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Skoðun Björgvin Guð-
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réttindabrot á öldruðum. 24
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lægri hlut fyrir Slóveníu. 50

fréttir

É g nota aðallega BY Roots Up Mousse Spray og Super Hold hár-spreyið frá Framesi. BY Roots Up gefur hárinu góða rótarfyllingu og lætur hárið líta út fyrir að vera þykkara 
en spreyið gefur gott hald. Þá nota ég sjampóið Morphosis Sublims Oil sem kemur í veg fyrir skemmdir af völdum 

ofþornunar og þegar sólin skín nota ég 
Morphosis Sun-sjampóið og næringuna 
sem saman verja hárið fyrir skaðlegum 
áhrifum klórs og sólargeisla,“ segir Þór-
unn Sandholt sem starfar á hárgreiðslu-
stofunni Hármót þar sem vörurnar fást. 
Hún segir viðskiptavini hrifna af Morph-
osis De-Stress sem er hugsað fyrir fólk 
með viðkvæman hársvörð en hún róar 
hársvörðinn og gefur raka. Eins hefur nýjasta mótunarlínan frá Framesi BY verið vinsæl. „Við vaskinn notum við svo alltaf Morphosis Color Protect sem 

verndar litinn og viðheldur gljáa og mýkt.“
Hjónin Svala Ólafsdóttir og Helgi Loftsson hafa verið með umboðið fyrir 

Framesi-vörurnar í fimmtán ár en þær 
fást einungis á hárgreiðslustofum. Þau 
reka heildsöluna Hár og smink og sam-
nefnda hárgreiðslustofu að Hlíðarsmára 
17 í Kópavogi.

Framesi hefur starfað í 70 ár og er 

með höfuðstöðvar í Mílanó. Fyrirtækið 
stendur framarlega í hárgreiðslugeiran-
um og er í samstarfi við mörg af helstu 
hönnunarfyrirtækjum í borginni.Hjá Framesi er lögð áhersla á nátt-úruleg efni og reynt eftir fremsta megni 

að forðast ofnæmisvaldandi efni sem er 
mikilvægt fyrir jafnt fagfólk sem neyt-endur. Þá leggur fyrirtækið mikla fjár-muni í rannsóknir og þróun og vinnur í nánu samstarfi við bæði ítalskar og bandarískar stofnanir á heilbrigðissviði. 

Vörurnar styðja að sögn Svölu vel við vinnu fagfólks og eru einungis fáanlegar 
á hárgreiðslustofum.Framesi framleiðir ólíkar vörulínur fyrir mismunandi hárgerðir. Densifying-

línan eða hárloslínan inniheldur meðal 
annars eplastofnfrumur sem eru að sögn 
Svölu það nýjasta í hárbransanum í dag 
en þær byggja upp og endurnýja hárið. 
Þá inniheldur Sublims Oil-línan argan-olíu sem er mjög rakagefandi svo dæmi 
séu nefnd en meðfylgjandi eru nánari upplýsingar um hverja línu fyrir sig. Meðal helstu innihaldsefna í vörunum 

eru bláber, granatepli, sítróna, appels-ína, argan-olía, sólblómaolía og kóralþör-
ungar í bland við vítamín og steinefni en 
öll hafa þau gefið góða raun í snyrtivöru-
geiranum um langt skeið.

Mæta ólíkuM þörfuMÁnægð Hárvörurnar frá ítalska framleiðandanum Framesi eru þekktar fyrir 

gæði en þær innihalda ýmis náttúruleg efni sem eru þekkt fyrir öfluga virkni. 

Þórunn Sandholt hefur notað þær í tvö ár og er mjög hrifin.

fÁst aðeins Á hÁr- greiðslustofuMVörurnar styðja að sögn Svölu vel við vinnu fagfólks og eru einungis fáanlegar á hárgreiðslustofum.  
MYND/ANDRI MARÍNÓ

hafa reynst vel Þórunn hefur notað vörurnar síðastliðin tvö ár. BY Roots Up Mousse Spray er í mestu uppáhaldi. 
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Opnum 
í dag með 

fulla verslun af glæsilegri 
haustvöru

Lúsasjampóeyðir höfuðlús og nit

Virkni staðfest í 

klínískum prófunum*

Öflugt - fljótvirkt - auðvelt í notkun Virkar í einni meðferð Fljótvirkt: Virkar á 10 mínútum 100% virkni gegn lús og nit Náttúrulegt, án eiturefna

* Abdel-Ghaffar F et.al; Parasitol Res. 2012 Jan; 110(1):277-80. Epub 2011 Jun 11.
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Fyrir 2 ára og eldri
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Íslenskar upplýsingar er aðfinna á www.licener.com/IS
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V ið legg jum sérsta ka áherslu á faglega og persónulega þjónustu við þau fjölmörgu fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög sem skipta við okkur,“ segir Atli Viðar Björnsson, viðskiptastjóri hjá Vodafone. Hann segir mikla ánægju ríkja meðal viðskiptavina en Vodafone er með um helming allra fyrirtækja í landinu í viðskiptum og að auki mörg sveitarfélög og stofnanir. „Við þjónum sex af sjö stærstu sveitarfélögum landsins en sem dæmi um stóra vinnustaði sem eru í viðskiptum við okkur má nefna Landspítalann og Icelandair.“
Fá eigið þjónustuteymi„Til að koma til móts við þarfir viðskiptavina okkar fá fyrirtækin aðgang að teymi sem samanstendur af viðskiptastjóra og viðskiptafulltrúa sem þau hafa greiðan aðgang að. Þá vaktar 

stjórnborð Vodafone fjarskiptasambönd viðskiptavina allan sólarhringinn, allan ársins hring,“ lýsir Atli Viðar og bætir við að mikið kapp sé lagt á að svara fyrirspurnum og leysa mál, ef upp koma, hratt og örugglega.Atli segir Vodafone vera í góðu sambandi við viðskiptavini og aðlaga þjónustu sína að þeim. „Við bjóðum upp á heildarfjarskiptalausnir sem taka mið af þörfum fyrirtækja af öllum stærðum og gerðum.“
Unnið að nýjungum
Öf lug deild innan fyrirtækisins vinnur að nýjungum og þróun nýrra lausna. „Starfsmenn deildarinnar eru í miklu sambandi við viðskiptavini auk þess sem þeir eiga einnig mikið og gott samstarf við Vodafone á heimsvísu sem er mikill styrkur fyrir okkur og okkar viðskiptavini,“ lýsir Atli.

Vodafone RED
Vodafone RED er ein af þeim nýjungum sem Atli er afar stoltur af. „Með tilkomu Vodafone RED vorum við fyrst á markaðnum til að stuðla að áhyggjulausri notkun. Þar getur þú hringt eða sent sms að vild án þess að þurfa að hafa áhyggjur af háum símreikningi í lok mánaðar enda borgar fólk aðeins fast mánaðargjald,“ útskýrir Atli en nokkrar mismunandi leiðir eru í boði innan RED.

M2M
Önnur nýjung hjá Vodafone er hið svokallaða M2M, eða „Machine to Machine“. „Vodafone hefur tekið forystu í innleiðingu á M2M. Tæknin snýst um að tvö tæki tala saman í gegnum netið og senda gögn sín á milli. Þessi tækni er til dæmis mikið notuð við að vakta og fylgjast með vörugeymslum og 

kælum, meðal annars þar sem matvæli eða lyf eru geymd.“
Lausnir fyrir sjávarútveginnUndanfarið hefur Vodafone lagt mikla vinnu í sjólausnir og uppbyggingu fjarskiptaþjónustu á miðunum í kringum landið. „Vodafone hefur byggt upp 4G tíðnisviðið á haf út svo smábátar og skip í kringum landið séu stöðugt í besta og hraðasta sambandi sem í boði er hverju sinni,“ segir Atli.Fjölmörg sjávarútvegsfyrirtæki sækja þjónustu til Vodafone. Atli nefnir sem dæmi Samherja, Vinnslustöðina, Auðbjörgu og SkinneyÞinganes. Hann segir mikinn metnað innan fyrirtækisins að gera enn betur. „Við bjóðum góðar heildar lausnir fyrir sjávarútvegsfyrirtæki og aðlögum þjónustu okkar að þeirra þörfum,“ segir hann

Aukin umsvif á fyrirtækjamarkaðiVodafone hefur unnið ötullega að því að auka umsvif sín á fyrir tækjamarkaði almennt, bæði í höfuðborginni og einnig um land allt. „Við eigum í góðu viðskiptasambandi við fyrirtæki um allt land og erum meðal annars með umboðsaðila á 13 stöðum á landsbyggðinni.“En hverju þakkar hann aukin umsvif Vodafone undanfarin ár? „Hagstæðum kjörum og góðri þjónustu – ánægðir viðskiptavinir eru síðan bestu meðmælin sem við fáum.“

Með tilkomu Vodafone RED vorum við fyrst á markaðnum til að stuðla að áhyggjulausri notkun.

Fjarskiptalausnir fyrir öll fyrirtæki
Vodafone þjónustar nær helming allra fyrirtækja í landinu. Mikil áhersla er lögð á hraða og góða þjónustu en stöðugt er unnið að 

framförum í tækni og þjónustuleiðum. Helstu nýjungar Vodafone eru sjólausnir, RED og M2M.

„Til að koma til móts við þarfir viðskiptavina okkar fá fyrirtækin aðgang að teymi sem samanstendur af viðskiptastjóra og viðskiptafulltrúa sem þau hafa greiðan aðgang að,“ segir Atli Viðar Björnsson, viðskiptastjóri  Fyrirtækja-

þjónustu Vodafone. 
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2 Sérblöð Fyrirtækjaráðgjöf 
| Fólk  

170 kílómetra hlaup
Hlauparinn Ágúst Kvaran mun 
hlaupa 170 kílómetra í kringum 
fjallið Mont Blanc til styrktar átaks-
verkefninu Útmeða. Tengdasonur 
Ágústs hefur glímt við þunglyndi og 
sjálfsvígshugsanir lengi. 2

Svigrúm til lækkana   Hagfræðingur 
ASÍ fagnar áskorun IKEA til verslunar 
í landinu um að lækka vöruverð. Ytri 
skilyrði séu með besta móti. 4
Sveitarfélög fyrir dómstóla   Fjalla-
byggð og Akureyri eiga í leigudeilum 
vegna Menntaskólans á Tröllaskaga. 6
Óttast um víðernin  Landsnet vill 
háspennulínu yfir Sprengisand. 
Ferðaþjónustan er uggandi. 18
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Fréttablaðið tekur á 
sig nýja mynd á morgun

lögreglumál Manni, sem grunaður 
er um að hafa smitað íslenskar konur 
vísvitandi af HIV-veirunni, var í gær 
sleppt úr gæsluvarðhaldi. Hann var 
úrskurðaður í fjögurra vikna varð-
hald þann 23. júlí og hefur verið 
í einangrun á Litla-Hrauni síðan. 
Þetta staðfestir Þuríður Sigurjóns-
dóttir, lögmaður mannsins.

Á annan tug kvenna eru á lista 
yfir þá sem verið er að reyna að 

hafa samband við vegna málsins og 
samkvæmt heimildum blaðsins er 
minnst ein kona smituð.

Maðurinn var úrskurðaður í far-
bann til 16. september. Lögreglan 
rannsakar mál mannsins í samstarfi 
við sóttvarnalækni. Rannsóknin 
snýr meðal annars að því að upplýsa 
hvort maðurinn hafi vitað að hann 
væri smitaður af veirunni og þannig 
vísvitandi smitað konur. „Minn skjól-

stæðingur hefur haldið fram sak-
leysi sínu frá fyrsta degi. Hann hafði 
ekki hugmynd um að hann væri sýkt-
ur af veirunni fyrr en hann fékk sím-
tal frá lækni,“ segir Þuríður.

Þuríður mun kæra farbannsúr-
skurð yfir honum til Hæstaréttar í 
dag. „Maðurinn er búinn að vera í 
einangrun í fjórar vikur og það er 
komin ástæða fyrir lögregluna að 
ljúka rannsókn málsins.“  - ngy

Manni grunuðum um að hafa smitað konur af HIV-veirunni sleppt úr haldi:

Úrskurðaður í mánaðar farbann

menning Risastór mynd-
listarverk máluð inni í 
Hörpu. 36

Þakið rifnaði af Hörpu  „Rosalega er gott að geta talað íslensku aftur,“ sagði Nanna Bryndís Hilmarsdóttir, söngkona 
hljómsveitarinnar Of Monsters and Men, á tónleikum sveitarinnar sem fram fóru í Eldborgarsal Hörpu í gær. Mikil stemning var 
í salnum og tóku gestir ítrekað vel undir og dönsuðu með fjölmörgum heimsfrægum lögum.  FRéTTABLAðIð/ANTON

Samfélag Upplýsingar um 128 
manns sem skráðir eru á Íslandi 
eru meðal þess sem finna má í upp-
lýsingum sem hakkarar birtu úr 
gagnagrunni vefsíðunnar Ashley 
Madison, sem þjónustar fólk sem 
vill halda framhjá maka sínum. 

Finna má ýmsar viðkvæmar upp-
lýsingar í gögnunum og er meðal 
annars hægt að staðsetja hvar not-
endur skráðu sig með því að skoða 
GPS-hnit. Hópur hakkara sem kall-
ar sig The Impact Team hefur lýst 
yfir ábyrgð á verknaðinum og segja 
þeir ástæðuna vera lygar aðstand-
enda fyrirtækisins. Hakkararnir 
vildu sýna fram á galla í öryggis-
kerfi síðunnar og að aðstandendur 
hennar gætu ekki eytt gögnum um 
notendur, eins og þeir hefðu lofað.

  - kak / sjá síðu 58

Fólk á Íslandi í lekanum:

Um 130 Íslend-
ingar á skrá

lífið Raftónlistarmaður-
inn Bjarki á lista hjá Rolling 
Stone. 58 

menntun „Það er gjarnan svo hér 
á landi að þegar maður spyr þess-
ara spurninga: Hvernig var þessi 
ákvörðun tekin, að kenna svona 
eða hinsegin, þá verður fátt um 
svör,“ segir Illugi Gunnarsson 
menntamálaráðherra en greining 
á árangri nemenda í skólum sem 
hafa tekið þátt í lestrarkennsluað-
ferðinni Byrjendalæsi sýnir að 
lesskilningi hrakar og einkunnir í 
íslensku lækka. Um er að ræða 80 
grunnskóla á landinu sem notast 
við kennsluaðferðina. Byrjenda-
læsi hefur verið þróað á vegum Mið-
stöðvar skólaþróunar við Háskólann 
á Akureyri undir forystu Rósu Egg-
ertsdóttur. Aðferðin var innleidd í 
fyrstu grunnskólana árið 2004.

Byrjendalæsi virðist ekki hafa 

verið nægjanlega rannsakað áður 
en aðferðin var innleidd. „Nú förum 
við í það að kalla eftir því með 

markvissum hætti hvernig slíkar 
ákvarðanir eru teknar, að þær hafi 
verið raunprófaðar og við höfum 
eitthvað í höndunum til að rökstyðja 
slíkar ákvarðarnir. Ég ætla að leyfa 
mér að halda því fram að það séu 
fáar ákvarðanir sem eru afdrifarík-
ari fyrir íslenskt samfélag heldur 
en hvernig við kennum börnunum 
okkar að lesa og reikna,” segir Ill-
ugi og bætir við: „Að við séum ekki 
að vaða áfram og aldrei sé lagt mat 
á hlutina. Við verðum að fara að til-
einka okkur slík vinnubrögð.”

Menntamálaráðuneytið hleypir af 
stokkunum átakinu Þjóðarsáttmáli 
um læsi á mánudaginn en markmið 
átaksins er að bregðast við áhyggj-
um af læsi barna.

 - ósk / sjá síðu 10

Illugi segir fátt um svör
Lesskilningur og einkunnir í íslensku fara versnandi í þeim skólum þar sem Byrj-
endalæsi var innleitt Ráðherra segir nauðsynlegt að ástunda betri vinnubrögð. Hakkarar  Viðkvæmum gögnum var 

lekið á netið.

VerSlun „Við tökum bara undir 
það sem framkvæmdastjóri IKEA 
er að segja,“ segir Ólafur Darri 
Andrason, deildarstjóri hagdeildar 
Alþýðusambandsins.

Þórarinn Ævarsson, fram-
kvæmdastjóri IKEA á Íslandi, upp-
lýsti í viðtali við Morgunblaðið í 
gær, að fyrirtækið hygðist lækka 
vöruverð hjá sér um 2,8 prósent 
að meðaltali þegar félagið kynnir 
í næstu viku nýjan vöru- og verð-
lista.

Ólafur Darri segir að hér hafi 
almennt verið lítil verðbólga, en 
með styrkingu krónu ættu að skap-
ast tækifæri til að lækka mögulega 
verð. Í mælingum ASÍ hafi ekki 
sést miklar hækkanir, en þær sýni 
svigrúm til lækkana.  - óká / sjá síðu 4

Vilja meiri verðlækkanir:

Svigrúm ætti að 
vera til lækkana

Ég ætla 
að leyfa mér 

að halda 
því fram að 

það séu fáar 
ákvarðanir 
sem eru af-

drifaríkari fyrir íslenskt 
samfélag heldur en hvern-
ig við kennum börnunum 

okkar að lesa og reikna.
Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra



Skil ganga vestur yfir landið með rigningu, 
sérstaklega SA-lands og á norðan              verðum 
Vestfjörðum. Styttir upp N- og NA-til eftir 
hádegi, en væta þar aftur í kvöld. Vindur 
verður af austri og norðaustri, hvassast 
með SA-ströndinni og á Vestfjörðum, 8-13 
m/s. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast NA-lands.

veður
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Samfélag „Þessi málstaður er mér 
mjög hugleikinn því tengdasonur 
minn hefur lengi glímt við þung-
lyndi. Hann kom sem betur fer út 
með það, í orðsins fyllstu merk-
ingu,“ segir hlauparinn Ágúst 
Kvaran en hann leggur af stað til 
Frakklands á morgun og ætlar 
að hlaupa í kringum fjallið Mont 
Blanc í Ultra-Trail eða UTMB-
maraþoninu þann 28. ágúst næst-
komandi. Hann mun hlaupa til 
styrktar Útmeða, átaksverkefni 
gegn sjálfsvígum ungra karlmanna 
sem er algengasta dánarorsök 
íslenskra karlmanna á aldrinum 
átján til tuttugu og fimm ára. Geð-
hjálp og Hjálparsími Rauða kross-
ins standa saman að átakinu.

Ágúst vill vekja athygli á mál-
efninu og safnar nú áheitum til 
þess að styrkja átakið. Tengdason-
ur Ágústs, Ásgeir Ólafsson, hefur 
glímt við þunglyndi og sjálfsvígs-
hugsanir frá tíu ára aldri. Hann 
íhugaði oft sjálfsvíg þegar hann 
var ungur maður.

Þá fagnar Ágúst 63 ára afmæli 
sínu með þátttökunni. „Það eitt að 
hlaupa gerir maður fyrir sjálfan 
sig en ef maður getur gert það til 
að styrkja ákveðið málefni þá gefur 
það þessu aukagildi. Mér líður svo 
vel með það,“ segir Ágúst.

Maraþonið er haldið einu sinni á 
ári og liggur leiðin í gegnum Frakk-
land, Ítalíu og Sviss. Hlaupnir eru 
170 kílómetrar í einni hlaupalotu og 
ætlar Ágúst að reyna að ljúka því á 
innan við fjörutíu klukkustundum. 
Byrjað er að hlaupa frá þorpinu 
Chamonix í Frakklandi og endar 
hlaupið á sama stað. „Þetta eru 
rúmlega fjögur maraþon og maður 

hleypur þetta í einum rykk. Það 
eru reyndar drykkjastöðvar,“ segir 
Ágúst og bætir við að dóttir hans 
og tengdasonur verði viðstödd og 
muni koma til með að hvetja hann 
og aðstoða á drykkjastöðvunum.

Hlaupið er álitið eitt af erfiðustu 
maraþonum í Evrópu og er talað um 
að samanlögð hækkun sé tíu þúsund 
metrar. „Þetta er aðeins öðruvísi en 
Reykjavíkurmaraþonið, það er nán-
ast flatt hlaup,“ segir hann.

Ágúst var valinn úr stórum hópi 
umsækjenda til að taka þátt í hlaup-
inu. Sækja þarf um þátttöku og þarf 
umsækjandi að uppfylla ströng 
skilyrði. „Maður þarf að hafa að 
minnsta kosti átta punkta, en maður 
fær punkta fyrir lengri hlaup eins 
og þetta. Ég hljóp bæði í fyrra og 
hittifyrra 164 kílómetra hlaup í 
Grikklandi og uppfylli því það skil-
yrði. Þá komst ég í lukkupott og 
var svo heppinn að vera dreginn út 
í fyrstu atrennu,“ segir Ágúst.

2.300 manns taka þátt í UTMB-
hlaupinu og að sögn Ágústs taka 
fleiri Íslendingar þátt í því.

Ágúst hefur æft stíft frá ára-
mótum. Hann fór til að mynda ell-
efu ferðir á Esjuna í Esjuhlaupinu 
fyrr á árinu. „Ég er svo búinn að 
fara eitt maraþon og hleyp sjálf-
ur mikið utanvegar,“ segir Ágúst 
sem kveðst mjög spenntur fyrir 
hlaupinu. „Maður verður kannski 
stressaður síðustu dagana en ég 
er aðallega bara mjög spenntur að 
prófa þetta.“ 

 nadine@frettabladid.is 

Hleypur 170 kíló-
metra í einni lotu
Hlauparinn Ágúst Kvaran ætlar að hlaupa 170 kílómetra í kringum fjallið Mont 
Blanc í Ultra-Trail maraþoninu. Hann hleypur til styrktar átaksverkefninu Útmeða. 
Tengdasonur Ágústs hefur glímt við þunglyndi og sjálfsvígshugsanir frá tíu ára aldri.

Styður gott málefni   Ultra-Trail maraþonið er álitið eitt af erfiðustu maraþon-
hlaupum í Evrópu. FréTTAblAðið/ANTON briNK

  Það eitt að hlaupa gerir 
maður fyrir sjálfan sig en ef 
maður getur gert það til að 
styrkja ákveðið málefni þá 
gefur það þessu aukagildi.

 Ágúst Kvaran, hlaupari

reykjavík Malbik var lagt í Ártúnsbrekku í gær og voru þar starfs-
menn Reykjavíkurborgar að verki. Malbikunarvinna sumarsins í 
Reykjavík hófst í byrjun maí, en borgin setti 150 milljónir aukalega í 
lagfæringar á götum í ár.

Reykjavíkurborg stefndi að lagningu 111 þúsund fermetra af mal-
biki á götur borgarinnar í sumar.  - ngy

111 þúsund fermetrar af malbiki lagðir á götur borgarinnar:

Malbikunarvinna í fullum gangi

malbikun  Áætlað er að verja 690 milljónum til malbiksframkvæmda í reykjavík.  
 FréTTAblAðið/gVA

Sjávarútvegur Fram kom á aðal-
fundi Síldarvinnslunnar í gær að 
ekki verður gripið til uppsagna 
starfsfólks vegna viðskiptabanns 
Rússlands á íslenskar vörur. 
Starfsfólki hefur verð gert ljóst 
að vinna getur dregist saman, og 
það ekki síst vegna tapaðra mark-
aða með loðnuafurðir.

Á fundinum kom fram að óvissa 
er um útistandandi kröfur á stóra 
viðskiptavini í Rússlandi vegna 
innflutningsbannsins, en um 40% 
af framleiðslu uppsjávar-

vinnslu fyrirtækisins hafa farið 
inn á Rússlandsmarkað.

Síðasta rekstrarár Síldarvinnsl-
unnar var afbragðsgott. Hagn-
aður ársins nam 6 milljörðum 
króna. Samtals námu fjárfestingar 
félagsins 10 milljörðum króna.

Síldarvinnslan greiddi 3,1 millj-
arð til hins opinbera. Greiddur 
tekjuskattur á árinu var 1.200 
milljónir króna en önnur opinber 
gjöld námu 1.000 milljónum. Veiði-
gjöld námu 900 milljónum á síð-
asta fiskveiðiári.  - shá

Síldarvinnslan greiðir ekki arð vegna viðskiptabanns Rússa á íslenskar vörur:

Ætla ekki að segja upp fólki

grikkland Alexis Tsipras og 
ríkisstjórn hans íhuga nú hvort 
skynsamlegasta leiðin fyrir 
stjórn ríkisins sé að boða til 
kosninga fljótlega.

Fjármálaráðherrar evruríkja 
samþykktu í gær þá ákvörðun 
að veita Grikkjum neyðarlán svo 
þeir geti staðið við skuldbinding-
ar sínar.

Alexis Tsipras, hefur því 
tryggt sér þriðja hluta neyðar-
láns með því að lofa miklum 
umbótum og aðhaldsaðgerðum 
í ríkisrekstrinum í Grikklandi.

Fjölmargir þingmenn Syriza-
flokksins eru hins vegar ósátt-
ir við ákvarðanir ríkisstjórnar 
Tsipras og telja aðhaldsaðgerð-
irnar of erfiðar og kröfur lánar-
drottna of íþyngjandi. Grikkir 
fá til að byrja með 23 milljarða 

evra lán. Það mun duga til að 
greiða 3,4 milljarða til evrópska 
seðlabankans. 10 milljarðar 

verða nýttir til endurfjármögn-
unar grískra banka.  
 - sa

Alexis Tsipras skoðar þann möguleika að boða til kosninga í næsta mánuði:

Kosningar líklegar í Grikklandi
alexiS  
tSipraS 
 Fjölmargir 
þingmenn 
Syriza-
flokksins eru 
ósáttir við 
ákvarðanir 
ríkisstjórnar 
Tsipras.
FréTTAblAðið/EPA

í norðfjarðarhöfn  rekstrarárið 
var með ágætum en blikur eru á lofti. 
 myNd/KSH

heilbrigðiSmál Kristján Þór Júlíus-
son heilbrigðisráðherra hefur skipað 
mats- og hæfisnefnd um starfsnám 
til að öðlast almennt lækningaleyfi 
og um sérnám í læknisfræði í sam-
ræmi við nýja reglugerð þess efnis. 
Þetta kemur fram í tilkynningu frá 
velferðarráðuneytinu.

Meðal helstu nýmæla er að 
gerð er krafa um að starfsnám 
sem stundað er hér á landi til að 
hljóta almennt lækningaleyfi skuli 
byggjast á sérstökum marklýsing-
um þar sem nákvæmlega er kveð-
ið á um uppbyggingu, innihald og 
marga aðra þætti námsins.  - ngy

Skipaði mats- og hæfisnefnd:

Ný nefnd um 
læknasérnám

jemen Átta börn hafa látið lífið eða 
særst á degi hverjum frá því að 
átökin í Jemen hófust.

Þetta kemur fram í nýrri 
skýrslu UNICEF, Barnahjálpar 
Sameinuðu þjóðanna, um ástand-
ið í Jemen.

Í skýrslunni kemur meðal annars 
fram að tæplega fjögur hundruð 
börn hafi dáið og fleiri en 605 særst 
vegna ofbeldis og átaka í landinu 
sem hafa stigmagnast á undanförn-
um mánuðum. 

Þá kemur fram í skýrslunni að 
Jemen sé einn hræðilegasti staður 
í heimi til að vera barn.  - ngy

Átta börn særast á dag:

Rúm þúsund 
særst eða látist

Samgöngur Frítt verður í alla 
strætisvagna á höfuðborgarsvæð-
inu á Menningarnótt, laugardaginn 
22. ágúst. Sérstakar skutlur munu 
ganga milli bílastæða við Kirkju-
sand og í  miðbæinn og hvetur 
Strætó bs. gesti Menningarnætur 
að nýta sér þessa þjónustu.

Klukkan ellefu verður tekið upp 
sérstakt leiðakerfi sem miðar að því 
að koma fólki úr miðbæ Reykjavík-
ur í sitt hverfi fljótt og örugglega. 
Síðustu ferðir úr miðbænum eru 
klukkan eitt um nóttina.  - ngy

Strætó til eitt um nóttina:

Frítt í strætó á 
Menningarnótt
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Hrönn, ertu fylgjandi kvóta-
kerfinu?
„Ég vil allavega ræða það því við 
vitum að konur eru auðlind.“
Er kynjakvóti málið? er yfirskrift málþings sem 
RIFF heldur í dag í Tjarnarbíói þar sem mennta-
málaráðherra verður með í pallborðsumræðum. 
Hrönn Marinósdóttir er framkvæmdastjóri 
Alþjóðlegar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, RIFF.

LögregLumáL Lögreglunni á 
Suðurlandi barst í fyrradag til
kynning um líkfund í Laxárdal í 
Nesjum. Tilkynningin barst á lög
reglustöðina á Höfn í Hornafirði.

Lögreglumenn á Höfn fóru 
þegar á vettvang. Landhelgis
gæslan lagði til þyrlu til að flytja 
rannsóknarlögreglumann frá 
rannsóknardeild lögreglunnar 
á Suðurlandi, lögreglumenn úr 
kennslanefnd ríkislögreglustjóra, 
rannsóknarlögreglumann frá 
tæknideild lögreglunnar á höfuð
borgarsvæðinu og réttarlækni á 
staðinn.

Ekki hafa verið borin kennsl á 
líkið. Kennslanefnd hefur gefið út 
að líkið sé af ungum karlmanni, 
um það bil 186 sentimetrar á 
hæð, með ljóst axlasítt hár, klætt 
í svarta strigaskó með hvítri 
stjörnu á hlið, dökkbláar íþrótta

buxur og hettupeysu með áletrun
inni „QUICKSILVER“ að framan.

Lögreglan segir að ætla megi 
að maðurinn hafi látist fyrir ein

hverjum mánuðum. Málið er í 
rannsókn og ekkert hægt að segja 
til um á þessu stigi með hvaða 
hætti andlát mannsins bar að. - bo

Kennslanefnd hefur gefið út að líkið sé af ungum karlmanni:

Líkfundur í Laxárdal í Nesjum

NeyteNdamáL Áfrýjunarnefnd neytenda
mála féllst á kröfu smálánafyrirtækjanna 
Kredia ehf. og Smálána ehf. um að vísa máli 
þeirra gegn Neytendastofu frá nefndinni. 
Smálánafyrirtækin kærðu þá ákvörðun 
Neytendastofu að leggja dagsektir á félögin 
þar til farið yrði að kröfum um útreikning 
á árlegri kostnaðartölu smálána hjá fyrir
tækjunum. 

Var kveðið á um að kærendur skyldu innan 
fjórtán daga fara að ákvörðun Neytendastofu 
en að öðrum kosti skyldu þeir, hvor um sig, 
greiða dagsektir að fjárhæð 250 þúsund 
krónur á dag þar til farið yrði að ákvörðun

inni. Skilmálar þeirra og upplýsingar til við
skiptavina væru ekki í takt við íslensk lög.

Meðan málið var rekið fyrir nefndinni breyttu 
fyrirtækin skilmálum sínum til að koma til móts 
við íslensk lög og standast kröfur Neytendastofu. 
Áfrýjunarnefndin ákvað því að láta málið niður 
falla en taldi samt sem áður að dagsektir Neyt
endastofu stæðu óhaggaðar. Að mati nefndar
innar er það Neytendastofu að taka afstöðu um 
það hvort smálánafyrirtækin hafi brugðist á full
nægjandi hátt við ákvörðun stofnunarinnar.  -sa

Neytendastofa mun ákveða um hvort tvö smálánafyrirtæki hafi brugðist við með fullnægjandi hætti :

Dagsektir á smálánafyrirtæki standa

smáLáN  Tvö smálánafyrirtæki kærðu ákvörðun Neyt-
endastofu um dagsektir.  FRéTTAblAðIð/STEFáN

garðar er að 
gera kort

hiNN LátNi faNNst fyrir austaN

spurNiNg dagsiNs

efNahagsmáL „Við tökum bara 
undir það sem framkvæmda
stjóri IKEA er að segja,“ segir 
Ólafur Darri Andrason, deildar
stjóri hagdeildar Alþýðusam
bandsins (ASÍ).

Þórarinn Ævarsson, fram
kvæmdastjóri IKEA á Íslandi, 
upplýsti í viðtali við Morgun
blaðið í gær, að fyrirtækið hygð
ist lækka vöruverð hjá sér um 
2,8 prósent að meðaltali þegar 
félagið kynnir í næstu viku nýjan 
vöru og verðlista. Í fyrra lækk
aði IKEA vöruverð um fimm pró
sent. Hann hvetur önnur fyrir
tæki til að fylgja fordæmi IKEA 
og vinna þannig á móti mögu
legri verðbólguþróun. Aðstæð
ur nú gefi rými til verðlækkana, 
enda hafi gengi krónu styrkst 
gegn evru, kjarasamningar hafi 
verið fyrirtækjum hagfelldari en 
búist hafði verið við og velta sé 
meiri vegna aukinna umsvifa í 
efnahagslífinu.

Ólafur Darri segir rétt að ytri 
skilyrði verslunarinnar séu með 
allra besta móti. „Krónan hefur 
verið að styrkjast og þá sérstak
lega gagnvart evru, og á sama 
tíma er verðbólga sáralítil í 
nágrannalöndum okkar, þann
ig að innflutningsverslunin er 
ekki að flytja inn verðbólgu frá 
öðrum löndum.“

Um leið segir Ólafur Darri að 
hér hafi almennt verið lítil verð
bólga, en með styrkingu krónu 
ættu að skapast tækifæri til að 
lækka mögulega verð. Í mæl
ingum ASÍ hafi ekki sést miklar 
hækkanir, en þær sýni svigrúm 
til lækkana.

„Gengisþróun hefur samt verið 
nokkuð misjöfn,“ bendir Ólafur 
Darri um leið á, því þótt krón
an hafi styrkst gagnvart helstu 
viðskiptamyntum, þá hafi hún 
veikst gagnvart dollaranum.

Finnur Árnason, forstjóri 

Haga, tekur undir að aðstæður 
í efnahagslífinu séu um margt 
hagfelldar, en fyrirtækið bregð
ist við  þróun sem slíkri dag 
frá degi og hún endur speglist í 
verðlagningu.  „Við verðleggj
um ekki einu sinni á ári eins og 
þeir.“ Finnur bendir jafnframt á 
að Hagar birti sínar tölur opin
berlega, en  félagið er skráð í 
Kauphöll Íslands. „Fyrstu fimm 
mánuðir ársins eru ljósir og þar 
er okkar álagning að lækka.“

Þá  segir Sigurður Brynjar 
Pálsson, forstjóri Byko,  fyrir
tækið  ekki hafa  tekið afstöðu 
til mögulegra frekari verðlags
breytinga. „Við erum hins vegar 
í talsvert  öðru umhverfi  en 

IKEA,“ segir 
hann og bendir 
á að stór hluti 
innkaupa versl
unarinnar eigi 
sér stað í dollur
um. „Og dollar
inn hefur hækk
að um tæp fimm 
prósent frá ára
mótum.“ Fyrir
tækið hafi þó 

ekki hreyft við verðum í á annað 
ár þótt það hafi tekið á sig hækk
anir hjá birgjum erlendis. Tölur 
fyrirtækisins sýni að unnið hafi 
verið á sömu álagningu allt þetta 
ár. „Sem sýnir að verðlækkunin 
er að skila sér í gegnum tilboðs

Svigrúm ætti að vera til lækkana
Hagfræðingur ASÍ fagnar áskorun framkvæmdastjóra IKEA til verslunar í landinu um að lækka hjá sér vöruverð. 
Ytri skilyrði verslunarinnar séu með allra besta móti. Aðrir segja brugðist við aðstæðum frá degi til dags.

ikea Lækkar verð  Forstjóri IKEA á Íslandi hvatti í gær önnur fyrirtæki til að lækka verð hjá sér líkt og IkEA. Forstjórar Haga 
og byko taka undir að aðstæður í efnahagslífinu séu um margt hagfelldar.  FRéTTAblAðIð/HARAlduR GuðjóNSSoN

kerfin hjá okkur og svo auðvitað 
í gegnum breytingar á vörugjöld
um og virðisaukaskatti um ára
mótin.“ 

 olikr@frettabladid.is

Fyrstu  
fimm mán-
uðir ársins 

eru ljósir og 
þar er okkar 
álagning að 

lækka.
Finnur Árnason,  

forstjóri Haga.

ÓLafur d. 
aNdrasoN

samgöNgur Icelandair hefur 
ákveðið að hefja áætlunar
flug til Montreal í Kanada í 
maí á næsta ári og er sala far
seðla þegar hafin. Montreal 
verður sextándi áfangastaður
inn í NorðurAmeríku sem Ice
landair býður upp á í leiða
kerfi sínu. Flogið verður fjórum 
sinnum í viku fram í nóvember, 
á mánudögum, þriðjudögum, 
fimmtudögum og laugardögum. 
Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá félaginu.

Þá segir í tilkynningunni að 
flug félagsins til kanadískra 
borga hafi aukist jafnt og þétt 
frá því loftferðasamningur 
milli Íslands og Kanada var 
undirritaður 2007. Fram að því 
hafði Icelandair haft heimild 
til flugs til Halifax frá 1998, en 
síðan hafa áfangastaðirnir Tor
onto, Edmonton  og Vancouver 
bæst við.

Montreal er næststærsta borg 
Kanada. Þar eru íbúar um fjór
ar milljónir. Borgin er miðstöð 
viðskipta, menningar og lista 
fyrir frönskumælandi Kanada
menn, og þykir yfirbragð henn
ar vera evrópskt í samanburði 
við aðrar borgir í NorðurAmer
íku.  - ngy

Bæta við nýjum áfangastað:

Hefja áætlunar-
flug til Montreal

iceLaNdair  Flogið verður fjórum 
sinnum í viku til Montreal.
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Skráningarhátíð 
Latabæjarhlaupsins 
í dag og á morgun

Reykjavíkurmaraþon  
Íslandsbanka 22. ágúst

Hittumst á skráningarhátíðinni í Laugardalshöll 
Latabæjarhlaupið, 22. ágúst, er ætlað börnum 8 ára og yngri. Í dag  
og á morgun er skráningar hátíð í Laugardalshöll kl. 14-19 þar sem  
hægt er að skrá börn til þátttöku og sækja um leið boli og hlaupagögn.

Allar nánari upplýsingar eru á marathon.is

islandsbanki.is Netspjall Sími 440 4000 Facebook
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veistu svarið?

sveitarstjórnir Bæjaryfirvöld í 
Fjallabyggð hafa krafist þess að 
Akureyrarkaupstaður greiði leigu 
vegna Menntaskólans á Trölla
skaga upp á tæpar tuttugu millj
ónir króna. Telur Fjallabyggð 
að Akureyrarbær sé skuldbund
inn líkt og önnur sveitarfélög á 
svæðinu til að taka þátt í leigu
kostnaði við skólann. Akureyrar
bær hefur hafnað málatilbúnaði 
Fjallabyggðar og líklegt þykir að 
málið rati til dómstóla á næstu 
misserum.

Gunnar I. Birgisson, bæjar
stjóri Fjallabyggðar, ritaði Akur
eyrarbæ bréf fyrir skömmu þar 
sem hann fer þess á leit að Akur
eyrarbær geri upp skuldir sínar. 
„Þetta er með hreinum ólíkind
um,“ segir Gunnar. „Menntaskól
arnir á svæðinu hafa verið þann
ig að ríkið hefur greitt 60 prósent, 
heimasveitarfélagið 20 prósent 
og restin er greidd að jöfnu af 
öllum sveitarfélögum að heima
sveitarfélaginu meðtöldu. Við 
höfum greitt fyrir Menntaskól
ann á Akureyri og Verkmennta
skólann sem dæmi. Öll sveitarfé
lög hafa greitt þessa leigu nema 
Akureyri.“

Akureyrarkaupstaður svaraði 
bréfinu í gær og kom þar fram 
að bærinn teldi sig ekki skuld
bundinn til þess að taka þátt í 
greiðslu leigu vegna skólans. 
Guðmundur Baldvin Guðmunds
son, formaður bæjarráðs Akur
eyrarbæjar, vonar að lausn finn
ist á málinu áður en það fari til 
dómstóla. „Auðvitað er það akkur 
fyrir sveitarfélögin á svæðinu að 
hafa samskipti sín á milli sem 
farsælust. Heppilegt hefði verið 
ef við hefðum fengið að skýra 

okkar sjónarmið fyrir bæjar
yfirvöldum í Fjallabyggð og leita 
lausna. Ef hins vegar næst engin 
niðurstaða í málið þá mun það 
enda fyrir dómstólum. Það örlar 
þarna á nýjum tón með nýjum 
bæjarstjóra í Fjallabyggð,“ segir 
Guðmundur Baldvin.

Gunnar segir málið eiga sér 
langan aðdraganda og deilan 
spanni nú næstum sex ár. „Það 
er búið að senda þessum mönn

um reikninga frá upphafi og við 
höfum reynt að tala lengi við þá, 
bæði núverandi og fyrrverandi 
bæjarstjórnir. Þetta var úrslita
tilraun og höfum við ekki önnur 
úrræði en að leita til dómstóla,“ 
segir Gunnar.

Menntaskólinn á Tröllaskaga 
hefur sitt sjötta starfsár í vetur 
og eru um 230 nemendur við skól
ann þetta námsárið.

 sveinn@frettabladid.is

Draga Akureyri fyrir dómstóla
Fjallabyggð og Akureyrarkaupstaður eiga í deilum vegna leigukostnaðar við Menntaskólann á Tröllaskaga. Telur Fjalla-
byggð að Akureyri sé skylt að taka þátt í kostnaði líkt og öðrum sveitarfélögum á svæðinu. „Við höfum reynt að tala 
við þessa menn,“ segir Gunnar I. Birgisson, bæjarstjóri Fjallabyggðar, sem segir málið fara fyrir dómstóla á næstunni.

Guðmundur B.
Guðmundsson 
 formaður bæjar-
ráðs Akureyrar

Gunnar i. 
BirGisson    
bæjarstjóri í 
Fjallabyggð

menntaskólinn á tröllaskaGa  Skólinn hóf störf árið 2009 og hafa deilur verið um leigukostnað. Öll sveitarfélög á Eyja-
fjarðarsvæðinu hafa tekið þátt í leigukostnaði að Akureyri undanskilinni. Mynd/GíSli KriStinSSon

samfélaG Guðrún Margrét Páls
dóttir hefur látið af störfum fyrir 
ABC barnahjálp á Íslandi og 
sagt af sér sem formaður ABC á 
Íslandi. Guðrún Margrét tilkynnti 
starfsfólki ABC um ákvörðun sína 
eftir stjórnarfund ABC síðastliðið 
þriðjudagskvöld. Páll Elfar Páls
son varastjórnarmaður var valinn 
nýr stjórnarformaður ABC barna
hjálpar á Íslandi.

Guðrún Margrét er einn stofn
andi ABC barnahjálpar sem stofn
að var fyrir 27 árum. Hún hefur 
starfað fyrir samtökin öll árin. 

„Með afsögn minni vil ég axla 
ábyrgð á þeirri stöðu sem upp 
kom í starfi samtakanna í Kenía 
og vænti ég þess að ákvörðun 
mín stuðli að því að varðveita trú
verðug leika starfsins,“ segir Guð
rún Margrét og á við deilur sem 
hafa staðið síðustu mánuði milli 
ABC barnahjálpar á Íslandi og 
formanns samtakanna í Kenía, 
Þórunnar Helgadóttur.

Þórunni var sagt upp störf

um sem formanni samtakanna í 
Kenía en var föst á því að staða 
hennar í Kenía væri óbreytt, enda 
um tvö aðskilin félög að ræða. 
ABC á Íslandi hélt því fram að 
félagið ætti ABC í Kenía. Þá sak
aði Þórunn ABC á Íslandi um 
mútur í Kenía og ólögmæta yfir
töku á starfsemi skólans þar í 
landi. ABC á Íslandi sakaði Þór
unni um að reyna að sölsa undir 
sig starfsemi samtakanna þar í 
landi.

„Í dag standa málin í Kenía 
þannig að í gangi er opinber athug
un í Kenía á fjármálahlið starf
semi ABC þar undanfarin ár,“ 
segir Guðrún Margrét. Opinber 
eftirlitsstofnun með starfi hjálp
arsamtaka og sjálfseignarstofn
ana í landinu, NGO’s coordination 
board, rannsakar nokkra þætti í 
starfsemi ABC í Kenía undanfar
in ár. Að sögn Guðrúnar má vænta 
niðurstöðu í málið á næstunni.

„Þetta er í raun ástæðan fyrir 
því að ég sagði upp. Ég hef verið í 

stjórn allan þennan tíma og hefði 
átt að vera búin að opna augun 
miklu fyrr. Ég sé eftir því að hafa 
treyst Þórunni allan þennan tíma,“ 
segir Guðrún Margrét og bætir við 
að það sé og hafi alltaf verið sam
hugur hjá stjórn ABC á Íslandi um 
málið.

„Ég mun fylgjast með þessu 
máli til enda en er að öðru leyti 

búin að stíga til hliðar,“ segir hún.
Að sögn Guðrúnar Margrétar hafa 
deilurnar haft slæm áhrif. „Fyrst 
og fremst hefur þetta verið baga
legt fyrir börnin og svo hefur 
þetta kostað okkur það að stuðn
ingsaðilar hafa sagt upp sem er 
slæmt mál. Við trúum því þó að 
þetta sé að mjakast í rétta átt.“ 
 - ngy

Illvígar deilur hafa staðið milli ABC barnahjálpar á Íslandi og samtakanna í Kenía síðustu mánuði:

Formaður ABC á Íslandi lætur af störfum
Hætt 
störfum  
 „Ég mun 
fylgjast með 
þessu máli til 
enda en er 
að öðru leyti 
búin að stíga 
til hliðar,“ 
segir Guðrún 
Margrét Páls-
dóttir, fyrr-
verandi for-
maður ABC 
barnahjálpar 
á íslandi.

samfélaG Bjarni Benediktsson, 
fjármála og efnahagsráðherra, 
undirritaði í gær, fyrir hönd ríkis
sjóðs, samkomulag við Minjavernd 
um viðtöku lands og eigna í Ólafs
dal í Gilsfirði, en þar stofnaði Torfi 
Bjarnason fyrsta íslenska búnaðar
skólann árið 1880. 

Markmiðið með samkomulaginu 
er að vinna að endurreisn bygginga 
og menningarlandslags á staðnum 
þar sem meðal annars er áformað 
að reka menningartengda ferða
þjónustu.

Í samkomulagi ríkissjóðs við 
Minjavernd felst að félagið endur
reisir byggingar og hefur umsjón 
með menningarlandslagi á svæð
inu, en ríkissjóður afsalar í þessu 
skyni 57,5 hektara landspildu til 
félagsins.  - ngy

Samkomulag undirritað :

Samkomulag 
um endurreisn

fjarskipti Vodafone og Nova hyggj
ast stofna félag um samrekstur far
símakerfa félaganna fyrir 1. októ
ber næstkomandi. Samreksturinn 
mun felast í gagnkvæmum aðgangi 
að farsímadreifikerfum félaganna, 
samkvæmt tilkynningu frá Fjar
skiptum, móðurfélagi Vodafone. 

Markmiðið er hagræðing í rekstri 
en fyrirtækið telur að hægt verði 
að fækka sameiginlegum hýsingar
stöðum farsímasenda úr 770 í 550, 
sem mun leiða samanlagt til um 200 
milljóna króna rekstrarsparnaðar. 
Sparnaðurinn ætti að skila sér að 
fullu inn í rekstur félaganna á um 
þremur árum.  - ih

Nova og Vodafone hagræða:

Farsímakerfi 
rekin saman

stjórnsýsla Þjóðskjalasafn 
Íslands hefur veitt Sandgerðis
bæ heimild til að hefja rafræna 
skjalavörslu og skila gögnum 
á rafrænu formi til safnsins til 
langtímavarðveislu. Sandgerðis
bær er fyrsta sveitarfélagið hér
lendis sem fær slíka heimild.
Um er að ræða heimild til að 
afhenda gögn á rafrænu formi 
úr skjalavörslukerfi bæjarins. 
Sandgerðisbær mun því hætta 
að prenta út gögn úr kerfinu til 
varðveislu og varðveita gögn
in eingöngu á rafrænu formi. 
Undan farna mánuði hafa starfs
menn Sandgerðisbæjar og Þjóð
skjalasafns unnið að málinu í 
góðu samstarfi. Fyrsta afhending 
á rafrænum gögnum Sandgerðis
bæjar verður árið 2017.  - ngy

Sandgerðisbær fyrstur:

Hefja rafræna 
skjalavörslu

1. Hvaða íslenski ráðamaður ræddi 
við sendiherra Rússa um viðskipta-
bann á Ísland?
2. Við hvaða grunnskóla í Reykjavík á 
að byggja nýja 1.340 fermetra álmu?
3. Hvað búast Þjóðverjar við mörgum 
flóttamönnum á þessu ári?

svör

stjórnsýsla 155 mál bíða 
afgreiðslu úrskurðarnefndar 
umhverfis og auðlindamála og 
hafa 66 ný mál komið inn á þessu 
ári. Nanna Magnadóttir, formað
ur og forstöðumaður úrskurðar
nefndarinnar, segir nefndina 
vinna hörðum höndum að því að 
vinna málahalann niður.

„Þetta er eitthvað sem við 
höfum þurft að kljást við í nokkur 
ár,“ segir Nanna. „Forveri þess
arar nefndar var úrskurðarnefnd 
skipulags og byggingarmála. Sú 

nefnd sem ég er 
í forsvari fyrir 
tók við öllum 
þeim málum en 
fjárveitingar 
hækkuðu ekki 
til okkar. Því 
höfum við verið 
að vinna upp 
nokkurn hala 
frá þeirri nefnd 

síðustu misseri. Við tókum við 125 
óafgreiddum málum frá þeirri 
nefnd þegar hún hætti störfum.“

Nanna segir nýjum málum 
einnig hafa fjölgað hjá nefnd
inni síðustu ár sem hefur aukið 
á vandann.

„Við fengum fjárveitingu fyrir 
þremur aukastarfsmönnum inn í 
nefndina fyrir þetta ár og höfum 
óskað eftir aukastarfsmanni 
fyrir næsta fjárlagaár. Við 
höfum lokið 117 málum á þessu 
ári á meðan 66 mál hafa komið 
inn svo það horfir samt til betri 
vegar hjá okkur,“ segir Nanna.

  - sa

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála stendur í ströngu:

Yfir hundrað mál bíða afgreiðslu

nanna 
maGnadóttir

1. Ólafur Ragnar Grímsson 2. Vesturbæjar-
skóla 3. 750 þúsund.

undirritun Ferðaþjónusta verður í 
Ólafsdal. Mynd/FjárMálAráðunEytið

samfélaG Í ár rennur styrktar
fé Reykjavíkurmaraþonsins til 
Rauða kross Íslands óskipt til sýr
lenskra flóttamanna. Þetta kemur 
fram í fréttatilkynningu.

Borgarastríðið í Sýrlandi 
hefur staðið í fjögur ár og fimm 
mánuði og hafa 200 þúsund manns 
fallið og tíu milljónir Sýrlendinga 
þurft að yfirgefa heimili sín. Í til
kynningunni segir að þörfin sé 
mikil og það er mikilvægt að þessi 
hópur berskjaldaðra gleymist 
ekki.  - ngy

Styðja Sýrlendinga:

Styrktarfé til  
flóttamanna

20. ágúst 2015  fimmtudaGur| fréttir | 6



w
w
w.
di
or
.co
m

DiorShow Mascara_Mag_220x297_IS.indd   1 18/08/15   16.18

*Gildir á meðan birgðir endast.

           DAGAR Í HAGKAUP 20.-26. ágúst
20% afsláttur af nýja Diorshow maskaranum. Sérfræðingar frá          verða 
í Hagkaup Kringlunni, Smáralind, Garðabæ, Skeifunni og Holtagörðum og 
veita faglega ráðgjöf varðandi förðun og húðumhirðu. Kynnum einnig nýju 
haustlitina. Falleg gjöf* fylgir þegar keyptir eru 2 hlutir frá         .



Frá kr. 66.900
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KRÍT – Stökktu

Frábært verð
Frá kr. 114.900 
m/allt innifalið

Netverð á mann frá kr. 
114.900 m.v. 2-4 í íb/
herb/st.

24. ágúst í 10 nætur.

Bókaðu sól

STÖKKTU

SALOU – Stökktu

Frábært verð
Frá kr. 89.900

Netverð á mann frá kr. 
89.900 m.v. 2-4 í íb/herb/st.

21. ágúst í 7 nætur.

STÖKKTU

TENERIFE – Tenerife Sur

Frábært verð
Frá kr. 66.900

Netverð á mann frá kr. 
66.900 m.v. 2+2 í íbúð.

Netverð á mann frá kr. 
79.900 m.v. 2 í stúdíó.

22. ágúst í 7 nætur.

2FYRIR1

ALMERÍA – Bahia Serena

COSTA DEL SOL – Aguamarina

Frábært verð
Frá kr. 81.900 

Netverð á mann frá kr. 
81.900 m.v. 2+2 í íbúð.

Netverð á mann frá kr. 
109.900 m.v.2 í íbúð.

25. ágúst í 7 nætur.

Frábært verð
Frá kr. 89.900 

Netverð á mann frá kr. 
89.900 m.v. 2-4 í íb/herb/st.

27. ágúst í 11 nætur.

SÉRTILBOÐ

2FYRIR1

STÖKKTU

SÉRTILBOÐ

Sýrland Fljótlega eftir að víga-
sveitir Íslamska ríkisins náðu 
sýrlensku borginni Palmyra á 
sitt vald, um miðjan maí síðast-
liðinn, hófust þær handa við að 
eyðileggja fornminjar borgar-
innar, gamlar rústir frá tímum 
Grikkja og Rómverja, styttur 
og lágmyndir sem bera vitni um 
merka sögu borgarinnar.

Reyndar er ekki vitað hve 
mikið af fornminjunum liðsmenn 
Íslamska ríkisins hafa eyðilagt, 
en að minnsta  kosti hafa þeir 
eyðilagt fornar styttur sem þykja 
ómetanlegar, rétt eins og allir 
aðrir munir þarna.

Eyðileggingarstarfsemi af 
þessu tagi hefur fylgt öfga-
hreyfingum strangtrúarmús-
lima. Þannig eyðilögðu talibanar 
í Afganistan frægar Búddastytt-
ur í Bahmiyan í byrjun aldarinn-
ar og árið 2012 eyðilögðu sam-
tökin Ansar Dine forn grafhýsi 
og minningarhof í borginni Tim-
buktu í Malí.

Þessi eyðileggingarþörf hefur 
verið höfð til marks um villi-
mennsku þessara manna, en 
sjálfir stæra þeir sig af verkum 
sínum: „Múslimar ættu að vera 
stoltir af því að brjóta skurðgoð,“ 
sagði leiðtogi talibana árið 2001.

Hin „hreina trú“ þeirra rúmar 
ekki myndir af neinu sem hægt 
væri að dýrka og tilbiðja. Það eitt 
að gera mynd af einhverju, fólki, 
dýrum eða hlutum, er í augum 
þeirra ekkert annað en form af 
tilbeiðslu. Allar myndir og stytt-
ur eru álitin vera skurðgoð, og 
þar með ekki bara einskis virði 
heldur beinlínis hættuleg trúar-
legri heilsu fólks.

Í Biblíu kristinna manna er 
reyndar ekki heldur farið fögr-
um orðum um skurðgoð: „Svo 

langt sem byggð yðar nær, skulu 
borgirnar í eyði liggja og fórn-
arhæðirnar standa gjöreyddar, 
til þess að ölturu yðar séu niður 
brotin og í rústum, skurðgoð 
yðar sundur brotin og að engu 
gjörð, sólsúlur yðar mölvaðar og 
handaverk yðar afmáð,“ er haft 
eftir Drottni sjálfum í Esekíelbók 
Gamla testamentisins: „Og menn 
skulu vegnir í val yðar á meðal, 
til þess að þér viðurkennið, að ég 
er Drottinn.“

 gudsteinn@frettabladid.is

Fornminjar eyði-
lagðar í guðs nafni
Vígasveitir Íslamska ríkisins hafa stært sig af því að eyðileggja merkar fornminj-
ar, meðal annars í hinni fornu borg Palmyra í Sýrlandi. Nú hafa þær tekið af lífi 
fyrrverandi fornminjavörð borgarinnar, 82 ára gamlan.

Khaled al Asaad neitaði að flýja borgina Palmyra í Sýrlandi þegar víga-
sveitir Íslamska ríkisins hertóku hana fyrr á árinu. Hann var tekinn af lífi 
þar á þriðjudaginn, orðinn 82 ára gamall.

Asaad hafði varið drjúgum hluta starfsævi sinnar við fornminjavörslu í 
borginni. Hann hafði yfirumsjón með fornminjasafni borgarinnar í fjóra 
áratugi, en lét af störfum árið 2003. Hann hélt þó áfram að sinna verk-
efnum fyrir borgina sem sérfræðingur í málefnum fornminjanna frægu.

Liðsmenn Íslamska ríkisins náðu borginni á sitt vald í maí og þá gafst 
honum tækifæri til þess að forða sér. Hann ákvað að vera kyrr, þótt fyrir-
fram væri vitað að líf hans yrði í hættu.

Á þriðjudaginn var hann hálshöggvinn á torginu fyrir utan minjasafnið, 
rétt við rústirnar frægu. Sýrlenska ríkisfréttastofan Sana skýrði frá þessu 
og sýrlensk mannréttindasamtök, með höfuðstöðvar í Bretlandi, staðfestu 
það.

Sagt er að lík hans hafi síðan verið hengt upp á eina af grísk-rómversku 
súlunum, sem borgin er þekkt fyrir.

Fórnaði líFi Sínu Fyrir Fornminjar

BorgarrúStir  Talið er að Salómon konungur hafi stofnað borgina Palmyra. Þar er meðal annars að finna rústir og listmuni 
frá tímum Grikkja og Rómverja. Unnið hefur verið að því að eyðileggja þessar rústir frá því í vor. fRéTTABLAðið/EPA

auðug FjölSkylda  Þessi forna höggmynd var á meðal þeirra sem geymdar voru í fornminjasafninu í Palmyra.
 noRdicPHoToS/AfP
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Menntun Ný nálgun að lestrar-
kennslu sem innleidd hefur verið í um 
helming af grunnskólum landsins og 
nefnist Byrjendalæsi hefur orðið til 
þess að lesskilningi og einkunnum 
á íslensku á grunnskólastigi bein-
línis hrakar. Hún virðist ekki hafa 
verið nægjanlega rannsökuð áður en 
hún var innleidd. „Það eru tölfræði-
legar vísbendingar í þá átt að þessi 
aðferð sé ekki að skila ásættanlegum 
árangri,“ segir Illugi Gunnarsson 
menntamálaráðherra. Áhyggjur af 
læsi íslenskra barna eru ekki nýjar 

af nálinni. Íslendingar skora lægst 
allra Norðurlanda í PISA-könnunum, 
þó að hér á landi sé mestum fjármun-
um varið á hvern nemanda.

Undanfarið hefur farið fram grein-
ing á árangri nemenda í skólum sem 
tekið hafa þátt í Byrjendalæsi, sam-
virkri kennsluaðferð þar sem lestur, 
ritun, hlustun, tal og sjónræn við-
fangsefni eru tengd saman við lestr-
arkennslu. Aðferðin var þróuð innan 
Háskólans á Akureyri og innleidd í 
fyrstu skólana haustið 2004. Um er að 
ræða greinilega minnkun á árangri 

samanborið við aðra skóla í landinu 
almennt. Aðferðin hefur sætt tals-
verðri gagnrýni. En hvernig gerist 
það að slík aðferð sé innleidd í svo 
marga skóla?

Illugi segir eitt af stóru verkefn-
unum sem við stöndum frammi fyrir 
í menntamálum vera einmitt þetta. 
„Hvernig tökum við ákvarðanir um 
kennsluaðferðir? Það er gjarnan svo 
hér á landi, að þegar maður spyr 
þessara spurninga: Hvernig var þessi 
ákvörðun tekin, að kenna svona eða 
hinsegin? þá verður gjarnan fátt um 
svör,“ útskýrir hann.

Hann segir að breytingar hafi 
orðið á kennsluaðferðum í gegnum 
árin. „Nú förum við í það að kalla 
eftir því með markvissum hætti 
hvernig slíkar ákvarðanir eru tekn-
ar, að þær hafi verið raunprófaðar 
og við höfum eitthvað í höndunum til 
að rökstyðja slíkar ákvarðarnir. Ég 
ætla að leyfa mér að halda því fram 
að það séu fáar ákvarðanir sem eru 
afdrifaríkari fyrir íslenskt samfélag 
heldur en hvernig við kennum börn-
unum okkar að lesa og reikna.“

Hann hefur undanfarið átt samtöl 
við forystufólk á sviði menntavís-
inda um þetta tiltekna mál. „Ég vil 
að við hugsum um það hvernig við 
getum betur beitt aðferðafræði sem 
er þannig að áður en við ráðumst í að 
innleiða nýjar kennsluaðferðir liggi 
fyrir gögn eða vísbendingar um að 
líklegt sé að aðferðin skili árangri. 
Og við eigum svo með reglubundn-
um hætti að gera úttekt á því hvort 
við höfum náð settum markmiðum. 
Að við séum ekki að vaða áfram 
og aldrei sé lagt mat á hlutina. Við 

verðum að fara að tileinka okkur slík 
vinnubrögð.“

Íslendingar eru ekki þeir einu sem 
hafa áhuga á læsi barna og fjölmarg-
ar erlendar rannsóknir liggja fyrir 
um hvaða kennsluaðferðir virka best. 
Af hverju förum við okkar eigin leið-
ir? „Auðvitað eigum við að stunda 
okkar rannsóknir en ég held að við 
þurfum ekkert að finna upp hjólið hér 
á Íslandi. En við skulum hafa það hug-
fast að það er ekki til nein ein aðferð 
til að kenna lestur sem hentar öllum.“

Byrjendalæsi var þróað á vegum 
Miðstöðvar skólaþróunar við Háskól-
ann á Akureyri undir forystu Rósu 
Eggertsdóttur. Sé meðtalinn vetur-
inn 2012-2013 hafa alls um 80 skólar 
af 170 víðs vegar um landið átt sam-
starf við HA um innleiðslu aðferðar-
innar. Menntamálaráðuneytið hleypir 

af stokkunum átakinu Þjóðarsáttmáli 
um læsi á mánudaginn en markmið 
átaksins er að bregðast við áhyggjum 
af læsi barna.  olof@frettabladid.is

Lesskilningi barna hrakar beinlínis
Ný kennsluaðferð sem innleidd var í fyrstu grunnskólana 2004 gefst illa. Um helming allra grunnskóla á landinu er að ræða. Aðferðin 
 virðist ekki hafa verið nægilega rannsökuð áður en hún var innleidd. Ráðherra segir mikilvægt að vaða ekki áfram án þess að meta hlutina. 
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GreininG á áranGri af byrjendalæsi

 Stærðfræði
 Íslenska
 Lesskilningur

Byrjendalæsi

Meðaltal  
prófhluta afdrifaríkar ákvarðanir  Illugi segir fátt mikilvægara en hvernig við kennum 

börnum að lesa.  FréttablaðIð/VIlhelm

  Hvernig 
tökum við 

ákvarðanir um 
kennsluað-

ferðir? Það er 
gjarnan svo 

hér á landi, að 
þegar maður spyr þessara 

spurninga: Hvernig var þessi 
ákvörðun tekin, að kenna 

svona eða hinsegin? þá verður 
gjarnan fátt um svör.

Illugi Gunnarsson, menntamálaráðherra

Siminn.is/spotify

FYRSTA SKEMMTISKOKKIÐ EÐA 
ÞINN BESTI TÍMI FRÁ UPPHAFI? 
SPOTIFY ER MEÐ HLAUPALISTA 

FYRIR ÞIG.

FYRSTA SKEMMTISKOKKIÐ EÐA 
ÞINN BESTI TÍMI FRÁ UPPHAFI? 
SPOTIFY ER MEÐ HLAUPALISTA 

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

Rakavarnarplast og  
þéttiefni á frábæru verði

Kletthálsi Reykjavík

Reykjanesbæ

Raka- og vatnsþéttiefnin frá 
Múrbúðinni eru vottuð hágæða 
vara á sérlega hagstæðu verði.

Rakaþolplast 0,2 mm 
Stærð 4x25metrar= 100m2 

kr. 11.990

Bostik Folien 
rakavarnarlím  
315 g 

kr. 1.195

Bostik/Heydi 
K11 þéttimúr kr. 4.290

LögregLumáL Lögreglustjórinn á 
höfuðborgarsvæðinu hefur höfð-
að mál á hendur tæplega sextugri 
konu sem er sökuð um að hafa á tíu 
ára tímabili svikið rúmlega fjórtán 
milljónir króna út úr Trygginga-
stofnun ríkisins með því að inn-
heimta lífeyrisgreiðslur sem voru 
ætlaðar konu sem lést árið 2000.

Í ákæru lögreglustjórans kemur 
fram að sextuga konan blekkti 
Tryggingastofnun ríkisins til að 
greiða 14,2 milljónir króna í elli-
lífeyri, tekjutryggingu, uppbót líf-
eyris vegna umönnunarkostnaðar 
og tengdar lífeyrisgreiðslur með 
því að skila skattframtali til skatt-
yfirvalda vegna tekjuáranna 2000 
til 2009 fyrir konuna sem lést árið 
2000 og greina stofnuninni ekki 
frá andláti hennar.

Lífeyrisgreiðslurnar, sem námu 
12,7 milljónum króna á nefndu 
tímabili, voru lagðar inn á banka-
reikning látnu konunnar í Lands-
banka Íslands en ákærða, sem var 
með prókúru á reikninginn, tók 
fjármunina út og nýtti í eigin þágu.

Fer lögreglustjórinn fram á að 
konan verði dæmd til refsingar 

og til greiðslu alls sakarkostn-
aðar. Tryggingastofnun ríkisins 
hefur krafist þess að ákærða verði 
dæmd til að endurgreiða stofnun-

inni 12,7 milljónir króna. Málið 
verður þingfest í Héraðsdómi 
Reykjavíkur næstkomandi þriðju-
dag.  - bo

Ákærð fyrir að innheimta lífeyrisgreiðslur konu sem lést fyrir fimmtán árum:

Sökuð um að svíkja fé úr TR

SVIK  Lögreglustjórinn fer fram á að konan verði dæmd til refsingar og til greiðslu 
alls sakarkostnaðar.  FréttabLaðið/pjetur

StjórnSýSLa Hagstofan hefur hafið 
rannsókn á tollskýrslum útflytj-
enda í sjávarútvegi þar sem tölur 
samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi 
og Hagstofunnar eru mismunandi 
þegar kemur að útflutningi sjávar-
afurða til Rússlands.

Telja útgerðaraðilar mun meira 
magn fara til Rússlands en toll-
skýrslur þeirra gefa til kynna. 
Rannsóknin beinist að viðskiptum 
hvers einasta sjávarútvegsfyrir-
tækis við Holland. Áherslan verður 
í fyrstu á stærstu útflytjendurna.

Auður Ólína Svavarsdóttir, deild-
arstjóri utanríkisviðskipta hjá Hag-
stofu Íslands, segir útflytjendur 
skylduga til að greina frá því hvar 
vara þeirra endar. „Við eigum að 
gefa mynd af utanríkisviðskiptum 
Íslands og þá er mikilvægt að upp-
lýsingar útflytjenda á tollskýrslum 
séu réttar,“ segir hún.

Auður Ólína telur þrjár hugsan-
legar skýringar á þessum mismuni 
í tölum SFS og Hagstofunnar. „Í 
einhverjum tilvikum getur verið 
að útflytjendur viti hreinlega ekki 

hvert lokaland er þegar varan er 
flutt frá landinu. Í öðru lagi gæti 
verið um hreina ónákvæmni að 
ræða,“ segir Auður Ólína.

Teitur Gylfason, hjá Iceland Sea-
food, segir þetta vandamál ekki 
einskorðast við aðila í sjávar útvegi. 
„Við leggjum mikinn metnað í að 
þetta sé gert rétt. Við höfum kapp-
kostað að greina einnig frá villum 
sem kunna að koma upp. Ég hef 
einnig sjálfur verið í sambandi við 
Hagstofuna til að leiðrétta hluti eftir 
á. Mín skoðun er sú að það vanti 

ákveðnara samtal milli fyrirtækja 
í útflutningi og Hagstofunnar um að 
hafa tölurnar sem réttastar,“ segir 
Teitur.  - sa

Útgerðum ber að gera skilmerkilega grein fyrir hvert lokaland þeirrar vöru sem flutt er úr landi er:

Hagstofan rannsakar tollskýrslur útgerða

mISræmI  Hagstofan rannsakar toll-
skýrslur.  FréttabLaðið/ViLHeLm

Ólíkur skilningur er lagður í áhrif 
úrskurðar gerðardóms um kjör 18 
stéttarfélaga BHM og hjúkrunar-
fræðinga eftir því hvorum megin 
samningaborðsins fólk situr. Fram 
kom í gær, á samningafundi BSRB-
félaganna þriggja sem eiga í sam-
eiginlegum kjaraviðræðum við 
ríkið, SRF, Sjúkraliðafélagsins og 
Landssambands lögreglumanna, 
að samninganefnd ríkisins er ekki 
þeirrar skoðunar að úrskurður 
gerðar dóms hafi fordæmisgildi 
fyrir þá samninga sem eftir á að 
gera.

Stéttarfélagamegin er litið öðru 
vísi á. Er þá sama hvort horft er 
til þeirra félaga sem eftir eiga að 
semja, eða höfnuðu þeim kjara-
samningum sem gerðir voru á 
almennum markaði í sumar.

Þá hafa forsvarsmenn VR og SFR 
bent á að líkur séu á að úrskurður 
gerðardóms setji verulegan þrýst-
ing á þau rauðu strik sem sett hafi 
verið í kjarasamninga á almennum 
markaði. Í þeim er meðal annars 
ákvæði um að samningarnir séu 
lausir ef önnur stéttarfélög ná fram 
betri kjörum með sínum samning-
um. Líkur séu á að gerðardómur 
hafi fært BHM og hjúkrunarfræð-
ingum meiri kjarabætur en aðrir 
hafi samið um.

„Það er ansi ströng samningalota 
fram undan,“ segir Guðmundur 
Ragnarsson, formaður VM – félags 
vélstjóra og málmtæknimanna, í 
pistli á vef stéttarfélagsins. Farið 

hafi verið með formlegum hætti 
fram á áætlun um viðræður vegna 
sérkjarasamninga, sem vonandi 
líti ljós á allra næstu dögum. Þótt 
bróðurpartur stéttarfélaga iðnað-
armanna hafi samþykkt samning-
ana, þá höfnuðu VM, Rafiðnaðar-
félag Suðurnesja, Rafiðnaðarfélag 
Norður lands, Félag rafiðnaðar-
manna á Suðurlandi og Félag járn-
iðnaðarmanna á Ísafirði samningi.

Um leið segir Guðmundur á vef 
VM að úrskurður gerðardóms hljóti 
að vera nýjasta viðmiðið fyrir VM 
og aðra hópa sem enn séu með lausa 
samninga. Þar sé um að ræða ein-
greiðslu, afturvirkni samninga og 
hækkanir á bilinu 22 til 32 prósent. 
Á sama tíma sé félagsmönnum VM 
gert að taka við almennum hækk-
unum sem séu á bilinu 14,4 til 18,8 
prósent á samningstímanum, sem sé 
til ársins 2019.

„Hvaða sátt eða samkomulag 
var gert á vinnumarkaðnum um að 
félagsmenn VM eigi að sleikja botn-
inn og dragast aftur úr í launum? 
Ekki kannast ég við þá sátt,“ segir 
hann.

Árni Stefán Jónsson, formaður 
SFR – stéttarfélags í almannaþjón-
ustu, segir að fundur samninga-
nefndar félaganna þriggja með 
samninganefnd ríkisins og ríkis-
sáttasemjara í gærmorgun hafi 
verið sá fyrsti frá því að gerðar-
dómur kvað upp úrskurð sinn um 
kjör félagsmanna BHM og Félags 
íslenskra hjúkrunarfræðinga.

„Þessi fundur fjallaði svolítið 
um þá nýju stöðu sem upp er komin 
eftir þann dóm og við fórum svo 
sameiginlega yfir hana.“ Samninga-
nefnd SFR, SLFÍ og LL hafi viljað 

halda sig við að 
reyna að vinna út 
frá þeim ramma 
sem í úrskurði 
gerðardóms hafi 
komið fram hvað 
varði  stærð -
ir og upphæðir. 
„Samninganefnd 
ríkisins vildi 
halda sig við að 

dómurinn væri í sjálfu sér ekki for-
dæmisgefandi,“ segir hann.

Árni Stefán segir að samninga-
fundurinn í gærmorgun hafi þó 
verið á jákvæðum nótum og lausna-
miðuðum. „Það var ákveðið að við 
myndum leggja fram eftir viku kröf-
ur okkar um launabreytingar.“ Það 
hafi ekki verið gert fyrr vegna þess 
að beðið hafi verið niðurstaðna ann-
ars staðar, svo sem hjá gerðardómi.

Félögin þrjú hófu aftur við-
ræður við ríkið 10. ágúst eftir 
hlé frá því í júlíbyrjun, en sam-
kvæmt samkomulagi viðsemj-
enda verður samningur afturvirk-
ur, verði honum komið á fyrir lok 
næsta mánaðar. „En annars er það 
samningsatriði,“ segir Árni, en í 
úrskurði gerðardóms er ákvæði 
um afturvirkni kjarabóta félags-
fólks BHM og hjúkrunarfræðinga 
frá því að samningar þeirra voru 
lausir í apríllok á þessu ári. „Gerð-
ardómurinn tekur mjög afgerandi 
afstöðu til þess að samningur-
inn verði afturvirkur og færir mjög 
góð rök fyrir því,“ segir Árni.

Við samningaborðið nú er áfram 
vísað til þess af hálfu launagreið-
enda að nýir samningar megi ekki 
vera þannig úr garði gerðir að aðrir 
samningar sem búið sé að gera á 

almennum markaði verði lausir. 
„Vandamálið er hins vegar það að 
ég hef nú ekki hingað til hitt neina 
tvo aðila sem eru sammála um hvað 
þessi samningur á almenna mark-
aðnum segir. Gerðardómurinn segir 
hins vegar klárlega að dómurinn 
eigi ekki að gefa tilefni til að for-
sendur ákvæða samninga á hinum 
almenna markaði virkist, það er að 
segja að gerðardómurinn fari ekki 
mikið út fyrir mörk þeirra samn-
inga sem gerðir hafi verið hingað 
til.“ Þarna sé  hins vegar ágrein-
ingsefni þar sem afstaða manna lit-
ist af því hvernig á hlutina er litið. 
„Er verið að tala um kostnaðarmat 
samningsins? Eða er verið að tala 
um  launahækkanir einstaklinga? 
Því þær eru mjög mismunandi, bæði 
í þessum dómi og á almenna mark-
aðnum.“

Rembihnútur kjaraviðræðna herðist
Samninganefnd ríkisins telur úrskurð gerðardóms um kjör félagsfólks BHM og hjúkrunarfræðinga ekki fordæmisgefandi fyrir aðra.  
Stéttarfélög sem ennþá eru án samnings endurskoða engu að síður samningsmarkmið sín miðað við niðurstöðu gerðardóms. 

fréttaSKýrIng
Óli Kristján Ármannsson
olikr@frettabladid.is

óLíKur SKILnIngur Áhrif úrskurðar gerðardóms í kjaradeilu bHm og hjúkrunarfræðinga við samninganefnd ríkisins gæti haft 
víðtæk áhrif.  FréttabLaðið/andri marinó

árnI Stefán 
jónSSon

KjaramáL Starfsmenn sem vinna 
við framleiðslu- og viðhaldsstörf 
í verksmiðju Alcoa Fjarðaáls á 
Reyðarfirði hafa samþykkt kjara-
samning RSÍ/AFLs við fyrir-
tækið.

Á kjörskrá voru 393 starfs-
menn Alcoa og félagsmenn í 
RSÍ og AFLi. Alls greiddu 180 
atkvæði um samninginn, eða 45,8 
prósent. Já sögðu 162, eða 90 pró-
sent, nei sögðu 16 (8,9 prósent) og 
tveir skiluðu auðu (1,1 prósent).  
 - óká

90% samþykktu samning:

Búið að semja 
við Alcoa
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VERÐI ÞÉR AÐ GÓÐU
Friðrik ræktar spergilkál á bökkum Hvítár ásamt eiginkonu sinni Moniku. 

Uppskeran er myndarleg ár hvert en það er ekki síst að þakka sveppamassanum 

sem notaður er sem vistvænn áburður. Jarðvegurinn er frjósamur og ef ekki 

rignir nóg er tært vatnið sótt í Hvítá til vökvunar. Friðrik segir fáar  

grænmetistegundir jafn hollar og góðar og spergilkál.
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+ Bókaðu núna á icelandair.is Vertu með okkur

Nýr áfangastaður 2016

MONTREAL

Montreal  er önnur stærsta borg Kanada og var valin hönnunarborg UNESCO árið 2006. Það ætti 
ekki að fara framhjá neinum að hönnun og arkítektúr skipa mikilvægan sess á meðal borgarbúa og 
á sumrin eru götulistamenn á hverju strái sem gleðja sálina. Njóttu þess að draga andann í fallegri 
borg þar sem íbúar eru flestir jafnvígir á frönsku og ensku. Smakkaðu poutine, kynnstu borginni á 
hjóli, fáðu innblástur í Notre Dame eða verslaðu neðanjarðar. Allt þetta er hægt í Montreal. 
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Stefnt er að því að leggja skatt 
eða bindiskyldu á fjármagnsflutn-
inga til landsins til þess að tak-
marka vaxtamunaviðskipti. Frá 
þessu greindi Már Guðmundsson 
seðlabankastjóri við kynningu á 
vaxtaákvörðun Seðlabankans í gær.

Már segir Seðlabankann vera á 
varðbergi gagnvart vaxtamunavið-
skiptum. „Ef fjármagnshreyfingar 
eru frjálsar getur það boðið upp á 
vaxtamunaviðskipti. Það getur, ef 
það gengur of langt, boðið upp á 
óstöðugleika,“ segir Már. Nánar 
verður greint frá því með hvaða 
hætti þetta verður framkvæmt á 
næstu misserum að sögn Más.

Borið hefur á að vaxtamunavið-
skipti erlendra aðila á Íslandi séu 
að hefjast á ný. Samkvæmt því sem 
fram kom hjá Lánamálum ríkisins 
juku erlendir aðilar ríkisskulda-
bréfaeign sína um 8,2 milljarða 
króna í júní og júlí. Þá hafa erlendir 
aðilar einnig keypt hlutabréf í Kaup-
höll Íslands að undanförnu.

Stefnan muni byggja á því sem 
birtist í ritinu „Varúðarreglur eftir 
fjármagnshöft“ sem kom út í ágúst 
árið 2012. Sú stefna byggi á þrem-
ur þáttum. Í fyrsta lagi hafi þegar 
verið settar reglur sem takmarki 
mjög möguleika bankakerfisins til 
þess að greiða fyrir vaxtamunavið-
skiptum með hömlum á stærð og 
samsetningu gjaldeyrisefnahags-
reiknings bankanna í erlendri mynt. 
Í öðru lagi sé nú fyrir Alþingi laga-

frumvarp sem takmarka eigi mögu-
leika aðila sem ekki séu með gjald-
eyristekjur til þess að taka lán í 
erlendri mynt. Már gerir ráð fyrir 
að það frumvarp verði að lögum 
fyrir áramót.

„Í þriðja lagi þá tölum við um það 
að þróað yrði einhvers konar tæki 
sem hægt verði að nota til þess að 
slá á þessi viðskipti, sem yrði notað 
annaðhvort til þess að binda eða 
skattleggja á grundvelli vaxtamun-
arins milli Íslands og umheimsins. 
Það mál er nú í vinnslu hjá Seðla-
bankanum,“ segir Már.

„Hugsunin er þá sú að ef það 
myndast of mikil þensla á Íslandi 
en umheimurinn er í lægð þá þurf-
um við, ef við ætlum ekki að missa 
tök á þessu og viljum vera með sjálf-
stæða peningastefnu á annað borð, 
að hækka vexti en þá gætum við 
sogað inn fjármagn. Þá er hugsunin 
sú að þá yrði þessu tæki beitt þann-
ig að vextirnir sem erlendu aðil-
arnir sem eru að fjárfesta á mark-
aðnum hér fá væru ekki innlendu 
vextirnir. Það yrði kannski skatt-
lagt burtu í gegnum bindiskyldu 
með engum vöxtum eða með skatti 
sem yrði kannski dálítið flóknara,“ 
segir hann.

Hugsanlegt sé að skatturinn eða 
bindiskyldan verði breytileg eftir 
áherslum Seðlabankans í efnahags-
málum og umfangi viðskiptanna á 
hverjum tíma að sögn Más. 

 ingvar@frettabladid.is

Boða takmarkanir á   
vaxtamunaviðskipti
Seðlabankastjóri boðar skatt eða bindiskyldu til að takmarka vaxtamunaviðskipti en ekki sé búið að taka 
ákvörðun um endanlega útfærslu. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í gær og boðar frekari hækkanir.

Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, segir vaxta
muninn milli Íslands og viðskiptalanda vera orðinn óþægilega mikinn sem 
fæli frá alþjóðleg fyrirtæki. „Þessi hái vaxtamunur veldur því að ákvörðun 
fyrirtækja í alþjóðlegri eða sprotastarfsemi, þar sem hugmyndin byggi á 
útflutningi, verður auðvitað miklu meira að byggja upp starfsemi erlendis 
en hér. Einmitt af því að þessi hái vaxtamunur kallar á að það sé of dýrt að 
vera hér,“ segir Almar.

➜ Vaxtamunur fæli fyrirtæki frá Íslandi

Peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði stýrivexti um 0,5 prósent í 
gær og eru stýrivextir nú 5,5 prósent. Peningastefnunefndin rökstuddi 
hækkunina með því að verðbólguhorfur hefðu versnað verulega. Seðla
bankinn spáir 4 prósenta verðbólgu snemma á næsta ári og 4 til 4,5 pró
senta verðbólgu næstu tvö árin. Framleiðsluspenna fari vaxandi á næstu 
misserum og hagvöxtur verði í ríkari mæli drifinn af innlendri eftirspurn, 
ekki síst einkaneyslu. Peningastefnunefnd segir að aukist verðbólga líkt og 
spáin geri ráð fyrir muni vextir verða hækkaðir enn frekar.

➜ Boða frekari vaxtahækkanir

RÖKSTYÐJA VAXTAHÆKKUN  Þórarinn G. Pétursson, aðalhagfræðingur Seðlabank
ans, og Már Guðmundsson seðlabankastjóri rökstuddu stýrivaxtahækkun á fundi í 
gær.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hagnaður N1 á fyrstu sex mán-
uðum ársins var 769,5 milljónir 
króna. Það er 87,9 prósenta aukn-
ing miðað við fyrstu sex mánuði 
ársins 2014 en þá nam hagnaður-
inn 409,5 milljónum króna. Hagn-
aður á öðrum ársfjórðungi jókst 
um 30,5 prósent milli ára, var 
634,9 milljónir í ár miðað við 486,7 
milljónir fyrir ári.

Framlegð N1 eldsneytissölu var 
1,6 milljarðar króna og jókst um 11 
prósent á ársfjórðungnum miðað 
við í fyrra. Í afkomutilkynningu 
kemur fram að hærri framlegð 
skýrist að mestu af annarri sölu-
samsetningu í ár miðað við í fyrra. 
Sala á bensíni jókst meira en á öðru 
eldsneyti eða um 4,1 prósent milli 
ára. Þá jókst markaðshlutdeild N1 
í sölu á bensíni og nam 30 prósent-
um á fyrstu fimm mánuðum árs-
ins miðað við 29,2 prósent á fyrstu 
fimm mánuðunum árið 2014.

Arðsemi eigin fjár nemur 15,4 
prósentum á fyrstu sex mánuð-
um ársins 2015  samanborið við 
5,8 prósent á fyrstu sex mánuðum 
ársins 2014.  - ih

Framlegð jókst um 11 prósent:

Hagnaður N1 
nær tvöfaldast

FORSTJÓRI N1  Eggert Þór Kristófersson 
tók við sem forstjóri N1 í lok febrúar.  
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  Það 
hefur 

náttúru-
lega 

ekkert 
gildismat 

eða 
efnahagsmat farið fram 

á því hvers virði 
Sprengisandur er fyrir 

ferðaþjónustu.
Einar Torfi Finnsson, hjá Íslenskum 

fjallaleiðsögumönnum

  Það 
þýðir 
ekki 

lengur að 
segja að 

kerfið sé 
að koma 

að þolmörkum, við 
erum komnir yfir þau.

Sverrir Jan Norðfjörð, hjá Landsneti

  
Náttúran 
er okkar 

helsta 
aðdrátt-
arafl og 
það sem 

gerir hana sérstaka eru 
þessi ósnortnu víðerni.

Helga Árnadóttir, framkvæmda-
stjóri Samtaka ferðaþjónustunnar

„Þetta er náttúrulega algjör vitfirr
ing,“ segir Einar Torfi Finnsson, 
einn eigenda Íslenskra fjallaleið
sögumanna, um tillögu Landsnets 
um lagningu háspennulínu yfir 
Sprengisand. Einar Torfi segir að 
með því sé teflt í hættu þeirri nátt
úruupplifun sem orðstír Íslands sem 
ferðamannalands byggir á.

Landsnet kynnti á föstudag kerfis
áætlun sína, annars vegar til þriggja 
ára og hins vegar tíu. Ljóst er að 
þörf er á að bæta flutningskerfið, 
mýmörg dæmi eru um að ekki hefur 
verið hægt að tryggja fyrirtækjum 
orku. Sverrir Jan Norðfjörð, fram
kvæmdastjóri þróunar og tækni
sviðs Landsnets, segir að kerfið sé 
sprungið.

„Það þýðir ekki lengur að segja 
að kerfið sé að koma að þolmörkum, 
við erum komnir yfir þau. Það birtist 
okkur á ýmsan hátt í rekstrinum og 
hefur gert undanfarin tvö, þrjú ár. 
Við getum nefnt skerðingar, sem er 
mjög sýnilegt dæmi. Á hverju ári er 
það orðinn hluti af starfseminni að 
skerða einhvern notanda einhvers 
staðar á landinu. Þeir sem vilja fá 
rafmagn fá ekki alltaf það sem þeir 
þurfa.

Þetta birtist okkur líka í 
skemmdum, við náum ekki að 
halda gæðum raforkunnar nægum 
og það getur valdið skemmdum. 
Til dæmis hafa verið fréttir af 
Austurlandi þar sem við höfum 
þurft að bæta íbúum skemmdir. 
Svo birtist þetta okkur líka í því að 
kerfið er svo veikt miðað við magnið 
af orkunni sem við erum að flytja. 
Það birtist í þessum góðu og slæmu 
vatnsárum, sem við heyrum af. Þá er 
mjög lítið svigrúm til að nýta orkuna 
annars staðar en hún er hugsuð, í 
þessum venjulega rekstri.“

Hagkvæmt eða ekki
Sverrir segir að hagkvæmasti 
kosturinn sé að leggja raflínu 
yfir Sprengisand. Sú leið kosti 
40 til 50 milljarða, en byggða
línan 60 til 70 milljarða. Hann 
tekur þó fram að þetta séu 
mjög gróflega reiknuð viðmið. 
Einar Torfi er þó ekki svo viss um 
hagkvæmnina, fleiri þætti þurfi að 
skoða.

„Það eru deilur um það hvern
ig skilgreina eigi hugtakið hag
kvæmt, því að Landsnet lítur á það 
sem sitt lögbundna hlutverk að 
leitast eftir því að línulagnir séu 
ódýrar, á meðan við í ferðaþjónust
unni teljum að hagkvæmt ætti þá 
að eiga við einhverja stærri heild. 
Við teljum það mjög óhagkvæmt 
fyrir okkur að fá lýti í landslagið.“ 
Íslenskir fjallaleiðsögumenn bjóða 
upp á ferðir um hálendið og Einar 
Torfi segir að þær höfði til ákveð

ins hóps viðskiptavina sem vilji upp
lifa ákveðna óbyggða stemningu. 
Vilji vera í víðernunum. Fyrir
tækið velti hundruðum milljóna 
króna í þeim ferðum, sem sé bara 
dropi í hafið þar sem það sé bara 
um eitt lítið fyrirtæki að ræða. 
„Það hefur náttúrulega ekkert gild
ismat eða efnahagsmat farið fram 
á því hvers virði Sprengisandur er 
fyrir ferðaþjónustu. Það er engin 
rannsókn til. En það er náttúrulega 
fráleitt að vera kominn í þennan gír í 

ferðaþjónustu og taka 
svona ákvörðun án 
þess að liggi ein
hverjar rannsóknir 
til grundvallar um 
aðra hagsmuni,“ 
segir Einar Torfi 
og vísar til þeirrar 
miklu aukningar 
sem verið hefur í 

ferðaþjónustunni.
Í kerfisáætluninni er gert ráð 

fyrir að 50 km fari í jarðstrengi, 
verði farið yfir Sprengisand. 
Einar Torfi segir það hins 
vegar ekki nóg, að minnsta 
kosti þurfi að tvöfalda þá vega
lengd ef vel á að vera.

Ferðaþjónustan núlluð út?
Helga Árnadóttir, fram
kvæmdastjóri Samtaka 
ferðaþjónustunnar, tekur 
undir með Einari Torfa varð
andi mikilvægi hálendisins. 
„Fyrst og fremst þarf að 
tryggja ósnortnu víðernin. 
Náttúran er okkar helsta 
aðdráttarafl og það sem 
gerir hana sérstaka eru 
þessi ósnortnu víðerni.“ 
Í kerfisáætlun Lands
nets eru kynntir níu kost
ir, fjórir í lagningu línu 
yfir Sprengisand og fimm 
í byggðalínu. Allir kost
irnir eru sagðir hafa nei
kvæð áhrif á umhverfið og 
ferðaþjónustan er skoðuð 
sérstaklega. Helga segir 
það út af fyrir sig jákvætt, 
en matið stingi í augun. 
„Það virðist vera, sam
kvæmt greiningu Lands
nets, að allir kostir hafi 
jafn mikil neikvæð áhrif 
og enginn munur sé á 
þeim varðandi ferða
þjónustuna. Fljótt á litið 
virðist í raun sem ferða
þjónustan sé núlluð út úr 
jöfnunni. Þetta er það 
sem stingur mann við 
fyrstu sýn, en við munum 
leggjast yfir áætlunina, 
meta forsendur hennar 
og senda inn umsögn.“ 
Ljóst er því að lítil sátt 
er um tillögu um lagn
ingu háspennulínu yfir 
Sprengisand og áfram 
verður tekist á um hana.

Óttast um ósnortin víðerni
Landsnet vill leggja háspennulínu yfir Sprengisand. Ódýrari lausn en að reisa nýja línu hringinn í  
kringum landið. Ferðaþjónustan er uggandi vegna ósnortinna víðerna og ímyndar Íslands.

Rekum yFiR sandinn  Reiknað er með að kostnaður við lagningu háspennulínu yfir Sprengisand nemi um 40-50 milljörðum en byggðalínu um 60-70 milljörðum. 
 FRéttablaðið/villi

 Raflína    Jarðstrengur á Sprengisandi     Þjóðgarður

Tillaga landsneTs um Hálendislínu

„Uppbygging flutningskerfis raforku er eitt af þeim mikilvægustu verk-
efnum sem við stöndum frammi fyrir. Gríðarleg uppsöfnuð þörf er til staðar á 
styrkingu kerfis, bæði innan og á milli svæða eins og kemur fram í drögum að 
kerfisáætlun frá landsneti.

ég lagði fram og fékk samþykkt á alþingi í vor þingsályktun 
um lagningu raflína og jarðstrengja. Eins fékk ég fest í lög 
vinnu- og samráðsferli í tengslum við kerfisáætlun landsnets. 
Hvort tveggja var mikilvægt skref til að einfalda og skýra verk-
lag með það að markmiði að styðja betur við þessa uppbygg-
ingu og auka aðkomu hagsmunaaðila að málinu fyrr í ferlinu.

auk þess hefur löggjafinn í fyrsta sinn veitt landsneti 
heimild til þess að taka tillit til annarra þátta en einungis 
fjárhagslegra við mat á línuleið – hvort leggja skuli loftlínu eða 
jarðstreng, meðal annars náttúruverndarsjónarmið og sjónar-
mið ferðaþjónustunnar.

vinna við kerfisáætlun stendur nú yfir af hálfu landsnets 
og er unnin í samræmi við nýju lögin. lína yfir Sprengisand 
er einungis ein af þeim hugmyndum sem unnið er með. ég 
tel mikilvægt að leyfa þessari vinnu að fara fram og fá fram 

sjónarmið helstu hagsmunaaðila áður en ég tjái mig um einstök atriði eða 
einstakar hugmyndir sem fram koma í tillögum frá landsneti.“

enn á hugmyndastigi

RagnHeiðuR elín 
áRnadóTTiR,
iðnaðaR- oG við-
SkiptaRáðHERRa

Kolbeinn 
Óttarsson Proppé
kolbeinn@frettabladid.is
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TILBOÐSDAGARTILBOÐSDAGAR
BÍLALANDSBÍLALANDS

BMW X3 2.0d
Árgerð 2008, ekinn 189 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.290 þús. kr.

TILBOÐ 2.590 þús. kr.
Staðsetning: Kauptúni 1 - Rnr. 142675

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

TOYOTA PRIUS HYBRID
Árgerð 2014, ekinn 4 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.670 þús. kr.

TILBOÐ 3.990 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 142434 

HYUNDAI i40 WAGON PREMIUM
Árgerð 2012, ekinn 78 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.190 þús. kr.

TILBOÐ 3.490 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 191820 

FRÁBÆR

KAUP

HONDA CR-V
Árgerð 2011, ekinn 83 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 4.490 þús. kr.

TILBOÐ 3.790 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 131670 

FRÁBÆR

KAUP

RENAULT MEGANE SP. TOURER.
Árgerð 2012, ekinn 60 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.990 þús. kr.

TILBOÐ 2.490 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 142478 

FRÁBÆR

KAUP

PEUGEOT 206 STATION
Árgerð 2005, ekinn 54 þús. km. 
bensín, beinskiptur.
Verð áður: 1.190 þús. kr.

TILBOÐ 690 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 131492

FRÁBÆR

KAUP

KIA SORENTO
Árgerð 2013, ekinn 72 þús. km. 
disil, sjálfskiptur.
Verð áður: 5.490 þús. kr.

TILBOÐ 4.990 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 282948

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

NISSAN PATHFINDER SE
Árgerð 2012, ekinn 45 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 6.480 þús. kr.

TILBOÐ 5.950 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 191514

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

M. BENZ ML 300 CDI 4MATIC
Árgerð 2011, ekinn 124 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 7.980 þús. kr. 

TILBOÐ 6.990 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 142599 

FRÁBÆR

KAUP

AUDI A3 SPORTBACK
Árgerð 2006, ekinn 152 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.690 þús. kr.

TILBOÐ 1.390 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 102542 

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

FRÁBÆR

KAUP

RANGE ROVER VOGUE
Árgerð 2007, ekinn 171 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 6.190 þús. kr.

TILBOÐ 5.390 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 131521 

FRÁBÆR

KAUP

SUBARU OUTBACK LUX
Árgerð 2013, ekinn 104 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.970 þús. kr.

TILBOÐ 3.390 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 102928

FRÁBÆR

KAUP

OPEL ZAFIRA
Árgerð 2007, ekinn 145 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.790 þús. kr.

TILBOÐ 1.190 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 281062

FRÁBÆR

KAUP

TOYOTA AURIS TERRA
Árgerð 2008, ekinn 86 þús. km. 
bensín, beinskiptur.
Verð áður: 1.790 þús. kr.

TILBOÐ 1.490 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 282941 

FRÁBÆR

KAUP

BMW X5 Xdrive30d
Árgerð 2013, ekinn 36 þús. km. 
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 10.900 þús. kr.

TILBOÐ 9.980 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 102371

FRÁBÆR

KAUP
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HYUNDAI i30 COMFORT
Árgerð 2009, ekinn 93 þús. km.
dísil, sjálfskiptur.
Verð áður: 2.180 þús. kr.

TILBOÐ 1.550 þús. kr.
Staðsetning: Kauptúni 1 - Rnr. 120426 

VOLVO S60
Árgerð 2006, ekinn 119 þús. mílur. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.390 þús. kr.

TILBOÐ 990 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 340047

BMW 5 550i
Árgerð 2005, ekinn 121 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 3.950 þús. kr.

TILBOÐ 3.190 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 131425 

HYUNDAI i10 GL
Árgerð 2011, ekinn 45 þús. km. 
bensín, beinskiptur.
Verð áður: 1.390 þús. kr.

TILBOÐ 990 þús. kr.
Staðsetning: Kauptúni 1 - Rnr. 120656 

HONDA ACCORD SEDAN
Árgerð 2008, ekinn 97 þús. km. 
bensín, sjálfskiptur.
Verð áður: 1.990 þús. kr.

TILBOÐ 1.690 þús. kr.
Staðsetning: Kletthálsi 11 - Rnr. 191767 



Bændur mótmæla í Frakklandi  Franskir bændur efndu til mótmæla í bænum Saint-Lo í norðvestanverðu Frakklandi í gær og kveiktu við það tækifæri í hjólbörðum.

Helgidómur opnaður á ný í taílandi  Aðgangur að Erawan-helgidómnum í Bangkok var leyfður á ný í gær, tveimur 
dögum eftir sprengjuárás þar sem varð 20 manns að bana.

risaevra í Berlín  Ein stærsta mynt sem slegin hefur verið var til sýnis í Berlín í 
gær. Þetta er þúsund evra peningur, gjarnan nefndur Big Phil. Hann er rúmlega 30 
kílóa þungur og var sleginn í Austurríki árið 2004 en er nú metinn á eina milljón 
evra.  FréttABLAðið/EPA

Hermenn dansa í aFganistan    Þessir hermenn komu saman í Herat-héraði í gær til að minnast þess að 96 ár eru liðin frá 
því að Afganistan fékk sjálfstæði undan Breska heimsveldinu. FréttABLAðið/EPA
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ÚTILJÓSADAGAR

RAFMAGNSVÖRUR 
Á LÆGRA VERÐI

Líkaðu við okkur á Facebook

Mikið úrval af kösturum á 20–50% afslætti. Komdu við 
í Rafvörumarkaðinum við Fellsmúla og gerðu betri kaup.

 Rafvörumarkaðurinn við Fellsmúla | 108 Reykjavík | Sími: 585 2888

OPIÐ ALLA DAGA

Mán. til fös. kl. 9–18

Laugard. kl. 10–16

Sunnud. kl. 12–16

OPIÐ ALLA DAGA

Mán. til fös. kl. 9–18

Laugard. kl. 10–16

Sunnud. kl. 12–16

kr.

kr.kr.kr.

kr. kr.
VEGGLJÓS. TVÆR GERÐIR

Staur, hæð: 110 m, kr. 3.497. Áður: kr. 6.995

2.497
Áður: kr. 4.995

VEGGLJÓS SEM LÝSIR NIÐUR

Veggljós sem lýsir upp og niður,  
kr. 5.596. Áður: kr. 7.995

4.196
Áður: kr. 5.995

VEGGLJÓS, KASSALAGA

Veggljós, bogalaga,  kr. 2.997. Áður: kr. 5.995

Litir: Svart/grátt/hvítt

2.397
Áður: kr. 4.795

VEGGLJÓS

Litir: Svart/grátt/hvítt

2.796
Áður: kr. 3.995

KÚPLAR, 20 CM

Kúplar, 26 cm,  kr. 2.796. Áður: kr. 3.995

Litir: Svart/grátt/hvítt

2.516
Áður: kr. 3.595

HALLANDI VEGGLJÓS

Bein veggljós,  kr. 2.497. Áður: kr. 4.995
Staur, hæð: 80 cm, kr. 3.497. Áður: kr. 6.995

1.997
Áður: kr. 3.995-50%

-50%

-50%

-30%
-30%

-30%

kr. kr.
kr.

VEGGLJÓS. TVÆR GERÐIR

Staur, hæð: 80 cm, kr. 5.596. Áður: kr. 6.995

3.996
Áður: kr. 4.995

VEGGLJÓS. TVÆR GERÐIR

Staur, hæð: 110 cm, kr. 5.586. Áður: kr. 6.995

3.196
Áður: kr. 3.995

HALLANDI LED VEGGLJÓS 

Bein LED veggljós,  kr. 4.796. Áður: kr. 5.995
LED staur, hæð: 50 cm, kr. 6.396. Áður: kr. 7.995

3.676
Áður: kr. 4.595

-20% -20% -20%

3.216kr.
ÚTILJÓS ÁN RÖRS

Litir: Svart/hvítt/rúst

Áður: kr. 4.595

3.496 kr.
ÚTILJÓS

Litir: Svart/hvítt/rúst

Áður: kr. 4.995

3.496 kr.
VEGGLJÓS

Litir: Svart/hvítt/rúst

Áður: kr. 4.995-30% -30% -30%
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Enn er margt á döfinni vegna 100 ára 
afmælis kosningaréttar kvenna. Heimsókn-
ir í Alþingishúsið eru til 25. ágúst með leið-
sögn, en þar stendur yfir einstök sýning um 
konur í stjórnmálum. Senn hefjast þingstörf 
á ný og því eru síðustu forvöð að nýta þetta 
tækifæri.

Alþjóðleg ráðstefna á vegum afmælis-
nefndarinnar í samstarfi við Norrænu ráð-
herranefndina, RIKK og fleiri verður hald-
in í Hörpu dagana 22. og 23. október. Fyrri 
daginn er norræn ráðstefna og málþing til 
heiðurs Vigdísi Finnbogadóttur. Á norrænu 
ráðstefnunni verður m.a. fjallað um 100 ára 
þátttöku kvenna í stjórnmálum á Norður-
löndum. Þar koma fram norrænir fræði-
menn og konur sem eiga sæti á þjóðþingum 
Norðurlanda. Síðari dagurinn er alþjóð-
legur, með heimsþekktum fyrirlesurum. Þá 
verður m.a. rætt um það sem ógnar fullum 
kvenréttindum og hvert beri að stefna til 
að tryggja þau til framtíðar. Ráðstefnan er 
öllum opin og ókeypis, en nauðsynlegt er að 
skrá þátttöku. Skráning er hafin á heimasíð-
unni kosningarettur100ara.is/radstefna.

Verið er að gera heimildarmynd um 
fyrsta kvenfélagið, Kvenfélag Rípurhrepps, 
og verður hún sýnd 24. október nk., á 40 
ára afmæli kvennafrídagsins, á sjónvarps-

stöðinni N4. Með vorinu kemur út bók um 
útsaum alþýðufólks á vegum Safnasafnsins 
á Svalbarðseyri, sem hefur safnað heim-
ildum og verkum sem þar koma fyrir sjónir 
almennings. Á sama tíma verður útsaums-
sýning í safninu. Í tilefni 100 ára afmælis 
kosningaréttarins er þar nú sýning á sér-
stæðum myndverkum 95 ára konu, Hrefnu 
Sigurðardóttur. Ástæða er til að hvetja þá 
sem eru á ferðinni í sumar að láta þetta 
yndislega safn ekki fram hjá sér fara.

Enn stendur yfir fjöldi sýninga vegna 
kosningaréttarafmælisins, svo sem sýn-
ingin „Hvað er svona merkilegt við það“ 
í Þjóðminjasafninu. Í Heimilisiðnaðar-
safninu á Blönduósi er sýningin „Fínerí 
úr fórum formæðra,“ verk Guðrúnar 
Auðunsdóttur. Á Akranesi stendur sýn-
ingin „Saga líknandi handa“ til 27. sept-
ember. Þar er rakin saga heilbrigðisþjón-
ustu og sagt frá merkum konum sem þar 
koma við sögu. Í Safnahúsi Borgarfjarðar 
stendur sýningin „Gleym þeim ei“ til 1. 
nóvember – saga fimmtán kvenna úr hér-
aðinu, unnin í samvinnu við afkomendur 
þeirra. Svona má rekja sig eftir söfnunum 
í landinu. Á heimasíðunni www.kosninga-
rettur100ara.is má finna nánari upplýs-
ingar um viðburði.

100 ára kosningaréttur,  
kvennamenning og kvennasaga
MAnnRéTTInDI

Ásta Ragnheiður 
Jóhannesdóttir
framkvæmdastjóri 
100 ára afmælis 
kosningaréttar 
kvenna

www.netto.is 

Ný netverslun – frábært úrval!
pantaðu Á ellos.is

Hvar liggur ábyrgðin?
Gunnar Bragi Sveinsson utanríkis-
ráðherra stendur nú í ströngu, einn 
ráðherra, við að verja þá ákvörðun að Ís-
land styðji við viðskiptaþvinganir gagn-
vart Rússum. Meðal þeirra sem hafa 
gagnrýnt utanríkisráðherrann er Elliði 
Vignisson bæjarstjóri í Vestmannaeyj-
um en hann skrifaði pistil á vefsíðu sína 
í gær þar sem hann segir Gunnar Braga 
bera mesta ábyrgð á því 
að markaðir fyrir upp-
sjávarfisk séu nú í upp-
námi og að starfsmenn 
útgerða tapi tekjum og 
einhverjir vinnunni. Þá 
segir hann stjórnmála-
menn ítrekað leyfa sér 
að vega að sjávarút-
veginum.

Að hengja bakara fyrir smið
Lítið hefur borið á umræðu um ábyrgð 
Sigurðar Inga Jóhannssonar sjávarút-
vegsráðherra í málinu. Samkvæmt 
starfslýsingu ráðherrans sinnir hann 
málefnum sjávarútvegsins. Í gær var 
greint frá því að 17 mánuðir eru liðnir 
frá því að ákvörðun var tekin um að 
styðja þvingunaraðgerðirnar. Utanríkis-
ráðherrann hefur farið víða að lýsa 
yfir stuðningi sínum við bannið 
og rúmlega ár er liðið frá því 
að Rússar settu viðskiptabann 
á flest þau lönd sem styðja 
bannið. Því má vel velta því upp 

hvort sjávarútvegsráð-
herrann hefði ekki mátt 

annaðhvort kveikja á 
því aðeins fyrr að 
vara sína menn í 
sjávarútvegin-

um við því sem koma skyldi? Var málið 
kannski aldrei rætt í ríkisstjórninni?

Þeir vilja það ekki
Það er ljóst að það er ekki aðeins innan 
ríkisstjórnarinnar sem skoðanir eru 
skiptar um stuðning við viðskipta-
bannið. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins, 
Sigríður Á. Andersen, skrifar um málið á 
Facebook-síðu flokksbróður síns Brynj-
ars Níelssonar. Hún bendir á að Ísland 
sé ekki að banna verslun og viðskipti 
við Rússland, heldur hafi lýst yfir 
stuðningi við aðgerðir sem miði að 

því að draga úr vopnaskaki, morðum og 
yfirgangi, sem meðal annars leiddi 

til árásar á 300 manna farþega-
þotu. „Við viljum gjarnan eiga 
viðskipti til og frá Rússlandi. Það 
vilja þeir hins vegar ekki.“
  fanney@frettabladid.is

E
flaust eru til dæmi um það að ráðherra í íslenskri ríkis-
stjórn hafi ítrekað skoðun sína jafn oft í einhverju máli 
og Gunnar Bragi Sveinsson hefur gert varðandi við-
skiptaþvinganir gagnvart Rússum, en þau eru trauðla 
mörg. Frá fyrstu stundu, þegar Evrópuráðið ræddi 

mögulegar aðgerðir í mars 2014, hefur Gunnar Bragi lýst því yfir 
að hann, fyrir hönd Íslands, styðji aðgerðirnar.

Gunnar Bragi hefur ferðast víða um heim og kynnt þessa 
skoðun sína og þar með stefnu íslensku ríkisstjórnarinnar. Stefnu 
Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, Bjarna Benediktssonar, 

Sigurðar Inga Jóhannssonar og 
annarra ráðherra. Því stefna utan-
ríkisráðherra er utanríkisstefna 
ríkisstjórnarinnar.

Þeir eru legíó fundirnir sem 
Gunnar Bragi hefur mætt á og 
sagt umheiminum frá stefnu ríkis-
stjórnarinnar. Hann hefur fundað 
með ráðherrum Norðurlandanna, 

ráðherrum Evrópusambandsins, ráðherrum NATO-ríkjanna, 
mætt á fundi og ráðstefnur, haldið ræður og svarað spurningum 
blaðamanna. Alltaf hefur hann sagt að Ísland standi á bak við 
aðgerðirnar. Hinn 17. mars 2014, fyrir 17 mánuðum, gaf hann út 
reglugerð sem byggði á þvingunaraðgerðunum og Ísland hefur 
stutt öll skref sem síðan hafa verið stigin í málinu.

Á árinu 2014 heimsótti Gunnar Bragi Úkraínu. Tvisvar. Þar 
áréttaði hann afstöðu Íslands. Á blaðamannafundi í Kænugarði í 
mars 2014 sagði hann að Íslendingar stæðu heilshugar á bak við 
aðgerðir Bandaríkjanna og Evrópusambandsins og að viðskipta-
hagsmunir Íslendinga gagnvart Rússum yrðu að víkja ef því væri 
að skipta í þessu máli.

Sennilega er best að endurtaka þetta, því ráðherra sagði að 
viðskiptahagsmunir Íslendinga gagnvart Rússum yrðu að víkja 
ef því væri að skipta í þessu máli. Þetta var 22. mars, ekki í ár, 
heldur í fyrra. Fyrir 17 mánuðum. Og sama dag, í Kænugarði, 
sagði hann við fréttastofu Stöðvar 2 að þrátt fyrir gott samband 
þjóðanna í 70 ár hefðu þeir farið yfir strikið. Ísland sé til í að 
standa með þjóðum heims í að koma því til skila að menn geti ekki 
farið fram með þessum hætti.

Í ljósi alls þessa verður að teljast frekar sérkennilegt að þing-
menn hafi vaknað upp við það í ágúst 2015 að ríkisstjórn Íslands 
styddi viðskiptaþvinganir gegn Rússum og að utanríkisráðherra 
teldi að viðskiptahagsmunir yrðu að víkja í þessu máli. Enn sér-
kennilegra er að ráðherrar í þeirri sömu ríkisstjórn virðast hafa 
þurft 17 mánuði til að átta sig á því hver væri utanríkisstefna 
ríkisstjórnarinnar sem þeir sitja í.

Á þessu eru eiginlega engar skýringar líklegar. Ómögulegt er 
að ráðherrar viti ekki hver sé stefna ríkisstjórnarinnar sem þeir 
sitja í í jafn veigamiklu máli og þessu. Því verður ekki trúað að 
þeir hafi einfaldlega ekki tekið eftir því hvað það var sem utan-
ríkisráðherrann var alltaf að segja í útlöndum, og meira að segja 
hér á landi á fundum, og hafi haldið að allt væri bara dandalafínt, 
ef þeir voru ósammála honum.

Vel má vera að einhverjir ráðherrar hafi vaknað upp við þann 
vonda draum að viðskiptabann virkar í báðar áttir og íslensk 
fyrirtæki gætu tapað peningum. Það var þó öllum öðrum ljóst.

Að hlusta, en 
heyra ekki

Kolbeinn 
Óttarson Proppé

kop@frettabladid.is



STÖÐ 2 KYNNIR
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MIÐASALA HAFIN Á
MIÐI.IS OG Í SÍMA 540 9800 

Menning borgar sig. Þessi hvers
dagslega staðhæfing kann stund
um að hljóma eins og ákall lista
fólks um opinberan fjárstuðning, 
en fleira hangir á spýtunni. Ákall
ið – að svo miklu leyti sem málið 
snýst um ákall – styðst við sterk 
reynslurök. Rannsóknir hagfræð
inga fyrr og nú renna styrkum 
stoðum undir þá skoðun að menn
ing borgar sig. Hér eru rökin.

Úthrif
Byrjum í Þýzkalandi. Nýleg rann
sókn hagfræðinga í tengslum 
við Háskólann í München leiðir 
til þeirrar niðurstöðu að blóm
legt menningarlíf og menningar
stofnanir hafi sterkt aðdráttar
afl gagnvart faglærðu starfsfólki. 
Ekki bara það, segja höfundarnir: 
Áhrifin berast út. Á þeim stöðum 
þar sem menningarlíf laðar til 
sín faglært starfsfólk og þá um 
leið fyrirtæki sem þurfa á slíku 
starfsafli að halda, þar verður 
einnig til kjörlendi fyrir ófaglært 
starfsfólk. Hátt hlutfall faglærðra 
hneigist til að hækka laun bæði 
faglærðra og ófaglærðra starfs
manna. Allir njóta eldanna.

Niðurstaða hagfræðinganna 
hvílir á vandlegri athugun á 
vinnumarkaði í þeim fjölmörgu 
bæjum og borgum Þýzkalands þar 
sem óperuhús hafa verið starfandi 
samfleytt frá því fyrir aldamót
in 1800. Og viti menn: Á þessum 
stöðum er tiltölulega fleira fag
lært starfsfólk en annars staðar 
og laun bæði faglærðra og ófag
lærðra starfsmanna eru hærri þar 
en annars staðar. Hér höfum við 
klassískt dæmi um það sem hag
fræðingar kalla úthrif (e. extern
alities) og eiga þá m.a. við ýmsa 
efnahagsstarfsemi sem orkar 
langt út fyrir raðir þeirra sem að 
henni standa.

Þegar úthrifum er til að dreifa 
hefur almannavaldið ástæðu til 
afskipta. Ríki og byggðir halda 

úti skólum um allan heim vegna 
þess að miklu fleiri njóta ávaxta 
skólagöngunnar en þeir einir sem 
sækja skólana. Einkaframtaki er 
af þessum sökum hvergi á byggðu 
bóli treyst fyrir menntakerfinu 
nema í aukahlutverki. Væri einka
framtakið eitt um hituna væri 
miklu minni menntun í boði en 
þjóðfélagið þarf á að halda. Sama 
máli gegnir um heilbrigði, vísindi 
og listir. Þjóðverjar halda öllum 
sínum óperuhúsum gangandi með 
tillagi úr almannasjóðum og hafa 
gert í meira en 200 ár þar eð þeir 
vita og skilja að tónlistin skilar 
sér langt út fyrir veggi óperu
húsanna. Tónlistin borgar sig.

Þyrpingar
Hugmyndin um úthrif tónlistar 
er náskyld hugmyndinni um gildi 
borga, þyrpinga og þéttbýlis. 
Þyrpingar eru hagkvæmar vegna 
hagræðisins sem fylgir þéttbýli. 
Sílíkondalur í Kaliforníu er gott 
dæmi. Þar vilja tölvufyrirtæki 
gjarnan koma sér fyrir af því að 
þar eru svo mörg slík fyrirtæki á 
fleti fyrir. Þau vilja neyta nábýlis
ins. Sækjast sér um líkir, segir 
máltækið. Sömu sögu er að segja 
um Hollywood sunnar í Kali
forníu, samþjöppun indverskrar 
kvikmyndagerðar í Bolly wood 
nálægt Múmbaí (þar eru nú gerð
ar þúsund myndir á ári á móti 500 
í Hollywood) og þannig áfram 
land úr landi.

Staða tónlistarskólanna
Tónlistarskólahald í Reykjavík 
og víða um land er nú í uppnámi 
vegna fjárskorts sem rekja má til 
ágreinings milli ríkis og sveitar
félaga um verkaskiptingu. „Ef það 
verður ekkert gert í málunum þá 
er vandséð hvernig tónlistarskól
ar í Reykjavík geti haldið áfram 
starfsemi sinni,“ sagði Þórunn 
Guðmundsdóttir, stjórnarmaður 
Samtaka tónlistarskóla í Reykja
vík, hér í blaðinu fyrir nokkrum 
dögum. Í fréttinni kemur fram 
að Tónlistarskólinn í Reykjavík 
hefur stefnt borginni fyrir van
goldin kennslulaun. „Við erum 
bara í algjörum vandræðum,“ 
segir Gunnar Guðbjörnsson, skóla
stjóri Söngskóla Sigurðar Demetz. 
„Ef peningurinn kemur ekki fljótt 

þá þurfum við að loka skólanum“, 
segir Gunnar.

Tónlistarskólarnir í Reykjavík 
og víða um landið hafa skilað mikl
um árangri. Fyrir 50 árum voru 
skráðir nemendur þar um 1.000. 
Nú eru þeir um 16.000. Tónlistar
skólarnir eru bakhjarl og hryggj
arstykki tónlistarlífsins sem er 
snar þáttur þjóðlífsins og skilar 
þjóðarbúinu að auki miklum verð
mætum eins og Ágúst Einarsson 
prófessor lýsir vel í bók sinni Hag
ræn áhrif tónlistar. Blómlegt tón
listarlíf vitnar um ágæti tónlistar
skólanna og er mikilvæg forsenda 
þess að fólk sem á annarra kosta 
völ kæri sig um að búa á Íslandi.

Söngskólinn í Reykjavík, Söng
skóli Sigurðar Demetz, Tónlistar
skóli FÍH og Tónlistarskólinn í 
Reykjavík munu verða sérstaklega 
illa úti takist ekki að leysa vand
ann í tæka tíð þar eð þessir skólar 
eiga mest undir því að ríkisvaldið 
standi í stykkinu. Í þessum fjórum 
skólum er lítill hluti nemenda í 
grunnnámi í söng sem borgin styð
ur líkt og nám á miðstigi í hljóð
færaleik, en nám á miðstigi í söng 
og á framhalds og háskólastigi 
í tónlist yfirleitt er háð framlagi 
ríkisins. Samvinnu og verkaskipt
ingu tónlistarskólanna og Listahá
skólans er sjálfsagt að endurskoða 
eins og Tryggvi M. Baldvinsson 
deildarforseti í Listaháskólan
um lýsti eftir hér í blaðinu fyrir 
nokkru.

Íslenzk menning rís einna hæst í 
tónlist á okkar dögum. Við þurfum 
að rækta það verðmæta starf sem 
unnið hefur verið í tónlistarskólun
um frekar en að láta það lognast út 
af vegna ágreinings milli stjórn
málamanna um verkaskiptingu.
(Rétt er að taka fram að höfundur 
situr í stjórn Söngskólans í Reykja-
vík.)

Tónlist borgar sig
í dag 
Þorvaldur  
Gylfason
hagfræðiprófessor

Tónlistarskólarnir í 
Reykjavík og víða um 

landið hafa skilað miklum 
árangri. Fyrir 50 árum voru 
skráðir nemendur þar um 
1.000. Nú eru þeir um 
16.000. 

Stundum getur verið gott að fá 
sér nokkra kalda drykki í góðum 
félagsskap. Enda er ásetning
ur drykkju áfengra drykkja, 
vonandi, yfirleitt sá að auka á 
gleðina, upplifunina og fjörið. 
Margir vinnufélagar hafa endað 
starfsdaginn með hópeflinu fyll
eríi eða öðru nafni: skemmta 
sér saman. Lyfta sér upp saman 
eftir góðan starfsdag, efla starfs
andann, þétta hópinn. Án þess 
að ætla okkur að gera lítið úr 
áfengis neyslu í góðum félagsskap 
þá teljum við vert að hrekja eina 
almenna mýtu: fyllerí er ekki gott 
hópefli.

Okkur er vel kunnugt um 
jákvæð áhrif áfengisneyslu. 
Áfengi getur losað um hömlurnar, 
létt andrúmsloftið og komið fólki 
instantlí í góðan gír. Auðveld
ara verður að spjalla við þá sem 
þú þekkir minna og átt jafnvel 
auðveldara með að detta í inni
haldsríkar og djúpar samræð
ur; trúnó. Hins vegar er okkur 
líka vel kunnugt um neikvæðar 

afleiðingar áfengisneyslu, sér í 
lagi ef ásetningurinn er að „efla 
og þétta hópinn“. Hömlurnar eiga 
það til að losna of mikið, trúnóið 
á það til að verða of djúpt og inni
haldsríkt, góði gírinn getur fljótt 
hrokkið í einum of góðan gír og 
létta andrúmsloftið snúist í and
hverfu sína. En það er í lagi ef 
hópurinn er þéttur og þar ríkir 
traust. Skítur skeður og stund
um verður fólki á. Sama á ekki 
við um hópa þar sem grunnurinn 
er ekki sterkur. Þar gætu afleið
ingarnar hæglega splundrað and
anum, móralnum, starfsánægj
unni. Jafnvel til frambúðar. Í það 
minnsta skapað töluvert vand
ræðaleg móment á mánudögum.

Við viljum vekja athygli á því 
við stjórnendur skipulagsheilda 
að leggja metnað í grunnvinnuna 
t.d. með liðsheildarvinnu/alvöru 
hópefli áður en ölið er opnað. 
Starfsánægja og góður mórall 
kemur ekki af sjálfu sér eða með 
nokkrum starfsmannadjömmum. 
Ætti að segja sig sjálft, en gerir 
það þó ekki.

Of oft höfum við fengið beiðni 
um að skipuleggja „hópefli“ en 
spurningin sem oft fylgir er: „Má 
fólk ekki alveg drekka á meðan?” 
Okkar svar er: „Nei.“ Og því ekki 
notast við leikinn sívinsæla: 
„Vafrað um bæinn blindfull/ur í 
gulu vesti með bleika hárkollu að 
leysa skrítnar þrautir.“ Ástæðan 
fyrir því er einfaldlega sýn okkar 
á hópefli, tilgang þess og ein
beittan ásetning um að gera hóp 

samrýmdari, ekki sundurleitari.
Alvöru hópefli eða liðsheildar

vinna getur haft sömu jákvæðu 
áhrifin á fólk og áfengi án nei
kvæðu afleiðinganna sem geta 
fylgt áfenginu. Alvöru hópefli 
eða liðsheildarvinna sem skipu
lagt er út frá stöðu hópsins, sam
setningu og markmiðum hans 
getur lagt grunn að ánægjulegu 
samstarfi og flýtt fyrir hópþró
un sem annars tæki mánuði eða 
ár. Þó að alvöru hópefli hafi skýr 
markmið er ekki þar með sagt 
að það þurfi að vera leiðinlegt, 
af því að það er ekkert áfengi 
haft um hönd. Reyndar er nauð
synlegt að hópeflið sé skemmti
legt jafnvel þótt unnið sé með 
viðkvæm hugtök eins og traust, 
samstarfshæfni eða sjálfsrýni. 
Skemmtilegt, uppbyggilegt hóp
efli með skýr markmið getur leitt 
samstarf í nýjar hæðir og lyft 
starfsandanum á hærra plan en 
áður þekkist. Getur skapað slíkt 
traust að fátt splundri því. Jafn
vel ekki fyllerí sem fer úr bönd
unum. Munum að við setjum ekki 
smokkinn á eftir á.

Hoppað um bæinn blindfull í hópefli
Áfengi

Tinni Kári Jóhannesson og Þorsteinn 
V. Einarsson
stofnendur Úthópía ehf.

➜ Án þess að ætla okkur að 
gera lítið úr áfengisneyslu í 
góðum félagsskap þá teljum 
við vert að hrekja eina al-
menna mýtu: fyllerí er ekki 
gott hópefli.

Fáðu þér áskrift í síma 1817 eða á 365.is

ENDALAUST TAL OG
10 GB Á 3.990 KR.*

Færðu farsímann yfir til 365 og fáðu
frábært sjónvarpsefni á fáránlega
góðu verði.
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*Gildir fyrir áskrifendur í tilboðspökkum 365
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Leiðari Kristínar Þorsteinsdótt-
ur ritstjóra í helgarblaði Frétta-
blaðsins 14. ágúst síðastliðinn 
hefur vakið töluverða athygli og 
er það vel. Umræðu um fram-
haldsskólann og þær breytingar 
sem eru í vændum ber nefnilega 
að taka fagnandi, því mikið er í 
húfi. Við getum þó ekki annað en 
staldrað við því kveðjur Kristín-
ar til þeirra rúmlega 4.000 ung-
menna sem þessa dagana eru að 
stíga sín fyrstu skref í nýju fram-
haldsskólakerfi eru býsna kaldar. 
Nýjar námsbrautir til stúdents-
prófs, námið sem bíður þeirra á að 
vera rýrt, ósveigjanlegt og óhent-
ugt. Því fer fjarri lagi að hægt sé 
að alhæfa svo um liðlega 30 skóla 
og aðstæður þúsunda nemenda.

Ef litið er til þess sem er sagt 
og ritað sýnist okkur að þeir sem 
stýra umræðunni gegn breyt-
ingunum láti eins og núverandi 
kerfi sé svo gott að því verði ekki 
breytt til bóta. Undanfarna áratugi 
hefur brotthvarf nemenda verið 
talið 25-30%. Nemendur einfald-
lega heltast úr lestinni, hrekjast 
úr skóla. Starfsnám og verknám 
hefur síður en svo blómstrað. Við 
erum að fá yfir okkur aðgangspróf 
háskólanna vegna þess að kerfinu 
sem verið er að leggja af er ekki 
treyst. Eru þetta ekki næg tilefni 
til að skoða málið?

Ný lög um framhaldsskóla voru 
sett sumarið 2008 en fullri inn-
leiðingu þeirra hefur þrisvar verið 
slegið á frest af ýmsum ástæðum. 
Tilraunaskólar tóku þó af skar-
ið. Kvennaskólinn, Menntaskóli 
Borgarfjarðar, Fjölbrautaskóli 
Snæfellinga og Menntaskólinn á 
Tröllaskaga eru allt þriggja ára 
skólar. Lengi hefur verið ljóst að 
styttingin átti að koma að fullu 
fram haustið 2015. Þegar talað 
er um hraða og flýti á þessu ferli 
núna haustið 2015 þá ber að muna 
að skólastjórnendur og kennarar 
hafa því haft tíma til að endur-
skilgreina og endurreikna sína 
áfanga frá 2008. Nú er kominn 
tími til þess að ljúka málinu, það 
hefur verið kæft og þæft nógu oft. 
Gleymum ekki því að ungmenni í 
framhaldsskóla sem lásu til stúd-
entsprófs hafa frá 1996 setið 
tveimur árum lengur í grunn- og 
framhaldsskóla en t.d. margnefnd-
ur menntamálaráðherra gerði. 
Hvers vegna?

Það verður að skoða af alvöru 
námið á mörkum grunn- og fram-
haldsskóla og huga enn frekar að 
uppbyggingu náms í 8.–10. bekk og 
samspili skólastiganna. Nýja stúd-
entsprófið er ekki afsláttarleið. 
Forkröfurnar eru meiri. Ólíklegt 
verður að teljast að fyrst um sinn 
nái nemendur að ljúka þessu prófi 
á styttri tíma en miðað er við, ólíkt 
því gamla þar sem duglegir nem-
endur léku sér að slíku.

Framhaldsskólinn á að vera 
fyrir alla. Samt eru nokkrir skól-
anna eingöngu fyrir útvalda, nem-
endur sem ekki eru með fötlun, 
ekki eiga við námserfiðleika að 
stríða og eru með mjög háar ein-
kunnir. Á meðan fjölmargir slíkir 
nemendur sækja til fjölbrautaskóla 
og ljúka gamla fjögurra ára pakk-
anum á tveimur og hálfu til þrem-
ur og hálfu ári, halda bekkjarskól-

arnir (flestir) nemendum í fjögur 
ár. Væri ekki frekar þarft og sann-
gjarnt að gefa þeim nemendum, 
sem þess þurfa, færi á að ljúka á 
sínum hraða? Þannig mætti hugsa 
sér að við gætum opnað fjögurra 
ára skólana fyrir nemendur sem 
þurfa meiri festu, meiri tíma og 
meiri hjálp.

Oft er talað um aukna einhæfni 
í nýja kerfinu. Nú hafa skólar færi 
á að auka fjölbreytni sem aldrei 
fyrr. Sérfræðingarnir, kennararn-
ir, hafa í hendi sér allt til þess að 
auka fjölbreytni og sveigjanleiki í 
námi er svo sannarlega til staðar. 
Nemandinn á að fara á sínum for-
sendum og getað sinnt áhugamál-
um sínum af kappi og þau vanda-
mál sem upp koma verður hægt 
að leysa. Það sem hindrar mest 
er fortíðin, sú bábilja að halda að 
kerfið sem við erum að rífa okkur 
frá sé svo gott að því megi ekki 
breyta. Það er ekki gott innlegg í 
umræðuna að forðast að skoða það 
sem við höfum þegar við höfnum 
því sem í boði er, óséðu.

Vankantar núverandi kerfis 
hafa lengi verið í deiglunni. Nú 
geta skólarnir leyst þá agnúa sem 
starfsmenn þeirra þekkja. Við 
höfum séð fagmennsku og kraft 
blómstra í mörgum skólum við 
þetta mikla umbótastarf. Horfum 
til framtíðar. Nógur er mannauð-
ur skólanna ef honum er rétt beitt.

Betri framhaldsskóla fyrir alla

Þau gleðilegu tíðindi bár-
ust í síðustu viku að Íslensk 
erfðagreining hefði ákveð-
ið að gefa þjóðinni rausnar-
lega gjöf sem mun hafa 
afdrifarík áhrif á líf og 
heilsu fjölda fólks. Jáeinda-
skanni er öflug myndgrein-
ingarrannsókn til greining-
ar sjúkdóma. Ekkert slíkt 
tæki hefur verið til hér á 
landi sem setur lækningar 
alvarlegra sjúkdóma skör 
lægra en hjá nágrannalönd-
um okkar. Jáeindaskanni 
mun verða stórt framfaraskref ef 
ekki bylting í greiningu margra 
sjúkdóma.

Fjöldi sjúklinga í  
jáeindaskanna mun tífaldast
Fjöldi sjúklinga hefur þurft að leita 
erlendis til að fá þessa rannsókn 
framkvæmda enda getur hún haft 
afgerandi áhrif á meðferð þeirra. 
Fjöldi þeirra sem hafa farið utan 
í rannsóknina hefur stöðugt auk-
ist en þó hefur aðeins hluti þeirra 
sem vegna sjúkdóms síns hefðu 
haft gagn af henni átt þess kost. 
Í ár munu um 200 sjúklingar fara 
erlendis en áætlað er að þörfin hér 
á landi geti verið um 2.000 rann-
sóknir árlega. Mun fleiri sjúklingar 
munu því í framtíðinni fá nákvæm-
ari og betri greiningu meina sinna 
en nú er mögulegt.

Betri greining, markvissari  
meðferð og færri skurðaðgerðir
Notkun jáeindaskanna felst að 
stærstum hluta í greiningu og 
mati á illkynja sjúkdómum. Tækn-
in gefur nákvæmar upplýsing-
ar um dreifingu og staðsetningu 
krabbameina sem getur fækk-
að óþarfa skurðaðgerðum og gert 
geislameðferð markvissari. Rann-
sóknin gefur betri upplýsingar um 
útbreiðslu sjúkdóms en þær aðferð-
ir sem við notum nú hjá allt að 
þriðjungi sjúklinga og hefur þannig 

áhrif á meðferð hjá stórum 
hluta þeirra. Til dæmis að 
taka mun skanninn fækka 
erfiðum skurðaðgerðum 
við lungnakrabbameini um 
10%. Fyrir geislameðferð 
er unnt að afmarka æxli 
betur og minnka þannig 
geislun á sjúkling. Lyfja-
meðferð margra krabba-
meina verður markviss-
ari sem eykur batahorfur, 
minnkar aukaverkanir og 
sparar samfélaginu fjár-
muni. Með því að greina 

snemma í meðferð með jáeinda-
skönnun hvernig sjúkdómur bregst 
við henni er unnt að sérsníða með-
ferðina fyrir sjúklinginn.

Fjölbreytt notagildi
Notkun jáeindaskanna er algeng-
ust við krabbameini en tæknin 
hefur einnig notagildi í öðrum 
sjúkdómum svo sem í taugalækn-
ingum, hjartalækningum og gigt-
lækningum.

Þótt jáeindaskönnun sé gagnleg 
aðferð sem sannað hefur gildi sitt 
í fjölda sjúkdóma eru möguleikar 
tækninnar til lengri tíma litið enn 
meiri. Nýjar rannsóknaraðferðir 
með jáeindaskanna eru handan við 
hornið og tæknin getur orðið afger-
andi í ákvörðun meðferðar sjúk-
dóma með nýjum og dýrum lyfjum.

Jáeindaskanni krefst sérhæfðs 
og flókins tækjabúnaðar. Aðferðin 
notar skammlífa geislavirka sam-
sætu sem framleidd er á staðnum. 
Til þess er notaður öreindahraðall 
og er í raun um að ræða lyfjafram-
leiðslu sem notar geislavirk efni. 
Geislavirk efni eru tengd merki-
efni sem hefur sækni í sjúka vefi 
í líkamanum. Það er framleiðsla 
efnanna sem síðan eru notuð í 
jáeindaskannann sem gerir þessa 
rannsóknaraðferð jafn flókna og 
kostnaðarsama og raun ber vitni. 
Byggja þarf sérhæft húsnæði fyrir 
framleiðslu geislavirka merkiefnis-

ins og jáeindaskannann. Því verð-
ur fundinn staður á Landspítala 
aðlægt skyldri starfsemi til að ná 
sem mestri skilvirkni og þægindum 
fyrir sjúklinga.

Jáeindaskanni mikilvægur  
í vísindastarfi
Vísindastarf er snar þáttur í starfi 
Landspítalans. Þar sem jáeinda-
skönnun er staðalrannsóknaraðferð 
við marga sjúkdóma hefur vöntun 
á tækninni hamlað vísindamönnun 
á spítalanum í fjölþjóðasamvinnu. 
Tækið mun því auka tækifæri á vís-
indasamstarfi og verða góður hvati 
til vísindavinnu á mörgum sviðum. 
Munu íslenskir vísindamenn án efa 
nýta sér þessa nýju tækni á kom-
andi árum.

Kappkostað verður að koma 
jáeindaskanna í notkun svo fljótt 
sem auðið er. Starfsfólk Landspít-
ala er metnaðarfullt fagfólk sem 
tekur nýrri tækni og áskorunum 
fagnandi. Það er von mín að stjórn-
völd og spítalinn munu fylgja þess-
ari gjöf Íslenskrar erfðagreiningar 
eftir með nauðsynlegu rekstrarfé 
enda ávinningurinn fjárfesting í 
bættri heilsu landsmanna. Fyrir 
hönd röntgendeildar Landspítala 
vil ég þakka Íslenskri erfðagrein-
ingu fyrir þessa kærkomnu og 
rausnarlegu gjöf. Eins og kunnugt 
er hafa fjárveitingar til tækjakaupa 
spítalans verið ónógar til fjölda ára 
sem gerir gjafir til tækjakaupa 
mikilvægar til þess að Landspítal-
inn geti veitt fullkomna og nútíma-
lega læknisþjónustu.

Bylting í greiningu sjúkdóma

MenntaMál

Erla S.  
Ragnarsdóttir
mannauðsstjóri  
Flensborgarskóla

Magnús  
Þorkelsson
skólameistari  
Flensborgarskóla

➜ Það verður að skoða af 
alvöru námið á mörkum 
grunn- og framhaldsskóla 
og huga enn frekar að upp-
byggingu náms í 8.–10. bekk 
og samspili skólastiganna. 
Nýja stúdentsprófið er ekki 
afsláttarleið. 

HeilBrigðis-
Mál

Pétur H.  
Hannesson,
yfirlæknir Röntgen-
deildar Landspítala

➜ Kappkostað verður að 
koma jáeindaskanna í 
notkun svo fljótt sem auðið 
er. Starfsfólk Landspítala er 
metnaðarfullt fagfólk sem 
tekur nýrri tækni og áskor-
unum fagnandi.

Enn einu sinni er verið 
að brjóta mannréttindi á 
öldruðum og öryrkjum. 
Árin 2009 og 2010 var líf-
eyrir frystur. Láglauna-
fólk fékk á því tíma-
bili 16% kauphækkun 
en aldraðir og öryrkjar 
fengu ekki eina krónu. 1. 
maí sl. fékk láglaunafólk 
30 þúsund króna kaup-
hækkun á mánuði en 
aldraðir og öryrkjar ekki 
eina krónu. Og lífeyrisþegum 
var hreinlega tilkynnt, að þeir 
fengju enga hækkun í 8 mán-
uði! Þetta er mismunun og gróft 
mannréttindabrot.

Lífeyrisþegum er neitað 
um hliðstæðar kjarabætur og 
launþegar eru að fá. Nær allir 
launþegar landsins eru að fá 
verulegar kjarabætur en líf-
eyrisþegar eru sniðgengnir. 
Ríkisstjórnin neitar eftirlauna-
mönnum um sömu hækkun. Ég 
tel þetta brot á jafnræðisreglu 
stjórnarskrárinnar og brot á 76. 
greininni en samkvæmt henni 
er réttur aldraðra og öryrkja 
til þess að taka eðlilegan þátt í 
samfélaginu varinn.

sama framkoma 
við aldraða og áður
Þetta er sama framkoma við 
aldraða og öryrkja og átti sér 
stað í tíð fyrri ríkisstjórnar, 
þegar laun embættismanna, 
dómara og alþingismanna voru 
færð til baka og síðan leið-
rétt á ný. Lífeyrir eldri borgara 
og öryrkja var einnig skertur, 
færður til baka. Við leiðréttingu 
launa hátekjumannanna var leið-
réttingin ekki látin duga heldur 
fengu hátekjumennirnir kaup-
hækkunina greidda til baka, 
aftur í tímann! En aldraðir og 
öryrkjar voru hlunnfarnir. Þeir 
fengu enga leiðréttingu á sama 
tíma. Samt höfðu þeir mátt sæta 
kjaraskerðingu eins og hátekju-
menn. Við leiðréttingu á launum 
voru þeir skildir eftir. Það voru 
brotin mannréttindi á þeim að 
mínu mati.

Þegar kjör aldraðra og 
öryrkja voru skert 2009 voru 
einnig framin mannréttinda-
brot. Í mannréttindasáttmálum, 
sem Ísland er aðili að, segir, að 
ef færa eigi kjör aldraðra og 
öryrkja til baka vegna efnahags-
erfiðleika, eigi fyrst að kanna 
hvort unnt sé að fara aðra leið. 
Það var ekki gert 2009. Þess 
vegna var þá um mannréttinda-
brot að ræða.

lífeyrir aldraðra  
og öryrkja ítrekað frystur
Stjórnvöld hafa hvað 

eftir annað leikið þann leik að 
taka 69. grein laga um almanna-
tryggingar úr sambandi en þar 
segir, að við breytingu á líf-
eyri aldraðra og öryrkja eigi að 
taka mið af launaþróun en líf-
eyrir aldrei að hækka minna en 
vísitala neysluverðs. Frá þessu 
hefur ítrekað verið vikið og líf-
eyrir aldraðra og öryrkja fryst-
ur langtímum saman á sama 
tíma og láglaunafólk hefur verið 
að fá kjarabætur. Það er lög-
brot og sennilega mannréttinda-
brot. Auk þess hefur hvað eftir 
annað verið klipið af launaupp-
bótum til lífeyrisþega. Nærtæk-
asta dæmið í því efni er það, að 
lífeyrir aldraðra og öryrkja var 
hækkaður um 3% í janúar 2015, 
en kaupmáttur jókst um 5,8% 
árið 2014. Þarna var því verið að 
klípa af réttmætum og eðlileg-
um uppbótum til lífeyrisþega. 
Að mínu mati er þarna verið að 
brjóta mannréttindi á lífeyris-
þegum. En einnig er verið að 
brjóta lög.

alþjóðlegir mannréttinda- 
sáttmálar brotnir
Ísland er aðili að mörgum 
alþjóðlegum mannréttindasátt-
málum. Mikilvægastur þeirra 
er mannréttindayfirlýsing Sam-
einuðu þjóðanna. Samkvæmt 
henni eiga allir rétt á félagslegu 
öryggi.

Og allir eiga rétt á lífskjörum, 
sem nauðsynleg eru til vernd-
ar heilsu og vellíðan þeirra og 
fjölskyldna þeirra svo og rétt 
á félagslegri þjónustu, rétt til 
öryggis vegna veikinda, elli 
eða annars, sem skorti veld-
ur. Það er ekki verið að fram-
fylgja þessum ákvæðum á 
sama tíma og hópur aldraðra og 
öryrkja hefur ekki fyrir mat í 
lok hvers mánaðar. Og sá sami 
hópur hefur ekki efni á því að 
leita læknis eða leysa út lyfin 
sín. Það er til skammar, að slík 
fátækt skuli eiga sér stað á 
Íslandi. Þessi fátækt er blettur 
á íslensku þjóðinni og þann blett 
verður að afmá.

Gróf mannréttinda-
brot á öldruðum  
og öryrkjum!

Mannréttindi

Björgvin  
Guðmundsson 
viðskiptafræðingur

➜ Það er ekki verið 
að framfylgja þessum 
ákvæðum á sama 
tíma og hópur aldr-
aðra og öryrkja hefur 
ekki fyrir mat í lok 
hvers mánaðar.

Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

mest lesna 

dagblað á íslandi*

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

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
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full búð af nýjum vörum

hvað slær klukkan?

te tími30% afsláttur af klukkum og tekössum
20. –26. ágúst

3 fyrir 2 
af kertum

3 fyrir 2 af púÐum

Glæsilegt úrval á pier.is

HOJAI BEKKUR  
Verð: 19.990,-
Stærð: 100x30xH54 cm.

VINTAGE 
GLERSKÁPUR
Verð: 29.900,-
Stærð: 48x28xH100 cm.

GASSIN 
KOMMÓÐA
Verð: 29.900,-
Stærð: 47x38xH70 cm.

allt í röð og reglu
Mikið úrval af flottum geymsluhirslum, bókaboxum, kistum og töskum
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SÍÐUSTU
dagar útsölunnar!

lokadagur 23. ágúst

... gerðu dúndurkaup

send frítt á
næsta pósthús**
næsta pósthús**

VILT ÞÚ VINNA

MACBOOK

AIR 13”?***
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Undir lok átjándu aldar 
var svo mikil örbirgð hér 
á landi að þess eru naum-
ast dæmi, að „hvítur“ 
þjóðflokkur hafi sokkið 
svo djúpt í fátækt og lík-
amlegan vesældardóm. 
Þannig mælti Jón Þor-
láksson við upphaf fyr-
irlesturs síns, Mil l i 
fátæktar og bjargálna 
sem hann flutti á fundi 
í Heimdalli, vorið 1929. 
Í þingkosningum árin 1844 og 1852, 
höfðu 3% Íslendinga kosningarétt. 
Um mót nítjándu og tuttugustu 
alda höfðu 9% Íslendinga kosninga-
rétt samkvæmt lögum frá 1857. 
Þ.e.a.s. aðeins óðalsbændur og 
þéttbýlisborgarar. Fátækir bænd-
ur, þurrabúðarmenn og konur, 
höfðu ekki rétt til að hafa áhrif 
á stjórn landsins. Óðalsbændur 
og seinna þéttbýlisborgarar urðu 
þannig valdastéttir sem Íslands-
sagan, eins og raunar öll saga 
mannkyns, snýst og snerist um. 
Þetta voru eðlileg mannrétt-
indi að mati þeirra tíma valda-
manna og sennilega fylgir það 
mannskepnunni ríkt að sækj-
ast eftir völdum og halda þeim. 
Það er ein orsök fyrir því hve 
lýðræðið á erfitt uppdráttar. 
Jón Þorláksson sagði í fyrirlestri 
sínum, að þó Íslendingar væru enn 
meðal fátækustu þjóða, hefði orðið 
mikil breyting til batnaðar hér á 

landi og mörg tækifæri 
aukinnar velmegunar.

H a n n  sk i l g r e i nd i 
fátækt sem vöntun á fjár-
munum til þess að kosta 
þær þarfir sem hverjum 
manni voru nauðsynleg-
ar, s.s. mat, klæðnað, hús-
næði og möguleika til að 
afla þeirra. Auðlegð skil-
greindi Jón sem andstöðu 
fátæktar, þ.e. að eiga nóg 
til að framfleyta sér. Þjóð-

arauður væri þannig fólginn í því 
að til væri í eigu landsmanna, þau 
verðmæti sem þjóðinni væru nauð-
synleg til lífsviðurværis á hverjum 
tíma og einnig verðmæti til að full-
nægja þörfum til einhverrar fram-
tíðar, skuldlaus.

Þessi markmið kalla á sérhæf-
ingu. Sjómenn og bændur fram-
leiða matvæli, iðnaðarmenn byggja 
mannvirki, framleiða klæði og 
ýmsa hluti sem hverjum manni eru 
nauðsynlegir. Þessi sérhæfing kall-
ar á verslun með þessi verðmæti 
og verðmat á þeim. Allt þetta leiðir 
af sér gjaldmiðil og í framhaldi af 
því, aðila sem höndla með þennan 
gjaldmiðil.

Byggingameistari byggir hús 
fyrir alþingismann. Sá getur ekki 
greitt fyrir verkið með vinnu-
framlagi og því kemur gjald-
miðillinn við sögu sem ávís-
un á jafngildi þeirra verðmæta 
sem byggingameistarinn skil-

aði. Þannig urðu peningar gjald-
miðill í viðskiptum manna. 
Byggingameistarinn á umtalsvert 
magn peninga sem hann fékk í 
skiptum fyrir húsið. En þessi eign 
hans, peningar, er ekki varanleg 
eign. Stjórnmálamenn höfðu fund-
ið þá leið til að vega upp á móti 
vangetu sinni til stjórnunar, að 
rýra þessa peningaeign bygginga-
meistarans.

En stendur framlag bygg-
ingameistarans og heldur það 
sínu verðgildi? Já, það stend-
ur en mótframlagið, peningar, 
rýrna. Þessa rýrnun verðmæta 
kalla stjórnmálamenn verðbólgu. 
En hvað verður um þessa rýrn-
un verðmæta sem kallast pen-
ingar? Jú hún fer í ríkiskassann 
og vinnur þannig að jafnvægi í 
ríkisfjármálum. En getur hún 
ekki nýst öðrum, t.d. almenn-
ingi sem einnig kaupir hús af 
þessum sama byggingameistara? 
Nei ,  a lmenningur á ekki 
peninga ti l að kaupa hús. 
Hann verður að taka lán. 
Nú, er það ekki allt í lagi? 
Nei, það er ekki í lagi. Þeir 
p e n i n g a r  r ý r n a  e i n n i g . 
Þróun verðlags íslenskrar krónu 
gagnvart danskri frá 1938 er u.þ.b. 
625 falt. Þannig ætti ein dönsk 
króna að kosta 1.978 krónur íslensk-
ar ef ekki hefðu verið skorin tvö 
núll af henni áramótin 1981-1982. 
Þess vegna er það nú svo, að þeir 

sem eiga og lána peninga eru ekkert 
hrifnir af því að þeir rýrni. Og þeir 
eru sérstakir skjólstæðingar ríkis-
stjórna sem þess vegna hafa komið 
því þannig fyrir að peningar sem 
lánaðir eru almenningi, rýrna ekki. 
Það ka l last verðtrygging. 
Þetta er fjandi gott system, því 
það rýrir líka alla kjarasamninga. 
Reyndar sé ég ekki betur, en að 
samkvæmt ofanskráðu geti rík-
isstjórnin ekki gefið út peninga 
með tveimur verðgildum, verð-
tryggðu og óverðtryggðu, peninga 
sem halda verðgildi sínu fyrir þá 
sem eiga meira en nóg af þeim og 
peninga sem rýrna samkv. van-
mætti ráðamanna til þess að halda 
verðgildi þeirra, fyrir almenning. 
Enginn gjaldmiðill getur haft tvö 
verðgildi eftir því hver er eigandi 
hans.

Lög um gjaldmiðil Íslands. 
3. gr. Peningaseðlar þeir sem 
Seðlabanki lætur gera og gefur út 
og peningar þeir sem hann lætur 
slá og gefur út skulu vera lögeyr-
ir (löggiltur gjaldmiðill) í allar 
greiðslur hér á landi með fullu 
ákvæðisverði (nafnverð).

Jón Þorláksson var verkfræð-
ingur. Hann var frumkvöðull að 
menntun iðnaðarmanna og fyrsti 
skólastjóri Iðnskólans í Reykja-
vík. Hann átti stóran þátt í upp-
byggingu samgöngukerfa, virkj-
un vatnsafls til rafvæðingar til 
bæja og sveita, og margra ann-

arra framfaramála. Hann var 
borgarstjóri í Reykjavík og for-
sætisráðherra. Hann var íhalds-
maður og fyrsti formaður Íhalds-
flokksins. Hann var þjóð sinni 
þarfur maður á erfiðum tímum. 
Skyldu forystumenn íhalds-
ins síðastliðin 25 ár fá svo góð 
eftirmæli sem Jón Þorláksson. 
Eða skyldu eftirmæli þeirra vera: 
Frá bjargálnum til fátæktar og 
rökstudd með öfugmælum á heiti 
fyrirlesturs Jóns Þorlákssonar. 
Nú er orðin svo mikil örbirgð hér 
á landi að þess eru naumast dæmi 
að „hvítur“ þjóðflokkur hafi sokk-
ið svo djúpt í fátækt og vesaldóm.

Heimildir: Tímarit hins íslenska 
bókmenntafélags, Indriði Einarsson. 
Frá fátækt til bjargráða, Jón 
Þorláksson forsætisráðherra. 
Þjóðarspegillinn 2012 Gylfi Magnús-
son.

1915, Frá fátækt til bjargálna / 2015, Frá bjargálnum til fátæktar

Snjallsíminn er eitt 
helsta tæki næstu kyn-
slóða í samskiptum og 
samvinnu. Snjallsím-
inn er aftur á móti stórt 
skref aftur á bak hvað 
varðar persónuvernd, 
nafnleynd og öryggi.

Einstaklingar og/eða 
fyrirtæki sem vinna með 
viðkvæmar upplýsingar 
geta orðið fyrir óbætan-
legum skaða ef upplýs-
ingarnar komast í hendur óvið-
eigandi aðila. Hvort sem það er 
lögfræðingur, stjórnmálamað-
ur, blaðamaður eða Jóna og Jói 
á götunni. Stjórnmálamaðurinn 
vill hugsanlega eiga leynd sam-
skipti við sinn aðstoðarmann 
og ef ske kynni að hann sendi 
óvart póst á alla fjölmiðla lands-
ins, þá væri gott að innihald 
póstsins væri ólæsilegt öðrum 
en aðstoðarmanni hans. Lög-
fræðingur getur verið að vinna 
með viðkvæmar upplýsingar í 
viðskiptum eða sakamáli og vill 
geta sent tölvupóst eða skilaboð 
sem aðeins skjólstæðingur hans 
getur lesið. Blaðamaður hefur 
þörf á að vernda heimildarmenn 
og vill geta átt símtal við heim-
ildarmenn sem ekki er hægt að 
hlera og svo mætti lengi telja.

Með nútímatækni eru sam-
skipti okkar sífellt að eiga sér 
stað með fleiri tækjum, hvort 
sem það er farsíminn, tölvan eða 
spjaldtölvan. Við erum komin 
með Snapchat, Google Hang outs, 
Ichat, Viber og vistum skjöl í 
Dropbox. En hvort sem við vilj-
um auka persónuleynd okkar á 
netinu eða verja mikilvæg sam-
skipti og upplýsingar þá er hægt 
að efla okkar gagnaöryggi með 
frjálsum og ókeypis forritum.

Hvernig fer ég þá að ef ég 
vil taka rafræn samskipti mín 
á næsta stig? Förum stuttlega 
yfir þau forrit sem bjóða upp á 
aukna persónuvernd og hvern-
ig við notum þau og byrjum á 
tölvupóstinum. Þegar við eigum 
samskipti með viðkvæmar upp-
lýsingar og viljum tryggja að 

eingöngu réttur viðtak-
andi geti lesið póstinn 
þá er hægt að dulkóða 
póstinn með Enigma við-
bót (plugin) í t.d. Thund-
erbird-póstforritinu. 
Með viðbótinni býrð þú 
til einkalykil og opin-
beran lykil. Ef einhver 
vill senda þér dulkóð-
aðan póst sem aðeins þú 
getur lesið þá notar hann 
opinbera lykilinn þinn til 

að dulkóða póstinn. Með þessu 
móti getur aðeins þú opnað póst-
inn þar sem aðeins þinn einka-
lykill getur opnað skilaboð sem 
dulkóðuð eru með opinbera lykl-
inum þínum. Með sama hætti 
sendir þú dulkóðað skeyti á við-
takanda með opinbera lyklinum 
hans. Allt hljómar þetta nú flók-
ið og leyniþjónustulegt en í raun 
er um einfalda uppsetningu að 
ræða og auðvelda í framkvæmd. 
Engin þörf á að hringja í Q. Þú 
getur lesið leiðbeiningar hvernig 
Enigma er sett upp hér: https://
emailselfdefense.fsf.org/en/

En við notum einnig sms-sam-
skipti og spjallforrit eins og 
Google Hangouts bæði í síma 
og tölvunni. Það eru til frjáls 
og opin forrit sem bjóða upp á 
dulkóðuð samskipti. Sem dæmi 
er hægt að sækja forrit fyrir 
Android og Iphone sem heitir 
Chatsecure https://chatsecure.
org/ og býður upp á dulkóðuð 
samskipti í gegnum Google-not-
andareikninga. Svo framarlega 
að notendur séu með sambæri-
legt forrit uppsett á sínum síma 
(annars eru samskiptin ódulkóð-
uð). Hægt er að setja upp fleiri 
reikninga eins og Facebook chat, 
Windows Messenger (MSN) og 
margt fleira. Einn staður fyrir 
öll skilaboð.

Ef þú vilt senda dulkóðuð sms-
skilaboð þá er hægt að sækja 
forritið TextSecure. Sé mót-
takandinn með sama forrit er 
hægt að senda dulkóðað SMS 
sem aðeins hann getur lesið. Ef 
einhver kæmist í SMS-skila-
boðin hjá símafélaginu þá væru 

þau ólæsileg. Fyrir tölvuna er 
hægt að sækja forritið Pidgin 
https://pidgin.im/ fyrir Linux, 
Makka og Windows og notað for-
ritið sem spjall fyrir Facebo-
ok, Google Hangouts, Windows 
Mess enger (MSN) og fleira. 
Pidgin dulkóðar samskiptin 
eins og Chatsecure, svo framar-
lega sem móttakandinn er einn-
ig með sambærilegt forrit. Eitt 
annað forrit sem hægt er að nota 
í símanum og tölvunni og er ekki 
ósvipað Viber er Telegram en 
ólíkt Viber getur Telegram dul-
kóðað samskipti á milli notenda 
sem tala saman kjósi þeir það.

Munið þið eftir nafnleynd-
inni sem símaklefi bauð upp á? 
Nú er það einnig hægt í gegnum 
farsímann: Hringja símtöl sem 
fara ekki í gegnum farsíma-
kerfið, eru ekki skráð og ekki 
hægt að hlera. Það er einfaldara 
en þú heldur. Ef þú vilt skoða 
frekar að efla öryggi samskipta 
í gegnum símann þá er hægt að 
skoða heimasíðu The Guardian 
Project en þar er að finna yfirlit 
yfir öll þessi forrit og hvernig 
þau eru sett upp með mjög ein-
földum hætti. https://guardianp-
roject.info/

Meira um dulkóðun í spjallfor-
ritum í tölvunni eða símanum er 
hægt að lesa hér: http://freedom-
hacker.net/secure-chat-on-ios-
android-and-computer/

Öryggi upplýsinga

Tíðrætt hefur verið um 
slæma stöðu álversins í 
Straumsvík í kjölfar bréfs 
forstjóra fyrirtækisins til 
starfsmanna vegna yfir-
standandi kjaraviðræðna. 
Yfirvinnubann starfs-
manna stendur yfir en 
verkfall frá 1. septem-
ber var afboðað. Verkfall-
ið hefði mögulega getað 
orðið tilefni til að Rio Tinto 
Alcan lokaði álverinu, í það 
minnsta um sinn. Í bréfinu 
kemur m.a. fram að álverið hafi 
tapað samtals 7 milljörðum króna 
árin 2012 og 2013 og að hagnað-
urinn 2014 hafi verið 400 milljón-
ir króna fyrir skatt sem jafngild-
ir aðeins 0,3% arðsemi eigin fjár. 
Forstjórinn nefnir sem skýringu að 
heimsmarkaðsverð á áli hafi lækk-
að mikið og að orkuverð til álvers-
ins sé ekki lengur tengt við álverð.

Nýr raforkusamningur Lands-
virkjunar og álversins í Straumsvík 
tók gildi 2010. Hækkun á orkuverði 
til álversins varð veruleg, auk þess 
sem tenging við heimsmarkaðs-
verð á áli var afnumin. Á þessum 
tímapunkti hafði orkuverð í Evrópu 
sveiflast mjög upp á við og engu er 
líkara en að samningsaðilar hafi 
trúað því að þessi hækkunarbóla 
yrði til frambúðar. Sú varð þó ekki 
raunin. Síðustu ár hefur orkuverð í 
Evrópu tekið mikla og langvarandi 
dýfu sem ekki sér fyrir endann á. 
Orkusamningurinn, sem álverið í 
Straumsvík situr uppi með, hefur 
að sjálfsögðu áhrif á samkeppnis-
hæfni fyrirtækisins og getu þess til 
launahækkana, enda eru kaup á raf-
orku annar tveggja stærstu kostn-
aðarliða við rekstur álvera.

Stefna Landsvirkjunar í tíð 
núverandi forstjóra snýst um að 
fyrirtækið nái sem mestum arði. 
Þannig hefur Landsvirkjun t.d. 
hækkað raforkuverð undanfarið 
um tugi prósenta á matvælafram-
leiðendur og ýmiss konar iðnfyrir-
tæki á sama tíma og orkuverð í 
nágrannalöndum hefur lækkað um 
54% til 75%. Eðlilegt er að spyrja 
hvort þessi stefna fyrirtækisins 
sé farin að skaða þjóðarhag. Hvort 
vegur þyngra arðsemi Landsvirkj-
unar eða heildarhagsmunir þjóðar-
búsins? Miðað við áherslur Lands-

virkjunar er þetta markaðsráðandi 
ríkisfyrirtæki á fákeppnismarkaði 
rekið eins og fyrirtæki í einkaeigu.

Óumdeilt er að álverin í landinu 
skipta miklu fyrir þjóðarbúið og 
mikilvægt að rekstrargrundvöllur 
þeirra sé tryggður til framtíðar. 
Samkvæmt mati Hagfræðistofnun-
ar HÍ var heildarframlag álklasans 
til landsframleiðslu rúmlega 10% á 
árunum 2010 og 2011 en tæp 9% 
árið 2012. Um 1.500 manns starfa 
að jafnaði við áliðnað og afleidd 
störf eru um 5.000. Meðalvirði 
álútflutnings 2010 til 2012 nam 237 
milljörðum króna á ári. Þannig stóð 
álið fyrir 40% af heildarvöruút-
flutningi landsins. Á ársfundi Sam-
áls kom fram að Landsvirkjun sé 
a.m.k. metin á 500 milljarða kr. auk 
þess sem von sé á tugmilljarða arð-
greiðslum í náinni framtíð. Ágóðinn 
er að langmestu leyti vegna orku-
kaupa álveranna þriggja. Heimilin 
í landinu njóta einnig góðs af með 
einu lægsta orkuverði í Evrópu.

Mikið er því í húfi og ekki sjálf-
gefið að arðsemi Landsvirkjunar 
eigi að vera í fyrirrúmi á kostnað 
grunnatvinnugreinar á borð við 
álklasann. Ef loka þyrfti íslenskum 
álverum vegna ósamkeppnishæfra 
rekstrarskilyrða, yrðu efnahagsleg-
ar afleiðingar mjög alvarlegar. Í því 
stóra samhengi gæti yfirburðastaða 
og hörð framganga Landsvirkjunar 
í samningum reynst dýrkeypt. Allir 
myndu tapa: starfsmenn álfyrir-
tækjanna, álfyrirtækin, margvís-
leg þjónustufyrirtæki, sveitarfé-
lög, ríkið og Landsvirkjun sjálf. Er 
kannski kominn tími til að staldra 
aðeins við og skoða stefnu Lands-
virkjunar með heildarhagsmuni 
þjóðarbúsins í huga, líkt og lagt var 
upp með við stofnun fyrirtækisins?

Pyrrhosarsigrar í 
orkusamningum

SamfélagS-
mál

Ásgrímur  
Jónasson

➜ Og þeir eru sérstakir 
skjólstæðingar ríkisstjórna 
sem þess vegna hafa komið 
því þannig fyrir að peningar 
sem lánaðir eru almenningi, 
rýrna ekki. Það kallast verð-
trygging. Þetta er fjandi gott 
system, því það rýrir líka 
alla kjarasaminga.

Iðnaður

Þorsteinn  
Þorsteinsson
rekstrarhagfræðing-
ur og markaðsrýnir

➜ Þannig hefur Lands-
virkjun t.d. hækkað 
raforkuverð um tugi 
prósenta á matvæla-
framleiðendur og 
ýmiss konar iðnfyrir-
tæki á sama tíma og 
orkuverð í nágranna-
löndum hefur lækkað 
um 54% til 75%.

upplýSInga-
tæknI

Birgir Freyr 
Birgisson

➜ Lögfræðingur getur verið 
að vinna með viðkvæmar 
upplýsingar í viðskiptum 
eða sakamáli og vill geta 
sent tölvupóst eða skilaboð 
sem aðeins skjólstæðingur 
hans getur lesið. Blaða-
maður hefur þörf á að 
vernda heimildarmenn og 
vill geta átt símtal við heim-
ildarmenn sem ekki er hægt 
að hlera og svo mætti lengi 
telja.

Liggurðu á skoðunum þínum? Það er algjör óþarfi. Sendu greinina þína á greinar@
visir.is og við komum henni á framfæri hið snarasta.
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525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
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Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070
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Selfossi
www.ib.is
480 8080
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NISSAN LEAF 100% RAFBÍLL
VISIA 3.990.000 KR.  ACENTA 4.190.000 KR. TEKNA 4.490.000 KR.

VINSÆLASTI
RAFBÍLL Á ÍSLANDI
ER Á BESTA VERÐINU, HEFUR MESTU REYNSLUNA
OG BESTA AÐGANG AÐ HRAÐHLEÐSLUSTÖÐVUM!

INNIFALIÐ
6,6 KW HRAÐHLEÐSLUBÚNAÐUR

• TIL AFGREIÐSLU STRAX

• TÖKUM NOTAÐA BÍLA UPPÍ

NISSAN LEAF 100% RAFBÍLL

• TIL AFGREIÐSLU STRAX

• TÖKUM NOTAÐA BÍLA UPPÍ

Visia: Hiti í stýri, hiti í fram- og aftursætum,
USB og AUX tengi, handfrjáls símabúnaður,
bakkmyndavél, lyklalaust aðgengi, 6,6 kW
hleðslubúnaður, innstunga fyrir hraðhleðslu,
tímastilling á miðstöð, leðurstýri.

Umfram í Acenta: 16” álfelgur, litaðar afturrúður,
hraðastillir (Cruise Control) með stillingu á hámarks-
hraða.

Umfram í Tekna: 17” álfelgur, miðstöð með varmadælu,
7” snertiskjár fyrir bakkmyndavél, 360° myndavélabúnaður,
Bose hljómkerfi, Tekna innrétting, aðkomulýsing.
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TÍMAMÓT

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

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

Ástkær eiginkona, móðir,  
tengdamóðir og amma,

 Guðrún Guðnadóttir
hjúkrunarfræðingur,

Sæviðarsundi 70,
reykjavík,

sem andaðist á Landspítalanum 6. ágúst, 
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 21. ágúst kl. 15.00. Þeim sem vilja minnast hennar 
er vinsamlegast vísað á Krabbameinsfélagið.

 
Kári Sigfússon
Guðni Már Kárason María Hrönn Magnúsdóttir
Sigfús Ásgeir Kárason Birna Jónsdóttir
Kristín Helga Káradóttir  
og barnabörn.

Ástkær móðir okkar og amma,

Rannveig SiguRðaRdóttiR
kennari, frá Möðruvöllum í Hörgárdal,

lést 18. ágúst á Dalens-sjúkrahúsinu í Stokkhólmi.

María S. tómasdóttir
tómas Breki tómasson

og barnabörn.  

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

Sturla FriðrikSSon
erfðafræðingur,

lést á líknardeild Landspítalans föstudaginn  
14. ágúst. Útför hans fer fram frá 
Dómkirkjunni í Reykjavík mánudaginn  
24. ágúst kl. 11.00.

Sigrún laxdal
Sigrún Ása Sturludóttir Þór Gunnarsson
Embla Þórsdóttir klaus andreasson
Sturla Þórsson
Guðlaug Ýr Þórsdóttir
askur, Ísabella Ýr og Baldur klausbörn

Ástkær eiginmaður, faðir,  
tengdafaðir, afi og langafi, 

Skúli SkúlaSon, 
framkvæmdastjóri, 

Birkigrund 31, kópavogi,

lést á Landspítalanum við Hringbraut, 
mánudaginn 17. ágúst. Útförin fer fram frá 
Hjallakirkju í Kópavogi, föstudaginn 21. ágúst, kl. 13.00.

Helga ingólfsdóttir og fjölskylda.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma, 

AnnA SigurðArdóttir,
fyrrum húsfreyja að Borg á Mýrum, andaðist  
á Hrafnistu við Boðaþing, mánudaginn  
17. ágúst. 

 
nína Leósdóttir Stefán Yngvason
Sigurður Örn Leósson Laufey Jónsdóttir
og fjölskyldur.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

PÉTUR JÓHANN MAGNÚSSON
bókbindari,

lést á Hjúkrunarheimilinu Hömrum þann  
12. ágúst síðastliðinn. Útförin hefur farið  
fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Björn Pétursson
Magnús Pétursson
Pétur R. Pétursson, Ólöf A. Þórðardóttir
og afabörn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir, sonur og bróðir, 

Jóhannes Jóhannsson
Decherd,

Tennessee, 

andaðist á heimili sínu föstudaginn 14. ágúst 
sl. Minningarathöfn verður í Grensáskirkju 
fimmtudaginn 27. ágúst klukkan 13.00. 

Jeanie stephenson
Will Johannsson
Jóhanna Lynn Johannsson
Jóhanna D. Jónsdóttir 
systkini og fjölskyldur.

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

langalangamma,

Hanna StefánSdóttir
austurbyggð 17,
áður Víðilundi 24,

sem lést þann 30. júlí á Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Hlíð,  
verður jarðsungin frá Akureyrarkirkju þriðjudaginn 25. ágúst.  
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Sumarbúðirnar 
Hólavatni (sími 588-8899 eða kfum.is minningargjafir).

Stefán Jónas Guðmundsson
Guðm. ómar Guðmundsson anna ingólfsdóttir
Haraldur Huginn Guðmundsson Helga ólafsdóttir
Kristján antonsson dóróthea Valdimarsdóttir

ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

Yndisleg eiginkona mín, mamma okkar, 
tengdamamma, amma og langamma,

RagnhilduR JónsdóttiR
frá neskaupstað,

drekavöllum 18, hafnarfirði,

lést á Landakotsspítala þann 9. ágúst.  
Hún verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju 
föstudaginn 21. ágúst kl. 15.00.

Karl Finnbogason
Jón h. og Erla
Finnbogi 
Jóna dóra og guðmundur Árni
heimir og Rúna
ömmubörn og langömmubörn.

„Það verður vonandi rokna stuð hér 
um helgina,“  upplýsir Linda Guð
mundsdóttir, verslunarstjóri í kaup
félaginu í Norðurfirði á Ströndum, 
sem stendur fyrir bryggjuballi við 
smábátahöfnina og veitir þar með 
Menningarnótt í Reykjavík harða 
samkeppni. Hún segir tímasetning
una góða fyrir heimafólkið, eftir hey
skap og strandveiði, nú sé örlítil pása 
þar til smalamennskur byrji og aðrar 
haustannir.

„Ballið er fyrst og fremst hugs
að fyrir fólk hér í kring en auðvitað 
fögnum við öllum sem vilja skemmta 
sér fallega með okkur,“ segir hún.

Tónar harmóníkunnar munu 
hljóma í Árneshreppnum, því sjálf 
spilar Linda á það göfuga hljóðfæri 
og fær til sín spilara bæði úr Eyja
firði og að sunnan, þeirra á meðal   

Friðjón Jóhannsson sem marg
ir landsmenn kannast við. „Auð
vitað verður hér alvöru hljómsveit 
með gítar, trommu og bassa líka,“ 
tekur Linda fram og segir verða 
dansað úti. „Þetta er bryggjuball, 
það er auðvelt að dansa á smábáta
bryggjunni en hljómsveitin verður 
í gámi svo hún fái skjól. Við ætlum 
að skreyta hér með seríum og kert
um og gera þetta svolítið kósí.“ Hún 
kveðst vona að bryggjuballið verði 
árvisst á haustin næstu ár. „En þetta 
er fyrsta tilraun,“ segir hún. „Hug
detta sem ég fékk og ákvað að hrinda 
í framkvæmd. Nú, ef veðrið verður 
ofboðslega leiðinlegt þá er hér gam
alt fiskverkunarhús við bryggjuna 
sem hægt er að opna stórar dyr á og 
dansa inni í. Það er plan B.“

Ballið byrjar klukkan tíu að sögn 

Lindu og hún býst við að það standi 
til tvö. „Það er bara gamla góða 
sniðið á þessu,“ segir hún. „Svo kost
ar 2.000 kall inn á svæðið og það er 
posi á staðnum. Þetta verður örugg
lega gaman. Strandamenn hafa alltaf 
kunnað að skemmta sér.“ 

 gun@frettabladid.is

Hátíð í harðri samkeppni 
við Menningarnótt
Fyrsta bryggjuballið í Norðurfirði á Ströndum verður nú á laugardagskvöldið. Linda Guð-
mundsdóttir verslunarstjóri stendur fyrir því og vonar að það verði árviss viðburður.

Á DANSGÓLFINU  Hér verður stuð á laugardagskvöldið, lofar Linda. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þetta er bryggjuball, það 
er auðvelt að dansa á smá-
bátabryggjunni en hljóm-
sveitin verður í gámi svo 

hún fái skjól. Við ætlum að 
skreyta hér með seríum og 
kertum og gera þetta svo-

lítið kósí.

20. ágúst 2015  FIMMTUDAGUR



Ég nota aðallega BY Roots Up 
Mousse Spray og Super Hold hár-
spreyið frá Framesi. BY Roots 

Up gefur hárinu góða rótarfyllingu og 
lætur hárið líta út fyrir að vera þykkara 
en spreyið gefur gott hald. Þá nota ég 
sjampóið Morphosis Sublims Oil sem 
kemur í veg fyrir skemmdir af völdum 
ofþornunar og þegar sólin skín nota ég 
Morphosis Sun-sjampóið og næringuna 
sem saman verja hárið fyrir skaðlegum 
áhrifum klórs og sólargeisla,“ segir Þór-
unn Sandholt sem starfar á hárgreiðslu-
stofunni Hármót þar sem vörurnar fást. 
Hún segir viðskiptavini hrifna af Morph-
osis De-Stress sem er hugsað fyrir fólk 
með viðkvæman hársvörð en hún róar 
hársvörðinn og gefur raka. Eins hefur 
nýjasta mótunarlínan frá Framesi BY 
verið vinsæl. „Við vaskinn notum við 
svo alltaf Morphosis Color Protect sem 
verndar litinn og viðheldur gljáa og 
mýkt.“

Hjónin Svala Ólafsdóttir og Helgi 
Loftsson hafa verið með umboðið fyrir 
Framesi-vörurnar í fimmtán ár en þær 
fást einungis á hárgreiðslustofum. Þau 
reka heildsöluna Hár og smink og sam-
nefnda hárgreiðslustofu að Hlíðarsmára 
17 í Kópavogi.

Framesi hefur starfað í 70 ár og er 

með höfuðstöðvar í Mílanó. Fyrirtækið 
stendur framarlega í hárgreiðslugeiran-
um og er í samstarfi við mörg af helstu 
hönnunarfyrirtækjum í borginni.

Hjá Framesi er lögð áhersla á nátt-
úruleg efni og reynt eftir fremsta megni 
að forðast ofnæmisvaldandi efni sem er 
mikilvægt fyrir jafnt fagfólk sem neyt-
endur. Þá leggur fyrirtækið mikla fjár-
muni í rannsóknir og þróun og vinnur 
í nánu samstarfi við bæði ítalskar og 
bandarískar stofnanir á heilbrigðissviði. 
Vörurnar styðja að sögn Svölu vel við 
vinnu fagfólks og eru einungis fáanlegar 
á hárgreiðslustofum.

Framesi framleiðir ólíkar vörulínur 
fyrir mismunandi hárgerðir. Densifying-
línan eða hárloslínan inniheldur meðal 
annars eplastofnfrumur sem eru að sögn 
Svölu það nýjasta í hárbransanum í dag 
en þær byggja upp og endurnýja hárið. 
Þá inniheldur Sublims Oil-línan argan-
olíu sem er mjög rakagefandi svo dæmi 
séu nefnd en meðfylgjandi eru nánari 
upplýsingar um hverja línu fyrir sig. 
Meðal helstu innihaldsefna í vörunum 
eru bláber, granatepli, sítróna, appels-
ína, argan-olía, sólblómaolía og kóralþör-
ungar í bland við vítamín og steinefni en 
öll hafa þau gefið góða raun í snyrtivöru-
geiranum um langt skeið.

Mæta ólíkuM þörfuM
Ánægð Hárvörurnar frá ítalska framleiðandanum Framesi eru þekktar fyrir 
gæði en þær innihalda ýmis náttúruleg efni sem eru þekkt fyrir öfluga virkni. 
Þórunn Sandholt hefur notað þær í tvö ár og er mjög hrifin.

fÁst aðeins Á hÁr- 
greiðslustofuM
Vörurnar styðja að 
sögn Svölu vel við 
vinnu fagfólks og eru 
einungis fáanlegar á 
hárgreiðslustofum. 
 MYND/ANDRI MARÍNÓ

hafa reynst vel 
Þórunn hefur notað 
vörurnar síðastliðin tvö 
ár. BY Roots Up Mousse 
Spray er í mestu uppá
haldi. 

eitthvað  
fyrir alla
Framesi framleiðir  
ólíkar vörulínur fyrir 
mismunandi hárgerðir.  
Þar er lögð áhersla 
á náttúruleg efni og 
reynt eftir fremsta 
megni að forðast  
ofnæmisvalda.

kirkja Á fæti
knattspyrnumaðurinn þórður steinar 
hreiðarsson lét húðflúra hallgrímskirkju 
á sköflunginn.
síða 2
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Opnum 
í dag með 

fulla verslun 
af glæsilegri 

haustvöru

Lúsasjampó
eyðir höfuðlús og nitVirkni staðfest í 

klínískum prófunum*

Öflugt - fljótvirkt - auðvelt í notkun
 Virkar í einni meðferð

 Fljótvirkt: Virkar á 10 mínútum

 100% virkni gegn lús og nit

 Náttúrulegt, án eiturefna

* Abdel-Ghaffar F et.al; Parasitol Res. 2012 Jan; 110(1):277-80. Epub 2011 Jun 11.

FÆST Í ÖLLUM APÓTEKUM

klínískum prófunum*

Fyrir 2 ára og eldri

Mjög 
auðvelt 
að skola 
úr hári!

Íslenskar upplýsingar er að
finna á www.licener.com/IS
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MARGIR  
KNATT-
SPYRNU-
MENN MEÐ 
FLÚR
„Það eru marg-
ir knattspyrnu-
menn með flúr-
aðar hendur og 
erlendis sjást 
sífellt fleiri með 
húðflúr á fótun-
um líka.“
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LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.
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LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

Ég er alinn upp í Þingholtunum 
og gekk í Austurbæjarskóla. 
Ég labbaði fram hjá Hall-

grímskirkju á hverjum degi og var 
vanur að gera mér að leik að bakka 
frá kirkjudyrunum að styttunni af 
Leifi Eiríkssyni með augun límd á 
krossinn á meðan. Mér hefur alltaf 
þótt byggingin flott en hún er líka 
eitt helsta kennileiti Þingholtanna 
og mér fannst því tilvalið að skella 
henni á mig.“ Þórður segir skýr-
inguna í raun ekki flóknari en svo. 
„Flest húðflúrin mín hafa enga sér-
staka tilfinningalega skírskotun, ef 
frá eru taldir upphafsstafir bræðra 
minna. Oftast læt ég húðflúrarana 
mína bara ráða för enda eru þeir 
gríðarlega færir. Ég er þó með 
sumarbústað ömmu minnar á milli 
norðurljósa á hægri öxlinni og 
vissulega er einhver tenging þar.“

Þórður lætur flúra sig á Irez-
umi sem er til húsa að Laugavegi 
69. Vinur hans Annel Helgi, eða 
Angelito eins og hann er kallaður 
í húðflúrheiminum, rekur stofuna 
og á heiðurinn að Hallgrímskirkju-
húðflúrinu. Hann fær auk þess til 

sín gestaflúrara að utan sem hafa 
flúrað hendurnar á Þórði. Þórður 
stefnir að því að fá sér ermi niður 
hægri handlegg og er þegar kominn 
með verk frá öxl og niður að oln-
boga. Hann er svo með flúr yfir þrí-
höfðann á þeirri vinstri. Þá er hann 
með flúr á lærinu sem var jafnframt 
hans fyrsta húðflúr. „Í fyrstu fannst 
mér það góður staður enda auðvelt 
að fela það en nú er ég alveg hættur 
að spá í það enda húðflúr að verða 
sífellt meira áberandi.“

Aðspurður segir Þórður sífellt 
fleiri knattspyrnumenn skarta húð-
flúri. „Það eru margir með flúraðar 
hendur og erlendis sjást sífellt fleiri 
knattspyrnumenn með húðflúr á 
fótunum líka. Ég hugsa að sú bylgja 
eigi rætur að rekja til ítalska fót-
boltamannsins Marco Materazzi 
sem lét húðflúra bikar á lærið á sér 
eftir að hafa unnið í HM í fótbolta 
árið 2006. Hann er algert villidýr og 
voru margir sem fylgdu á eftir. Hér 
á landi eru þó enn þá fleiri með á 
handleggjum en fótum.“

Þórður aðhyllist ekki endi-
lega einn ákveðinn húðflúrsstíl þó 

hann sé óneitanlega mest í svörtu 
og hvítu. „Ég er með ofnæmi fyrir 
rauða litnum en er svolítið að leika 
mér með bláan í bland. Hallgríms-
kirkjuhúðflúrið byggist upp á hrein-
um línum og ég væri hæstánægður 
með það ef ég hefði ekki tekið upp á 
því að fara að skrifa fyrir ofan það. 
Þar sem ég er trúleysingi sleppti ég 
krossinum og auk þess setti ég lógó 
uppáhalds hiphop-hljómsveitar 
minnar Jurassic 5 inn í klukkuna. 
Sumir fetta fingur út í það á meðan 
öðrum finnst það geðveikt, en ég 
sé aðallega eftir því að hafa skrifað 
Freedom fyrir ofan kirkjuna sem er 
nafn á lagi eftir þessa sömu hljóm-
sveit. Ef ég hefði sleppt því hefði 
flúrið orðið alveg „clean“ sem hefði 
eftir á að hyggja verið flottara.“

Þórður er þó ekki af baki dott-
inn og segir lítið mál að flúra yfir. 
„Svo get ég líka bara sett plástur,“ 
segir hann og hlær. „Þá er aldrei að 
vita nema maður skelli sér í laser-
fræðin. Það er örugglega ágætis 
„business“ enda hlýtur að vera fullt 
af fólki þarna úti sem vill losna við 
gömlu tribal-tattúin.“� n vera@365.is

HALLGRÍMSKIRKJA 
Á SKÖFLUNGNUM
VEKUR ATHYGLI  Knattspyrnumaðurinn Þórður Steinar Hreiðarsson, sem spil-
ar með Þór á Akureyri, er með húðflúr á höndum, læri, sköflungi og maga. Húð-
flúrið á sköflungnum hefur vakið nokkra athygli en þar er hann með mynd af 
Hallgrímskirkju. Ætla mætti að hann sé trúaður en svo er ekki. 

KENNILEITI 
ÞINGHOLTANNA
Þórður er alinn upp 
í Þingholtunum 
og gekk fram hjá 
Hallgrímskirkju 
á hverjum degi á 
leið í skólann sem 
barn. Hann er ekki 
trúaður en lítur á 
kirkjuna sem kenni-
leiti Þingholtanna.
MYND/ANTON



|Fólk

Nýja haustlínan frá Lindex 
var kynnt til sögunnar ný-
verið. Línan samanstendur 
af blöndu af víðum og síðum 
flíkum, art-prenti, sterkum 
litum, buxum og pilsum.

Við kynningu á línunni 
sagði Nina Starck, yfirhönn-
uður hjá Lindex: „Við erum 
búin að vera svo lengi í 
svörtum, hvítum og hlutlaus-
um litum svo það er virkilega 
hressandi að fá fram þessa 
haustliti.“

Lindex mælir með að allar 
konur fái sér peysur fyrir 
haustið og þá sér í lagi rúllu-
kragapeysu. Gallabuxurnar 
verða áberandi í haust og þá 
helst háar í mittið og útvíðar.

„Útlínurnar verða áhuga-
verðar með sítt yfir sítt, pils 
yfir buxur og mörg sam-
sett lög. Áherslan á pils og 
buxur er augljós, þar sem 
uppáhaldsflíkurnar eru með 
spennandi formum, síddum 
og efnum,“ segir Nina Starck.

Litrík haustLína

Cara Hætt í 
bransanum
skiptir um  
starfsvettvang

l Hin 23 ára Cara 
Delevingne hefur notið 
mikillar hylli síðan hún 
steig sín fyrstu spor sem 
fyrirsæta fyrir fjórum 
árum. Vinsældir hennar 
hafa sjaldan verið meiri 
meðal tískuhönnuða sem 
keppast um að fá hana í 
sýningar sínar. 
Cara sjálf, sem hefur 
vakið athygli fyrir 
skemmtilega og líflega 
framkomu, ætlar hins 
vegar að segja skilið við 
tískubransann og snúa 
sér alfarið að leiklistinni. 
Þessi breska stjarna hefur 
í viðtölum viðurkennt 
að hún hafi ekki notið 
þess að vera fyrirsæta 
undanfarið, starfið hafi 
orðið til þess að henni 
hafi fundist hún gömul 
og útslitin. Þá taldi hún 
að henni hefði verið 
þröngvað til að sitja fyrir 
á kynferðislegan máta 
þegar hún var ung og 
óhörðnuð og ekki kunnað 
að segja nei.  
Cara hefur nú þegar lagt 
drög að kvikmyndaferli 
sínum. Hún lék í myndinni 
Paper Towns sem kom út 
á þessu ári og mun einnig 
leika í myndinni Suicide 
Squad sem kemur út á 
næsta ári. 
Hún viðurkennir að 
kvikmyndabransinn sé 
skyldur tískubransanum 
en í dag hafi hún þroskann 
og aldurinn til að segja 
nei við því sem hún vill 
ekki gera.



Fólk| tíska

Pælir þú mikið í tísku? Já, ég hef lengi haft gaman 
af fötum og að klæða mig upp á. Ég held að áhuginn 
hafi kviknað með tískuþáttunum Ugly Betty sem 
sýndir voru á RÚV á mínum yngri árum.

Hvernig klæðir þú þig Hversdags? Mér finnst 
voða gott að grípa gallabuxur og rúllukragapeysu. 
Eitthvað þægilegt! Sérstaklega ef ég er að fara í 
skólann.

Hvernig klæðir þú þig sPari? Er oftast í þröngu 
síðu pilsi við leðurjakka eða í leðurbuxum við ein-
hvern flottan síðan frakka. Hatturinn er síðan rús-
ínan í pylsuendanum.

Hvernig lýsir þú stílnum þínum? Ég er mjög opin 
fyrir öllu og elska að breyta til. Finnst gaman að 
klæðast töffaralega en stundum langar mig bara að 
vera klassísk.

Hvar kauPir þú fötin þín? Ég er búin að vera húkt 
á að versla á Asos undanfarið en flest fötin mín eru 
úr Zöru, Galleríi 17, Mango og H&M. Finnst einnig 
mjög gaman að versla í óþekktum búðum erlend-
is, þannig get ég næstum því verið viss um að eiga 
ekki eins og allir aðrir á Íslandi.

eyðir þú miklu í föt? Já, ég eyði talsvert mikl-
um peningum í föt. Þegar á allt er litið er þetta 
eitt af mínum uppáhaldsáhugamálum og mér 
finnst það einungis rétt að fjárfesta í því sem 
maður elskar.

Hver er uPPáHaldsflíkin þín? Í augnablikinu er 
það klárlega grái hatturinn minn úr Jör. Hann gefur 
„outfitt-inu“ svo mikinn karakter.

uPPáHaldsHönnuður? Ég er mjög hrifin af 
Alexander Wang, Balmain og Calvin Klein.

Bestu kauPin? Geðsjúki rauði leðurjakkinn minn úr 
Mango. Í honum týnist maður svo sannarlega ekki í 
mannhrúgunni.

verstu kauPin? Mosagrænn samfestingur sem 
mamma hélt að væru veiðivöðlur.

Hverju verður Bætt inn í fataskáPinn á næst-
unni? Það sem er á óskalistanum mínum þessa 
stundina eru Dior so real-sólgleraugu, Hunter stíg-
vél, Vatnajökull-úlpa frá 66, trefill frá Won Hundred, 
Calvin Klein-kósípeysa og fleiri hattar!

Hver er Helsti veikleiki þinn þegar kemur að 
tísku og útliti? Þegar ég sé eitthvað sem mér líkar 
þá verð ég að eignast það. Mér finnst einnig erfitt 
að fara í gegnum daginn þegar ég er ekki fullkom-
lega sátt við hvernig ég lít út sem er náttúrulega 
bara fáránlegt!

Hvers konar fylgiHluti notarðu? Daniel 
Wellington-úrið mitt sem passar við allt. Elska líka 
stóra eyrnalokka og hatta.

áttu þér tískufyrirmynd? Nei, enga sérstaka. 
Sæki innblástur alls staðar í kringum mig. Hins veg-
ar finnst mér Pattra S. sem bloggar fyrir Trendnet 
og Fanney Ingvars allaf vera jafn flottar.

kjóll, Pils eða Buxur? Fer eftir aðstæðum en ég 
nota leðurbuxurnar mínar mest.

Háir Hælar eða flatBotna? Þykkbotna hælarnir 
mínir frá Vagabond eru í miklu uppáhaldi.

áHuginn kviknaði 
með ugly Betty
sPurt og svarað  Unnur Þórdís Kristinsdóttir er sautján ára Kvennaskóla-
mær með einlægan tískuáhuga. Hún heldur mest upp á hattinn sinn frá Jör og 
langar í fleiri.

Hattur í uPPáHaldi Unnur Þórdís spáir mikið í tísku og langar að stofna eigið lífsstílsblogg enda hefur hún einnig brennandi 
áhuga á matargerð og innanhússhönnun. Mynd/Anton Brink
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Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15Opið virka daga kl. 11–18 
Opið virka daga kl. 11–18 

Boot-cut gallabuxur  

á 13.900 kr.
2 litir: blátt og svart

Stærð 36 - 50

Leggingsbuxur  

á 6.900 kr.
Stærð 36 - 50

Flottar buxur

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my styleStærðir 38-52

Nýjar haustvörur 
Netverslun á tiskuhus.is
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Georgia May Jagger er dóttir 
rokkgoðsins Micks Jagger og 

ofurfyrirsætunnar Jerry Hall. 
Hún þykir flott blanda þeirra 
beggja, með rokkaravarir 
pabbans og fagurt hár móður 
sinnar. Systir Georgiu May, 
Elizabeth, er einnig fyrirsæta.

FYRIRSÆTUSTARFIÐ 
HEILLAR DÆTURNAR
DRAUMASTARFIÐ  Fjölmargar dætur frægra leikara og söngvara kjósa sér 
starf fyrirsætunnar. Kannski eru það yfirfullir skápar foreldranna af hönnun-
arflíkum sem vekja áhugann á starfinu eða hugmyndin um að fyrirsætustarf-
ið sé gott fyrsta skref inn í heim skemmtanabransans. Hér má sjá nokkrar 
flottar fyrirsætur og fræga foreldra þeirra.

Frægðar-
stjarna Kend

all Jenner  
hefur risið 

hratt síðast-
liðið ár og er 

hún nú ein 
eftirsóttasta 
fyrirsætan í 
bransanum. 

Hún er dóttir 
raunveruleika-
stjörnunnar og 

Ólympíuverð-
launahafans 

Caitlyn Jenner.

Ireland Baldwin er dóttir 
leikaranna Kim Basinger 
og Alecs Baldwin. Hún er 
íþróttamannslega vaxin og 
minnir um margt á móður 
sína á yngri árum.

Zoe Krav
itz, dóttir 
Lisu Bonet og 
Lenny Kravitz, 
hefur byggt 
upp leikara-
feril en hefur 
einnig starfað 
sem fyrir-
sæta. Hefur til 
dæmis birst 
í tímaritum á 
borð við Elle.

Margaret 
Qualley byrj-
aði feril sinn 
sem fyrirsæta 
líkt og mamm-
an, Andie 
MacDowell. 
Hún hefur nú 
stigið skrefið 
inn í heim 
leiklistar. Hún 
leikur dóttur 
söguhetjunnar 
í þáttunum 
The Leftovers.

Bio Kult Candéta inniheldur góðgerla, 
hvítlauk og grape seed extract

Styrkir meltinguna, vinnur á 
Candida sveppasýkingu í meltingavegi 

“Mikill munur á húðinni og meltingunni”
Lilja Dröfn Kristinsdóttir

„Bio Kult Candéa hefur breytt lífi mínu“
Fjölnir Kvaran 

“Loksins laus við ristilkrampaköstin” 
Jóhanna Þorvaldsdóttir



Við legg jum sérsta ka 
áherslu á faglega og pers
ónulega þjónustu við þau 

fjölmörgu fyrirtæki, stofnan
ir og sveitarfélög sem skipta við 
okkur,“ segir Atli Viðar Björns
son, viðskiptastjóri hjá Voda
fone. Hann segir mikla ánægju 
ríkja meðal viðskiptavina en 
Vodafone er með um helming 
allra fyrirtækja í landinu í við
skiptum og að auki mörg sveitar
félög og stofnanir. „Við þjónum 
sex af sjö stærstu sveitarfélögum 
landsins en sem dæmi um stóra 
vinnustaði sem eru í viðskiptum 
við okkur má nefna Landspítal
ann og Icelandair.“

Fá eigið þjónustuteymi
„Til að koma til móts við þarfir 
viðskiptavina okkar fá fyrirtæk
in aðgang að teymi sem saman
stendur af viðskiptastjóra og 
viðskiptafulltrúa sem þau hafa 
greiðan aðgang að. Þá vaktar 

stjórnborð Vodafone fjarskipta
sambönd viðskiptavina allan sól
arhringinn, allan ársins hring,“ 
lýsir Atli Viðar og bætir við að 
mikið kapp sé lagt á að svara fyr
irspurnum og leysa mál, ef upp 
koma, hratt og örugglega.

Atli segir Vodafone vera í góðu 
sambandi við viðskiptavini og 
aðlaga þjónustu sína að þeim. 
„Við bjóðum upp á heildar
fjarskiptalausnir sem taka mið 
af þörfum fyrirtækja af öllum 
stærðum og gerðum.“

Unnið að nýjungum
Öf lug deild innan fyrirtæk
isins vinnur að nýjungum og 
þróun nýrra lausna. „Starfs
menn deildarinnar eru í miklu 
sambandi við viðskiptavini auk 
þess sem þeir eiga einnig mikið 
og gott samstarf við Vodafone á 
heimsvísu sem er mikill styrkur 
fyrir okkur og okkar viðskipta
vini,“ lýsir Atli.

Vodafone RED
Vodafone RED er ein af þeim 
nýjungum sem Atli er afar stolt
ur af. „Með tilkomu Vodafone 
RED vorum við fyrst á markaðn
um til að stuðla að áhyggjulausri 
notkun. Þar getur þú hringt eða 
sent sms að vild án þess að þurfa 
að hafa áhyggjur af háum sím
reikningi í lok mánaðar enda 
borgar fólk aðeins fast mánað
argjald,“ útskýrir Atli en nokkr
ar mismunandi leiðir eru í boði 
innan RED.

M2M
Önnur nýjung hjá Vodafone 
er hið svokallaða M2M, eða 
„Machine to Machine“. „Voda
fone hefur tekið forystu í inn
leiðingu á M2M. Tæknin snýst 
um að tvö tæki tala saman í 
gegnum netið og senda gögn sín 
á milli. Þessi tækni er til dæmis 
mikið notuð við að vakta og 
fylgjast með vörugeymslum og 

kælum, meðal annars þar sem 
matvæli eða lyf eru geymd.“

Lausnir fyrir sjávarútveginn
Undanfarið hefur Vodafone lagt 
mikla vinnu í sjólausnir og upp
byggingu fjarskiptaþjónustu 
á miðunum í kringum land
ið. „Vodafone hefur byggt upp 
4G tíðnisviðið á haf út svo smá
bátar og skip í kringum landið 
séu stöðugt í besta og hraðasta 
sambandi sem í boði er hverju 
sinni,“ segir Atli.

Fjölmörg sjávarútvegsfyrir
tæki sækja þjónustu til Voda
fone. Atli nefnir sem dæmi 
Samherja, Vinnslustöðina, 
Auðbjörgu og SkinneyÞinga
nes. Hann segir mikinn metn
að innan fyrirtækisins að gera 
enn betur. „Við bjóðum góðar 
heildar lausnir fyrir sjávarút
vegsfyrirtæki og aðlögum þjón
ustu okkar að þeirra þörfum,“ 
segir hann

Aukin umsvif á fyrirtækjamarkaði
Vodafone hefur unnið ötul
lega að því að auka umsvif sín 
á fyrir tækjamarkaði almennt, 
bæði í höfuðborginni og einnig 
um land allt. „Við eigum í góðu 
viðskiptasambandi við fyrir
tæki um allt land og erum meðal 
annars með umboðsaðila á 13 
stöðum á landsbyggðinni.“

En hverju þakkar hann aukin 
umsvif Vodafone undanfarin ár? 
„Hagstæðum kjörum og góðri 
þjónustu – ánægðir viðskipta
vinir eru síðan bestu meðmæl
in sem við fáum.“

Með tilkomu 
Vodafone RED 

vorum við fyrst á 
markaðnum til að stuðla 
að áhyggjulausri notkun.

Fjarskiptalausnir fyrir öll fyrirtæki
Vodafone þjónustar nær helming allra fyrirtækja í landinu. Mikil áhersla er lögð á hraða og góða þjónustu en stöðugt er unnið að 
framförum í tækni og þjónustuleiðum. Helstu nýjungar Vodafone eru sjólausnir, RED og M2M.

„Til að koma til móts við þarfir viðskiptavina okkar fá fyrirtækin aðgang að teymi sem samanstendur af viðskiptastjóra og viðskiptafulltrúa sem þau hafa greiðan aðgang að,“ segir Atli Viðar Björnsson, viðskiptastjóri  Fyrirtækja-
þjónustu Vodafone. MynD/AnTon

fyrirtækjaÞjÓNUSta
FIMMTUDAGUR  20. ágúst 2015 Kynningarblað Vodafone, inkasso, ikEa og Ekran
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„Við höfum valið að gera hlut
ina aðeins öðruvísi en önnur 
innheimtuf yrirtæki,“ segir 
Georg Andersen, framkvæmda
stjóri Inkasso, sem er tiltölulega 
ungt fyrirtæki sem á stuttum 
tíma er orðið eitt af stærri inn
heimtufyrirtækjum landsins. 
„Innheimtufyrirtæki þurfa að 
fylgja vel skilgreindum lögum 
og reglum og eru skorður sett
ar um þann kostnað sem leggst 
á skuldara. Mörg innheimtu
fyrirtæki hafa í staðinn rukkað 
kröfuhafa eftir eigin hentisemi. 
Við höfum hins vegar valið að 
gera það ekki og rekum fyrir
tækið með þeim tekjum sem við 
höfum af innheimtunni sjálfri,“ 
útskýrir Georg en öll þjón
usta Inkasso er kröfuhöfum að 
kostnaðarlausu. „Ástæðan fyrir 
því að Inkasso getur farið þessa 
leið er sú að það á rætur sínar að 
rekja til hugbúnaðarfyrirtæk
is sem smíðaði innheimtukerfi 
sem er nútímalegt og hefur fleiri 
kosti en þau kerfi sem aðrir geta 
boðið á markaði. Þannig getum 
við verið með mikla sjálfvirkni, 
þurfum minni mannskap sem 
leiðir af sér minni kostnað og því 
getum við lifað á minni tekjum.“

Fleiri útvista innheimtu
Georg segir færast mjög í aukana 
að fyrirtæki, stofnanir og félög 
láti aðra um að innheimta fyrir 
sig kröfur. „Fólk hefur orðið 
meiri skilning á því að þetta 

er sérhæfð starfsemi sem þarf 
kunnáttu, góða aðferðafræði og 
réttan hugbúnað til að sinna vel. 
Því er freistandi að láta aðra sjá 
um þennan hluta, sér í lagi þegar 
enginn kostnaður hlýst af,“ segir 
Georg en margir eru tvístígandi 
yfir því að missa stjórnina á inn
heimtuferlinu og skaða þannig 
viðskiptasamband sitt. Inkasso 
hefur komið til móts við þær 
áhyggjur og veitt viðskiptavin
um sínum mun meira frjálsræði 
í innheimtuferlinu.

Verja viðskiptasambandið 
„Við leggjum ríka áherslu á að 
verja viðskiptasamband kröfu
hafa og þeirra viðskiptavina 
umfram það sem þekkst hefur. 
Þannig er kerfið okkar opið fyrir 
okkar viðskiptavini og þeim er 
frjálst að fara þar inn, veita af
slætti, gera greiðsluáætlanir, 
fella niður hluta af innheimtu
kostnaði og fella niður höfuð
stól svo eitthvað sé nefnt,“ lýsir 
Georg.

Sér um allt innheimtuferlið
Inkasso þjónustar allt inn
heimtuferlið, allt frá frum
innheimtu til löginnheimtu. 
Í fruminn heimtu sér Inkasso 
um reikningsgerðina, tekur við 
kröfum, prentar reikning með 
lógói og hönnun, setur í um
slag og sendir. Ef krafa er ekki 
greidd á eindaga hefst sérsniðið  
innheimtuferli sem almennt 
er nefnt milliinnheimtuferli. 

Greiðandi fær sendar áskoranir 
um greiðslu kröfunnar og mál
inu er fylgt eftir af tillitssömu en 
ákveðnu kerfi. Ef slíkar áskor
anir bera ekki árangur er síð
asta úrræðið löginnheimta en 
þar eru lagaleg úrræði nýtt til 
þess að fá kröfuna greidda.

Lausnir fyrir öll fyrirtæki
Inkasso er með lausnir fyrir 
öll fyrirtæki, allt frá stærstu 

fyrirtækjum landsins, sveitar
félög og stofnanir niður í ein
yrkja.

„Fyrirtækið vex hratt og 
rekstrarfyrirkomulagið leyf
ir okkur að halda kostnaði 
í lágmarki. Við höfum ný
lega gengið í gegnum ýmsar 
brey tingar samfara örum 
vexti. Fluttum í nýtt húsnæði 
við Hlíðasmára 4 í Kópavogi 
og fengum til okkar hæfara 

starfsfólk með meiri mennt
un og þekkingu,“ segir Georg.

Gott eftirlit Inkasso er eftir
litsskylt hjá Fjármálaeftirliti Ís
lands. 

„Það veitir okkur bæði að
hald og metnað í að gera 
vel og hlýtur einnig að vera 
gæðastimpill á því sem við 
erum að gera,“ segir Georg. 
Nánari upplýsingar um Inkasso 
má finna á inkasso.is

Enginn kostnaður við innheimtu
Inkasso er framsækið innheimtufyrirtæki í örum vexti. Það sér um allt innheimtuferli fyrir stærri sem minni fyrirtæki, stofnanir og 
sveitarfélög þeim að kostnaðarlausu. Mikil áhersla er lögð á að viðhalda góðu viðskiptasambandi milli kröfuhafa og skuldara. Kröfuhafar 
hafa ákveðið frjálsræði til að taka stjórn á innheimtunni. Þeir geta veitt afslætti, gert greiðsluáætlanir og fellt niður hluta kostnaðar.

Georg Andersen, framkvæmdastjóri Inkasso.

Stór hópur íslenskra banka
starfsmanna starfaði erlend
is fyrir bankahrun hjá bæði 
erlendum og íslenskum fjár
málafyrirtækjum. Störfin og 
verkefnin voru mjög fjölbreytt 
en stór hluti þeirra sneri að 
ýmiss konar ráðgjöf og þjónustu 
til fyrirtækja og stofnana. Flest
ir Íslendinganna störfuð í Evr
ópu og Bandaríkjunum, þ. á m. 
Tryggvi Björn Davíðsson, sem í 
dag er framkvæmdastjóri mark
aða hjá Íslandsbanka.

Hann segist hafa fengið „út
lensku“ bakteríuna snemma 
enda stundaði hann nám í eitt ár 
í indónesískum háskóla að loknu 
stúdentsprófi. „Þar þurfti ég 
endalaust að aðlagast framandi 
fólki, endurskilgreina gildismat 
og takmörk mín. Þetta átti vel við 
mig og þessi áhugi dró mig síðar 
í framhaldsnám til Frakklands. 
Ákvörðunin um að starfa í fjár
málaheiminum í London var af 
allt öðrum meiði. Sameiginleg
ur vinnumarkaður í Evrópu var 
að opnast og mér fannst ég verða 
að nýta tækifærið til að starfa er
lendis. Ég held líka að í grunninn 
hafi mig langað að vita hvort ég 
væri nógu góður til að standast 
hina hörðu samkeppni.“

Tryggvi starfaði um sjö ára 
skeið hjá breska fjárfestinga
bankanum Barclays Capital í 
London þar sem hann byggði 
upp og stýrði deild sem ann
aðist skuldabréfafjárfestingar í 
Evrópu. „Ég starfaði framan af 
á svokölluðum hávaxtamarkaði. 
Meðal helstu verkefna voru lán
veitingar og útgáfa skuldabréfa 
til skuldsettra fyrirtækja. Þar 
var ég einkum fjárfestamegin og 
markmiðið var að búa til fyrir
tækjaskuldabréfamarkað í Evr
ópu sem stæðist samkeppni við 
þann bandaríska. Síðar leiddi 
ég fjárhagslegt endurskipulagn
arferli hjá skuldsettum fyrir
tækjum sem voru að glíma við 
rekstrarörðugleika.“

Viðburðaríkur tími
Áður en Tryggvi hóf störf í 
London starfaði hann á Íslandi 
í nokkur ár. Í millitíðinni lauk 
hann MBAnámi frá INSEAD í 
Frakklandi og Singapore. Hann 
segir það hafa verið mikil við
brigði að hefja störf í alþjóðlegu 
fjármálaumhverfi. „Í upphafi 
starfaði ég á fjárfestingabanka
sviði og vinnuharkan var mikil 
enda vissum við að starfsmönn
um yrði fækkað. Vinnudagur

inn byrjaði kl. 7 sem þýddi að ég 
lagði af stað að heiman kl. 6 og 
kom svo seint heim á kvöldin. 
Konan mín hafði það að venju 
að spyrja mig á kvöldin hvað ég 
hefði borðað um daginn og það 
var of oft sem það kom í ljós að 
ég hafði ekki gefið mér tíma til 
að borða hádegismat.“

Hann segir vinnudaginn mun 
fjölskylduvænni á Íslandi. „Það 
þykir sjálfsagt að taka vinnu 
með sér heim á kvöldin ef eitt
hvað er óklárað eða skreppa frá 
til að sinna börnum. Kúltúrinn 
úti var þannig að maður var í 
vinnunni þangað til dagsverk
inu lauk og manni datt ekki einu 
sinni í hug að biðja yfirmenn 
um leyfi til að skreppa frá til að 
sinna fjölskyldunni.“

Þar sem Tryggvi starfaði ytra 
bæði fyrir og eftir bankahrun 
er óhætt að segja að þessi tími 
hafi verið ansi viðburðaríkur. 
„Andrúmsloftið var vissulega 
spennuþrungið og hafði verið 
það um nokkurn tíma fram að 
bankahruni. Álagið var mikið 
og um leið óvissa um framtíð
ina. Meginviðfangsefni Barclays 
Capital var sama og hjá öðrum 
bönkum á þeim tíma; að standa 
vörð um lausafé, lágmarka tap af 

eignasöfnum og að reyna halda 
fyrirtækjum í rekstrarhæfi. Það 
að Lehmanbankinn var látinn 
falla nokkru áður sendi skjálfta
hrinu um markaðinn og við
horfið hjá mörgum úti var að 
íslenska bankahrunið væri því 
miður óhjákvæmilegur fylgi
fiskur þess. Ég fann ákaflega til 

með vinum og vandamönnum 
heima og fjarlægðin var erfið. 
Á leið minni til og frá vinnu sá 
ég fyrrum starfsfólk Lehman, 
vikum saman, bera eigur sínar 
út úr byggingunni, mótmæla í 
bræðiskasti eða bara stara út í 
loftið í ráðleysi. Það var sláandi 
sjón.“
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Viðburðaríkir tímar í London
Óhætt er að segja að Tryggvi Björn Davíðsson, framkvæmdastjóri markaða hjá Íslandsbanka, hafi upplifað viðburðaríka tíma í London 
árin fyrir og eftir bankahrun. Vinnuharkan var mikil og vinnudagarnir yfirleitt mjög langir þar sem oft gleymdist að borða hádegismat.

,,Sameiginlegur vinnumarkaður í Evrópu var að opnast og mér fannst ég verða að 
nýta tækifærið til að starfa erlendis,” segir Tryggvi Björn Davíðsson, framkvæmdastjóri 
markaða hjá Íslandsbanka. MYND/GVA



Hvort sem verið er að taka 
fyrstu skrefin, breyta 
til eða endurnýja alveg, 

þá veitum við aðstoð og auð
veldum viðskiptavinum ferlið,“ 
segir Guðrún Hlín Þórarins
dóttir hjá Fyrirtækjaþjónustu 
IKEA. Starfsfólk Fyrirtækja
þjónustunnar býr yfir þekk
ingu á vöruúrvali og þjón
ustu IKEA og getur því aðstoð
að þegar velja þarf viðeigandi 
húsbúnað, til dæmis miðað við 
hversu mikið mæðir á honum. 
Viðskiptavinir fá ráðgjöf við val 
á öllu frá kaffibollum til inn
réttinga. Þægindin felast fyrst 
og fremst í því að Fyrirtækja
þjónustan sér um að halda utan 
um öll samskipti og innkaup 
þannig að framkvæmdir gangi 
sem best fyrir sig. Þannig fá við
skiptavinir betri yfirsýn yfir út
gjöldin, minnka fyrirhöfn og 
spara líka tíma, sem verður sí
fellt dýrmætari.

Þarfir hvers fyrirtækis í fyrirrúmi
Fy rirtækjaþjónustan hefur 
verið fjölbreyttum fyrirtækj
um innan handar við inn
réttingu húsnæðis og hefur 
til dæmis sett sitt mark á útlit 
nokkurra hótela og gistiheimila 
landsins. „Samstarfið við Hótel 
Grímsborgir hefur til dæmis 
staðið lengi og við höfum tekið 
þátt í uppbyggingu hótelsins 
um árabil. Þar eru húsin inn
réttuð í sveitastíl en engin tvö 
eru eins,“ segir Guðrún Hlín. 
„Þarfir fyrirtækja eru misjafn
ar og við sinnum hverju fyrir

tæki með þarfir þess í huga og 
getum bent fólki á leiðir eða 
vörur sem það hefði mögulega 
ekki komið auga á sjálft. Það 
er þetta persónulega samband 
sem skiptir máli til að við náum 
að sinna verkefninu vel og við
skiptavinurinn sé ánægður með 
út komuna.“

Byggist á góðu samstarfi
Viðskiptavinum stendur önnur 
þjónusta einnig til boða eins og 
samsetning, heimsending og 
fleira, gegn vægu gjaldi. Annars 
er ráðgjöf Fyrirtækjaþjónust
unnar og teikniþjónusta inn
réttinga ókeypis. „Viðskiptavin
urinn tekur einfaldlega fyrsta 
skrefið með því að hafa sam
band við okkur og þaðan hefj
um við samvinnu sem byggist 
á þörfum viðkomandi,“ útskýr
ir Guðrún Hlín.

Fyrirtækjaþjónusta IKEA 
einfaldar viðskiptavinum lífið
Þeir sem reka fyrirtæki vita að útlit og aðstaða skipta miklu máli, bæði fyrir starfsfólk þess og viðskiptavini. Það er í mörg horn að 
líta þegar fyrirtækið er innréttað og dýrmætum tíma ef til vill betur varið í annað en að velja húsbúnað, sækja og skipuleggja. Þar 
getur þjónusta Fyrirtækjaþjónustu IKEA verið gulls ígildi.

Starfsfólk Fyrirtækjaþjónustunnar þekkir vel vöruúrvali og þjónustu IKEA og getur því 
aðstoðað þegar velja þarf viðeigandi húsbúnað. Hægt er að hafa samband við þau í 
tölvupósti, sala@IKEA.is. Á Hótel Grímsborgum eru húsin innréttuð í sveitastíl og engin tvö eru eins.

Smekklegt og hagkvæmt fyrir gistiheimilið.

Hönnunin á Hótel Rjúkandi er stílhrein. 

Viðskiptavinir Fyrirtækjaþjónustu IKEA fá betri yfirsýn yfir útgjöld og spara fyrirhöfn og tíma.

Viðskiptavinir Fyrirtækjaþjónustunnar geta fengið ráðgjöf við val á öllu frá kaffibollum til innréttinga.
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Viltu taka við 
greiðslum á netinu?

Borgun býður fjölbreyttar lausnir og góða 
þjónustu fyrir þá sem vilja taka við öllum 
greiðslukortum gegnum vefsvæði eða app.

Kannaðu málið á borgun.is.

Haukur Gíslason, deildarstjóri á 
Alþjóðasviði Valitors, hefur lengi 
starfað í alþjóðlegu viðskipta-
umhverfi. Hann skrifaði BS-rit-
gerð í viðskiptafræði við Háskól-
ann á Bifröst um áhrif menning-
ar í alþjóðaviðskiptum árið 2010 
og komst að þeirri niðurstöðu að 
menningarlæsi væri mikilvægur 
þáttur í hæfni fyrirtækja sem eiga 
í alþjóðlegum viðskiptum. „Sam-
hliða námi starfaði ég hjá Latabæ 
og var ábyrgur fyrir því að selja 
sjónvarpsréttinn til sjónvarps-
stöðva um allan heim auk þess 
að vera ábyrgur fyrir allri starf-
rænni útgáfu. Ég fékk því efnivið-
inn í ritgerðina beint í æð.“

Evrópubúar einsleitir
Haukur, sem starfar hjá Valitor 
í dag, hefur þó að megninu til 
verið í samskiptum við Evrópu-
búa sem hann segir í heild sinni 
frekar einsleitan hóp, ef frá eru 
taldir Frakkar og Ítalir. „Annað er 
upp á teningnum þegar um er að 
ræða Asíubúa og fólk frá Araba-
löndum svo dæmi séu nefnd. Þar 
ríkir allt önnur viðskiptamenn-
ing.“ Haukur er þó þeirrar skoð-
unar að persónuleg hæfni skipti 
sennilega mestu þegar kemur 
að innlendum jafnt sem erlend-
um viðskiptum. „Viðskipti snúast 
aðallega um persónur og hæfni í 
mannlegum samskiptum. Hins 

vegar borgar sig alltaf að kynna 
sér grundvallaratriði í menningu 
þess lands sem við á hverju sinni. 
Annars er hætt við að menn rek-
ist á veggi og lendi í vandræðum.“

Gott að kynna sér séreinkenni þjóða
Aðspurður segist Haukur ekki 
þekkja til fyrirtækja eða einstak-
linga sem bjóði upp á ráðgjöf í 
þessum efnum hér á landi. „Ég 
útiloka það þó ekki.“ Hann mælir 
þó eindregið með því að fólk legg-
ist í lágmarksrannsóknarvinnu á 
eigin spýtur. Fræðimenn hafa 
skipt þessu í flokka og fundið út 
ýmis séreinkenni á milli landa og 
menningarheima sem gott er að 
kynna sér. Þau snúa meðal ann-
ars að tjáningu og framkomu, 
ytra útliti og stundvísi. Í ritgerð 
sinni tekur Haukur nokkur dæmi:

Í Norður-Evrópu, Skandinavíu, 
Stóra-Bretlandi, Norður-Ameríku, 
Ástralíu, Nýja-Sjálandi og Suður-
Evrópu aðhyllast flestir samn-
ingsmiðaða menningu en þá þarf 
fólk ekki að þekkjast til að stofna 
til viðskipta. í Arabalöndunum, 
meginhluta Afríku, Suður-Am-
eríku og í stærstum hluta Asíu er 
þessu hins vegar öfugt farið. Þar 
ríkir sambandsmiðuð menning 
og byggjast viðskiptin mun meira 
á kunningsskap og frændsemi.

Í Norður-Evrópu, Skandinavíu, 
germönsku Evrópu og Japan er 

menningin tímamiðuð og þar 
skiptir stundvísi miklu máli. Í 
Arabalöndunum, Afríku, Suður-
Ameríku og suður- og suðaustur-
hluta Asíu er hún hins vegar 
ótímamiðuð. Þá eru ávörp og 
kveðjur mjög óformlegar í Ástr-
alíu og Norður-Ameríku á meðan 
þær eru formlegar í stærstum 
hluta Evrópu, Miðjarðarhafslönd-
unum, Arabalöndum, Suður-Am-
eríku og stærstum hluta Asíu svo 
fátt eitt sé nefnt.

Sjálfur hefur Haukur helst 

rekist á menningarmun í sam-
skiptum við Ítali og Frakka. 
„Einu sinni átti ég fund með Ítöl-
um. Þeir ræddu konur og fót-
bolta stærstan hluta fundarins 
en viðskiptin gengu svo í gegn. 
Að þeirra mati skipti mestu máli 
hvernig við stóðum okkur í þess-
um ótengdu umræðum. Frakk-
arnir þykja hins vegar svolítið sér-
lundaðir. Þeir nenna helst ekki að 
tala við þig nema á móðurmálinu 
og það þarf að fara um þá svolítið 
mjúkum höndum.“

Sjálfur frekar óformlegur
Í starfi sínu í dag finnst Hauki yfir-
leitt gefast best að að vera afslapp-
aður og óformlegur. „Samkeppnis-
aðilar okkar eru risabankar á borð 
við Global Payments, Royal Bank of 
Scotland og Barclays. Þeir mæta á 
fundi með ermahnappa og bindi og 
halla sér djúpt aftur í stólunum. Við 
erum hins vegar aldrei með bindi 
og höllum okkur fram í stólunum. 
Það hefur fallið vel í kramið og 
passar vel inn í nútímaviðskipta-
umhverfi greiðslumiðlunar.“

Menningarlæsi mikilvægt
Fyrirtæki í alþjóðaviðskiptum þurfa að hafa ólíka menningu landanna sem þau eiga í viðskiptum við í huga. Annars er hætta á 
dýrkeyptum mistökum. Menningarmunur í viðskiptum er reyndar ekki ýkjamikill innan Evrópu en verður áþreifanlegri þegar horft 
er út fyrir álfuna. Haukur Gíslason hefur kynnt sér menningarmun í alþjóðaviðskiptum og féllst á að gefa smávegis innsýn.

Haukur segir 
það alltaf borga 
sig að kynna sér 
grundvallaratriði 
í menningu þess 
lands sem átt er 
í viðskiptum við 
hverju sinni. 
 MYND/GVA
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SVO VINNUDAGURINN 
GETI BYRJAÐ

 Fyrirtækjaþjónusta Ölgerðarinnar býður upp á gott úrval af drykkjar- og 
matvöru fyrir allar stærðir vinnustaða. Hægt er að velja milli margra gerða 

kaffivéla og ótal tegunda af gæðakaffi.

Einnig bjóðum við upp á vatnsvélar, safa- og djúsvélar, sjálfsala, 
kæliskápa og fleira sem gerir góðan vinnustað enn betri.

Kíktu á úrvalið á www.olgerdin.is eða hafðu samband við okkur í síma 412 8100
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Ekran er öflugur heildarbirgir 
á íslenskum stóreldhúsamark-
aði sem þjónustar um 1.600 við-
skiptavini sem koma úr f lest-
um atvinnugreinum; stóra sem 
smáa og um land allt. Fyrirtæk-
ið býður upp á mikið úrval mat-
vara fyrir eldhús stofnana og 
fyrirtækja en þar sem Ekran er 
heildarbirgir er ávinningur við-
skiptavina fyrirtækisins mikill 
þar sem hægt er að kaupa allt 
inn á einum stað.

Að sögn Jóns Inga Einarsson-
ar, framkvæmdastjóra Ekrunn-
ar, felst ávinningur viðskipta-
vina þeirra meðal annars í færri 
birgjum sem um leið þýðir færri 
pantanir og færri reikningar 
sem síðan leiða af sér færri mót-
tökur og minna bókhald. „Allt 
í allt snýst þetta um betri kjör 
fyrir viðskiptavini okkar og ekki 
síður mikinn tímasparnað.“

Stór fyrirtæki og stofnan-
ir geta að sögn Jóns fengið allt 
að tíu sendiferðabíla að hús-
inu á hverjum degi með ýmiss 
konar matvöru. „Allt skapar 
þetta vinnu og álag í stað þess 
að fá bara eina sendingu á dag 
frá Ekrunni. Ekki má heldur 
gleyma þeim slæmu áhrifum 
á umhverfið sem stöðug um-
ferð og mengun stærri bíltækja 

hefur í kringum vinnustaði og 
skóla. Ein sending frá Ekrunni 
þýðir auðvitað líka að afhend-
ingaröryggi verður allt annað 
og betra en ella.“

Gott vöruúrval
Um 150 birgjar um allan heim 
sjá Ekrunni fyrir góðu vöru-
úrvali. „Við bjóðum svo sann-
arlega upp á heildarlausn fyrir 
viðskiptavini okkar og vöruúr-
val okkar hæfir öllum eldhús-
um. Þar má nefna mjólkurvör-
ur, ávexti og grænmeti, kjöt og 
fisk sem og allar aðrar kæli-, 
frysti- og þurrvörur. Framleið-
endur okkar eru bæði innlend-
ir og erlendir og að mestu um 
að ræða þekkt og vinsæl vöru-
merki.“

Birgjar Ekrunnar hagnast líka 
á viðskiptum við fyrirtækið, eins 
og viðskiptavinir þess, að sögn 
Jóns. „Þetta er mjög heppi-
legt fyrir minni og meðalstóra 
birgja sem losna við að selja í 
stykkjatali til margra viðskipta-
vina með tilheyrandi kostnaði 
en geta í stað þess afgreitt meira 
magn til okkar í einu lagi. Þess-
ir aðilar ganga að góðu sölu- og 
dreifineti hjá okkur í stað þess 
að þurfa að byrja svo gott sem 
frá grunni sjálfir við að afla sér 

tengsla og upplýsinga. Raunar á 
þetta ekki bara við um minni og 
meðalstóra framleiðendur held-
ur á þetta við um alla framleið-
endur og birgja.“

Starfsstöðvar Ekrunnar eru 

bæði í Reykjavík og á Akur-
eyri þar sem til samans starfa 
yfir 100 starfsmenn. Allar upp-
lýsingar um fyrirtækið og fjöl-
breytt vöruúrval má finna á 
www.ekran.is.

Heildarbirgir fyrir stóreldhús 
Ekran er heildarbirgir á stóreldhúsmarkaði hér á landi og býður upp á mikið úrval matvara fyrir eldhús fyrirtækja og stofnana frá 
rúmlega 150 birgjum. Mikill tímasparnaður og augljós þægindi felast í því að kaupa alla matvöru á einum stað.

Ekran þjónustar um 1.600 fyrirtæki og býður upp á mikið úrval matvara, að sögn Jóns Inga Einarssonar, framkvæmdastjóra Ekrunnar.
 MYND/GVA
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Gísli B. Björnsson, hefur 
hannað yfir fjögur hundr-
uð merki ólíkra fyrir-

tækja og stofnana á fimmtíu 
ára ferli sínum í grafískri hönn-
un. Mörg þeirra ber fyrir augu 
okkar daglega en Gísli hannaði 
til að mynda merki RÚV. Hann 
segist ekki eiga sér uppáhalds-
merki, enda geri hann ekki upp 
á milli „barnanna sinna“. Hann 
segir umhverfi grafískra hönn-
uða hafa breyst hressilega frá 
því hann kom sjálfur út á vinnu-
markaðinn, vopnaður penna og 
reglustiku.

„Þetta var eingöngu handa-
vinna til að byrja með og ef þurfti 
að breyta stærðum varð maður 
einfaldlega að teikna hlutinn upp 
aftur. Hugmyndavinnan hefur 
ekki breyst en tæknilega hlið-
in hefur tekið miklum breyting-
um,“ segir Gísli, sem kom heim 
frá námi í Listaakademíunni í 
Stuttgart í Þýskalandi  árið 1961.

„Þega r Repromaster-ljós-
myndavélin kom til sögunnar 
var hægt að stækka og minnka 
teikningar og vinna með negatíf 
form. Einnig kom ljósritunarvél-
in sem hjálpartæki til sögunnar. 
Með tölvunni og teikniforritum 
varð bylting í verkferli hönnuða, 
öll úrvinnsla varð auðveldari. 
Margir horfa á þessi eldri merki 
mín sérstaklega, sem mörg hver 
hafa haldið velli, en mér finnst 
ég sjálfur hafa verið að hanna 
sæmileg merki alveg fram á dag-
inn í dag,“ segir hann sposkur, en 
bætir við að hann vilji ekki eigna 
sér heiðurinn einn.

„Ég hef alltaf haft mjög gott 
samstarfsfólk, alveg frá upp-
hafi. Verkefnin urðu strax það 
mörg um leið og ég kom heim 
úr námi að ég þurfti að ráða 
skólasystkini mín frá Stuttgart 
hingað til vinnu og f leiri er-
lenda starfskrafta. Fyrstu verk-
efnin okkar voru mikið til bóka-
kápur fyrir bókaforlögin, merki 
fyrir tækja, auglýsingar og fleira. 

Mörg gamalgróinna fyrirtækja 
höfðu enga ákveðna stefnu í 
þessum málum. Því varð mark-
aðsráðgjöf til fyrirtækja strax 
viðamikill þáttur í starfseminni. 
Við gerðum áætlanir og sam-
tvinnuðum aðgerðir fyrirtækja 
í markaðsmálum og tókum jafn-
vel alveg yfir þessa þætti í mörg-
um tilfellum.“

Gísli segir að alltaf hafa verið 

mikil þörf fyrir grafíska hönnuði 
þótt fagið hafi gengið í gegnum 
hæðir og lægðir gegnum árin. 
„Það vill varla nokkurt fyrirtæki 
í dag fara af stað með nokkuð er 
varðar hönnun án þess að nýta 
sér þessa krafta.“

Hvað ertu að fást við í dag?
„Ég er nú búinn að draga 

mig í hlé frá hönnunarverkefn-
um nema fyrir eitthvað alveg 

sérstakt, aðallega fyrir vini og 
vandamenn,“ segir Gísli. „Ég er 
alltaf að teikna og búa til mynd-
list. Ég er 77 ára gamall og hef 
gengið með það í maganum í 
mörg ár að hafa tíma og næði 
til þess að leika mér og vinna 
að eigin myndlist. Ég er að því 
núna. Mig langar að halda sýn-
ingu einn daginn á því sem ég er 
að gera og stefni að því.“

Ætlar sér að halda myndlistarsýningu
Fyrstu verkefni Gísla B. Björnssonar hönnuðar fyrir rúmri hálfri öld voru unnin með penna og reglustiku. Gísli er maðurinn á bak 
við mörg þekktustu vörumerki landsins en hefur nú snúið sér að myndlist.

Gísli B. Björnsson segir margt hafa breyst frá því hann kom heim úr námi í auglýsingateikningu 1961. Penni og reglustika voru hans helstu verkfæri til að byrja með.



3CX símkerfi
FYRIR ALLAR STÆRÐIR FYRIRTÆKJA

 FUNDARBÚNAÐUR  |  IP SÍMKERFI  |  VEFFUNDARKERFI  |  UPPTÖKUKERFI

ÞJÓNUSTUVERSHUGBÚNAÐUR  |  TÖLVUSÍMAR  |  TENGINGAR VIÐ CRM HUGBÚNAÐ

535 5200  |  sala@bodleid.is  |  www.bodleid.is

HÆGT AÐ 

KAUPA EÐA 

LEIGJA KERFI 

Hafðu samband við sölumenn okkar til að fá tilboð.

Lækkaðu símareikninginn hjá fyrirtækinu þínu með 3CX símkerfinu frá Boðleið. 



Margir ganga með þá hugmynd í maganum að stofna fyrirtæki og hefja eigin rekstur. Að mörgu 
þarf að huga í upphafi og mikilvægt að stíga fyrstu skrefin rétt í því ferli. Áhugasömum aðilum gefst 
kostur á ókeypis ráðgjöf víða hér á landi sem tilvalið er að nýta.

Nýsköpunarmiðstöð Íslands heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið en þar er Impra 
starfrækt. Impra er miðstöð upplýsinga og leiðsagnar fyrir frumkvöðla og lítil fyrirtæki og meðal 
þeirrar þjónustu sem boðið er upp á þar er svokölluð handleiðsla. Um er að ræða leiðsögn um þróun 
viðskipta- og vöruhug mynda,  stofnun og rekstur fyrirtækis og gerð viðskiptaáætlana. Þar leið beina 
verkefna stjórar við ýmiss konar mál sem upp kunna að koma og þátttakendur eru studdir faglega 
við undirbúning og mat á því hvort viðkomandi viðskiptahugmynd sé vænleg til árangurs eða ekki. 
Nýsköpunarmiðstöð Íslands rekur nokkur frumkvöðlasetur víða um land þar sem hægt er að nálgast 
þessa þjónustu auk þess sem hægt er að nýta gagnvirka handleiðslu á netinu.

Frumkvöðlasetrið KlakInnovit í Reykjavík býður einnig upp á stuttan ráðgjafartíma án endurgjalds 
þar sem farið er yfir hugmyndir og hvað stendur til boða í sambandi við styrki og annan stuðning.

EKKI FEGRA TÍÐINDIN
Óhjákvæmilega lenda stjórn-
endur fyrirtækja í því að þurfa 
að segja upp starfsmanni á 
einhverjum tímapunkti, sama 
hver ástæða uppsagnarinnar er. 
Uppsagnarviðtöl eru í flestum til-
fellum erfið, bæði fyrir þann sem 
sagt er upp og þann sem segir 
honum upp. Því er mikilvægt að 
stjórnendur undirbúi sig vel fyrir 
slíkt viðtal.

Algengustu mistökin í upp-
sagnarviðtali eru að fresta skila-
boðunum, að afneita ábyrgð, 
að fegra tíðindin og að forðast 
að flytja tíðindin. Mikilvægt 
er að koma afdráttarlaust að 
viðfangsefninu og segja starfs-
manninum eins fljótt og hægt er 
að honum verði sagt upp og að 
þessi ákvörðun sé óbreytanleg. Í 
mörgum tilfellum upplifir sá sem 
flytur tíðindin uppsagnarvið-
talið sem eitthvað sem honum 
var skipað að gera en hann 
standi ekki á bak við. Flytjandi 
tíðindanna leggur þannig meiri 
áherslu á eigin tilfinningar en 
tilfinningar starfsmannsins, sem 
leiðir til þess að tilfinningavið-
brögð starfsmannsins verða enn 
sterkari. Sumir reyna að fegra 
tíðindin í þeirri von að viðtakand-
inn taki þeim betur en á þessum 
tímapunkti túlkar hann þau 
þannig að flytjandinn geri lítið 
úr tilfinningum hans. Það kallast 
að forðast að flytja tíðindi þegar 
sá sem flytur þau gefur slæmu 
tíðindin í skyn en flytur þau ekki 
beint og opinskátt. Hann lætur 
viðtakandann sjálfan komast að 
tíðindunum.

Ókeypis ráðgjöf vegna fyrstu skrefa

VERNDAÐU 
  VINNUSTAÐINN Í VETUR

SKYNDIHJÁLP
Setjum öryggi starfsmanna í forgrunn. Við vitum 
að þjálfun og kennsla í skyndihjálp getur bjargað 
lífi einstaklings hvort heldur sem um er að ræða 
slys eða veikindi.
 
Við vitum aldrei hvenær slík atvik koma upp, 
en verum viðbúin. 

Margvísleg námskeið í boði.

Nú eru að hefjast bólusetningar á vinnustöðum  
fyrir  árlegri inflúensu sem þekkt er að getur 
valdið miklum fjarvistum sökum veikinda.

Hjúkrunarfræðingar Heilsuverndar hafa um árabil 
framkvæmt slíkar bólusetningar sem veita vörn 
gegn þessum vágesti vetrarins.

BÓLUSETNINGAR

HEILSUFARSSKOÐANIR

FYRIRLESTRAR OG FRÆÐSLA

ÁLFHEIMAR 74 (GLÆSIBÆR) |  104 REYKJAVÍK | +354 510 6500  | WWW.HV.IS

Heilsufarsskoðanir með ráðgjöf eru góður máti 
til að efla vitund einstaklinga um eigin heilsu 
og ýta þannig undir heilsusamlegra líferni. Slíkt 
getur skilað sér í ánægðari starfskrafti og aukinni 
starfsorku, þar sem bæði er tekið á andlegum og 
líkamlegum áhættuþáttum sjúkdóma. 

Hægt er að framkvæma slíkar skoðanir bæði á 
vinnustað sem og í húsnæði Heilsuverndar.

Teitur Guðmundsson, læknir fjallar í skemmtilegum og 
völdum fyrirlestrum um nokkra af helstu áhættuþáttum 
nútímamannsins á mannamáli og hvernig við getum 
brugðist við þeim með vellíðan og starfsánægju 
að leiðarljósi. 

· Hamingjan sanna 
· Streita og álag 
· Lífsstíll, mataræði og sjúkdómar

Hægt er að framkvæma slíkar skoðanir bæði á 

UMHVERFI OG  
ANDRÚMSLOFT
Andrúmsloft á vinnustað hefur 
áhrif á starfsfólk. Góður matur í 
hádeginu, ávextir og grænmeti til 
að grípa í í kaffitímum hefur mikið 
að segja. Eitt af því sem stjórn-
endur sem vilja auka afköst starfs-
manna sinna og skapa góðan 
anda ættu því að huga að er að 
fá reglulegar sendingar af góðum 
veitingum inn á vinnustaðinn. 
Daglegur skammtur af ávöxtum 
og grænmeti hjálpar til við að 
halda veikindum í lágmarki.

Starfsumhverfið sjálft má ekki 
verða út undan og fljótlegasta 
leiðin til að gera hlýlegt í kringum 
starfsfólk er að stilla upp grænum 
plöntum. Það má heldur ekki 
vanmeta jákvæð áhrif sem ljóstil-
lífandi plönturnar hafa á loftgæði. 
Þá gæti uppröðun á húsgögnum 
haft mikið að segja um þægilega 
vinnuaðstöðu. Því væri ekki úr 
vegi að fá ráðgjöf við uppröðun 
og innkaup á húsgögnum með 
tilliti til heilsu starfsmanna.

FIMMTUDAGUR  20. ÁGÚST 20158 Fyrirtækjaþjónusta





Fólk| tíska

RifnaR Rokka enn
GallabuxuR  Ekkert lát virðist vera á vinsældum rifinna og tættra 
gallabuxna. Stjörnurnar eru meðvitaðar um þessa tísku og nota gallabuxurnar 
óspart. Ekki er verra að hægt er að nota þær við flest tilefni og klæða þær, eins 
og aðrar gallabuxur, bæði upp og niður með því að nota til dæmis hælaskó og 
fallega jakka þegar farið er eitthvað fínt út en strigaskó og peysu hversdags.

Söngkonan              Ciara var svöl á göngu í New York á dögunum klædd 
víðum, rifnum gallabuxum, leðurjakka og strigaskóm.

lily  
Collins

leikkonan kristy Swanson er töff í svörtum, rifnum gallabuxum, 
lágum stígvélum og bol. 

Myleene klass katheRine heiGl 
lindsay 

lohan

Túnikkur áður 11.990 

nú 8.390
Skokkar áður 14.990 

nú 9.990
Túnikkur

Menninganótt 
í Flash 30% afsláttur 

af öllum vörum fimmtud - laugardags 

Fleiri myndir á Facebook

BESTA TÓNLISTIN FRÁ 1960   1985

ÞESSI GÖMLU GÓÐU
Á EINUM STAÐ

Sjáið myndirnar á  facebook.com/Parisartizkan
Skipholti 29b • S. 551 0770

Max Mara/Weekend
Penny Black

Persona/Marina Rinaldi

Glæsilegar haustvörur komnar!



HAUST 2015
BOYFRIEND BUXURNAR

KOMNARKOMNAR

HAUST 2015
BOYFRIEND BUXURNAR



Fólk|tíska

Leik- og söngkonan Amy 
Adams á afmæli í dag, fjöru-
tíu og eins árs. Hún hefur 

löngum heillað áhorfendur með 
leiftrandi persónuleika og kank-
víslegu brosi.

Í barnaskóla söng Amy í skóla-
kórnum og ætlaði sér að verða 
ballerína. Henni leiddist skóla-
ganga og fór aldrei í háskóla en 
sagðist síðar hafa séð eftir því. 
Ballerínudraumurinn varð aldrei 
að veruleika en þó vann hún 
fyrir sér sem dansari í nokkur ár 
þangað til leikferillinn hófst með 
hlutverki í myndinni Drop Dead 
Gorgeous árið 1999. Síðan þá 
hefur Amy farið með yfir fimmtíu 

hlutverk í kvikmyndum og sjón-
varpsseríum og mun meðal ann-
ars leika Lois Lane í myndinni 
The Justice League Part One 
sem kemur út 2017.

Amy þykir hafa klass-
ískan stíl á rauða dreglinum 
og minna kjólarnir sem hún 
klæðist gjarnan á gamlan Holly-
wood-glamúr. Hún er ófeimin 
við liti og sést oft í hárauðu eða 
bleiku og með eldrauðan vara-
lit. Hversdags er leikkonan 
gjarnan í gallabuxum, grófum 
peysum og leðurjakka og kippir 
sér ekki upp við það þótt ljós-
myndarar nái af henni mynd í 
jógagallanum.

GamaLdaGs GLamúr
kLassísk  Amy Adams er fjörutíu og eins árs í dag. Á rauða dreglinum er hún 
þekkt fyrir gamaldags glamúrkjóla en hversdags sækir hún í þægilegri stíl.

Poncho kr 9.990,
Sparilegt,  hlýlegt og töff.

Afmælisleikur comma
http://postlisti.comma.is/

facebook.com/CommaIceland

afmæLisbarn 
daGsins     leikkonan 

Amy Adams vekur yfirleitt 
athygli á rauða dreglinum 

fyrir gamaldags glamúr. 
Hversdags kýs hún 

afslappaðri stíl, 
gallabuxur, gróf-

ar peysur eða 
leðurjakka.

Lofthradi.is      Sími 1817

MEIRI HRAÐI
Í BÚSTAÐINN

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ

MEIRI HRAÐI
STÖÐUGRA SAMBAND
INNLENT NIÐURHAL INNIFALIÐ
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða
í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is
Athugaðu hvort að þú getir fengið Lofthraða
í bústaðinn þinn, kynntu þér málið á lofthradi.is



ViÐ  gerum allt 
brjálaÐ  Í  SportÍS !

Það verður allt brjálað hjá okkur í Sportís Mörkinni 6

Dæmi um afslætti 
CW-X hlaupafatnaður 30%

Asics skór 25-30%
Asics fatnaður 40%
Casall fatnaður 30% 

Allir skór á sportmarkaði  
8.500 kr parið ! 

Tveir fyrir einn af öllum  
sportfatnaði á markaði ! 

Fríar spider tech teipingar, 
öllum kaupum fylgir GU-orku Gel,

smakk af GU orkudrykk & 
Clif orkubar.

 Fimmtudag og Föstudag verður...  
verðbrjálæði í SPOrTÍS. 25 – 40% afsláttur



BÍLAR &
FARARTÆKI

GOTT EINTAK !
Porsche Cayenne V6 árg 2004 ek 94 
þ.km , Vel búin , Ny 18” nagladekk 
fylgja (raðnr 155502) Verð nú 2290 !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

Volvo V60 Momentum Dísel - Nýja 
lagið. Árgerð 2014. Ekinn 22þ.km. 
Sjálfsk. Hlaðinn aukabúnaði. Er á 
staðnum. Verð 5.490.000kr. Raðnr 
157418. Sjá nánar á www.stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

BMW Z4 M Coupe 344hö. 07/07, 
ekinn 52 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 
7.900.000. Rnr.401428.

LAND ROVER Discovery HSE Black 
Edition. 02/14, ekinn 30 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur, hlaðinn búinaði. Verð 
15.900.000. Rnr.103996.

BÍLALIND
Klettháls 2,, 110 Reykjavík

Sími: 511-0000
www.bilalind.is

DODGE Durango. Árgerð 2007, ekinn 
70 Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. 
Enginn skipti. Verð 3.190.000. 
Rnr.110090.

LEXUS Ct200h. Árgerð 2013, ekinn 
17 Þ.KM, bensín/rafmagn sjálfskiptur. 
Verð 4.900.000. Rnr.210049.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

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

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Jeep Grand Cherokee SRT8 - 2007 - ek 
107 þús km - 421 hö - Stóri skjárinn 
- Bakkmyndavél - Mjög gott eintak - 
Ásett verð er 3.590 þús - Er á staðnum 
- Raðnr 152095.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 270 

Mosfellsbær
Sími: 517 9999

Opið 10-18.00 virka daga. Lokað 
á laugard.

www.100bilar.is

 250-499 þús.

ÓDÝR NÝ SKOÐAÐUR 290 
þúS

 Toyota Corolla árg 11/1999 ek. 217 
þús, beinskiptur, 5 dyra, ný skoðaður 
16, fínasti bíll sem eyðir litlu, verð 290 
þús möguleiki á 100% vísaláni í 36 
man s.841 8955

 500-999 þús.

YARIS T-SPORT
Toyota Yaris T-Sport 11/2003 
ek.152 þús, 5 dyra, 105 hö, 
álfelgur,heilsársdekk, ofl. ný skoðaður 
16, smurbók, sprækur og snyrtilegur 
bíll í toppstandi, verð 790 þús, 
möguleiki á 100% vísaláni s.841 8955

4x4 JEPPLINGUR -  
100% VÍSA Í BOÐI

 SUZUKI JIMNY 4X4 árg 2003 
ek.120 þús, hátt og lágt drif, snildar 
jepplingur sem fer allt, ný skoðaður 
16 og í toppstandi ásett verð 890 þús 
TILBOÐ 690 ÞÚS möguleiki á 100% 
vísaláni s.841 8955

 Bílar óskast

STAÐGREIÐI BÍLA  
0-500 þúS!

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 500 
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.

0-600 STAÐGREITT
Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða 
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast 
lagfæringar. Sími 776 7507

BÍLL ÓSKAST á 25-250þúS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vespur

 Viðgerðir

REIÐhJÓLAþJÓNUSTAN 
 FLJÓT OG GÓÐ þJÓNUSTA!

Tek við öllum gerðum af reiðhjólum, 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

 Reiðhjól

Gerum við allar gerðir reiðhjóla. Fljót 
og góð þjónusta. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 kóp. 
S: 554 0661 GSM: 897 4996 - 699 
2502 velaverkjs@simnet.is velaverkjs.
is - slattuvel.is

 Kerrur

Tökum að okkur kerruviðgerðir. Vaka 
hf. Skútuvogi 8 s. 567-6700

Flutnings kerra til sölu. Verð 60 þús. 
Uppl. í S. 565 6034

 hjólbarðar

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 & 663 5315.

40.000 fréttaþyrstir
notendur

Smelltu þér á
Fréttablaðsappið
og lestu blaðið 
hvar sem er og
hvenær sem er.

Nálgastu appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum: Fáðu Fréttablaðið ókeypis í spjaldtölvuna
og snjallsímann með Fréttablaðsappinu.

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Save the Children á Íslandi

smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is
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 Hreingerningar

HReINveRk
Teppahreinsun, gluggahreinsun, 
rennuhreinsun, flutningsþrif, 
húsgagnahreinsun og fl. Uppl. í s. 699 
6762 og www.hreinverk.is

 Garðyrkja

GRöFUþjóNUSTA 
AUbeRTS.

Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, kranabílar, 
vörubílar, gámaleiga, hlöðum 

grjótkanta og útvegum holtagrjót 
og allt fyllingarefni, jöfnum 
lóðir, gröfum grunna. Einnig 

endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

 bókhald

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

 Málarar

Málun, parketleggjun, flísaleggjun 
og fleira og fleira. Sími: 8935517 / 
5658170

INNIMÁLUN
Get bætt við mig verkum innandyra 
í vetur. Vönduð vinnubrögð, fag og 
snyrtimennska í fyrirrúmi. Ágúst S.G 
Málarameistari S: 699-4464 og 695-
4464. asgmalun@gmail.com

 búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, nýsmíði, viðgerðir og 
viðhald. Uppl. í s. 858 3300

ALHLIðA veRkTAkAR
Uppsetning gifsveggja. Stór sem smá 
verkefni koma til greina. Uppl. í s. 
846 7622

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 896 5778

 Spádómar

661 3839 - SíMASpÁ
Opið frá kl. 14 alla daga.

KEYPT 
& SELT

 óskast keypt

kAUpUM GULL -  
jóN & óSkAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 
s. 552-4910.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

HEILSA

 Nudd

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

Slökunarnudd. Nuddstofan, opið frá 
10-19. Opið á lau. S. 855 3199

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 ökukennsla

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

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

TIL LeIGU AðeINS Á 
AðeINS 950 kR FM!
129 - 280 fm bil með allt 
að 10 m lofthæð, stórar 

innkeryrsluhurðir, góð malbikuð 
lóð, og greið aðkoma.

www.lundurfasteignir.is

S. 690 3031 / 661 7000

 Atvinnuhúsnæði

Góð FjÁRFeSTING
Til sölu eða leigu mjög góð 50 m2 
iðnaðarbil í Steinhellu 14, Hfn. 
Fjölbreyttir möguleikar. Verð frá: 9,9 
m S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

FyRSTI MÁNUðUR FRíR 
 www.GeyMSLAeITT.IS

Og ódýrt eftir það. Stærðir 1 til 17 m2. 
Nýtt, upphitað og vaktað. S: 564-6500

þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | golflist@golflist.is | golflist@golflist.is www.golflist.is

rafeindir@internet.is íshúsið ehf

BLIKK
Rör  ∑ Tengiefni ∑ Viftur  ∑  Loftræsting  

Heildsala ∑ Smásala

Smiðjuvegur 4a,  Græn gata, Kópavogur | 566 6000 

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Sérverslun með  
meðgöngu- og 

brjóstagjafafatnað
Fallegar konur á 

fallegum tíma

Útsalan hafin allar 
vörur á 30-50%

Hamraborg 14, Kópavogi | sími 5517444 | mkm.is
facebook.com/móðir kona meyja

...og margt fleira
Prentun, hönnun, merkingar

...og margt fleira
Prentun, hönnun, merkingar

-�hönnun�og�merkingar

SKILTAGERÐ

Sundaborg�1�-�104�Reyjavík�-�Sími:�777�2700�-�xprent@xprent.is

SKILTAGERÐ XPRENT.IS

Sundaborg�1�-�104�Reyjavík�-�Sími:�777�2700�-�xprent@xprent.is

Hafðu samband strax og 
kynntu þér málið!

Xprent ehf - Sundaborg 1 - 104 Reykjavík - Sími 777-2700 - email:xprent@xprent.is
Vel merktur bíll, er ódýrasta auglýsingin!

EKUR ÞÚ UM Á ÓMERKTUM BÍL?

Fáðu þér hulstur með persónulegri mynd! 

ER SÍMINN ÞINN ÓVARINN?

Allt fyrir sauna-
og gufuböð

Smiðjuvegur 11, sími 571 377, 
taekjataekni.is
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Innskot í Fréttablaðið skilar árangri!

mest lesna 

dagblað á íslandi*

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

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. 

Hafðu fjölpóstinn þinn inni í Fréttablaðinu.  
Það er áhrifarík leið til að koma skilaboðum um vöru eða 
þjónustu beint inn á heimilin. 

Kannaðu dreifileiðir og verð í síma 512 5448  
eða í tölvupóstfangi fjolpostur@frettabladid.is

HAFÐU FJÖLPÓSTINN ÞINN

Í FRÉTTABLAÐINU



 Geymsluhúsnæði

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

sumArTIlBoÐ
 GeymslulAusNIr.Is

Verð frá 2900kr.mán Sækjum og 
sendum. S: 615-5005

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

ATVINNA

 Atvinna í boði

NoNNABITI -BæjArlINd
Hressa og duglega starfskrafta 

vantar til starfa á Nonnabita, fullt 
starf/hlutastarf.

Upplýsingar í s. 699 1095 
eða senda umsókn á elmar@

nonnabiti.is

FjArÐArBAkArí - korNIÐ
Starfsfólk óskast í hlutastörf næsta 
vetur. Íslensku kunnátta skilyrði. 
Umsóknir sendist á umsokn@kornid.is

símABær
leitar er að sjálfstæðum og 
skipulögðum sölufulltrúa til 
starfa strax í ört vaxandi og 

nýstandsettri verslun við Ármúla 
38. Lifandi starf í djörfu fyrirtæki 

með ríka samkeppnislund og 
mikla stækkunarmöguleika.

Umsóknir með ferilskrá sendist 
á: simabaer@gmail.com

ToNNATAk ehF
Óskar eftir smið og verkamanni 
til vinnu. Jákvæður og skemtilegur 
vinnustaður fjölbreytt vinna. s. 659 
9489 Bjarki

BAkArí BreIÐholTI
Óskum ef að ráða bakaranema. 
Aðeins stundvísir og reglusamir.
Uppl. sendist á : sveinsbakari@

sveinsbakari.is

mosFellsBAkArí - 
mosFellsBæ.

Óskum eftir þjónustulunduðu, 
hressu og samviskusömu fólki 

til að vinna með okkur í verslun 
okkar í Mosfellsbæ. Tvær vaktir 

eru í boði, frá 12:00 - 18:30 virka 
daga og aðra hverja helgi annann 

daginn frá kl. 07:00-16:30 eða 
frá 06:30 - 13:00 virka daga og 

einn dag aðra hverja helgi frá kl. 
07:00-16:30 . Umsækjendur þurfa 

að tala góða íslensku.
Umsóknareyðublöð er hægt 
að nálgst á netinu. Slóðin 
er www.mosfellsbakari.is/

atvinnu-umsokn/

Assistants needed in a bakery in the 
Reykjavík area. Shift work. Please 
apply to umsokn@kornid.is

Nuddari óskast, reynsla æskileg. Uppl. 
í s. 855 3199

TILKYNNINGAR

 einkamál

Konur sem leita tilbreytingar eða 
skyndikynna auglýsa frítt á símatorgi 
Rauða Torgsins. Kynntu þér málið. 
RaudaTorgid.is.
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S: 520-3500 og 773-4700                                                

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali   Sími:  773-4700                    

Til sölu sérverslun fyrir konur.
Af sérstökum ástæðum er til sölu 
sérverslun með þekkt vörumerki 
með fallegan kvenfatnað. Er í 
155 fm húsnæði með góðri leigu. 
Gott verð og tækifæri. 
Uppl. í s. 773-4700  og oskar@atv.is                 

HOFTEIG 20, jarðhæð

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu. 
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins,  innan af því er rúmgott hol og inn 
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla,  baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem 
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð.  Í eldhúsi er viðarinnrétting,  
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS -  SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

Grensásvegur 50, 108 Reykjavík  • Sími 588-2030  
Fax 588-2033      Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Borgir s. 588-2030 kynna : Opið Hús - íbúð 302: Flott þriggja herbergja ca 100 
fm íbúð á þriðju hæð í miðbænum  á horni Strandgötu og Linnetsstígs. Sér 
inngangur af svölum.  Bílskýli – lyfta frá bílakjallara. Þvottahús og geymsla 
innan íbúðar og einnig geymsla innaf bílastæði. Horft af suður svölum yfir 
Thorsplanið sem er miðtorg Hafnarfjarðar. Komið og skoðið fallega eign á 
sérstökum stað. Sölumaður Borga á staðnum s. 896-8030.

LINNETSSTÍGUR 2 - HAFNARFIRÐI

OPIÐ HÚS í DAG FIMMTUD. KL. 17.15 TIL 17.45             

OPIÐ HÚS

Skaftárhreppur
Fulltrúi skipulags –og byggingarmála

Í samræmi við 1.mgr.41.gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér 
með auglýst eftir athugasemdum við eftirfarandi skipulag-
stillögu.

Tjaldsvæði á Kirkjubæjarklaustri  
- Deiliskipulag

Um er að ræða nýtt deiliskipulag vegna tjaldsvæðis að 
Kirkjubæ II, landnr.222454 Kirkjubæjarklaustri. Skipulagið 
gerir ráð fyrir tjaldsvæði ásamt núverandi þjónustuhúsum og 
tveimur byggingarreitum fyrir smáhýsi ásamt tveimur bygg-
ingarreitum fyrir þjónustuhús. Skipulagssvæðið er um 6 ha. 

Tillaga þessi liggja frammi hjá fulltrúa skipulags- og bygg-
ingamála í Skaftárhreppi, Klaustursvegi 10, 880 Kirkjubæjar-
klaustri, og á heimasíðu Skaftárhrepps www.klaustur.is.  
Frá 20. ágúst 2015 til og með 5. október 2015. 
Athugasemdafrestur við tillögu þessa er til og með mánudeg-
inum 5.október 2015. Athugasemdum ef einhverjar eru skal 
skila skriflega til fulltrúa skipulags –og byggingarmála á 
skrifstofu Skaftárhrepps, Klaustursvegi 10, 880 Kirkjubæjar-
klaustri. 

Virðingarfyllst

Vigfús Þór. Hróbjartsson
Fulltrúi á sviði skipulags-og byggingarmála

Skaftár- og Mýrdalshreppi

Auglýsing um skipulagsmál í Skaftárhreppi

fasteignir

tilkynningar

atvinna

VIÐ LEITUM 
AÐ SÓMAFÓLKI
Sómi óskar eftir að ráða matreiðslumann til starfa. 
Rétta manneskjan þarf að hafa reynslu af verkstjórn 
og innkaupum á hráefni. Starfið felur meðal annars 
í sér þátttöku í vöruþróun hjá fyrirtækinu.

Vinnutími er frá 7.00 til 16.00 alla virka daga 
og annan hvern sunnudag.
 
Tekið er á móti umsóknum til 31. ágúst 
á netfangið siggi@somi.is.

Nánari upplýsingar veitir Sigurður í síma 824 2151. 
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Gilsbúð 9, 210 Garðabæ
sími 565 6000, www.somi.is

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

atvinna

 
 

 

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar veitir

Jason Kristinn Ólafsson
sölufulltrúi

sími: 775 1515
jassi@miklaborg.is

54,5 millj. Verð:

Fallegt 176 fm raðhús, 

3-4 svefnherbergi 

Gott útsýni til suðurs 

Heitur pottur í garði 

Staðsett í botnlanga nálægt skóla 

Suðurhlíðar Kópavogs

Gnitaheiði 14a

OPIÐ HÚS Í DAG 
fimmtudaginn 20.ágúst frá kl: 12:00 til 12:30



Lín Design Laugavegi 176    Glerártorgi Akureyri    Sími 533 2220    www.lindesign.is. . .

SÍÐUSTU DAGAR

15-60%

ÚTSÖLU
AFSLÁTTUR

30% af öllum lökum
15-50% af öllum barnavörum
30-50% af eldhúsvörum

40% af öllum dúkum
15-60% af rúmfatnaði



veður&myndasögur
Veðurspá
Fimmtudagur
Skil ganga vestur 
yfir landið 
með rigningu, 
sérstaklega 
SA-lands og á 
norðan              verðum 
Vestfjörðum. 
Styttir upp N- og 
NA-til eftir hádegi, 
en væta þar aftur 
í kvöld. Vindur 
verður af austri 
og norðaustri, 
hvassast með 
SA-ströndinni og 
á Vestfjörðum, 
8-13 m/s. Hiti 8 
til 16 stig, hlýjast 
NA-lands.

skák
Gunnar Björnsson

krossGáta1
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GelGjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

sudoku

Pondus  Eftir Frode Øverli

Myndasögur

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

LárÉtt
2. úrfelli, 6. í röð, 8. af, 9. er, 11. þófi, 
12. háspil, 14. eiturlyf, 16. fisk, 17. 
slagbrandur, 18. mál, 20. hljóm, 21. 
auma.
LÓÐrÉtt
1. slitna, 3. hvort, 4. verkfæri, 5. til 
sauma, 7. sjúkdómur, 10. sægur, 13. 
skraf, 15. óhreinka, 16. beita, 19. í röð.

LausN

LárÉtt: 2. regn, 6. áb, 8. frá, 9. sem, 
11. il, 12. tromp, 14. krakk, 16. ál, 17. 
slá, 18. tal, 20. óm, 21. arma.
LÓÐrÉtt: 1. mást, 3. ef, 4. gripkló, 5. 
nál, 7. berklar, 10. mor, 13. mas, 15. 
káma, 16. áta, 19. lm.

LÉtt þuNGmiÐLuNGs

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 tölu-
blaði Fréttablaðsins.

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

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

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

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

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

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

Hefur þú 
heyrt eitthvað 
frá henni?

Nei! Hún svarar ekki þegar ég 
hringi og opnar ekki hurðina 
þegar ég banka. Það er líkt 
og hún sé horfin af yfirborði 
jarðar!

Ha? Komstu ekki 
hingað vegna 
Jesú?

Nei! 
Vegna 
Ívars!

Ógurlega 
óargadýrið 
tamið!

Má bjóða 
þér popp, 
mamma?

Er þetta ruslið 
sem þú fannst 

undir púðunum í 
sófanum?

Já.
Nei takk, ég borða ekki 

rusl.
Eru þetta flögur 
eða frá því að 
pabbi var að 
klippa á sér 

táneglurnar?

Ekki hugsa um 
þetta sem rusl, 

hugsaðu um þetta 
sem endurvinnslu 

og nýtingu!

Unglingur 
á 

heimilinu

Ótrúlegasta
 sýning 
jarðar

Sjáðu hvað þau geta beygt sig!

Jón Þór Bergþórsson (2.145) átti 
leik gegn Birni Jónssyni (2.029) á 
Íslandsmóti skákfélaga sl. vor.

Hvítur á leik
18. Bxh7+! Kxh7 19. Hxd5 Bf6? (Eftir 
19. … Rf6 er svartur enn á lífi) 20. 
Rg5+ Kg8 21. Dh5! Bxb2 22. Dxf7+ 
Kh8 23. Hc4 Bd4 24. Hcxd4! cxd4 25. 
Dh5+ Kg8 26. Dh7+ Kf8 27. Dh8+ og 
svartur gaf enda óverjandi mát.

www.skak.is Guðmundur í Litháen.

20. ágúst 2015  FimmtudaGur
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Virka daga
10:00 - 18:30
Laugardaga

11:00 - 16:00
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FERSKUSTU EPLIN FÁST HJÁ TÖLVUTEK Á ENN BETRA VERÐI

ÚRVALIÐ ER
HJÁ OKKUR

EPLI Í ÚRVALI
ALLAR HEITUSTU FARTÖLVURNAR FYRIR SKÓLANN
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Hallarmúla 2 Reykjavík

STÆRSTA TÖLVUVERSLUN LANDSINS STÆRSTA TÖLVUVERSLUN NORÐURLANDS

vörur með vaxtalausum 

raðgreiðslum með 3.5% 

lántökugjaldi og 390kr 
 

0%
VEXTIRALLAR VÖRURVAXTALAUST Í 12 MÁNUÐI
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Office 365 Personal með nýjustu útgáfur af öllum 
nauðsynlegustu forritunum fyrir skólann , árs áskrift:)nauðsynlegustu forritunum fyrir skólann , árs áskrift:)

9.990
MEÐAN BIRGÐIR ENDAST!

OFFICE 365 PERSONAL
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2.990
ÓTRÚLEGT SKÓLAVERÐ:)

Heildarlausn á öllu öryggi í tölvunni þinni, öflugasta 
öryggisvörnin ásamt eldvegg sem ver heimanetið

ÖRYGGISVÖRN

14” FARTÖLVA
Frábær í skólann með 14’’ HD LED skjá , Dual Core 
örgjörva, 500GB disk og  hægt að uppfæra í Windows 10!

OFFICE 365 PERSONALOFFICE 365 PERSONAL

WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER

WORD, EXCEL, 
WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER

OUTLOOK, POWER

WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER

WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER
OUTLOOK, POWER
OUTLOOK, POWER
OUTLOOK, POWER

OFFICE365

56.900

•  7.9’’ Retina fjölsnertiskjár 2048x1536
•  Dual Core 1.0GHz Apple A7 örgjörvi
•  16GB flash SSD diskur
•  300Mbps WiFi MIMO, BT 4.0, Lightning
•  5MP iSight og 720p Facetime myndavélar
•  Örþunn aðeins 7.5mm og fislétt 331gr
•  Apple iOS 7 stýrikerfi og fjöldi forrita

APPLE MAGIC MOUSE

iPadMini2
7.9” RETINA 16GB

HEYRNARTÓL
88.900

Nýjasta kynslóða iPad er 18% þynnri og 
mun léttari með 40% öflugri örgjörva, UHD 
Retina skjá og Touch ID fingrafaraskanna.

•  9.7’’ UHD Retina fjölsnertiskjár 2048x1536
•  Triple Core 1.5GHz A8X Apple örgjörvi
•  16GB flash SSD diskur
•  AC MIMO þráðlaus net, Bluetooth 4.0
•  Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
•  8MP iSight og 720p Facetime myndavélar
•  Touch ID fingrafaraskanni
•  Örþunn aðeins 6.1mm og fislétt 437gr
•  Apple iOS 8.1 stýrikerfi og fjöldi forrita 

iPadAir2
9.7” UHD RETINA 16GB

229.990

•  Intel Core i5-5250U 2.7GHz Turbo 4xHT
•  4GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
•  256GB SSD PCle Flash - 60% hraðari
•  13.3’’ HD LED Glossy 1440x900 skjár
•  AC WiFi, BT4.0, USB 3.0, Thunderbolt 2
•  Li-Polymer rafhlaða allt að 12 tímar
•  Apple OS X Yosemite stýrikerfi

MacBookAir
13” 256GB SSD

3
LITIR

BLUETOOTH LASER

14.900

iPad Air Smart Cover

5
LITIR

iPad Air Smart Cover

Fyrir iPad Air2Fyrir iPad Air2

8.9907.990
MiniCinema

279.900

MacBookPro
13” RETINA 256GB

14.900
WTB15

2015 2015

iP
ad

 M
ini2

•  Intel Core i5-5257U 3.1GHz Turbo 4xHT
•  8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
•  256GB SSD PCle Flash - 60% hraðari
•  13.3’’ IPS Retina 2560x1600 skjár
•  AC WiFi, BT4.0, USB 3.0, Thunderbolt 2
•  Li-Polymer rafhlaða allt að 12 tímar
•  Apple OS X Yosemite stýrikerfi
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Intel
Clover
Trail+
CPU

Standard
CPU

69.900
FRÁBÆR KAUP Í ÞESSARI;)ALLTAF BETRA VERÐ!

•  9.7’’ UHD Retina snertiskjár 2048x1536
•  Apple A7 ARM 1.4GHz örgjörvi
•  Quad-Core 1080p FULL HD skjástýring
•  16GB flash SSD diskur
•  300Mbps þráðlaust net, Bluetooth 4.0
•  5MP iSight og 720p Facetime myndavélar
•  Apple M7 þriggja ása hreyfiskynjari
•  Örþunn aðeins 7.5mm og fislétt 469gr
•  Apple iOS 7 stýrikerfi og fjöldi forrita

10
ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 79.990

20ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 249.990

30ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 309.990

6
ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 62.990

14.900 14.900
15.4”

FARTÖLVUBAKPOKI

7.990
MiniCinemaMiniCinema

Bílafesting 
á höfuðpúða 
fyrir Apple 
iPad Mini

iPAD MINI BÍLAFESTING

2015

3
LITIR

Nýja 2015 útgáfan af MacBook Retina er einstak-
lega falleg ásamt því að vera örþunn og fislétt, 
ofurskarpur Retina skjár kemur þessari í sérflokk. 

•  Intel Core M Dual Core 2.4GHz Turbo
•  8GB DDR3 1600MHz vinnsluminni
•  256GB SSD PCle Flash - 60% hraðari
•  12.1’’ IPS Retina 2304x1440 skjár
•  Intel HD 5300 skjákjarni og DisplayPort
•  900Mbps WiFi AC, BT 4.0 og USB 3.1
•  Li-Polymer rafhlaða allt að 10 tímar
•  480p FaceTime vefmyndavél
•  Apple OS X Yosemite stýrikerfi

249.900

MacBook
12” RETINA 256GB

MacBook
NÝ KYNSLÓÐ FARTÖLVA

MEÐ 512GB AÐEINS 319.900

Nýja 2015 útgáfan af MacBook Retina er einstak-

12” RETINA 12” RETINA 

Í Tölvutek velur þú stýri-

kerfi fyrir þína epla vél en 

við bjóðum upp á Windows 

10 á frábæru verði fyrir allar 

MacBook fartölvurnar!

19.900

WINDOWS 10
FYRIR MAC!

iPadAir

ALGENGT VERÐ 309.990

Nýjasta kynslóða iPad er 18% þynnri og 
mun léttari með 40% öflugri örgjörva, UHD 
Retina skjá og Touch ID fingrafaraskanna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•iPad Air2

NÝ KYNSLÓÐ SPJALDTÖLVA

AIR2 64GB AÐEINS 109.90015” i7 512GB AÐEINS 469.900ÖRÞUNN OG FISLÉTT!
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ÍSLENSKUM LETUR 
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ÞÚ FÆRÐ

11ÞÚSUND LÆGRA VERÐ!ALGENGT VERÐ 99.990

Heildarlausn á öllu öryggi í tölvunni þinni, öflugasta 
öryggisvörnin ásamt eldvegg sem ver heimanetið

ÖRYGGISVÖRNÖRYGGISVÖRNÖRYGGISVÖRN

FRÍTT
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ÚT ÁGÚST
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Birt m
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APPLE MAGIC MOUSE
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14” FARTÖLVA14” FARTÖLVA14” FARTÖLVA14” FARTÖLVA14” FARTÖLVA14” FARTÖLVA14” FARTÖLVA14” FARTÖLVA14” FARTÖLVA14” FARTÖLVA
Frábær í skólann með 14’’ HD LED skjá , Dual Core 
örgjörva, 500GB disk og  hægt að uppfæra í Windows 10!

SMELLTUÁ KÖRFUNANETBÆKLINGAR Á WWW.TOLVUTEK.IS MEÐ GAGNVIRKUM KÖRFUHNAPP
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TónlisT h�hhhh

William Walton: The Bear. 
Óperuuppfærsla á barnum á  
players í KÓpavogi. 

Einsöngvarar: guja sandholT, PéTur  
oddbErgur hEimisson og hugi 
jónsson.

Einhver undarlegasti vettvangur 
fyrir óperusýningu hlýtur að vera 
barinn Players í Kópavoginum. 
Þangað lá leiðin á sunnudagskvöld-
ið. Tilgangurinn var að sjá óper-
una Björninn eftir William Walton 
frá árinu 1967. Hún er mjög stutt 

fyrir óperu að vera, um klukku-
tíma löng og er í einum þætti.

Söguþráðurinn er einfaldur. 
Ekkja fær náunga í heimsókn sem 
krefur hana um að borga skuld 
hins látna eiginmanns. Samskipti 
þeirra verða fljótt stormasöm, en 
svo verða þau ástfangin.

Í óperunni eru aðeins þrír 
söngvarar og hljómsveitin saman-
stendur af litlum hópi hljóðfæra-
leikara. Gert er ráð fyrir strengj-
um, hörpu, slagverki, píanói, 
þremur málmblásurum og fjórum 
tréblásurum.

Seinkun var á að óperusýningin 
hæfist, en á meðan gæddu gestirn-

ir sér á hamborgurum og frönsk-
um, eða sötruðu bjór. Nálægt barn-
um við lítið borð sat ung kona, 
mjög máluð. Hún virtist sofandi. 
En svo reis hún á fætur og sett-
ist við píanó rétt hjá. Þar með var 
ballið byrjað.

Segjast verður eins og er að 
þetta var ekki gott. Fyrir það 
fyrsta vantaði hljómsveitina! 
Það má fyrirgefa að píanóleikari 
reyni að spila allar raddir heillar 
hljómsveitar, en þá verður píanó-
ið að vera stór flygill. Hljóðfærið 
á Players var hins vegar óttaleg-
ur garmur. Tónninn var grunnur 
og ámátlegur. Þótt píanóleikar-

inn Matthildur Anna Gísladóttir 
spilaði vasklega á það, dugði það 
engan veginn til.

Ekki er heldur hægt að hrópa 
húrra fyrir söngvurunum. Það 
hjálpaði ekki að hljómburðurinn 
á Players var slæmur fyrir lifandi 
tónlistarflutning. Þar var afar lítil 
endurómun. Fyrir vikið var söng-
urinn steindauður.

Hljómburðurinn var þó engin 
afsökun. Söngurinn sjálfur var 
nemendalegur, það var helst Guja 
Sandholt sem skilaði sínu hlutverki 
sómasamlega. Frammistaða Pét-
urs Oddbergs Heimissonar var 
aftur á móti tilþrifalítil og óspenn-

andi. Og Hugi Jónsson virtist 
hreinlega ekki ráða við hlutverk 
sitt, hvorki söng- né leiklega.

Í sjálfri sér er ópera Waltons 
vel heppnuð. Í henni er hvergi 
dauður punktur. Tónlistin er stór-
brotin. En það sem borið var á 
borð á Players  var bara skrum-
skæling. Fimmaurabrandaraleik-
stjórn Tryggva Gunnarssonar var 
svo aumt yfirklór og bætti ekki úr 
skák. Hvílík vonbrigði. Jónas sen

niðurstaða: illa hljómandi píanó, 
slappur söngur og ósannfærandi 
leikstjórn. Útkoman var slæm.

Ópera og franskar

Á meðal þeirra listsýninga og viðburða 
sem opna í tengslum við Menningarnótt í 
Reykjavík er athyglisverð sýning tveggja 
þýskra myndlistarmanna í Hörpu. Þetta 
eru þau Ingeborg zu Schleswig-Holstein 
og Rudolf zur Lippe og kalla þau sýning-
una Gestures of the Elements en verkin 
á sýningunni er gríðarlega stór og unnin 
sérstaklega fyrir rými Hörpu og má sjá 
þau við Norðurljósasalinn, Eldborg og í 
Hörpuhorni.

Pascual Jordan er þýskur listamaður 
og sýningarstjóri og er jafnframt list-
rænn stjórnandi Werkstattgalerie í Berlín. 
Hann segir að sýningin hafi komið þann-
ig til að hann eigi tvo afskaplega góða 
íslenska vini búsetta í Berlín sem hafi 
hvatt hann til þess að koma hingað og 
skoða Hörpu. „Þannig að ég kom hingað 
í nóvember á síðasta ári og þá varð þessi 
hugmynd til. Í framhaldinu fór ég aftur 
heim og valdi listamenn til verksins og við 
byrjuðum að vinna. Við komum svo hingað 
saman, listamennirnir og ég, til þess að 
undirbúa sýninguna. Við skoðuðum Hörpu 
og Ísland og í framhaldinu ákváðum við 
að vera ekki með hefðbundna sýningu á 
verkum þessara tveggja listamanna held-
ur vinna alveg sérstök verk sem tækju 
mið af byggingunni og sýningarrýminu 
sem við höfum til umráða. Þessi sértæka 
nálgun hefur verið listamönnunum ákaf-
lega mikilvæg og því fylgir því mikil til-
hlökkun að vera nú komin með verkin 
hingað þar sem þau eiga fyrst og fremst 
heima. Við vinnslu verkanna þá byggðum 
við módel af fyrstu hæð Hörpu og próf-
uðum svo litlar teikningar inn í það rými 
til þess að átta okkur á hvort og hvernig 
þetta væri að gera sig. Þessi bygging er í 
okkar huga ákaflega táknræn fyrir Ísland 
og því fól þetta í sér mikla áskorun.“

Ingeborg zu Schleswig-Holstein stund-

aði nám við listaháskólann í Hamborg. 
Að námi loknu hóf hún störf í vinnustofu 
Andy Warhols í New York Factory en flutti 
aftur til Hamborgar árið 1982 þar sem 
hún býr enn. Málverkin sem hún er með á 
sýningunni í Hörpu eru undir afar sterk-
um áhrifum frá íslenskri náttúru. „Verk 
hennar tengja saman hraunið og stein-
steypta veggi byggingarinnar og í raun 
eru verk beggja listamannanna í miklu 
samtali við íslenska náttúru, efni hennar, 
form og fegurð.“

Ferill Rudolf zur Lippe en nokkuð sér-
stakur en hann var með sína fyrstu lista-
sýningu árið 1964 og vann síðan sem 
leikmyndahöfundur og ritstjóri. Að loknu 
námi í hagfræði og nútímasögu var hann 
skipaður prófessor í heimspeki við nokkra 
háskóla þar til hann fékk fasta stöðu. Frá 
árinu 2002 hefur hann aðallega einbeitt 
sér að listsköpun.

„Verkið sem Rudolf vann inn í þetta 
rými er í ákaflega sterkum tengslum 
við bæði náttúruna og allt þetta mikla 
rými inni í byggingunni. Hann málaði 
inn í málin af Hörpu og innblásturinn 
að þessu verki er í raun fuglasvermur á 
flugi. Fuglarnir hafa sérstakan hátt á því 
að skipuleggja þessi stóru flugsvermi og 
það sem hann er að leitast við að ná inn í 
málverkið er ekki fuglarnir sjálfir held-
ur hreyfingin, orka fuglanna. Því fellur 
þetta ákaflega vel að þessu rými og það 
verður gaman að sjá hvernig Íslending-
ar eiga eftir að upplifa þessi þýsku verk 
– innblásin af íslenskri náttúru og þessu 
magnaða húsi.“

Sýning sem er innblásin af íslenskri 
náttúru og máluð inn í rými Hörpu
Í hörpu gefur að líta risastór myndlistarverk eftir þýsku listamennina ingeborg zu schleswig-holstein og rudolf zur lippe. sýningarstjórinn 
Pascual jordan var hvatamaður að sýningunni eftir að íslenskir vinir í berlín sögðu honum frá hörpu og hvöttu hann til að skoða húsið.

LISTAveRk  rudolf  zur lippe tók að sér myndatökuna en sýningarstjórinn sá um spjallið.   FréTTablaðið/gvaFUGLASveRMUR   rudolf  zur lippe við málverk sitt áður en það var hengt upp.  FréTTablaðið/gva

menning

 við vinnslu verkanna þá 
byggðum við módel af fyrstu 
hæð Hörpu og prófuðum svo 

litlar teikningar inn í það rými 
til þess að átta okkur á hvort og 

hvernig þetta væri að gera sig.

Magnús Guðmundsson
magnus@frettabladid.is
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TILBOÐ 
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TILBOÐ 
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TILBOÐ 
Plastmappa 

m. glærri forsíðu

 39
áður 69 kr.

kr.

TILBOÐ 
Tvöfaldur yddari

 9
áður 29 kr.

kr.

TILBOÐ 
Strokleður

 179
áður frá 199 kr.

kr.

TILBOÐ 
Netapoki m. rennilás

 299
áður 389 kr.

kr.

TILBOÐ 
Reikningsbók A4

 299
áður 389 kr.

kr.

TILBOÐ 
Stílabók A4

 189
áður 289 kr.

kr.

TILBOÐ 
Stílabók A5

 189
áður 289 kr.

kr.

TILBOÐ 
Reikningsbók A5

frá
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BÆKUR hhhh�h

Framúrskarandi vinkona
ElEna FErrantE

Þýðing: BRynja CoRtes andRésdóttiR

Bjartur 

Fáar bækur hafa vakið meira umtal 
í bókmenntaheiminum undan
farin ár en bækur hinnar dular
fullu Elenu Ferrante. Ritrýnir The 
Guardian gekk meira að segja svo 
langt að klykkja út með þeim orðum 
að allir ættu skilyrðislaust að lesa 
allar bækur hennar, eða eitthvað 
í þá veruna. Fjórleikur hennar um 
uppvöxt og ævi tveggja vinkvenna 
frá Napólí hefur verið þýddur á fjöl
mörg tungumál og selst í bílförmum 
og nú er fyrsta bókin í honum komin 
út á íslensku í þýðingu Brynju Cor
tes Andrésdóttur. Loksins, loksins.

Framúrskarandi vinkona hefst 
með upphafi kynna fyrrnefndra 
vinkvenna, Elenu og Lilu, og fylgir 
þeim fram á unglingsárin. Þær búa í 
verkamannahverfi í Napólí þar sem 
lífsbaráttan er hörð í lok sjötta ára
tugar síðustu aldar og fram á þann 
sjöunda. Lífi fólks í hverfinu er lýst 
á óvæginn hátt, þetta er karlaheim
ur þar sem ofbeldi er daglegt brauð 
og stelpur/konur annars flokks 
mannfólk. Eina leiðin út er í gegn
um menntun eða „góða“ giftingu og 
þær vinkonurnar fara hvor sína leið
ina í tilraun til að losa sig. Það er þó 
engin trygging fyrir velgengni eða 
hamingju, eins og þær komast að, en 
spor í áttina.

Það er auðvelt að skilja hrifningu 
lesenda og gagnrýnenda á 
skrifum Ferrante. Þótt efnið sé í 
sjálfu sér sígilt; uppvaxtarsaga 
tveggja stúlkna sem ekki sætta 
sig við þau örlög sem samfélagið 

og siðirnir hafa ætlað þeim, er 
nálgun hennar óvenju beinskeytt 
og heiðarleg, hér er ekki verið að 
sykurhúða neitt. Lýsingarnar á 
vináttu stúlknanna eru líka óvenju 
heiðarlegar, það gengur á ýmsu og 
samkeppnin, öfundin, árekstrarnir 
og afbrýðisemin eru jafn snar 
þáttur og ástin og samstaðan. Fólk 
er hvorki mikilsvert né sérlega gott 
í þessum aðstæðum, þar sem lífið 
snýst um að meiða aðra áður en 
þeim tekst að meiða þig, og það er 
nákvæmlega það sem gerir þessar 
persónur svo heillandi, við þekkjum 
þær úr okkur sjálfum þótt aðstæður 
og umhverfi sé ólíkt.

Talandi um umhverfi þá eiga þeir 
sem sjá Napólí fyrir sér sem fagran 
stað eftir að fá dálítið áfall við lest
ur Framúrskarandi vinkonu. Það er 
fátt fagurt í úthverfinu þar sem þær 
vinkonurnar alast upp og þær sjá 

ekki einu sinni hinn rómaða Napólí
flóa fyrr en þær eru orðnar stálpað
ar. Stéttaskiptingin er gríðarleg og 
Ferrante er meðal annars að fjalla 
um hana, þótt hún verði ekki miðlæg 
fyrr en í seinni bókunum, og það er 
ógnvekjandi að upplifa þá óyfirstíg
anlegu gjá sem skilur að snauða og 
ríka, ómenntaða og menntaða. Undir 
kraumar reiði og vanmáttur hinna 
snauðu og lýsingarnar á samstuði 
þessara aðskildu heima eru hjarta
skerandi. Það er enginn leikur að 
stökkva yfir þessa helvítisgjá sem 
heldur vinkonunum í helgreipum 
hverfisins.

Þýðing Brynju Cortes Andrés
dóttur er prýðileg og læsileg, flæð
andi stíll Ferrante með þessari 
undirliggjandi heift sem knýr hann 
áfram skilar sér vel, þótt auðvitað 
eigi íslenskan ekki til þann mun á 
díalekti og „viðurkenndri“ tungu 
sem er eitt af því sem aðskilur fólk
ið í hverfinu frá betra fólkinu.

Að hætt i  æsispen na ndi 
sjónvarpssería lýkur bókinni á 
örlagaþrungnu atriði og lesandinn 
nagar á sér hnúana í örvæntingu 
yfir að geta ekki strax lesið 
framhaldið, en sem betur fer hefur 
Bjartur boðað útkomu bókar númer 
tvö snemma á næsta ári og vonandi 
verða þær allar fjórar komnar í 
íslenskan búning fyrir lok næsta 
árs. Þetta eru nefnilega hættulega 
ávanabindandi bækur og það er 
eiginlega ómannúðlegt að ætlast til 
að lesendur bíði mánuðum saman 
eftir að geta haldið áfram með sögu 
vinkvennanna. Drífa sig Bjartur!
 Friðrika Benónýsdóttir

niðurstaða: óvenjuleg og 
ávanabindandi saga af lífsbaráttu í 
napólí á seinni hluta síðustu aldar, 
sögð af hreinskilni og mikilli leikni.

Að stökkva yfir helvítisgjána

„Við ætlum að flagga tónlist 
kvenna sem hafa orðið frægar 
fyrir lagasmíðar og flutning, þar 
má nefna Joni Mitchell, Carole 
King, Tracy Chapman, Christina 
McVie og Joan Baez, svo verðum 
við líka með okkar eigið efni,“ 
segir Lára Sóley Jóhannsdótt
ir. Hún er ein af norðlenskum 
konum í KÍTÓN (félagi kvenna 
í tónlist) sem halda tónleika í 
Hlöðunni, Litla Garði, í kvöld 
sem hefjast klukkan 20 30.

Lára Sóley bæði syngur og 
spilar á fiðlu, meðal annars í Sin
fóníuhljómsveit Norðurlands og 
er útnefndur bæjarlistamaður 

Akureyrar og kveðst svo heppin 
að fá að starfa við sitt áhugamál.

Aðrar úr félaginu sem koma 
fram eru Helga Kvam píanóleik
ari, Kristjana Arngrímsdóttir 
söngkona og Þórhildur Örvars
dóttir söngkona. „Við komum svo
lítið úr ólíkum áttum í tónlistinni 
en langaði að gera eitthvað saman 
og minnast um leið 100 ára kosn
ingaafmælis kvenna. Svo viljum 
við líka vekja athygli á KÍTÓN hér 
fyrir norðan og helst stækka hóp
inn,“ segir Sóley. Hún tekur fram 
að sérstakir gestir verði með þeim 
í kvöld, þær Ásdís Arnardóttir sem 
leikur á selló og kontrabassa og 

Ásta Soffía Þorgeirsdóttir sem spil
ar á harmóníku og stundar háskóla
nám í þeirri grein í Noregi.

Fyrir utan tónleika kvöldsins 
í Gömlu hlöðunni hafa þær norð
lensku KÍTÓNkonur skipulagt 
tónleika á Græna hattinum í sept
ember og þá þriðju og síðustu í röð
inni í Akureyrarkirkju í október. 
„Þá verða gestir með okkur,“ segir 
Lára Sóley. „Nokkrar úr KÍTÓN 
í Reykjavík, kórar og fleiri.

Væntanlega kvennakórar? „Já, 
reyndar er einn karlstjórnandi,“ 
svarar Lára Sóley. „Ég veit ekki 
nema ég klæði hann í kjól!“

 gun@frettabladid.is

Syngja og spila tón-
list frægra kvenna
tónlist kvenna sem markað hafa söguna með lagasmíðum og tónlistarflutningi 
verður áberandi á tónleikum í Hlöðunni, Litla garði á akureyri, í kvöld.

KOnURnAR TAKA YFIR  Þær Þórhildur, Helga, Kristjana og Lára sóley eru ábúðarmiklar yfir hlutverki sínu. Mynd/daníeL staRRason

BUBBI+DIMMA
AGENT FRESCO

EMMSJÉ GAUTI | ENSÍMI
JÚNÍUS MEYVANT | GÍSLI PÁLMI
MÁNI ORRASON | FUFANU

REYKJAVÍKURDÆTUR | BOOTLEGS
PINK STREET BOYS |  RYTHMATIK 

TRÚBOÐARNIR

X977 Á BAR 11
MENNINGARNÆTURTÓNLEIKAR

Sýndar verða nokkrar 
teikningar og skissur eftir 
myndlistarkonuna Soff
íu Jóhannsdóttur í kjall
aranum á Gistiheimilinu 
Norður stjörnunni, Hring
braut 53 í Reykjavík, á 
Menn ingar nótt.

Á sama stað verða 
leikmyndir Ragn
ars Kjartanssonar 
sýndar opinber
lega í fyrsta sinn, 

en Ragnar bjó á Hringbraut
inni um tíma og málaði sviðs
myndirnar inn í rýmið, þær 
hafa fengið að standa þar 
óhreyfðar síðan og fáir hafa 

séð þær.  
Gítartónar munu 
hljóma á staðnum og 

veitingar verða til 
sölu. - gun

Auka-s-lög Soffíu
teikningar og skissur eftir soffíu jóhannsdóttur ásamt 
leikmyndum Kjartans Ragnarssonar á Hringbraut 53.

RAGnAR  
KjARTAnSSOn



Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur  
danskra glæpasagnahöfunda
Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur 
danskra glæpasagnahöfundadanskra glæpasagnahöfundadanskra glæpasagnahöfundadanskra glæpasagnahöfundadanskra glæpasagnahöfundadanskra glæpasagnahöfundadanskra glæpasagnahöfunda

SJÖTTA  
BÓKIN

RAKLEITT  Í  
FYRSTA SÆTI!

„Jussi Adler-Olsen er  
í toppformi.“
J Y L L A N DS -POST E N

BT

Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur Jussi Adler-Olsen er óumdeildur konungur 

„Jussi Adler-Olsen er „Jussi Adler-Olsen er „Jussi Adler-Olsen er 

„... rosalega góð.“
EK ST R A BL A DET
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HvAð? 
HvenæR? 
HvAR?
20. áGúsT 2015 

Tónleikar
19.00 Hljómsveitin Of Monsters and 
Men spilar í Elborgarsal Hörpu í kvöld.
20.00 Hljómsveitin Tilbury kemur fram 
á Húrra í kvöld.
20.00 Bandaríski tónlistarmaðurinn 
E.W. Harris heldur tónleika á Tjarnar-
barnum í kvöld. Harris er að fylgja eftir 
nýjustu plötu sinni, ReEntry, með tón-
leikum í Evrópu. Frítt er inn. Harris er 
fæddur í Ohio og var alinn upp Athens 
í Georgíufylki. Tónlistarmenn á borð 
við David Bowie, Buddy Holly, Elvis og 
Björk höfðu sterk áhrif á hann. I Am 
Entertainment Magazine kallaði E.W. 
Harris „kúl og skrýtinn á sinn einstaka 
hátt“. Í Brooklyn, New York, nýja heim-
ili sínu, er hann best þekktur fyrir sína 
sterku rödd, dökk þemu, einkennilega 
framkomu og eftirminnilegan hlátur. 
20.00 Kirkjulistahátið 2015 er í 
fullum gangi og aðstandendur og þátt-
takendur í skýjunum eftir tónleika 
helgarinnar og fimm stjörnu dóm í 
Fréttablaðinu í morgun um flutninginn 
á óratóríunni Salómon. Kominn er til 
landsins heimfrægur organisti, Olivier 
Latry, en hann er organisti við sjálfa 
Notre Dame-kirkjuna í París. Mun 
hann leika einleikstónleika í kvöld 
klukkan 20.00 en á eftir, klukkan 22.00 
slæst kona hans, kóreski verðlauna-
organistinn Shin-Young Lee, í lið með 
honum og ætla þau að leika fjórhenta 
og fjórfætta útgáfu af Vorblóti Strav-
inskíjs á hið magnaða Klais-orgel Hall-
grímskirkju. 
20.30 Tónleikar verða haldnir í 
sýningarskála Íslenska bæjarins að 
Austur-Meðalholtum í Flóahreppi í 
kvöld. Aðgangseyrir er 1.500 krónur. 
Yfirskrift tónleikanna er Baðstofan og 
kirkjuloftið en á tónleikunum munu 
þeir Eyjólfur Eyjólfsson, Hugi Jónsson 
og Kári Allansson flytja tónlist sem 
hljómaði i baðstofum torfhúsanna 
og sveitakirkjum landsins. Undir söng 
verður leikið á langspil og harmonium, 
en hljóðfærin léku stórt hlutverk i tón-
listarlífi Íslendinga á 19. öld. 
21.00 Jói Valgeirs og Marína Ósk Þór-
ólfsdóttir ásamt stórbassaleikaranum 
Stefáni Gunnarssyni verða með tón-
leika á Akureyri Backpackers í kvöld. 
Á efnisskránni eru frumsamin lög 
og valdar perlur úr tónlistarsögunni 
í bland. Frítt inn og allir velkomnir. 
Mikið væri gaman að sjá ykkur sem 
flest. Jói, Marína og Stebbi.
21.00 Jónas Sen kemur fram í Mengi. 
Miðaverð 2.000 kr.
22.00 Í dag munu hljómsveitirnar 
Bárujárn, Godchilla og russian.girls rífa 
fram blautbúninga sína og brimbretti 
og halda tónleika í ævarandi brotsjó 
Palomakjallarans í Naustunum þar 
sem sveitirnar munu reyna á brim-
fimi sína. Miklum öldugangi og litlu 
skyggni spáð, auk þess sem vaxandi 
norðaustanátt verður fram eftir kvöldi, 
hvassast á djúpmiðum. Tónleikarnir 
hefjast upp úr tíu og aðgangseyrir er 
þúsund krónur, eða sem nemur þorsk-
ígildi marbendils. Þeir sem mæta í 
blautbúningum fá frítt inn. 
22.00 Andrea Gylfadóttir og Magnús R. 
Einarsson halda tónleika á Ob-L-Dí-Ob-
La-Da, Frakkastíg 8. í kvöld. Aðgangur 
er ókeypis! 

sýningar
09.00 Sýningin ANDLIT eftir Jón Ágúst 
Pálmason á Mokka frá 20. ágúst til 30. 
september. Penninn fer af stað og byrj-

ar að því er virðist á tilviljunarkenndu 
kroti. Honum er sjaldan eða aldrei lyft 
frá blaðinu, hann tekur stjórnina og er 
leyft að ráða för. Sýningin fer fram á 
Mokkakaffi.
10.00 Þóra Elfa Björnsson opnar sýn-
ingu ljóða á veggspjöldum í Bókasafni 
Kópavogs 1. hæð. Sýningin verður opin 
á sama tíma og safnið til 30. septem-
ber.
17.00 Sirkus Íslands ferðast um landið 
í sumar og verður á Klambratúni í 
Reykjavík. 
19.00 Það er næstum því orðin hefð 
að danski sirkusinn Sirkus Baldoni, 
komi til Íslands. Í ár mun hann heim-
sækja 7 bæjarfélög dagana 20. til 26. 
ágúst. Í dag verður hann í íþrótta-
húsinu Fellabæ á Egilsstöðum.

Málþing
17.00 Er kynjakvóti málið? 
Málfundur um kynjakvóta á 
úthlutanir Kvikmyndasjóðs 
fer fram í Tjarnarbíói í kvöld 
til klukkan 19.00. Á að setja 
kynjakvóta á úthlutanir Kvik-
myndasjóðs? Þessi spurning 
hefur verið í deiglunni að 
undanförnu í þjóðfélagsum-
ræðunni. Alþjóðleg 

kvikmyndahátíð í Reykjavík, RIFF, 
stendur fyrir opnum málfundi þar sem 
talsmenn ólíkra skoðana koma saman 
og ræða þetta hitamál. Fundurinn 
verður byggður upp á stuttum erind-
um frá sex aðilum sem verður fylgt 
eftir með pallborði þar sem þau sitja 
fyrir svörum.

Uppistand
21.00 Hugleikur Dagsson mætir aftur 
á Rosenberg á Klapparstíg með uppi-
standsuppskeru ársins. Hér reynir 
hann að vinna gegn eigin vanþroska 

með því að ræða mikilvæg málefni 
eins og rasisma, Tinder og að sjálf-
sögðu glútenóþol. Alls verða fimm 
sýningar.
21.30 Tilraunauppistand í Comedy 
Klúbbnum á Bar 11. Tilraunauppi-
stöndin eru uppistönd þar sem nýir 
grínistar fá tækifæri til að spreyta 
sig og þjálfast auk þess sem reyndari 
grínistar koma fram, prófa nýtt efni og 
halda sér í formi. Tilraunauppi stönd 
eru einnig opin fyrir töframenn, spuna-
leikara, fyndin tónlistaratriði og allar 
tegundir sviðsgríns. Hafið samband 

ef þið viljið taka þátt. Það 
er alltaf ókeypis á 
Tilraunauppistönd. 

Uppistandið  fer 
fram á Bar 11.

Leiðsögn
12.15 Í dag á 
milli klukkan 

12.15 og 
12.45 
verður 

boðið upp á 
leiðsögn um 

sýninguna NOT 
norðlensk vöru-

hönnun í Lista-
safninu á Akureyri, 

Ketilhúsi. Hlynur 
Hallsson safnstjóri 
tekur á móti gestum 

og fræðir þá um 
sýninguna 

og ein-

stök verk. Aðgangur er ókeypis. Þátt-
takendur sýningarinnar eru María Rut 
Dýrfjörð, Helga Björg Jónasardóttir 
Sveinbjörg Hallgrímsdóttir, Sandra 
Kristín Jóhannesdóttir og Herdís Björk 
Þórðardóttir. Í hönnunarferlinu var 
unnið út frá orðinu húsgagn með vísun 
til nytjahluta sem gagnast á heimilum. 
Að auki setti hópurinn sér það mark-
mið að nýta þekkingu og tækjakost 
norðlenskra fyrirtækja til framleiðslu 
á vörunum. Afraksturinn er alíslenskar 
vörur, hannaðar og framleiddar að 
mestu leyti á heimaslóðum. Sýningin 
stendur til 30. ágúst og er opin þriðju-
daga til sunnudaga klukkan 10 til 17. 
Leiðsögn um sýningarnar í Listasafn-
inu Ketilhúsinu er alla fimmtudaga. 

útivist
20.00 Sígrænum plöntum og klifur-
jurtum verður gefinn sérstakur gaumur 
á göngu um Grasagarðinn næstkomandi 
í kvöld klukkan 
20.00. Klifurjurtir og sígrænar plöntur 
hafa notið aukinna vinsælda hérlendis. 
Notkun sígrænna plantna í garðinum 
gefur umhverfinu lit og hlýju allt árið 
því plönturnar eru þeirrar náttúru að 
þær halda grænum laufblöðum sínum 
yfir veturinn. Úrval þeirra hefur aukist 
undanfarin ár og í Grasagarðinum gefur 
að líta hluta þeirra tegunda sem hafa 
verið reyndar hér á landi, svo sem ývið-
ur, sýprus, lífviður, einir og lyngrós. Um 
leiðsögn sér Jóna Valdís Sveinsdóttir, 
yfirgarðyrkjufræðingur Grasagarðsins. 
Þátttaka er ókeypis og allir velkomnir. 
Mæting við aðalinngang Grasagarðs. 

Upplýsingar um viðburði sendist á hvar@
frettabladid.is og einnig er hægt að skrá 

þá inni á visir.is.AnDReA GyLFADóTTIR HUGLeIkUR DAGsson

oF MonsTeRs AnD Men

„Þetta lag er ekki eins mikið „heart-
break-lag“ og fyrra lagið okkar, Ain’t Got 
Nobody,“ segir segir Elín Ey, meðlimur 
hljómsveitarinnar Sísý Ey, en sveitin var 
að senda frá sér nýtt lag á dögunum sem 
heitir Do It Good.

„Lagið sem við vorum að  senda frá 
okkur núna er þó tiltölulega gamalt en 
næsta smáskífa verður glæný,“ segir Elín 
Ey en lögin eru hluti af tveggja smáskífna 
samningi við plötufyrirtækið Mr. INTL. 
sem er í eigu Andys Butler úr hljómsveit-
inni Hercules and Love Affair. Sveitin 
gerir ráð fyrir að seinna smáskífulag-

ið komi út fyrir jól. Sísý Ey spilaði jafn-
framt með hljóm sveit inni Hercu les and 
Love Affa ir í London í fyrra.

Elín segir samstarf sitt við Butler mega 
rekja til þess þegar hann kom hingað til 
lands fyrir nokkrum árum og var með DJ-
sett á Dolly. „Hljómsveitin fór svo með 
honum í hádegismat daginn eftir og síðan 
þá hefur ríkt mikil vinátta á milli okkar,“ 
bætir Elín Ey við.

Sísý Ey er á leið til Þýskalands í næsta 
mánuði, nánar tiltekið til Berlínar. „Við 
erum að fara til Berlínar í fyrsta sinn 
og erum mjög spennt fyrir því. Það gæti 

verið von á fleiri tónleikum erlendis á 
næstunni,“ segir Elín full tilhlökkunar.

Sísý Ey gerir ráð fyrir að fyrsta breið-
skífa sveitarinnar líti dagsins ljós á næsta 
ári.  - glp

Hljómsveitin sísý ey sendi frá sér nýtt lag á dögunum
Sísý Ey gerði tveggja smáskífna samning við plötufyrirtæki Andys Butler úr Hercules and Love Affair og heldur til Berlínar í næsta mánuði.

nýTT LAG  Hljómsveitin Sísý Ey sendir frá sér lagið 
Do It Good.  MYND/JÓNATAN GRéTARSSON

 Lagið sem við vorum 
að senda frá okkur núna er 

þó tiltölulega gamalt en næsti 
singull verður glænýr.

Fimmtudagur
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41 árs Amy Adams
Þekkt fyrir: American Hustle, 
Enchanted, Man of Steel, The Fighter.

Insidious: Chapter 3
Hrollvekja
Aðalhlutverk: Dermot Mulroney, Lin 
Shaye, Ele Keats, Angus Sampson og 
Tom Fitzpatrick
Frumsýnd: 21. ágúst 

Straight Outta Compton
Drama, tónlistarmynd
Aðalhlutverk: Paul Giamatti, 
Alexandra Shipp, Rebecca Olejniczak 
og Keith Stanfield
Frumsýnd: 26. ágúst

The Man from U.n.C.L.e.
Spennumynd, gamanmynd
Aðalhlutverk: Alicia Vikander, Henry 
Cavill, Elizabeth Debicki og Armie 
Hammer
Frumsýnd: 28. ágúst

Óskarsverðlaunahafinn Jennifer 
Hudson er í viðræðum um að leika 
Arethu Franklin í mynd um ævi 
hennar. Jennifer sló í gegn í söngva-
myndinni Dreamgirls en hún 
er með einstaka og 
kraftmikla rödd 
líkt og Franklin. 
Myndin verður 
framleidd af Scott 
Bernstein sem 
framleiddi einn-
ig Straight 
Outta Comp-
ton.

Hudson vill  
leika Franklin

bíóFRéTTIRAFMæLISbARn DAGSInS FRUMSýnInGAR

Kvikmyndin Straight Outta 
Compton fór beint í efsta sæti 
yfir myndir sem höluðu inn 
mesta fjármuni í Bandaríkjunum 
um síðustu helgi. Þá var myndin 
um rappsveitina þekktu, N.W.A., 
frumsýnd. Myndin sló met yfir 
bestu frumsýningarhelgi mynda 
sem bannaðar eru börnum og 
koma út í ágúst, en American 
Pie 2 átti metið á undan.  Straight 
Outta Compton náði inn 56 millj-
ónum Bandaríkjadala síðustu 
helgi og hefur myndin nú þegar 
halað inn mun meira en fyrir-
tækið Universal lagði í hana, en 
samkvæmt bandarískum fjöl-
miðlum lagði fyrirtækið út 29 
milljónir Bandaríkjadala.

ekki sagt frá öllu
Kvikmyndin segir frá uppgangi 
N.W.A. sem naut mikilla vin-
sælda seint á níunda áratug og 
snemma á tíunda áratug síðustu 
aldar. En söguþráðurinn hefur 
verið gagnrýndur fyrir það að 
ná ekki yfir atvik sem koma 
meðlimum sveitarinnar illa. Á 
þriðjudag birtist grein á vefsíð-
unni Gawker sem fyrrverandi 
sjónvarpskonan Dee Barnes  
skrifaði. Þar segir hún frá því 
þegar Dr. Dre réðst á hana og 
barði hana illa fyrir að birta 
myndband af sveitarmeðlim-
um að tala illa um sinn fyrrver-
andi félaga, Ice Cube. Dr. Dre 
var dæmdur fyrir líkamsárás. 
Hann hálfpartinn viðurkenndi 
sök sína í viðtali skömmu eftir 
atvikið. Hann sagði þá að hann 
kæmi illa fram við alla sem 
kæmu illa fram við hann.

Mikið af mistökum
Barnes segir í grein sinni að hún 
hafi verið mjög hissa á að sjá 
ekkert minnst á þetta í mynd-
inni. „Þegar ég sat þarna í bíó-
inu og sá að söguþráðurinn hopp-
aði yfir þetta atvik spurði ég 

sjálfa mig: „Bíddu, hvað er að 
gerast?“ Eins og svo marg-
ar aðrar konur sem þekktu og 
unnu með N.W.A. upplifði ég 
mig sem fórnarlamb söguskoð-
unar í Straight Outta Compton.“ 
Dr. Dre sagði í viðtali við tíma-
ritið Rolling Stone, sem kom út í 

síðustu viku, að hann hefði gert 
fjölda mistaka á ferli sínum. Hann 
skrifar mistökin á að hafa verið 
ungur og vitlaus. „Ég er búinn að 
gjalda fyrir öll þessi mistök og það 
er ekki séns í helvíti að ég endur-
taki þau,“ lýsir rapparinn yfir. 
 kjartanatli@frettabladid.is

Umdeild en fór rakleitt á toppinn
Handritshöfundar Straight Outta Compton sagðir hlífa meðlimum sveitarinnar. Myndin setti aðsóknarmet í Bandaríkjunum í sínum flokki.

  ég er búinn að gjalda fyrir öll 
þessi mistök og það er ekki séns í 

helvíti að ég endurtaki þau.
Dr. Dre

VInSæLIR  Meðlimir N.W.A. hafa selt gríðarlega mikið af plötum í gegnum tíðina.
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Fyrir þrjá til fjóra
1 msk. ólífuolía
1 rauðlaukur, smátt skorinn
½ rautt chili, smátt skorið
3 hvítlauksrif, pressuð
2-3 meðalstórar gulrætur, smátt 
skornar
600 g nautahakk
1 rauð paprika, smátt skorin
1 græn paprika, smátt skorin
1 lítil dós gular baunir eða aðrar 
baunir sem ykkur finnst góðar

1 dós hakkaðir tómatar
1 poki Taco spice mix
3-4 dl vatn
½ tsk. cumin (ísl. broddkúmen)
nokkrir sveppir, smátt skornir 
(má sleppa, smekksatriði)
1 msk. ferskur kóríander, smátt 
saxaður
salt og pipar, magn eftir smekk
saltaðar nachos-flögur
rifinn ostur
ferskur kóríander

Við byrjum á því að hita 
olíu við vægan hita á víðri 
pönnu.Steikjum laukinn, chili, 
hvítlaukinn og gulrætur í smá 
stund.Bætum nautahakkinu 
því næst saman við (þið getið 
auðvitað notað hvaða hakk sem 
ykkur finnst best). Kryddið til 
með salti og pipar.

Ég notaði Taco spice mix að 
þessu sinni. Bætið kryddinu 

saman við og vatni, blandið 
öllu vel saman. Svo bætum við 
restinni af hráefnunum saman 
við, hrærum vel í og kryddum 
til með salti og pipar. Gott er að 
leyfa þessu að malla við vægan 
hita í 15-20 mínútur.

Hitið ofninn í 180°C. Hellið 
blöndunni í eldfast mót. Stingið 
mörgum nachos-flögum með-
fram forminu. Sáldrið ferskum 

osti yfir réttinn og í lokin er gott 
að saxa niður ferskan kóríander 
og setja smá ofan á. Bakið í 
ofni í 10-12 mínútur eða þar til 
osturinn er gullinbrúnn.

Gott er að hafa með 
herlegheitunum ferskt 
gvakamóle og heimagert salsa.

Uppskriftin var tekin af  
evalaufeykjaran.com

Frábær fimmtudagsréttur sem flestir falla fyrir

Fræga fólkið 
á ferð og flugi

HRess  Leikarinn Terry Crews hoppaði hæð sína á Teen Choice Awards sem fram 
fóru í Los Angeles á sunnudaginn, en margir kannast sjálfsagt við hann úr myndinni 
White Chicks.  NordiCpHoToS/GeTTy

Með plásTUR  Leikarinn Mickey rourke 
var með plástur á nefinu í Los Angeles 
á dögunum þegar hann  fór út að borða 
með góðvini sínum Giuseppe Franco.

sTóRlAx  Leikarinn Jack Nicholson 
mætti í góðu stuði á góðgerðarviðburð-
inn Apollo in the Hamptons í New york.

HlæjAnDI  Söngkonan iggy Azalea var greinilega í góðu skapi á 
hundrað ára afmælishátíð Bonds í Sydney á dögunum.

UMkRInGD 
 Leikkonan 
Kristen Stew-
art, sem flestir 
þekkja úr 
Twilight-mynd-
unum mætti á 
frumsýningu 
nýjustu kvik-
myndar sinnar 
American Ultra, 
í Los Angeles, á 
þriðjudaginn.

Í GóðUM GÍR  Leikkonan Laverne 
Cox kíkti í heimsókn í spjallþátt-

inn Good Morning 
America og gaf sér 
tíma til að stilla 
sér upp fyrir ljós-
myndara á leið af 
settinu.

BoðAR FRIð  Tónlistar-
maðurinn og leikarinn 

Lenny Kravitz var á 
röltinu í West Village 

í New york en gaf 
sér tíma til þess að 

skella í eina pósu.

Í GRÍnGÍR  Það var stutt í grín og glens hjá 
Cheryl Fernandez-Versini þegar hún kynnti 
nýtt ilmvatn í London á dögunum.
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Tilboðin gilda 20. ágúst – 23. ágúst 2015
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. |  Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.  | Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

KjúKlingabringur 
900 gr 

1.391 
ÁÐur 1.761 Kr/pK

-21%

kræsingar & kostakjör

spelt brauÐ 
myllan - 500 gr 

389  
Kr/stK

2  
fyrir

1

berja-   dagar

dit valg smoothie. 
600 g - gulur/rauÐur 

479 
ÁÐur 599 Kr/pK

-20%

bbQ leggir
magnpoKi 

698 
ÁÐur 895 Kr/Kg

-22%
KjúKlingabringa

appelsínumarinering 

1.883 
ÁÐur 2.384 Kr/Kg

-21%

brómber 
125 gr 

384 
ÁÐur 549 Kr/pK

-30%

rifsber 
125 gr 

349 
ÁÐur 498 Kr/pK

-30%

blÁber 
driscolls -510 gr 

895 
ÁÐur 1.279 Kr/pK

-30%
hindber 

125 gr 

349 
ÁÐur 498 Kr/pK

-30%

jarÐarber 
250 gr 

335 
ÁÐur 479 Kr/pK

-30%

blÁber 
125 gr 

349 
ÁÐur 498 Kr/pK

-30%

narslblöndur 
50 gr 

179 
ÁÐur 229 Kr/pK

-22%

næringarstyKKi 
4 teg.- 35 gr 

149 
ÁÐur 189 Kr/stK

-21%
Heilnæmir naslpokar  
& næringarstykki  
í skólanestið



„Við eigum allar ótrúlega vel 
saman, erum góðar vinkonur og 
virkum vel saman í hóp,“ segir 
Hildur Ýr Jónsdóttir, einn af með
limum spunaleikhópsins Fem
prov, en hópinn skipa þær Berta 
Andrea Snædal, Júlíana Kristín 
Liborius Jónsdóttir, María Rós 
Kristjánsdóttir og Silja Rós Ragn
arsdóttir. Þær störfuðu saman 
í Stúdentaleikhúsinu og þaðan 
spratt hugmyndin að leikhópnum.

Verkið er frumraun leikhóps
ins og fjallar um kynjamisrétti í 

daglegu lífi og segir Hildur það 
tengjast beint inn í þá umræðu 
sem hefur verið áberandi á sam
félagsmiðlum um #6dagsleikann, 
#þöggun, #konurtala og Free the 
nipple.

„Við erum allar konur og það er 
alltaf mikilvægt að koma svona 
málefnum á framfæri hvort sem 
það er í gegnum list eða eitthvað 
annað,“ segir hún og bætir við: 
„Þegar umræður spretta upp og 
eru í gangi vaknar eitthvað hjá 
manni sjálfum og maður áttar sig 

á einhverju sem maður leit alltaf 
fram hjá.“

Hildur segir í raun ekkert fast 
form vera á sýningunni og áhorf
endum sé velkomið að stíga á svið 
og segja frá sinni reynslu.

„Þetta verður einhvers konar 
gjörningur og það verður ákveðið 
flæði þar sem við erum með játn
ingar, opnum okkur og við ætlum 
að dansa. Þetta verður svona pop
in gjörningur þar sem þú getur 
komið og farið hvenær sem er,“ 
segir Hildur, en þær gera ráð fyrir 

að sýningin standi yfir í rúmlega 
klukkustund og verður verkið sýnt 
á Gauknum klukkan 16.30 á Menn
ingarnótt.

Þó að umfjöllunarefnið sé að 
mörgu leyti alvarlegt segir Hild
ur þær samt sem áður stefna á að 
hafa verkið skemmtilegt og það 
að taka þátt í umræðunni sé mik
ilvægur liður í að aflétta skömm 
og þöggun. „Þetta er þungt efni 
en við ætlum líka að reyna að hafa 
þetta skemmtilegt. Það á ekki að 
ríkja nein skömm yfir þessu.“  - gló

Fjalla um kynjamisrétti og vilja aflétta skömm
Spunaleikhópurinn Femprov flytur dansverk um kynjamisrétti í daglegu lífi. Áhorfendum boðið upp á svið.

Litríkar  Hópurinn mun skarta fötum 
og fylgihlutum hönnuðum af Rakel 
Blom.  MYND/BjoRNSNoRRi

Tónlistarmaðurinn Bjarni Lárus 
Hall, betur þekktur sem Baddi 
í Jeff Who?, hefur skotist upp 
á stjörnuhimininn í Hollandi 
undan farna daga því hann syng
ur í vinsælu lagi þar í landi um 
þessar mundir. Með Badda syng
ur hollenski tónlistarmaðurinn 
Sam Knoop en lagið ber nafnið 
Niets Lijkt Te Gebeuren. 

„Ég kynntist manni sem heitir 
Andy, sem er umboðsmaður Sams, 
og hann bað mig um að syngja 
lagið fyrir sig og ég söng það og 
sendi honum það út,“ segir Baddi 
um upphafið. Lagið er upphaflega 
eftir skosku rokkhljómsveitina Del 
Amitri.

Kynni hans og Hollendinganna 
má rekja til þess þegar Baddi 
leysti trúbador í miðbæ Reykja
víkur af um stundarsakir og tók 
eitt lag, sem heillaði Hollending
ana upp úr skónum. 

„Bróðir umboðsmannsins 
kom til mín og spurði mig: Ertu 
söngvarinn í Jeff Who? og sagð
ist vera mikill aðdáandi og vildi 
kynna mig fyrir bróður sínum, 
Andy. Þegar ég kynntist Andy þá 
spurði hann hvort ég gæti samið 

lög fyrir skjólstæðing sinn sem er 
Sam Koop,“ útskýrir Baddi.

Hollendingarnir vildu einnig 
fá myndband af Badda syngja og 
spila lagið sem Sam notaði svo á 
tónleikum. 

„Við tókum dúett, því hann 
varpaði myndbandinu af mér 
spila og syngja lagið á skjá þann
ig að við spiluðum saman á tón
leikunum,“ segir Baddi léttur 
í lundu. Upp úr þessum dúett 
þeirra félaga spratt hugmynd 
Hollendinganna um að gera tón
listarmyndband þar sem Sam 
Koop og Baddi syngja lagið 
saman. Myndbandið varð strax 
ákaflega vinsælt. 

„Myndbandið var komið með 
um 65 þúsund „views“ á fimm 
dögum og er víst núna í mikilli 
spilun í hollensku útvarpi. Lagið 
er líklega að fara í svokallaða 
Aspilun  í hollenska ríkisútvarp
inu,“ segir Baddi, en hann er ein
mitt á leið í viðtal við hollenska 
ríkisútvarpið í dag.

Fyrir utan útvarpsspilunina 
er myndbandið við lagið mest 
umbeðna myndbandið á sjón
varpsstöð sem heitir Oranje TV 

í Hollandi. „Þetta er einhvers 
konar MTVstöð Hollands.“ Lagið 
er einnig komið út á Spotify.

Spurður út í hvort Jeff Who? 
sé einnig á leið til Hollands segir 
Baddi að svo sé ekki. 

„Ekki nema Jeff Who? fari í 
massíva spilun í Hollandi, þá 
veit maður aldrei,“ segir hann og 
hlær.

Baddi segist stefna á frekara 
samstarf með Sam og gerir ráð 
fyrir að semja fleiri lög fyrir hol
lenska tónlistarmanninn. 

„Ég veit ekki alveg hvernig 
þetta verður en það væri fínt að 
semja fyrir hann, sérstaklega 

ef hann er að verða svona stór,“ 
bætir hann við.

Baddi hefur nú þegar látið Hol
lendinginn hafa lag sem hann og 

píanóleikarinn Valdimar Krist
jónsson sömdu og er væntanlegt 
til útgáfu í Hollandi. 
  gunnarleo@frettabladid.is

Hefur skotist upp á stjörnuhimininn 
í Hollandi á undanförnum vikum 
Tónlistarmaðurinn Bjarni Lárus Hall, sem er einnig þekktur sem Baddi í jeff Who?, syngur dúett með hollenska tónlistarmanninum 
Sam Knoop en lagið er mjög vinsælt þar í landi. Myndbandið við lagið er einnig eitt það mest umbeðna á sjónvarpsstöðinni oranje TV.

Heitur í HoLLandi   Tónlistarmaðurinn Bjarni Lárus Hall hefur áhuga á frekara 
samstarfi við hollenska tónlistarmanninn Sam Knoop en þeir syngja eitt vinsælasta 
lag Hollands um þessar mundir.   FRéTTaBLaðið/STeFÁN

SkjáSkot  Hér sjáum við Badda í sjónvarpinu á myndinni. Myndbandið er eitt mest umbeðna myndbandið á sjónvarpsstöðinni oranje TV í Hollandi.  MYND/SKjÁSKoT

Myndbandið 
var komið með um 65 

þúsund „views“ á fimm 
dögum og er víst núna í 

mikilli spilun í hollensku  
útvarpi. Lagið er líklega 

að fara í svokallaða  
a-spilun í hollenska  

ríkisútvarpinu.
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Gunnhildur 
Jónsdóttir
gunnhildur@frettabladid.is

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

AKUREYRI
KEFLAVÍK

EGILSHÖLLÁLFABAKKA

THE GIFT   KL. 10:45
VACATION   KL. 5:50 - 8 - 10:10
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 8
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50

VACATION                                                   KL. 5:50 - 6:50 - 8 - 9 - 10:20
VACATION VIP   KL. 5:50 - 8
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 5:15 - 8 - 10:45
MISSION: IMPOSSIBLE VIP KL. 10:20
ANT-MAN 2D   KL. 8 - 10:45
THE GALLOWS   KL. 10:45
SKÓSVEINARNIR ÍSLTAL 2D  KL. 5:50
INSIDE OUT ÍSLTAL 2D  KL. 5:50
JURASSIC WORLD 2D  KL. 8

HITMAN: AGENT 47  KL. 5:50 - 8 - 10:10
VACATION   KL. 5:40 - 8 - 10:45
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 5:20 - 8 - 10:20
FANTASTIC 4   KL. 10:30
ANT-MAN 2D   KL. 5:30 - 8

VACATION   KL. 5:50 - 8 - 10:20
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 6 - 9 - 10:30
MAGIC MIKE XXL  KL. 8
INSIDE OUT ENSKT TAL 2D  KL. 5:50

HITMAN: AGENT 47  KL. 8
THE GIFT   KL. 10:10
VACATION   KL. 8
MISSION: IMPOSSIBLE  KL. 10:10

bbiibbibibibibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiibbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooobbbbiiiioooooiiiiioooooooooooo................ ssssssssssssssssssssssssiiissssssiisisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssiissssssssssssssssssssssssssSSSSAAAMMMMMMMSAMSAMSAMSSAMASSSAAAASSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbMMMMMMMMMMMMMMMMMMMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbSSAASSSSSSAAAAAAAAAAAASSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASASSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAASSSSAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMM

SÆTI


EMPIRE


TOTAL FILM


VARIETY


THE HOLLYWOOD REPORTER


VARIETY

Það muna allir eftir ógleymanlegu grínmyndunum um 
Griswold fjölskylduna. Nú er komið að syninum að fara með 

sína fjölskyldu í frí!


MATT SULLIVAN - IN TOUCH

“BRJÁLÆÐISLEGA FYNDIÐ 
FRAMHALD”

yyyyldu d í frí!

JAMES OSTER - JOBLO

“VACATION ER FYNDNASTA 
MYND ÁRSINS”

DAVE KARGER - FANDANGO

“ÉG HEF EKKI HLEGIÐ SVONA 
OFT UPPHÁTT Í LANGAN TÍMA”

Sýningartímar á eMiði.is og miði.is

Daily with english subtitle at 17.30
at Haskolabio University CinemaABSOLUTELY ANYTHING 6, 8, 10

THE GIFT 5:40, 8, 10:20
TRAINWRECK 8
MINIONS - ENS TAL 2D 6
MISSION IMPOSSIBLE 10:35

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

Ríkissjónvarpið sýndi kvikmynd-
ina Benjamín dúfa um helgina 
en hún hefur setið fast í Íslend-
ingum frá því að hún kom út 
árið 1995. Viðbrögðin við sýn-
ingu myndarinnar á sunnudag-
inn voru mikil og loguðu net-
heimar. Mörgum þótti of mikið 
að sýna svo þunga og sorglega 
mynd á sunnudagskvöldi þegar 
margir eru litlir í sér. Enn fleiri 
sögðu frá því að hún vakti upp 
tilfinningar og minningar sem 
þeir höfðu ekki áður kannast við. 
Sturla Sighvatsson lék Benjamín 
dúfu en síminn hans stoppaði 
ekki á sunnudagskvöldið á meðan 
myndin var í sýningu. Unnið er 
að því að endurvinna myndina og 
gefa hana út í HD í lok árs.

„Ég kveikti á henni í svona tíu 
mínútur á sunnudaginn, aðal-
lega vegna þess að það voru allir 
að senda mér SMS og skilaboð 
á Facebook. Það er alltaf jafn 
gaman að horfa á hana en ég 
upplifi hana allt öðruvísi en allir 
aðrir. Ég upplifi hana ekki sem 
sögu heldur sem minningar af 
fólkinu sem ég var að vinna með 
og tímanum sem ég eyddi á töku-
stað,“ segir Sturla en hann var 12 
ára þegar myndin var tekin upp.

Það er algengt að fólk tengi 
hann við þetta eftirminnilega 
hlutverk en hann hefur ekki 
mikið unnið að leiklist seinustu 
20 árin. „Ég hef haldið mig „off-
screen“ lengi og verið mikið að 
talsetja myndir. Ætli ég hafi ekki 
talað inn á 50 myndir í fullri 
lengd. Ég tek ennþá að mér stök 
verkefni í talsetningu. Benja-
mín dúfa kemur samt ennþá upp 
í umræðuna og hefur haft áhrif á 
fyrsti kynni mín við fólk.“

Myndin hefur verið eftir-
minnileg í hugum Íslendinga 
enda hefur hún elst vel. „Það eru 
nokkrar ástæður fyrir að hún er 
svona eftirminnileg. Hún endar 
ekki eins og flestar myndir. End-
irinn er einstaklega sorglegur 
sem er mjög óvenjulegt í svona 
barnamyndum. Önnur ástæða er 
líka að þú veist í raun ekki hve-
nær hún gerist. Að því leyti er 
hún tímalaus, þú veist ekki hvort 
hún gerist á sjötta eða sjöunda 
áratugnum.“

Sturla hafði ekki hugmynd um 
að RÚV ætlaði að sýna myndina 
en það eru liðin þó nokkur ár 

frá því að hún var sýnd síðast. 
Nú eru framleiðendur og leik-
stjóri myndarinnar að endur-
vinna myndina og betrumbæta 
gæði hennar. „Þeir eru með film-
una og eru að breyta henni yfir 
í „high definition“ gæði. Þetta 
verður algjör bylting en hún 
verður endurútgefin á DVD og 
Blu-ray. Það væri gaman að sjá 
hana líka aftur í bíó.“

Alltaf þekktur sem Benjamín dúfa
Kvikmyndin Benjamín dúfa var sýnd í sjónvarpinu um helgina og á meðan loguðu netheimar enda ein minnisstæðasta mynd sem framleidd 
hefur verið hér á landi. Sturla Sighvatsson lék Benjamín en hann segir að síminn hafi ekki stoppað á meðan myndin var sýnd um helgina.

MINNISSTÆÐ  Þeir sem hafa séð Benjamín 
dúfu muna líklegast aldrei gleyma henni. 

BENJAMÍN DÚFA  Það eru fáir Íslendingar sem hafa ekki séð þessa mögnuðu mynd. 
 mynd/aðSend

KENNDUR VIÐ BENJAMÍN  Sturla segir það hafa áhrif á fyrstu kynni við fólk þegar Benjamín dúfa kemur upp í umræðunni.  mynd/anTOn BRInK

Ég hef haldið mig 
„off-screen“ lengi og 

verið mikið að talsetja 
myndir. Ætli ég hafi ekki 

talað inn á 50 myndir í 
fullri lengd.
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Vertu eins og  
heima hjá þér

ELLY 
Þriggja sæta sófi.  
Litir: Ljósgrár,  grár  
og Town dökkgrár.
Stærð: 183 x 82 x 85 cm

ALABAMA 
Hornsófi með tungu. Hægri og 
vinstri tunga. Slitsterkt áklæði, 
grátt eða antrazit. 
Stærð: B:340 D:240/163 cm 

 219.990 kr.   299.990 kr.

ASTRO
Hefur verið 
ófáanlegur 
í 30 ár. Litir:  
Grár, dökkgrár, 
rauður og
appelsínugulur.  
Stærð: 77 × 73 × 82 cm

 49.990 kr.   59.990 kr.

1. EG Nordic ljós 18 cm (til í fleiri stærðum) 13.990 kr.  2. Paul Pava vasi eða 
kanna 23 cm 3.990 kr. 3. Iittala Kivi kerta stjaki. Verð 5.990 kr. 4. IVV Iroko 
glas, 30 cl  1.990 kr.  5. IVV Iroko kanna 1,6 l. 7.990 kr.  6. Marlux piparkvörn 
30 cm. 12.990 kr. 7. Broste lukt 73,5 cm. 12.990 kr. 16.490 kr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 79.990 kr.  99.990 kr.

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

10 – 18  virka daga
11 – 17  laugardaga
13 – 17  sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

www.husgagnahollin.is 
558 1100



Sport

Fótbolti  Íslenskt karla l ið 
fékk að mæta Íslendingaliði í 
Evrópukeppninni í sumar og 
nú verður spennandi að vita 
hvort íslenskt kvennalið verði 
jafn „heppið“ með mótherja. 
Íslandsmeistarar Stjörnunnar 
fá að vita það í hádeginu í 
dag hvaða mótherjar bíða 
Garðabæjarliðsins í 32 liða úrslitum 
Meistaradeildarinnar.

Stjörnukonur tryggðu sér sæti í 
32 liða úrslitunum með flottum 2-0 
sigri á Apollon úti á Kýpur á sunnu-
daginn en Stjarnan var með fullt hús 
og markatöluna 11-0 í sínum riðli.

Stjarnan er í neðri styrkleika-
flokki í drættinum og það er því 
þegar ljóst að mótherjar liðsins í 
fyrstu umferð útsláttarkeppninnar 
verða mjög sterkir.

Stjörnukonur hafa tvisvar áður 
komist í 32 liða úrslitin og í bæði 
skiptin mætt rússnesku liði. Þessi 

rússnesku lið eru tvö af sextán 
liðum sem Stjarnan getur lent á móti. 
Stjarnan tapaði fyrir Zvezda-2005 í 
32 liða úrslitunum í fyrra og fyrir 
Zorkiy Krasnogorsk þegar Stjarnan 
spilaði sína fyrstu Evrópuleiki 2012.

Íslenskir meistarar ættu nú að 
vera búnir að fá sinn skammt af 
rússneskum liðum því rússnesk lið 
hafa slegið íslensk lið út úr 32 liða 
úrslitunum undanfarin þrjú ár. Þór/
KA datt úr fyrir Zorkiy sumarið 
2013. 

Tvö Íslendingalið eru í efri 
styrkleikaflokknum og íslenskar 
landsliðskonur gætu því verið á 
leiðinni heim til Íslands í keppnisferð 
lendi lið þeirra á móti Stjörnunni.

Þetta eru sænsku meistararnir í 
Rosengård og ensku meistararnir í 
Liverpool. Sara Björk Gunnarsdóttir, 
fyrirliði íslenska landsliðsins, spilar 
með Rosengård og er á góðri leið að 
vinna sænska titilinn í fjórða sinn 

á fimm árum. Katrín Ómarsdóttir 
spilar með Liverpool þar sem 
hún hefur orðið enskur meistari 
undanfarin tvö ár.

Þýsku risarnir FFC Frankfurt 
(ríkjandi Evrópumeistarar) og Wolfs-
burg (unnu 2013 og 2014) eru engin 
draumalið til að mæta á þessu stigi 
og þá hafa frönsku liðin Olympique 
Lyon og Paris Saint-Germain bæði 
komist áður langt í keppninni.

Dregið verður í 32 liða úrslitin í 
höfuðstöðvum UEFA í dag klukkan 
11.30 að íslenskum tíma.

Það er annars stutt stórra 
högga á milli hjá Stjörnuliðinu 
sem kom heim frá Kýpur á 
þriðjudaginn og mæta Breiðablik 
á morgun í hálfgerðum úrslitaleik 
um Íslandsmeistaratiti l inn. 
Bikarúrslitaleikurinn er síðan eftir 
rúma viku en Stjörnuliðið þarf að 
klára tvo leiki í Pepsi-deildinni fyrir 
þann leik.   - óój

Stjörnukonur geta mætt bæði Söru björk og Katrínu
Dregið í 32 liða úrslit Meistaradeildar kvenna í fótbolta í dag. Kvennalið Stjörnunnar hefur farið til Rússlandi í síðustu tvö skiptin.

Handbolti „Við getum verið svekkt-
ir yfir úrslitunum en við getum ekki 
verið svekktir yfir vinnuframlagi 
leikmannanna í leiknum. Þeir börð-
ust allir sem einn gegn besta liðinu 
sem við höfum mætt hingað til á 
þessu móti,“ sagði Einar Guðmunds-
son, niðurlútur, að leik loknum í gær.

Karlalandslið Íslands í handbolta, 
skipað leikmönnum 19 ára og yngri, 
tapaði grátlega með einu marki fyrir 
Slóveníu í undanúrslitum heims-
meistaramótsins en íslenska liðið 
leiddi um tíma með fimm mörkum 
í leiknum.

„Heilt yfir var þetta hörku leik-
ur en því miður var þetta ekki nóg 
í dag. Fyrir mót var talið víst að 
Slóv enía eða Frakkland myndu taka 
þetta og þetta slóvenska lið sigraði 
á Ólympíuleikum æskunnar í fyrra 
sem er gott dæmi um hversu sterkt 
lið þetta er. Við vissum að við værum 
ólíklegri aðilinn fyrir leikinn en við 
áttum frábæra möguleika til þess að 
vinna í dag sem við náðum því miður 
ekki að nýta okkur.“

Frábær fyrri hálfleikur
Íslenska liðið lék frábærlega í fyrri 
hálfleik í gær og náði um tíma fimm 
marka forskoti. Gekk varnarleikur-
inn vel og fyrir aftan vörnina var 
Grétar Ari Guðjónsson í miklu stuði. 
Leiddi það til þess að íslenska liðið 
fékk fjölda hraðaupphlaupa.

„Þeir áttu í miklum erfiðleikum 
gegn varnarleiknum okkar í byrjun 
leiksins. Þeir vilja spila hratt en 5-1 
vörnin okkar setti þá í mikil vand-
ræði allan fyrri hálfleikinn. Varn-
arleikurinn og hraðaupphlaupin 
voru góð í fyrri hálfleiknum en 
mér fannst sóknarleikurinn svolítið 
stirður enda var mikil harka í þess-
um leik,“ sagði Einar sem fannst 
dómarar leiksins ekki jafn flautu-
glaðir í leiknum og oft áður.

„Ég er ekki að segja að við höfum 

tapað þessu vegna dómaranna en 
báðir aðilar komust upp með peysu-
tog og annað sem er yfirleitt flautað 
á. Það var leyfð meiri harka í þess-
um leik heldur en í öðrum leikjum og 
fyrir vikið varð þetta öðruvísi leikur 
en aðrir leikir okkar hingað til.“

 
Þeir tóku yfir í seinni
Íslenska liðið svaraði áhlaupi Sló-
venanna þegar tíu mínútur voru 
liðnar af seinni hálfleik en slóv-
enska liðið tók öll völd á vellinum 
korteri fyrir leikslok.

Sneru þeir stöðunni sér í hag á 
tíu mínútna kafla og tókst íslensku 
strákunum ekki að vinna upp 
tveggja marka forskot Slóvena á 
síðustu mínútum leiksins.

„Slóvenarnir náðu frumkvæðinu 
þarna um miðjan seinni hálfleikinn 
og við lentum einfaldlega skrefinu 
á eftir. Það var alveg sama hvað 
við gerðum, við reyndum að taka 
leikhlé en það skilaði ekki sínu. 
Þeir náðu að spila sinn leik á sínum 
mikla hraða og fyrir vikið náðum 
við aldrei að brjóta á þeim.“

Einar taldi að mikilvægasta 
stundin væri þegar Ísland var 
manni fleiri en slóvenska liðið náði 
að saxa á forskotið.

„Í svona leik þarf allt að ganga 
upp og undir lokin var allt að ganga 
hjá þeim. Fram að því fannst mér 
varnar leikurinn halda vel en svo 
fóru fráköstin, skotin, markvarslan 
og allt þetta að detta þeim í hag.“

Þurfa að vera tilbúnir 
Ísland leikur lokaleik sinn á 
mótinu gegn Spáni á morg-
un upp á bronsverðlaunin en 
Ísland vann leik liðanna í riðla-
keppninni 25-24. Einar segir 
að menn mæti tilbúnir til leiks 
þrátt fyrir svekkelsið í gær. 
„Ég sagði við strákana að þeir 
fengju klukkutíma til þess að 
vera svekktir og svo þyrftu þeir að 
hefja undir búninginn. Við vorum 
búnir að vinna tuttugu leiki í röð 
fyrir það og þeir geta verið stolt-
ir af því,“ sagði Einar en íslenska 
liðið flýgur heim frá Rússlandi 
snemma daginn eftir og kemur til 
landsins í fyrramálið.
  kristinnpall@365.is

Frábærir möguleikar á að vinna
Þjálfari íslenska liðsins var stoltur af sínum strákum þrátt fyrir naumt tap gegn Slóveníu í undanúrslitum HM 19 ára landsliða í Rúss-
landi í gær. Íslensku strákarnir lögðu allt í leik gegn sigurstranglegasta liði mótsins en náðu ekki að halda út í seinni hálfleiknum. 

StríðSmenn  Einar sagðist ekki geta gagnrýnt leikmenn sína eftir baráttu þeirra í gær.  fRéttablaðið/iHf

ForySta liðanna í
undanúrS.leiKnum

aFtur til rúSSlandS?  Ásgerður Stefanía baldurs-
dóttir, fyrirliði Stjörnunnar.  fRéttablaðið/Valli

til íSlandS?  Katrín (fyrir 
ofan) spilar í liverpool og 
Sara björk  með Rosengard.

Ísland 
komst í 
4-0 strax 
í upphafi 
leiksins og 
náði tvisvar 
sinnum 
fimm marka 
forskoti í 
kringum 
hálfleikinn.

Slóvenar 
komust í 
fyrsta sinn 
yfir í leikn-
um þegar 
aðeins rétt 
rúmar fjórar 
mínútur 
voru eftir af 
honum. 

Fótbolti tvö mörk á þriggja mínútna kafla undir lokin 
tryggðu Selfossi 3-1 sigur á Val í 14. umferð Pepsi-deildar 
kvenna í gær. Þrátt fyrir sigurinn er Selfoss enn í 4. sæti 
deildarinnar, nú með 26 stig, einu stigi á eftir Þór/Ka 
sem er í 3. sætinu. Valur er hins vegar í 6. sæti og hefur 
tapað þremur leikjum í röð með markatölunni 2-12.

Guðmunda brynja Óladóttir kom Selfossi yfir á 
16. mínútu með marki af vítapunktinum en Mist 
Edvardsdóttir jafnaði metin níu mínútum síðar, einnig 
úr vítaspyrnu. Staðan var 1-1 í hálfleik og allt fram 
á 84. mínútu þegar Dagný brynjarsdóttir kom 
heimakonum aftur yfir.

Það var svo jamaíski framherjinn Donna 
Kay Henry sem gulltryggði sigur Selfyssinga sem mæta 
Stjörnukonum í úrslitaleik borgunarbikarsins 
laugardaginn 29. ágúst næstkomandi.  - iþs

dagný og donna tryggðu sigurinn
Fótbolti tveir íslenskir 
landsliðsmenn voru á ferðinni í 
gær í umspili um sæti í riðlakeppni 
Meistaradeildar Evrópu.

Kári Árnason lék allan leikinn fyrir 
Malmö sem tapaði 3-2 fyrir Celtic 
á útivelli. Staðan var 3-1 allt fram á 
fimmtu mínútu í uppbótartíma þegar 
Svíarnir minnkuðu muninn og komu 
sér þannig í fína stöðu fyrir seinni 
leikinn í Malmö á þriðjudaginn. Það 
gekk ekki jafnvel hjá birki bjarnasyni 
og félögum hans í basel sem gerðu 
2-2 jafntefli við Maccabi tel-aviv á 
heimavelli og eiga því erfitt verkefni 
fyrir höndum í seinni leiknum. - iþs

malmö í góðri stöðu

SveKKjandi  Kári Árnason horfir á leigh Griffith skora fyrsta mark Celtic gegn 
Malmö á Celtic Park í gær.  fRéttablaðið/GEtty
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Með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana. 

Snjöll lýsing!
Sjórnaðu lýsingunni með appi!

Húsasmiðjan býður eitt mesta úrval landsins af Osram perum
Sjá meira úrval af perum á www.husa.is

2.095 kr

FRÁBÆRT VERÐ

1.495 kr

FRÁBÆRT VERÐ

1.895 kr

FRÁBÆRT VERÐ

1.895 kr

FRÁBÆRT VERÐ

13.195 kr

STARTPAKKI OG PERA

2.O95 kr

FRÁBÆRT VERÐ

2.529 kr

FRÁBÆRT VERÐ

1.795 kr

FRÁBÆRT VERÐ

6W E14 
15.000 klst. líftími
6189073

6W E27 15.000 klst. líftími
6189059

3,9W GU10 36° geisli  
15.000 klst. líftími
6041106

3,6W GU10, 36° geisli  
25.000 klst. líftími 
dimmanleg
6189051

6W E14  
20.000 klst. líftími
6189069

6W pera E27 
25.000 klst. líftími
dimmanleg
6189061

10W pera E27 
15.000 klst. líftími, 
6041088

OSRAM LED 
KÚLUPERA

OSRAM LED

OSRAM LED
OSRAM LEDOSRAM LED 

KERTAPERA

OSRAM LED
OSRAM LED

1.895
FRÁBÆRT VERÐ

3,9W GU10 36° geisli 
15.000 klst. líftími
6041106

OSRAM LED

Sjá meira úrval af perum á www.husa.is

6W E14 
20.000 klst. líftími
6189069

OSRAM LED 
KERTAPERA

1.895
FRÁBÆRT VERÐ

3,6W GU10, 36° geisli 
25.000 klst. líftími 
dimmanleg
6189051

20.000 klst. líftími

OSRAM LEDOSRAM LED 
KERTAPERA

1.495
FRÁBÆRT VERÐ

6W E27 15.000 klst. líftími
6189059

OSRAM LED

1.795
FRÁBÆRT VERÐ

10W pera E27 
15.000 klst. líftími, 
6041088

OSRAM LED

2.529
FRÁBÆRT VERÐ

6W pera E27 
25.000 klst. líftími
dimmanleg
6189061

OSRAM LED

2.095
FRÁBÆRT VERÐ

6W E14 
15.000 klst. líftími
6189073

OSRAM LED 
KÚLUPERA

Osram 
kynning 

föstudaginn 21. ágúst 
milli kl. 14 - 17 

í ljósadeild verslunar 
okkar í Skútuvogi
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fótbolti „Auðvitað er þetta ekki 
boðlegt hjá stjórnarmanninum,“ 
segir Sverrir Einarsson, formaður 
knattspyrnudeildar Fram, en ótrú-
legt atvik átti sér stað á leik Fram 
og Selfoss á þriðjudag.

Þá vatt Viðar Guðjónsson, 
stjórnar maður í Fram, sér upp að 
Pétri Péturssyni, þjálfara liðsins, í 
miðjum leik og vildi eiga orðaskipti 
við hann. Pétur tók það óstinnt upp, 
ýtti Viðari frá sér og sagði honum 
að „drulla“ sér í burtu. Hvorki 
Pétur né Viðar vildu ræða málið 
við íþróttadeild í gær.

„Stjórnarmaður á ekkert erindi 
við þjálfarann meðan á leik stend-
ur. Hann baðst líka afsökunar á 
þessu eftir leik. Það hefði verið 
gjörsamlega glórulaust hjá honum 
að gera þetta á þessum tímapunkti. 
Ef stjórnarmaður hefur eitthvað að 
segja við þjálfarann þá á hann að 
ræða það fyrir leik eða eftir leik.“

Þessi uppákoma kristallar að 
mörgu leyti ástandið hjá þessu 
gamla stórveldi. Það er í frjálsu 
falli og gæti fallið um tvær deildir 
á tveimur árum. Það er ansi mikið 
fyrir félag með glæsta sögu og sem 
vann bikarkeppnina árið 2013.

Fram er aðeins tveimur stigum 
frá fallsæti í 1. deild og á mjög erf-

iða leiki eftir. Þar á meðal gegn 
tveimur efstu liðunum og svo eru 
útileikir gegn Grindavík og HK.

„Þegar menn eru svekktir og 
fúlir þá eru allir óánægðir. Þetta 
eru vonbrigði fyrir alla sem að 
þessu koma. Við erum keppnis-
menn og okkur líður ekki vel með 
stöðuna. Þetta er skelfilegt,“ segir 
Sverrir en hann hefur ekki þorað 
að hugsa það til enda ef Fram fellur 
niður í 2. deild. „Það yrði skelfilegt. 
Ég er reyndar að vinna við sorglega 
hluti alla daga þannig að ég yrði 
betur í stakk búinn að taka því en 
margir aðrir,“ segir formaðurinn 
kíminn en hann er útfararstjóri.

„Ef menn girða sig í brók og 
taka mannalega á hlutunum þá er 
þetta hægt. Við höfum líka verið 
mjög óheppnir og misst fimm 
menn út á síðustu vikum. Tveir 
með hettusótt og svo meiðsli. Það 
dettur líka ekkert með okkur í 
sumar. Þetta er allt stöngin út að 
þessu sinni.“

Fram féll úr Pepsi-deildinni 
síðasta sumar og Bjarni Guðjóns-
son hætti þá með liðið. Í kjölfar-
ið missti Fram heilt lið frá sér. 
Sú uppbygging sem átti að vera í 
gangi var fokin út um gluggann. 
Þjálfarinn sem tók við, Kristinn 

R. Jónsson, hætti svo og Pétur Pét-
ursson tók við.

„Þetta er búið að vera streð hjá 
okkur og pirringur kominn í allt 
hjá okkur. Við megum ekki við 
því heldur verðum við að standa 
saman. Það er fullt af stigum í pott-
inum og við megum ekki við því að 
hengja haus núna.“

Fyrir utan öll áföllin á vellin-
um þá hefur félagið staðið í flutn-
ingum upp í Úlfarsárdal. Loksins 
komið með alvöru heimavöll en 
mikið vantar upp á aðstöðuna. Það 
mun líklega taka smá tíma að gera 
Grafarholtsbúa að Frömurum en 
Sverrir horfir björtum augum til 
framtíðarinnar.

„Fram hefur verið í fallbaráttu 
og ströggli í um 25 ár. Við vinnum 
bikarinn 2013 en borgum með 
okkur í næsta leik því það mættu 
svo fáir. Það hafa ekki komið upp 
leikmenn í mörg ár. Þegar það er 
ekki hægt að byggja félag upp á 
heimamönnum þá verður þetta 
alltaf erfitt. Það er nóg af 
iðkendum samt og þarf að 
halda vel utan um unga 
fólkið okkar. Ef það er 
gert þá eru okkur allir 
vegir færir,“ segir Sverr-
ir bjartsýnn og bætir við að 

fjárhags-
staða 
deildar-
innar 

sé fín.
„Það er 

svo sannar-
lega ekki neinn byr með 
okkur núna heldur blæs 
hraustlega á móti. Allar 
brekkur sem eru upp 
enda með því að maður 
fer niður. Fram verð-
ur ekki lagt niður og 
við verðum að halda 
áfram. Nú erum við 
komnir með heimili 
líka og erum ekki 
gestir lengur 
á „okkar“ 
heima-
velli. 

Það 
tekur tíma 

að koma sér 
fyrir á nýju heim-

ili. Það tekur tíma að 
breyta og laga þar til maður 

verður ánægður. Ég hef trú á 
því að Framarar verði ánægðir 

með þetta síðar.“
 henry@frettabladid.is

Alltaf stöngin út hjá okkur
Sverrir Einarsson, formaður knattspyrnudeildar Fram, er bjartsýnn á framtíð félagsins 
þótt það eigi það á hættu að falla niður um deild annað árið í röð. Hann segir framkomu 
stjórnarmanns gagnvart þjálfara félagsins í leik á þriðjudag ekki hafa verið boðlega.

2013
bikarmeistarar eftir sigur 
á stjörnunni í úrslitaleik 

og vinna sér þar með þátt-
tökurétt í  

Evrópukeppni.

2014
Vinna bara 6 leiki í 
pepsi-deildinni allt 

sumarið og verða að 
sætta sig við fall úr 

deildinni.

2015
framliðið hefur aðeins 

unnið 4 af 17 leikjum í 1. 
deildinni til þessa í sumar 
og er nú aðeins tveimur 

stigum frá fallsæti.

20. ágúst 2015  fiMMtUDAGUr

UtAn VAllAr
Ingvi Þór 
Sæmundsson
segir sína skoðun

Það var auðvelt að afskrifa Ólaf 
Jóhannesson eftir fyrsta leik Vals í 
Pepsi-deildinni í sumar. Þrjú núll tap 
fyrir nýliðum Leiknis var niðurstaðan 
og það var ekki bjart yfir Ólafi 
þegar hann svaraði spurningum 
blaðamanna, niðurlútur með 
hallærislega 10/11 húfu á höfðinu. 
Hann virkaði hálfráðalaus og 
eiginlega búinn á því, enda síðustu 
ár hans í þjálfun ekki gjöful. Íslenska 
landsliðið vann aðeins tvo af sextán 
mótsleikjum undir stjórn Ólafs og 
honum tókst ekki að koma Haukum 
upp í efstu deild í tveimur tilraunum.

Spólum rúma þrjá mánuði fram í 
tímann: Valsmenn eru bikarmeistarar 

í tíunda sinn eftir sanngjarnan sigur 
á KR í úrslitaleik, Ólafur er heitasti 
þjálfari landsins og 10/11 húfan er 
farin að trenda eins og krakkarnir 
segja. Það var auðvelt að samgleðjast 
Ólafi þegar hann fagnaði að leik 
loknum, svo innilega kátur og mátti 
vera það enda búinn að skila titli í 
hús og sæti í Evrópukeppni að ári.

Ólafur er langelsti þjálfarinn í 
Pepsi-deildinni og búinn að reyna 
margt síðan þjálfaraferillinn hófst á 
Vopnafirði fyrir 33 árum. Eitt er samt 
öruggt: hann kemur alltaf aftur. Hann 
virtist vera dottinn úr myndinni 
þegar hann var fenginn til að taka 
við FH fyrir tólf árum. Framhaldið 
þekkja allir. Og hann virtist einnig 
hafa lokið leik þegar hann hætti með 
Hauka 2013. En Valsmenn veðjuðu á 
Ólaf síðasta haust og sjá væntanlega 
ekki eftir því.

Þótt Valsmenn séu dottnir úr titil-
baráttunni og aðeins með þremur 
stigum meira en þeir voru með á 
sama tíma í fyrra er samt bjart yfir 
Hlíðarenda. Bikartitillinn gefur góð 
fyrirheit sem og samsetningin á 
Valsliðinu. Hún er nefnilega ekki 
svo ósvipuð þeirri sem var hjá FH á 
sínum tíma og Ólafur virðist vera að 
byggja á sama grunni og hann gerði 
þegar hann tók við FH fyrir tímabilið 
2003.

Í Valsliðinu í ár eru tveir Danir í 
lykilhlutverki, miðvörður og framherji 
(Thomas Christensen og Patrick 
Pedersen) og það er freistandi að 
hugsa til FH-liðsins 2003 þar sem 
miðvörðurinn Tommy Nielsen og 
framherjinn Allan Borgvardt voru í 
stórum hlutverkum. Þessir leikmenn 
eiga líka fleira sameiginlegt en að 
vera Danir; Thomas og Tommy eru 

reynslumiklir leikmenn, sem treysta 
á leiklestur frekar en hraða og Allan 
og Patrick eru markaskorarar auk 
þess að vera mikilvægir í uppspilinu. 
Í bæði FH-liðinu 2003 og Val 2015 
er ungur íslenskur leikmaður (Sverrir 
Garðarsson og Orri S. Ómarsson) við 
hlið reynds Dana í miðri vörninni. Í 

stöðu hægri bakvarðar er leikmaður 
sem var ekki vanur að spila þá stöðu 
(Guðmundur Sævarsson og Andri 
Fannar Stefánsson) og á hægri 
kantinum er sprettharður leikmaður 
( Jón Þ. Stefánsson og Kristinn Ingi 
Halldórsson). 

Það merkilega í þessu öllu er svo 
að árangur FH-inga eftir fimmtán 
leiki 2003 er sá sami og hjá Val nú: 
24 stig eftir sjö sigra, þrjú jafntefli 
og fimm töp. Og FH komst einnig 
í bikarúrslit 2003 eins og Valur 
í ár. Það er vel hægt að stimpla 
það sem tilviljun en það er ekki 
tilviljun hvernig Ólafur er að setja 
Valsliðið saman. Smiðurinn er að 
byggja á sama grunni og fyrir tólf 
árum og stuðningsmenn Vals gera 
sér eflaust vonir um að árangurinn 
sem á eftir fylgi verði sá sami og hjá 
Fimleikafélaginu.

smiðurinn byggir á sama grunni

EnDUrkoMA ólAfUr hEfUr snúið 
AftUr MEð stæl.  FRéTTABLAðIð/ANTON
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HARRIS Extra Plus
penslasett, 3 penslar.

695kr.
83001994

Pensill No. 160, 
40, 50, 63 eða 75 mm.

Verð frá:

395kr.
84155140-75

Mikið úrval af 

innimálningu

10 l.

4 l.

GJØCO PROFF AKRYL
innimálning, ljósir litir, 9 l.

7.995kr.
80602609

BYKO innimálning,
gljástig 10, ljósir litir, 10 ltr.

7.995kr.
85540083

5.965kr.
 86620040-3737

KÓPAL glitra innimálning,
gljástig 10, allir litir, 4 l.

GJØCO PROFF 
innimálning, 9 l.

6.965kr.
80602509

9 l.

9 l.

g

8

FIA málningarrúlla
og bakki, 25 cm

995kr.
84100160

FIA rúlla- og bakki, 
10 cm.

495kr.
84124176

3.995kr.
74484113

2.395kr.
74802240

9.895kr.
74860500

16.795kr.
74862195

2.495kr.
74801020

BAVARIA BJS
stingsög, 350W

BAVARIA PAS 
raf hlöðuborvél, 14,4.

BOSCH 500-RE 
borvél, 500 W, 13 mm 
sjálfherðandi patróna.

BOSCH multisög
PMF 190 E,
aukahlutir fylgja.

BAVARIA BOS
juðari, 135W.6.995kr.

 74864005

BOSCH IXO III Basic
rafhlöðuskrúfvél, 3,6V, hleðslu-
tæki og skrúfbitar fylgja.

BOSCH málningarsprauta
PFS 55, 280W, hægt að
mála allt að 5 m2 á 12 mín.
Málningartankur er 0,6 l.

14.695kr.
74867055

BOSCH PSR 14,4V 
rafhlöðuborvél, 2 lithium 
rafhlöður fylgja með, 1,5 Ah. 

24.795kr.
74864114

VERKFÆRI FYRIR HANDLAGNA

SADOLIN akrýllakk,
gljástig 40, 1 l.

2.965kr.
89040210

SADOLIN akrýllakk,
gljástig 70, 1 l.

2.965kr.
89050410

1 l.

1 l.



ÞÉR VERKIN

byko.is

Búkki, tré, 75x75 cm.

995kr.
48000230

Járnbúkkar, stillanlegar, 
80-130 cm.

7.995kr.
179845

RADEX loftastigi, 
ein angraður hleri, 
60x110 cm, 
lofthæð 255-280 cm.

25.695kr.
53330000

5.995kr.
52238125-6

GITTER loftljós, svart eða kopar.

TACTIX verkfæra-
box, 30,5 cm, glært. 1.675kr.

72320104

Áltrappa, 3 þrep,
þolir 120 kg þunga.

3.495kr.
50170181

Geymslubox með 
loki, 10 eða 28 l. 895kr.

58099920-1

Verð frá:

DERBY borðlampi, 
flex Turkis, E14.

4.495kr.
52238067

IBO útiljós, grátt,
20xLED ljós, 4W. 9.995kr.

52247044

DIAMOND loftljós, 
svart eða kopar.

12.995kr.
52238129-30

MURANO veggljós,
svart og messi, E27.

7.995kr.
52238078

CORDOBA útiljós
með hreyfiskynjara,
2xGU10.

8.995kr.
52247124

TACTIX verkfæra-
box, 50,7 cm, svart.

2.375kr.
72320112

SMARTY járnhillur, 
138x70x30 cm.

2.995kr.
38910030

Járnhillur, 180x100x30 cm, 
með 5 hillum, 150 kg.

7.995kr.
38910093

AuðvelT að versla á byko.is

sendum út um allt land

Skrautperur, margar 
gerðir,  E27/E14, 40W. 1.295kr.

52238032-5/58/117

Verð frá:

NO veggljós,
g messi, E27.

Lausnir 

fyrir 

geymsluna

Lofthæð

255-280 cm



DAGSKRÁ

ÚTVARP 
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro

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

FM 95,7 FM957
FM 96,3 FM Suðurland
FM 96,7 Létt Bylgjan

FM 97,7 X-ið
FM 98,9 Bylgjan
FM 99,4 Útvarp Saga

FM 100,5 K100 
FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

SKJÁREINN

HRINGBRAUT

11.35 Pay It Forward
13:35 Austin Powers in Goldmember
15.10 Anchorman: The Legend of 
Ron Burgundy.
16.45 Pay It Forward
18:50 Austin Powers in Goldmember 
(Austin Powers í Gulllim)  Ofurnjósnar-
inn Austin Powers er kominn aftur á stjá 
í kostulegri gamanmynd. Austin hefur 
þurft að glíma við marga óþokka um 
dagana en nú reynir á hann sem aldrei 
fyrr. Ofurnjósnarinn þarf að bregða sér 
aftur til ársins 1975 því föður hans, 
Nigel, hefur verið rænt. Margir þekkt-
ir skúrkar skjóta upp kollinum en eng-
inn þeirra hefur roð við Austin Powers. 
Honum til halds og traust er hin geð-
þekka Beyoncé Knowles sem Foxxy  
Cleopatra.
20.25 Anchorman: The Legend of 
Ron Burgundy
22.00 Leonie Ung
23.45 Behind The Candelabra
01.45 The Awakening
03.30 Leonie Ung

17.30 Strákarnir
18.00 Friends
18.25 New Girl (2.23)
18.45 How I Met Your Mother 
19.10 Two and a Half Men (7.22)
19.35 Ally McBeal (9.24)
20.25 Cold Feet (5.7)
21.20 Shetland (3.8)
22.20 Curb Your Enthusiasm (10.10)  
23.05 It's Always Sunny in Philadelpia
23.25 Footballers’ Wives (4.8)
00.15 Ally McBeal (9.24)
01.05 Cold Feet (5.7)
01.55 Shetland (3.8)
02.55 Curb Your Enthusiasm (10.10)
03.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

10.40 FH - Stjarnan
12.30 UEFA - Forkeppni Meistara-
deildarinnar (Basel - Maccabi Tel-Aviv)
14.10 UEFA - Forkeppni Meistara-
deildarinnar (Valencia - Mónakó)
15.50 UEFA - Forkeppni Meistara-
deildarinnar (Celtic - Malmö)
17.30 ÍBV - KR  Bein útsending frá leik 
ÍBV og KR í Pepsídeild karla.
20.00 Sumarmótin 2015 (Arionmótið)  
 Skemmtilegur þáttur um knattspyrnu-
stjörnur framtíðarinnar. Umsjónarmaður 
er Guðjón Guðmundsson.
20.35 Einvígið á Nesinu
21.30 League Cup Highlights
22.00 Pepsímörkin 
23.15 ÍBV - KR

10.45 FH - Stjarnan
12.35 Southampton - Everton
14.25 Aston Villa - Man. Utd.
16.10 Messan
17.30 ÍBV - KR  BEINT
20.00 Premier League World 
20.35 Premier League Review
21.30 Football League Show 
22.00 Pepsímörkin 
23.15 Goðsagnir - Gummi Ben
00.05 Premier League World

07.00 Barnatími Stöðvar 2
07.40 iCarly (24.45)
08.05 The Middle (22.24)
08.30 Masterchef USA (2.19)
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors (11.50)
10.15 60 mínútur (25.53)
11.00 Jamie’s 30 Minute Meals 
(17.40)
11.25 Dads (15.19)
11.45 Undateable (10.13)
12.10 Á fullu gazi
12.35 Nágrannar
13.00 Great Expectations
14.55 Someone Like You
16.30 iCarly (24.45)
16.50 Frikki Dór og félagar
17.15 Bold and the Beautiful
17.40 Nágrannar
18.03 The Simpsons
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.47 Íþróttir
18.55 Ísland í dag.
19.15 Fóstbræður (3.7)
19.45 Masterchef USA (2.20)  Stór-
skemmtilegur matreiðsluþáttur með 
Gordon Ramsey í forgrunni þar sem 
áhugakokkar keppast við að vinna 
bragðlauka dómnefndarinnar á sitt 
band. Ýmsar þrautir eru lagðar fram í 
eldamennskunni og þar reynir á hug-
myndaflug, úrræði og færni þátttakenda. 
Að lokum eru það þó alltaf dómararn-
ir sem kveða upp sinn dóm og ákveða 
hverjir fá að halda áfram og eiga mögu-
leika á að standa uppi sem Meistara-
kokkurinn.
20.30 NCIS (13.24)
21.15 Tyrant (9.12)
22.05 Death Row Stories (2.8)
22.50 Married (4.10)  Frábærir gaman-
þættir um hjón sem gengið hafa saman 
í gegnum súrt og sætt og leita nú allra 
ráða til að halda sambandinu fersku.
23.10 Rizzoli & Isles (5.18)
00.00 The Third Eye (4.10)
00.45 Shameless (12.12)
02.25 Crisis Point
03.50 Great Expectations
05.40 Fréttir og Ísland í dag

16.15 Matador
17.20 Stundin okkar
17.45 Kungfú Panda
18.07 Nína Pataló
18.15 Táknmálsfréttir
18.25 Drengjaskólinn  Dönsk heim-
ildaþáttaröð um stöðu danskra 14-16 
ára drengja í námi.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Jan Gintberg ræðir við John 
Cleese
20.10 Körfuboltalandsliðið  Heimild-
arþáttaröð um íslenska körfuboltalands-
liðið. Í þáttunum er skyggnst bak við 
tjöldin hjá landsliðinu, leikmenn, þjálf-
arar og sérfræðingar teknir tali og fylgst 
með undirbúningi liðsins. Framund-
an er stærsta stund í körfuboltasögu Ís-
lands þegar karlalandsliðið tekur þátt í 
lokakeppni Evrópumótsins í fyrsta skipti. 
Dagskrárgerð: Hilmar Björnsson og Vil-
hjálmur Siggeirsson.
20.40 Best í Brooklyn
21.05 Skytturnar  Ný bresk þáttaröð 
um skytturnar fræknu og baráttu þeirra 
fyrir réttlæti, heiðri, ástum og ævintýr-
um. Aðalhlutverk: Tom Burke, Luke Pas-
qualino og Santiago Cabrera. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Glæpahneigð
23.05 Stúlkurnar í Anzac
00.05 Fréttir
00.20 Dagskrárlok

19.00 Glee (1.13)
19.45 Last Man Standing (15.22)
20.05 Cristela (9.22)
20.30 Sirens (4.13)
20.55 Witches of east End (7.10)
21.35 Supernatural (14.23)
22.20 Grimm (2.22)
23.05 In the Flesh (2.6)  Önnur 
spennuþáttaröðin um Kieran Walker 
sem snéri aftur í heimabæ sinn eftir 
dularfullan atburð sem olli því að menn 
dóu ekki, heldur snéru aftur sem upp-
vakningar sem hluti af sérstakri end-
urhæfingu á vegum ríkisstjórnarinn-
ar. En honum er ekki vel tekið af öllum 
og hann þarf ekki aðeins að takast á við 
það heldur einnig sína gömlu djöfla.
00.00 Cristela (9.22)
00.20 Sirens (4.13)
00.45 Witches of east End (7.10)
01.25 Supernatural (14.23)
02.10 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

07.00 Ævintýri Tinna 07.25 Latibær 07.47 
Mæja býfluga 08.00 Dóra könnuður 08.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 08.45 Doddi litli 
og Eyrnastór 08.55 Sumardalsmyllan 09.00 
Áfram Diego, áfram! 09.24 Svampur Sveinsson 
09.49 Tommi og Jenni Skemmilegur þáttur 
um endalaus prakkarastrik Tomma og Jenna. 
09.55 UKI 10.00 Ofurhundurinn Krypto 
10.22 Lína langsokkur 10.47 Ævintýraferðin 
11.00 Ævintýri Tinna 11.25 Latibær 11.47 
Mæja býfluga 12.00 Dóra könnuður 12.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 12.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 12.55 Sumardalsmyllan 
13.00 Áfram Diego, áfram! 13.24 Svampur 
Sveinsson 13.49 Tommi og Jenni 13.55 
UKI 14.00 Ofurhundurinn Krypto 14.22 
Lína langsokkur 14.47 Ævintýraferðin 
15.00 Ævintýri Tinna 15.25 Latibær 15.47 
Mæja býfluga 16.00 Dóra könnuður 16.24 
Mörgæsirnar frá Madagaskar 16.45 Doddi 
litli og Eyrnastór 16.55 Sumardalsmyllan 
17.00 Áfram Diego, áfram! 17.24 Svampur 
Sveinsson 17.49 Tommi og Jenni 17.55 UKI 
18.00 Ofurhundurinn Krypto 18.22 Lína 
langsokkur 18.47 Ævintýraferðin 19.00 Hvíti 
Kóalabjörninn

20.00 Landsbyggðin á Hrafnaþingi 20.30 
Landsbyggðin á Hrafnaþingi 21.00 Landsbyggðin 
á Hrafnaþingi 21.30 Sjónvarp Víkurfrétta

11.15 433 11.45 Grillspaðinn 12.00 Mannamál 
12.30 Matjurtir 12.45 Golf með Eyfa 13.15 
433 13.45 Grillspaðinn 14.00 Mannamál 
14.30 Matjurtir 14.45 Golf með Eyfa 15.15 
433 15.45 Grillspaðinn 16.00 Mannamál 
16.30 Matjurtir 16.45 Golf með Eyfa 17.15 
433 17.45 Grillspaðinn 18.00 Mannamál 18.30 
Matjurtir 18.45 Golf með Eyfa 19.15 433 19.45 
Grillspaðinn 20.00 Við árbakkann 20.30 Lífsins 
list 21.00 Afsal 21.30 Vesturfarar 22.00 Við 
árbakkann 22.30 Lífsins list 23.00 Afsal 23.30 
Vesturfarar

08.00 PGA Championship 2015
12.40 Golfing World 2015
13.30 This Is the Presidents Cup
13.55 PGA Championship 2015
18.35 Inside the PGA Tour 2015
19.00 PGA Tour 2015
22.00 Golfing World 2015
22.50 Inside the PGA Tour 2015
23.15 Champions Tour Highlights

06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Everybody Loves Raymond
08.22 Dr. Phil
09.05 The Biggest Loser
09.47 The Biggest Loser
10.32 Pepsi MAX tónlist
13.25 Cheers
13.49 Dr. Phil
14.31 Growing Up Fisher
14.53 America’s Next Top Model
15.38 Survivor
16.21 Benched
16.43 Parks & Recreation
17.06 Playing House
17.28 Men at Work
17.49 Dr. Phil
18.32 The Talk
19.10 Hotel Hell
19.55 The Royal Family
20.15 Royal Pains
21.00 Agents of S.H.I.E.L.D.
21.45 Extant
22.30 Sex & the City
22.55 Scandal
23.40 Law & Order: UK
00.25 American Odyssey
01.10 Hannibal
01.55 Agents of S.H.I.E.L.D.
02.40 Extant
03.25 Sex & the City

 | 07:00-23:30
BARNAEFNI ALLA DAGA
Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 19:40
MASTERCHEF USA
Stórskemmtilegur matreiðsluþáttur með Gordon Ramsey í 
forgrunni þar sem áhugakokkar keppast um að vinna 
bragðlauka dómnefndarinnar yfir á sitt band. 

FRÁBÆR
FIMMTUDAGUR

 | 21:10
TYRANT
Hörkuspennandi þáttaröð um 
afar venjulega bandaríska 
fjölskyldu sem dregst inn í 
óvænta og hættulega atburða-
rás í Mið-Austurlöndum. 

 | 21:55
DEATH ROW STORIES
Vandaðir og spennandi 
heimildaþættir þar sem fjallað 
er um alríkisglæpi sem varða 
við dauðarefsingu í 
Bandaríkjunum.

 | 22:00
LEONIE
Leonie Gilmour eignast son 
með japönskum unnusta 
sínum og fer með honum til 
Japans þar sem hún neyðist 
fljótlega til að standa á eigin 
fótum. 

 | 20:25
NCIS
Stórgóðir spennuþættir sem 
fjalla um Leroy Jethro Gibbs 
og félaga hans í rannsóknar- 
deild bandríska sjóhersins.

365.is
Allt þetta og meira til í Skemmtipakkanum 
á aðeins 310 kr. á dag. Nánari upplýsingar á

 | 21:20
SHETLAND
Vandaðir breskir 
sakamálaþættir frá BBC og  
fjalla um lögreglumanninn 
Jimmy Perez sem starfar í 
afskekktum bæ á 
Hjaltlandseyjum.
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Neytendur athugið! Múrbúðin selur  al lar  vörur s ínar  á lágmarksverði  fyr ir  a l la ,  a l l taf .  Gerið verð- og gæðasamanburð!

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

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laug. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18

Þýsk gæði

Á MÚRBÚÐARVERÐI

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
39.990

Hæglokandi 
seta

Skál: 
„Scandinavia  
design“

3-6 lítra 
hnappur

CERAVID 
WC kass

Hægloka

LÁTUM FAGMENN 
VINNA VERKIN

Allt fyrir baðherbergið

Guoren hitastýrð blöndunartæki

Málm handföng. 
Rósettur og 
hjámiðjur fylgja.
 

Guoren TLY Sturtusett 

kr. 39.990

Guoren-BO Hitastýrt 
tæki með niðurstút 

kr.13.990
Guoren-AL Hitastýrt 
tæki með uppstút 

kr.13.990

Guoren 4F Hitastýrt 
baðtæki Exclusive 

kr.18.990

EN 1111:1997

BOZZ sturtuklefi
 90x90cm

43.490
80x80cm 41.990

Fást einnig rúnnaðir 
90x90 klefar 
á kr. 43.990

Sturtustöng og -brúsa 
fylgja.

Vatnslás og botnventill 
frá McAlpine seldur sér 
á kr. 1.290

s
Skál:

H

Riga salerni með setu  
gólf- eða veggstútur. Kr.

21.990

Sturtusett kr. 

3.990

Ryðfrír barki 
220 cm kr. 

1.190

Sturtuhaus 200 mm kr.   

     4.995 MIKIÐÚRVAL

Ido Seven D með setu 

49.990  
(frá Finnlandi)

Ido Seven D vegghengt 
m.hæglokandi setu

75.990
Ido Trevi vegghengt  
með setu

20.990

Glerþil 
8mm 220x75cm 17.990
8mm 220x95cm 19.990
8mm 220x 120cm 22.990

Cisa Layer kr. 

5.590

FC 504 Sturtuhorn 80x80 cm

34.690

6 mm Hert
öryggisgler

Bidalux BWR sturtusett

13.890

Mistillo MTG sturtusett

14.990

Schutte blöndunartæki 
með lyftitappa 33710

10.790

BOZZ sturtuhorn
Ferkantað og rúnnað 80x80 29.990
Ferkantað og rúnnað 90x90 31.990



„Þetta kom mér sannarlega á óvart, og ekki 
þá síst að Rolling Stone skyldi fjalla um raf
tónlist í blaðinu,“ segir plötusnúðurinn Bjarki, 
sem var einn af tíu listamönnum sem tón
listar tímaritið Rolling Stone setti á lista yfir 
tónlistarmenn sem lesendur ættu ekki að láta 
fram hjá sér fara. 

„Þetta er auðvitað frábært, mikill heiður og 
spennandi að opna á nýjan markað með þess
um hætti,“ segir Bjarki og á þar við banda
ríska hlustendur, en hann hefur verið að gera 
það gott í Evrópu. „Ég er búsettur í Danmörku 
og hef verið á fullu í tónlistinni undanfarið 
eitt og hálft ár. Þá samhliða því að semja tón

list fyrir auglýsingar. Það var svo í vor sem 
ég fór að lifa alfarið á tónlistinni,“ útskýrir 
Bjarki og bætir við að hann fari lítið sem ekk
ert úr kjallaranum sínum, nema til að spila og 
ef ske kynni að hann kíkti í gleðskap. Lagið 
hans, I Wanna Go Bang, hefur vakið gríðar
lega athygli og telur Bjarki líklegt að það hafi 
komið honum á kortið hjá Rolling Stonemönn
um. „Ég var að ljúka við að taka upp mynd
band við lagið og við ákváðum að gera það 
„Hollywood style“. Það var að detta í klipp
ingu í London og verður frumsýnt í septem
ber,“ segir Bjarki og skýtur því að að teknóið 
sé vissulega komið aftur í tísku.  - ga

Íslenskur raftónlistarmaður í Rolling Stone
Eitt virtasta tónlistartímarit heims hvetur lesendur sína til að láta Bjarka Rúnar alls ekki fram hjá sér fara.

Nóg að geRa  Bjarki tók sér smá frí og heilsaði upp 
á mömmu sína. Hann mun svo spila í kjallaranum á 
Paloma á laugardagskvöld.   FRéttaBlaðið/anton 

 11. SEPTEMBER Í ELDBORG HÖRPU

ÁSAMT HLJÓMSVEIT

BUBBI  OG
PÁLMI GUNNARS

Í MINNINGU RÚNARS JÚLÍUSSONAR SEM ORÐIÐ HEFÐI SJÖTUGUR Á ÁRINU

MIÐASALA Á HARPA.IS OG TIX.IS

Thinking Out Loud með Ed Sheeran. 
Það er svo rómantískt, flottur texti 
og frábær söngvari. Kemur manni 
alltaf í svolítið gott skap að hlusta 
á það.
Þórunn Erna Clausen, leik- og söngkona

FimmtudagSlagið

Um eitt hundrað íslensk net
föng eru meðal þess sem finna 
má í gögnum sem hakkarar 
birtu úr gagnagrunni vefsíð
unnar Ashley Madison, sem 
þjónustar fólk sem vill halda 
framhjá maka sínum. Alls eru 
128 manns sem skráðu sig á síð
una og sögðust vera á Íslandi. 
Gögnin voru sett á netið í gær, 
mánuði eftir að tölvuþrjótar sem 
kalla sig The Impact Team hót
uðu að gera þau opinber. Alls 
komust hakkararnir yfir nöfn og 
upplýsingar um 37 milljóna not
enda síðunnar. Gögnin gengu um 
netið í gær en þess má geta að 
gagnasafnið er gríðarlega stórt 
og þarf öfluga tölvu og tölvu
kunnáttu til þess að komast í 
gögnin.

Voru ósáttir við þjónustuna
Vefsíðan Ashley Madison hefur 
verið í loftinu síðan 2001 og er 
markhópur hennar fólk sem 
vill halda framhjá maka sínum. 
Slagorð síðunnar er „Lífið er 
stutt, haltu framhjá“ og hefur 
hún verið gagnrýnd í áraraðir. 
Hakkararnir sem brutust inn í 
gagnagrunn Ashley Madison voru 
ósáttir við loforð sem aðstand
endur síðunnar gáfu viðskipta
vinum sínum um að gögnum um 
þá yrði eytt úr gagnagrunninum 
gegn gjaldi. Hin svokallaða „Full 

Delete“ þjónusta kostaði 19 dali, 
eða um 2.500 krónur og áttu þá öll 
gögn um viðskiptavininn að vera 
fjarlægð úr gagnagrunninum. 
Fyrir mánuði bentu hakkararnir 
á að aðstandendur síðunnar hefðu 
þénað tæpar 230 milljónir króna 
á viðskiptavinum sem vildu láta 
eyða upplýsingum um sig. „Þetta 
er algjör lygi,“ segir í yfirlýsingu 
frá hökkurunum og bæta þeir við: 
„Notendur borga nánast alltaf 
með kreditkorti; þannig að nafn 
þeirra og heimilisfang er aldrei 
fjarlægt, sem eru auðvitað mikil
vægustu upplýsingarnar.“

„eiga ekkert betra skilið“
Hakkararnir sögðu að notend
ur síðunnar, sem skráðu sig sér
staklega inn á hana með það 
fyrir augum að halda framhjá, 
ættu ekkert betra skilið en að 
gögn um þá yrðu opinberuð. Þeir 
sögðu ennfremur að aðstand
endur síðunnar ættu ekk
ert betra skilið því þeir væru 
að ljúga að viðskiptavinum. 
Fyrirtækið Avid Life Media 
stendur að baki Ashley Madi
son og sendi stjórn fyrirtækisins 
frá sér yfirlýsingu í gær. Í henni 
var áhersla lögð á að birting 
gagnanna væri glæpsamleg og 
að fyrirtækið myndi vinna með 
yfirvöldum til að hafa hendur í 
hári þrjótanna.

Íslensk netföng
Fréttablaðið hefur gögn
in undir höndum og er óhætt 
að segja að þarna séu gífur
lega miklar upplýsingar og 
er líklegt að þær muni ber
ast almenningi næstu dagana. 
Þegar notendur skráðu sig á síð
una gátu þeir gefið upp heimilis
föng, nafn sitt og fleiri upplýs
ingar. Aðstandendur síðunnar 
gengu þó aldrei úr skugga um að 
þær upplýsingar væru réttar. En 
í gögnunum sem láku má einnig 
finna GPShnit, þannig að hægt 
er að staðsetja nákvæmlega hvar 
notendur skráðu sig inn á síð
unna. Þær upplýsingar þykja sér
staklega viðkvæmar. Einnig má 
finna hluta úr kreditkortanúm
eri allra notenda og auðvelt er að 
komast að lykilorði þeirra. Þann
ig gætu reyndir hakkarar notað 
gögnin til að komast inn í önnur 
viðkvæm gögn notenda síðunnar, 
til að mynda inn á bankareikn
inga. kjartanatli@frettabladid.is

upplýsingar um fólk 
á Íslandi í lekanum
Hakkarar komust í gögn framhjáhaldssíðunnar ashley Madison og birtu þau í gær. Upp-
lýsingar um 128 manns sem skráðir eru á Íslandi eru meðal þess sem er í gögnunum.

aShley madiSoN  Vefsíðan hefur verið í loftinu síðan 2001 og þjónustar fólk sem vill halda framhjá.
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notendur 
skráðir á 

Íslandi fundust í gagna-
grunni síðunnar.

128



Takk fyrir 
frábært mót!
Við þökkum keppendum og gestum fyrir frábærlega vel heppnað 
Arion banka mót í fótbolta, sem haldið var í Víkinni síðastliðna 
helgi. Keppendur voru hátt í 2.300 talsins í 390 liðum. Það var 
einstaklega gaman að fylgjast með öllum ungu knattspyrnu-
stjörnunum leika listir sínar og sjá gleðina skína úr andlitum þeirra.
 
Myndir frá mótinu eru komnar inn á arionbanki.is og Facebook 
síðu bankans.
 
Sjáumst á sama tíma að ári!



VIÐ SEGJUM FRÉTTIR · SMÁAUGLÝSINGASÍMINN OG SKIPTIBORÐ: 512 5000 DREIFING: dreifing@postdreifing.is 
EF BLAÐIÐ BERST EKKI: 512 5060

VÍSIR
RITSTJÓRN 512 5313, Fax: 512 5301, ritstjorn@frettabladid.is AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is PRENTUN Ísafoldarprentsmiðja 

Opið virka daga frá kl. 11 til 18 
laugardaga frá kl. 11 til 17 
sunnudaga frá 13 til 17
Sími 568 9512 

Suðurlandsbraut 54 bláu húsin ( við faxafen)

Barnafatnaður frá

  50%-
  70%
  50%-
  70%
  50%-
  70%

Opið allan sólarhringinn
í Engihjalla, 
Vesturbergi og
Arnarbakka

Nú segi ég stopp. Ekki nóg 
með að trjáfaðmandi hjóla-

hippar séu að reyna að eyðileggja 
miðbæinn með því að banna mér 
að rúnta niður Laugaveginn, 
heldur á nú að troða bandarísk-
um kleinuhringjasjoppum á hvert 
einasta götuhorn.

DUNKIN’ DONUTS var opnað á 
Laugavegi á dögunum sem þýðir 
að maður þarf að stíga út úr bíln-
um ef maður hefur áhuga á því að 
troða í andlitið á sér fjöldafram-
leiddum bandarískum kaloríu-
bombum. Skorturinn á bílalúgum 
kristallast í því að það er búin að 
vera röð af fólki fyrir utan stað-
inn frá því að hann var opnaður.

INNREIÐ Dunkin’ Donuts er til 
marks um gjaldþrot menningar 
okkar. Hvað varð um að kveikja 
á Kanaútvarpinu, reykja eina 
Winston og láta sig dreyma um 
Wendy’s-borgara í herstöðinni á 
Keflavíkurflugvelli?

ÉG MAN enn þá hvar ég var 
þegar innreið kleinuhringjanna 
hófst. Það var árla morguns og 
Cocoa Puffsið var rétt byrjað að 
mýkjast ofan í skálinni. Ég sat við 
IKEA-skrifborðið mitt og vafr-
aði um internetið í Macbook-far-
tölvunni minni þegar ég sá mynd 
af röðinni fyrir utan staðinn á 
Facebook. Eða var það Twitter? 
Mér var svo misboðið að ég fruss-
aði morgunmatnum á skjáinn og 
fékk hóstakast sem hætti ekki 
fyrr en ég hellti ofan í mig stóru 
glasi af kóki.

RÖÐIN er til marks um hnignun 
samfélagsins og ég var óvinnu-
fær af sorg. Ég tók iPhone-inn úr 
hleðslu, hringdi mig inn veikan, 
kveikti á Netflix og horfði á átta 
klukkustundir af Breaking Bad 
til að ná áttum. „Bandarískir 
kleinuhringir. Þvlíkt hneyksli,“ 
hugsaði ég og ég lét mig dreyma 
um KFC í kvöldmat.

ÉG ER ekki einn um þessa skoð-
un. Stelpan sem kom með Dom-
inos-pitsuna virtist alveg sam-
mála, þó að hún hafi reyndar haft 
meiri áhuga á því að rukka mig 
en spjalla. Kortinu mínu var að 
vísu synjað þannig að ég setti 
þetta bara á VISA. Annars verð 
ég að fara að minnka pitsuátið – 
fæ mér Subway á morgun.

Dunkin’ Dónar

Allt sem þú þarft ...

Höfuðborgarsvæðið, meðallestur kvenna 
á tölublað, 18–49 ára. Prentmiðlakönnun 
Gallup, jan.– mar. 2015 

YFIRBURÐIR
Fréttablaðsins staðfestir

53,3%

18%

FB
L

M
BL

BAKÞANKAR 
Atla Fannars 
Bjarkasonar


	FB080s_P001K.pdf
	FB080s_P002K.pdf
	FB080s_P003K.pdf
	FB080s_P004K.pdf
	FB080s_P005K.pdf
	FB080s_P006K.pdf
	FB080s_P007K.pdf
	FB080s_P008K.pdf
	FB080s_P009K.pdf
	FB080s_P010K.pdf
	FB080s_P011K.pdf
	FB080s_P012K.pdf
	FB080s_P013K.pdf
	FB080s_P014K.pdf
	FB080s_P015K.pdf
	FB080s_P016K.pdf
	FB080s_P017K.pdf
	FB080s_P018K.pdf
	FB080s_P019K.pdf
	FB080s_P020K.pdf
	FB080s_P021K.pdf
	FB080s_P022K.pdf
	FB080s_P023K.pdf
	FB080s_P024K.pdf
	FB080s_P025K.pdf
	FB080s_P026K.pdf
	FB080s_P027K.pdf
	FB080s_P028K.pdf
	FB080s_P029K.pdf
	FB080s_P030K.pdf
	FB080s_P031K.pdf
	FB080s_P032K.pdf
	FB080s_P033K.pdf
	FB080s_P034K.pdf
	FB080s_P035K.pdf
	FB080s_P036K.pdf
	FB080s_P037K.pdf
	FB080s_P038K.pdf
	FB080s_P039K.pdf
	FB080s_P040K.pdf
	FB080s_P041K.pdf
	FB080s_P042K.pdf
	FB080s_P043K.pdf
	FB080s_P044K.pdf
	FB080s_P045K.pdf
	FB080s_P046K.pdf
	FB080s_P047K.pdf
	FB080s_P048K.pdf
	FB080s_P049K.pdf
	FB080s_P050K.pdf
	FB080s_P051K.pdf
	FB080s_P052K.pdf
	FB080s_P053K.pdf
	FB080s_P054K.pdf
	FB080s_P055K.pdf
	FB080s_P056K.pdf
	FB080s_P057K.pdf
	FB080s_P058K.pdf
	FB080s_P059K.pdf
	FB080s_P060K.pdf
	FB080s_P061K.pdf
	FB080s_P062K.pdf
	FB080s_P063K.pdf
	FB080s_P064K.pdf
	FB080s_P065K.pdf
	FB080s_P066K.pdf
	FB080s_P067K.pdf
	FB080s_P068K.pdf
	FB080s_P069K.pdf
	FB080s_P070K.pdf
	FB080s_P071K.pdf
	FB080s_P072K.pdf
	FB080s_P073K.pdf
	FB080s_P074K.indd
	FB080s_P074K.indd
	FB080s_P076K.pdf
	FB080s_P077K.indd
	FB080s_P078K.pdf
	FB080s_P079K.indd
	FB080s_P080K.indd

