBRAUT 18A
Sími 464 1600

189.990
279.990
VERÐ ÁÐUR
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89.9990
VERÐ ÁÐUR
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0

0
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0

-90.00

-30.00
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VERÐ ÁÐUR

17.9990
17

EGILSSTAÐIR
KAUPVANGI 6
Sími 414 1735

%
8
-3

7.990

VERÐ ÁÐUR

KEFLAVÍK
HAFNARGÖTU 90
Sími 414 1740

1122.9990

SELFOSS

AUSTURVEGI 34
Sími 414 1745

AKRANES
ÞJÓÐBRAUT 1
SÍMI 431 333

HAFNARFJÖRÐUR
REYKJAVÍKURVEGI 66
Sími 414 1750
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MENNING
Raddir innﬂytjenda
í bókmenntum
Fjallað um bækur eftir Doris Lessing og Samson
Kambalu á bókakaffi í Gerðubergi í kvöld.
Hildur Knútsdóttir og Sigfríður
Gunnlaugsdóttir hafa umsjón
með bókakaffi í menningarmiðstöðinni Gerðubergi í kvöld
klukkan 20. Þær fjalla um raddir innflytjenda í bókmenntum,
með áherslu á höfunda sem flutt
hafa til og frá Afríkuríkjum.
Sérstaklega verður fjallað um
rithöfundinn Doris Lessing en
hún var í raun alls staðar „innflytjandi“, bæði í Evrópu og í
Afríku. Einnig verður rætt um
bókina The Jive Talker; Or How
to get a British Passport eftir
malavíska höfundinn Samson
Kambalu.
Bókakaffið hóf göngu sína í
Gerðubergi haustið 2011 og er
hluti af dagskrárröð sem boðið
er upp á á miðvikudagskvöldum
í samvinnu við Borgarbókasafn
Reykjavíkur. Markmiðið er að
kynna áhugaverðar bókmenntir
og ræða um þær á óformlegan
hátt svo og að sýna fjölbreytileika íslenskra bókmennta og
sagnamennsku. Aðgangur er
ókeypis og allir velkomnir.

RASTRELLI SELLÓKVARTETTINN „Sellóleikararnir voru magnaðir. Eins og áður segir voru þeir ákaflega fjörugir, samspilið var
pottþétt og þeir hristu erfiðustu tónahlaup fram úr erminni.“

Óþekkir sellóleikarar og mamma þeirra
TÓNLIST

ALLTAF INNFLYTJANDI Doris Lessing

var í raun alls staðar „innflytjandi“,
bæði í Evrópu og í Afríku.

Save the Children á Íslandi

★★★★★

Guðrún Ingimarsdóttir sópran
og Rastrelli sellókvartettinn
LISTASAFN ÍSLANDS
SUNNUDAGINN 21. SEPTEMBER

Ég heyrði strengjakvartett skilgreindan á eftirfarandi hátt á
sunnudagskvöldið: Fyrsta fiðlan
er góði fiðluleikarinn, önnur fiðlan
er lélegi fiðluleikarinn og víólan er
fyrrverandi fiðluleikarinn. Sellóleikarinn er hins vegar maðurinn
sem hatar fiðluleikarana.
Það var listrænn stjórnandi
Rastrelli sellókvartettsins sem
komst svo að orði á tónleikum í
Listasafni Íslands á sunnudagskvöldið. Samkvæmt skilgreiningunni samanstóð kvartettinn þar
af fjórum mönnum sem þola ekki
fiðluleikara. Ástæðan fyrir hatrinu er sú að fiðluleikarar fá alltaf að spila safaríku melódíurnar á
sinfóníutónleikum. Sellóin eru oftast í leiðinlega undirleikshlutverkinu. Það er óþolandi.
En ekki núna. Hér var enginn
fiðluleikari til að eyðileggja stemninguna. Sellóin voru allt í öllu. Og

samt ekki. Guðrún Ingimarsdóttir sópran söng með kvartettinum í
u.þ.b. helmingi dagskrárinnar.
Sambandið á milli hennar og
kvartettsins var dálítið spes.
Þegar Guðrún var ekki að syngja
spilaði kvartettinn eldfjöruga tónlist. Þar á meðal var 24. kaprísa
Paganinis. Hún var í hugmyndaríkri útsetningu eins sellóleikarans, Sergei Drabkin, sem útsetti
líka hin lögin á dagskránni. En
þegar Guðrún gekk inn í salinn
datt allt í dúnalogn. Maður fékk
að heyra íslenska vögguvísu, Við
gengum tvö, o.s.frv. Það var eins
og sellóleikararnir væru snarvitlausir krakkar að leika sér inni í
stofu, en Guðrún væri mamma
þeirra. Þegar mamman labbaði inn
í stofuna hegðuðu krakkarnir sér
almennilega. En um leið og hún fór
út voru þeir komnir upp um alla
veggi á ný.
Guðrún er frábær söngkona og
hún er stórglæsileg á sviði. Hún
söng af gríðarlegri tilfinningu og
tæknilegum yfirburðum. Röddin
var tær og fókuseruð, kraftmikil og fögur. Djasslögin eftir hlé,
eins og t.d. Night and Day eftir
Cole Porter og I Got Rythm eftir

Gershwin voru þó ekkert sérstaklega sannfærandi hjá henni. Slík
lög þurfa aðeins hrárri söngstíl.
Guðrún er of skóluð sem óperusöngkona. En hún söng lögin engu
að síður vel á sinn hátt, því er ekki
hægt að neita.
Sellóleikararnir voru magnaðir.
Eins og áður segir voru þeir ákaflega fjörugir, samspilið var pottþétt og þeir hristu erfiðustu tónahlaup fram úr erminni. Þetta með
að Guðrún væri eins og mamma
þeirra fjaraði smám saman út, og
undir það síðasta var söngkona og
kvartett eins og ein manneskja.
Það var skemmtilegt.
Loks ber að nefna að það var
ánægjuleg upplifun að fara á tónleika í Listasafni Íslands. Ég held
að ég hafi ekki gert það síðan
Harpan var opnuð. Hljómburðurinn í safninu er prýðilegur og það
er gaman að vera innan um öll
flottu málverkin. Ég vona að ég
fái að fara oftar á tónleika þarna
í framtíðinni.
Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Flottir tónleikar með
frábærri söngkonu og fjórum afburða
sellóleikurum.
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STJARNA KVÖLDSINS Sigríður Thorlacius verður í aðalhlutverki á opnunartón-

leikum Múlans í kvöld.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sigríður á opnunartónleikum Múlans
Jazzklúbburinn Múlinn hefur haustdagskrána á
Björtuloftum í Hörpu klukkan 21 í kvöld.

stærsti rafgeymaframleiðandi
í heiminum

2SHKKHMFGE [2¨LH[VVV
[
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Jazzklúbburinn Múlinn er að hefja
starfsemi sína á nýjan leik eftir
sumarfrí og býður upp á tónleika
með söngkonunni Sigríði Thorlacius í aðalhlutverki sem opnunaratriði. Söngkonan kemur fram
ásamt Múlasextettinum sem skipaður er Birki Frey Matthíassyni
sem leikur á trompet, saxófónleikurunum Hauki Gröndal og Ólafi
Jónssyni, píanóleikaranum Eyþóri

Gunnarssyni, Þorgrími Jónssyni
sem leikur á bassa og trommuleikaranum Scott McLemore.
Leikin verður tónlist frá fimmta
áratugnum í anda Als Cohn, Zotts
Sims og fleiri ásamt útsetningum
af ýmsum djassperlum sem Sigríður syngur.
Tónleikarnir, sem hefjast klukkan 21, fara fram á Björtuloftum á
5. hæð í Hörpu.

KVÖLDOPNUN Í ELKO LINDUM!
Í tilefni af útgáfu FIFA 15 verður opið
til miðnættis í kvöld í Elko Lindum.

Sala og afhending
gá
forpöntunum hefstt kl. 22:00
Tilboð á völdum vörum.
Sjá nánar á elko.is//fifakvold
Vilt þú fá frítt eintak af FIFA 15?
ELKO
O dregur út 10 heppna viðskiptavini
sem kaupa FIFA 15 fyrir 25. september
48“
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Verð áður: 159.995

119.995

ánuð, i
41155naðakvar.xtaállaum
2.4
st kortalán
eðmiaðað12
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12
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3G
573G
5-57
5V5PIIRE V
ASPIRE

alls 148.975

ACNXMQ
NXMQ4E
NX
XMQ4E
MQ4ED016
MQ4
D016

49.995
VARP
ÓNVA
SJÓN
SJ
LED S
LED
32W1333N
32W1
333N
33N
3N
N

Verð áður: 29.995

19.995

3afs3%
láttur

27“

miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán,
alls 55.825 kr.

LED SK
LE
KJÁ
J R
SA LS27C59
SAM
SA
590
90H
HS

y

Verð áður: 49.995

34.995

P
PS3S
ONYW
N
H

eða
eð
ð 33.3
.35
35588 kr.
kr á mánuððii

miðað við 12 mánaða vaxta
laust kortalán,
alls 40.300 kr.

Verð áður: 7.995

4.995

67567
5-75
75
50g
0grr

777

miðað við 12 mánaða vaxtalaust kortalán,
alls 128.275 kr.

láttur
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DVD og Blu
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á ði
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Virkar fyrir
ir PS
PS3 og PS
S4
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LLSJÓN48V
XE
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láttur
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S5500
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SOUND ON SIGHT

Hvernig tölvuleikir tengja mann

EYE FOR FILM

FRÁBÆR TÓNLIST, MÖGNUÐ SAGA
BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK

BAKÞANKAR
Kjartans Atla
Kjartanssonar




NEW YORK OBSERVER

ARIZONA REPUBLIC

Í SKÝJUNUM James og Sofia eru hjón.
NORDICPHOTOS/GETTY

FRAMLEIÐENDURNIR STEVEN SPIELBERG
OG OPRAH WINFREY BJÓÐA ÞÉR UPP Á
SANNKALLAÐA VEISLU
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veruleikanum, en líklega er þetta frekar
spurning um að geta einbeitt sér að einhverju nýju sem fangar huga manns. Í
síðustu viku tók ég viðtal við Vigdísi
Hauksdóttur, þingmann Framsóknarflokks og formann fjárlaganefndar
Alþingis. Hún sagðist þá spila leikinn
Candy Crush til að skerpa á rökhugsun. Það er auðvelt fyrir þá sem spila
ekki tölvuleiki reglulega að afskrifa
þessi orð Vigdísar, en við sem spilum tölvuleiki skiljum hana örugglega flest.

Söngvarinn James Blunt gekk að
eiga Sofiu Wellesley á Mallorca
á Spáni á föstudaginn. Parið lét
gefa sig saman hjá borgaralega
í London þann 5. september en
ákvað að halda almennilegt brúðkaup á Spáni.
James er hvað þekktastur fyrir
slagarann You’re Beautiful en
Sofia er afabarn hertogans af Wellington.
James og Sofia byrjuðu saman
árið 2012 og opinberuðu trúlofun
sína í desember í fyrra.
- lkg

ANNAR stjórnmálamaður sem
spilar tölvuleiki eftir erilsaman dag
er Frank Underwood, sem Kevin
Spacey leikur í þáttunum House of
Cards. Þó svo að þetta séu leiknir

EGILSHÖLL
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TÖLVULEIKUR

KEFLAVÍK

BÚIÐ SPIL Kris er búin að sækja um
skilnað við Bruce.
NORDICPHOTOS/GETTY

AKUREYRI
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Sækir um
skilnað

75<**è8ìe50,è$É

BYGGÐ Á SAMNEFNDRI METSÖLUBÓK
MYND SEM ENGIN MÁ MISSA AF!

Raunveruleikastjarnan Kris Jenner er búin að sækja um skilnað
við eiginmann sinn, Bruce Jenner,
fyrrverandi tugþrautarkappa, ellefu mánuðum eftir að þau skildu
að borði og sæng.
Kris sækir um sameiginlegt forræði yfir sautján ára dóttur þeirra,
Kylie, en Kendall dóttir þeirra
blandast ekki inn í skilnaðinn þar
sem hún hefur náð átján ára aldri.
Kris á auk dætranna tveggja fjögur börn, þau Kourtney, Khloé, Kim
og Robert Kardashian.
Kris vill einnig eiga alla skartgripi sína og annað sem hún hefur
eignast eftir að þau skildu að borði
og sæng.
- lkg



THE NOVEMBER MAN
PÓSTURINN PÁLL ÍSL. TAL2D

KL. 8 - 10.25
KL. 3.30 - 5.45

PARÍS
Í NORÐURSINS
LET´S BE COPS

KL. 3.30 - 5.45 - 8
KL. 5.45 - 8 - 10.20

STJÖRNULEIKUR Þorsteinn Bachmann
fer með eitt af aðalhlutverkunum í
Vonarstræti.

EXPENDABLES
KL. 10.10
AÐ TEMJA DREKANN 2 ÍSL. TAL2D KL. 3.30


A WALK . . . THE TOMBSTONES
THE MAZE RUNNER

KL. 5.30 - 8 - 10.30
KL. 5.30 - 8 - 10.30

PARÍS NORÐURSINS
VONARSTRÆTI

KL. 5.45 - 8 - 10.15
KL. 5.20 - 8 - 10.40

ÞRIÐJUDAGUR ER TILBOÐSDAGUR

LAUGARÁSBÍÓ

Sýningartímar

WALK AMONG TOMBSTONES 5:45, 8, 10:20
MAZE RUNNER

8, 10:20

PÓSTURINN PÁLL 2D

5:45

THE NOVEMBER MAN

10

PARÍS NORÐURSINS

5:50

LUCY

8

TÖLVULEIKIR virðast þó enn hafa einhvern neikvæðan stimpil. En í þeim felast
ótrúlega mikil sóknarfæri, sérstaklega
á menntasviðinu. Í tölvuleikjum leynist
nefnilega mikill fróðleikur sem hægt er
að nýta á jákvæðan hátt. Í staðinn fyrir
að mála skrattann á vegginn þegar kemur
að tölvuleikjanotkun barna og unglinga
þurfum við að reyna að skilja áhugann.
Hræðsluáróðurinn gegn tölvuleikjum, þar
sem sagt er að öll börn sturlist á því að
vera of mikið í tölvunni, virðist ekkert hafa
virkað. Iðnaðurinn heldur áfram að vaxa
og dafna.

EN þó að tölvuleikirnir samrýmist kannski
ekki gömlum gildum er ekki þar með sagt
að þeir séu slæmir. Þess vegna er málið,
eins og með allt annað, að taka þátt í
gleðinni og njóta lífsins, áður en ævin er öll
og við verðum Game Over.

★★★★★

Fifa 15
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KL.5.30 - 8 - 10.30
KL.5.30 - 8 - 10.30

þættir þá endurspegla þeir ákveðinn raunveruleika. Tölvuleikjaiðnaðurinn er í stöðugum vexti og er metinn á tíu þúsund milljarða króna. Og ástæðan fyrir því að hann
vex er að fólk á mínum aldri – sem hefur
alla tíð spilað tölvuleiki – er að eldast og
verða virkari neytendur.

Stórkostlegur aðalréttur en
meðlætið síðra

KRINGLUNNI 1Ó0(58è67,

THE MAZE RUNNER
THE MAZE RUNNER LÚXUS

egar ég kem heim eftir annasaman
dag veit ég fátt betra en að setjast upp
í sófa og kveikja á PlayStation-tölvunni.
Þannig get ég á skjótan hátt komist úr annríki hversdagsins inn í annan heim. Og
þetta hef ég gert frá því að ég var lítill, því
eins og margir á mínum aldri hef ég spilað
tölvuleiki frá unga aldri.

KANNSKI má kalla þetta flótta frá raun-

Giftu sig
á Mallorca
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Keppir um
Óskarinn
Meðlimir Íslensku kvikmyndaog sjónvarpsakademíunnar hafa
valið kvikmyndina Vonarstræti
sem framlag Íslands til Óskarsverðlauna á næsta ári. Vonarstræti
mun því keppa fyrir Íslands hönd
um Óskarsverðlaunin fyrir bestu
kvikmynd á erlendu tungumáli.
Handritið skrifuðu þeir Birgir
Örn Steinarsson og Baldvin Z, sem
leikstýrir einnig myndinni. Framleiðendur eru þeir Júlíus Kemp og
Ingvar Þórðarson hjá Kvikmyndafélagi Íslands.
Tvær íslenskar kvikmyndir hafa
hlotið tilnefningu til Óskarsverðlauna. Börn náttúrunnar eftir Friðrik Þór Friðriksson var tilnefnd
árið 1992 í flokknum besta erlenda
kvikmyndin og árið 2006 var Síðasti bærinn eftir Rúnar Rúnarsson
tilnefnd í flokknum besta leikna
stuttmyndin.
- sks

PlayStation 4

Ef Fifa 15 væri máltíð myndi aðalrétturinn vera frábær en meðlætið
ekkert sérstakt. En aðalrétturinn
er afar glæsilegur í þetta skiptið og greinilegt að David Rutter,
framleiðslustjóri Fifa-leikjanna,
og félagar hafa lagt mikið í að
bæta stemninguna í leiknum. Að
skora sigurmark á heimavelli er
hreinlega upplifun; myndavélin hristist og allt ætlar um koll
að keyra. Búið er að hugsa út í
minnstu smáatriði, sem skipta
gríðarlegu máli í upplifun manns
af leiknum. En þrátt fyrir þetta er
leikurinn talsvert frá því að vera
fullkominn. Hann á enn langt í
land þegar kemur að þeirri spilun
sem ekki gerist inni á vellinum;
þegar spilarar ætla sér að byggja
upp stórveldi í framkvæmdastjórahamnum (e. carreer mode).
Aldrei verið raunverulegri
Það má með sanni segja að enginn
Fifa-leikur hafi verið jafn nálægt
því að fanga raunveruleikann og
Fifa 15. Reyndar má yfirleitt segja
það um hverja uppfærslu af Fifa.
En stökkið er einstaklega stórt í ár.
Framleiðendum hefur tekist fullkomlega að fanga stemninguna á
mörgum af völlum Evrópu. Hvort
sem maður er á Selhurst Park eða
Nou Camp. Áhorfendur eru algjörlega með á nótunum og láta í sér
heyra ef heimaliðið skorar en
þegja ef gestirnir skora. Þekktir stuðningssöngvar margra liða
eru kyrjaðir þegar vel gengur.
Meira að segja vallarþulurinn
les tilkynningar, eins og hversu
margir eru á vellinum og að leikmenn aðalliðsins muni gefa eiginhandarráritanir næsta þriðjudag. Hver leikur er orðinn líkari
beinni útsendingu, þar sem dómarar og frægir leikmenn á varamannabekknum eru kynntir til
leiks auk þeirra tuttugu og tveggja
sem eru inni á vellinum. Grafíkin
á útsendingunni breytist svo eftir
því í hvaða deild er spilað og endurspeglar þá grafík sem notuð er
í sjónvarpsútsendingum í raun og
veru. Meira að segja línuverðirnir
fá að vera með, þegar þeir flagga
rangstöðu fer myndavélin á andlit
þeirra og má sjá þá brosa til leikmanna sem mótmæla.
Frábær spilun
Undirritaður hefur spilað alla
Fifa-leiki sem hafa komið út og
getur fullyrt að enginn leikur í
seríunni hefur látið eins vel að
stjórn. Rutter og félagar virðast
hafa endanlega fundið jafnvæg-

RAUNVERULEGUR Fifa-leikirnir hafa aldrei verið eins raunverulegir og Fifa 15.

ið í spiluninni. Vanir Fifa-spilarar skilja undirritaðan líklega
þegar hann segir að líklega hafi
sendingarnar aldrei verið eins
sanngjarnar, þær fara þangað
sem þær eiga að fara, en í undanförnum leikjum hefur maður
stundum haft á tilfinningunni að
sumar sendingar væru með sjálfstæðan vilja og færu þangað sem
þær vildu. Frá því að fyrstu Fifaleikirnir komu út hafa framleiðendur keppst við að minnka vægi
snöggra leikmanna. Í gegnum
tíðina hefur hraðinn verið lang
mikilvægastur þegar kemur að
styrkleika leikmanna. Nú virðist
sem framleiðendum hafi tekist
þetta, snöggir menn ná ekki alltaf fullum hraða, eins og gengur
og gerist í alvöru. Tímasetningar og tækni skipta meira máli en
áður og hjálpar það við að gera
spilunina frábæra.
Skotin eru orðin aðeins flóknari.
Nú þarf maður að hitta boltann
betur og markmennirnir verja
lausari skot betur en áður. En talandi um markmenn, þá eru þeir
líklega eini gallinn á spilun leiksins. Sumar markvörslurnar eru
frekar óraunverulegar, sérstaklega hvernig boltinn á það til að
detta dauður niður í teignum eftir
stórkostlega vörslu á föstu skoti.

upp frábæran söguþráð í íþróttaleikjum. Í Fifa virðist lítið hugsað
út í þessa þætti og er leikurinn því
rýrari fyrir vikið.
Þetta hefur Fifa þó bætt upp
með frábærri netspilun í gegnum
tíðina. Líklegt verður að teljast
að sú verði áfram raunin þegar
kemur að Fifa 15, en ekki er hægt
að segja um það að svo stöddu, því
leikurinn kemur út í kvöld og þá
fyrst fæst reynsla á hvernig netþjónarnir bregðast við álaginu.
Fifa hefur þó í gegnum tíðina staðið öðrum íþróttaleikjum framar í
netspilun og bjóða framleiðendur
upp á svipaða möguleika í spilun á
netinu og áður.

Meðlætið ekkert uppfært
Stærsti gallinn á þessari Fifamáltíð er meðlætið. Spilarar geta,
eins og alltaf, verið tiltekinn leikmaður og reynt að vinna sig upp
hjá einhverju liði, eða verið framkvæmdastjórar. Spilun þessara
þátta hefur ekkert verið uppfærð,
fyrir utan kannski að PlayStation
4 ræður betur við þunga valmynd
leiksins heldur en PlayStation 3
gerði. Rutter og félagar ættu að
horfa til NBA 2k-leikjanna, en þar
hefur mönnum tekist að byggja

Kjartan Atli Kjartansson

Mikilvæg uppfærsla
Útgáfa Fifa-leikjanna er orðin að
árlegum hátíðisdegi fyrir stóran
hóp tölvuleikjaspilara. Frá því
að leikurinn náði yfirhöndinni á
knattspyrnuleikjamarkaðnum –
eftir harða baráttu við Pro Evolution Soccer – hefur hann haldið
áfram að vaxa. Fifa 15 er mikilvæg uppfærsla í sögulegu samhengi. Langt er síðan spilun Fifaleiks hefur verið bætt jafn mikið.
Líklega þyrfti að fara aftur til ársins 2009 þegar Fifa 10 kom út, eða
jafnvel aftur til útgáfu Fifa 98, til
að sjá svipað stökk í spilun Fifaleiks.
NIÐURSTAÐA: Fifa 15 er raunverulegasti fótboltaleikur sem komið hefur
út. Aldrei hefur framleiðendum leiksins tekist jafn vel að fanga stemninguna í alvöru knattspyrnuleik, enda
virðast þeir hafa hugsað út í minnstu
smáatriði til að gera spilunina alveg
stórkostlega. Helsti gallinn er að Fifaleikina vantar upplyftingu í því sem
gerist ekki inni á knattspyrnuvellinum,
eins og þegar spilarar vilja byggja upp
lið sem framkvæmdastjórar.
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Heitar lummur geta breytt gangi leiksins
Íslenskur vöruhönnuður gerir nýtt spil þar sem þekktar jólakökur eru í aðalhlutverki.
„Íslendingar eru mikil spilaþjóð
og mig langar svo að koma þessum litlu, stuttu spilum meira inn,“,
segir Embla Vigfúsdóttir, listrænn
leikjahönnuður og höfundur fjölskylduvæna jólaspilsins „Hver stal
kökunni úr krúsinni?“. Hugmyndina að spilinu fékk Embla frá spili
sem hún átti sjálf. Hvenær hún byrjaði að gera þetta spil man hún ekki,
en allt í einu hafi prótótýpan verið
komin. „Svo tók ég hana bara með
mér hvert sem ég fór og fékk vini
mína til að prófa. Þannig að það

BARA GÓÐIR VINIR Kenny og Dolly

hafa verið vinir í rúmlega þrjátíu ár.
NORDICPHOTOS/GETTY

Sváfu ekki
saman
Sögusagnir um meint ástarsamband tónlistarfólksins Kenny
Rogers og Dolly Parton hafa
verið á kreiki áratugum saman en
Kenny segir í viðtali við Dan Rather að þau Dolly hafi aldrei sofið
saman, heldur aðeins daðrað mikið
hvort við annað.
„Við döðruðum hvort við annað
í þrjátíu ár og þannig varð sambandið enn rafmagnaðra. Ég held
að samband tapi svo miklu ef
maður fullkomnar það með kynlífi.
Við trúum bæði þeirri kenningu
þannig að við döðruðum mikið
fyrir framan þjóðina en það var
aldrei neitt meira,“ segir hann.
Alls er liðið 31 ár síðan Kenny og
Dolly sungu Islands in the Stream
og er vináttan enn jafn sterk. En
hvað metur Kenny mest við Dolly?
„Dolly er ekki með neina síu – ef
hún hugsar eitthvað kemur það út
um munn hennar og hún staldrar
ekki við til að hugsa: Kannski ætti
ég ekki að segja þetta.“
- lkg

tóku allir þátt í að þróa þetta,“ segir
Embla. Spilið er 35 spila stokkur og
er hvert spil mismunandi íslensk
jólakaka og svo er ein tóm krús.
Hver kaka hefur sinn hæfileika og
snýst spilið um að finna þann sem
er með tómu krúsina. „Mig langar
svo að koma þessu út fyrir jólin,
ég er viss um þetta verði rosa fín
möndlugjöf. En að framleiða svona
kostar sitt,“ segir Embla sem ætlar
að setja af stað söfnun fyrir spilinu
á Karolinafund strax í næstu viku.
segir Embla
- asi

Um spilið
■ Fjöldi þátttakenda getur verið frá 3
upp í að minnsta kosti 8.
■ Til að hrista upp í leiknum eru
nokkur atvikaspil í bunkanum sem
kallast lummur. Lummurnar hafa mismunandi hlutverk, þær geta til dæmis
komið þér aftur inn í spilið eða snúið
spilahringnum við.
■ Leikmenn hafa alltaf eitt spil á
hendi. Þegar leikmaður á leik dregur
hann eitt nýtt spil úr bunkanum, velur

um hlutverkið.

NORDICPHOTOS/GETTY
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Leikur í Magic
Mike XXL
Leikkonan Jada Pinkett Smith
er búin að hreppa hlutverk í
kvikmyndinni Magic Mike XXL,
framhald myndarinnar Magic
Mike sem var frumsýnd árið
2012.
„Það var karakter sem var
skrifaður fyrir karlmann en var
breytt í konu,“ segir Jada um
hlutverkið í samtali við Queen
Latifah.
Jada getur lítið meira tjáð sig
um hlutverkið en hún þarf þó
ekki að fækka fötum.
Channing Tatum, Matt Bomer,
Joe Manganiello, Alex Pettyfer
og Gabriel Iglesias snúa aftur í
sín hlutverk en samkvæmt Hollywood Reporter fengu Amber
Heard og Andie McDowell einnig
hlutverk í framhaldsmyndinni. -lkg

FALLEG SPIL Embla myndskreytir spilin
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EKKERT STRIPP Jada getur lítið sagt

síðan annað spilið og setur það út. Þá
er textinn á spilinu framkvæmdur og
næsti á leik.
■ Spilið hentar öllum aldurshópum,
en þau yngstu gætu þurft aðstoð við
að lesa á spilin.
■ Mikilvægast er að passa sig að vera
ekki gómaður með tómu krúsina á
hendi.
■ Frekari upplýsingar um spilið má
finna á www.emblav.com.
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Þórsvöllur er sá öruggasti

ÚRSLIT
OLÍSDEILD KVENNA
ÍBV - VALUR

27-25 (17-12)

Mörk ÍBV: Díana Dögg Magnúsdóttir 7, Ester
Óskarsdóttir 6, Jóna Sigríður Halldórsdóttir 5,
Vera Lopes 3, Telma Amado 2, Arna Þyrí Ólafsdóttir, Drífa Þorvaldsdóttir 1.
Mörk Vals: Sigurlaug Rúnarsdóttir 8, Jónína Líf
Ólafsdóttir 7, Marija Mugosa 3, Bryndís Elín Wöhler 3, Morgan Marie Þorkelsdóttir 2, Vigdís Birna
Þorsteinsdóttir 1, Ragnhildur Hjartardóttir 1.

STJARNAN - GRÓTTA

14-28 (7-15)

Mörk Stjörnunnar: Sólveig Lára Kjærnested 4/1,
Þórhildur Gunnarsdóttir 3/1, Guðrún Ósk Kristjánsdóttir 2, Guðrún Erla Bjarnadóttir 2, Stefanía
Theodórsdóttir 1, Esther Viktoría Ragnarsdóttir 1,
Tinna Laxdal 1.
Mörk Gróttu: Anna Úrsúla Guðmundsdóttir 6,
Eva Björk Davíðsdóttir 6/2, Anett Köbli 4, Lovísa
Thompson 4, Edda Þórunn Þórarinsdóttir 2,
Karólína Bærhenz Lárudóttir 2, Guðný Hjaltadóttir
1, Agnes Þóra Árnadóttir 1, Arndís María Erlingsdóttir 1, Sunna María Einarsdóttir 1.

FYLKIR - HAUKAR

27-22 (12-13)

Mörk Fylkis: Thea Imani Sturludóttir 6, Díana
Sigmarsdóttir 5, Sigrún Birna Arnardóttir 5,
Patrica Szölösi 3, Hildur Björnsdóttir 3, Ólöf
Kristín Þorsteinsdóttir 2, Kristjana Björk Steinarsdóttir 2, Hafdís Shizuka Iura 1.
Mörk Hauka: Karen Helga Díönudóttir 6, Áróra
Eir Pálsdóttir 3, Mrija Gedroid 3, Ragnheiður
Sveinsdóttir 2, Silja Ísberg 2, Viktoría Valdimarsdóttir 2, Ásta Björk Agnarsdóttir 2.

SELFOSS - FH

19-19 (12-8)

Selfoss: Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir 6, Carmen Palamariu 6, Kristrún Steinþórsdóttir 4, Kara
Rún Árnadóttir 2, Dagmar Oder Einarsdóttir 1.
FH: Ingibjörg Pálmadóttir 9, Rakel Sigurðardóttir 4, Aníta Mjöll Ægisdóttir 2, Heiðdís Rún
Guðmundsdóttir 2, Steinunn Snorradóttir 1,
Arnheiður Guðmundsdóttir 1.

HK - ÍR

29-17 (14-8)

Úttekt Fréttablaðsins á þeim völlum Pepsi-deildarinnar sem eru með upphárri stúku leiddu í ljós að Þórsvöllur á Akureyri er sá öruggasti. Handriðið á þeim velli er mun hærra en á hinum völlunum og ætti hann
þar af leiðandi að vera sá öruggasti. Kaplakrikavöllur er sá völlur sem er með lægsta handriðið í deildinni.
FÓTBOLTI Talsverð umræða hefur

skapast um öryggi áhorfenda eftir
slysið hörmulega sem varð á Þórsvelli fyrir rúmri viku.
Þá féll stuðningsmaður FH yfir
handriðið í stúkunni og féll með
andlitið beint á steypukant. Hann
mátti þakka fyrir að sleppa lifandi
úr fallinu þó svo hann sé ansi illa
farinn og verði lengi að ná fullri
heilsu.
FH-ingurinn, Harjit Delay, gagnrýndi aðstæður á Þórsvelli harkalega í viðtali við íþróttadeild um
síðustu helgi og sagði það ekki vera
spurningu um hvort heldur hvenær
illa færi á þessum velli. Hann sagði
handriðið vera stórhættulegt og að
börn væru í hættu á vellinum.
Fréttablaðið fór í smá úttekt á
þeim völlum þar sem fall úr stúku
er hátt. Sú úttekt leiddi í ljós að
hættulegasta stúkan er á þeim velli
sem Harjit fer oftast á – Kaplakrikavelli.
Það er ekkert handrið í Krikanum, aðeins steypukantur sem er
ekki nema 84 sentimetrar á hæð.
Á móti kemur að ef einhver lendir í
því að detta úr stúkunni í Krikanum
þá lendir hann líklega á grasi. Það
kemur reyndar smá steypukantur
út þar sem varamannabekkurinn er.
Handriðið á Stjörnuvelli er litlu
hærra, 87 sentimetrar, en fallið þar
er talsvert minna en úr stúkunni í
Krikanum. Ekkert gras er þó þar
fyrir neðan heldur harðar hellur.

Á Kópavogsvelli er handriðið mun
hærra eða heill metri. Ef menn falla
úr þeirri stúku bíða hellur fyrir
neðan rétt eins og í Garðabænum.
Stór markísa hangir svo yfir gryfjunni þar sem leikmenn ganga til
búningsherbergja og myndi hún
draga verulega úr fallinu ef einhver
færi þar niður.
Þórsvöllur er með hæsta handriðið af þeim stúkum þar sem hægt
er að slasa sig með því að falla úr
stúkunni. Hæðin á handriðinu, ef
staðið er eðlilega í stúkunni, er 121
sentimetri. Hægt er að klifra upp á
steypukant og þá er hæðin 82 sentimetrar. Fallið er aftur á móti hátt,
tæpir 4 metrar, og lendingarsvæðið
er hörð steypa.
Samkvæmt þessari úttekt er
Þórsvöllurinn öruggasti völlur
landsins þar sem stúkan er hátt uppi
og hægt að falla niður.
„Menn verða að fara eftir byggingarreglum og lögum er menn
byggja svona stúkur. Það er ekkert talað um hæð handriða í mannvirkjareglum KSÍ,“ segir Ómar
Smárason hjá KSÍ aðspurður hvort
Knattspyrnusambandið sé með einhverjar reglur um hæð handriða.
Í byggingarreglugerð er talað um
hæð handriða í fjölbýlum. Þar á hæð
handriða að vera 110 sentimetrar á
fyrstu hæð en 120 sentimetrar á annarri hæð og ofar. Þórsvöllurinn er sá
eini af áðurtöldum völlum sem uppfyllir þær kröfur. henry@frettabladid.is

Hæð handriða í stúkum fótboltavalla

ÞÓRSVÖLLUR

KAPLAKRIKAVÖLLUR

121 sm

84 sm

STJÖRNUVÖLLUR

KÓPAVOGSVÖLLUR

87 sm

100 sm

Markalaust jafnteﬂi
í Grafarvoginum
Stjarnan er tveimur stigum á eftir FH eftir 0-0 jafnteﬂi gegn Fjölni í lokaleik 20. umferðar.
FÓTBOLTI Stjarnan missti af tæki-

færi til að jafna FH að stigum á
toppi Pepsi-deildar karla þegar
Garðabæjarliðið gerði markalaust
jafntefli gegn Fjölni á Fjölnisvelli
í gær. Leikurinn átti upphaflega
að fara fram á sunnudaginn, en
honum var frestað vegna veðurs.
Bæði lið léku af miklum krafti,
en hvorugu þeirra tókst að skapa
sér mörg opin færi. Fjölnismenn
voru þó líklegri, en á 60. mínútu
komst Þórir Guðjónsson einn í
gegn, en framherjinn missti einbeitinguna um stundarsakir, steig
á boltann og færið rann út í sandinn. Í uppbótartíma fékk Gunnar
Már Guðmundsson, miðjumaður
Fjölnis, að líta rauða spjaldið hjá
Garðari Erni Hinrikssyni eftir
brot á Atla Jóhannssyni.
Stjarnan er nú tveimur stigum
á eftir toppliði FH þegar tvær
umferðir eru eftir, en liðin mætast
sem kunnugt er í lokaumferðinni.
Það eru því enn góðar líkur á að

0-0

Fjölnisvöllur
Áhorf: 954
Garðar Örn
Hinriksson (6)

FJÖLNIR (4-3-3): Þórður Ingason 6 - Árni
Kristinn Gunnarsson 6, Bergsveinn Ólafsson 6,
Haukur Lárusson 6, Gunnar Valur Gunnarsson
6 - *Guðmundur Böðvar Guðjónsson 7, Gunnar
Már Guðmundsson 6, Þórir Guðjónsson 6 (88.
Christopher Paul Tsonis -) - Ragnar Leósson 5
(75.Aron Sigurðarson -), Mark Charles Magee 6
(88. Magnús Páll Gunnarsson -), Guðmundur Karl
Guðmundsson 6.

HVÍTA HÚSIÐ / SÍA

STJARNAN (4-3-3): Ingvar Jónsson 6 - Niclas
Vemmelund 5, Martin Rauschenberg 6, Daníel
Laxdal 6, Hörður Árnason 6 - Þorri Geir Rúnarsson
6, Atli Jóhannsson 6, Pablo Punyed 5 (62. Rolf
Toft 5) - Arnar Már Björgvinsson 6 (90. Atli Freyr
Ottesen Pálsson -), Veigar Páll Gunnarsson 6 (90.
Heiðar Ægisson - ), Ólafur Karl Finsen 5.
Skot (á mark): 10-7 (4-3)
Varin skot: Þórður 3 - Ingvar 4

BROTTVÍSUN Garðar Örn rak Gunnar

Má út af.

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

það verði hreinn úrslitaleikur um
Íslandsmeistaratitilinn 4. október.
Fjölnismenn eru hins vegar tveimur stigum frá fallsæti eftir jafnteflið í gær.
- iþs

PEPSI DEILDIN 2014
STAÐAN
FH
Stjarnan
KR
Víkingur
Valur
Fylkir
Breiðablik
ÍBV
Fjölnir
Keflavík
Fram
Þór

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

14 6 0
13 7 0
11 4 5
9 3 8
8 4 8
7 4 9
4 12 4
5 7 8
4 8 8
4 7 9
5 3 12
2 3 15

41-14
36-20
35-23
25-26
30-29
29-35
33-31
28-33
29-34
25-32
26-41
21-40

NÆSTU LEIKIR
Fimmtudagur 28. september: 14.00 Þór Breiðablik, Stjarnan - Fram, Víkingur - KR,
Fylkir - Fjölnir, ÍBV - Keflavík, Valur - FH.

Horn: 3-10

visir.is
Meira um leik
gærkvöldsins

48
46
37
30
28
25
24
22
20
19
18
9

Ryder Cup hefst á fimmtudag!
Beðið hefur verið með mikilli eftirvæntingu eftir Ryder Cup-stórmótinu sem aðeins er haldið annað
nnað hvert ár
og nú er biðin á enda! Bestu kylfingar Bandaríkjanna mæta þeim
þ
bestu frá Evrópu.
p Það verður mikið um
dýrðir á hinum sögufræga Gleneagles-golfvelli í Skotlandi.
andi. Hverjir lyfta bikarnum í ár?

BEINAR ÚTSENDINGAR FRÁ RYDER CUP

Fimmtudagur 15:00 - 15:45
Föstudagur

06:30 - 17:30

Laugardagur

06:30 - 17:30

Sunnudagur

10:30 - 18:00

net
Nú fylgir
asími
og heim
rift að
með ásk ni!
in
Golfstöð

Internet og heimasími fylgir sjónvarpsáskrift
sáskrift í þrjú ár!
Golfstöðin, internet og heimasími í 3 ár frá aðeins 2
2.990
990 kr
kr. á mánuði
mánuði.
Enginn binditími fyrir internet og heimasíma!

2.990 kr. + 0 kr.

kr.
180.000ður
sparnánauðum
á 36 m

ef þú ert með Stóra pakkann eða Sportpakkann.

4.990 kr ef þú ert með einhverja aðra áskrift.
5.990 kr. ef þú ert ekki með neina áskrift fyrir.
Innifalið er 10GB erlent niðurhal og 100 mínútur í heimasíma. Þriggja mánaða uppsagnarfrestur er á Golfstöðinni. Greiða þarf 2.610 kr. aðgangsgjald.
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DAGSKRÁ
Í KVÖLD
Stöð 2 kl. 20.30
HEIMSÓKN

X 977 kl. 8.00
Harmageddon

Sindri Sindrason snýr aftur
og lítur inn hjá íslenskum
fagurkerum, bæði heima
og erlendis.

Þeir Frosti og Máni
koma þér
inn í daginn. Þjóðmálaumræða
og góð
tónlist.

Léttir sprettir

HOMELAND

COVERT AFFAIRS

STÖÐ 2 KL. 20.50 Í þættinum verður
fjallað um almennar íþróttir sem fólk
stundar. Farið verið yﬁr þann búnað
sem mælt er með að fólk eigi til að
stunda íþróttina, hvernig þjálfun er
æskileg til að ná betri árangri og koma í
veg fyrir meiðsli.

GULL KL. 21.00 Þriðja röð þessara
mögnuðu spennuþátta þar sem við fylgjumst með Carrie Mathieson, starfsmanni
bandarísku leyniþjónustunnar, sem fékk
upplýsingar um að hryðjuverkasamtök
haﬁ náð að snúa bandaríska stríðsfanganum Brody á sitt band.

STÖÐ 2 KL. 22.40 Þriðja þáttaröðin af
Covert Affaris sem fjallar um unga konu
sem ráðin er til starfa hjá bandarísku
leyniþjónustunni, CIA. Annie Walker er
nýliði hjá CIA og enn í þjálfun þegar hún
er skyndilega kölluð til starfa. Hún talar
sjö tungumál reiprennandi.

STÖÐ 2

Endurreisn
Landsbankans
Iceland´s Landsbanki Islands HF:
Where to from here?
Háskólinn í Reykjavík fagnar því í ár að 50 ár eru liðin frá
stofnun Tækniháskóla Íslands sem sameinaður var HR árið
2005. Hluti af hátíðarhöldunum er opin fyrirlestraröð í HR
þar sem fræðimenn fjalla um rannsóknir á kjarnasviðum
háskólans: tækni, viðskiptum og lögum.
Fyrirlestur á vegum viðskiptadeildar verður haldinn
þann 24. september kl. 16 -18 í stofu M101.
Á fyrirlestrinum kynnir dr. Murray Bryant raundæmi sem
hann hefur skrifað um endurreisn Landsbankans og ber
heitið Iceland´s Landsbanki Islands HF: Where to from here?
Fjallað er um þær áskoranir sem nýir stjórnendur bankans
stóðu frammi fyrir í kjölfar hrunsins og það erfiða verkefni

STÖÐ 3

07.00 Barnatími Stöðvar 2

17.30 Last Man Standing

16.30 Martin læknir

08.00 Wonder Years

17.55 Guys With Kids

17.15 Disneystundin

08.25 Wipeout

18.15 Hart of Dixie

17.16 Finnbogi og Felix

09.10 Bold and the Beautiful

19.00 Jamie’s 30 Minute Meals

17.38 Sígildar teiknimyndir

09.30 Doctors

19.25 Baby Daddy

17.46 Nýi skólinn keisarans

10.10 Spurningabomban

19.50 Who Do You Think You Are?

18.10 Táknmálsfréttir (24:365)

11.00 Grand Designs

20.50 Gang Related

18.20 Eldað með Niklas Ekstedt

11.50 Grey’s Anatomy

21.35 Damages

18.54 Víkingalottó

12.35 Nágrannar

22.30 Wilfred

19.00 Fréttir

13.00 Dallas

22.50 Originals

19.20 Veðurfréttir

13.55 Gossip Girl

23.30 Hart of Dixie

19.25 Íþróttir

14.40 Smash

00.15 Jamie’s 30 Minute Meals

19.35 Kastljós

15.25 Xiaolin Showdown

00.40 Baby Daddy

20.00 Mánudagsmorgnar Bandarísk

15.45 Grallararnir

01.00 Who Do You Think You Are?

16.10 Arrested Development

02.00 Gang Related

16.45 New Girl

02.45 Damages

17.10 Bold and the Beautiful

03.40 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

þáttaröð um líf og störf skurðlækna sem
berjast fyrir lífi sjúklinga sinna.
20.45 Frú Brown
21.15 Kiljan
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Stríð í nánd Glæný sjónvarpsþáttaröð í þremur hlutum um síðustu
vikurnar í aðdraganda heimsstyrjaldarinnar fyrri.
23.15 Mótorsport 2014 Fyrri þáttur af
tveimur um Norðurlandamótið í torfæru
sem fram fór á Akureyri í sumar.
23.45 Njósnadeildin
00.40 Kastljós
01.05 Fréttir
01.15 Dagskrárlok

17.32 Nágrannar
17.57 Simpson-fjölskyldan
18.23 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Íþróttir
18.54 Ísland í dag
19.11 Veður
19.20 Bad Teacher
19.40 The Middle
20.05 How I Met Your Mother
20.30 Heimsókn
20.50 Léttir sprettir
21.10 Restless Seinni hluti breskrar
framhaldsmyndar frá 2012 með Hayley
Atwell, Rufus Sewell, Michael Gambon
og Charlotte Rampling í aðalhlutverkum.
Hvað gerist þegar allt sem þú trúir og
treystir á reynist vera lygi?
22.40 Covert Affairs
23.25 Enlightened
23.55 NCIS
00.40 Major Crimes
01.25 The Pool Boys
02.50 Nine Miles Down
04.15 Grand Designs
05.05 How I Met Your Mother
05.30 Fréttir og Ísland í dag

07.00 Áfram Diego, áfram! 07.24 Svampur
Sveinsson 07.45 Elías 07.55 UKI 08.00
Ofurhundurinn Krypto 08.22 Ljóti andarunginn
og ég 08.44 Gulla og grænjaxlarnir 08.56 Tommi
og Jenni 09.00 Lukku-Láki 09.25 Latibær 09.47
Hvellur keppnisbíll 10.00 Dóra könnuður 10.24
Mörgæsirnar frá Madagaskar 10.45 Doddi litli og
Eyrnastór10.55 Rasmus Klumpur og félagar 11.00
Áfram Diego, áfram! 11.24 Svampur Sveinsson
11.45 Elías11.55 UKI 12.00 Ofurhundurinn Krypto
12.22 Ljóti andarunginn og ég 12.44 Gulla og
grænjaxlarnir 12.56 Tommi og Jenni 13.00 LukkuLáki 13.25 Latibær 13.47 Hvellur keppnisbíll 14.00
Dóra könnuður 14.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar
14.45 Doddi litli og Eyrnastór 14.55 Rasmus
Klumpur og félagar 15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson 15.45 Elías15.55 UKI
F 16.00 Ofurhundurinn Krypto 16.22 Ljóti andarunginn og ég 16.44 Gulla og grænjaxlarnir 16.56
Tommi og Jenni 17.00 Lukku-Láki 17.25 Latibær
17.47 Hvellur keppnisbíll 18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar frá Madagaskar 18.45 Doddi
litli og Eyrnastór18.55 Rasmus Klumpur og félagar
19.00 Alpha og Omega 20.25 Sögur fyrir svefninn

17.45 Strákarnir
18.10 Frasier
18.35 Friends
19.20 Modern Family
19.45 Two and a Half Men
20.10 Örlagadagurinn

08.40 Liverpool - Middlesbrough

20.40 Heimsókn

13.00 Chelsea - Schalke

21.00 Homeland

14.45 Spænsku mörkin

21.45 Chuck

15.15 Real Madrid - Elche

22.30 Cold Case

16.55 Swansea - Everton

• Steinþór Pálsson, bankastjóri Landsbankans, heldur erindi.

23.15 Shameless

18.35 Tottenham - Nottingh. Forest

00.10 E.R.

Fundarstjóri er dr. Þóranna Jónsdóttir, forseti viðskiptadeildar HR.

BEINT frá leik í enska deildabikarnum.
20.40 Liverpool - Middlesbrough
22.20 Malaga - Barcelona
00.00 Sevilla - Real Sociedad

• Ávarp: dr. Ari Kristinn Jónsson, rektor HR
• Iceland´s Landsbanki HR: Where to from here: dr. Murray Bryant.

Dr. Murray Bryant er kennari við MBA-nám HR og dósent
Bryant er áhugasamur um sögu íslensks viðskiptalífs og
hefur skrifað raundæmi, eða kennsludæmi (e. case), um
íslenskt viðskiptalíf sem notuð eru í kennslu í mörgum bestu
viðskiptaháskólum heims.
Allir eru velkomnir á fyrirlesturinn og aðgangur er ókeypis.
Áhugasamir eru beðnir að skrá sig með því að senda
tölvupóst á: skraning@ru.is. Kennsludæmið má nálgast í
afgreiðslu HR fyrir fundinn.

00.55 Boss
01.50 Örlagadagurinn .
02.25 Heimsókn
02.45 Homeland
03.30 Chuck

við Ivey Business School, elsta viðskiptaháskóla Kanada.

04.10 Cold Case
11.25 West Ham - Liverpool

04.55 Shameless

13.05 Newcastle - Hull.

05.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

14.45 Premier League World
15.15 Burnley - Sunderland
16.55 Wigan - Ipswich
18.35 Tottenham - Nottingh. Forest
BEINT frá leik í enska deildabikarnum.
20.40 Messan
21.55 Man. City - Chelsea
23.35 Premier League Review
00.30 Aston Villa - Arsenal

10.50 Last Night

FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

09.00 The Talk
09.40 Pepsi MAX tónlist
15.30 The Royal Family
15.55 Welcome to Sweden

17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Talk
19.50 30 Rock
20.10 America’s Next Top Model
20.55 Remedy - NÝTT Remedy er kanadískt læknadrama og fjallar um Griffin
Conner (Dillon Casey) sem hættir í læknaskólanum og snýr aftur heim. Hann fær
vinnu sem aðstoðarmaður á sjúkrahúsinu
sem faðir hans stýrir og tvær metnaðarfullar systur starfa. Griffin líður hálfpartinn eins og svarta sauðnum í fjölskyldunni, eftir að hann hætti í miðju læknanámi, en lærir þó heilmargt á því að
vinna sem aðstoðarmaður á spítalanum.
21.45 Unforgettable - NÝTT Bandarískir sakamálaþættir um lögreglukonuna Carrie Wells sem glímir við afar
sjaldgæft heilkenni sem gerir henni
kleift að muna allt sem hún hefur séð
eða heyrt á ævinni.
22.30 The Tonight Show
23.10 Revelations
23.55 Under the Dome
00.35 Remedy
01.20 Unforgettable
02.05 The Tonight Show
02.45 Pepsi MAX tónlist

14.20 My Cousin Vinny
16.20 Last Night
17.55 Silver Linings Playbook
20.00 My Cousin Vinny
23.30 Me, Myself and Irene

ÚTVARP

08.20 Dr. Phil

12.20 Silver Linings Playbook

22.00 The Firm
20.00 Björn Bjarnason 20.30 Tölvur og tækni
21.00 ABC barnahjálp 21.30 Á ferð og flugi

08.00 Everybody Loves Raymond

17.05 Extant

07.00 Real Madrid - Elche

Dagskrá:

06.00 Pepsi MAX tónlist

16.20 Parenthood

18.55 Seinfeld

að byggja upp traust að nýju.

SKJÁREINN

01.25 One In the Chamber
02.55 The Firm

FM 90,1 Rás 2
FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1

08.20 Web.com Tour Championship 11.20
Golfing World 2014 12.10 2014 Augusta Masters
17.10 2014 Players Championship Official 18.00
Countdown to the Ryder Cup 2014 18.25 European
Tour 2014 Highlights 19.10 Web.com Tour
Highlights 20.05 Champions Tour 2014 Highlights
21.00 Golfing World 2014 21.50 European Tour
2014 Highlights 22.35 Web.com Tour Highlights
23.30 Champions Tour 2014 Highlights

FM 95,7 FM957
FM 97,7 X-ið
FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100
FM 102,9 Lindin
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Fannst fyndið að selja löggum kleinuhringi
Kleinuhringjavagninn Dons Donuts er búinn að planta sér fyrir framan lögreglustöðina á Hverﬁsgötu.

Uppáhaldsdýrið mitt er pomeranian-hundur og snákur. Samt
er nýjasta uppáhaldsdýrið mitt
bænarækja.
Steinunn Eldflaug, dj. flugvél og geimskip.

„Mér fannst það skondin hugmynd að sækja um þennan stað,“
segir Grétar Sigurðsson, einn
stofnenda kleinuhringjavagnsins
Dons Donuts en hann var opnaður fyrir rúmri viku fyrir framan
Lögreglustöðina á Hverfisgötu.
Fyrir þremur vikum var vagninn
opnaður í Fógetagarðinum. „Við
sóttum um leyfi á ýmsum stöðum en það vildi svo skemmtilega
til að okkur var úthlutað þessum
tveimur stöðum.“
Dons Donuts sérhæfa sig í
litlum sykruðum kleinuhringj-

um en að sögn Grétars eru ekki
margir lögreglumenn búnir að
koma og gæða sér á sætindunum,
þótt flestir þekki mýtuna langlífu
um ást lögreglumanna á kleinuhringjum.
Uppruni mýtunnar er sá að
kleinuhringjabúðir voru lengi
vel einu skyndibitastaðirnir sem
voru opnir alla nóttina í Bandaríkjunum og var því kleinuhringur og kaffi fullkomin máltíð fyrir
svangan og þreyttan lögregluþjón
á vakt.

GÓMSÆTT

Mér
fannst það
skondin hugmynd að sækja
um þennan
stað.

Hér sést
afgreiðsludaman með
kleinuhringana frægu.r

- þij

Systurnar stefna
á Asíumarkað
Hönnun Twin Within var sýnd á stórri tískusýningu á
Formúlu 1-keppni í Singapúr um síðustu helgi.
„Þetta er augljóslega mikill heiður og það er víst barist um stað
á þessum sýningum hjá versluninni,“ segir Kristín Maríella
Friðjónsdóttir sem ásamt systur
sinni Áslaugu Írisi Katrínu, skipar hönnunarteymið Twin Within.
Um síðustu helgi tóku þær þátt
í tískusýningu á vegum einnar
stærstu tískuvefverslunar í Suður-Asíu, Gnossem.com, sem haldin var á Formúlu 1-keppni.
„Ég komst í samband við stofnanda og eiganda Gnossem.com,
Lisu Crosswite, hérna úti og hún
var svo hrifin af Twin Within að
hún bauð okkur að sýna festarnar á þessari F1-sýningu,“ segir
Kristín sem er búsett í Singapúr
ásamt sambýlismanni sínum,
Orra Helgasyni, og dóttur þeirra.
„Þetta var það fyrsta af þremur
sýningarkvöldum og þarna voru
um það bil 2.500 manns sem
horfðu á sýninguna.“
Fjölmargir fylgdust einnig með
formúlunni, meðal annars kokk-

Hann sat á næsta
borði. Við spjölluðum
aðeins og hann sagðist
koma árlega til Íslands.
Kristín Maríella

urinn Gordon Ramsay sem þau
hittu þegar þau fóru út að borða.
„Hann sat á næsta borði. Við
spjölluðum aðeins og hann sagðist koma árlega til Íslands að
veiða,“ segir Kristín. Hún er
ánægð með sýninguna.
„Vonandi verður þetta til þess
að fleiri tækifæri bjóðast Twin
Within í framhaldinu en stefnan
er tekin á Asíumarkaðinn. Á döfinni er að koma festunum í framleiðslu og þær koma í verslanir á
Íslandi og víðar fyrir jólin.“
Festar systranna hafa verið
vinsælar en þær hafa verið framleiddar í takmörkuðu upplagi
hingað til.

Á SÝNINGUNNI Stærsta tískuvefverslun Suður-Asíu hélt tískusýninguna.

- vh

GERIR RANNSÓKN Sandra mun ræða við konurnar um þeirra upplifun af því að gegna þeim störfum sem frekar eru kennd við

karlmenn.

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Leitar að konum
í karlastörfum
Sandra Hlín gerir rannsókn á konum sem hafa unnið störf sem vanalega eru
kennd við karlmenn. Sem dæmi um slík störf eru bifvélavirki, pípari og rafvirki.
„Ég ætla að ræða við konur sem
hafa valið sér að fara í störf sem
talin hafa verið hefðbundin karlastörf,“ segir Sandra Hlín Guðmundsdóttir, meistaranemi í
náms- og starfsráðgjöf við Háskóla
Íslands. Sandra vinnur að meistararannsókn sem snýr að konum
sem hafa starfað í því sem myndi
flokkast sem hefðbundin karlastörf. „Ég mun ræða við þær um
þeirra upplifun, hverjir séu kostir þess að vera kona í hefðbundnu
karlastarfi og hverjir séu neikvæðu þættirnir við það. Ég mun
einnig ræða við þær um þann
stuðning sem þær fengu í starfi,
ef einhver var, og hvort þær hefðu
viljað fá stuðning. Ástæðan fyrir
því að ég er að gera þessa rannsókn er sú að mig langar að kanna

hvort náms- og starfsráðgjöf geti
veitt konum sem fara í hefðbundin karlastörf eða nám sem tengist
þeim einhvern stuðning, ásamt því
að bæta náms- og starfsfræðslu,
þá sérstaklega með tilliti til þess
þegar einstaklingar velja sér nám
eða starf sem er talið óhefðbundið fyrir þeirra kyn,“ segir hún.
Sandra óskar sérstaklega eftir að
komast í kynni við konur sem unnu
slík störf á árunum 1980-90 og svo
mun hún bera það saman við konur
sem sinna slíkum störfum í dag. Nú
þegar hafa nokkrar konur sett sig
í samband við Söndru en viðtölin
mun hún taka 25. september til 30.
október. Þær konur sem hafa áhuga
á að taka þátt í rannsókninni geta
haft samband við Söndru á netfangið shg2@hi.is.
- viktoriah@365.is

STÖRF SEM KARLAR
SINNA Í MEIRIHLUTA
„Hefðbundin karlastörf eru störf
þar sem karlmenn hafa verið í
meirihluta. Ástæðan fyrir því
að ég vel þessi tilteknu störf er
sú að í áhugasviðskönnunum
eru þau flokkuð í sama flokkinn,“ segir Sandra um það hvað
sé átt við með hefðbundnum
karlastörfum. Á listanum eru
þessi störf:
Bifvélavirki, leigubílstjóri,
pípari, sjómaður, bílamálari,
slökkviliðskona, lögreglukona,
vélaverkfræðingur, húsasmiður
og rafvirki.
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FRÉTTIR
AF FÓLKI
Í þrjá mánuði í Marokkó
Leikarinn Jóhannes Haukur
Jóhannesson er farinn af landi brott
til að leika í bandarískum sjónvarpsþáttum. Þættirnir verða teknir upp
í Marokkó og dvelur Jóhannes þar í
landi fram í miðjan desember. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
leikur Jóhannes í sex þáttum en
aðspurður um verkefnið vill leikarinn
ekkert tjá sig um sjónvarpsþættina.
Jóhannes hefur átt mikilli
velgengni að fagna
hér á landi síðustu
ár og ber þar helst
að nefna hlutverk
Tóta í kvikmyndinni
Svartur á leik. Fyrir
þá frammistöðu fékk
hann tilnefningu til
Edduverðlaunanna
árið
2013.
- lkg

Tobba skellti sér í fríið
Hin nýbakaða móðir, Tobba Marínós,
skellti sér í sólina í vikunni ásamt
kærasta sínum, Karli Sigurðssyni, sem
oft er kenndur við Baggalút. Einnig
er með í för tæplega þriggja mánaða
gömul dóttir þeirra sem hefur fengið
nafnið Regína Birkis Karlsdóttir.
Fjölskyldan nýtur nú lífsins í sólstrandarbænum Salou
á Spáni, og safnar
kröftum fyrir
komandi vetur en
ekki veitir af þar
sem uppselt er á
alla jólatónleika
Baggalúts í
vetur og
eftirspurn
eftir
aukatónleikum er
mikil.
- hó
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ÓDÝRUSTU HÓTELIN
-Allt að 50% afsláttur

Mest lesið
1 „Ég var nú ekkert sérstaklega drukkin“
2 Framsóknarkonur gerðu grín að
Moskumálinu: „Þið getið séð hana í
búrku á Laugaveginum“
3 Ósátt að fá ekki arﬁnn tveimur árum
eftir andlát föður
4 „Sá sem gerði þetta á skilið að sjást“
5 Hóta að birta nektarmyndir af
Watson í kjölfar ræðunnar

THE MORE YOU USE IT
THE BETTER IT LOOKS

Það eina sem er betra en skíði í
Austurrísku ölpunum eru skíði
í Austurrísku ölpunum í búningum.
Lára Þórðardóttir

Sendu okkur þitt WOW moment á moments.wow.is
og þú gætir unnið ﬂug fyrir tvo!

wowair.is

