
umhverfismál Sérfræðingur Veiði-
málastofnunar hefur uppi sterk 
varnaðarorð vegna landfyllingar í 
Elliðaárvogi og bendir á hættur sem 
því fylgja að þrengja enn meira að 
lífríki Elliðaánna en þegar sé orðið. 
Það lýtur helst að laxastofninum, 
en einnig að öðrum stofnum fersk-
vatnsfiska sem og lífríkinu í heild.

Þetta kemur fram í umsögn Þór-
ólfs Antonssonar, fiskifræðings á 
Veiðimálastofnun, um áhrif fyrir-
hugaðrar landfyllingar í Elliðaárvogi 
á laxfiska í ánum.

„Farleiðir laxa úr sjó og seiða til 
hafs liggja þarna um og það segir 
sig sjálft að þegar þrengt er að því 
þá veit maður ekkert hvaða afleið-
ingar það getur haft. Strandsvæði 
þarna eru í hættu og þar fer fram 
mikil framleiðsla smádýra sem eru 
fæða seiðanna á leiðinni út,“ segir 
Þórólfur við Fréttablaðið.

Um er að ræða þrettán hektara 
landfyllingu við Sævarhöfða. Í Aðal-
skipulagi Reykjavíkur 2010-2030 er 
stefnt að uppbyggingu blandaðrar 
byggðar við Elliðaárvog og er það 
eitt af þremur meginuppbyggingar-
svæðum Reykjavíkur fyrir blandaða 
byggð á næstu áratugum.

Þórólfur minnir á hversu mjög 
hafi verið þrengt að Elliðaánum á 
síðustu áratugum.

Í niðurlagi umsagnar Þórólfs 
segir: „Ef þannig færi að þessar 
fyrirhuguðu landfyllingar hækkuðu 
dánartölu fiska umtalsvert eru all-

miklir hagsmunir í húfi. Ber fyrst að 
nefna veiðihagsmuni í Elliðaánum.“

Þórólfur rekur að mikið átak hafi 
kostað að ná laxastofni Elliðaánna 
upp eftir að stofninum hrakaði 
verulega. „Í raun hefur hann ekki 
náð sömu stofnstærð og áður var.“

Og Þórólfur bætir við að Elliða-
árnar hafî verið eitt af „vörumerkj-
um“ Reykjavíkur sem hreinnar 
borgar. Þau rök voru til dæmis í 
umsókn fyrir verkefnið Græn borg 
Evrópu og bent á laxastofn sem þrif-
ist inni í miðri höfuðborg.

Þá séu framkvæmdirnar á skjön 
við nýja stefnumótun um líffræði-
lega fjölbreytni í Reykjavík.

„Þar er meðal annars getið um 
verndun lífríkis fjöru og strand-
sjávar sem og lífríkis í ferskvatni. 
Önnur hönd Umhverfissviðs er því 
að vernda búsvæði lífvera á meðan 
hin höndin er að granda þeim,“ 
skrifar Þórólfur Antonsson.
– shá / sjá síðu 8

lífið Leikarinn Tómas Lemarquis 
leikur í nýjustu X-Men myndinni 
sem skartar stjörnunum Jennifer 
Lawrence, Oscar Isaac, Oliviu Munn 
og Michael Fassbender.

Undirbúningur Tómasar fyrir 
leikinn í X-Men fólst meðal annars í 
því að lesa myndasögubækur, klæð-
ast búningi persónunnar 
sem hann túlkar og fara 
í göngutúra um götur 
Berlínar. Þannig tókst 
Tómasi loks að finna 
karakterinn og meira 
að segja göngulag 
hans. Þetta er í 
þriðja sinn 
á ferlinum 
sem Tómas 
leikur alb-
ínóa. – sþh / 
sjá síðu 26
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Fréttablaðið í dag

sKoðun Oddný G. 
Harðardóttir segir óþol-
andi að þeir sem fá 
úthlutaðan kvóta 
geti stungið fullu 
veiðigjaldi í 
eigin vasa.  13 

marKaðurinn  
Forsetakosningarnar  
gætu orðið dýrar 
Andrés Jónsson almannatengill 
segir að kosningabaráttan muni 
fyrst og fremst ráðast í sjón-
varpi. Á annað þúsund hafa 
boðist til að aðstoða frambjóð-
endurna.

Mjög þrengir  
að Elliðaánum
Sérfræðingur Veiðimálastofnunar varar mjög við 
áhrifum stórrar landfyllingar í Elliðaárvogi á við-
kvæman laxastofn og lífríki svæðisins alls. Með fyll-
ingunni tapist strandsvæði sem er matarkista seiða.

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Finndu okkur á 

ALLT Í 
GÆSA- OG 
STEGGJA- 
PARTÝIN

LÍFRÆNT 
RAUÐRÓFUDUFT 

Í HYLKJUM

„Náði kólesterólinu  
niður á stuttum tíma.“  
Jóhannes S. Ólafsson

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

Leikur albínóa  
í þriðja sinn

Alþjóðlegi safnadagurinn 2016 er í dag. Hér sinnir Finnur Ingimarsson, forstöðumaður Náttúrufræðistofu 
Kópavogs, undirbúningi. Alls taka um 35 þúsund söfn í 140 löndum þátt.  Fréttablaðið/Vilhelm

Önnur hönd 
Umhverfissviðs er 

því að vernda búsvæði 
lífvera á meðan hin höndin 
er að granda 
þeim.
Þórólfur Antons-
son, fiskifræðingur 
á Veiðimála-
stofnun

framKvæmdir Stjórn Isavia hefur 
samþykkt þrjátíu milljarða króna 
framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli 
á næstu tveimur árum. Hefja á fram-
kvæmdir fyrir tuttugu milljarða í ár.

Fjárfesting Isavia er samtals um 
fjörutíu milljarðar króna á fjórum 
árum.

„Það sem farþeginn mun taka sér-
staklega eftir er að við erum búin að 
fjárfesta í sjálfvirknivæðingu fyrir 
samtals 500 milljónir. Fleiri flug-
félög fara í sjálfinnritunarstöðvar 
svo traffíkin gengur mun hraðar,“ 
segir Hlynur Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri Isavia. –  snæ / sjá síðu 4

Tuttugu milljarða verk í 
gang á Keflavíkurflugvelli

tómas 
lemarquis

sport Eygló Ósk endaði í 6. sæti 
í 200 metra baksundi á EM. 16

plús sérblað l fólK   
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015



Sölustaðir: Flest apótek, heilsubúðir, Fjarðarkaup og Þín verslun Seljabraut

Öflug hita- og 
kælimeðferð

NÁTTÚRULEGT 
VERKJAGEL

Veður

Suðvestangola og dálitlar skúrir á 
morgun, sums staðar slydda norð-
vestan til, en bjartviðri eystra. Milt 
veður. SJÁ SÍÐU 20

Umhve rf iSmÁl  „Vatnajökuls
þjóð garður átti að styrkja við 
ferðamennsku á svæðinu,“ segir 
umhverfis og framkvæmdanefnd 
Fljótsdalshéraðs sem gagnrýnir sér
staklega fjóra þætti í lagafrumvarpi 
um breytingu á lögum um Vatna
jökulsþjóðgarð.

Umhverfis og framkvæmda
nefndin segir í fyrsta lagi að ákvæði 
í frumvarpi Sigrúnar Magnúsdóttur 
umhverfisráðsherra um bann við 
utanvegaakstri sé óþarft. „Nátt
úruverndarlögin taka vel á þessum 
málum og ekki er ástæða til að setja 
meira inn í þessi lög heldur en fyrir 
er í gildandi lögum.“

Nefndin telur ákvæði um bann 
við lendingu loftfara nema með sér
stöku leyfi setja fótinn fyrir þyrlu
ferðir. „Ef umferð loftfara eykst í 
garðinum væri nær að skilgreina 
lendingarstaði rétt eins og bílastæði 
eða næturhólf fyrir hesta. Á Íslandi 
eru í gildi lög um loftferðir og því 
ekki ástæða til að setja sér lög um 
þau í þjóðgarðinum.“

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að 
ráðherra ráði þjóðgarðinum fram
kvæmdastjóra sem ræður síðan 
þjóðgarðsverði.

„Þá tilhneigingu til miðstýringar 
sem kemur fram í lögunum telur 
nefndin ekki í þeim anda sem lagt 
var upp með á sínum tíma,“ segir 
nefndin sem vill að ráðningar 
þjóðgarðsvarða verði á hendi við
komandi svæðisráða. Einnig að 
samstarf við stofnanir, sveitarfélög, 
landeigendur og aðra verði á hendi 
þjóðgarðsvarða á hverju svæði en 
ekki framkvæmdastjórans eins og 
lagt er til.

Þá mótmælir umhverfisnefndin 
því að þjóðgarðsverði verði heim

ilt að loka ákveðnum svæðum og 
leiðum fyrirvaralaust.

„Ekki er ásættanlegt að þjóðgarðs
verði sé heimilt að loka leiðum eða 
svæðum sem skulu vera opin sam

kvæmt verndaráætlun upp á sitt 
eindæmi. Gera verður þá kröfu að 
það sé gert í samráði við svæðisráð á 
viðkomandi svæði,“ segir í umsögn 
umhverfisnefndar Fljótsdalshéraðs 
sem að lokum kveðst gera alvarlega 
athugasemd við að fyrstu drög lag
anna hafi ekki verið kynnt sveitar
félögum sem liggja að garðinum. 
gar@frettabladid.is

Mótmæla þyrlubanni í 
Vatnajökulsþjóðgarði
Breyting á valdheimildum framkvæmdastjóra og þjóðgarðsvarða er meðal þess 
sem umhverfis- og framkvæmdanefnd Fljótsdalshéraðs gerir athugasemdir við í 
frumvarpi umhverfisráðherra um breytingar á lögum um Vatnajökulsþjóðgarð.

Svartifoss í Skaftafelli er ein fjölmargra náttúruperlna í Vatnajökulsþjóðgarði.
Fréttablaðið/GVa

Vísindaleg afmælisveisla

Styrktarsjóður hjartveikra barna varð tuttugu ára á sunnudag og bauð Neistinn í afmælisveislu á leikstofu Barnaspítala Hringsins í gær. Um tuttugu 
fjölskyldur njóta framlags úr styrktarsjóði Neistans árlega. Ævar vísindamaður lét til sín taka við hrifningu barnanna. Fréttablaðið/anton brink

Ef umferð loftfara 
eykst í garðinum 

væri nær að skilgreina 
lendingarstaði rétt eins og 
bílastæði eða næturhólf fyrir 
hesta.
Umhverfis- og framkvæmdanefnd 
Fljótsdalshéraðs

Sigrún  
Magnúsdóttir  
umhverfisráð-
herra

menntamÁl Lánasjóður íslenskra 
námsmanna var rekinn með sjö 
milljarða króna afgangi á síðasta 
rekstrarári.

Þetta kemur fram í ársreikningi 
LÍN. Fulltrúi námsmanna erlendis 
gagnrýnir að á sama tíma séu 
úthlutanir til þeirra skornar niður.

„Við hjá SÍNE höfum mótmælt því 
harðlega að verið sé að skerða fram
lag til nema erlendis. Til að mynda 
skrifaði ég ekki undir nýjar úthlut
unarreglur og okkur finnst við ekki 
hafa fengið nægan stuðning frá 
stúdentum hér á landi því fulltrúar 
stúdenta samþykktu úthlutunar
reglurnar,“ segir Hjördís Jónsdóttir, 
fulltrúi Samtaka íslenskra náms
manna erlendis (SÍNE) í stjórn LÍN. 
„Við teljum sjóðinn vel geta staðið 
undir öflugum útlánum til náms
manna erlendis.“

Hrafnhildur Ásta Þorvaldsdóttir, 
framkvæmdastjóri LÍN, segir sjóð
inn félagslegan jöfnunarsjóð og ekki 
eiga að vera rekinn með hagnaði. Ef 
frá er dregið framlag ríkissjóðs til 
sjóðsins sé tap á rekstrinum.

„Í ársreikningi LÍN kemur fram 
að halli er á rekstri sjóðsins sem 
nemur 1,3 milljörðum króna án 
ríkisframlags í samanburði við níu 
milljarða króna halla á árinu 2014,“ 
segir Hrafnhildur Ásta. „Hér er vert 
að hafa í huga að ríkið styrkir náms
menn á námslánum að meðaltali 
um 47 prósent af útlánum sjóðsins 
á hverju ári.“ – sa

Milljarðar í 
plús hjá LÍN

alþingi Forsætisnefnd Alþingis 
samþykkti í gær endurskoðaða 
starfsáætlun þingsins. Mun þing
frestun verða 2. júní en nefndir 
Alþingis starfa viku lengur.

Þingfundir hefjast á ný 15. ágúst 
og þingið starfar til 2. september. 
Stefnt er að alþingiskosningum í 
október.

„Það er mikilvægt að við séum 
búin að fá ákveðnar útlínur hvað 
varðar uppfærða starfsáætlun 
þingsins. Hins vegar er mörgum 
spurningum ósvarað hvað varðar 
nýtt löggjafarþing í haust og 
nákvæma dagsetningu kosninga,“ 
segir Svandís Svavarsdóttir, þing
flokksformaður VG. – sa / þv

Alþingi frestað 
2. júní í tíu vikur 

Svandís  
Svavarsdóttir, 
formaður  
þingflokks VG

Hér er vert að hafa í 
huga að ríkið styrkir 

námsmenn á námslánum að 
meðaltali um 47 prósent af 
útlánum sjóðsins á hverju 
ári.

Hrafnhildur Ásta 
Þorvaldsdóttir, 
framkvæmdastjóri 
LÍN
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Hluti af Norðlingaholti

N1 hefur opnað nýja sjálfsafgreiðslustöð í Norðlingaholti sem  
býður upp á góða aðkomu fyrir bíla af öllum stærðum. Auk þess 
að dæla á eldsneytistankinn getur þú fyllt á rúðupissið og innan 
skamms munum við einnig opna þvottaplan. Með N1 stöð  
í næsta nágrenni er kjörið fyrir þig að sækja um N1 kortið  
og njóta ávinnings, tímasparnaðar og fríðinda.   

www.n1.is facebook.com/enneinn

Velkomin  
á nýja N1 stöð  
í Norðlingaholti

Skráðu þig í N1 klúbbinn og taktu 
þátt í skemmtilegum leik á n1.is

Selásbraut

Viltu ferðast frítt með
fjölskylduna í sumar?

13kr.AFSLÁTT
 18.-22. maí

N1 punktar pr. lítra til korthafa

+2

í Norðlingaholti
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Garðsláttuvélar
sem slá á þínum gönguhraða

Það er leikur einn að slá með nýju 
garðsláttuvélunum frá CubCadet.  
Þær eru með MySpeed hraðastilli 
sem aðlagar keyrsluhraða vélanna 
að þínum gönguhraða.  

Gerir sláttinn auðveldari

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

sve itarstj ó rn i r  Bæjarstjórn 
Hornafjarðar hefur óskað eftir 
afstöðu Skaftárhrepps og Djúpavogs 
til sameiningar nágrannasveitar
félaganna þriggja.

„Stórt og öflugt sveitarfélag er 
sterkur málsvari íbúa þess og þar 
með þess samfélags sem það held
ur utan um. Í fyrri sameiningum 
sveitarfélaga er almennt talið að það 
sem hafi áunnist sé meðal annars 
bætt þjónusta við íbúa, faglegri 
stjórnsýsla, skilvirkari yfirstjórn 
og styrkari fjárhagur,“ segir í bréfi 
Hornfirðinga til Skaftárhrepps og 
Djúpavogs. Þar kemur fram að sam
tals 3.097 íbúar séu í sveitarfélög
unum þremur. – gar

Hornfirðingar í 
sameiningarhug

Á Höfn í Hornafirði. 
Fréttablaðið/VilHelm

Ferðaþjónusta Hefja á framkvæmd
ir fyrir tuttugu milljarða króna á 
Keflavíkurflugvelli í ár.

Framkvæmdirnar hafa verið sam
þykktar í stjórn Isavia og bætast fyrir
huguð mannvirki við þá aðstöðu sem 
tekin hefur verið í notkun frá því í 
fyrrasumar og kostaði um tíu millj
arða króna.

Samtals hefur stjórn Isavia sam
þykkt framkvæmdir við flugvöllinn 
fyrir þrjátíu milljarða króna á næstu 
tveimur árum, eða til ársins 2018.

Framkvæmdirnar nema um 1 
prósenti af vergri landsframleiðslu, 
sé miðað við spá Seðlabanka Íslands 
fyrir árið 2016. Til samanburðar má 
nefna að ríkisstjórnin hefur sett 2,5 
milljarða króna í uppbyggingu ferða
mannastaða frá árinu 2013 með 
framlagi í Framkvæmdasjóð ferða
mannastaða. Uppbygging ríkisins er 
sem sagt ríflega tólf prósent af þeirri 
upphæð sem Isavia hyggst verja í 
framkvæmdir við Flugstöð Leifs 
Eiríkssonar.

„Það var gerð farþegaspá árið 2014. 
Sú farþegaspá hefur greinilega verið 
mikið vanmat því við erum að enda 
í svipaðri tölu í ár og við spáðum 
árið 2020,“ segir Hlynur Sigurðs
son, framkvæmdastjóri Isavia. „Þess 
vegna erum við að ráðast í þessar fjár
festingar töluvert hraðar en áætlað 
var. Allt passar þetta samt inn í þró
unarskipulag Keflavíkurflugvallar.“

Hlynur segir að eftir framkvæmd
irnar í ár verði Keflavíkurflugvöllur 
fimmti stærsti flugvöllur Norður
landa hvað farþegafjölda varðar, og 
taki til dæmis fram úr flugvellinum 
í Gautaborg. Eftir standi flugvellir 
höfuðborganna; Kaupmannahafnar, 
Óslóar, Helsinki og Stokkhólms.

„Það sem farþeginn mun taka sér
staklega eftir er að við erum búin að 
fjárfesta í sjálfvirknivæðingu fyrir 
samtals 500 milljónir. Fleiri flug
félög fara í sjálfinnritunarstöðvar 
svo traffíkin gengur mun hraðar,“ 

Fjárfesta fyrir tuttugu milljarða
Stjórn Isavia hefur samþykkt framkvæmdir fyrir þrjátíu milljarða króna á Keflavíkurflugvelli á næstu 
tveimur árum. Samtals er um fjörutíu milljarða króna fjárfestingu að ræða á fjórum árum. Framkvæmda-
stjóri Isavia hefur ekki áhyggjur af því að spár um ferðamannafjölda bregðist og fyrirtækið fari á hausinn.

Það var gerð far
þegaspá árið 2014. 

Sú farþegaspá hefur greini
lega verið mikið vanmat því 
við erum að enda í svipaðri 
tölu í ár og við spáðum árið 
2020.
Hlynur Sigurðsson,  
framkvæmdastjóri 
Isavia.

Sjálfvirkni við farangur hefur aukist mjög og töskufæribönd verða lengd. Það er liður í aukinni skilvirkni. Fréttablaðið/GVa

segir Hlynur. Jafnframt muni fleiri 
flugfélög taka upp fyrirkomulag þar 
sem farþegar skila sjálfir farangri til 
innritunar án aðstoðar starfsmanns.

„Í fyrra var mjög þröngt í komu
salnum. Við stækkuðum þann sal um 
800 fermetra. Sömuleiðis þurftum 
við að lengja töskuböndin og erum 
að fara að stækka töskusalinn um 
aðra 800 fermetra. Á verslunarsvæð
inu vorum við ekki búin að koma 
fyrir nægilegum fjölda sæta. Þó að 
það verði þröngt setið munum við 
koma upp 200 fleiri sætum,“ segir 
Hlynur.

Þrátt fyrir þetta mun Isavia lengja 
innritunartímann og hvetja farþega 
til að mæta fyrr á völlinn. „Farþegar 
hafa vanið sig í mörg ár á að koma 

tveimur tímum fyrr. Við viljum að 
innritun sé alltaf opin tveimur og 
hálfum tíma fyrr svo menn séu ekki 
að lenda í vandræðum ef það eru 
stórir dagar.“

Hlynur segir Isavia öruggt um að 
farþegum muni áfram fjölga um flug
völlinn á næstu tveimur árum. Fyrir
tækið fari ekki á hausinn þótt ýtrustu 
spár bregðist.

„Þessar fjárfestingar eru til langs 
tíma. Þó það komi dýfa þá mun sú 
fjárfesting nýtast. Þróunarskipu
lagið er sett þannig upp næstu 5 til 
25 ár að við munum gera þetta í þeim 
áföngum sem Isavia ræður við.“

Isavia kynnir áform sín á morgun
verðarfundi á Hótel Reykjavík Nat
ura í dag. snaeros@frettabladid.is

bruni Skógareldur brann á um 
fimmtíu fermetra svæði í Stuttár
botnum í Húsafelli í gær. Um 200 
sumarhús eru á svæðinu.

Að sögn Bergþórs Kristleifs
sonar, staðarhaldara í Húsafelli, 
var slökkvilið Borgarbyggðar fljótt 
á svæðið og vel gekk að ráða niður
lögum eldsins.

„Það hjálpaði okkur að það var 
logn svo þetta fór eins vel og hugs
ast gat,“ segir Bergþór og bætir við 

að þetta sé mjög hættulegur tími því 
mikill þurr gróður sé á svæðinu.

Einar Steinþór Traustason 
slökkviliðsmaður segir að fólk á 
svæðinu hafi verið búið að ná í 
slöngur og fötur og haldið eldinum 
niðri áður en slökkviliðið kom á 
svæðið.

„Það var brugðist hárrétt við á 
réttu augnabliki. Svo komum við 
og rennbleyttum þetta og fórum svo 
heim,“ segir Einar. – þv

Tókst að afstýra stórhættu er eldur kviknaði í skóginum í Húsafelli

Viðstaddir slökktu eldinn og slökkviliðið tryggði svæðið. mynd/einar S. trauStaSon

DanMÖrK Kaþólsku hjálparsam
tökin Caritas í Danmörku eru 
þeirrar skoðunar að au pairstúlkur 
séu nýttar sem ódýrt vinnuafl. 
Samtökin vilja að þær fái réttindi 
sem samsvara réttindum á danska 
vinnumarkaðnum. Stjórnmála
flokkurinn Frjálslynda banda
lagið segir stúlkurnar fá nægan frí
tíma til þess að kynna sér danska 
menningu þannig að kerfið virki 
eins og það á að gera. Um þrjú þús
und au pairstúlkur eru í Danmörku, 
aðallega frá Filippseyjum og Austur
Evrópu. – ibs

Danir deila um 
au pair-stúlkur

Það hjálpaði okkur 
að það var logn svo 

þetta fór eins vel og hugsast 
gat.

Bergþór Kristleifs-
son, staðarhaldari í 
Húsafelli 

1 8 .  M a í  2 0 1 6   M i ð v i K u D a G u r4 F r é t t i r   ∙   F r é t t a b L a ð i ð



HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · Heklusalurinn Ísafirði www.skoda.is

Ef skynsemin réði værum við öll á ŠKODA Octavia G-TEC. Í honum samtvinnast fegurð, kraftur 

og virðing fyrir umhverfinu. G-TEC sameinar kosti metans og bensíns; þú nýtir íslenska 

orku og lækkar eldsneytiskostnað um allt að 35%. Með metantank og 50 lítra  

bensíntank kemstu ótrúlega langt án þess að fylla á og svo færðu líka frítt í stæði. 

Komdu og reynsluaktu ŠKODA Octavia G-TEC.

Þú kemst lengra en borgar minna

ŠKODA Octavia G-TEC verð frá 3.390.000 kr.

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA

OG VESKIÐ

G-TEC FYRIR
NÁTTÚRUNA

OG VESKIÐ



Mosatætarar
Vandaðir mosatætarar á hagstæðu verði
Garðtraktorar

fyrir þá kröfuhörðu

Gerir sláttinn auðveldari

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

Efnahagsmál „Ef menn hafa bara 
farið í fýlu og ekkert viljað gera 
þá er það bara alveg sérmál,“ segir 
Guðlaugur Þór Þórðarson, varafor
maður fjárlaganefndar Alþingis, 
um skort á þátttöku Landspítalans 
í samnorrænum lyfjaútboðum. Til 
mikils væri hins vegar að vinna.

Orðin lét Guðlaugur falla á fundi 
Félags atvinnurekenda um útboðs
mál hins opinbera í gærmorgun, en 
hann var þar meðal frummælenda.

Landspítalinn hefur vísað til þess 
að breytingar á lögum um opinber 
innkaup 2011 hafi komið í veg fyrir 
að hægt væri að fara í útboð með 
öðrum þjóðum vegna ákvæða um 
sérstakt samkeppnismat sem fara 
þarf fram vegna útboða erlendis. 
Guðlaugur vísar hins vegar til orða 
Halldórs Ó. Sigurðssonar, forstjóra 
Ríkiskaupa, um að lögin séu ekki 
jafn hamlandi og virðast kunni.

„Við höfum aðstoðað aðrar ríkis
stofnanir við að fara í sameiginlegt 
útboð með öðrum þjóðum og það 
hefur gengið ágætlega. Það er mikil

vægt að stofnanir láti reyna á þetta 
áður en þær ákveða að þetta hamli 
þeim í að spara fjármagn hins opin
bera,“ sagði Halldór í viðtali við 
Fréttablaðið í janúar síðastliðnum.

Guðlaugur segir nauðsynlegt að 
fara vel yfir málið og kveðst hlakka 
til að kalla eftir svörum á vettvangi 
fjárlaganefndar. „Og fá að vita hvort 
það geti verið að menn hafi ekki 
látið á þetta reyna. Það er alveg 
stórmerkilegt ef menn hafa ekki 
gert það.“

Baldvin Hafsteinsson, lögmaður 
á skrifstofu forstjóra Landspítalans, 
sem var á fundinum, bendir á að 
hér þurfi sérstakt markaðsleyfi til 
að koma lyfi á markað. „Það er ekki 
þannig að hægt sé að hlaupa út í 
heim og kaupa eitthvert lyf og flytja 
til landsins.“ Þar að auki séu lyfin 
verðskráð. „Og þá spyr maður: Til 
hvers að bjóða út lyf ef þau eru nú 
þegar með skráð opinbert markaðs
verð?“ segir Baldvin.

Á fundinum benti Margrét Guð
mundsdóttir, forstjóri Icepharma, 

líka á að lyfin sem rætt væri um 
að bjóða út erlendis væru sjúkra
húslyf, en þau væru, eins og málum 
væri nú háttað, á lægsta mögulega 
verði í Skandinavíu. „Þau eru skráð 
þannig á Íslandi.“ Þetta væri fyrir
komulag sem Álfheiður Ingadóttir 
hefði komið á í heilbrigðisráðherra
tíð sinni. „Ef þessi lyf væru boðin 
út erlendis þá er ekkert fyrirtæki 
á Íslandi sem gæti tekið þátt í því 
útboði.“ olikr@frettabladid.is

Sérmál ef fýla ræður 
för á Landspítalanum
Varaformaður fjárlaganefndar vill taka útboðsmál lyfja hjá LSH til sérstakrar 
skoðunar. Lögmaður LSH spyr hvað sé unnið með útboði. Markaðsverðskrán-
ing lyfja sé opinber. Forstjóri Icepharma segir gott verð á sjúkrahúslyfjum.

Ef þessi lyf væru 
boðin út erlendis þá 

er ekkert fyrirtæki á Íslandi 
sem gæti tekið þátt í því 
útboði.
Margrét Guð-
mundsdóttir, for-
stjóri Icepharma

alþingi „Ég verð að segja að þetta eru 
mér mikil vonbrigði,“ segir Líneik 
Anna Sævarsdóttir, þingmaður Fram
sóknarflokksins, sem kveðst gáttuð á 
hægagangi menntamálaráðuneytis
ins við að setja á laggirnar ráðgjafar
nefnd fyrir Menntamálastofnun og 
útgáfu reglugerðar um stofnunina.

Samkvæmt lögum frá í júlí 2015 
skal setja reglugerð um Mennta
málastofnun og starf fagráða innan 
stofnunarinnar og skipa ráðgjafar
nefnd. Hvorugt hefur verið klárað í 
ráðuneyti menntamála. Þetta kemur 
fram í svari ráðherra við fyrirspurn 
Líneikar Önnu.

„Það þarf að klára þessi mál sem 
allra, allra fyrst, einmitt nú meðan 
verið er að móta stofnunina,“ segir 
Líneik Anna.

Unnið er að breytingum á skóla
kerfinu. Líneik Anna segir því mikil
vægt að fagráð innan stofnunarinnar 
séu sett á laggirnar sem fyrst. – sa

Segist gáttuð á seinagangi

Þúsundir manna sem tilheyra minnihlutahópum í Nepal hafa mótmælt nýrri stjórnarskrá landsins síðustu 
daga. Mótmælendur hrópuðu harðorð slagorð sem beindust gegn ríkisstjórninni í kröfugöngu sinni að 
heimili forsætisráðherra Nepals í Katmandú í gær. Fréttablaðið/EPa

líneik anna  
Sævarsdóttir  
alþingismaður

 Mótmæla nýrri stjórnarskrá
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Bolur
1.270

Buxur
2.650

Kringlan, Skeifan, Spöng, Garðabær, Smáralind,
Borgarnes, Njarðvík, Selfoss og Akureyri#FEELSSOGOOD



náttúra Sérfræðingur Veiðimála-
stofnunar hefur uppi sterk varnaðar-
orð vegna landfyllingar í Elliðaárvogi 
og bendir á hættur sem því fylgja að 
þrengja enn meira að lífríki Elliða-
ánna en þegar hefur verið gert. Það 
lýtur helst að laxastofninum, en einn-
ig að öðrum stofnum ferskvatnsfiska 
sem og lífríkinu í heild.

Þetta kemur fram í umsögn Þórólfs 
Antonssonar, fiskifræðings á Veiði-
málastofnun, um áhrif fyrirhugaðrar 
landfyllingar í Elliðaárvogi á laxfiska 
í ánum.

„Farleiðir laxa úr sjó og seiða til 
hafs liggja þarna um og það segir sig 
sjálft að þegar þrengt er að því þá veit 
maður ekkert hvaða afleiðingar það 
getur haft. Strandsvæði þarna eru 
í hættu og þar fer fram mikil fram-
leiðsla smádýra sem eru fæða seið-
anna á leiðinni út,“ segir Þórólfur í 
viðtali við Fréttablaðið.

Landfyllingin sem um ræðir er 
þrettán hektarar við Sævarhöfða, sem 
varin verður af sjóvarnargörðum, en í 
Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 
er stefnt að uppbyggingu blandaðrar 
byggðar við Elliðaárvog og er það eitt 
af þremur megin uppbyggingarsvæð-
um Reykjavíkur fyrir blandaða byggð 
á næstu áratugum. Landfyllingin mun 
þjóna hluta af þeirri uppbyggingu 
sem þar er fyrirhuguð, segir í frum-

matsskýrslu um mat á umhverfis-
áhrifum vegna landfyllingarinnar.

Þórólfur segir í skýrslu sinni að ef 
litið sé til allra tegundanna sem lifa í 
ánum – sem eru allar helstu tegundir 
ferskvatnsfiska hérlendis – sé göngu-
tími einhverrar þeirra um Elliðaárvog 
allt frá apríl á vorin fram í nóvember 
á haustin. Það er því einungis um 
fimm vetrarmánuðir sem ekki er sam-
gangur fiska milli ferskvatns og sjávar 
um Elliðaárvog.

Þórólfur bendir á að seiði séu sér-
staklega viðkvæm á þeim tíma sem 
þau ganga til sjávar og venjast breyttu 
umhverfi í sjó. Þegar allt er talið gerir 
Þórólfur grein fyrir því hversu mikil-
vægt ósasvæðið er, og hefur uppi sér-
stök varnaðarorð í því sambandi.

Í viðtali við Fréttablaðið minnir 
Þórólfur á hversu mjög hefur verið 
þrengt að Elliðaánum á síðustu ára-
tugum. Frekari hugmyndir séu þá 
uppi um framkvæmdir við ósa ánna 
á landfyllingum, t.d. Sundabraut, þó 
ekki sé búið að tímasetja þær. 

Strandsvæði þarna 
eru í hættu og þar 

fer fram mikil framleiðsla 
smádýra sem 
eru fæða 
seiðanna á 
leiðinni út. 
Þórólfur Antonsson 
fiskifræðingur

Varað við að þrengja enn að Elliðaánum
Fyrirhuguð landfylling í Elliðaárvogi þrengir mjög að lífríki Elliðaánna. Sérfræðingur segir að ef ráðist verði í verkið þrátt fyrir 
varnaðar orð verði að huga vel að tilhögun verksins til að „lágmarka skaðann“. Á landfyllingunni rís stórt íbúðahverfi innan fárra ára. 

21.000  
rúmmetrar
er áætluð  
grjótþörf í sjó-
varnargarða 
sem verja munu 
fyllingarnar.

Gert er ráð fyrir  
eftirfarandi uppbyggingu 
216.330 fermetrum  
af íbúðarhúsnæði. 
22.000 fermetrum  
af atvinnuhúsnæði 
/blandaðri landnotkun.

✿ Landfylling við Elliðaárvog fyrir nýtt íbúðahverfiSvavar  
Hávarðsson
svavar@frettabladid.is
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Geirsnef

13 hektara [130.000 fm] 
landfylling við Sævar-
höfða í Elliðaárvogi.
Efnisþörf Gróflega 
áætluð 1,25 milljónir 
rúmmetra. Ummál full-
gerðrar landfyllingar 
sem að sjó snýr er tæpur 
kílómetri.
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Elliðaárvogur

Landfylling

Grafarvogur

Kort/rEyKjavíKurborG
2-3 ár má gera 
ráð fyrir að gerð 
landfyllingar geti 
tekið eftir að 
framkvæmda-
leyfi hefur verið 
gefið út.

Frummats-
skýrsla vegna 
landfyllingarinnar 
er nú í kynningu 
hjá Skipulags-
stofnun.

Vinningstillaga 
rammaskipulags 
fyrir svæðið ber 
nafnið „Elliðahöfn 
við Ártúnshöfða, 
vistvænt borgarhverfi 
með fólk í fyrirrúmi“. 

Gönguleiðir fiska eru um 
eystri kvísl Elliðaánna

www.volkswagen.is

Volkswagen Caddy kostar frá: 2.670.000 kr. (án vsk. 2.153.226 kr.)

www.volkswagen.is

AtvinnubílarHEKLA býður gott úrval atvinnubíla og góða þjónustu.

Volkswagen Caddy!

Kynntu þér glæsilegan Volkswagen Caddy 
Við kynnum til leiks fjórðu kynslóð af vinsælasta atvinnubíl á Íslandi undanfarin ár.  
Enn meiri staðalbúnaður, aukið öryggi og öflugri vélar eru aðeins nokkur atriði sem gera hinn  
nýja Caddy svo aðlaðandi. Nú kemur Caddy líka í fimm og sjö manna fjölskylduútfærslu  
með nálgunarvara og loftpúðum fyrir ökumanns- og farþegarými.

Við bjóðum þér að líta við í sýningarsal VW Atvinnubíla og kynnast honum betur.
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BAUHAUS REYKJAVÍK - Lambhagavegur 2–4 - 113 Reykjavík - 515-0800 - info@bauhaus.is - www.bauhaus.is

 
Tilboðið gildir frá miðvikudeginum 18. maí til og með sunnudeginum 29. maí. Gildir á meðan birgðir endast.

3 l Tréolía
Alkýð-olía sem vinnur gegn gránun og sprungumyndun 
á pöllum, skjólveggjum, garðhúsgögnum o.s.frv. Notist 
á gagn- og þrýstifúavarið timbur.

Gervigras 
með dreni

Gervigras án drens
Tilvalið á svalirnar eða pallinn. Breidd 2 m. 
Fæst í grænu og gráu. Verð á m².

1.195.-5 x 25 x 50 cm. Stykkjaverð ....445.-
5 x 30 x 30 cm. Stykkjaverð ....355.-
5 x 40 x 40 cm. Stykkjaverð ....595.-
5 x 50 x 50 cm. Stykkjaverð  ... 745.-

20 X 40 X 5 CM

335.-
Steyptar hellur
20 x 40 x 5 cm. Grátt. Stykkjaverð.

Gagnvarið pallaefni A/B
28 x 120 mm. Verð á m.

195.-
245.- 

Ávaxtatré
Margar tegundir í boði. Sterkt, tveggja ára gamalt 
tré, hæð u.þ.b. 200 cm. Þolir vel vetrarhörkur.

6695.- 1995.- 995.-

Q2200 gasgrill
Ryðfrír brennari, 3,51 kW/
klst. Grillflötur 54 x 39 cm. 
Hitamælir í loki. Vagn fylgir.

55.995.-8.995.-

Byrjaðu vorverkin með okkur!
- mikið úrval, gæði og gott verð

Pallahitari á fæti
Keramískur pallahitari á fæti með 
3 stillingum, Hæð allt að 2 m. 
650/1300/2000 vött. IP44 vottaður.



Bandaríkin Eftir að Antonin Scalia, 
dómari við hæstarétt Bandaríkj-
anna, lést í febrúar síðastliðnum 
hafa einungis átta dómarar setið í 
dómstólnum.

Barack Obama forseti var ekki 
lengi að bregðast við og útnefndi 
nokkrum vikum síðar nýjan dóm-
ara, Merrick Garland, mann sem 
víða er stuðningur við, líka úr 
röðum repúblikana.

Repúblikanaflokkurinn hefur 
hins vegar ekki viljað staðfesta 
útnefninguna, með þeim rökum að 
ekki sé rétt að forseti ráði dómara-
vali á síðasta ári sínu í embætti.

Þetta hefur svo orðið til þess að 
tvisvar frá fráfalli Scalia hefur meiri-
hlutaniðurstaða hæstaréttar ekki 
fengist í mikilvægum dómsmálum.

Fyrst gerðist það í mars, nokkrum 
vikum eftir lát Scalia, að dómurinn 
féll á jöfnum atkvæðum, fjórum 
gegn fjórum, í máli sem varðaði 
verkalýðsfélög.

Undirréttur hafði komist að þeirri 
niðurstöðu að verkalýðsfélögum 
væri heimilt að innheimta gjöld 
af ófélagsbundnu starfsfólki, enda 
væru gjöldin notuð til að standa 
straum af kjaraviðræðum sem kæmi 
þessu ófélagsbundna starfsfólki til 
góða ekki síður en félagsbundnu. 
Afstöðuleysi hæstaréttar varð til 
þess að dómur undirréttar stóð 
óhaggaður.

Aftur gerðist það svo á mánu-
daginn, 16. maí, að dómararnir 
átta sáu fram á að atkvæði í dóm-
stólnum myndu falla jafnt, fjögur á 
móti fjórum. Þeir brugðu því á það 
ráð að vísa málinu aftur til neðra 
dómstigs, sem fær þá það verkefni 
að finna málamiðlun.

Það mál snýst um getnaðarvarnir 

Lamaður hæstiréttur
Tvisvar hefur hæstarétti Bandaríkjanna mistekist að komast að meirihlutaniður
stöðu í mikilvægum málum vegna þess að dómstóllinn er ekki fullskipaður. 

Reykjavíkurborg ı  Ráðhúsi Reykjavíkur - Tjarnargötu 11 ı  www.reykjavik.is  ı  s. 411 11 11 

Borgarstjórinn í Reykjavík býður til opins fundar um uppbyggingu atvinnustarfsemi í Reykjavík og 
góða borgarþróun. Fjallað verður um stærstu verkefnin í atvinnuuppbyggingu í dag og á næstu 
árum. Dregin verður upp mynd af gæðum borgarsamfélagsins og hvernig við tryggjum þau.

Tjarnarsalur í Ráðhúsi Reykjavíkur föstudaginn 20. maí kl. 9.00 – 12.00

Allir velkomnir.  Boðið upp á morgunveitingar frá kl. 8.30

Uppbygging í Reykjavík 
   og góð borgarþróun

Athafnaborg í örum vexti
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BÍLDSHÖFÐA
AKUREYRI 
SELFOSSI

19.990
HAGLÖFS

REGNJAKKI

Dómararnir

Frjálslyndir vinstrimenn
Ruth Bader Ginsburg (frá 1993)
Stephen Breyer (frá 1994)
Sonia Sotomayor (frá 2006)
Elena Kagan (frá 2010)

Íhaldssamir hægrimenn
Anthony Kennedy (frá 1988)
Clarence Thomas (frá 1991)
John G. Roberts (frá 2005)
Samuel Alito (frá 2006)

Á síðasta ári hlupu starfsmenn fréttastöðva til að verða fyrstir með fréttir af 
splunkunýjum úrskurði hæstaréttar í máli samkynhneigðra. Fréttablaðið/EPa

og trúfrelsi. Trúaðir atvinnurek-
endur höfðu reynt að fá því hnekkt 
að atvinnutengdar heilbrigðistrygg-
ingar næðu til getnaðarvarna. Þeir 
vildu ekki láta sér nægja að geta 
sótt um undanþágu af trúarlegum 
ástæðum.

Frá því Scalia lést hefur fleiri 
málum fyrir hæstarétti lokið án 
afgerandi niðurstöðu í reynd, yfir-
leitt eftir að dómararnir hafa fallist á 
málamiðlun sem í raun breytti litlu 
um efnisatriði.

Dómstóllinn er því hálflamaður 
meðan beðið er eftir níunda dómar-
anum. gudsteinn@frettabladid.is

HeilBrigðismál Embætti land-
læknis mælir með að frumvarp um 
ávísunarrétt ljósmæðra á getnaðar-
varnarlyf verði tekið upp aftur á 
Alþingi og lögunum breytt þann-
ig að ljósmæður fái rétt til þess að 
ávísa getnaðarvarnarlyfjum.

Landlæknir hefur ítrekað fjallað 
um rétt ljósmæðra til að ávísa getn-
aðarvarnarlyfjum og unnið að því 
að sá réttur verði viðurkenndur. 
Frumvarpið var á sínum tíma langt 
komið í meðförum Alþingis en 
dagaði uppi, segir í tilkynningu frá 
embættinu.

Þar segir jafnframt að í nágranna-
löndum okkar, meðal annars Sví-
þjóð, hafi ljósmæður þegar þennan 

rétt. Embættið viti ekki um neina 
vankanta á þessu fyrirkomulagi 
heldur myndi það skapa mikla hag-
ræðingu. Það yrði líka til þess að 
létta verulegu starfi af læknum, ekki 
síst heimilislæknum. – sg

Vilja að ljósmæður geti 
ávísað getnaðarvörnum

Byggðamál Samþykkt var á föstu-
dag að láta endurnýja þrjá gervigras-
velli í Reykjavík. Mikið hefur verið 
rætt um dekkjakurl á gervigras-
völlum að undanförnu eftir að vís-
bendingar komu fram um að kurlið 
innihéldi krabbameinsvaldandi 
efni.

Þeir vellir sem verða endurnýj-
aðir eru gervigrasvellir KR, Fylkis og 
Víkings. Kostnaðurinn við endur-
nýjunina nemur samtals 181 millj-
ón króna.

Kjartan Magnússon, borgar-
fulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir 
að ákvörðunin sé stór áfangi í rétta 
átt en að baráttan sé þó ekki búin þó 
þetta sé tvímælalaust góður áfanga-
sigur.

„Það má ekki gleyma því að það 
eru enn nokkrir vellir eftir. Ég geri 
mér vonir um að þessu átaki verði 
haldið áfram og ef svipuð upphæð 
verður lögð í þetta á næsta ári ætti 
að vera hægt að klára íþróttavellina 
þá,“ segir Kjartan. – þv

Þrír vellir 
endurnýjaðir

Hagræði er í að ljósmæður ávísi getn-
aðarvarnarlyfjum. Fréttablaðið/Valli

Fréttablaðið/StEFÁn
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Sheer
Driving Pleasure

BMW X5 PHEV

www.bmw.is

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
LESS EMISSIONS. MORE DRIVING PLEASURE.
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BMW X5 xDrive40e / VERÐ: 10.790.000 KR.

VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR Í DAG.

NÝR OG SPARNEYTINN
BMW X5 PLUG-IN HYBRID.
Nýi BMW X5 xDrive40e PLUG-IN HYBRID tengirafbíllinn sameinar nýjustu rafbílatækni og það besta sem völ er 
á í hefðbundinni vélartækni. Rafmótorinn er innbyggður í 8 þrepa sjálfskiptinguna sem tryggir fullkomna virkni 
xDrive fjórhjóladrifsins hvort sem bíllinn er í rafstillingu eingöngu eða knúinn bensínvél. Nýr BMW X5 xDrive40e 
skipar sér í hóp sparneytnustu jeppa í sínum stærðarflokki með eldsneytisnotkun upp á einungis 3,3 l/100 km* 
í blönduðum akstri. Samanlagt skila rafmótorinn og bensínvélin 313 hestöflum.
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Frá degi til dags

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir forStjóri: Sævar Freyr Þráinsson Útgefandi og aðalritStjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is  
aðStoðarritStjórar: Fanney Birna Jónsdóttir fanney@frettabladid.is, Hrund Þórsdóttir hrund@stod2.is, Kolbeinn Tumi Daðason kolbeinntumi@365.is. Fréttablaðið kemur út í 90.000 eintökum og er dreift ókeypis  
á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds.  ISSn 1670-3871
fréttaBlaðið Skaftahlíð 24, 105 reykjavík Sími: 512 5000, ritstjorn@frettabladid.is ÞróunarStjóri: Tinni Sveinsson tinni@365.is  helgarBlað: Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is og Viktoría Hermannsdóttir viktoria@frettabladid.is   
menning: Magnús Guðmundsson magnus@frettabladid.is  ljóSmyndir: Pjetur Sigurðsson pjetur@frettabladid.is framleiðSluStjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is ÚtlitShönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is

Halldór

Magnús  
Guðmundsson
magnus@frettabladid.is

Margir hafa spurt sig að því hvort Bjarni Ben sé 
flinkur í fjármálum. Það er eðlilegt að spurt 
sé þar sem hann fer með sameiginlegar eignir 

okkar allra. Gjaldþrota- og afskriftaslóðin eftir Bjarna 
businessmann vekur ekki sérstaka trú á fjármálahæfni 
hans sem og takmörkuð vitneskja hans um eigin fjármál: 
„Ég hef ekki verið með neinar eignir í skattaskjólum.“ 
BB.

Nú stendur fyrir dyrum sala á hlutum ríkisins í fjöl-
mörgum fyrirtækjum, því er hér spurning til þín, lesandi 
góður: Ef þú vilt selja nokkur fyrirtæki og fá gott verð 
fyrir, myndirðu þá tilkynna hátt og snjallt að þú ætlir að 
selja þau öll í einu í einum grænum hvelli? Er bruna-
útsöluleiðin líkleg til að skila þér besta verðinu? „Við 
vonumst til þess að meginþorra eignanna verði komið í 
verð fyrir árslok.“ BB.

Ég efast um að snjallir viðskiptamenn stæðu svona 
að sölu á sínum eignasöfnum. Spor sjálfstæðismanna í 
einkavæðingu eigna okkar hræða. Ein vinsælasta við-
skiptahugmynd auðmanna er að sækja sér auð í eigur 
almennings. Aðferðirnar eru kunnuglegar; að selja sér 
ríkisfyrirtæki á undirverði, nýta auðlindir í þjóðareign á 
tombóluprís og koma einkarekstri inn í almannakerfin. 
Bjarni Ben hefur sýnt að hann styður þessar auðsöfn-
unar aðferðir dyggilega, hann vill selja þær eignir sem 
mala gull fyrir ríkissjóð, Landsvirkjun og Landsbankann. 
Selur góður búmaður frá sér bestu mjólkurkýrnar?

Nýjasta dæmið um afhendingu almannafjár eru 500 
milljarðarnir sem ríkisstjórnin gaf kröfuhöfum í afslátt 
á stöðugleikaskatti. Icesave-hópurinn hefur bent á að 
þetta var óþarfa gjafgjörningur sem er þjóðinni afar 
dýrkeyptur. Ég sé ekki fjármálasnilld Bjarna sem íhalds-
menn eru að reyna að selja okkur. Í fordæmalausu góð-
ærinu gæti ágætlega greindur gjaldkeri rekið ríkissjóð. 
Kannski er það bara í öflugri gjafastarfsemi á eignum 
almennings sem „fjármálasnilld“ frjálshyggjuráðherrans 
liggur. Líkt og Bjarni hafði ekki eftir leiðarstjörnu sinni, 
Margaret Thatcher á Twitter 1. maí: „ Gallinn við frjáls-
hyggjuna er að á endanum verða engar almannaeignir 
eftir til að einkavinavæða.“

Bjarni Ben 
fjármálasnillingur?

Sverrir  
Björnsson
hönnuður

Spor sjálf-
stæðismanna 
í einkavæð-
ingu eigna 
okkar hræða.

Ráðstefna um nýja strauma og markaðssetningu matvæla

Nánari upplýsingar og skráning á www.si.is 

Enginn aðgangseyrir og allir velkomnir.

Náttúra Íslands í öllum sínum fjölbreyti-
leika og fegurð er það dýrmætasta sem 
þessi þjóð hefur yfir að ráða. Þessu fylgir 
gríðarleg ábyrgð sem nær langt fram 
yfir daginn í dag og alla efnahagslega 

skammtímahagsmuni. Það er því þeim mun dapur-
legra að fylgjast með seinagangi og silalegum við-
brögðum til varnar þegar raunveruleg hætta steðjar 
að einni fegurstu náttúruperlu Íslands og í raun 
umheimsins. Perlu sem er í forsjá og á ábyrgð okkar 
Íslendinga.

Mývatn og Laxá eru búin að vera á rauðum lista 
Umhverfisstofnunar í fjögur ár sem þýðir að í fjögur 
ár hefur stofnunin hvatt til þess að gripið sé strax til 
aðgerða. Í fjögur ár hefur þjóðin, eða að minnsta kosti 
ráðamenn hennar, flotið sofandi að feigðarósi en þó 
ekki látið hjá líða að skipa nefndir og láta fara fram 
vísindalegar úttektir. Það er eitthvað, en betur má ef 
duga skal því að á þessum árum hefur lífríki vatnsins 
hrakað stórkostlega. Svo stórkostlega að það er of 
langt mál að tilgreina það nánar hér en fyrir áhuga-
sama má benda á umfjöllun Svavars Hávarðssonar í 
Fréttablaðinu á liðnum mánuðum.

Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra fer með 
málefnið fyrir hönd okkar Íslendinga. Það er hennar 
hlutverk að vernda íslenska náttúru með ráðum og 
dáð. Sjá til þess að gripið sé til viðeigandi aðgerða 
þegar á reynir og láta einskis ófreistað til þess að 
bjarga því einstaka lífríki sem prýðir Mývatn og Laxá. 
En það virðist því miður ekki ætla að verða raunin 
heldur hefur ráðherra skipað samstarfshóp um mál-
efnið eftir að hafa lengi haldið fram efasemdum um 
nauðsyn aðgerða þvert á álit sérfræðinga sem og 
heimamanna. Að auki virðist ráðherra helst kalla eftir 
utanaðkomandi aðstoð til þess að sækja fjármagn til 
aðgerða frá ríkisstjórninni sem hún er þó hluti af.

En þar sem Sigrún Magnúsdóttir umhverfisráðherra 
er þrátt fyrir allt hluti af núverandi ríkisstjórn er ekki 
úr vegi að kalla eftir svörum við eftirfarandi spurning-
um sem brenna á náttúru Mývatns og Laxár og þeim 
sem láta sig málið varða:

Hyggst ríkisstjórnin bregðast við áskorunum frá 
Landvernd, veiðifélagi Laxár og Krakár og öðrum sem 
hafa tjáð sig, um að standa við gildandi verndaráætlun 
fyrir Mývatn og svæðið í heild sinni?

Á að verða við óskum sveitarstjórnarfólks í Skútu-
staðahreppi um aðstoð við að lagfæra frárennslismál 
við þéttbýli í sveitarfélaginu?

Eru sérlögin um Mývatn og Laxá ekki afdráttarlaus 
um að stjórnvöldum beri einfaldlega skylda til að 
bregðast við strax?

Eru ákvæði nýrra náttúruverndarlaga um megin-
reglur umhverfisréttar og varúðarregluna orðin tóm?

Samstarfshópar og sérfræðiþekking geta vissulega 
verið af hinu góða en það má vera öllum ljóst að tími 
nefnda og ráða er löngu liðinn og það verður þess-
ari þjóð til ævarandi skammar verði lífríki Mývatns 
drepið í nefnd. Tími beinna aðgerða er löngu runninn 
upp því að öðrum kosti verður Ísland þekkt um allan 
heim sem landið sem var svo fallegt og einstakt.

Landið sem var

Að auki 
virðist 
ráðherra helst 
kalla eftir 
utanaðkom-
andi aðstoð 
til þess að 
sækja fjár-
magn til 
aðgerða frá 
ríkisstjórn-
inni sem hún 
er þó hluti af.

Alþýðutvítið
Magnús Orri Schram varaþing-
maður leggur til að Samfylkingin 
verði lögð niður og nýr jafnaðar-
mannaflokkur stofnaður. Sam-
fylkingarfólk hefur tekið undir 
þetta, þar á meðal Katrín Júlíus-
dóttir varaformaður. Forveri 
Katrínar, Ágúst Ólafur Ágústsson, 
segir flokkinn þurfa nýtt nafn og 
merki. Það er kjörið verkefni fyrir 
háskólanema í markaðsfræði og 
grafíska hönnunarnema að gefa 
Samfylkingunni ferskari ásýnd 
og hljóta einkunn í takt við fylgi 
flokksins í næstu kosningum. 
Höfundur þessa dálks tekur 
sér það bessaleyfi að leggja til 
nöfnin: Samheldnari (en síðast) og 
Twitterbandalagið. Fyrir þá sem 
vilja vera retró má skoða nafnið 
Alþýðuflokkurinn. Er nokkuð 
búið að nota það?

Hægri Vinstri
Styrmir Gunnarsson, fyrrverandi 
ritstjóri Morgunblaðsins, segir á 
vefsíðu sinni að Sjálfstæðisflokkur 
og VG gætu átt meira sameiginlegt 
en virðist við fyrstu sýn. Katrín 
Jakobsdóttir, formaður VG, hefur 
sagt að slíkt ríkis stjórnar samstarf 
komi ekki til greina. Spillingarmál 
Sjálfstæðisflokksins gætu reynst 
VG erfið en það er ábyrgðarhluti 
í lýðræðisríki að neita að ræða 
samstarf og reyna ekki mála-
miðlanir í stjórnarsamstarfi. Fari 
VG í ríkisstjórn með svo lítinn 
samstarfsvilja gæti stjórnin heitið 
Sandkassastjórnin. 
snaeros@frettabladid.is
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Við Íslendingar erum rík af auð-
lindum en ekki góð í að semja 
um verð fyrir nýtingu þeirra. 

Útgerðarfyrirtæki greiða veiðigjald 
sem er langt undir markaðsverði, 
ferðamenn fá afslátt af neysluskatti 
á bæði gistingu og afþreyingu og við 
gerum ógegnsæja samninga um raf-
magnsverð við stóriðjuna. Þessar 
stóru atvinnugreinar ættu að skila 
mun meiri tekjum í ríkissjóð en þær 
gera.

Útboð aflaheimilda
Til að fá fullt verð fyrir veiðileyfi 
eigum við að bjóða út aflaheimildir. 
Opinbert útboð er skilvirkasta leiðin 
til að skila arðinum af auðlindinni 
til þjóðarinnar. Útboð myndi draga 
fram sanngjarna samkeppni milli 
sjávarútvegsfyrirtækja og tryggja 
minni fyrirtækjum aðgang að kvóta. 
Verðið yrði það sem fyrirtækin væru 
reiðubúin að greiða fyrir aflaheim-
ildirnar og yrði um leið það veiði-
gjald sem rynni í ríkissjóð. Í dag geta 
þeir sem fá úthlutaðan kvóta stungið 
fullu veiðigjaldi í eigin vasa með því 
að selja og leigja kvóta til þriðja aðila. 
Það er óþolandi að horfa upp á slík 
viðskipti og bera þau saman við það 
lága veiðigjald sem nú rennur í ríkis-
sjóð. Sem dæmi má nefna að kvóta-
litlar útgerðir hafa þurft að greiða um 
200 kr. fyrir kílóið af þorski í veiði-
gjald til stærri útgerða, á meðan ríkið 
heimtir aðeins 13 kr. í veiðigjald.

Sérfræðingar hafa bent á að með 
vel útfærðu útboði gætu stjórnvöld 
náð fram öllum þeim markmiðum 
sem þau setja sér fyrirfram, s.s. skipt-
ingu á milli skipaflokka, landsvæða 
og nýliðunar.

Fiskveiðikerfinu þarf að breyta 
í heild sinni og það er hægt að taka 
strax skref í rétta átt. Ég legg til að við 
tökum slíkt skref á næsta fiskveiði-
ári. Þorskveiðikvótinn var aukinn 
á yfirstandandi fiskveiðiári um 21 
þúsund tonn og mælingar Hafrann-
sóknastofnunar benda til að kvótinn 
verði enn aukinn á næsta fiskveiðiári. 
Ef Hafrannsóknastofnun gerir tillögu 
um viðbótartonn umfram þorsk-
kvóta fiskveiðiársins 2015/2016 þá 
ættum við að bjóða þau út til hæst-
bjóðenda. Með því fengist reynsla 
í framkvæmd útboða af þessu tagi 
ásamt markaðsverði aflaheimilda. 
Nú þegar bjóðum við út leyfi til nýt-
ingar á útblástursheimildum, fjar-
skiptatíðnisviðum, sérleyfum í flugi 
og rekstri hópferðabíla og þá reynslu 
má nýta.

Skattaafsláttur til ferðamanna
Álag vegna fjölda ferðamanna hefur 
aukist mikið og haft áhrif á t.d. vegi 
landsins, löggæsluna, heilsugæsl-
una og sjúkraflutninga, að ekki sé 
minnst á fjölsóttar náttúruperlur. 
Ferðaþjónustan hefur skilað góðum 
gjaldeyristekjum með auknum ferða-
mannastraumi en nú er svo komið 
að eitthvað verður undan að láta. Ef 
innviðir verða ekki efldir þá er hætt 
við að dragi úr áhuga ferðamanna á 
að koma hingað og kostnaður vegna 
mikilla fjárfestinga falli á almenn-

Tekjur af auðlindum í velferð
Oddný G. 
Harðardóttir
þingmaður  
Samfylkingar-
innar

ing. Núverandi ástand bitnar að 
sjálfsögðu einnig á þjónustu við íbúa 
landsins.

Besta leiðin til að fá með einföldum 
hætti auknar tekjur af ferðamönnum 
er að færa virðisaukaskatt fyrir gist-
ingu og afþreyingu úr lægra þrepi 
í almennt þrep. Ferðamenn eiga 
ekki að fá afslátt af neyslusköttum 
og þessi ört vaxandi atvinnugrein á 
ekki að búa við annað rekstrarum-
hverfi en önnur fyrirtæki í landinu. 
Gisting og afþreying bera nú 11% 
virðisaukaskatt eins og t.d. mat-
væli, orka og bækur. Almennt þrep í 

virðisaukaskatti er 24%. Það merkir 
að allar vörur og þjónusta bera 24% 
virðisaukaskatt nema að um sér-
staka undantekningu sé að ræða. Nú 
þegar innviðir landsins eru að molna 
undan álagi á alls ekki að gefa ferða-
mönnum sérstakan afslátt af neyslu-
sköttum.

Sanngjarnt orkuverð
Við ættum að hefja strax undirbún-
ing fyrir stofnun uppboðsmarkaðar 
á raforku á Íslandi. Norðmenn hafa 
fyrir löngu stigið það skref að leggja 
auðlindarentuskatt á orkufyrirtækin 

sem nýta náttúruauðlindir þeirra. 
Til að slíkt megi verða hér á landi 
þarf fyrst að tryggja gegnsæi í verð-
myndun á raforku. Nýr samningur 
Landsvirkjunar við Norðurál um 
raforkusölu þar sem verðið ræðst af 
uppboðsmarkaði í Noregi er jákvæð 
vísbending um að aukið gegnsæi sé 
að færast í verðmyndun á raforku hér 
á landi.

Ef við sem samfélag fáum sann-
gjarnar tekjur af öllum okkar auð-
lindum getum við auðveldlega haldið 
uppi öflugu og ókeypis heilbrigðis- og 
menntakerfi. Það er réttlætismál.

Besta leiðin til að fá með ein-
földum hætti auknar tekjur 
af ferðamönnum er að færa 
virðisaukaskatt fyrir gistingu 
og afþreyingu úr lægra þrepi 
í almennt þrep.

Save the Children á Íslandi

Nóatúni 4   Sími 520 3000
www.sminor.is

SIEMENS - Ryksuga
VS 06B120

Nýr „highPower“ mótor: Meiri sogkraftur, minni 
orkunotkun. „powerSecure System“: Tryggir betri 
afköst jafnvel þótt pokinn sé fullur. Öflugar síur, 
þar á meðal PureAir Hepa-sía. Fjögurra lítra poki. 
Vinnuradíus: 9 metrar. Orkuflokkur B. Parkett og 
flísar, flokkur D. Teppi, flokkur E. Hljóð: 81 dB. 
Útblástur A. 

Afmælistilboð: 

14.900 kr.
(Fullt verð: 19.900 kr.)

110 ára afmæli 
Fyrsta Siemens ryksugan kom á markað árið 1906 
og því eru liðin 110 ár frá þeim merkisatburði. 
Þessi ryksuga kallaðist ryksogsdæla og var níðþung.

Í tilefni þessa afmælis bjóðum við nú ryksuguna
 VS 06B120 á sérstökum kostakjörum.

Auk þess veitum við 15% afslátt af öðrum ryksugum.

Láttu sjá þig og fáðu þér nýtísku ryksogsdælu
frá Siemens.

Tilboð gilda í maí eða á meðan birgðir endast.
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ALLT FYRIR
ÚTIVISTINA

INTERSPORT BÍLDSHÖFÐA  /  SÍMI 585 7220  / OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 11 - 17. SUN. 13 - 17.

INTERSPORT AKUREYRI   /   SÍMI 460 4891  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16. 

INTERSPORT SELFOSSI  /  SÍMI 480 4611  /  OPIÐ:  MÁN. - FÖS. 10 - 18. LAU. 10 - 16.

HAGLÖFS BLISS JACKET  
Vatnsheldur regnjakki með góðri öndun. Stór hetta 
og tveir renndir vasar. Dömu- og herrastærðir. 

19.990

MAMMUT ALTO HIGH
Hágæða GTX gönguskór. Dömu- og herrastærðir.

HAGLÖFS CORKER M  
Hágæða 18 lítra dagspoki. Opnast á hlið. Mótað bak. 
Ytra efni og fóður úr endurunnu efni. Þyngd: 820 g.

13.490
GOTT VERÐ!

29.990

Þegar núverandi heilbrigðisráð-
herra, Kristján Þór Júlíusson, 
tók við embætti á vormánuð-

um 2013 blasti við vond staða heilsu-
gæslunnar í landinu. Skortur var á 
læknum í heilsugæslu bæði á lands-
byggðinni og á höfuðborgarsvæð-
inu. Þúsundir landsmanna voru án 
heimilislæknis og hornsteinn heilsu-
gæslunnar, listunin, hafði þynnst út 
með yfirskráningu á heilsugæslu-
stöðvar og íbúar þurft að sætta sig 
við lakari þjónustu. Almenn óánægja 
var með aðgengið að heilsugæslunni 
og átt hafði sér stað niðurskurður í 
þjónustunni. Heilbrigðisráðherra 
ákvað að ráðist skyldi í endurskipu-
lagningu á grunni starfs sem unnið 
hafði verið í ráðuneytinu af forvera 
hans, Guðbjarti Hannessyni, með 
skýrslu sænska ráðgjafarfyrirtækis-
ins Boston Consulting.

Kristján tók mið af 3. grein laga 
um heilbrigðisþjónustu frá 2007 um 
að stefnt skuli að því að heilbrigðis-
þjónusta sé ávallt veitt á viðeigandi 
þjónustustigi og að heilsugæslan 
sé að jafnaði fyrsti viðkomustaður 
sjúklinga. Hann kynnti hugmyndir 
sýnar í Norræna húsinu þann 
20. janúar 2014. Í höfuðatriðum 
ganga endurbæturnar út á að breyta 

skipuriti heilsugæslunnar þannig að 
fagstéttir hefðu meiri áhrif á veitingu 
þjónustunnar með einum yfirmanni, 
annaðhvort hjúkrunarfræðingi eða 
lækni á hverri stöð. Opnað yrði fyrir 
fjölbreytt rekstrarform í heilsugæslu 
og áhugasömu starfsfólki gert mögu-
legt að reka heilsugæslur ef áhugi 
væri fyrir því. Allir íbúar skyldu vera 
skráðir hjá heimilislækni sem hefði 
yfirsýn yfir þeirra mál. Sjúklingar 
sem líða af langvinnum sjúkdómum 
skyldu hafa sérstakan tengilið innan 
stöðvar auk heimilislæknis.

Nýtt fjármögnunarlíkan skal gilda 
fyrir þjónustuna hvort sem hún yrði 
veitt af hinu opinbera beint eða 
með þjónustusamningum við heil-
brigðisstarfsfólk. Fjármögnunarlík-
anið tekur tillit til sjúkdómabyrði og 
greitt yrði meira fyrir að sinna þeim 
er veikastir eru og félagslega verst 
settir. Einnig verða innleiddir gæða-
vísar og m.a. hvatar til að stuðla að 
réttri notkun sýklalyfja, yfirferð lyfja-
lista o.fl.

Aukið fjármagn þarf
Síðast en ekki síst réðst hann í gerð 
ítarlegrar og samræmdrar kröfu-
lýsingar varðandi þjónustu heilsu-
gæslustöðva með áherslum á þjón-
ustu við langveika og aldraða og 
aukið aðgengi fyrir alla. Slíka kröfu-
lýsingu skal kostnaðargreina skv. 
lögum og mun þá koma fram raun-
kostnaðurinn við að veita þjónust-
una. Ljóst er að slíkar endurbætur 
með nýjum viðeigandi verkefnum 
sem sinnt verður vel heppnast ekki 
nema aukið fjármagn komi til. Heil-

brigðisráðherra og stjórnmálamönn-
um öllum er það vel ljóst.

Illa hefur gengið að manna stöður 
heimilislækna sl. áratug og nýliðun 
verið ónóg. Heimilislæknar hafa 
óskað eftir þeim möguleika að reka 
heilsugæslustöðvar sjálfir og hefur 
þetta sérstaklega verið ósk sem yngri 
sérfræðingar hafa sett fram. Þau 
áform sem nú eru uppi um að gefa 
heilbrigðisstarfsfólki kost á að koma 
að rekstri þriggja nýrra heilsugæslu-
stöðva eru því jákvæð að því leyti 
að ef fjármögnun þjónustunnar er 
tryggð má búast við því að þetta leiði 
til betri og aukinnar mönnunar innan 
heilsugæslunnar og betri og meiri 
þjónustu við íbúana en áður hefur 
verið. Rekstrarformið sjálft á ekki að 
skipta máli fyrir þá sem þjónustuna 
fá, þjónustukröfum, verðskrá og öðru 
er stýrt af hinu opinbera.

Við í stjórn Félags íslenskra heim-
ilislækna styðjum endurbætur heil-
brigðisráðherra á heilsugæslunni 
og teljum þær löngu tímabærar og 
berum þá von í brjósti að heilsu-
gæslan geti staðið undir nafni sem 
fyrsti viðkomustaðurinn eins og lög 
segja til um.

Fyrsti viðkomustaðurinn, 
loks endurbætur!

Þórarinn  
Ingólfsson
f.h. stjórnar  
Félags íslenskra  
heimilislækna Ljóst er að slíkar endurbætur 

með nýjum viðeigandi  
verkefnum sem sinnt verður 
vel heppnast ekki nema 
aukið fjármagn komi til.Hvernig er staða aldraðra og 

öryrkja í dag? Staða þeirra, 
sem eingöngu hafa tekjur frá 

almannatryggingum er óásættanleg, 
þar eð þeir geta ekki framfleytt sér 
á lífeyri almannatrygginga. Þessi 
hópur aldraðra og öryrkja verður 
því að treysta á ættingja eða hjálpar-
stofnanir eða neita sér um ein-
hverja mikilvæga útgjaldaliði eins 
og læknishjálp, lyf eða mat. Þetta 
láta stjórnvöld viðgangast, þetta 
sættir Alþingi sig við. Enginn í þjóð-
félaginu hreyfir legg né lið til þess að 
laga þetta ástand. Ráðamenn segja 
einungis, að það megi ekki hafa líf-
eyri of háan, þar eð þá verði enginn 
hvati fyrir lífeyrisfólk að leita sér 
vinnu. Fjármálaráðherrann vill reka 
sjötuga og áttræða eldri borgara út á 
vinnumarkaðinn!

Einhleypur ellilífeyrisþegi, sem 
hefur eingöngu tekjur frá almanna-
tryggingum, hefur 207 þúsund 
krónur á mánuði eftir skatt. Hús-
næðiskostnaður er 130-160 þúsund 
krónur á mánuði. Þegar búið er að 
greiða þann lið er lítið eftir fyrir 
mat, hreinlætisvörum, fatnaði, 
samgöngukostnaði, síma, sjón-
varpi, tölvukostnaði og gjöfum fyrir 
barnabörnin. Það er ekki unnt að lifa 
mannsæmandi lífi af þessari hungur-

lús og raunar ekki unnt að framfleyta 
sér af henni. Ellilífeyrisþegi, sem er í 
hjúskap eða sambúð, fær aðeins 185 
þúsund krónur á mánuði eftir skatt.

Miklar skerðingar
Ef eldri borgari hefur 100 þúsund 
krónur á mánuði úr lífeyrissjóði er 
staða hans lítið betri en þeirra, sem 
engan lífeyrissjóð hafa. Skattar og 
skerðingar eru miklar. Sá sem hefur 
100 þúsund krónur á mánuði úr líf-
eyrissjóði sætir 50 þúsund króna 
skerðingu lífeyris TR eftir skatt. 
Samkvæmt tillögum endurskoð-
unarnefndar almannatrygginga mun 
skerðingin minnka um 5.400 krónur 
á mánuði eftir skatt verði tillögurnar 
samþykktar. Það breytir litlu.

Ef viðkomandi hefur 200 þúsund 
krónur úr lífeyrissjóði á mánuði 
verður skerðing óbreytt. Skerðingin 
er 90 þúsund krónur á mánuði í dag 
eftir skatt og hún verður áfram 90 
þúsund krónur á mánuði eftir skatt 
verði tillögurnar samþykktar.

Ef eldri borgarinn hefur 100 þús-
und króna atvinnutekjur á mánuði 
sætir hann engri skerðingu í dag, þar 
eð frítekjumark er 109 þúsund krón-
ur á mánuði en samkvæmt nýju til-
lögunum verður skerðing 45 þúsund 
á mánuði við þessar atvinnutekjur. 
Með öðrum orðum: Staðan versnar 
um 45 þúsund krónur á mánuði. 3ja 
ára starf við endurskoðun almanna-
trygginga skilar engu í þessum tilvik-
um. Og það sem allra verst er: Lífeyrir 
aldraðra og öryrkja hjá þeim, sem 
eingöngu hafa tekjur frá TR hækkar 
ekkert, ekki um eina krónu. Til hvers 
var leikurinn gerður?

Staða aldraðra  
og öryrkja óásættanleg!

Björgvin  
Guðmundsson
viðskipta
fræðingur

1 8 .  m a í  2 0 1 6   m I Ð V I K U D a G U R14 s K o Ð U n   ∙   F R É T T a B L a Ð I Ð



Miðvikudagur 18. maí 2016
Markaðurinn

20. tölublað | 10. árgangur

f y l g i r i t  f r é t ta b l a ð s i n s  u m  V i ð s k i p t i  o g  fj á r m á l

Michelsen_255x50_M178341_0316.indd   1 11.03.16   11:32

»2
frumherji seldur
Íslensk verðbréf og hópur fjárfesta 
hafa keypt skoðunarfyrirtækið 
Frumherja. 

»6
Útboð séu hafin yfir vafa
Forstöðumaður hjá Kauphöllinni 
segir að passa þurfi að hagsmuna
árekstrar verði ekki við skráningar.

»6
trúverðugleikavandamál sÍ
Lars Christensen segir Seðlabankann 
glíma við trúverðugleikavanda. Því 
þurfi að styrkja sjálfstæði bankans.

»7
svipmyndin: lúðvík geirsson
Nýr hafnarstjóri Hafnarfjarðar hefur 
yndi af göngutúrum og golfi með 
fjölskyldunni innan bæjarins.

»8 
auðmaður í vanda
Stjórnarmaðurinn skrifar um breskan 
kaupmann, Phillip Green, sem breskir 
þingmenn vilja svipta riddaratign.

Fólkið á bak við
frambjóðendurna

Módel: Hrönn Johannsen 
Gleraugu: Chrome Hearts

Þar sem úrvalið 
 er af 

sólgleraugum

»4



Hagnaður stóru bankanna 
þriggja á fyrsta ársfjórðungi þessa 
árs er rétt ríflega þriðjungur 
þess sem var á síðasta ári. Sam-
tals högnuðust bankarnir um 9,7 
milljarða samanborið við 26,7 
milljarða árið 2015. Helsta ástæða 
þessa hagnaðarsamdráttar er sú að 
einskiptistekjur, sem hafa borið 
uppi ofurhagnað bankanna allt frá 
hruni, eru hverfandi nú. Bankarnir 
eru búnir að endurverðmeta þær 
eignir sem þeir fengu á afslætti frá 
þrotabúum gömlu bankanna.

Þegar gluggað er í ársfjórð-
ungsuppgjör bankanna kemur 
eitt og annað forvitnilegt í ljós. 
Heildareignir bankanna þriggja 
nema ríflega 3.150 milljörðum en 
útlán þeirra eru innan við 2.200 
milljarðar. Það er því augljóst að 
bankarnir eiga enn eignir upp 
á næstum 1.000 milljarða, sem 
ekki tengjast hefðbundinni lána-
starfsemi. Þetta eru að stofni til 
fasteignafélög og rekstrarfélög sem 
stunda virka samkeppni við við-
skiptavini bankanna.

bankarnir miða afkomu sína við 
arðsemi eigin fjár (RoE). Það er 
merkilegt að eigendur bankanna 
og eftirlitsaðilar skuli leyfa slíkt. 
Arðsemi eigin fjár gefur mjög vill-
andi mynd af afkomu og áhættu 
í rekstri banka, eins og glögglega 
kom í ljós í hruninu, þegar bankar 
sem voru með arðsemi eigin fjár 
upp á 20-30 prósent féllu með 
braki og brestum á örskömmum 
tíma.

Mun nær er að Miða við arðsemi 
heildareigna (RoA). Þegar arðsemi 
heildareigna íslensku bankanna 
er skoðuð kemur í ljós að hún er 
um 1 prósent en ekki milli 5 og 7 
prósent eins og birtar upplýsingar 
frá bönkunum gefa til kynna. Þetta 
atriði skiptir máli því ef einungis er 
horft til arðsemi eigin fjár en ekki 
arðsemi heildareigna er að veru-
legu leyti horft fram hjá áhættunni 
sem felst í starfsemi banka.

eigið fé íslensku bankanna 
er hátt um þessar mundir, m.a. 
vegna þess að FME gerir nú kröfur 
um hærra eiginfjárhlutfall en 
áður. Eignir bankanna, sem ekki 
tengjast hefðbundinni útlánastarf-
semi, eru samt sem áður næstum 
50 prósentum hærri en eigið fé 
þeirra. Þessar eignir eru háðar 
markaðssveiflum með mun beinni 
hætti en útlánasöfn bankanna og 
því er mikilvægt að eftirlitsaðilar 
og eigendur bankanna horfi ekki 
blint á arðsemi eigin fjár eins og 
gert var fyrir hrun. Verðsveiflur 
geta gerbreytt eiginfjárstöðu á 
einni nóttu.

Yfirlýst áforM banka um arð-
greiðslur til eigenda á komandi 
árum kunna að færa eigið fé og 
þá ekki síður handbært fé undir 
tilskilin mörk. Það er dýrt að liggja 
með mikið eigið fé og handbært 
fé á lausu. Þessir þættir hljóta að 
hafa áhrif á mögulegt söluverð 
bankanna og vitanlega er þeirri 
spurningu ósvarað hverjir eigi að 
kaupa þrjá íslenska banka.

Einskiptisliðirnir hverfa 
og ósiðirnir haldast

Skjóðan

markaðurinn
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Umsjón Jón Hákon Halldórsson jonhakon@365.is  

Ábyrgðarmaður kristín Þorsteinsdóttir | Forsíðumynd ljósmyndadeild 
Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang visir.is

miðvikudagur 18. maí
ÞJóðskrá íslands  Vísitala leiguverðs 
á höfuðborgarsvæðinu.
reginn  Afkoma fyrsta ársfjórðungs.
Fimmtudagur 19. maí
Hagstofa íslands  Samræmd vísitala 
neysluverðs í apríl 2016.
reitir  Afkoma fyrsta ársfjórðungs.
Föstudagur 20. maí
Hagstofa íslands  Vísitala byggingar-
kostnaðar fyrir júní 2016.

Þriðjudagur 24. maí
Hagstofa íslands  Mánaðarleg 
launavísitala í apríl 2016.
Hagstofa íslands  Greiðslujöfnunar-
vísitala í júní 2016.
Hagstofa íslands  Vísitala kaup-
máttar launa í apríl 2016. 
Hagstofa íslands  Vísitala lífeyris-
skuldbindinga í apríl 2016.
ÞJóðskrá íslands  Viðskipti með 
atvinnuhúsnæði.

miðvikudagur 25. maí
Hagstofa íslands  Kjötframleiðsla í 
apríl 2016.
Hagstofa íslands  Vinnumarkaður í 
apríl 2016.
Hb grandi  Afkoma fyrsta ársfjórð-
ungs.
Fimmtudagur 25. maí
ÞJóðskrá íslands  Fjöldi útgefinna 
vegabréfa.
eiMskip Afkoma fyrsta ársfjórðungs.

Á döfinni

50% 
hækkun orkuverðs

140
milljarða fjárfesting

Talið er að nýr samningur Norður  áls 
og Landsvirkjunar geti þýtt yfir fimm-
tíu prósenta hækkun orkuverðs vegna 
tengingar við markaðsverð í Norður-
Evrópu. Um þriðjungur af raforku 
álversins á Grundartanga kemur frá 
Landsvirkjun. Núgildandi orkusamn-
ingur rennur út síðla árs 2019.

Warren Buffett upplýsti í gær að fjár-
festingarfélag hans hefði keypt hlut í 
Apple fyrir upphæð sem nemur 140 
milljörðum króna. Buffet veigraði sér 
lengi við því að kaupa hluti í tækni-
fyrirtækjum. Hann er þó þekktur fyrir 
að veðja rétt á fjárfestingar og er fjár-
festing hans í Apple því mikilvæg.

VIÐ LÁTUM
ÞAÐ BERAST
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Eignarhaldsfélagið Fergin, sem var í 
eigu Íslandsbanka, Ásgeirs Baldurs 
og Orra Hlöðverssonar, hefur undir-
ritað kaupsamning um sölu alls 
hlutafjár í Frumherja hf. Kaupandi 
er félag sem heitir SKR1. Það félag 
er  annars vegar í eigu samlagshluta-
félagsins Skriðs, sem er félag í rekstri 
og umsýslu Íslenskra verðbréfa, og 
hins vegar í eigu Tíberiusar, félags 
í eigu Andra Gunnarssonar lög-
manns, Fannars Ólafssonar, Krist-
jáns Grétarssonar og Þórðar Kol-
beinssonar.

Undir starfsemi Frumherja heyrir 
ýmis skoðunarstarfsemi, svo sem 
ökutækja, fasteigna, skipa- og raf-
magnsskoðun. Að auki sér Frum-
herji um framkvæmd ökuprófa, 
löggildingu mælitækja og fleira.

DV sagði í febrúar síðastliðnum 
að kaupverðið á Frumherja yrði lík-
legast um milljarður króna, miðað 

við þau tilboð sem höfðu borist í 
félagið. Eigendur Frumherja hefðu 
greitt sér út 425 milljónir króna í 
arð með því að lækka hlutafé um 
tæplega þriðjung skömmu áður en 
Íslandsbanki setti fyrirtækið form-
lega í söluferli í byrjun þessa árs.

Íslandsbanki eignaðist áttatíu 
prósenta hlut í Frumherja þegar 
fjárhagslegri endurskipulagningu 
fyrirtækisins lauk í janúar 2014. 
Á sama tíma lögðu þeir Ásgeir og 

Orri fyrirtækinu til nýtt hlutafé 
og eignuðust samtals 20 prósent. 
Frumherji hafði áður verið í eigu 
eignarhaldsfélags Finns Ingólfs-
sonar, fyrrverandi ráðherra, sem 
keypti það árið 2007.

Nýir eigendur hafa verið nokkuð 
áberandi í íslensku viðskiptalífi 
undanfarið. Andri Gunnarsson og 
Fannar Ólafsson tengjast félaginu 
Óskabeini sem á 5,89 prósent í 
Vátryggingafélagi Íslands. Þá voru 
þeir, ásamt Kristjáni Grétarssyni, í 
hópi manna sem keyptu Kea-hót-
elin sumarið 2012.

Íslensk verðbréf voru stofnuð árið 
1987 og eiga sér því hartnær þrjá-
tíu ára sögu. Við stofnun hét fyrir-
tækið Kaupþing Norðurlands, en 
árið 2000 var núverandi nafn tekið 
upp. Starfsmenn fyrirtækisins hafa 
aðstöðu á Strandgötu á Akureyri. 
jonhakon@frettabladid.is  

Norðlenskir fjárfestar 
kaupa Frumherja
Tvö félög í eigu Íslenskra verðbréfa og hóps fjárfesta hafa skrifað undir samning 
um kaup á Frumherja. Tvö og hálft ár eru síðan Íslandsbanki tók fyrirtækið yfir. 

Einn meginþátturinn í starfsemi Frumherja er skoðun ökutækja. Fréttablaðið/GVa

Carlsberg er að skipuleggja stærstu 
íþróttatengdu markaðsherferð sína 
hingað til, í aðdraganda Evrópu-
meistaramótsins í knattspyrnu. 

Kostnaðurinn er talinn geta farið 
upp í allt að 80 milljónir evra eða 
um 11 milljarða króna, samkvæmt 
heimildum Bloomberg-fréttastof-
unnar. Nú þegar hefur Carlsberg 
varið 20 milljónum evra, um 5,5 
milljörðum króna, til þess að tryggja 
sér einkarétt á bjórauglýsingum á 
mótinu.

Markaðsherferðin gengur undir 
heitinu „Bylting aðdáendanna“ og 
er beint jafnt að þeim löndum sem 
taka þátt í keppninni í fyrsta sinn, 
eins og Wales, Norður-Írlandi, 

Íslandi og Albaníu, sem og stærri 
löndum eins og Þýskalandi, Eng-
landi og Ítalíu.

Evrópumeistaramótið í knatt-
spyrnu fer fram dagana 10. júní til 
10. júlí. Mótið er einn stærsti íþrótta-
viðburður sem fram hefur farið.

 „Þetta verður sú stærsta og besta,“ 
segir Richard Whitty, markaðsstjóri 
hjá Carlsberg, um markaðsherferð-
ina. Hann vill þó ekki staðfesta upp-
hæðina sem varið verður í hana.
– jhh

Carlsberg setur 11 milljarða króna í EM

5,5
milljarða króna greiddi 
Carlsberg fyrir einkaleyfi.

80%
hlutur Frumherja var í eigu 
dótturfélags Íslandsbanka
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NÁMSRÁÐGJÖF OG UPPLÝSINGAR: 
SÍMI 525 4444    
ENDURMENNTUN.IS

TAKTU SKREFIÐ
SKAPAÐU ÞÍNA EIGIN FRAMTÍÐ

FLESTAR NÁMSBRAUTIR ENDURMENNTUNAR ERU LÁNSHÆFAR

NÁMSBRAUTIR Á HAUSTMISSERI
KYNNINGARFUNDUR Í DAG 18. MAÍ AÐ DUNHAGA 7

KLUKKAN 17:00
FJÖLSKYLDUMEÐFERÐ

– NÁM Á MEISTARSTIGI

 LEIÐSÖGUNÁM Á HÁSKÓLASTIGI
STAÐNÁM – FJARNÁM

 NÁM TIL LÖGGILDINGAR FASTEIGNA- 
OG SKIPASALA

STAÐNÁM – FJARNÁM

KLUKKAN 17:30
FJÁRMÁL OG REKSTUR
STAÐNÁM – FJARNÁM

HUGUR OG HEILBRIGÐI – GERÐU GOTT LÍF BETRA

NÁM Í UNDIRSTÖÐUATRIÐUM 
HUGRÆNNAR ATFERLISMEÐFERÐAR
STAÐNÁM – FJARNÁM

VERKEFNASTJÓRNUN OG LEIÐTOGAÞJÁLFUN

KLUKKAN 18:00
JÁKVÆÐ SÁLFRÆÐI  
DIPLÓMANÁM Á MEISTARASTIGI

VIÐURKENNDUR BÓKARI
STAÐNÁM – FJARNÁM



Þorgerður Anna Arnardóttir, 
talsmaður framboðs Guðna Th. 
Jóhannessonar, segir nálægt þúsund 
manns hafa sett sig í samband við 
framboðið og óskað eftir að gerast 
sjálfboðaliðar. „Við erum að byrja að 
hringja út og virkja þá með okkur.“

Talsvert fyrirtæki er að finna verk
efni fyrir og hafa samband við tæp
lega þúsund manns. Þorgerður hefur 
þó engar áhyggjur af því. „Auðvitað 
náum við að virkja allt þetta fólk  
til að fá alla til að klukka fólkið í 
kringum sig og bera út allt það góða 
sem við höfum um Guðna að segja,“ 
segir hún.

„Við erum með góða úthringi
maskínu og nestum fólkið okkar 
vel.“

Þorgerður segir öflugan hóp 
standa að skipulagi framboðsins. 
Þau séu þrjú sem hafi átt mestan 
þátt í að halda utan um framboðið, 
þar á eftir komi 1015 manna kjarni 
og svo stækki hringurinn áfram.

Þorgerður segir endanlega 
ákvörðun ekki hafa verið tekna um 
hvort starfsfólki verði greidd laun í 
kosningabaráttunni. Þá hafi kosn
ingaskrifstofa Guðna var opnuð 
um helgina og á næstunni taki við 
hringferð um landið.

Á annað þúsund taka þátt í kosningabaráttunni
Mörg hundruð manns aðstoða frambjóðendur sem notið hafa mests fylgis. Mörg handtök þarf að vinna og allt kosti þetta sitt að sögn þeirra sem kom að framboðunum.  Búist er við að kosninga-
baráttan kosti tugi milljóna en lög um framboðin flækja fjármögnun. Kosningabaráttan 1996 var mun dýrari. Frammistaða í sjónvarpi mun þó skipta mestu máli að mati almannatengils.

Grímur Atlason, kosningastjóri 
Andra Snæs Magnasonar, segir 
atburði síðustu vikna ótrúlega. 
„Þetta er dæmalaus staða, það eru 
búnar að vera svo margar vending
ar,“ segir Grímur um atburðarásina. 
„Við höfum fengið næstum vikulega 
eða næstum daglega fréttir sem hafa 
verið stærsta frétt áratugarins,“ segir 
Grímur og hlær.

„Frambjóðandinn sem er með 
langmesta fylgið hefur í raun ekki 
gert neitt, hann er í rauninni ekki 
byrjaður,“ segir hann.

„En er þar með sagt að í kosninga
baráttu eigir þú ekki að gera neitt?“ 

Framboð Andra Snæs Magnasonar

Atburðarás síðustu vikna verið fordæmalaus
Andri Snær Magnason hélt tölu í Frakklandi á sunnudag þegar honum voru afhent frönsku rithöfundaverðlaunin Grand Prix de l’Imag inaire í flokki vís inda sagna fyrir bókina LoveStar.

Við höfum fengið 
næstum vikulega 

eða næstum daglega fréttir 
sem hafa verið stærsta frétt 
áratugarins.
Grímur Atlason, 
kosningastjóri 
Andra Snæs 
Magnasonar

„Það gerir þetta enginn einn,“ segir 
Vigdís Jóhannsdóttir, kosninga
stjóri Höllu Tómasdóttur.

Vigdís segir þéttasta kjarnann í 
kringum framboð Höllu vera rúm
lega hundrað manns og enn fleiri 
komi að framboðinu með einum 
eða öðrum hætti. Það séu mörg 
handtök sem þurfi að vinna. „Það 
er munur á framboði eins og þessu 
og því að vera í þingkosningum, 
þar sem þú ert með maskínu sem 
þú setur bara af stað,“ segir hún.

„Þó þú eigir sterkt tengslanet 
þarf að virkja ofboðslega mikið af 
fólki, hringinn í kringum landið.“

Framan af hafi vinnan farið í að 
leggja grunn að öllu efni og safna 
undirskriftum. „Undirskriftir eru 
heljarinnar verkefni, því það er svo 
mikil handavinna í kringum þetta, 
það þarf allt að vera ljósritað og 
flokkað, svo þarf að bóka á fundi, 
halda utan um dagskrá, aðstoða 
við greinaskrif, vinna að samfélags
miðlum,“  segir Vigdís

„Við leggjum af stað með fram
bjóðanda sem er nánast óþekktur á 
Íslandi og þá þarf lengri tíma til að 
koma henni að, Panamaskjöl, Sig
mundur og annað er aðeins búið 
að taka pláss í fjölmiðlum, það þarf 

Framboð Höllu Tómasdóttur 

Það fer enginn einn í forsetaframboð
Halla Tómasdóttir ásamt stuðningsmönnum þegar hún lýsti því yfir að hún hygðist bjóða sig fram til forseta Íslands.FréTTAbLAðIð/vILHeLMDavíð ræddi við stuðningsmenn sína við opnun kosningaskrifstofu sinnar á föstudaginn. FréTTAbLAðIð/AnTon brInk

Erla Guðmundsdóttir, fjölmiðla
fulltrúi framboðs Davíðs Oddsson
ar, segir skipulagningu framboðsins 
í fullum gangi. Síðasta vika hafi farið 
í að safna undirskriftum, enda hafi 
aðeins fimm dagar verið til stefnu 
á sunnudaginn, þegar framboðið 
var tilkynnt, þar til frestur til að 
skila undirskriftum í flestum kjör
dæmum rann út á föstudaginn. 
„Það var mjög knappur tími sem við 
höfðum þannig að fyrstu dagarnir 
fóru í það,“ segir hún.

Nú sé verið að skipuleggja ferð 
um landið. Davíð fari um Norður
land um næstu helgi og til Vest

mannaeyja á mánudaginn til að 
hitta kjósendur. 

„Ég held að það skipti mjög miklu 
máli, að ferðast um landið og ræða 
við fólkið. Ég held að það sé mjög 
mikilvægur þáttur í þessu og hann 
hefur alltaf farið þannig að, að ræða 
augliti til auglitis við fólk, þannig 
að ég held að honum þyki sú aðferð 
góð.“

Þá sé verið að fara yfir og ræða 
hvernig haga eigi baráttunni, hvers 
lags viðburðir eigi að vera í kosn
ingamiðstöðinni og með hvaða 
hætti eigi að auglýsa og svo fram
vegis.

Framboð Davíðs Oddssonar

Undirskriftasöfnunin tók á
 Ég held að það sé 
mjög mikilvægur 

þáttur í þessu og hann hefur 
alltaf farið þannig að, að 
ræða augliti til auglitis við 
fólk.
Erla Guðmundsdóttir, fjölmiðlafulltrúi 
framboðs Davíðs Oddssonar

Framboð Guðna Th. Jóhannessonar

Nærri þúsund viljað aðstoða 
Húsfyllir var þegar kosningaskrifstofa Guðna Th. Jóhannessonar var opnuð um helgina. MynD/Håkon broDer LunD

Við erum að byrja 
að hringja út og 

virkja þá með okkur.
Þorgerður Anna  
Arnardóttir,  
talsmaður  
framboðs Guðna 
Th. Jóhannessonar

Erla segir hundruð einstaklinga 
hafa sett sig í samband við fram
boðið og óskað eftir að gerast 
sjálfboðaliðar. „Við fáum símtöl á 
hverjum degi,“ segir hún.
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fólk
kynningarblað

Guðríðarhátíð Söngfjelagsins verð-
ur haldin í Læknaminjasafninu á 
Seltjarnarnesi næsta laugar dag 
þar sem boðið verður upp á tón-
listar- og fjölmenningarlegt ferða-
lag á slóðir Guðríðar Símonardótt-
ur og annarra Íslendinga sem rænt 
var héðan í Tyrkjaráninu árið 
1627.

Tónlistin verður 
fyrir ferðarmikil á 
hátíðinni þar sem 
unnið er með sam-
hljóm í íslenskri og 
arabískri tónlist en 
matargerðin fær 
líka sitt pláss. Sett 
verður upp tyrk-
neskt kaffihús, Hori-
zon Cafe, undir stjórn 
Derya Özdilek, for-
manns Horizon – menn-
ingarfélags múslima, þar 
sem gestum verður boðið upp á 
úrval gómsætra rétta og drykkja. 
„Við höfum reglulega slegið upp 
tyrknesku kaffihúsi á viðburðum 
félagsins og þau hafa alltaf slegið 
í gegn. Um helgina ætlum við að 
bjóða upp á fjóra sæta eftirrétti og 
sex bragðmikla aðalrétti.“

Eftirréttirnir sem boðið verð-
ur upp á eru allir mjög vinsælir 
í Tyrklandi að sögn Derya. „Þrír 

þeirra 
inni-
halda 
sýróp 
o g  s á 

fjórði er 
búinn til 

úr mjólk 
og hrísgrjón-

um. Sa nnar-
lega bragðgóðir og 

skemmtilegir réttir fyrir flesta 
Íslendinga.“

Vel kryddaðir
Íslendingar kunna einnig vel að 
meta aðalréttina sem í boði verða 
að sögn Derya. „Þessir réttir hafa 
verið mjög vinsælir á viðburðum 
okkar undanfarið. Við munum t.d. 
bjóða upp á Sarma, sem eru vín-

viðarlauf fyllt með hrísgrjónum. 
Annar ljúffengur og vinsæll réttur 
er Mercimek köftesi, sem er nokk-
urs konar linsubaunapaté. Þar nota 
ég sérvalin tyrknesk krydd, búlg-
úr og rauðar linsubaunir. Einn-
ig munum við bjóða upp á tvær 
gerðir af salati, einn brauðrétt og 
ljúffenga súpu sem borin er fram 
með brauði. Allt vel kryddaðir og 
spennandi réttir.“

Fjölmargir viðburðir verða á há-
tíðinni. Meðal þeirra er fyrirlestur 
Steinunnar Jóhannesdóttur rithöf-
undar um ferðalag Guðríðar, flutt 
verður frásögn afkomanda Grinda-
víkurfjölskyldunnar sem einnig 
var rænt ásamt söng- og dansatrið-
um þar sem Megas og Ragnheið-
ur Gröndal munu m.a. koma fram.

Hátíðin stendur yfir frá klukk-
an 12.30 til 18.00 næsta laugar-
dag. Hægt er að kaupa sérstak-
an hátíðar miða á 1.500 kr. fram 
til kl. 15 sem gildir á alla viðburði 
dagsins. Eftir það kostar mið-
inn 2.000 kr. Ókeypis aðgangur 
er fyrir börn, eldri borgara, ör-
yrkja og forsetaframbjóðendur. 
starri@365.is

Nánari upplýsingar má finna á 
Facebook undir Guðríðarhátíð 
Söngfjelagsins.

Sannarlega bragð-
góðir og skemmti-

legir réttir fyrir flesta 
Íslendinga.

Derya Özdilek
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Veisla fyrir öll skynfærin
Tyrkneska kaffihúsið Horizon Cafe verður sett á fót næsta laugardag þegar Guðríðarhátíð Söngfjelagsins fer fram á 
Seltjarnarnesi. Boðið verður upp á sæta og bragðmikla tyrkneska rétti og verður úrvalið gott og verðinu stillt í hóf.

Tveir réttanna sem boðið verður upp á næsta laugardag. Vinstra megin er Sarma, sem eru vínviðarlauf fyllt með grjónum. Hægra megin er Mercïmek köftesi sem er bragðmikið linsubaunapaté. 

Derya Özdilek eldar fyrir Horizon Cafe næsta laugardag. MyNDir/aNToN briNk

Veglegt sérblað um 

EM í Frakklandi 
kemur út 1. júní

Jón Ívar Vilhelmsson 
Sími 512-5429 
jonivar@365.is 

Bryndís Hauksdóttir
Sími 512-5434
bryndis@365.is 

Atli Bergmann
Sími 512-5457
atlib@365.is  

Jóhann Waage
Sími 512-5439
johannwaage@365.is 

Fyrir auglýsingar eða kynningar hafið samband við:



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

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson | Umsjónarmenn 
efnis: Sólveig gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351, Vera einarsdóttir, 
vera@365.is, s. 512 5357 | Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.is, s. 512 2447, 
Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434, Jóhann Waage,  
johannwaage@365.is, s. 512 5439, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Sýningin Kaf er önnur einkasýn-
ing Ynju Mistar Aradóttur og verð-
ur hún opnuð næstkomandi laugar-
dag klukkan fjögur í Galleríi Tukt. 
Ynja er aðeins nítján ára gömul og 
útskrifaðist sem stúdent af mynd-
listabraut FG í desember síðast-
liðnum.

Undanfarið hefur myndlist Ynju 
einkennst af því að vera innblás-
in af hafinu. Hún hefur verið að 
rannsaka liti, form, tilfinningar og 
fleira sem finnst í sjónum. „Mynd-
irnar mínar eru expressjónískar, 
þær eru ekki mjög hlutbundnar og 
oft út í abstrakt en mér finnst sjór-
inn líka vera abstrakt expressjón-
ískur í eðli sínu, veður og jörð móta 
hann í sameiningu. Ég hef mikinn 
áhuga á hafinu og vatni yfirhöfuð 
sem viðfangsefni. Vatn er svo óút-
reiknanlegt, svo mörg form sem 
þetta eina efni getur mótað. Ég 
nota mikið bláa og græna liti enda 
eru það aðallitirnir í sjónum en 
líka appelsínugulan og rauðan, þeir 
eru mest áberandi litirnir í mynd-
unum mínum,“ lýsir Ynja.

Kaf verður önnur einkasýn-
ing Ynju en sú fyrri, Heimshaf, 
var haldin í febrúar síðastliðnum. 
Sýningin gekk að sögn Ynju vonum 
framar og eftir hana var mikill 
meirihluti verkanna seldur. Þessi 
mikli áhugi og eftirspurn hvatti 
hana til þess að skipuleggja næstu 
sýningu strax.

Í verkum hennar felst einn-
ig boðskapur um mengun sem er 
henni afar mikilvægt málefni. 
„Ég mála sjóinn og reyni þar að 
koma fallegri tilfinningu á fram-
færi en ég mála líka ruslið í sjón-
um til að koma að þeim boðskap að 
fólk minnki mengun. Á fyrri sýn-
ingunni minni var ég með 25 lítil 
vatnslitamálverk og þau áttu að 
sýna fallegu hliðina á sjónum og 
mismunandi hliðar hans. Svo var 
ég með þrjú stór olíumálverk sem 
áttu að vera nokkurs konar ádeila, 
að fólk yrði leitt þegar það horfði 
á þau. Nafn sýningarinnar, Kaf, 
er margrætt og vísar í að ég er að 
fara á kaf í viðfangsefnið og líka 

að rusl fer á kaf í sjóinn og það sér 
það enginn nema hann fari á kaf.“

Ynja málar mikið með vatnslit-
um en hún mun einnig sýna verk 
unnin með blandaðri tækni, skiss-
ur og fleira á sýningunni í Galleríi 
Tukt. „Ég geri mikið af vatnslita-
myndum en ég geri líka mikið af 
tilraunum og blanda annarri tækni 
við vatnsliti. Stundum geri ég líka 
eitthvað allt annað, það fer bara 
eftir því hvað mér dettur í hug. Ég 
skrifa líka mjög mikið og verð með 

alls konar skissur og fleira á sýn-
ingunni þó það sé kannski pínulít-
ið óþægilegt að opna þannig inn á 
sig. Mér finnst það oft áhugaverð-
ara að sjá heildarmyndina, ekki 
bara verkin og það sem listamað-
urinn gerir heldur líka það sem 
hann hugsar,“ segir Ynja og brosir.
liljabjork@365.is

Hægt er að fylgjast með Ynju á  
Facebook undir nafninu Ynja Art  
og á Instagram, ynjaart.

Málar HaFið og er 
HugFangin aF þVí
Ynja Mist Aradóttir hefur teiknað og málað frá því hún man eftir sér. 
Hún opnar sína aðra einkasýningu á laugardaginn í Gallerí Tukt.

Ynja Mist opnar sína aðra einkasýningu, Kaf, á laugardaginn í Galleríi Tukt.  MYND/ANTON BRINK

Ynja notar mest bláa og græna liti enda litir hafsins en líka appelsínugula og rauða. 

Ynja málar mikið með vatnslitum en hún mun einnig sýna verk unnin með bland-
aðri tækni, skissur og fleira á sýningunni í Galleríi Tukt. 

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr

 Frelsi til að veiða! 

00000

www.veidikortid.is

hollur kostur á 5 mín.

PlokkfiskurPlokkfiskur
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BÍLAR &
FARARTÆKI

PEUGEOT 5008. Árgerð 2012, ekinn 
67 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.990.000. 
Rnr.108721.BILAMARKADURINN.IS 
5671800

M.BENZ Vito 9manna. Árgerð 2006, 
ekinn 275 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.233057.
BILAMARKADURINN.IS 5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

TOYOTA Auris ts w/g live diesel. 
Árgerð 2015, ekinn 6 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 3.250.000. Rnr.990189.

TOYOTA Gt86 sport. Árgerð 2014, 
ekinn 12 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 5.990.000. Tilboð 4.790.000 
Rnr.990094.

TOYOTA Land cruiser 150 vx aukasæti. 
Árgerð 2013, ekinn 117 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 8.930.000. 
Rnr.990233.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Vinnuvéla- Lyftara- og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

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

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165

AUDI A3 sedan 140 hö.  
Árgerð 2014, ekinn 19 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Ásett verð 4.4490  
Tilboð  3.990.000. Rnr.114908.

FORD F350 platinum.  
Árgerð 2016, nýr dekk , dísel, sjálfskiptur. 
Verð 10.879.000. verð án vsk með vsk 
13.490  Rnr.211448.

AUDI Tt.  
Árgerð 2007, ekinn 63 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.490.000. Rnr.330381.

MERCEDES-BENZ E 250 avantgarde cdi. 
Árgerð 2013, ekinn 11 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 6.490.000. Rnr.210779.

SKODA Superb ambition 170 hö.  
Árgerð 2013, ekinn 80 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 6 gírar.m/leðurinnréttingu  
Verð 4.390.000. Rnr.115229.

SKODA Octavia combi ambition 1.6 tdi 
4x4. Árgerð 2014, ekinn 75 Þ.KM, dísel,  
6 gírar. Verð 3.180.000. Rnr.115063.

MINI One countryman.  
Árgerð 2012, ekinn 25 Þ.KM, bensín, 
beinskiptur. Verð 3.490.000. Rnr.211335.

BMW X5 4.8is.  
Árgerð 2007, ekinn AÐEINS 17 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
5.490.000.Einn eigandi  Rnr.115225.

MERCEDES-BENZ A 250 amg.  
Árgerð 2014, ekinn aðeins 9 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. TILBOÐ 5.990.  
Ásett verð 6.490 Rnr.211295.

LEXUS Rx300.  
Árgerð 2005, ekinn 45 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 5 gírar. Verð 3.280.000.  
Einn eigandi Rnr.211384.

TOYOTA Land cruiser 100 vx.  
Árgerð 2005, ekinn 211 Þ.KM, dísel,  
sjálfskiptur 5 gírar.topp viðhald  
Verð 4.750.000. Rnr.211426.

AUDI Q7 quattro.  
Árgerð 2007, ekinn 112 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 6 gírar.Verð 3.690   
Tilboð  2.950.000. Rnr.211425.

BMW R 1200 gs adventure.  
Árgerð 2012, ekinn 12 Þ.KM, bensín, 6 
gírar.eins og nýtt  Verð 3.490.000. mikið  
af aukahlutum  Rnr.115227.

GÓÐIR Í SUMAR

Bílafjármögnun Landsbankans

SKRÁÐU 

SELDU
FRÍTT!

ÞÁÐU OKKAR AÐSTOÐ
Í ÞÍNUM BÍLAVIÐSKIPTUM

SKIPTU
ÓDÝRARI

STÆRRI
DÝRARI

SMÆRRI

580 8900 - FUNAHÖFÐA 1 - BORGARBILASALAN.IS

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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VW Golf Comfortline R-Line, 5/2015, 
ek 51 þús km, bensín, sjsk, flottur bíll, 
ásett verð 3.690 þús, er á staðnum, 
raðnr 152220.

100 bílar ehf
Í miðbæ Mosfellsbæjar, 

Sími: 517 9999
Opið 10-18.00 virka daga og 

laugardaga 11-15
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

RÚMGÓÐUR 
FJÖLSKYLDUBÍLL Á GÓÐU 

VERÐI
Renault Scenic, ‘04, ekinn 117þ. 
Dráttarkrókur, ný tímareim, 
nýskoðaður, nýleg heilsársdekk. Þessi 
rúmar 3 bílstóla! Verð aðeins 560þ. S: 
699-7686.

BENz 413 CDI SPRINTER
Ek. aðeins 110þ. km. ‘04. Fallegur 
mjög vel með farinn dekurbíll. 
Nýyfirfarinn og skoðaður. Flottur 
MEYER kassi sem nýr. ZE-PRO lyfta 
o.m.fl. Einstakur gæðabíll m. öllu. V. 
aðeins kr. 3.6 m. Skoða skipti. Uppl. í 
S. 866-6642

AÐEINS 3.500þ.STGR.
Iveco massif díesel 2010,6 gíra 
beinskiptur,ný dekk.ek. 102þ km. Uppl. 
820-5181

RAFBÍLL Á 1.300þ.
Kiwi Wromos Rafbíll 2013,ekinn 
aðeins 130km. Flottur til að merkja, 
frítt að leggja. uppl. 820-5181

Opel Vectra station sjálfskiftur 2,2 vél 
bensín ek.180 þús dráttarbeysli góð 
dekk nýsk. toppbíll Verð aðeins 550 
þús s. 8927852

Citroen C4 árg.2006 ek. 122.000 km. 
Snyrtilegur bíll, gott viðhald. verð kr 
590.000.- Uppl. í s. 664 5884

 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.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250þÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólhýsi

Til sölu Hobby 560 Prestige 2010 Afar 
vel með farið, hjónasvíta. Markísa, 
fortjald, hlífðarsvunta að neðan, ofl. 
TV og útvarp. Sævar 8927852 Verð 
3.650 millj.

 Fellihýsi

TIL SÖLU ALGJÖR DEKUR 
VAGN. 1 EIGANDI.

Fleetwood Highlander Niagara 14’ 
Árg. 2006. Heitt vatn, stór ísskápur, 
örbylgjuofn, bakarofn, WC og sturta. 
Stór sólarsella - Markísa. Gasgrill tengt 
vagni + kaffivél og brauðrist fylgir. 
Verð 1.550.000 Uppl. í s. 892 2502

 Hjólbarðar

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

 Varahlutir

JAPANSKAR VéLAR EHF.
 BÍLAPARTASALA

Erum að rífa flestar teg. frá asíu og 
evrópu árg. ‘99-14. Kaupum flestar teg. 
bíla. Opið 8-18 virka daga. Dalshraun 
26, 220 hfj. S. 565 3400 & 893 2284. 
www.japanskarvelar.is

 Viðgerðir

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

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315.

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

GARÐAUMSJÓN
Sláttur fyrir húsfélög og einstaklinga. 
Almenn garðvinna. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 6981215

 Bókhald

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 695 9434, Zanna.

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

Getum bætt við okkur verkefnum. 
Íslenskir rafvirkjar. Kjartan s. 894 3110 
brekkuas@simnet.is

 Trésmíði

Húsasmiðameistari getur bætt við sig 
verkefnum, tilboð eða tímavinna S. 
7740866

KEYPT 
& SELT

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM oG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR oG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð 
þér að kostnaðarlausu! www.

kaupumgull.is
Opið mán - lau 11-17, Kringlan - 

3. hæð (Hagkaupsmegin ) 

Upplýsingar í síma 661 7000

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.

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ 
NÁNAR Á: VIDUR.IS

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

HEILSA

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. S. 698 8301 www.
tantratemple.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu. Námskeið 
fyrir börn og fullorðna. Siglingafélag 
Reykjavíkur - www.brokey.is - 895 
1551

 Ökukennsla

Kenni allan daginn Toyota 2014, 
hjálpa við endurtökupróf og 
akstursmat. Ævar Friðriksson s. 863 
7493.

HÚSNÆÐI

 Húsnæði í boði

LEIGJENDUR, TAKIÐ EFTIR!
Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU
120 - 280 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

ATVINNUHÚSNæÐI TIL 
LEIGU

Stórhöfði 33, 135m2. Tvennar 
innkeyrsludyr 4,2mtr á hæð, 2,8 og 
3,7mtr á breidd, lofthæð 4,6mtr. 
Nánari upplýsingar í síma 660-4012

 Geymsluhúsnæði

FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR 
 www.GEYMSLAEITT.IS

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 25% afsláttur. www.
geymslur.is

SUMARTILBoÐ
á geymsluplássi. Sækjum og sendum. 
geymslulausnir.is s:615-5005

Holtsgata 37-39
210 GARÐABÆ

Lind Fasteignasala kynnir: 

Nýjar og glæsilegar íbúðir á fallegum útsýnisstað 
við Holtsveg 37-39 í Urriðaholti, Garðabæ.

Hönnun húsanna er sérstaklega glæsileg með 
rúmgóðum svölum og stórum gluggum.
Öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. 
Vandaðar innréttingar og tæki og steinn á 
borðum í eldhúsi. 

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en 
votrými flísalögð. Bæði húsin eru með lyftu.
Afhendingartími er áætlaður síðsumar 2016.

STÆRÐ: 100-140 FM FJÖLBÝ LI     HERB: 3-4

Frá 42.900.000

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Sölufulltrúi

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

OPIÐ HÚS    18 .maí 17:00 – 18:00



✿   Kostnaður við  
framboð 1996*

Milljónir króna
Ólafur Ragnar Grímsson  102
Ástþór Magnússon  98
Pétur Kr. Hafstein  87
Guðrún Agnarsdóttir  42 
Samtals  329 

✿   Kostnaður við  
framboð 2012*

Þóra Arnórsdóttir  17,3 
Ólafur Ragnar Grímsson  7
Ari Trausti Guðmundsson  1,9
Herdís Þorgeirsdóttir  1,3
Hannes Bjarnason  1,6
Andrea Ólafsdóttir   undir 0,4
Samtals  29,1**

*Uppreiknað á verðlagi apríl 2016. 
**Upphæðin er án kostnaðar við framboð  
Andreu Ólafsdóttur

Á annað þúsund taka þátt í kosningabaráttunni
Mörg hundruð manns aðstoða frambjóðendur sem notið hafa mests fylgis. Mörg handtök þarf að vinna og allt kosti þetta sitt að sögn þeirra sem kom að framboðunum.  Búist er við að kosninga-
baráttan kosti tugi milljóna en lög um framboðin flækja fjármögnun. Kosningabaráttan 1996 var mun dýrari. Frammistaða í sjónvarpi mun þó skipta mestu máli að mati almannatengils.

Árið 1996, í síðustu kosningum þar 
sem sitjandi forseti var ekki í kjöri, 
nam heildarkostnaður frambjóð
enda 329 milljónum króna, upp
reiknað á verðlagi apríls síðastliðins. 
Framboð Ólafs Ragnars Grímssonar 
kostaði 102 milljónir króna, upp
reiknað á núverandi verðlagi. Fram
boð Ástþórs Magnússonar kostaði 
98 milljónir, framboð Péturs Kr. 
Hafstein 87 milljónir og framboð 
Guðrúnar Agnarsdóttur kostaði 42 
milljónir króna.

Í dag má forsetaframboð ekki 
kosta meira en 37,5 milljónir króna 
og hámarksframlag frá hverjum 
lögaðila eða einstaklingi er 400 þús
und krónur. Eftir kosningarnar þarf 
að skila inn uppgjöri til Ríkisendur
skoðunar þar sem upplýsa þarf um 
hvaða lögaðilar styrktu framboðið 
og framlög einstaklinga um meira 
en 200 þúsund krónur. Í síðustu 
forsetakosningum, árið 2012, var 
framboð Þóru Arnórsdóttur dýrasta 
framboðið, kostaði 17,3 milljónir 
króna uppreiknað en framboð Ólafs 
Ragnars kostaði 7 milljónir króna.

Andrés Jónsson almannatengill 
segir talsverða vinnu fólgna í að 
safna háum fjárhæðum í kosninga
sjóði. „Þó þú getir fengið einstaka 
auðmenn til að gefa 400 þúsund og 
svo gefur fyrirtæki viðkomandi líka 
400 þúsund.“ Reglurnar séu orðnar 
mun þrengri en þær voru árið 1996.

Andrés segir að til þess að safna 
fé fyrir kosningabaráttu þurfi oft 
að hafa efnað fólk eða áberandi for
stjóra til að geta náð sambandi við 
annað efnað fólk á jafningjagrund
velli. „Þú verður að fá einhverja sem 
eru líka ríkir eða líka áberandi stór
forstjórar eða annað til þess að nálg
ast þetta fólk. Það skiptir miklu máli 

að vera með lið sem er með mikinn 
aðgang að fyrirtækjum eða vel efn
uðum einstaklingum, það gerist 
eiginlega ekki öðru vísi,“ segir hann.

Andrés segir að þótt það sé 
jákvætt skref að gefa þurfi upp 
hverjir styrki frambjóðendur og 
stjórnmálaflokka hafi það dregið úr 
vilja fyrirtækja til að styrkja stjórn
málastarf. Því veltir Andrés því upp 
hvort ekki ætti að styrkja forseta
frambjóðendur úr ríkissjóði líkt og 
gert er í tilfelli stjórnmálaflokka en 
í leiðinni fjölga nauðsynlegum fjölda 
undirskrifta sem þyrfti til að bjóða 
sig fram.

Baráttan ráðist helst í sjónvarpi
Andrés segir kosningabaráttuna 
fyrst og fremst ráðast í sjónvarpi en 
ekki á framboðsfundum eða hring
ferðum um landið. „Þetta er beisiklí 
tímaeyðsla að vera að halda ein
hverja opna fundi, það koma örfáir 
og það fer rosaleg orka í að smala á 
þessa fundi,“ segir hann.

„Þórudagurinn er dæmi um eitt
hvað sem bæði kom illa út og var 
örugglega of mikil fyrirhöfn,“ segir 
Andrés sem aðstoðaði við forseta
framboð Þóru Arnórsdóttur árið 
2012. Þóra hafði forskot í skoðana
könnunum í upphafi kosningabar
áttunnar en að lokum vann Ólafur 
Ragnar með 53 prósentum atkvæða 
en Þóra endaði með 33 prósenta 
fylgi. „Mín meginskýring var að hún 
var ekki vön því að vera frambjóð
andi í stjórnmálabaráttu og Ólafur 
Ragnar breytti þessu í alvöru töff 
stjórnmálabaráttu,“ segir Andrés.

„Það sem skiptir fyrst og fremst 
máli er hvernig frambjóðendur 
koma fyrir í sjónvarpi,“ segir hann.
Sigmundur Davíð hafi fallið sem for

sætisráðherra í sjónvarpsviðtali við 
sænska ríkissjónvarpið og hugsan
lega Ólafur Ragnar í viðtali við CNN 
þegar hann neitaði því að hann eða 
fjölskylda hans hefðu tengsl við af
lands félög. „Bjarni Ben bjargaði sér í 
sjónvarpi. Það er hægt að taka mörg 
dæmi bara úr íslenskri pólitík.“

Framboðin 1996 kostuðu 329 milljónir

Það skiptir miklu 
máli að vera með lið 

sem er með mikinn aðgang 
að fyrirtækjum eða vel 
efnuðum einstaklingum, það 
gerist eiginlega 
ekki öðru vísi.
Andrés Jónsson, 
almannatengillFramboð Andra Snæs Magnasonar

Atburðarás síðustu vikna verið fordæmalaus
Andri Snær Magnason hélt tölu í Frakklandi á sunnudag þegar honum voru afhent frönsku rithöfundaverðlaunin Grand Prix de l’Imag inaire í flokki vís inda sagna fyrir bókina LoveStar.

www.mba.is

Mánudaginn 23. maí verður kynningarfundur MBA-námsins í Háskóla Íslands. 
Fundurinn verður haldinn í stofu 101 á Háskólatorgi kl. 12:10–12:50. 

Magnús Pálsson forstöðumaður MBA-námsins kynnir námið og fyrirkomulag 
þess og Guðmundur Arnar Þórðarson MBA 2016 og vörustjóri hjá RB segir frá 
reynslu sinni af náminu.

Skráning fer fram á mba.is

Guðrún Eva Gunnarsdóttir,
fjármálastjóri Haga

Egill Jóhannsson,
forstjóri Brimborgar Herdís Gunnarsdóttir,

forstjóri Heilbrigðisstofnunar Suðurlands

Ingvar Már Gíslason, 
markaðsstjóri Norðlenska
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TAKTU FRUMKVÆÐI 
AÐ EIGIN FRAMA
KYNNINGARFUNDUR UM MBA-NÁM HÁSKÓLA ÍSLANDS

Frestur til að sækja um MBA-nám rennur út 25. maí

Framboð Höllu Tómasdóttur 

Það fer enginn einn í forsetaframboð
Halla Tómasdóttir ásamt stuðningsmönnum þegar hún lýsti því yfir að hún hygðist bjóða sig fram til forseta Íslands.FréTTABLAðIð/vILHeLM

Við leggjum af stað 
með frambjóðanda 

sem er nánast óþekktur á 
Íslandi og þá þarf lengri tíma 
til að koma 
henni að.
Vigdís Jóhanns-
dóttir, kosninga-
stjóri Höllu Tómas-
dóttur

bara mikinn tíma,“ segir hún.
Að hámarki má verja um 37,5 

milljónum króna í kosningabarátt
una. „Þær eru ansi fljótar að fara, 
bara þegar kíkt er á verðskrá á aug
lýsingum og annað, við höfum nán
ast ekkert auglýst. Bara kostnaður 
inn, ef þú vilt gera lítið dreifibréf til 
að dreifa í öll hús á landinu, er upp 
á tvær til þrjár milljónir þó þú gerir 
það sjálfur í Word,“ segir hún.

Vigdís segir upphaf kosninga
baráttunnar hafa verið fjármagnað. 
„En það á held ég eftir að fjármagna 
endasprettinn, fyrir auglýsingar og 
annað.“ 

Grímur segir framboðið hafa 
staðið að mörgum viðburðum. 
„Það hefur gengið mjög vel, þó ég 
segi sjálfur frá. Allt sem við höfum 
ætlað að gera höfum við gert. Við 
byrjuðum í Þjóðleikhúsinu og yfir
fylltum það algjörlega, það var setið 
í öllum tröppum og staðið frammi, 
við náðum þar 900 manns.“

Þá hafi verið ferðast víða, Andri 
Snær hafi farið hringinn til að hitta 
kjósendur til Danmerkur og nú síð
ast til Frakklands þar sem hann tók 
á móti bókmenntaverðlaunum fyrir 
bókina LoveStar.

Hann segir stefnt á að hafa fjölda 

menningartengdra viðburða næstu 
vikur. „Gleði og líf og málefni, það 
er það sem við lögðum upp með og 
erum enn að gera.“

Um hundrað manns hafa komið 
að kosningabaráttu Andra Snæs 
Magnasonar með einum eða öðrum 
hætti og ríflega 300 manns hafa 
óskað eftir því að verða sjálfboða
liðar, að sögn Katrínar Bessadóttur, 
fjölmiðlafulltrúa framboðsins. Um 
tíu manna hópur komi að daglegum 
rekstri kosningabaráttunnar. Þá fá 
tveir starfsmenn laun í tvo mánuði 
auk þess sem aðrir fá greitt fyrir 
minni verkefni.
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Endurreisn íslensks hlutabréfa-
markaðar hefur að flestu leyti 
gengið mjög vel, en frá og með 
árinu 2009 hafa 12 félög verið 
skráð í Kauphöllina og alls hafa 
um 90 milljarðar króna safnast í 
hlutafjárútboðum í aðdraganda 
skráninga. Þrátt fyrir að útboðin 
hafi verið árangursrík á flesta mæli-
kvarða hefur nokkur gagnrýni fylgt 
framkvæmd þeirra, m.a. á grundvelli 
þess að seljandi í flestum útboð-
unum, eða tengdur aðili, hefur haft 
umsjón með gerð lýsingar sem og 
framkvæmd útboðsins.

Í þeirri stöðu felast hagsmuna-
árekstrar. Greint hefur verið frá 
slíkum hagsmunum í lýsingu, en 
hugsanlega hefði mátt ganga lengra. 
Þegar útboð eru framkvæmd við 
hagsmunaárekstra mun seint ríkja 
fullkomið traust til þeirra, óháð 
því hversu vel er að þeim staðið. 
Slík tortryggni hlýtur að einhverju 
leyti að skila sér í lakari niðurstöðu 
og getur grafið undan trausti á fjár-
málamarkaði.

Hérlendis hafa kjölfestu- og fag-
fjárfestar að jafnaði keypt í lokuðum 
útboðum í aðdraganda almenns 
útboðs, gjarnan með afslætti. Mál-
efnalegar ástæður geta verið fyrir 
slíku fyrirkomulagi, en afslættir til 
valinna aðila hafa þó ekki verið til 
þess fallnir að efla trúverðugleika 
markaðarins.

Í nýlegri kynningu sem Kaup-
höllin sótti stærði einn stærsti fjár-
festingarbanki Norðurlanda sig 
af því að hafa að jafnaði selt fag-
fjárfestum í aðdraganda almenns 
útboðs á verði sem var nærri eða 
í efri mörkum þess verðbils sem 
almennum fjárfestum stóð síðar til 
boða. Engin þörf virtist hafa verið á 
því að veita slíkum aðilum afslætti, 
eins og tíðkast hefur hér á landi.

Kom fram að þetta þætti jákvætt 
þar sem aukið gagnsæi í verð-
myndun í aðdraganda útboðs, þar 
sem söluverð endurspeglaði raun-
verulegt mat á virði hlutabréfanna, 
skapaði traust meðal annarra fjár-
festa – sem skilaði sér að lokum í 
betri niðurstöðu. Bendir þetta til 
þess að jafnræði meðal fagfjárfesta 

og almennra fjárfesta sé ákveðið 
keppikefli norrænna fjárfestingar-
banka.

Í sömu kynningu var talsverð 
áhersla lögð á að girða fyrir hugs-
anlega hagsmunaárekstra, meðal 
annars með því að fá nokkra mis-
munandi aðila að hverju verkefni. 
Þannig sjái a.m.k. tveir fjárfestingar-
bankar í sameiningu um sölu hluta-
bréfanna og tengd verkefni, en aðrir 
aðilar leiði gerð lýsingar. Slíkt fyrir-
komulag er mjög algengt á Norður-
löndunum.

Umgjörðin er öll sniðin að því að 
engan höggstað megi á henni finna, 
þannig að hafið sé yfir vafa að öllum 
úrræðum hafi verið beitt til þess að 
ná sem hagfelldastri niðurstöðu, 
með gagnsæi og jafnræði að leiðar-
ljósi. Traust er talin forsenda fyrir 
góðri þátttöku fjárfesta og farsælli 
skráningu á markað.

Við losun fjármagnshafta er ekki 
víst að þátttaka innlendra aðila 
í hlutafjárútboðum hér á landi 
verði jafn auðsótt og hún hefur 
verið, þar sem fleiri erlendir fjár-
festingarkostir verða í boði. Á móti 
skapast umtalsverð sóknartæki-
færi í aukinni þátttöku erlendra 
fjárfesta á íslenskum hlutabréfa-
markaði. Til þess að fullnýta þau 
tækifæri og efla traust almennings 
á markaðnum gætu íslenskir aðilar 
þurft að tileinka sér nýja starfshætti, 
en vísbendingar eru um að erlendir 
fjárfestar geri ríkari kröfur um 
framkvæmd útboða heldur en þeir 
íslensku hafa gert til þessa. Gömlu 
aðferðirnar hafa að mörgu leyti 
skilað ágætis niðurstöðu, en það 
kann að vera kominn tími til þess 
að markaðurinn taki næsta skrefið 
í þroskaferli sínu.

Sagði hryðjuverkamenn gleðjast yfir BREXIT

David Cameron, forsætisráðherra Breta, ávarpaði Alþjóðaefnahagsráðið (World Economic Forum) í Lundúnum í 
gær. Í ræðu sinni ræddi Cameron meðal annars fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um útgöngu Breta úr Evrópu-
sambandinu. Sagði hann að hryðjuverkamenn Íslamska ríkisins myndu fagna útgöngu  Fréttablaðið/EPa

Nei, ég gerði ekki mistök í fyrirsögn-
inni. Ég held að ástæðan fyrir því að 
íslenskir vextir eru svo hlutfallslega 
háir sé að peningamálastefnan á 
Íslandi sé of lausbeisluð. Ég skal 
útskýra þetta.

Oft hugsar fólk – og því miður 
flestir seðlabankastjórar líka – um 
peningamálastefnu með hliðsjón af 
nafnvöxtum. Réttara væri hins vegar 
að hugsa um peningamálastefnu út 

frá framboði og eftirspurn eftir pen-
ingum, eða öllu heldur væntingum 
um peningaframboð og -eftirspurn 
í framtíðinni.

Í raun stjórnar Seðlabankinn 
ekki stýrivöxtunum. Heldur endur-
spegla stýrivextirnir væntingar um 
hagvöxt og verðbólgu. Þannig að ef 
við höfum háar verðbólguvæntingar 
fáum við háa stýrivexti.

Seðlabankinn á við trúverðug-
leikavanda að stríða
Opinberlega stefnir Seðlabankinn 
að 2,5% verðbólgu. En eigin könnun 
Seðlabankans á væntingum aðila á 
skuldabréfamarkaði, sem var birt í 
síðustu viku, sýndi að ekki er búist 
við að Seðlabankinn standi við 
2,5%. Aðilar á skuldabréfamarkaði 
búast við því að verðbólgan verði 
3,5% að meðaltali næstu tíu árin. 
Þetta er sláandi andstæða við aðra 
hluta Evrópu þar sem verðbólgu-
væntingar eru vel undir 2%.

Það eru ýmsar ástæður fyrir trú-

verðugleikavanda Seðlabankans 
en í mínum huga endurspeglar 
þetta vandamál fyrst og fremst það 
sem hagfræðingar kalla vandamál 
vegna ósamkvæmni í tíma, sem er 
nátengt því hvernig íslenski vinnu-
markaðurinn virkar.

Í meginatriðum þýðir ósam-
kvæmni í tíma að það sé ósam-
kvæmni á milli þess sem Seðla-
bankinn segir í dag að hann muni 
gera og þess hvaða peningamála-
stefna verði „hagkvæmust“ á næsta 
ári. Ef Seðlabankinn getur sannfært 
aðila vinnumarkaðarins um að sam-
þykkja litlar launahækkanir – af því 
að Seðlabankinn lofar lágri verð-
bólgu – þá hefur Seðlabankinn, 
þegar samið hefur verið um litlar 
launahækkanir, hvata til að slaka á 
peningamálastefnunni til að draga 
úr atvinnuleysi.

Aðilar vinnumarkaðarins gera sér 
auðvitað grein fyrir þessu og taka 
það með í reikninginn þegar þeir 
gera kjarasamninga. Þetta sést býsna 

vel í nýlegum kjarasamningum bæði 
í einkageiranum og þeim opinbera 
á Íslandi. Þar sem allir búast við 
meiri verðbólgu í framtíðinni en 
Seðlabankinn stefnir að er ekki 
nema eðlilegt að bæði verkalýðs-
félögin og atvinnurekendur sam-
þykki „óábyrga“ kjarasamninga. 
Þeir vænta þess jú að Seðlabankinn 

blási út hagkerfið til að lækka kaup-
máttinn.

Ekki áfellast Seðlabankann fyrir 
háa stýrivexti
Það er því augljóst að Seðlabankinn 
á við alvarlegan trúverðugleika-
vanda að stríða og þess vegna eru 
verðbólguvæntingar of háar, sem 
er aðalástæðan fyrir því að stýri-
vextir á Íslandi eru háir. Svo ef þið 
viljið sjá lægri stýrivexti ættuð þið 
ekki að áfellast Seðlabankann. Þið 
ættuð að spyrja ykkur hvers vegna 
Seðlabankinn á við trúverðugleika-
vanda að glíma.

Til að takast á við þennan 
trúverðug leikavanda held ég að 
við þurfum að styrkja sjálfstæði 
Seðlabankans (kannski líka að 
breyta markmiðum hans), gera 
aðila vinnumarkaðarins ekki bara 
ábyrga fyrir launahækkunum held-
ur þurfi þeir einnig að tryggja aukna 
atvinnu, og sennilega þyrfti að bæta 
húsnæðislánakerfið líka.

Vextir eru háir á Íslandi af því að 
peningamálastefnan er of slök

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Það er því augljóst 
að Seðlabankinn á 

við alvarlegan trúverðug-
leikavanda að stríða og þess 
vegna eru verðbólguvænt-
ingar of háar, sem er aðal-
ástæðan fyrir því að stýri-
vextir á Íslandi eru háir. Svo 
ef þið viljið sjá lægri stýri-
vexti ættuð þið ekki að 
áfellast Seðlabankann.

Í nýlegri kynningu 
sem Kauphöllin sótti 

stærði einn stærsti fjárfest-
ingarbanki Norðurlanda sig 
af því að hafa að jafnaði selt 
fagfjárfestum í aðdraganda 
almenns útboðs á verði sem 
var nærri eða í efri mörkum 
þess verðbils sem almennum 
fjárfestum stóð síðar til boða. 
Engin þörf virtist hafa verið á 
því að veita slíkum aðilum 
afslætti, eins og tíðkast hefur 
hér á landi.

Hlutabréfaútboð  
– hvert skal stefna?

baldur thorlacius
forstöðumaður 
eftirlitssviðs  
Nasdaq Iceland
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Ólöf Snæhólm Baldursdóttur hefur 
verið ráðin í starf upplýsingafulltrúa 
hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Ólöf var 
einn 125 umsækjenda um starfið og 
mun hún einkum starfa fyrir Veitur, 
dótturfyrirtæki OR.

Rekstur Veitna er umfangsmikill. 
Hitaveitur Veitna þjóna um þremur 
af hverjum fjórum landsmönnum og 
Veitur reka einnig rafveitur, vatns-
veitur og fráveitur víða á sunnan- og 
vestanverðu landinu.

Ólöf hefur starfað hjá Slysv-
arnafélaginu Landsbjörg í rétt 
tæpan áratug sem upplýsinga- og 
kynningar fulltrúi.  Hún lauk prófi 
í fjölmiðlafræði frá Ohio-háskóla í 
Bandaríkjunum en las svo opinbera 
stjórnsýslu. –jhh

Frá Landsbjörg 
til Orkuveitu

Ólöf SnæhÓlm BaldurSdÓttir

Kjartan ari jÓnSSon
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Svipmynd
Lúðvík Geirsson

„Þetta leggst vel í mig, ég hef verið 
tengdur höfninni og hafnarstjór-
ninni í langan tíma og þekki ágæt-
lega hér til verka og er spenntur að 
vera kominn hérna á heimaslóðir.“ 
Þetta segir Lúðvík Geirsson sem tók 
við starfi hafnarstjóra Hafnafjarðar-
hafnar í gær.

„Hafnarstjóri stýrir þessu ágæta 
starfsliði sem er að vinna við að reka 
og þjónusta höfnina hérna í Hafnar-
firði og höfnina í Straumsvík líka,“ 
segir hann. 

Lúðvík sat í hafnarstjórn frá 1986 
til 1990 og frá 1994 til 2010, sem 
formaður hafnarstjórnar frá 2013 
til 2014 og var hafnarstjóri Hafnar-
fjarðarhafnar samhliða því að 

sinna embætti bæjarstjóra frá 2002 
til 2004. Lúðvík var bæjarstjóri í 
Hafnarfirði frá 2002 til 2010 og tók 
á þeim tíma virkan þátt í stefnumót-
un og uppbyggingu Hafnarfjarðar-
hafnar í samvinnu við hafnarstjórn 
og hafnarstjóra. 

Hann var formaður afmælis-
nefndar hafnarinnar þegar haldið 
var upp á 80 ára afmæli hennar árið 
1988 með sögusýningu í Hafnarborg 
og útgáfu á afmælisriti.

Lúðvík hefur komið víða við á 
starfsferlinum. Hann hefur sinnt 
ýmsum fjölmiðlastörfum og dag-
skrárgerð. Hann var formaður 
Blaðamannafélags Íslands um ell-
efu ára skeið og framkvæmda- og 
rekstrarstjóri félagsins um tíma. 
Hann hefur einnig sinnt kennslu í 
fjölmiðlun við Háskóla Íslands og 
Flensborgarskóla, starfað fyrir hin 

ýmsu ráðuneyti auk þess að sitja á 
Alþingi frá 2011 til 2013. „Síðustu 
árin hef ég verið að vinna fyrir ráðu-
neytin og sveitarfélög sem ráðgjafi 
og verkefnastjóri,“ segir hann.

Lúðvík er kvæntur Hönnu Björk 
Lárusdóttur og eiga þau þrjá syni, 
og eina sonardóttur. „Tíminn utan 
vinnunnar fer mikið í fjölskylduna. 
Það fylgir því, þetta er góð og sam-
hent fjölskylda og stór fjölskylda 
líka. Við höldum vel hópinn, systk-
inin og okkar ættmenni.“ 

Lúðvík er mikill útivistarmaður 
og hefur sérstakan áhuga á göngum 
og golfi. „Ég hef gaman af því að 
vera á göngu á fjöllum og meðfram 
ströndinni. 

Það er sérstaklega gaman að fara 
í göngur í nágrenni Hafnarfjarðar, á 
Helgafellið og hraunið hér í kring. 
Það þarf ekki að fara langt,“ segir 
Lúðvík og tekur undir að allt sé til 
í Hafnarfirði.

Fjölskyldan spilar svo saman golf, 
einnig í Hafnarfirði. „Við spilum 
helst hérna á Hvaleyrinni. Við erum 
nánast öll í fjölskyldunni virk í því.“

Vinnan mun sjálfsagt taka mestan 
tímann í sumar, að sögn Lúðvíks. 
„En annars reynir maður að skjótast 
austur í Tungur þar sem við eigum 
saman bústað, systkinin og fjöl-
skyldan,“ segir Lúðvík.
saeunn@frettabladid.is 

Bæjarstjóri tekur við höfninni
Lúðvík Geirsson, fyrrverandi bæjarstjóri í Hafnarfirði, er nýr hafnarstjóri bæjarins. Utan vinnunnar er 
Lúðvík mikill útivistarmaður og hefur gaman af göngum á Helgafellið og um hraunið í Hafnarfirði.

Lúðvík var bæjarstjóri í Hafnarfirði 2002 til 2010 og tók á þeim tíma þátt í stefnumótun og uppbyggingu Hafnarfjarðarhafnar í samvinnu við hafnarstjórn og hafnarstjóra. 
FréttabLaðið/anton brink

við spilum helst 
hérna á hvaleyrinni. 

við erum nánast öll í fjöl-
skyldunni virk í því.

Kjartan Ari Jónsson hefur verið 
ráðinn forstöðumaður Ljósleiðara-
deildar Gagnaveitu Reykjavíkur. 

Kjartan, sem er 37 ára, hefur 
starfað hjá Gagnaveitunni frá árinu 
2005. Hann var áður uppbyggingar-
stjóri Ljósleiðarans, háhraða gagna-
flutningsnetsins sem GR byggir og 
rekur. Kjartan er með M.Sc.-gráðu í 
rafmagnsverkfræði frá Háskólanum 
í Álaborg.

Gagnaveita Reykjavíkur vinnur 
nú að ljósleiðaravæðingu í Garða-
bæ, Kópavogi og Hafnarfirði. Öll 
heimili í Reykjavík voru orðin tengd 
Ljósleiðaranum 2015.  – jhh

Fær framgang 
hjá Gagnaveitu
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Íslenska úrvalsvísitalan
1.835,97 -29,08

(-1,56%)

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is 
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Markaðurinn
Stjórnar -
maðurinn

@stjornarmadur

Dorrit hefur verið með sitt gamla heim-
ili í London og ég keypti fyrir fjórum 

árum hús á fallegum stað í Mosfellsbæ. Ég 
reikna með að þessir tveir staðir verði aðal-
vistarverur okkar. Það á nú eftir að koma 
í ljós hvað við verðum lengi í London, eða 
hér. Síðan eru ýmis verkefni sem eru þess 
eðlis á alþjóðavettvangi að ég verð tölu-
vert á ferðalagi.
Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands

1,5%  
Verðbólga Í kortunum

54  
milljóna króna 

Greiningardeild Arion banka gerir ráð 
fyrir að vísitala neysluverðs hækki um 
0,2 prósent á milli mánaða. Verðbólga 
lækki því úr 1,6% í 1,5% milli mánaða. 
Greiningardeildin spáir því að árs-
verðbólgan mælist undir 2% fram á 
síðasta fjórðung ársins en þá hækki 
hún vegna þess hve miklar lækkanir 
voru á haustmánuðum i fyrra.

halli var á rekstri Hagstofu Íslands 
í fyrra. Heildartekjur námu 1.193 
milljónum króna. Framlag úr ríkissjóði 
hækkaði um 5,7% frá fyrra ári, en sér-
tekjur lækkuðu um 33 milljónir, eða 
tæp 19%. Heildarútgjöld ársins voru 
1.246 milljónir og hækkuðu um 10% 
á milli ára, þar af var launakostnaður 
1.010 milljónir, eða 81% af útgjöldum.

Breski smásölukóngurinn Sir 
Phillip Green hefur undanfarin 
misseri fengið kusk á hvítflibbann 
vegna sölu á stórverslanakeðjunni 
BHS. Green seldi verslanakeðjuna í 
mars í fyrra á málamyndaupphæð, 
eitt sterlingspund, og nú rétt ríf
lega ári síðar er hún gjaldþrota.

Illar tungur í breska smásölugeir
anum segja augljóst að Green hafi 
selt BHS með það eitt að markmiði 
að vera ekki við stjórnvölinn þegar 
stórverslanakeðjan færi loks í 
gjaldþrot. Það hefur nefnilega legið 
fyrir í allnokkur ár að BHS sé varla 
viðbjargandi.

Félagið, sem rekur um 170 
verslanir víðsvegar um Bretland, 
var í eigu Green í 15 ár. Kaup
verðið á sínum tíma var ríflega 200 
milljónir punda en hann hefur náð 
því margfalt út úr félaginu með 
arðgreiðslum, leigutekjum, þókn
unum og svo framvegis. Síðustu 
ár hafa hins vegar ekki verið björt 
fyrir félagið, það tapar um tuttugu 
milljónum punda á ári og hefur 
verið að sligast vegna gríðarlegra 
lífeyrisskuldbindinga.

Nú fyrr í mánuðinum kom loksins 
að skuldadögum og spilaborgin 
hrundi með braki og brestum.

Sá sem keypti af Green fyrir réttu 
ári var Dominic nokkur Chapp
ell, en sá var með öllu óþekktur í 
smásölugeiranum þegar kaupin 
áttu sér stað. Hann hafði þó unnið 
nokkur afrek sem kappaksturs
sölumaður, og hlotið dóm fyrir 
fjármálamisferli. Hvorugt þótti 
benda til þess að hann gæti bjargað 
BHS.

Margir töldu að Green hefði 
handvalið hann til að sigla 
skútunni í strand.

Á þessu rétta ári síðan Chappell 
keypti félagið á eitt sterlings
pund hefur honum þó tekist að 
ná talsverðu fé út úr félaginu, en 
samkvæmt fregnum hefur nýju eig
endunum tekist að ná um það bil 
25 milljónum punda út úr rekstr
inum. Svo virðist sem það borgi sig 
að halda sokknu fleyi á floti.

Hvað Green varðar þá er sagan 
ekki öll sögð enn. Hann hefur 
hlotið afar slæmt umtal af, og 
þingmenn í breska þinginu hafa 
meira að segja krafist þess að hann 
verði sviptur riddaratign. Þeir sem 
til þekkja segja að það væri mikið 
persónulegt áfall fyrir Green, enda 
er hann þekktur fyrir að vera annt 
um ímynd sína sem götusölu
maðurinn sem braust til æðstu 
metorða.

Sú ímynd er nú í hættu.

kusk á 
hvítflibbann



ATVINNA

 Atvinna í boði

SAmSkip óSkA eftir 
bílStjórum til 

SumArAfleySingA.
Um er að ræða akstur 

og dreifingu vöru innan 
höfuðborgarsvæðisins sem og á 

landsbyggðinni. 

Hæfniskröfur bílstjóra:

-Meirapróf er skilyrði og ADR 
réttindi er kostur

-Sterk öryggisvitund, góð ástund 
og samviskusemi

-Lipurð í þjónustu og samskiptum 

Umsækjendur verða að hafa 
hreina sakaskrá. Umsóknarfrestur 

er til 29.maí 2016.
Nánari upplýsingar veitir 

Jóhannes K Kárason í síma 858 
8660

SumArStArf
Starfskraftur óskar 
í sumarafleysingar í 

matvælavinnslu í Mosfellsbæ.
Frekari uppl. í s. 897 3236 eða á: 

raggi@nonnilitli.is

HouSekeeperS
Apartment Hotel in 101 Reykjavik is 
looking for housekeepers. Please send 
applications to: jobs@apartmentk.is

Fiskbúðin Beint úr sjó í Reykjanesbæ 
óskar eftir starfsfólki, þægilegt og 
skemmtilegt starfsumhverfi. Mail: 
beintursjo@beintursjo.is

Aðstoðamenn óskast í smíðavinnu. 
Góð laun í boði fyrir góða menn. Uppl. 
í s. 650 3707

Kompanijai vajadzigi divi armatúristi 
ar iepriekséju piredzi darbam Islandé. 
Labs atalgojums. Tel 8952220

Verktaka fyrirtæki óskar eftir vönum 
málurum og smiðum, vönum glugga 
og þakviðgerðum. Uppl í síma 
6619046

 Atvinna óskast

VAntAr þig Smiði, 
múrArA, málArA eðA 
járnAbindingAmenn?
Höfum á skrá menn sem óska 

eftir mikilli vinnu og geta hafið 
störf nú þegar.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- Proventus.is S. 775-7373
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Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Digranesheiði 20 – Kóp. Einstök staðsetning. 

Kópavogsbraut 85 – Kópavogi. 

Glæsilegt 303,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með 5 svefnher-
bergjum og tvöföldum bílskúr á einstökum útsýnisstað í Kópavogi. 
Húsið er allt innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt með inn-
réttingum, innihurðum og gólfefnum úr ljósum viði. Rúmgóðar sam-
liggjandi stofur með arni og verulega aukinni lofthæð. Lóðin er 750 fm. 
að stærð með tyrfðri lóð og fallegum gróðri til suðurs. Verð 98,5 millj.
Verið velkomin.

Afar vel skipulögð 47,2 fm. íbúð í kjallara í fjölbýlishúsi við Kópavogs-
braut. Stór hellulögð afgirt verönd. Nýlegt eldhús. Rúmgott alrými/
stofa  með stórum gluggum til suðurs. Eingöngu sex  íbúðir í húsinu. 
Verð 22,6 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

570 4800

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað 174 fm ein-
býlishús á einni hæð, á 
góðum stað við Arnar-
tanga í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru fjögur rúmgóð 
herbergi og tvær stórar 
og bjartar stofur.

ARNARTANGI, MOSFELLSBÆR
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Fasteignasalan Gimli
Grensásvegi 13, 108 RVK

Árni Stefánsson 
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 30 – 3ja herbergja 
OPIÐ HÚS Í DAG MIÐVIKUDAG FRÁ KL. 17:00-17:30 
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi í gamla 
Vesturbænum. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Stór stofa og 
borðstofa. Falleg innrétting í eldhúsi. Tvö svefnherbergi. Flísalagt 
baðherbergi með baðkari. Þvottahús innan íbúðar. Í alla staði er 
um vandaða og fallega eign að ræða. Verð: 63,9 millj.

OPIÐ HÚS

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 
daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 17. maí 2016, virðisauka-
skattur sem fallið hefur í eindaga til og með 6. maí 2016 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í 
eindaga til og með 17. maí 2016, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, 
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, bifreiða-
gjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri 
framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, 
skipulagsgjaldi, skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjár-
málaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru: 
 
Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysa-
tryggingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á 
ógreiddan fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýslu-
skattur, sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur. 

Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum 
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.  Fjárnámsgjald í ríkis-
sjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum.  Eru gjaldendur 
hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, 
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrir-
vara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum 
þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök 
greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 
15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.

Reykjavík, 18. maí 2016

Tollstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Draumabíllinn er 
á sjalfsalinn.is

Nýr auglýsingamiðill fyrir 
farartæki þar sem kaupendur 
og seljendur ganga frá 
bílaviðskiptum milliliðalaust ENGIN SÖLULAUN

SKRÁÐU BÍLINN FRÍTT

Ertu að leita 
að talent?

Við finnum 
starfsmanninn fyrir þig

lind@talent.is

bryndis@talent.is   www.talent.is  |  talent@talent.is
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Betra gripLægra veghljóð Minni eyðsla

Pepsi-deild karla 

KR - Stjarnan 1-1 
0-1 Baldur Sigurðsson (5.), 1-1 Indriði 
Sigurðsson (50.). 
 
Baldur Sigurðsson skoraði í endur-
komunni á Alvogen-völlinn en mark 
hans dugði Stjörnunni ekki til sigurs. 
 
Víkingur - Valur 2-2 
1-0 Alex Freyr Hilmarsson (10.), 1-1 Kristinn 
Freyr Sigurðsson (51.), 1-2 Haukur Páll 
Sigurðsson (67.), 2-2 Óttar Magnús Karlsson 
(77.). 
 
Uppskera beggja liða eftir fyrstu 
fjórar umferðirnar er heldur rýr. 
 
Þróttur - Breiðablik 2-0 
1-0 Dion Acoff (13.), 2-0 Vilhjálmur Pálma-
son (89.). 
 
Þróttarar rifu sig í gegn eftir skellinn 
gegn Stjörnunni og unnu sinn fyrsta 
sigur í sumar. 
 

Efri hluti 
Stjarnan  10
Víkingur Ó.  10
FH  9 
ÍBV  7 
KR 6  
Fjölnir 6 

Neðri hluti 
Breiðablik  6 
Valur  4 
Þróttur  4 
ÍA  3 
Víkingur R.  2 
Fylkir 0

Enska úrvalsdeildin 

Man Utd - Bournemouth 3-1 
1-0 Wayne Rooney (43.), 2-0 Marcus Ras-
hford (74.), 3-0 Ashley Young (87.), 3-1 Chris 
Smalling, sjálfsmark (90+3.). 
 
United-menn þurftu 18 marka sigur 
til að komast í Meistaradeild Evrópu 
á næsta tímabili en voru ansi langt 
frá því. Wayne Rooney, fyrirliði 
United, skoraði sitt hundraðasta 
deildarmark á Old Trafford. 

Í dag
18.30 Liverpool - Sevilla  Sport
19.05 Valur - KR  Sport 2
01.00 Golden State - OKC  Sport 

18.00 Fylkir - ÍBV  Flórídanavöllur
18.00 Þór/KA - ÍA  Þórsvöllur
19.15 FH - Breiðablik  Kaplakriki 
19.15 Selfoss - Stjarnan  Selfossv.

Allir íslenskir leikmenn 
KR í byrjunarliðinu eru 
fyrrum atvinnumenn!
Garðar Gunnar Ásgeirsson
@gardargunnar

Titill og Meistaradeildarsæti í boði

Kátur Klopp  Jürgen Klopp var léttur á blaðamannafundi fyrir úrslita-
leikinn í Evrópudeildinni þar sem Liverpool og Sevilla mætast í kvöld. 
Sigurvegarinn fær bikar og sæti í Meistaradeildinni. FRéttABLAðið/GEtty

ÍRiS BjöRk kOMin Í fRÍ  
Íris Björk Símonardóttir, mark-
vörður Íslandsmeistara Gróttu, 
hefur ákveðið að taka sér frí frá 
handboltaiðkun. Þetta staðfesti 
hún í samtali við fréttablaðið í 
gær. Íris átti frábært tímabil með 
Gróttu í vetur og var sérstak-
lega öflug í úrslitakeppninni þar 
sem Seltirningar unnu átta af níu 
leikjum sínum. Íris útilokar þó 
ekki að draga skóna úr hillunni í 
framtíðinni en segist a.m.k. vera 
komin í árs frí. Elín jóna Þorsteins-
dóttir mun væntanlega taka stöðu 
Írisar í marki Gróttu 
en Elín lék sem 
lánsmaður með 
Haukum í vetur og 
stóð sig 
vel.

Sund Sundkonan Eygló Ósk Gúst-
afsdóttir varð að gera sér 6. sætið 
að góðu í 200 metra baksundi á EM 
í 50 metra laug í London í gær. Hún 
viðurkennir að hafa vonast eftir 
betri árangri.

„Ég ætlaði mér að gera betur ef ég 
á að vera alveg hreinskilin. Ég ætlaði 
mér að synda miklu hraðar,“ sagði 
Eygló í samtali við fréttablaðið eftir 
úrslitasundið í gær.

Sundkonan öfluga, sem var valin 
íþróttamaður ársins 2015, byrjaði 
úrslitasundið af krafti og var í 3. 
sæti eftir fyrstu 50 metrana. Eftir 
100 metrana var Eygló komin niður 
í 4. sætið og hún gaf svo verulega 
eftir á lokametrunum og endaði að 
lokum í 6. sæti. 

Eygló synti á tímanum 2:11,91 
mínútu og var 4,9 sekúndum á eftir 

sigurvegaranum, katinku Hosszu frá 
Ungverjalandi. Eygló var nokkuð frá 
Íslandsmetinu sem hún setti á HM 
í kazan í Rússlandi í fyrra; 02:09,04 
mínútur.

„Ég verð bara að nýta mér þetta 
sund, læra af mínum mistökum og 
gera betur á morgun [í dag]. Mótið 
er ekki búið,“ sagði Eygló. En hvaða 

mistök gerði hún í úrslitasundinu, 
svona eftir á að hyggja?

„Ég fann ekki nógu góða tilfinn-
ingu í sundinu þannig að ég held 
að ég hafi stressað mig of mikið og 
byrjað að synda of hratt. Þess vegna 
var ég alveg búin á því síðustu 50 
metrana. Ég fann ekki taktinn í 
þessu sundi,“ sagði Eygló sem kepp-
ir í undanrásum í 100 baksundi á 
morgun.

„fyrsta markmið er að komast í 
undanúrslitin og keyra allt í botn,“ 
bætti hún við. Eygló keppir einnig 
í 50 metra sundi á föstudaginn og 
lýkur svo leik í 4x100 metra boð-
sundi á sunnudaginn.

Anton Sveinn Mckee og Hrafn-
hildur Lúthersdóttir voru einnig í 
eldlínunni í London í gær.

Anton keppti til úrslita í 100 

metra bringusundi og endaði í 
sjöunda og næstneðsta sæti. Anton 
synti á tímanum 1:01,29 en Íslands-
met hans í greininni er 01:00,53 
mínútur. Anton syndir í undanrás-
um í 200 metra bringusundi í dag.

Hrafnhildur gerði það gott í und-
anúrslitum í 100 metra bringusundi. 
Hrafnhildur, sem keppti í seinni, og 
mun hraðari undanúrslitariðlinum, 
og var með næstbesta tímann, 
1:07,28 mínútur. 

Hin litháíska Ruta Meilutyte 
var sú eina sem náði betri tíma en 
Hrafnhildur í undanúrslitunum en 
hún synti á 1:06,16. fjórar bestu 
sundkonurnar í undanúrslitunum 
voru með Hrafnhildi í riðli. Úrslita-
sundið í 100 metra bringusundi 
hefst klukkan 17:57 í dag, að íslensk-
um tíma. ingvithor@365.is

Ætlaði mér að synda hraðar
Eygló Ósk Gústafsdóttir lenti í 6. sæti í 200 metra baksundi á EM í London í gær. Anton Sveinn McKee 
endaði í 7. sæti í 100 metra bringusundi og Hrafnhildur Lúthersdóttir náði góðum tíma í sömu grein.

Eygló Ósk Gústafsdóttir stingur sér til sunds í úrslitum í 200 metra baksundi á EM í London í gær. Hún vildi enda ofar en í 6. sæti. FRéttABLAðið/EpA

Ég fann ekki nógu 
góða tilfinningu í 

sundinu þannig að ég held 
að ég hafi stressað mig of 
mikið og byrjað að synda of 
hratt.

Hrafnhildur Lúthersdóttir
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VERIÐ VELKOMIN Í REYNSLUAKSTUR BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Nýr Discovery Sport er rúmgóður jeppi sem til er í 5 og 7 manna útfærslu. 
Discovery Sport er með nýrri sparneytinni INGENIUM dísilvél og ríkulegan 
staðalbúnað, upphitaða framrúðu, nýja 9 þrepa sjálfskiptingu og hið annálaða 
tölvustýrða Land Rover Terrain Response® drifkerfi.

Discovery Sport dísil sjálfskiptur kostar frá 7.190.000 kr.

www.landrover.is

ÞÆGILEG STÆRÐ, 
YFIRBURÐA 
HÆFILEIKAR

DISCOVERY SPORT
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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.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Guðmunda Þóranna 
Pálsdóttir

frá Dyrhól, Þingeyri, 
til heimilis að Hrafnistu í Hafnarfirði,

verður jarðsungin frá Hafnarfjarðarkirkju föstudaginn 
20. maí kl. 13.00. Minningarstund verður í Þingeyrarkirkju 

laugardaginn 21. maí kl. 15.00 og greftrun að henni lokinni. 

Páll J. Egilsson Anna Sigurjónsdóttir
Halldór J. Egilsson Guðrún S. Bjarnadóttir
Stefán Egilsson Hugrún Árnadóttir
Þórhildur G. Egilsdóttir Jóhann Helgason 
Svanhildur Egilsdóttir Jón Sólmundsson

Okkar kæra móðir, tengdamóðir, 
amma, systir og mágkona,

Sigríður Auður Þórðardóttir
lést þann 30. apríl á heimili sínu í 

Seljahlíð. Útförin fór fram 13. maí í 
kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Páll Þórir Ólafsson Sigþrúður Sigurþórsdóttir
Heimir Pálsson

Hjálmfríður Þórðardóttir Halldór Stefánsson

Ástkær eiginkona, móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Guðrún Vigfúsdóttir
Bogahlíð 14, Reykjavík,

lést á Landspítalanum 12. maí 
síðastliðinn. Útför hennar fer fram frá 

Grafarvogskirkju miðvikudaginn  
25. maí kl. 13.00.

Guðmundur Ólafsson
Vigfús Guðmundsson
Ólöf Guðmundsdóttir
Þóra A. Guðmundsdóttir Kristján Imsland
Ingvar Guðmundsson         Svava Mathiesen

barnabörn og langömmubörn.

Elskulegur eiginmaður minn og besti 
vinur, faðir okkar, sonur, tengdasonur, 

bróðir, mágur og barnabarn,
Ríkharður Örn 
Steingrímsson
lögregluvarðstjóri,  

Hamratanga 10, Mosfellsbæ,
sem bráðkvaddur varð þann 21. apríl síðastliðinn, verður 

jarðsunginn frá Hallgrímskirkju föstudaginn  
20. maí kl. 13.00. 

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir  
en þeim sem vilja minnast hans er bent á söfnun  

til styrktar fjölskyldu hans: 
reikn. 0521-04-222800, kt. 060280-2909.

Fyrir hönd aðstandenda,
Iðunn Dögg Gylfadóttir
Sigurjón Nói Ríkharðsson
Egill Gylfi Ríkharðsson
Steingrímur Á. Jónsson Þóranna M. Sigurbergsdóttir
Gylfi Óskarsson Guðlaug Árnmarsdóttir

Okkar ástkæri
Kristján Þorkelsson
Dalalandi 16, Reykjavík,

sem lést föstudaginn 13. maí verður 
jarðsunginn frá Fossvogskapellu 
mánudaginn 23. maí kl. 13.00.

Ragna Þórðardóttir
Þórður Kristjánsson Bergdís Linda Kjartansdóttir
Sigurður Kristjánsson Jórunn Magnúsdóttir
Lilja Kristjánsdóttir Stefán Már Gunnlaugsson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Jóna Gunnarsdóttir
Baugholti 12, Reykjanesbæ,

lést á hjúkrunarheimili Hrafnistu í 
Reykjanesbæ 9. maí síðastliðinn,  

umvafin ástvinum sínum. Útförin fer fram frá 
Ytri-Njarðvíkurkirkju 19. maí kl. 13.00.

Gunnar V. Kristjánsson
G. Hulda Gunnarsdóttir Thor Sverrisson
Einar P. Gunnarsson Þorbjörg Óskarsdóttir
D. Linda Gunnarsdóttir Jón Kr. Magnússon

barnabörn - barnabarnabörn
Óskar Gunnarsson Sólrún Mary Vest Joensen

Þökkum samúð og hlýhug við fráfall 
og útför ástkærrar móður okkar, 

tengdamóður, ömmu og langömmu,
Bjarndísar K.  

Guðjónsdóttur
Hjallaseli 45.

Ágústa Úlfarsdóttir
Sigurveig Úlfarsdóttir Haraldur Á. Haraldsson
Ólöf K. Gunnarsdóttir
Elfa Huld Haraldsdóttir Matthías Júlíusson
Úlfar Gauti Haraldsson Lilja Dögg Óladóttir

og langömmubörn.
Ástkær eiginkona, móðir,  

tengdamóðir, amma og langamma,
Bettý Stefánsdóttir
Holtagötu 29, Súðavík,

lést á líknardeild Landspítalans  
10. maí síðastliðinn. Jarðarförin fer 

fram frá Áskirkju, mánudaginn 23. maí 
kl. 13.00.

G. Birgir Ragnarsson
Hafrún H. Þorvaldsdóttir Birgir G. Haraldsson
Ragna Kristensen Jan Kristensen
Eygló Þorvaldsdóttir Nói Jóhann Benediktsson

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær sambýlismaður, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi

Höskuldur Eyþór 
Höskuldsson
frá Stykkishólmi,  

Básbryggju 51, Reykjavík,
lést þann 12. maí síðastliðinn. Útför hans fer fram frá 

Grafarvogskirkju, föstudaginn 20. maí kl. 13.00.

Ingibjörg Björnsdóttir
Brimrún Höskuldsdóttir Ragnar Arnarson
Heiðrún Höskuldsdóttir Guðjón P. Hjaltalín
Kristín Höskuldsdóttir Sverrir Örn Björnsson

afa- og langafabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Benidikt Snævar 
Sigurbjörnsson
húsasmíðameistari, 

Skarðshlíð 21, Akureyri
lést mánudaginn 9. maí á Öldrunarheimilinu Hlíð, Akureyri. 

Útförin fer fram frá Glerárkirkju föstudaginn 20. maí  
kl. 13.30.

Sigurbjörn Benidiktsson Emilía Sverrisdóttir
Sveinn Eyjólfur Benidiktsson Auður Eiðsdóttir
Matthildur Benidiktsdóttir Þorsteinn Árni Gunnarsson
Elínrós Þóreyjardóttir Sigurjón H. Herbertsson
Anna Benidiktsdóttir Ólafur Jónsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við 
andlát og útför bróður okkar og frænda,

Baldurs Ragnarssonar
flutningabílstjóra,  

frá Skjaldarstöðum í Öxnadal, 
Hríseyjargötu 20, Akureyri.

Sérstakar þakkir fá bílstjórar sem veittu okkur ómetanlega 
hjálp og virðingu vegna útfarar hins látna.

Fyrir hönd aðstandenda,
Sigríður Manasesdóttir

Magnea Ásdís Árnadóttir

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

Birgir Björnsson
Víkurbraut 28, Hornafirði,

lést að heimili sínu 8. maí síðastliðinn. 
Jarðsungið verður frá Hafnarkirkju  

21. maí kl. 13.00. 

Guðrún Jóhanna Þórarinsdóttir
Skúli Ingibergur Birgisson Steinunn Sigurðardóttir
Sigríður Birgisdóttir Guðmundur Ólafsson
Björn Þórarinn Birgisson Harpa Þorgeirsdóttir
Halldór Sævar Birgisson Cristiane Oliveira

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Sigurður Ketill Gunnarsson
Hellulandi 8, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk þann  
7. maí. Útförin fer fram frá Bústaða-  
kirkju föstudaginn 20. maí kl. 15.00.

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem 
vildu minnast hans er bent á framtíðarsjóð  

Hjálparstarfs kirkjunnar.

Sigríður Theodóra Guðmundsdóttir
Guðríður Sigurðardóttir
Gunnar Sigurðsson Gerður Harpa Kjartansdóttir
Sigurður Grétar Sigurðsson Anna Elísabet Gestsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Margrét Helga 
Vilhjálmsdóttir

Hofsvallagötu 62, Reykjavík,
lést á heimili sínu laugardaginn 7. maí.

Útförin verður gerð  
frá Dómkirkjunni í Reykjavík 

miðvikudaginn 18. maí kl. 13.00.

Valgerður Andrésdóttir Ögmundur Jónasson
Vilhjálmur Kr. Andrésson Kristín Jóhannsdóttir
Ólafur Bjarni Andrésson
Margrét Birna Andrésdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi,

Gunnar Konráð Finnsson
frá Ytri-Á, 

til heimilis að Túngötu 7, Ólafsfirði,
lést á hjúkrunarheimilinu Hornbrekku 

sunnudaginn 15. maí. Útförin fer fram frá 
Ólafsfjarðarkirkju mánudaginn 23. maí kl. 14.

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir,  
en þeim sem vildu minnast hans er bent á 

Slysavarnafélögin á Ólafsfirði.

Svanhvít Tryggvadóttir
Guðrún Gunnarsdóttir Jón Gunnarsson
Finnur Víðir Gunnarsson Hrefna Magnúsdóttir
Bergur Gunnarsson Rósa María Vésteinsdóttir
Gunnar, Svanhvít, Magnús, Gunnar Konráð,  
Freydís Þóra og Katrín Ösp
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Kemur við sögu á hverjum degi í 90 ár

Vertu í aðalhlutverki með kexi frá Frón í dag

Kauptu Mjólkurkex
Það er gaman að hugsa til þess þegar 

maður bítur í Mjólkurkex frá Frón að 
amma og afi hafi trúlega alist 
upp við það að borða einmitt 
þetta kex. 

Sumir segja að Mjólkurkexið sé 
„þjóðarkex íslendinga“. Hvað 
sem því líður hafa landsmenn 
notið þess að borða Mjólkurkex-
ið, brotið til helminga, með ís-
kaldri mjólk í glasi. Nú þegar tæp 
sextíu ár eru síðan Mjólkurkexið 

kom á markað hefur það leikið 
aðalhlutverkið sem „þjóðarkexið“ 
og er löngu orðið að hefð að dýfa 
því í mjólk.

ára afmæli Frón
ára afmæli Frón

ára afmæli Frón
ára afmæli Frón

Póló
Póló er ómissandi virka daga. Um 
helgar er alltaf gott að eiga Póló í 

eldhússkápnum.

Matarkex
Margir Íslendingar njóta þess á 

hverjum degi að dýfa Matarkexi í 
mjólkina sína.

Kremkex
Sæmundur í sparifötunum hefur 
lengi verið eitt allra vinsælasta 

kremkex landsins.



Skák  Gunnar Björnsson

veður  myndaSögur
Fimmtudagur Föstudagur

þrautir
1

6 7 8

10

13

119

12

15

16

18

21

20

17

14

19

2 3 4 5

LÁRÉTT
2. umstang
6. slá
8. drulla
9. slöngu
11. aðgæta
12. blundur
14. yfirstéttar
16. tveir eins
17. hrygning
18. í viðbót
20. gjaldmiðill
21. skjótur

LÓÐRÉTT
1. gleðimerki
3. skóli
4. brá
5. bar
7. aðgætinn
10. ásamt
13. iðn
15. flóki
16. kóf
19. bókstafur

LÁRÉTT: 2. ómak, 6. rá, 8. aur, 9. orm, 11. gá, 12. 
svefn, 14. aðals, 16. kk, 17. got, 18. auk, 20. kr, 21. frár.
LÓÐRÉTT: 1. bros, 3. ma, 4. augnlok, 5. krá, 7. 
árvakur, 10. með, 13. fag, 15. strý, 16. kaf, 19. ká.

Sudoku
Krossgáta

myndasögur

LÉTT miÐLungs þung
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Þrautin felst í því að fylla út  
í reitina þannig að í hverjum  
3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í 
hverri níu reita línu, bæði lárétt 
og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 
1-9 og aldrei má tvítaka neina 
tölu í röðinni. Lausnin verður birt 
í næsta tölublaði Fréttablaðsins.

veðurspá Miðvikudagur

GelGjan eftir jerry Scott & jim Borgman

Barnalán eftir jerry Scott & rick Kirkman

PonduS  eftir Frode Øverli

7 9 2 4 1 5 3 8 6

5 6 1 3 7 8 2 9 4

4 3 8 6 9 2 7 5 1

3 4 9 5 6 7 1 2 8

6 1 7 8 2 3 9 4 5

8 2 5 9 4 1 6 3 7

9 8 3 7 5 6 4 1 2

1 5 6 2 3 4 8 7 9

2 7 4 1 8 9 5 6 3

7 2 9 6 3 4 5 8 1

6 5 3 7 8 1 9 2 4

8 4 1 9 5 2 3 6 7

4 3 2 5 1 6 8 7 9

5 7 6 2 9 8 4 1 3

9 1 8 3 4 7 2 5 6

3 9 7 1 2 5 6 4 8

1 8 5 4 6 3 7 9 2

2 6 4 8 7 9 1 3 5

8 1 7 9 6 3 4 2 5

9 5 2 4 7 8 3 6 1

3 6 4 2 1 5 7 8 9

1 4 6 3 9 7 8 5 2

2 7 3 5 8 6 1 9 4

5 8 9 1 2 4 6 3 7

7 2 5 6 3 1 9 4 8

6 9 8 7 4 2 5 1 3

4 3 1 8 5 9 2 7 6

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

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

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

Allir frá! Sjúk-
lingurinn er að 

koma!

Hér er höndin 
sem sjúklingurinn 
missti í slysinu, 

læknir.

Flott! Færum 
sjúklinginn úr 
bílnum og yfir 
í sjúkrarúmið, 

fljótt!

Við skulum skipta 
um ráðningar-
skrifstofu sem 

allra fyrst.

Ugh! 
 Geisp! Andvarp!

Huh!

Er það bara 
ég eða er 

þetta lengsta 
prófatíð allra 

tíma?

Það er enginn í öllum 
heiminum sem bíður 
jafn spenntur eftir 
þessu sumarfríi og 

þú.

 Kónguló?! 
Pantaðir þú 
kónguló??

Kóngulær eru 
frábær gæludýr, 

mamma!

Hvað ætlar þú að gera ef 
Solla kemst að þessu?

Ég er búinn að 
seg ja henni frá 

þessu.

Ég er búin að 
pakka niður. Ef 

við flýtum okkur 
getum við verið 

komnar upp á 
flugvöll áður en 

pósturinn kemur.

Suðvestangola og dálitlar skúrir á morgun, sums staðar slydda norðvestan 
til, en bjartviðri eystra. Milt veður.

Zolotov átti leik gegn Ivlev í Sovétríkj-
unum sálugu árið 1982.
Hvítur á leik
1. Bg8+! Kh8 2. Be6! Svartur gaf. 
Hannes og Héðinn hafa 3½ vinning 
eftir 6 umferðir á EM einstaklinga. 
Guðmundur hefur 3 vinninga og Björn 
hefur 2½ vinning. 
www.skak.is  Allt um EM.
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Hvað? 
Hvenær? 
Hvar?
Miðvikudagur
 
hvar@frettabladid.is

18. maí 2016
Fyrirlestrar
Hvað?  Væntingar til forsetaembættis-
ins
Hvenær?  12.00
Hvar?  Stofa 101, Oddi
Ragnheiður Kristjánsdóttir, pró-
fessor við Sagnfræði- og heim-
spekideild, og Birgir Hermannsson, 
aðjúnkt við Stjórnmálafræðideild 
HÍ, halda erindi um væntingar til 
forsetaembættisins meðal annars 
út frá lýðræðishugmyndum og í 
alþjóðlegum samanburði. Fyrir-
lestrarnir eru hluti af fundaröðinni 
Forseti Íslands: Hvers konar emb-
ætti er þetta? Að fundaröðinni 
standa Stjórnmálafræðideild, 
Stofnun stjórnsýslufræða og 
stjórnmála, Sagnfræðistofnun og 
Lagastofnun við Háskóla Íslands. 
Fundirnir eru alls fjórir talsins og 
sá síðasti í röðinni er þann 23. júní 
næstkomandi en þar verður rýnt í 
skoðanakannanir um gengi fram-
bjóðenda og hugmyndir þeirra um 
hlutverk og völd forsta Íslands. Allir 
velkomnir.

Hvað?  Við erum það sem við borðum
Hvenær?  18.00
Hvar?  Heilsa og spa, Ármúla 9
Næringarfræðingurinn Geir Gunn-
ar Markússon flytur fyrirlesturinn 
Við erum það sem við borðum. 
Aðgangseyrir er 1.000 
krónur.

Tónlist
Hvað?  KÍTÓN + KEX 
#1: Sóley, Hildur & 
Þórunn Antonía
Hvenær?  20.00
Hvar?  Kex hostel
Tónleikar á Kex 
hostel í kvöld í 
boði KÍTÓN og 
hostelsins. Til 
stendur að bjóða 
upp á mánaðar-
lega tónleika undir 
yfirskriftinni 
KEX+KÍTÓN en 

KÍTÓN stendur fyrir Konur í tónlist 
og er tilgangur félagsins að skapa 
jákvæða umræðu, samstöðu og 
samstarfsvettvang meðal kvenna 
í tónlist. Fyrstu tónleikarnir fara 
fram í kvöld og fram koma Sóley, 
Þórunn Antonía og Hildur. Aðgang-
ur er ókeypis.

Hvað?  Sólhjartarvor – Vortónleikar 
Kórs Langholtskirkju
Hvenær?  20.00
Hvar?  Langholtskirkja
Kór Langholtskirkju flytur messu 
fyrir kór og blásara eftir Ígor Strav-
inskíj og Óttusöngva á vori eftir 
Jón Nordal. Einsöngvarar eru Þóra 
Einarsdóttir og Hanna Dóra Sturlu-
dóttir. Blásarasveit úr Sinfóníu-
hljómsveit Íslands. Stjórnandi er 
Steinar Logi Helgason. Miðaverð er 
3.900 krónur.

Uppákomur
Hvað?  Landnámssýningin í Aðalstræti 
10 ára
Hvenær?  09.00
Hvar?  Landnámssýningin, Aðalstræti
Haldið verður upp á 10 ára afmæli 
Landnámssýningarinnar á Alþjóð-
lega safnadeginum á Íslandi. Hjör-
leifur Stefánsson arkitekt verður 
með hádegisleiðsögn sem hefst kl. 
12.10. Frá 15.00 geta gestir spreytt 
sig á fjaðurpennaskrift á kálfskinn 
með heimalöguðu jurtableki. Sýn-
ingin er opin frá kl. 9 og er aðgang-
ur ókeypis í tilefni dagsins.

Hvað?  Leiðsögn um ljósmyndasýning-
una Fólk / People
Hvenær?  12.15
Hvar?  Listasafnið á Akureyri
Leiðsöng um ljósmyndasýninguna 
Fólk / People þar sem sjö listamenn 
sýna verk sín. Leiðsögnin er í tilefni 
af Alþjóðlega safnadeginum og fer 
fram á ensku. Þorbjörg Ásgeirs-
dóttir safnfulltrúi og Guðrún Pálína 
Guðmundsdóttir fræðslufulltrúi 
fræða gesti um sýninguna. Aðgang-
ur er ókeypis.

Hvað?  Vorblómin í garðinum
Hvenær?  17.30
Hvar?  Grasagarðurinn

Hjörtur Þorbjörnsson, forstöðu-
maður Grasagarðs Reykjavíkur, 

leiðir göngu innan um vor-
blómin í garðinum sem koma 
sérlega vel undan vetri og 
skarta sínu fegursta. Gangan 

hefst við aðalinngang garðsins 
við Laugatungu og eru allir vel-

komnir og aðgangur ókeypis.

Þórunn Antonía kemur fram 
ásamt Hildi og Sóley á Kex hostel 
í kvöld.

-AFTENPOSTEN

WERTHER
Ópera í beinni

Sýningartímar á eMiði.is, miði.is og smarabio.is

FORSALA
HAFIN

FRUMSÝND

Í DAG

FORELDRABÍÓ
ANNAN HVERN FÖSTUDAG
KL. 12 Í SMÁRABÍÓI 26. júní í Háskólabíói

X-MEN APOCALYPSE 3D 7, 10(P)

ANGRY BIRDS ÍSL.TAL 5:50

ANGRY BIRDS ENS.TAL 8

BAD NEIGHBORS 2 8, 10

CAPTAIN AMERICA 10:10

RATCHET & CLANK 5:50

LAUGARÁSBÍÓ Sýningartímar

Miðasala og nánari upplýsingar

POWERSÝNING
KL. 22:00

KRINGLUNNI
AKUREYRI

KEFLAVÍK

ÁLFABAKKA

KEANU   KL. 8 - 10:15
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8
CAPTAIN AMERICA 3D  KL. 5
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 10:30

KEANU   KL. 5:40 - 8 - 10:20
KEANU VIP   KL. 5:40 - 8 - 10:20
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8 - 9 - 10:30
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 6 - 8:20 - 10:20
RIBBIT ÍSLTAL   KL. 6
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:50 - 8

KEANU   KL. 5:40 - 8 - 10:20
X-MEN: APOCALYPSE 3D  KL. 5 - 8 - 10:55
BAD NEIGHBOURS 2  KL. 8
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 5 - 8 - 10:10
THE JUNGLE BOOK 2D  KL. 5:40

KEANU   KL. 6:20 - 9 - 10:30
MOTHER’S DAY   KL. 5:30 - 8
CAPTAIN AMERICA 2D  KL. 6 - 9

KEANU   KL. 8
X-MEN: APOCALYPSE 3D  KL. 8 - 11
MOTHER’S DAY   KL. 10:15

EGILSHÖLL

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á
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 NÚMERUÐ SÆTI

95%

Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Pretty 
Woman og Valentine´s Day

FráFrá

78%
ROGEREBERT.COM


ROLLING STONES


NEW YORK POST


HITFIX


HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Brev til kongen ENG SUB   18:30, 
Room   17:45   
Anomalisa   18:00 
Louder than bombs   20:00   
Fyrir framan annað fólk / In front of others ENG SUB   20:00
Keep FrozenENG SUB   20:15
The Witch / Nornin   22:00 
 Mia madre   22:15  
Rams / Hrútar ENG SUB   22:00  

365.is      Sími 1817

STÖÐ 2 MARAÞON

FYLGIR ÁSKRIFT

AÐ SKEMMTI-

PAKKANUM!

NÝTT Á STÖÐ 2 MARAÞON
HORFÐU Á HEILU ÞÁTTARAÐIRNAR ÞEGAR ÞÉR HENTAR 
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Miðvikudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

gullStöðin

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Skjáreinn

Sport 2

Sport

krakkaStöðin

Dagskrá

07.00 Simpson-fjölskyldan 
07.25 Teen Titans Go 
07.45 The Middle 
08.10 Mindy Project 
08.30 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 Logi í beinni 
11.10 Anger Management 
11.35 Enlightened 
12.05 Hello Ladies 
12.35 Nágrannar 
13.00 Feðgar á ferð 
13.25 Manstu 
14.10 Mayday 
14.55 Glee 
15.40 Sirens 
16.05 Baby Daddy 
16.30 Teen Titans Go 
16.56 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen  
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Íþróttir 
19.08 Ísland í dag 
19.20 Víkingalottó 
19.25 The Middle Gamanþáttaröð 
um turtildúfurnar Mike Biggs og 
Molly Flynn. Það skiptast á skin og 
skúrir í sambandinu og ástin tekur á 
sig ýmsar myndir. 
19.45 Mike & Molly 
20.10 Á uppleið 
20.40 Grey’s Anatomy 
21.25 Blindspot 
22.10 Togetherness 
22.40 Real Time with Bill Maher 
23.35 The Blacklist 
00.20 Containment 
01.00 Lucifer 
01.45 Louie 
02.10 Your're the Worst 
02.30 Breakout 
04.00 Last Days On Mars 
05.35 The Middle

17.40 League 
18.05 Masterchef USA 
18.45 Top 20 Funniest 
19.30 Last Man Standing 
19.55 Silicon Valley 
20.25 Mayday 
21.10 The Listener 
21.55 American Horror Story: Hot 
22.40 Supergirl 
23.25 Flash 
00.05 Gotham 
00.50 Arrow 
01.30 Last Man Standing 
01.55 Silicon Valley 
02.25 Mayday 
03.05 The Listener 
03.50 American Horror Story: Hot 
04.35 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

10.20 Only Lovers Left Alive 
12.20 Jersey Boys 
14.30 Austin Powers in Gold-
member 
16.05 Only Lovers Left Alive 
18.10 Jersey Boys 
20.25 Austin Powers in Goldmem-
ber Ofurnjósnarinn 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 þekktir skúrkar skjóta upp 
kollinum en enginn þeirra hefur roð 
við Austin Powers. Honum til halds 
og traust er hin geðþekka Beyoncé 
Knowles sem Foxxy Cleopatra. 
22.00 Cold Comes The Night 
23.30 Safe Haven Rómantísk mynd 
frá 2013 frá höfundi The Notebook 
með Josh Duhamel og Julianne 
Hough í aðalhlutverkum. Ung kona 
með leyndardómsfulla fortíð sest 
að í smábæ í Norður-Karólínu. Hún 
vingast við ekkjumann og áður 
en hún getur leyft ástinni að taka 
völdin þarf hún að horfast í augu 
við fortíð sína. Leikstjóri er Lasse 
Hallström. 
01.25 The Whistleblower 
03.20 Cold Comes The Night

17.05 EM í sundi Bein útsending 
18.40 Táknmálsfréttir 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Víkingalottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
20.05 Í garðinum með Gurrý 
20.40 Hæpið 
21.15 Neyðarvaktin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Börnin í Kristjaníu 
23.20 Hernám 
00.05 Kastljós 
00.30 Dagskrárlok

08.00 Rules of Engagement 
08.20 Dr. Phil 
09.00 America’s Next Top Model 
09.45 Survivor 
10.30 Pepsi MAX tónlist 
12.50 Dr. Phil 
13.30 Black-ish 
13.55 Jane the Virgin 
14.40 90210 
15.25 Life In Pieces 
15.50 Grandfathered 
16.15 The Grinder 
16.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
17.15 The Late Late Show with 
James Corden 
17.55 Dr. Phil 
18.35 Everybody Loves Raymond 
19.00 King of Queens 
19.25 How I Met Your Mother 
19.45 Leiðin á EM 2016 
20.15 America’s Next Top Model 
21.00 Chicago Med 
21.45 Quantico 
22.30 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
23.10 The Late Late Show with 
James Corden 
23.50 Wicked City 
00.35 The Catch 
01.20 Scandal 
02.05 Chicago Med 
02.50 Quantico 
03.35 The Tonight Show with 
Jimmy Fallon 
04.15 The Late Late Show with 
James Corden

18.15 Raising Hope 
18.40 The Big Bang Theory 
19.00 Friends 
19.25 Modern Family 
19.50 Lýðveldið 
20.15 Chuck 
21.00 Cold Case 
21.45 Shetland 
22.45 Friends 
23.10 Lýðveldið 
23.30 Chuck 
00.10 Cold Case 
00.50 Tónlistarmyndbönd frá Bravó

08.00 PGA Tour 2016 - Highlights 
08.55 The Players Championship 
13.55 Golfing World 2016 
14.45 The Players Championship 
19.45 PGA Tour 2016 - Highlights 
20.40 Golfing World 2016 
21.30 2016 Augusta Masters

07.05 Premier League World 
2015/2016 
07.35 Man. Utd. - Bournemouth 
09.15 Newcastle - Tottenham 
10.55 Demantamótaröðin - 
Shanghai 
13.05 Bayern München - Hannover 
14.40 Golden State - Oklahoma: 
Leikur 1 
16.40 Markaþáttur Pepsídeildar 
kvenna 
17.25 Hull City - Derby County 
19.05 Valur - KR Bein útsending 
21.15 Augsburg - Hamburg 
23.00 Juventus - Sampdoria 
01.10 Premier League Review 2015

07.00 Premier League Review 2015 
07.55 KR - Stjarnan 
09.45 Pepsímörkin 2016 
11.15 Chelsea - Leicester 
13.00 Messan 
13.35 Sevilla - Shakhtar Donetsk 
15.20 Liverpool - Villarreal 
17.00 Pepsímörkin 2016 
18.30 Liverpool - Sevilla Bein út-
sending 
20.45 KR - Stjarnan 
22.30 Þýsku mörkin 2015-2016 
22.55 Fylkir - ÍBV 
00.35 Bballography: Kerr 
01.00 Golden State - Oklahoma: 
Leikur 2 Bein útsending

07.00 Áfram Diego, áfram! 
07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Rasmus Klumpur og félagar 
07.55 UKI 
08.00 Brunabílarnir 
08.25 Latibær 
08.48 Hvellur keppnisbíll 
09.00 Lína langsokkur 
09.25 Kalli á þakinu 
09.47 Mæja býfluga 
10.00 Dóra könnuður 
10.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
10.47 Víkingurinn Viggó 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Rasmus Klumpur og félagar 
11.55 UKI 
12.00 Brunabílarnir 
12.22 Latibær 
12.47 Hvellur keppnisbíll 
13.00 Lína langsokkur 
13.25 Kalli á þakinu 
13.47 Mæja býfluga 
14.00 Dóra könnuður 
14.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
14.45 Víkingurinn Viggó 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Rasmus Klumpur og félagar 
15.55 UKI 
16.00 Brunabílarnir 
16.22 Latibær 
16.47 Hvellur keppnisbíll 
17.00 Lína langsokkur 
17.25 Kalli á þakinu 
17.47 Mæja býfluga 
18.00 Dóra könnuður 
18.24 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar 
18.45 Víkingurinn Viggó 
19.00 Kapteinn Skögultönn

   | Kl. 07:00-20:30
BARNAEFNI ALLA DAGA

Fáðu þér áskrift á 365.is

 | 20:10
Á UPPLEIÐ

 

FRÁBÆRT
MIÐVIKUDAGSKVÖLD

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

©2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

 | 20:40
GREY’S ANATOMY
Vinsælir dramaþættir sem 
gerast á skurðstofu á Grey 
Sloan spítalanum þar sem 
starfa ungir og bráðefnilegir 
skurðlæknar. 
 

 | 22:00
COLD COMES THE NIGHT

 
 

 | 21:25
BLINDSPOT
Hörkuspennandi þættir þar 
sem Jane Doe hjálpar 
alríkislögreglunni að leysa 
sakamál sem oftar en ekki 
vísa í húðflúr á líkama hennar.
 

 | 22:10
TOGETHERNESS
Vandaðir gamanþættir um 
tvö pör sem búa undir sama 
þaki og þurfa að láta 
sambúðina ganga upp með 
öllum sínum uppákomum.
 

 | 20:25
MAYDAY: DISASTERS
Vandaðir og afar áhrifamiklir 
heimildarþættir sem fjalla um 
flugslys, flugrán og sprengju-
hótanir um borð í flugvélum.

Hann ræður því hvernig eitt stærsta tískuhús Danmerkur lítur út. 
Hann lifir fyrir tísku og gefur lítið fyrir að sumt sé aðeins fyrir 
konur og annað fyrir karla. Í þætti kvöldsins heimsækir Sindri Jón 
Pál Jónsson eða Jómba hjá Malene Birger í Kaupmannahöfn.
 

Blindur glæpamaður tekur 
blankan móteleiganda og 
dóttur hans sem gísla því hann 
vantar hjálp frá sjáandi fólki til 
að finna ránsfeng. 

Vandað talsett barnaefni og 
skemmtilegir þættir fyrir 
yngstu áhorfendurna alla 
daga á Krakkastöðinni.

08.25 
12.22 
16.22
Latibær 
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Frægir á 
ferð og flugi

A$AP Rocky og Pharrell Williams létu smella saman af 
sér mynd í teiti sem hinn síðarnefndi hélt.

Adrian Brody stillti 
sér upp fyrir ljós
myndara í New 
York þegar hann 
sagði frá nýjustu 
myndinni sinni, 
Manhattan Night, á 
mánudaginn.

Fyrirsætan Gigi Hadid er 
alltaf í stuði og það var svo 
sannarlega engin breyting 
þar á þegar hún mætti til 
Jimmys Fallon á dögunum.

Drottningin fylgir nýútkominni plötu sinni, Lemon
ade, eftir með tónleikaferðalaginu The Formation 
World Tour. Hún kom fram í Kaliforníu á laugar
daginn. 

Brooklyn Beckham og Chloë Grace Moretz voru frekar mikið 
sæt saman þegar þau mættu í eftirpartí eftir frumsýningu 
Neighbors 2: Sorority Rising en Moretz fer með eitt af aðal
hlutverkunum í myndinni. Hún hefur heldur betur verið að 
gera það gott á hvíta tjaldinu upp á síðkastið.

www.byko.is

garðverkfærin fást í BYKo

ÞÝSK GÆÐI FRÁ 1961

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Lífið

Kvikmyndahátíðin í 
Cannes stendur nú 
sem hæst. Líkt og 
venjulega beinist 

kastljósið ekki einungis að kvikmynd
unum heldur er hátíðin ein stór tísku
sýning og rúmlega það. Kendall Jenner 
er að sjálfsögðu búin að skarta nokkrum 
geggjuðum dressum.



DEWALT Á HEIMA HJÁ SINDRA...

www.sindri.is  /  sími 575 0000
Viðarhöfða 6 - Reykjavík  /  Skútuvogi 1 - Reykjavík   /  Bæjarhrauni 12 - Hafnarfirði

1675 watta mótor
Skurðargeta: 302 x 88 mm
Þyngd: 23 kg
Skuggalína

GEIRUNGSSÖG 250 MM

129.900 m/vsk

Fullt verð 150.657 m/vsk

 

vnr 94DW717XPS

Þriggja línu laser sem er 4 sinnum 
sjáanlegri en rauður geisli.
1 X 10.8V rafhlaða og hleðslutæki 
fylgir.

3JA LÍNULASER 360° GRÆNN

99.000 m/vsk

Fullt verð 123.950 m/vsk

vnr 94DCE089D1G

Tvær 18V 2,0 Ah rafhlöður og 
hleðslutæki fylgja.
Fljótvirk blaðastilling & stilling
0 - 20.000 OPM
Kolalaus mótor

FJÖLNOTASÖG 18 VOLT

59.900 m/vsk

Fullt verð 74.812 m/vsk

vnr 94DCS355D2

Tvær 18v 2.0Ah rafhlöður
70 Nm hersla
Tveggja gíra
13 mm patróna
Kolalaus mótor

HLEÐSLUHÖGGBORVÉL 18V

35.238 m/vsk

Fullt verð 49.238 m/vsk

vnr 94DCD796D2 Tökum eldri borvélar 

uppí fyrir 14.000,-

VERÐ MEÐ UPPÍTÖKU

Tvær 18v 5.0Ah rafhlöður
70 Nm hersla
Tveggja gíra
13 mm patróna
Kolalaus mótor

HLEÐSLUHÖGGBORVÉL 18V

54.504 m/vsk

Fullt verð 68.504 m/vsk

vnr 94DCD796P2

Tökum eldri borvélar 

uppí fyrir 14.000,-
VERÐ MEÐ UPPÍTÖKU

Án rafhlaðna og hleðslutækis
Kolalaus mótor
32 - 63 mm 20° pinnar
Kemur í T-STAK tösku

PINNABYSSA 18V

75.900 m/vsk

Fullt verð 84.513 m/vsk

vnr 94DCN660NT

Afl: 1200 wött
Skífustærð: 125 mm
Snúningshraði: 11000 sn/mín

SLÍPIROKKUR 1200W

19.900 m/vsk

Fullt verð 27.929  m/vsk

vnr 94DWE4227

Létt og þægilegt Borð fyrir allar 
gerðir geirungsaga. Borðið er 1,9m 
samanbrotið en 3,9m útbreitt 
Festingar fyrir geirungsög fylgir

BORÐ F. GEIRUNGSSAGIR

28.900 m/vsk

Fullt verð 51.627 m/vsk

vnr 94DE7023

Án rafhlaðna og hleðslutækis
Hersla: 950 Nm
Drif: 1/2”
Þrjár hraðastillingar

HERSLULYKILL 18V 

55.900 m/vsk

Fullt verð 75.155 m/vsk

vnr 94DCF899N

HÖRKUTÓL Á TILBOÐI 

LENGDUR OPNUNARTÍMI ALLA VIKUNA TIL 19:00
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Þetta var mikið ævintýri,“ segir 
Tómas Lemarquis leikari um 
hlutverk sitt í nýjustu X-Men 

myndinni. Í henni leika margir 
heimsþekktir leikarar og má þar 
nefna t.d. Jennifer Lawrence, Mich-
ael Fassbender, Oliviu Munn, Sophie 
Turner og Oscar Isaac.

„Ég var í senu með Jennifer Lawr-
ence og Oscar Isaac – það var alveg 
ótrúlegt. En þegar maður er kominn 
í karakter, þá er þetta bara karakter 
við karakter, þá er þetta ekkert leng-
ur Jennifer og Tómas. Þá er maður 
bara kominn í annan heim.

Karakterinn heitir Caliban, hann 
er yfirmaður Morlocka sem eru 
stökkbreyttar neðanjarðarverur. 
Hann er kærasti Psylocke sem er 
leikin af Oliviu Munn. Hans karakt-
er er á gráu svæði – hvorki vondur né 
góður, hann er algjör tækifærissinni. 
Hann er mjór albínóasláni. Þetta er 
annars ekki nema í þriðja skiptið 
sem albínóanafnið tengist mér. 
Albínóafélagið verður örugglega 
brjálað því að ég er enginn albínói.

Ég er með umboðsmann í LA sem 
reddaði þessu, ég sendi prufu á hann 
þegar ég var í Berlín og síðan var ég 
bara ráðinn. Fyrir tveimur árum 
datt ég inn í bíó á meðan ég var að 
taka upp tónlistarvídeó í Póllandi. 
Ég var bara einn í verslunarmiðstöð 
og ákvað að sjá einhverja mynd. Ég 
fór þá á síðustu X-Men myndina, 
Days of Future Past, ég fílaði hana 
ótrúlega vel og hugsaði: „Mig langar 
til að leika í þessari mynd og á móti 
Jennifer Lawrence.“ Ári síðar er ég 
kominn akkúrat í þau spor, sem er 
svolítið súrrealískt,“ segir Tómas 
aðspurður hvernig hann hafi dottið 
inn á þetta hlutverk. En hvernig fer 

svo undirbúningur fyrir svona hlut-
verk fram?

„Í svona mynd er það svolítið sér-
stakt, að maður fær bara að sjá sína 
senu en ekki allt handritið – þetta 
er svo leynilegt allt saman. Það þarf 
svolítið að finna sínar leiðir til að 
finna upplýsingar, fara í mynda-
sögubækurnar sjálfar t.d. – maður fer 
í svolitla rannsóknarvinnu náttúru-
lega sem leikari. En fyrir mig sæki 
ég rosalega mikið í búninga – þetta 
byrjar allt með búningunum fyrir 
mig. Bæði búningunum og skónum. 
Ég var sendur tvisvar til London að 
máta búninga og föt. Svo er ég oft í 
fötunum í einhverja daga; fer út að 
labba í fötunum og læt karakterinn 
koma til mín svona smátt og smátt, 
t.d. í gegnum göngulagið. Ég var 

svo heppinn að ég fékk fötin send 
til mín til Berlínar og fékk að vera 
svolítið í þeim og þannig kom hann 
Caliban til mín.

Ég er í miðjum tökum á mynd sem 
heitir Touch Me Not og leikstýrt af 
rúmenskum leikstjóra. Ég er búinn 
að taka upp helminginn af myndinni 
og fer núna í byrjun júní að taka upp 
seinni hlutann í Leipzig. Þessi mynd 
er að stórum hluta impróvíseruð 
og er akkúrat hinum megin á skal-
anum við X-Men, er lítil indí-mynd,“ 
segir Tómas aðspurður hvað sé fram 
undan hjá honum, „Síðan vona ég 
að aðdáendur taki Caliban vel svo 
að hann fái að koma aftur í næstu 
X-Men myndum. Leikstjórinn og 
framleiðandinn voru allavegana 
ánægðir.“ stefanthor@frettabladid.is

Gekk um götur 
Berlínar í karakter
Tómas Lemarquis leikur í nýjustu X-Men myndinni. Hann undirbjó 
sig fyrir hlutverkið með því að ganga um klæddur sem persónan.

Tómas Lemarquis leikur stökkbreytta albínóan^n Caliban í nýjustu myndinni í X-Men seríunni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tómas ásamt leikurum úr X-Men Apocalypse á frumsýningu myndarinnar í London. 

FAXAFENI 5
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Ísafirði
456 4566

HEILSUDÝNA HÖNNUÐ Í SAMVINNU VIÐ 
AMERICAN SLEEP FOUNDATION 
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Fáðu stærra Heimilisbrauð í dag
Heimilisbrauðið er 20 ára. Myllan heldur upp á 
afmælið með margs konar kostaboðum, allt árið. 
Nú færðu Heimilisbrauðið 30% stærra en venjulega, 
á sama góða verðinu. Fylgstu vel með á myllan.is. 
Fáðu þér gott Heimilisbrauð í dag, 30% stærra.

Afmælistilboðið gildir á meðan birgðir endast.

Heimilisbrauðið er 20 ára. Fáðu 30% meira í dag.

Afmælistilboð í dag

cw160045_ísam_myllan_heimilisbraud20ára_auglýsing_255x380.indd   1 11.4.2016   15:02



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000   Vísir
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

Í daglegum störfum er ég iðu-
lega að hitta fólk sem langar að 
bæta samskipti sín. Fólk sem 

nennir ekki lengur að vera alltaf 
að skammast sín eða skamma 
aðra, hafa samviskubit, bíta á 
móti og líða eins og drasli. Van-
virk samskipti eru ekkert grín, 
þau gera mann dapran, ræna 
orku, krumpa sjálfsmyndina 
og skemma fólk. Hið góða er að 
maður á val. Eymd er valkostur 
segja alkarnir og hafa rétt fyrir 
sér.

Vanvirk samskipti þróast ekki 
bara í ástarsamböndum eða innan 
fjölskyldna og á vinnustöðum. 
Ég held því fram að íslensk þjóð 
hafi um aldir lifað í vanvirkum og 
refsandi tengslum við valdhafa 
sína og geri það enn.

Núna hins vegar þegar við 
erum hætt að flengja börn, sem 
var alsiða þegar ég var krakki, 
trúi ég að við séum á þeim stað að 
þurfa ekki lengur að líða eins og 
nýflengdum börnum þegar grá-
sprengdur landsfaðir byrstir sig á 
skjánum.

Tími hins flengjandi feðraveldis 
er liðinn og við látum ekki lengur 
lýsa okkur viljug til hernaðar, 
látum ekki gefa eigur okkar í 
hendur vildarmanna eða færa 
erlendum samsteypum náttúru 
landsins, horfum ekki vanmáttug 
á nokkra einstaklinga tortólísera 
auðlindir okkar og efnahag 
o.s.frv., o.s.frv. heldur erum við 
í þann mund að verða myndug 
þjóð með raunhæfa sjálfsmynd.

Forsetakosningar vorsins 
eru ekki síst um þetta. Íslenska 
þjóðin er með nokkru hiki og 
undrun í þann mund að kveðja 
grásprengivaldið en taka hraust-
lega í höndina á almannavaldinu 
og bjóða það velkomið til leiks.

Grásprengi
valdið

Bjarna 
Karlssonar

Bakþankar
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