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Sjálfstæðisflokkurinn mælist langstærsti flokkurinn
í nýrri könnun. Fylgi Pírata hrapar um tæp tíu prósent. Þingmaður Framsóknarflokksins er bjartsýnn.
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Stjórnmál „Þetta er ánægjuleg vísbending um að við getum fengið góða
kosningu í haust. Fylgiskannanir eru
hins vegar mjög misvísandi þessa
dagana þannig að maður tekur öllu
með fyrirvara. En ég gleðst yfir góðri
könnun,“ segir Bjarni Benediktsson,
fjármála- og efnahagsráðherra.
Sjálfstæðisflokkurinn mælist
stærsti flokkurinn í skoðanakönnun
Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og Vísis
sem gerð var á mánudagskvöld. Fylgi
Sjálfstæðisflokksins mælist 34,6 prósent, fylgi Pírata 19,9 prósent, Framsóknarflokkurinn og Vinstri græn eru
jafnstór með tæp 13 prósent. Viðreisn er svo með 7,3 prósenta fylgi og
Samfylkingin 5,9 prósent. Björt framtíð er með 3,6 prósenta fylgi.
Yrðu þetta niðurstöður kosninga
myndi ríkisstjórnin halda velli með
þrjátíu og þriggja manna meirihluta.
Sjálfstæðisflokkurinn fengi 24 þingmenn og Framsóknarflokkurinn
níu. Píratar yrðu með næststærsta
þingflokkinn, þrettán menn, Framsóknarflokkurinn með níu, VG átta,
Viðreisn með fimm menn og Samfylkingin fjóra. Björt framtíð kæmi
ekki inn manni.
Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig
um sjö prósentustigum frá könnun
sem gerð var 6. og 7. september síðastliðinn. Píratar tapa aftur á móti
tæpum tíu prósentustigum. Framsóknarflokkurinn bætir lítillega við
sig fylgi en VG stendur í stað. Samfylkingin tapar lítillega fylgi en Viðreisn bætir aðeins við sig.
Karl Garðarsson, þingmaður
Framsóknarflokksins, segir það ekki
koma á óvart að flokkurinn bæti við
sig fylgi milli kannana, jafnvel þótt
gustað hafi um flokkinn undanfarna
daga. „Ég held að umtal um flokka
geti verið í vissum tilfellum jákvætt
fyrir þá þó að umtalið sé kannski ekki
á jákvæðum nótum, þannig að það
kemur mér ekki á óvart að fylgið fari
upp,“ segir Karl.
Hann hafi verið sannfærður um
það að næsta könnun sem yrði
birt myndi sýna breytingar á fylgi
Framsóknarflokksins vegna þess að
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Þetta er ánægjuleg
vísbending um að
við getum fengið góða
kosningu í haust.
Bjarni Benediktsson,
formaður Sjálfstæðisflokksins

flokkurinn sé búinn að vera það lengi
í sviðsljósinu. „Það er nokkuð ljóst að
flokkurinn sem slíkur er með sterka
málefnastöðu og hann mun sækja
mjög í sig veðrið eftir formannskjör,
hvernig sem það verður,“ segir Karl.
Könnun Fréttablaðsins var gerð
þannig að hringt var í 960 manns
þar til náðist í 800 manns samkvæmt
lagskiptu úrtaki þann 26. september.
Svarhlutfallið var 83,3 prósent. Þátttakendur voru valdir með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Spurt var: Hvaða
lista myndir þú kjósa ef gengið yrði
til þingkosninga í dag? Ef ekki fékkst
svar var spurt: Hvaða flokk er líklegast að þú myndir kjósa? Ef ekki
fékkst svar var spurt Er líklegra að
þú myndir kjósa Sjálfstæðisflokkinn, eða einhvern annan flokk? Það
er gert í samræmi við aðferðafræði
sem þróuð var á Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Alls tóku 51,5
prósent þeirra sem náðist í afstöðu
til spurningarinnar.
jonhakon@frettabladid.is

Seinka áformum um skráningu í
Kauphöllina vegna kosninganna
Viðskipti Komandi alþingis-

kosningar hafa seinkað áformum
forsvarsmanna einhverra
félaga um skráningu
þ e i r ra í K a u p h ö l l
Íslands, en engin félög
hafa verið skráð á Aðallista Kauphallarinnar á
árinu.
„Núna erum við
að upplifa ákveðið
millibilsástand
sem hefur ríkt frá
því í vor, að verið
sé að bíða eftir
kosningunum.
S k rá n i n g a r e r u
auðvitað eitthvað
sem tekur lengri
tíma að undirbúa,
en ég þykist þess
fullviss af því sem

ég hef heyrt að þetta hafi heldur
seinkað áformum einhverra,“
segir Páll Harðarson, forstjóri
Kauphallarinnar.
„Þetta hefur einhver áhrif, en
kannski ekki stórvægileg. Einhver fyrirtæki sem hafa verið
að velta fyrir sér skráningu og
hafa verið komin eitthvað
áleiðis, eða verið að
vinna í undirbúningi skráningar,
hafa talað um að
það verði ekki
fyrr en eftir
kosningar,“ segir
Páll. Hann segist
þó vonast til að
náist skráning
á Aðallista á
árinu.
– sg / sjá Markaðinn

 aðlaheiðargöng hf. þurfa að fá aukalán frá ríkinu til að ljúka við að grafa göngin. Vinna eigendur að því að
V
sækja um 2,5 milljarða lán til ríkisins. Upphaflega var gert ráð fyrir að göngin myndu kosta um 8,7 milljarða en
heildarkostnaður vegna framkvæmdanna verður líklega í kringum 13-14 milljarða. Sjá síðu 4 fréttablaðið/auðunn

Fréttablaðið í dag
Skoðun Málamiðlun í kvótamálum. 11
sport Hlakka til að mæta á
æfingar segir Elías Már. 14
Menning Margt í boði á Nor-

rænum músíkdögum í Hörpu. 22
lífið Fréttablaðið heimsótti Listaháskóla Íslands
í Þverholti og myndaði
tískuna á göngum
skólans, en nemendur LHÍ hafa
löngum verið
þekktir fyrir að
fara eigin leiðir
þegar kemur að
tísku og fatavali. 28
plús sérblað l Fólk
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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Allt í rúst

Hæg breytileg átt. Víða léttskýjað, en
skýjað að mestu um landið norðanvert í
kvöld. Hiti 2 til 10 stig, mildast SA-lands,
en allvíða næturfrost, einkum inn til
landsins. sjá síðu 18

Góð lending
að lenda á
Íslandi

Óvæntar lendingar í
Keflavík síðustu ár
2014

45

2015

35

2016

25

Viðstaddir virða fyrir sér rústir húsbíls sem sprakk á bensínstöð N1 við Bíldshöfða um hádegisbil í gær. Sprengingin varð þegar erlendur ferðamaður
reyndi að dæla metangasi á própangaskút í bílnum. Þrátt fyrir að það horn húsbílsins sem hér má sjá hafi gjöreyðilagst urðu einungis lítils háttar slys á
fólki sem þykir mikil mildi. Þrír ferðamannanna meiddust lítillega en aðgerðir slökkviliðs stóðu yfir í nokkra klukkutíma. Fréttablaðið/Vilhelm

Vildi ekki vera
kallaður asni
Samfélagsmál Fangi á Litla-Hrauni,
leitaði til umboðsmanns Alþingis og
kvartaði yfir framkomu starfsmanns
fangelsisins í sinn garð og viðbrögðum stjórnvalda eftir kvörtunina. Í
úrskurði umboðsmanns Alþingis
kemur fram að starfsmaðurinn hafi
kallað fangann helvítis asna og að
hann ætti að snáfa í burtu. Þetta
sætti fanginn sig ekki við. Sögur
fangans og starfsmannsins stangast
á samkvæmt gögnum málsins en
fanginn sagðist hafa orðið þunglyndur í viku eftir orð starfsmannsins.
Í niðurstöðu málsins beinir
umboðsmaður Alþingis þeim tilmælum til fangelsisins, fangelsismálastofnunar og innanríkisráðuneytisins að hugað verði að því að
koma meðferð og úrlausn kvartana
fanga vegna háttsemi starfsmanna
fangelsanna í þeirra garð í tryggari og skilvirkari farveg en raun
var á í þessu máli. – bbh
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Innanlandsflugið
hefur tekið stóra dýfu
Flugfarþegum í innanlandsflugi hefur fækkað á meðan ferðamönnum fjölgar
gríðarlega. Bæjarstjóri Vestmannaeyja segir skattlagningu á flugið veikja landsbyggðirnar. Væru sérskattar á flug afnumdir myndi verð lækka um 15%.
Samgöngur Farþegum í innanlandsflugi hefur fækkað um
fjórðung á síðustu níu árum. Á
sama tíma hefur erlendum ferðamönnum hingað til lands fjölgað
um 150 prósent. Elliði Vignisson,
bæjarstjóri í Vestmannaeyjum,
segir fækkun í innanlandsflugi vera
afleiðingu háskattastefnu.
„Opinber gjöld eru þyngsti
rekstrarkostnaður flugþjónustu á
Íslandi. Ef það er samfélagslegur
vilji að hafa flugþjónustu í landinu þarf fyrst að skoða opinberar
álögur á flugið. Það er alveg ljóst
í mínum huga að það er verið að
sjúga lífið úr innanlandsfluginu,“
segir Elliði. „Flugið er lífæð samfélaga í fjarlægð frá höfuðborgarsvæðinu. Við verðum að nálgast
þetta sem hluta af innviðum samfélagsins. Rétt eins og vegi, brýr og
hafnir.“
Skapti Örn Ólafsson, upplýsingafulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar, segir erlenda ferðamenn
nú vera að nýta sér flugið í meiri
mæli en áður. „Það sem af er þessu
ári höfum við verið að sjá 30 prósent fjölgun erlendra ferðamanna
sem nýta sér innanlandsflug og
er það í línu við fjölgun á komum
erlendra ferðamanna til landsins,“
segir Skapti Örn. „Þá eru merki
um að Íslendingar nýti sér innanlandsflug í ríkari mæli og helst það
í hendur við kaupmáttaraukningu
í landinu.“
Árni Gunnarsson, framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands, tekur í
sama streng og Skapti. Hagvöxtur
og fjöldi innlendra flugfarþega
haldist í hendur. Hann segir auðvelt fyrir hið opinbera að lækka
álögur á flugið til að lækka verðið.

✿ Ferðamönnum fjölgar – farþegum í innanlandsflugi fækkar
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1.261.938
692.622

1.250

1.000

932.099
458.999

Fjöldi farþega í innanlandsflugi
Fjöldi ferðamanna til landsins

750

500

250

0

Heimild: Isavia

Samgöngur Það sem af er ári hafa
erlendar flugvélar lent að meðaltali þrisvar sinnum á mánuði á
Keflavíkurflugvelli utan áætlunar. Samkvæmt upplýsingum
frá Isavia, sem rekur Keflavíkurflugvöll, er ástæðan langoftast
sú að farþegi um borð er veikur.
„Ástæðan fyrir þessu er að sjálfsögðu
staðsetning landsins. Um íslenska
flugstjórnarsvæðið fer um það bil
þriðjungur umferðar á milli Evrópu
og Norður-Ameríku, auk þess sem
umferð yfir norðurpólinn frá Asíu
til Norður-Ameríku fer vaxandi,“
segir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Isavia, í skriflegu svari.
Hann segir að þegar veikindi koma
upp um borð og flugstjóri telur
réttast að koma farþeganum sem
fyrst undir læknishendur sé leitað
að næsta flugvelli þar sem innviðir
eru góðir og gott heilbrigðiskerfi.
„Það er oft Keflavíkurflugvöllur þar
sem við erum hér í miðju NorðurAtlantshafinu. Auk þess er Keflavíkurflugvöllur þannig búinn að
geta tekið á móti stærstu farþegaþotum, en ekki eru allir flugvellir
svo vel búnir hvað til dæmis breidd
og lengd flugbrauta varðar,“ segir
Guðni. – jhh
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Ef sérskattar á flug
yrðu afnumdir
myndum við lækka flug
fargjald um 15 prósent.
Árni Gunnarsson,
framkvæmdastjóri
Flugfélags Íslands

25,7%

hefur flugfarþegum fækkað
frá árinu 2007 til 2015.
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„Við erum að rukka gjöld fyrir ríkið
sem og að greiða skatta til ríkisins
sem önnur fyrirtæki gera ekki. Ef
sérskattar á flug yrðu afnumdir
myndum við lækka flugfargjald um
15 prósent,“ segir Árni.
Hann segir einnig að verði
innanlandsflugið fært til Keflavíkur sé ljóst að innanlandsflug í
núverandi mynd legðist af fljótlega. „Við áætlum að við það að
færa innanlandsflug til Keflavíkur
myndi farþegum fækka um 30 til 40
prósent við þann flutning einan. Þá
fer að vera spurning um fjölda farþega til ákveðinna staða og tíðni
flugferða á áfangastaði okkar og
hvort það borgi sig að fljúga á þá
að staðaldri,“ segir Árni.
sveinn@frettabladid.is
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2.300 ódýrar leiguíbúðir fyrir tekjulága á næstu fjórum árum
Húsnæðismál Ráðist verður í það
verkefni að reisa um 2.300 íbúðir á
næstu fjórum árum með opinberum
stuðningi til að stuðla að ódýrum
leiguíbúðum fyrir fólk með lágar og
meðaltekjur og er verkefnið byggt
á danskri fyrirmynd. Eygló Harðar
dóttir velferðarráðherra er ánægð
með að sjá þessi skref stigin.
„Þetta verða svokölluð leiguheimili
sem verða um fjórðungi ódýrari en
leiguíbúðir á almennum markaði. Nú
förum við í samvinnu við sveitarfélög

Þorsteinn Víglundsson, frambjóðandi
Viðreisnar. Fréttablaðið/GVA

og aðra aðila þar sem við veitum stofn
framlög til byggingar ódýrs leiguhús
næðis,“ segir Eygló en hún lagði mikla
áherslu á að klára þetta mál fyrir kosn
ingar. „Ég hef barist fyrir þessu lengi og
er því mjög ánægjulegt fyrir mig að sjá
þetta verða að veruleika.“
Hermann Jónasson, forstjóri Íbúða
lánasjóðs, segir marga hafa haft sam
band við sjóðinn sem eru reiðubúnir
til samstarfs um byggingu leiguhús
næðis. Í framhaldi verða haldnir
fundir um allt land þar sem stofnfram

Þessi tekjuhópur
eins og aðrir á að
lifa innan um aðra tekjuhópa.
Benedikt Sigurðarson, framkvæmdastjóri Búseta á
Norðurlandi

lag hins opinbera verður tilkynnt.
Benedikt Sigurðarson, framkvæmda
stjóri Búseta á Norðurlandi, telur van
kanta á nýju lögunum. „Svokallaðar
almennar íbúðir eru aðeins fyrir fólk
með lágar og meðaltekjur. Það er ekki
æskilegt að byggja fyrir aðeins þann
hóp því þessi tekjuhópur eins og aðrir
á að lifa innan um aðra tekjuhópa,“
segir Benedikt. Hann telur eðlilegt
að ríkið komi að því að byggja upp
leigumarkað fyrir allan almenning á
ásættanlegum kjörum. – sa

Reisa á 2.300 íbúðir með 12 prósenta
stofnframlagi ríkis og 18 prósenta mótframlagi sveitarfélaga.

Þurfa aukalán á þriðja milljarð
til að ljúka framkvæmdum

Vegna vatnselgs og hruns úr lofti Vaðlaheiðaganga þarf að fá aukalán frá ríkinu. Framkvæmdir við göngin
eru langt komnar og búið að grafa um 83 prósent af heildarlengd þeirra. Upphaflega var gert ráð fyrir að
göngin kostuðu um 8,7 milljarða án virðisauka en líklega munu þau kosta á bilinu 13-14 milljarða.

Verðtrygging
verður óþörf
með myntráði

Samgöngumál Unnið er að því
hjá eigendum Vaðlaheiðarganga
að sækja um aukalán til ríkissjóðs
upp á um 2,5 milljarða króna til
að geta klárað framkvæmdir við
göngin. Bergþéttingar vegna heits
vatnsaga í göngunum og hrun úr
gangaloftinu skýra að mestu leyti
Stjórnmál Festing gengis krón
unnar við annan gjaldmiðil, til
framúrkeyrslu ganganna.
dæmis evru, með myntráði er betra
„Nú eigum við um 17 prósent
eftir af gangagreftrinum sjálfum.
fyrirkomulag en núverandi pen
ingastefna og verðskuldar nánari
Þegar þeirri vinnu er lokið er hægt
skoðun. Þetta segir Þorsteinn
að áætla með mun meiri nákvæmni
Víglundsson, oddviti Viðreisnar
hversu dýr göngin verða þegar upp
í Reykjavíkurkjördæmi norður.
er staðið,“ segir Valgeir Bergmann,
Þorsteinn segir Viðreisn horfa til
framkvæmdastjóri Vaðlaheiðar
ganga hf. „Langmesta óvissan er í
þriggja meginkosta við fyrirkomu
greftrinum sjálfum en vegna atvika,
lagið.
sem ekki var hægt að sjá fyrir, verða
Í fyrsta lagi segir hann fyrirkomu
göngin dýrari en gert var ráð fyrir í
lagið eiga að skila mikilli lækkun á
upphafi.“
nafnvöxtum lána á Íslandi enda leiti
Þegar Alþingi samþykkti fram
vextir innan myntráðs í átt að þeim
kvæmdina, þann 14. júní árið 2012,
grunnvöxtum sem miðað er við.
áttu göngin að kosta 8,7 milljarða
„Í öðru lagi myndi þetta þýða
króna án virðisauka. Að sögn Val
langþráðan gengisstöðugleika sem
geirs er líklegt að göngin muni á
er auðvitað eitt stærsta efnahags
endanum kosta á milli 13 og 14
vandamálið sem við höfum glímt
við hér áratugum saman,“ segir
milljarða króna að núvirði og verða
opnuð fimmtán mánuðum á eftir
Þorsteinn.
áætlun, eða í byrjun árs 2018.
Í þriðja lagi segir Þorsteinn að
fyrirkomulagið myndi gera verð
„Við erum að vinna í því að spara
tryggingu lána óþarfa á endanum.
sem mest við getum í öðrum þátt
um og velta hverri krónu. Allir þeir
„Hún ætti að hverfa. Þá værum við
liðir sem hafa valdið kostnaðarauka
komin í mun einfaldara kerfi þar
eru liðir sem ekki er hægt að rann
sem við værum fyrst og fremst með
óverðtryggt lánaumhverfi.“
saka áður en farið er í framkvæmdir
svo það er ekki við neinn að sakast í
Þorsteinn segir þann vanda þó
fyrir hendi að ekki yrði hægt að þeim efnum,“ segir Valgeir.
gengisfella gjaldmiðilinn. Hann
Ekkert hefur gengið í ganga
greftri Fnjóskadalsmegin síðan
segir hægt að vinna á móti því með
í apríl í fyrra þegar hvort tveggja
stórauknum aga í hagstjórn svo
varð að kalt vatn fyllti göngin
hægt væri að koma í veg fyrir efna
og um 1.500 rúmmetrar af efni
hagsáföll enda hafi undanfarin áföll
Voltaren-Gel-NEW-5x10
copy.pdf hrundu
1
13/05/15
úr ganga16:53
loftinu. „Við erum
komið vegna
innlends ójafnvægis
að fara að sjá fyrir endann á stopp
sökum slakrar hagstjórnar. – þea

Vaðlaheiðargöng tryggja samgöngur milli Eyjafjarðar og Þingeyjarsýslna að vetrarlagi. Göngin voru umdeild á sínum tíma og
eru vísast enn. Fréttablaðið/Auðunn

Vegna atvika, sem
ekki var hægt að sjá
fyrir, verða göngin dýrari en
gert var ráð fyrir í upphafi.
Valgeir Bergmann,
framkvæmdastjóri
Vaðlaheiðarganga
hf.

83,8%

er búið að grafa af Vaðlaheiðargöngunum. Göngin
verða 7.206 metrar og er
búið að grafa 4.565 metra frá
Eyjafirði en 1.374,5 metra frá
Fnjóskadal.

inu Fnjóskadalsmegin og munum
innan næstu tveggja vikna fara að
sprengja þar. Þá getum við farið að
vinna í báðum stöfnum samtímis
og aukið framkvæmdahraðann,“
segir Valgeir.
Þótt göngin verði að endingu
dýrari en gert var ráð fyrir í upphafi
er enn ekki loku fyrir það skotið að
þau verði að fullu greidd með veg
gjöldum. Á sama tíma hefur umferð
aukist gríðarlega á svæðinu.
sveinn@frettabladid.is

Lyfjaauglýsing

Viltu meðhöndla liðverkinn
án þess að taka töflur?

50

%

ag

150g

n!

Prófaðu að meðhöndla liðverkina
með Voltaren geli.

m e ir a m

Inniheldur 11,6 mg af díklófenaktvíetýlamíni. Ábendingar: Staðbundnir bólgukvillar. Skammtar og lyfjagjöf Fullorðnir og börn 14 ára og eldri: 2-4 g af hlaupi borið á aumt svæði 3-4 sinnum á sólarhring. Mælt er með handþvotti eftir notkun, nema verið sé að meðhöndla hendur. Ef meðhöndla á bráð, minniháttar meiðsli í
stoðkerfi skal ekki nota Voltaren lengur en 7 daga án samráðs við lækni. Hafið samband við lækninn ef einkenni eru viðvarandi eða versna eftir meðferð í 7 sólarhringa. Frábendingar: Ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna, asetýlsalisýlsýru og öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID). Sjúklingar sem hafa fengið astma,
ofsakláða eða bráða nefslímubólgu af völdum asetýlsalisýlsýru eða annarra bólgueyðandi gigtarlyfja (NSAID) eiga ekki að nota lyfið. Má ekki nota á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Má ekki nota handa börnum og unglingum 14 ára og yngri. Sérstök varnaðarorð: Má eingöngu bera á heila og heilbrigða húð og alls ekki á
slímhúðir, augu, sár, exem, vessandi húðbólgu. Getur valdið húðertingu. Varast skal mikið sólarljós, notkun samhliða bólgueyðandi lyfjum eða að hylja notkunarsvæðið með loftþéttum umbúðum. Gæta skal sérstakrar varúðar hjá öldruðum eða astma-/ofnæmis-sjúklingum (hefur valdið berkjukrampa). Hætta á meðferð ef
útbrot koma fram eftir notkun. Við notkun á stór húðsvæði eykst hættan á altækum aukaverkunum, t.d. á nýru. Við brjóstagjöf eða meðgöngu má eingöngu nota lyfið í samráði við lækni. Getur dregið úr frjósemi en þau áhrif ganga til baka. Lesið leiðbeiningar á umbúðum og í fylgiseðli fyrir notkun. Geymið þar sem
börn hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfis hafi: Novartis Healthcare A/S. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhrauni 12a, 210 Garðabæ.

Benz er alltaf Benz.
Tvö viðhaldsfrí ár á nýlegum Mercedes-Benz. Þú færð tveggja ára ábyrgð og þjónustu
innifalda hjá Öskju þegar þú kaupir notaðan og viðurkenndan Mercedes-Benz. Þjónustuskoðanirnar eru framkvæmdar samkvæmt tilmælum Mercedes–Benz um hvað skuli gera
miðað við aldur og akstur, sem tryggir áframhaldandi akstursánægju um ókomin ár.

Askja notaðir bílar · Klettháls 2 · 110 Reykjavík · Sími 590 2160 · notadir.is
Viðurkenndur endursöluaðili Mercedes-Benz á Íslandi

Opnunartímar
Virka daga 10–18, laugardaga 12–16

Þú finnur „Askja notaðir bílar“
á Facebook
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Frá kr.

87.900

Síðustu
sætin

BORGARFERÐ
BÚDAPEST

20.-24. október

VERONA
Hotel
Verona
Frá kr. 108.900

Netverð á mann m.v. 2 í
herbergi m/morgunmat.
20. október í 4 nætur.

20.-24. október

RÓM
Hotel Eurostars
International
Palace
Frá kr. 128.900

Netverð á mann m.v. 2 í
herbergi með morgunmat.
28. október í 4 nætur.

28. október -1. nóvember

ENNEMM / SIA • NMNM77524

Birt með fyrirvara um prentvillur. Heimsferðir áskilja sér rétt til leiðréttinga á slíku. Ath. að verð getur breyst án fyrirvara.

LISSABON
Turim
Europa
Frá kr. 101.900

Netverð á mann m.v.2 í
herbergi með morgunmat.
3. nóvember í 3 nætur.

3.-6. nóvember

SEVILLA
Hotel Catalonia
Santa Justa
Frá kr. 89.700

Netverð á mann m.v. 2 í
herbergi með morgunmat.
11. nóvember í 3 nætur.

Talið barst meðal annars að skattskýrslum
Trumps, sem hann hefur enn ekki viljað birta
opinberlega.
Trump: „Ég mun birta skattskýrslurnar
mínar, þvert gegn ráðleggingum lögfræðinga
minna, þegar hún birtir tölvupóstana sína 33
þúsund sem hafa verið þurrkaðir út. Um leið
og hún birtir þá, þá mun ég birta mitt.“
Clinton: „Ég gerði mistök með því að nota
einkapóst, og ef ég þyrfti að gera það aftur þá
myndi ég, augljóslega, fara öðru vísi að. En ég
ætla ekkert að koma með neinar afsakanir.
Þetta voru mistök og ég ber ábyrgð á þeim.“
Hún spurði hins vegar á móti hvers vegna
hann hafi ekki viljað birta skattframtöl sín.
Allir forsetaframbjóðendur hafi gert það
áratugum saman. Hún nefndi fjórar hugsanlegar skýringar: „Í fyrsta lagi er hann kannski
ekki jafn ríkur og hann segist vera. Í öðru
lagi er hann ef til vill ekki jafn örlátur gagnvart góðgerðarstarfsemi og hann vill vera
láta. Og í þriðja lagi þá þekkjum við ekki öll
hans viðskipti en okkur hefur verið sagt af
rannsóknarblaðamönnum að hann skuldi
fjármálafyrirtækjum á Wall Street og erlendum bönkum um 650 milljónir dala. Eða
kannski vill hann ekki að bandaríska þjóðin
viti að hann hefur ekki greitt neitt í skatta til
alríkisins.“
Þetta síðasta sagði hann hins vegar bara
sýna hve klár hann sé.
Clinton minntist einnig á að Trump hefði
tekið stöðu með húsnæðiskreppunni í
Bandaríkjunum. Árið 2006 hefði hann sagst
vona að húsnæðismarkaðurinn hryndi, því
þá gæti hann keypt sér eignir og grætt á því.
„Þetta kallast reyndar viðskipti,“ sagði
hann þá.

Donald,
ég veit
að þú lifir í
þínum eigin
veruleika, en
það eru ekki
staðreyndirnar.
HillaryClinton

Kvenfyrirlitning

Frá kr. 104.900

Netverð á mann m.v. 2 í
herbergi m/morgunmat.
20. október í 4 nætur.

Ég hef
miklu
betri dómgreind
en Clinton, ég
hef líka miklu
betra skaplyndi.
Donald Trump

La Prima
Fashion

M I Ð V IK U DA G U R

Skattskýrslur og tölvupóstar

m/morgunmat

Skelltu þér í

2 8 . s e p t e mb e r 2 0 1 6

11.-14. nóvember

Holt spurði Trump hvað hann hafi
meint þegar hann sagði fyrir stuttu
að Clinton hefði ekki „forsetalegt
útlit“. Trump sagðist hafa sagt að
hún hefði ekki úthald í embættið.
Hún þurfi að geta gert viðskiptasamninga, til dæmis við Japan og
Sádi-Arabíu: „Það er svo margt sem
þú þarft að geta gert, og ég held að
hún hafi ekki úthald í það.“
Clinton svaraði: „Ja, þegar hann
ferðast til 112 landa og gerir
friðarsamning, vopnahléssamning,
samning um að stjórnarandstæðingar verði látnir lausir, um að opna
ný tækifæri í löndum víða um heim,
eða situr jafnvel í ellefu klukkustundir í yfirheyrslum hjá þing-

nefnd, þá getur hann farið að tala
við mig um úthald.“
Hún hélt svo áfram:
„Sjáðu nú til, hann reyndi
að snúa umræðunni frá
útlitinu yfir í úthaldið.
En þetta er maður sem
hefur kallað konur svín,
subbur og hunda, sem
sagði að meðganga væri
til óþæginda fyrir atvinnurekendur, að
konur eigi ekki
að fá sömu laun
og karlar nema
þær standi sig
jafn vel og
þeir.“

Hann neitaði því að hafa nokkru
sinni sagt þetta síðasta.
Clinton tók svo dæmi af konu
sem sigraði í fegurðarsamkeppni. „Hann kallaði hana
Ungfrú Svínku, hann kallaði
hana Ungfrú heimilishald
vegna þess að hún er af rómönskum uppruna.“ Hins vegar
eigi hún sér nafn, heiti Alicia
Machado, sé nú komin
með bandarískan
ríkisborgararétt og
ætli sér svo sannarlega að taka þátt
í kosningunum í
nóvember.

Clinton hafði betur í
átakalitlum kappræðum
Trump stærði sig af því að hafa grætt á efnahagshruninu og sagði það klókindamerki að hafa komið sér undan því að greiða skatta. Enn er óljóst hvort kappræðurnar muni hafa áhrif á fylgistölur. Líklega munu þær draga Trump niður.
Bandaríkin Hillary Clinton fór
nokkuð létt með að stilla Donald
Trump upp við vegg í fyrstu sjónvarpskappræðum þeirra í fyrrinótt.
Hún virkaði róleg og yfirveguð en
hann átti oft í vandræðum með að
verjast gagnrýni hennar.
Talið er að allt að hundrað milljónir manna, nærri þriðjungur
bandarísku þjóðarinnar, hafi fylgst
með kappræðunum í beinni sjónvarpsútsendingu.
Fyrstu skoðanakannanir sýna að
flestum hafi þótt Clinton standa sig
betur. Í könnun sjónvarpsstöðvarinnar CNN sögðust til dæmis 62
prósent áhorfenda telja Clinton
hafa haft vinninginn en 27 prósentum fannst Trump hafa staðið
sig betur.
Á yfirborðinu voru kappræðurnar
reyndar frekar átakalitlar. Samkvæmt talningu fréttavefsins Vox
greip Trump þó 51 sinni fram í fyrir
Clinton, en hún greip 17 sinnum fram
í fyrir honum.
Trump missti út úr sér ýmsar
yfirlýsingar, sem Clinton getur
hæglega notað gegn honum það
sem eftir lifir kosningabaráttunnar.
Meðal annars stærði hann sig af því

Kynþáttafordómar
Trump var spurður út í það af hverju
hann hafi árum saman haldið því
fram að Barack Obama Bandaríkjaforseti hafi ekki verið fæddur
í Bandaríkjunum. Það hafi
ekki verið fyrr en nú á
síðustu vikum sem
Trump hafi fallist
á það.
Trump svaraði
því til að hann
hefði reynt ákaft
að fá Obama
til þess að birta
fæðingarvottorð
sitt opinberlega. Loks
hefði það tekist. Hann
gerði því jafnframt skóna að það
hefði verið Clinton sjálf, eða samstarfsfólk hennar, sem hefði komið
þessum orðrómi á kreik í kosninga-

baráttunni fyrir átta árum þegar
hún keppti við Obama um að verða
forsetaefni Demókrataflokksins.
Clinton sagði hann ekki geta
snúið sig út úr þessu með svona
auðveldum hætti: „Hann
hóf stjórnmálaþátttöku
sína á grunni þessarar
kynþáttahaturslygar
um að fyrsti svarti
forsetinn okkar sé
ekki bandarískur
ríkisborgari. Það var
nákvæmlega enginn
fótur fyrir henni.“
Hún hélt því fram að
kynþáttahyggja hafi raunar
einkennt allan feril Trumps. Strax
árið 1973 hafi hann verið ákærður
fyrir að neita að leigja þeldökku
fólki íbúðir sem hann átti.

að hafa grætt á efnahagshruninu og
sagði það klókindamerki að hafa
komið sér undan því að greiða
skatta.
Undanfarið hafa skoðanakannanir sýnt vaxandi fylgi Trumps en

dvínandi fylgi Clinton. Munurinn
á fylgi þeirra er orðinn harla lítill,
en kappræðurnar í fyrrinótt þykja
líklegar til að draga Trump eitthvað
niður. Að minnsta kosti í bili.
gudsteinn@frettabladid.is

HLAÐINN TILFINNINGU.

ŠKODA Superb. Stærri, rúmbetri og þægilegri.
Superb er stærri og rúmbetri en áður og útbúinn þægindamöguleikum sem gera aksturinn
draumi líkastan fyrir alla, jafnt ökumann sem farþega. ŠKODA Superb er tilkomumeiri og hlaðinn
meiri tilfinningu en nokkru sinni fyrr. Komdu í reynsluakstur og gefðu gleðinni lausan tauminn.
Verð frá aðeins

4.490.000 kr.

bíla
Eigum nokkra
ar strax!
til afhending

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

www.skoda.is
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28. september 2016

MIÐVIKUDAGUR

Skoðanakönnun Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og Vísis

Svona skiptist fylgið milli flokka

16

Kosningar 2013

Könnun 6. og 7. september 2016

Könnun 26. september 2016

29,8%

13
5

0

0

0

0

0

4

8
könnun
26. september 2016

0

Kosningar
2013

12,9%

12,8%

0,3%

0,3%

3,1%

5,9%

7,6%
0,0%

Svona gæti salur Alþingis
litið út ef niðurstöður úr
kosningum yrðu eins og
könnunin bendir til.

24

9

0,6%

0,1%

Skipting þingsæta samkvæmt könnun 26. september 2016

10,9%

12,9%

19,9%
5,1%
0,0%

0,2%

0,0%

0,6%

0,3%

0,0%

1,5%

0,7%

0,0%

7,3%

0,0%

3,6%

6,8%

12,6%

10,8%

8,2%
2,0%

27,4%

24,4%

26,7%

34,6%

20

l Framsókn
l Sjálfstæðisfl.
l Björt framtíð
l Samfylkingin
l Vinstri græn
l Píratar
l Dögun
l Íslenski þjóðfl.
l Alþýðufylkingin
l Viðreisn
l Húmanistar
l Flokkur fólksins

Býst við að stuðningur
við framsókn aukist

Sjálfstæðisflokkurinn mælist langstærsti flokkurinn i nýrri könnun Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og Vísis. Píratar tapa miklu fylgi. Framsóknarflokkurinn og VG
jafnstórir. Þingmaður Framsóknarflokkinn segir flokkinn eiga meira inni.

AUKAÁRSFUNDUR
2016

Kosningar
2016
Jón Hákon Halldórsson
jonhakon@365.is

Aukaársfundur Sameinaða lífeyrissjóðsins
á morgun, fimmtudag kl. 16.00 á Grand Hóteli,
Sigtúni 38, Reykjavík.
Á fundinum verður tekin fyrir tillaga stjórnar Sameinaða
lífeyrissjóðsins um sameiningu við Stafi lífeyrissjóð.

Stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins
Hægt verður að fylgjast með beinni útsendingu
frá fundinum á vefsíðu sjóðsins, lifeyrir.is

Sundagörðum 2
104 Reykjavík
510 5000
lifeyrir.is

E N N E M M / S Í A / N M7 7 30 1

Auk kjörinna fulltrúa eiga allir sjóðfélagar og rétthafar
séreignarsparnaðar rétt til setu á fundinum.

Sjálfstæðisflokkurinn mælist með
34,6 prósenta fylgi í nýrri skoðanakönnun Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og Vísis sem gerð var á mánudaginn. Hann er þar með stærsti
flokkurinn af þeim sem bjóða fram
í kosningunum 29. október næstkomandi. Flokkurinn bætir við sig
7,2 prósentustigum frá könnun sem
gerð var dagana 6. og 7. september
síðastliðinn.
Næstir koma Píratar með 19,9
prósenta fylgi og hafa þeir tapað
tæpum tíu prósentustigum frá
könnuninni í byrjun september.
Vinstri grænir og Framsóknarflokkurinn eru jafn stórir, VG með
12,9 prósent fylgi en Framsókn
með 12,6 prósent. Fylgi Vinstri
grænna er svipað og það var í fyrri
könnun en Framsóknarflokkurinn
mældist með 10,8 prósent í þeirri
könnun. Tölurnar benda því til
þess að Framsóknarflokkurinn
bæti við sig fylgi, þótt munurinn
sé innan vikmarka (vikmörk 2,3%).
Þessi þróun kemur Karli Garðarssyni þingmanni ekki á óvart,
þótt gustað hafi um flokkinn að
undanförnu. „Ég held að umtal um
flokka geti verið í vissum tilfellum
jákvætt fyrir þá þó að umtalið sé
kannski ekki á jákvæðum nótum,
þannig að það kemur mér ekki
á óvart að fylgið fari upp,“ segir
Karl.
Hann hafi verið sannfærður
um það að næsta könnun sem yrði
birt myndi sýna breytingar á fylgi
Framsóknarflokksins vegna þess

Þingmenn fylgjast misjafnlega áhugasamir með í þingsal. Fréttablaðið/Eyþór

„Ég held að umtal
um flokka geti verið
í vissum tilfellum jákvætt
fyrir þá þó að umtalið sé
kannski ekki á
jákvæðum
nótum.“
Karl Garðarsson
þingmaður Framsóknarflokksins.

að flokkurinn sé búinn að vera það
lengi í sviðsljósinu. „Það er nokkuð
ljóst að flokkurinn sem slíkur er
með sterka málefnastöðu og hann
mun sækja mjög í sig veðrið eftir
formannskjör, hvernig sem það
verður,“ segir Karl. Hann segir
raunhæft að gera ráð fyrir að
Framsóknarflokkurinn fái 15-18
prósenta fylgi. Fylgi Viðreisnar
mælist 7,3 prósent í nýju könnuninni og fylgi Samfylkingarinnar
5,9 prósent.

Niðurstöður skoðanakönnunar
Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og Vísis
eru sumpart ólíkar niðurstöðum
könnunar MMR, sem birt var í
gær. Sú könnun sýndi Sjálfstæðisflokkinn með 20,6 prósenta fylgi
og Pírata 21,6 prósent. Þá mældust Viðreisn og Samfylkingin mun
sterkari í könnun MMR.
Aðferðafræðin milli kannananna
er hins vegar ólík. Könnun MMR
er gerð yfir lengri tíma, dagana
20.–26. september. Könnun Fréttablaðsins var gerð 26. september.
Fyrstu sjónvarpskappræðum
stjórnmálaleiðtoganna í sjónvarpi
var því lokið þegar byrjað var að
framkvæma könnun Fréttablaðsins. Þá var öll könnun Fréttablaðsins gerð þann dag sem eldhúsdagsumræður voru.
Líkt og könnunin í september,
bendir nýja könnunin til þess að
margir eigi enn eftir að ákveða sig.
Aðeins 51,5 prósent svarenda taka
afstöðu til spurningarinnar.

SKOÐUN
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Ríkisábyrgð er
ríkisframkvæmd

28. september 2016

MIÐVIKUDAGUR

Halldór

G

öngin undir Vaðlaheiði eru vafalítið
mikil samgöngubót fyrir þá sem búa í
Eyjafirði og Þingeyjarsýslum. Víkurskarð
getur verið hvimleiður farartálmi að
vetri og því má vel skilja ákafa heimamanna á svæðinu að bora göng undir

Hafliði
Helgason

haflidi@frettabladid.is

Ríkisábyrgð
felur það í sér
að skattborgarar taka
hluta áhættunnar á sig
sem nemur
því álagi sem
fjárfestar og
lánveitendur
hefðu annars
borið.

heiðina.
Alþingi samþykkir vegaáætlun og gangagerð er
forgangsraðað í henni. Önnur göng voru framar í
þeirri forgangsröð en hugmyndaríkum mönnum með
stuðningi þingmanna kjördæmisins datt í huga að setja
göngin í einkaframkvæmd.
Góð reynsla var af Hvalfjarðargöngunum, en sá galli
var á gjöf Njarðar að lánveitendur mátu áhættu af verkefninu með þeim hætti að fjármagnskostnaður myndi
draga verkefnið niður fyrir ásættanlega arðsemi.
Nú voru góð ráð dýr og með harðfylgi tókst mönnum að fá ríkisábyrgð á framkvæmdina. Hér í blaðinu í
dag kemur fram að tafir og aukinn kostnaður hafa leitt
til þess að nú vantar um tvo og hálfan milljarð í viðbót til að ljúka verkinu. Nú er í aðdraganda kosninga
biðlað til ríkisins að leggja til þá fjármuni sem á vantar.
Þegar ríkisábyrgð var samþykkt vegna ganganna var
látið að því liggja að slík ábyrgð leiddi ekki af sér neinn
raunverulegan kostnað. Mótbárur og gild rök fyrir því
að skattpeningar væru raunverulega að fara í göngin
þóttu fremur léttvæg
Niðurstaðan af þessu brölti öllu er að allar líkur eru
á því að kostnaður falli á ríkið vegna þeirra. Ábyrgð
ríkisins er raunverulegt framlag til ganganna og með
því að fara þá leið sem farin var tókst áhugamönnum
um þessi göng að smygla þeim fram fyrir á vegaáætlun.
Þegar lánveitendur og fjárfestar leggja fé til framkvæmda eru hafðir til grundvallar áhættulausir vextir
og síðan er bætt við álagi ofan á það sem kemur til
vegna mats á áhættu framkvæmdarinnar. Það má svo
deila um hvort það mat er rétt eða rangt. Ef það er rangt
og áhættan er meiri, þá hafa fjárfestar og lánardrottnar
tapað sem því nemur.
Ríkisábyrgð felur það í sér að skattborgarar taka
hluta áhættunnar á sig sem nemur því álagi sem fjárfestar og lánveitendur hefðu annars borið. Í staðinn á
að greiða ríkisábyrgðargjald sem er lægra en áhættan
sem ríkið tekur á sig.
Nú stefnir í að göng sem áttu að kosta 8,7 milljarða
munu kosta milli 13 og 14 milljarða. Hugsanlegt er að
tekjur vegna aukins ferðamannastraums lagi stöðuna
eitthvað. Það er þó ekki víst, enda ekki tiltökumál að
keyra Víkurskarð að sumri.
Eftir stendur að einkaframkvæmdin er orðin ríkisframkvæmd og reikningurinn sendur á skattborgara
og farið var fram hjá eðlilegri forgangsröðun við
ákvörðun um gangagerðina. Vaðlaheiðargöng ættu að
vera víti til varnaðar, næst þegar stjórnmálamenn vilja
veita slíka ábyrgð og reyna að halda því fram að hún
kosti ekki neitt.

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................
• Austurströnd 14
• Dalbraut 1
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18
• Lönguhlíð

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 - 16.00
sunnudaga
9.00 - 16.00

Frá degi til dags

Illt umtal betra en ekkert
Ný skoðanakönnun Fréttablaðsins, Stöðvar 2 og Vísis er um margt
athyglisverð. Ekki bara af þeirri
ástæðu að Sjálfstæðisflokkurinn
bætir hressilega við sig. Heldur líka
vegna þess að könnunin bendir til
þess að Framsóknarflokkurinn sé
heldur að bæta við sig fylgi en að
missa það. Það kann að koma einhverjum verulega á óvart, vegna
þess hversu mikið hefur gustað
um flokkinn að undanförnu. Karl
Garðarsson segir þetta ekki koma
á óvart þar sem umtal um stjórnmálaflokk geti verið jákvætt fyrir
hann, þótt umtalið sé ekki jákvætt.
Og ætli það sé ekki bara rétt hjá
þingmanninum, að illt umtal sé
betra en ekkert.
Pólitísk veðrabrigði
„Það er allt í tómu rugli hérna,“
sagði Katrín Júlíusdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, á
Alþingi í gær. Þar var hún að
kvarta yfir því að ekkert lægi
fyrir um það hjá stjórnarmeirihlutanum hvaða mál ætti að setja
á oddinn áður en þingstörf klárast
fyrir kosningar. Skjótt skipast
veður í lofti, því að í viðtali við
helgarblað Fréttablaðsins, sem
tekið var í síðustu viku, var allt
annað hljóð í Katrínu. Þar fagnaði
hún, ásamt þingmönnunum
Ragnheiði Ríkharðsdóttur og
Jóhönnu Maríu Sigmundsdóttur,
að andinn í þinginu væri betri en
oft áður og menn væru lausnamiðaðir í ákvörðunum um það
hvaða mál þyrfti að klára.
jonhakon@frettabladid.is

183 þúsund krónur

U

Guðjón S.
Brjánsson
í 1. sæti á lista
Samfylkingar
í NV kjördæmi

Sýn jafnaðarmanna þarf
að verða ofan
á svo að raunverulegar
úrbætur fáist.

ndanfarnar tvær vikur hef ég farið um og hitt
margt fólk á öllum aldri, dugmikið fólk, ýmist
í starfi, á eftirlaunum eða einstaklinga með
skerta starfsorku.
Ég er stjórnandi á allstórri heilbrigðisstofnun og
fylgist með lífi og viðgangi minna starfsmanna eftir
föngum og ekki síst launakjörum. Mér hefur lengi
verið ljóst að kjör almenns starfsfólks samkvæmt
samningum eru ósanngjörn. Svigrúm sem stofnunum
er búið til að bæta hér úr er nákvæmlega ekkert.
Margar þeirra eru starfræktar með verulegu rekstrartapi um þessar mundir og eiga fullt í fangi með að
tryggja nauðsynleg aðföng.
Ég hef í nokkrum tilvikum hitt einstaklinga sem
reiða sig á almannatryggingar sér til framfærslu, bæði
eldri og yngri. Það hefur verið sérstök raun að hlýða á
ungt fólk greina frá kjörum sínum, að hafa til ráðstöfunar ríflega 180 þúsund krónur á mánuði, búa
við leigukjör sem nema e.t.v. um 100 þúsund krónum,
jafnvel með börn á heimili, lyfjakostnað, matarinnkaup og aðra lágmarksframfærslu.
Ég get ekki annað en fyllst aðdáun en um leið
orðið sorgmæddur yfir þeim úrræðum sem þessir
einstaklingar þurfa að nota til að ná endum saman. Í
mörgum tilvikum verður þrautalendingin aðstoð frá
hjálparstofnunum sem hlaupa undir bagga. Með fullri
virðingu fyrir góðu starfi mannúðarsamtaka, þá er það
svartur blettur í velferðarsamfélagi, að hundruðum
einstaklinga sé búið þetta hlutskipti. Það stríðir gegn
stjórnmálastefnu jafnaðarmanna, og meðal þessa
fólks taka jafnaðarmenn sér stöðu:
l Með þeim sem standa höllustum fæti í samfélaginu.
l Með þeim sem lægst hafa launin á almennum
vinnumarkaði og eiga í miklum erfiðleikum með að
sjá sér farborða.
lM
 eð þeim sem lokið hafa starfsdegi og búa við óréttlátar skerðingar og tekjutengingar á eftirlaunum.
lM
 eð þeim sem búa við takmarkaða starfsorku og
njóta ekki sanngirni til sómasamlegs lífs.
Sýn jafnaðarmanna þarf að verða ofan á svo að
raunverulegar úrbætur fáist.

Útgáfufélag: 365 miðlar ehf. Stjórnarformaður: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir Forstjóri: Sævar Freyr Þráinsson útgefandi og Aðalritstjóri: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is
Aðstoðarritstjórar: Andri Ólafsson andri@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 verslunum 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: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is menning: Magnús Guðmundsson
magnus@frettabladid.is Lífið: Sara McMahon sara@frettabladid.is Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson villi@365.is Framleiðslustjóri: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is útlitshönnun: Silja Ástþórsdóttir siljaa@frettabladid.is
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Fyrningar- og uppboðsleið:
Málamiðlun í kvótamálum

Þorkell
Helgason
stærðfræðingur

Bolli Héðinsson
hagfræðingur

T

ilhögun á veiðigjaldi því sem
útgerðinni ber að greiða til
samfélagsins fyrir afnot af
fiskistofnunum, sameign þjóðarinnar, er eitt þeirra meginmála sem
kosið verður um í komandi þingkosningum. Stjórnkerfið sjálft, aflamarkskerfið, hefur reynst vel til að
ná þeim markmiðum að tryggja
sjálfbæra nýtingu fiskistofnanna og
ná fram rekstrarlegri hagkvæmni.
Samt er enn deilt. Ástæðan er sú að
það eru a.m.k. tvö önnur meginmarkmið sem ekki hafa verið virt: Að allir
hafi sem jöfnust tækifæri til þátttöku
í fiskveiðunum og – umfram allt – að
auðlindaarðurinn af nýtingu fiskimiðanna, þjóðareignarinnar, skili
sér beint til samfélagsins.
Sú breyting sem kallað er eftir þarf
ekki og á ekki að valda kollsteypum
eins og sumir óttast og aðrir hræða
með. Farsæl leið þarf að uppfylla
eftirtalin skilyrði:
l Breytingar hafi eðlilegan aðdraganda.
l Nýtt fyrirkomulag feli í sér vissa
festu bæði fyrir sjávarútveginn og
þjóðina.
l Með breyttu kerfi sé stuðlað að
auknu aðgengi fyrir nýliða.
l Fullt gegnsæi í ráðstöfun aflaheimilda.
l Auðlindaarðurinn skili sér til
þjóðarinnar.

Útboð stuðlar að sátt
Lengi, en þó ekki síst nú undanfarið,
hafa margir bent á leið sem nær
þessum markmiðum ef vel er að verki
staðið. Hér skal þess freistað að draga
saman meginatriði slíkrar málamiðlunarleiðar:
l Hægfara innköllun á núverandi
aflahlutdeildum með hlutfallslegri
skerðingu þeirra ár hvert. Skerðingarhlutfallið yrði pólitísk málamiðlun,
en gæti t.d. verið á bilinu 10% til 20%.
Það merkir að 80-90% eru kvaðalaust
til ráðstöfunar frá fyrra ári til þess
næsta. Núverandi handhafar kvótanna fá því rúma aðlögun. Sýna má

Meira en 80% þjóðarinnar
vilja að ákvæði um þjóðareign á auðlindunum sé fest
í stjórnarskrá, eins og fram
kom í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október 2012.
Vitaskuld er þá ekki aðeins
verið að tala um fagurgala til
nota í hátíðarræðum heldur
bitastæð ákvæði sem veiti
þjóðinni í reynd eigendavald
og þar með eðlilegt endurgjald.
fram á að þeir halda stórum hluta af
núvirði alls auðlindaarðsins. Sú eftirgjöf er hluti málmiðlunarinnar.
l Uppboð á þeim kvótum sem
þannig losna á hverju ári. Uppboðin
þjóna tvíþættum tilgangi: Þeim að
veita nýliðum aðgengi og að skila
eðlilegum arði til eigandans, þjóðarinnar. Einfaldast er að hinar uppboðnu aflahlutdeildir lúti sömu
skilyrðum og þær innkölluðu, þær
skerðist með sama hætti. Við það
skapast einsleitni í kerfinu, sem leiðir
til festu og stöðugleika.
l Komið í veg fyrir samþjöppun
kvóta og byggðaröskun. Þetta má gera
með ýmsu móti, jafnvel að skerpa á
þeim ákvæðum sem nú gilda og hafa
ekki reynst sem skyldi.
Útfærslan sjálf getur verið með
ýmsu móti. Sem dæmi má nefna:
l Jaðarverð í uppboðunum. Gagnrýnt hefur verið að smáútgerðir
kynnu að fara sér að voða með of
háum tilboðum. Við þessu má sjá
með því að verðið fyrir alla kvóta sem
seldir eru á hverju uppboði sé jafnt
því lægsta verði sem tekið er. (Færeyingar kalla þetta „lokuð“ uppboð sem
hefur illu heilli verið misskilið hér því
það er alls ekki lokað og allar færeyskar útgerðir hafa fengið að taka
þátt í þeim útboðum sem þær kjósa.)
l Kvótar utan uppboða handa
trilluköllum. Sagt er að þeir geti ekki
staðið í því að taka þátt í uppboðum
(enda þótt þeir séu seigir á fiskmörkuðum). Við þessu má sjá með því að
taka frá vissan hluta sem þeir gætu
keypt utan uppboða á markaðsverði.
l Festa með samningum. Allt fyrirkomulagið má, ef þurfa þykir, njörva
niður í formi samninga milli stjórn-

Ljós og hiti
TY2007W
Vinnuljóskastari
á telescope fæti
400W ECO pera

5.390

TY2007X
Vinnuljóskastari ECO perur
2x400W tvöfaldur á fæti

6.590

TY2007K
Vinnuljóskastari
m handf 400W ECO
pera, 1,8m snúra

T38 Vinnuljós

SHA-2625
Vinnuljóskastari
Rone 28W m.
innst. blár. 1,8m
snúra

6.990

12.830

Rafmagnshitablásari
9Kw 3 fasa

17.990

SHA-8083 3x36W Halogen

16.990

Kletthálsi 7, Reykjavík
Fuglavík 18, Reykjanesbæ

Kjósendur krefjist skýrra svara
Vitaskuld er aðferðin ekki gallalaus
fremur en önnur mannanna verk.
Verra er að hún hefur verið misskilin – viljandi eða óviljandi. Nefna
má að gefið hefur verið í skyn að
með fyrningum á kvótum sé verið
að leggja sjávarútveginn niður skref
fyrir skref, um 10-20% á ári þar til
allt er í rúst. Svo er vitaskuld ekki.
Allir kvótar munu ganga út og veiðar
halda áfram ótrauðar þótt breytingar

kunni að verða á því hverjir stunda
atvinnuveginn, allt eins og gerist í
öðrum atvinnugreinum.
Meira en 80% þjóðarinnar vilja
að ákvæði um þjóðareign á auðlindunum sé fest í stjórnarskrá, eins og
fram kom í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. október 2012. Vitaskuld er
þá ekki aðeins verið að tala um fagurgala til nota í hátíðarræðum heldur
bitastæð ákvæði sem veiti þjóðinni
í reynd eigendavald og þar með eðlilegt endurgjald. Í orði kveðnu virðast

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

stjórnmálaflokkarnir allir þessa sama
sinnis, en segjast sumir hverjir efast
um leiðirnar. Af þeim flokkum sem
munu bjóða fram í komandi kosningum verður að ætla að hið minnsta
Björt framtíð, Píratar, Samfylkingin,
Viðreisn og Vinstri grænir, vilji að
farin verði leið í anda þeirrar sem
hér er reifuð. Vonandi bætast fleiri
flokkar í hópinn. Krefjast verður
skýrra svara svo að kjósendur kaupi
ekki köttinn í sekknum við kjörborðið 29. október 2016.

Kveðjusamkoma
Síðasta Hjálpræðisherssamkoman
í Kirkjustræti 2 fimmtudaginn 29. sept kl 20
KK og Margrét Eir

syngja og spila

Allir hjartanlega velkomnir

3.290 5.590

Rafmagnshitablásari
5Kw 3 fasa

valda og þeirra sem hafa kvótana
nú svo og þeirra sem kunna að afla
þeirra á uppboðum.
Sú leið málamiðlunar, sem hér er
reifuð, uppfyllir fyrrgreind markmið
um aðgengi nýliða og skil á arði til
þjóðarinnar. Allir sitja við sama borð
og fullt gagnsæi er tryggt. Hún felur
ekki í sér neina kollsteypu heldur
hægfara umskipti. Þá tekur hún
þann kaleik frá stjórnmálamönnum
að þurfa árlega að karpa um upphæð veiðigjalda. Útgerðin ákveður
auðlindagreiðslurnar í reynd sjálf
þegar hún tekur þátt í útboði veiðiheimildanna.

Open by night

ára

Opið í dag

10 22

20% afsláttur

*

af öllum vörum í verslun - aðeins í dag 28. september

1

Nýtt

Veldu útlit

50 mismunandi útfærslur

2

3

Veldu bakpúða Veldu arma
4 mismunandi bakpúðar

6 mismunandi armar

4

5

Veldu áklæði

Veldu fætur

112 mismunandi áklæði

13 mismunandi fætur

nú 343.120 kr.

sparaðu 85.780 kr.

50 MISMUNANDI

SAMSETNINGARMÖGULEIKAR
Custommade Flex-sófi. Eining 918 með Corvina 1459 ljósgráu
áklæði. Sófann er hægt að fá með áklæði í 5 mismunandi
verðflokkum. D 220 x B316 cm. 428.900 kr. Nú 343.120 kr. Sérpöntun.

VEXTIR

0%

12 MÁNAÐA VAXTALAUS GREIÐSLUDREIFING
Þegar verslað er með VISA eða MasterCard. Þegar verslað er fær
kaupandi að sjá yfirlit yfir greiðsluáætlun sem sýnir áætlaðar mánaðarlegar
greiðslur, ásamt lántökukostnaði og færslugjaldi.

3 MÁNAÐA VAXTALAUS
GREIÐSLUDREIFING MEÐ

afmælishátíð
Nú

23.920 kr.

Nú

Dolphin-borðstofustóll. Svart recastleður með saum. 29.900 kr.
Nú 23.920 kr.

Nú

63.996 kr.

Ball multi pend-loftljós með sjö kúplum, 12 cm. Messing.
79.995 kr. Nú 63.996 kr.

14.396 kr.

Nú frá 23.920 kr.

Nýtt

Flow-sófaborð með eikarborðplötu og svörtum möttum fótum.
Ø 40 x H 55 cm. 29.900 kr. Nú 23.920 kr. Ø50 x H 50 cm. 34.900 kr.
Nú 27.920 kr. Ø60 x H 44 cm. 34.900 kr. Nú 27.920 kr.

Nú frá 1.596 kr.

Nýtt

KAFFIHÚS

Súkkulaðikaka
& djús eða kaffi
í boði hússins

Cragen-skemill. Svartur/natur jute. Ø 50 x H 35 cm. 17.995 kr.
Nú 14.396 kr.

Frí heimsending
um allt land

Harvey smoke. Viskíglas 31 cl. 1.995 kr. Nú 1.596 kr. Hátt glas. 1.995
kr. Nú 1.596 kr. Karafla með loki. 700 ml. 6.995 kr. Nú 5.596 kr.

Nú frá

453.440 kr.

ef verslað er fyrir 45.000 kr.
eða meira og greitt í dag

sendum um allt land

Nú

191.840 kr.

Nýtt

verður hjá okkur
frá kl. 16

Stressless® View hægindastóll. Rautt Paloma leður. Verð frá
464.300 kr. Nú 371.440 kr. Skemill. 102.500 kr. Nú 82.000 kr. Stólinn
er hægt að panta með öðru áklæði eða leðurgerðum. Sérpöntun.

Glaðningur
frá ILVA

Nú

6.396 kr.

Nýtt

Fyrstu 100 sem
versla fá
veglega gjöf.

Moro-hægindastóll. Svart leðuráklæði, eikarfætur. 179.900 kr.
Nú 143.920 kr. Skemill. 59.900 kr. Nú 47.920 kr.

*Afsláttur gildir ekki á áður niðursettum vörum.
ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
laugardaga 10-18, sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

Duble-rúmföt. Grá/blá eða grá/drapplituð. 140 x 200/60 x 63 cm.
7.995 kr. Nú 6.396 kr.

sport

14

s p o r t ∙ F R É TT A BL A ð i ð

2 8 . s e p t em b e r 2 0 1 6

Fullt hús stiga í frumrauninni

MIÐVIKUDAGUR

Nýjast
Meistaradeild Evrópu
E-riðill

CSKA - Tottenham

0-1

Monaco - Leverkusen

1-1

0-1 0-1 Son Heung-Min (71.).

0-1 Javier Hernández (74.), 1-1 Kamil Glik
(90+4.).

F-riðill

Dortmund - R. Madrid

2-2

Sporting - Legia

2-0

0-1 Cristiano Ronaldo (17.), 1-1 Pierre-Emerick Aubameyang (43.), 1-2 Raphaël Varene
(68.), 2-2 André Schürrle (87.).

1-0 Bryan Ruíz (28.), 2-0 Bas Dost (37.).

G-riðill

Leicester - Porto

1-0

FCK - Club Brugge

4-0

1-0 Islam Slimani (25.).

1-0 Stefano Denswil, sjálfsmark (54.), 2-0
Thomas Delaney (64.), 3-0 Federico Santander (69.), 4-0 Mathias Jörgensen (90+2.).

H-riðill

D. Zagreb - Juventus

0-4

Sevilla - Lyon

1-0

0-1 Miralem Pjanic (24.), 0-2 Gonzalo
Higuaín (31.), 0-3 Paulo Dybala (57.), 0-4
Adrian Semper, sjálfsmark (85.).

1-0 Wissam Ben Yedder (52.).

Alsírsk samvinnaIslam Slimani, framherji Leicester City, fagnar sigurmarki sínu gegn Porto í G-riðli Meistaradeildar Evrópu í gærkvöldi. Slimani
skoraði eina mark leiksins með skalla á 25. mínútu eftir fyrirgjöf frá landa hans, Riyad Mahrez. Þetta var fyrsti heimaleikur Leicester í Meistaradeildinni. Englandsmeistararnir eru með fullt hús stiga í G-riðli en þeir unnu 0-3 sigur á Club Brugge í 1. umferð riðlakeppninnar. Fréttablaðið/getty

Hlakka til að mæta á æfingar
Eftir að hafa upplifað misjafna tíma með félagi sínu, Vålerenga í Noregi, hefur Elías Már Ómarsson slegið í
gegn sem lánsmaður hjá IFK Gautaborg í Svíþjóð. Þar hefur hann skorað í þremur leikjum í röð.
Fótbolti Elías Már Ómarsson hefur
nýtt tímann vel í Svíþjóð frá því að
hann var lánaður til IFK Gautaborgar frá Vålerenga í Noregi í
byrjun ágústmánaðar. Elías Már
hefur komið við sögu í sjö leikjum,
verið byrjunarliðsmaður í sex þeirra
og skorað í fjórum þeirra – þar af í
síðustu þremur leikjum í röð.
Það er greinilegt að honum líður
vel á nýjum stað eftir að hafa verið
í aukahlutverki með liði sínu í Noregi, sem hann er enn samningsbundinn og verður áfram til loka
árs 2017.
Þessi 21 árs Keflvíkingur gekk í
raðir Vålerenga í ársbyrjun 2015.
Fyrsta tímabilið gekk upp og ofan
en Elías Már þurfti að bíða lengi
eftir að fá tækifæri. Í fyrstu tólf
umferðunum fékk hann að spila í
samtals 34 mínútur.
„Ég fékk svo tækifæri í leik gegn
Molde og átti ágætan leik. Svo var ég
aftur settur á bekkinn í næsta leik
en kom svo aftur inn og skoraði þrjú
mörk í tveimur leikjum,“ rifjar Elías
Már upp í samtali við Fréttablaðið
en eftir það spilaði hann reglulega,
þó ýmist sem byrjunarliðsmaður
eða varamaður.
Lítið betra tók við á tímabilinu sem hófst í vor. Í fyrstu átján
umferðunum fékk Elías Már fimm
byrjunarliðsleiki. Þegar upp var
staðið yfir þessi tvö tímabil hafði
hann komið við sögu í 28 leikjum,
þar af þrettán sem byrjunarliðsmaður og einungis þrívegis spilaði
hann allar 90 mínúturnar. Elías Már
hefur nú þegar bætt þann árangur
á nokkrum vikum í Svíþjóð enda

Elías Már hefur á sjö
vikum með IFK Gautaborg
spilað oftar (4) allar 90
mínúturnar í leik en á átján
mánuðum í Vålerenga (3).

spilað hverja einustu mínútu í síðustu fjórum leikjum Gautaborgar.
Það mátti heyra á Elíasi Má að
hann tók því fegins hendi að fá tækifæri annars staðar, þegar IFK Gautaborg lýsti yfir áhuga sínum.

Allt verður auðveldara
„Mér fannst ég eiga góða leiki með
Vålerenga þegar ég fékk að spila en
síðan virtist þjálfarinn einfaldlega
ekki vilja nota mig,“ segir Elías Már
sem játar því að honum sé létt að
finna fyrir trausti þjálfara síns í Svíþjóð.
„Það gerir allt auðveldara. Maður
finnur fyrir meira sjálfstrausti og
maður hefur meiri ánægju af því að
spila fótbolta. Ég finn aftur fyrir tilhlökkun fyrir æfingar og leiki sem
gerist ósjálfrátt þegar manni gengur
vel,“ segir Elías Már enn fremur.
Vill í Evrópukeppni
Sex umferðir eru eftir af tímabilinu
í Svíþjóð. Gautaborg hefur aðeins
tapað einum af síðustu fimm leikjum
sínum og eru í fjórða sæti, fimm stigum á eftir AIK sem er í þriðja sætinu
– því síðasta sem veitir þátttökurétt í
Evrópukeppni.

Elías Már í leik með U-21 liði Íslands þar sem hann er lykilmaður. Fréttablaðið/AFP

Elías Már er ánægður með að skora
mörk en segir að það séu önnur mikilvægari markmið sem liðið hafi.
„Liðið ætlar sér að komast í Evrópukeppni og ég vil hjálpa liðinu til
að ná því. Ég hef fundið fyrir mikilli
og sterkri liðsheild hér og liðið er
eins og ein stór fjölskylda. Það hafa
allir verið mjög almennilegir og viljugir að hjálpa hverjir öðrum,“ segir
Elías Már.
„Það er mikil gleði og samheldni í
hópnum og maður finnur það ekki
bara á strákunum í hópnum, heldur
þjálfaranum og öllum starfsmönnum
félagsins.“

Pæli bara í fótboltanum
Óvíst er hvað tekur við þegar lánssamningurinn við IFK Gautaborg
rennur út um áramótin. „Miðað
við stöðuna eins og hún er núna
þá myndi ég skoða það vandlega
að vera hér áfram, stæði það til
boða. En ég er ekkert að velta því
fyrir mér. Ég vil frekar pæla í fótboltanum og gera enn betri hluti
en hingað til. Það er mikilvægast.“
eirikur@frettabladid.is

visir.is Sjáðu mark Elíasar Más
gegn Häcken á íþróttavef Vísis.

Haukar meistarar í 1. deild
Haukar tryggðu sér sigur í 1. deild
kvenna í fótbolta þegar liðið lagði
Grindavík að velli, 1-5, í úrslitaleik
á Grindavíkurvelli í gær. Þórdís
Elva Ágústsdóttir, Dagrún Birta
Karlsdóttir, Heiða Rakel Guðmundsdóttir, Hildigunnur Ólafsdóttir og Alexandra Jóhannsdóttir
skoruðu mörk Hauka í leiknum
í gær. Haukar og Grindavík leika
bæði í Pepsídeildinni á næsta ári.
stóri sam hættur
Sam Allardyce er hættur sem
þjálfari enska landsliðsins í fótbolta eftir aðeins 67 daga í starfi.
Stóri Sam stýrði Englandi bara í
einum leik, 0-1 útisigri á Slóvakíu.
Enska knattspyrnusambandið
sendi frá sér tilkynningu í gær þar
sem fram kom að ákveðið hefði
verið að slíta samstarfinu í kjölfar uppljóstrana The Telegraph.
Blaðið birti myndband á vef sínum
í fyrradag þar sem Allardyce sést
samþykkja 400.000 punda greiðslu
fyrir að hjálpa viðskiptajöfrum frá
Austurlöndum fjær (sem
voru blaðamenn The
Telegraph í dulargervi) að fara á svig
við reglur enska
knattspyrnusambandsins um kaup
á leikmönnum í
eigu þriðja aðila.
Eignarhald þriðja
aðila á leikmönnum hefur verið
bannað á Englandi
frá 2008. Gareth
Southgate tekur við
enska landsliðinu til
bráðabirgða og stýrir
því í næstu fjórum
leikjum þess.

Í dag

18.15 Meistarad.messanSport
18.40 Arsenal - BaselSport 2
18.40 Celtic - Man City
Sport 3
18.40 A. Madrid - Bayern Sport 4
18.40 Gladbach - BarcelonaSport 5
20.45 Meistarad.mörkinSport

Olís-deild karla:
19.30 Afturelding - FHN1-höllin

Nú er SYNC II samskiptakerfi með
Bluetooth og neyðarhringingu,
8'' snertiskjá og íslenskt leiðsögukerfi
einnig hluti af ríkulegum staðalbúnaði

Staðalbúnaður Ford Focus er nú enn glæsilegri en áður. Má þar nefna
SYNC II samskiptakerfi með Bluetooth og neyðarhringinu í 112, íslenskt
leiðsögukerfi og 8'' snertiskjá.
Ford Focus kemur á 16'' álfelgum og er þar að auki búinn Ford MyKey
búnaði, upphitanlegri framrúðu, aksturstölvu, leðurklæddu stýrishjóli,
loftkælingu, spólvörn, brekkuaðstoð og Ford Easy Fuel® búnaði.

BEINSKIPTUR
FRÁ

Hinn sívinsæli Ford Focus er þekktur fyrir framúrskarandi gæði, frábæra
aksturseiginleika og hagkvæmni í rekstri.

FORD FOCUS

3.350.000

SJÁLFSKIPTUR
FRÁ

NÝR FORD FOCUS

3.550.000

KR.

KR.

FÁANLEGUR STATION FRÁ 3.510.000 KR.

Upplifðu frábæra aksturseiginleika Ford Focus
- komdu og prófaðu

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

ford.is

Nýir og notaðir bílar: Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 og laugardaga kl. 12-16
Varahlutaverslun og verkstæðismóttaka er einnig opin laugardaga kl. 12-16

Ný kynslóð Ford Focus státar af fjölmörgum tækninýjungum. Þar má nefna Torque Vectoring Control sem tryggir akstursánægju þína og endurbætta Bílastæðaaðstoð (aukabúnaður) sem nú leggur bæði í stæði
sem eru samhliða og þvert á akstursstefnu. Ford Focus er búinn margverðlaunuðu EcoBoost vélinni sem hefur verið valin vél ársins (International Engine of the Year) þrjú ár í röð. Ford Focus, EcoBoost bensín
125 hö. 6 gíra beinskiptur/sjálfskiptur. Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri 4,7/5,5 l/100 km. CO2 losun 108/125 g/km. Tökum allar tegundir bíla upp í nýja. Brimborg og Ford áskilja sér rétt til að breyta verði og búnaði
án fyrirvara. Útbúnaður getur verið frábrugðinn mynd í auglýsingu.

Ford_Focus_Sync_5x38_20160727_END.indd 1

27.7.2016 16:05:06
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Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Matthías Zóphanías
Kristinn Kristinsson
skólastjóri frá Ísafirði,

lést á líknardeild Landspítalans
16. september. Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hins látna. Aðstandendur vilja koma á framfæri innilegum
þökkum til hjúkrunarþjónustunnar Karitas og starfsfólks
Landspítalans.
Björk Gunnarsdóttir
Dagrún Matthíasdóttir
Kristján Örn Helgason
Guðný Matthíasdóttir
Jakob Pálsson
Steinunn Matthíasdóttir
Karl Ingi Karlsson
Gunnar Júl Matthíasson
og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín,
móðir okkar, tengdamóðir
amma og langamma,

María Einarsdóttir
tónmenntakennari,

lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
síðastliðinn laugardag. Útför hennar fer
fram frá Digraneskirkju föstudaginn 30. september kl. 11.
Sölvi Ragnar Sigurðsson
Hildur I. Sölvadóttir
Gunnar Jón Hilmarsson
Þórunn Ósk Sölvadóttir Guðmundur Ólafur Heiðarsson
Einar Sölvason
Judithe Sölvason
Sölvi Sölvason
Guðrún Gunnarsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,
Ástkær dóttir okkar,
systir, mágkona og frænka,

Mikkalína María
Friðriksdóttir

Lindasmára 95, Kópavogi,
lést á heimili sínu þriðjudaginn
20. september. Útför hennar fer fram frá
Garðakirkju föstudaginn 30. september kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Ás styrktarfélag.
Anna Þ. Jónsdóttir
Friðrik S. Friðriksson
Ingveldur K. Friðriksdóttir
Friðrik Ari Friðriksson
Sigurjón H. Friðriksson
Dóra E. Sigurjónsdóttir
Jón Hlöðver, Anna Björg og Sigurjón Friðrik

Kolbrún Sveinsdóttir
Múlasíðu 7c, Akureyri,

lést fimmtudaginn 22. september sl.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju
mánudaginn 3. október nk. kl. 13.30.
Stefán Haukur Jakobsson
Sveinn Ævar Stefánsson
Bjargey H. Pétursdóttir
Eiður Stefánsson
Dagbjört H. Eiríksdóttir
Matthildur Stefánsdóttir
Tómas Ólafsson
Anna Stefánsdóttir
Hilmar M. Baldursson
Tinna Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Jón S. Möller
verkfræðingur,
Ljósalandi 6,

lést á líknardeild LSH Kópavogi
22. september. Útförin fer fram frá Bústaðakirkju
mánudaginn 3. október klukkan 13.00.
Helga Hauksdóttir
Sigurður Möller
Ásta Kristín Gunnarsdóttir
Jón Trausti Möller
Haukur Möller
Hrafnhildur Jónsdóttir
Valfríður Möller
Jón Karl Ólafsson

Okkar yndislega móðir,
tengdamóðir og amma,

Unnur Guðmunda
Vilhjálmsdóttir

Hvassaleiti 56, Reykjavík,
lést á Landspítalanum í Fossvogi
laugardaginn 24. september sl. Starfsfólki
á lungnadeild A-6 færum við innilegar þakkir fyrir góða og
hlýja umönnun. Útförin verður auglýst síðar.
Vilhjálmur Örn Sigurhjartarson Sigríður Auður Arnard.
Unnur Svala Vilhjálmsdóttir
Pálmi Jósef Sigurhjartarson
Dagný Halla Björnsdóttir
Sigurhjörtur Pálmason, Arnaldur Pálmason,
Ólafur Bragi Pálmason

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Katrín Friðriksdóttir
hjúkrunarfræðingur,
Hamarstíg 1, Akureyri,

lést á heimili sínu 22. september.
Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju
fimmtudaginn 6. október kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á líknarfélög.
Franz Árnason
Sigríður Rut Franzdóttir
Leifur Reynisson
Davíð Brynjar Franzson
Alexandra Suppes
og barnabörn.

MIÐVIKUDAGUR

Merkisatburðir
1066 - Vilhjálmur sigursæli lenti með flota sinn í Englandi og hóf
þar með landvinninga Normanna.
1106 - Hinrik 1. Englandskonungur háði orrustu við bróður sinn
Róbert, hertoga af Normandí, í þorpinu Tinchebray.
1322 - Orrustan við Mühldorf í Bæjaralandi á milli Bæverja undir
forystu Lúðvíks af Wittelsbach (síðar keisara) og Austurríkismanna
undir forystu Friðriks fagra af Habsborg, en þeir höfðu báðir verið
kjörnir konungar Þýskalands 1314. Orrustan var síðasta stórorrustan í Evrópu á miðöldum þar sem skotvopn komu ekki við sögu.
1448 - Kristján 1. var hylltur konungur Danmerkur. Þar með tók
Aldinborgarætt við völdum.
1930 - Elliheimilið Grund í Reykjavík var vígt.
1943 - Haraldur Böðvarsson, útgerðarmaður á Akranesi, og kona
hans gáfu Akraneskaupstað Bíóhöllina og skyldi tekjum af henni
varið til menningarmála.
1968 - Við Menntaskólann við Hamrahlíð var sett upp höggmyndin Öldugjálfur eftir Ásmund Sveinsson, sem Reykjavíkurborg gaf
skólanum.
1969 - Brot úr Murchison-loftsteininum féllu til jarðar í Ástralíu.
1988 - Önnur ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar tók við
völdum.
1988 - Á Ísafirði var afhjúpaður minnisvarði um Ragnar H. Ragnar,
tónskáld og skólastjóra Tónlistarskóla Ísafjarðar. Ragnar hefði orðið
níræður þennan dag.
1991 - Stofnað var landssamband björgunarsveita og hlaut nafnið
Landsbjörg.
2006 - Lokað var fyrir hjáveitugöng Kárahnjúkastíflu og myndun
Hálslóns hófst.

Elskulegur eiginmaður minn,

Aðalgeir Guðmundsson
Sandgerði, Glerárhverfi,

lést á öldrunarheimilinu Hlíð
23. september.
Elskulegur eiginmaður,
faðir, tengdafaðir og afi,

Ástkær eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi, bróðir,
mágur og vinur,

28. september 2016

Björn Pálmar Sveinsson

Sigrún Arnþórsdóttir
og aðrir aðstandendur.

rafiðnfræðingur,
Vesturbergi 96, Reykjavík,

lést á gjörgæsludeild Landspítalans við
Hringbraut 22. september. Útförin fer fram
frá Fella- og Hólakirkju mánudaginn 3. október klukkan
13.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á Barnaspítala
Hringsins.
Hulda Ólafsdóttir
Þórður Örn Björnsson
Helga Svana Ólafsdóttir
Björn Ingi Björnsson
Dóra Björk Steinarsdóttir
Anika Diljá Björnsdóttir
Katrín Erla Björnsdóttir
María Hlín Þórðardóttir

Ástkær móðir mín, dóttir,
systir og mágkona,

Svanlaug Ingvadóttir

verður jarðsungin frá Bústaðakirkju
föstudaginn 30. september kl. 13.00.
Blóm og kransar eru vinsamlega
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hinnar látnu er bent á styrktarsjóð
Karenar Lífar, reikn: 0327-18-950855 kt. 1912073190.
Karen Líf Brynjarsdóttir
Arnrún Antonsdóttir
Anton L. Ingvason
Þórður G. Ingvason

Ingvi Þór Sigfússon
Guðrún Lýðsdóttir
Hrönn Brandsdóttir

Ástkær móðir mín og dóttir okkar,

Ragnheiður Guðjónsdóttir
flugstjóri,
Lækjasmára 6, Kópavogi,

varð bráðkvödd á heimili sínu
24. september.
Útför hennar fer fram frá Bústaðakirkju
fimmtudaginn 6. október kl. 13.00.
Þeim sem vildu minnast hennar er bent á reikning
til stuðnings syni hennar.
Reikningsnúmer 526-14-403532, kt. 141113-2750.
Alexander Berg Ragnheiðarson
Sigríður Valdimarsdóttir og Guðjón Ólafsson

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

Agnes Aðalsteinsdóttir
Laugarásvegi 34,
Reykjavík,

lést að morgni 25. september.
Útförin fer fram frá Áskirkju fimmtudaginn
6. október kl. 15.00.
Brynjólfur Sandholt
Egill Sandholt
Hrönn Steingrímsdóttir
Hildur Sandholt
Sigurður Sigurðarson
Unnur Sandholt
Bertel Ólafsson
og ömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Anna Hulda Júlíusdóttir

lést á Heilbrigðisstofnun Norðurlands,
Siglufirði, laugardaginn 17. september.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey að
ósk hinnar látnu.Sérstakar þakkir færum við
starfsfólki HSN Siglufirði fyrir einstaka umönnun,
hlýhug og velvilja.
Konráð Karl Baldvinsson
Erla Hafdís Ingimarsdóttir
Sigurður Örn Baldvinsson
Halldóra Ólafía Jörgensen
Ásdís Eva Baldvinsdóttir
Hörður Hjálmarsson
María Gíslína Baldvinsdóttir Ari Trausti Guðmundsson
Hafrún Víglundsdóttir og ömmubörn.

Elsku móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Björg Jóhanna
Benediktsdóttir

Mánatúni 2, Reykjavík,
lést á LSH Vífilsstöðum 24. september.
Útförin fer fram frá Langholtskirkju
mánudaginn 3. október kl. 13.00.
Auður R. Guðmundsdóttir Guðmundur Hermannsson
Bjarni Þ. Guðmundsson
Kristín V. Sigurðardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Millibilsástand á markaði

Forstjóri Kauphallarinnar segir einhver fyrirtæki sem velta fyrir sér
skráningu bíða fram yfir kosningar.

37. tölublað | 10. árgangur

»4

»4

»8

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

Auknar kröfur um ábyrgð

Hrefna Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri Markaða Landsbankans, fjallar
um aukna samfélagsábyrgð.

Samkeppnishæfni batnar

Ísland hækkar um tvö sæti milli ára
á samkeppnislista World Economic
Forum og er nú í 27. sæti.

Crossfit kennir frábær viðhorf

Jóhann Steinar Jóhannsson, nýr
framkvæmdastjóri ÍV sjóða, er Akureyringur sem elskar crossfit.

»11

Ekki Pútín að þakka

Lars Christensen segir það ekki
Pútín Rússlandsforseta að þakka
að rússneska hagkerfið hrundi ekki.

Stór vörumerki
sjá tækifæri
á Íslandi
Cortefiel, ein stærsta tískukeðja Spánar,
opnaði á dögunum þrjár verslanir í
Smáralind, tvö önnur stór vörumerki,
Hard Rock og H&M, eru væntanleg.
Þetta má meðal annars rekja til bætts
efnahagslífs, afnáms tolla og fjölgunar
ferðamanna.
6

»

Sjónmælingar eru okkar fag
Tímapantanir í síma:
Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500
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Glæpamenn fremja oft kortasvik í gegn um tölvur. Fréttablaðið/Getty

Fjársvik framin hverjar
fimmtán sekúndur
Fjársvikarar svíkja út fé á fimmtán
sekúndna fresti í Bretlandi samkvæmt upplýsingum frá Financial
Fraud Action, stofnun sem bankar
landsins fjármagna.
CNN greinir frá því að á fyrstu
sex mánuðum ársins hafi verið yfir
milljón tilfelli kreditkortafalsana og
fjársvika á netinu og í síma í Bretlandi. Þetta er rúmlega 53 prósenta
aukning milli ára.
Bankar eru orðnir betur í stakk
búnir til að takast á við þessa glæpamenn á sínum heimavelli, en glæpamenn halda þó ótrauðir áfram að
reyna að plata fólk, til að mynda í
síma.

Vikan sem leið

Samkvæmt könnun stofnunarinnar sögðust 26 prósent viðskiptavina gefa upp viðkvæmar
upplýsingar um bankamál sín
í gegn um síma ef einhver sem
segist vera bankastarfsmaður
hringir, þrátt fyrir að vita að það
geti haft skaðleg áhrif. Tæplega
helmingur þeirra sem sögðust
hafa gert það á síðasta ári töldu
að raunverulegur bankastarfsmaður hefði verið að tala við þá
í símann.
Áætlað er að fjársvik af þessu
tagi hafi numið 755 milljónum
punda, jafnvirði 112 milljarða
íslenskra króna, á síðasta ári. – sg

737
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Íbúðalánasjóður hefur selt 737 eignir
á árinu eða 20 prósent fleiri eignir
en á sama tímabili árið 2015 þegar
seldar voru 618 eignir. Í ágúst seldi
sjóðurinn samtals 41 eign. Til viðbótar þeim eignum sem seldar voru
hefur Íbúðalánasjóður samþykkt
kauptilboð í 86 eignir og vinna nú tilboðsgjafar að fjármögnun þeirra.

Hagnaður af rekstri Bláa lónsins hf.
nam 15,8 milljónum evra, jafnvirði
2 milljarða íslenskra króna, árið
2015. Hagnaðurinn jókst um fjórar
milljónir evra, 513 milljónir króna,
milli ára. Rekstrartekjur námu
54,3 milljónum evra, 7 milljörðum
íslenskra króna, þar af námu tekjur
af aðgangi að Bláa lóninu 33,1
milljón evra, jafnvirði 4,3 milljarða
íslenskra króna.

eignir

milljarða hagnaður

markaðurinn
Útgáfufélag 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
Netfang ritstjorn@markadurinn.is | Sími 512 5000 | Fax 512 5301
Umsjón Hafliði Helgason hafliði@365.is
Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir
Netfang auglýsingadeildar auglysingar@markadurinn.is Veffang visir.is

Páll Harðarson telur að sama hvernig kosningarnar fari muni það ekki hafa stórvægileg áhrif á markaðinn. Fréttablaðið/Stefán

Kosningarnar draga
úr nýjum skráningum
Einhver fyrirtæki hafa seinkað áformum sínum um skráningu í Kauphöll Íslands í aðdraganda kosninga. Ekkert fyrirtæki hefur verið skráð á Aðallista á
árinu. Forstjóri Kauphallarinnar sér þó fram á eina skráningu á árinu.
Komandi kosningar hafa seinkað
áformum einhverra fyrirtækja um
að skrá félög sína í Kauphöll Íslands.
Engin félög hafa verið skráð á Aðallista Kauphallarinnar á árinu.
„Núna erum við að upplifa ákveðið millibilsástand sem hefur ríkt frá
því í vor, að verið sé að bíða eftir
kosningunum. Skráningar eru auðvitað eitthvað sem tekur lengri tíma
að undirbúa, en ég þykist þess fullviss af því sem ég hef heyrt að þetta
hafi heldur seinkað áformum einhverra,“ segir Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar.
„Þetta hefur einhver áhrif, en
kannski ekki stórvægileg. Einhver
fyrirtæki sem hafa verið að velta
fyrir sér skráningu og hafa verið
komin eitthvað áleiðis, eða verið
að vinna í undirbúningi skráningar,
hafa talað um að það verði ekki fyrr
en eftir kosningar. En það er eðlilegt
í sjálfu sér,“ segir Páll.
Páll segir að atburðir eins og
kosningar hafi ekki síður áhrif á viðskiptahliðina. „Við höfum séð það
margoft á síðustu árum, sem eru
fróðleg fyrir þær sakir að við höfum
oft staðið frammi fyrir óvenju
mikilli óvissu í efnahagslegu tilliti.
Frá því fyrir kosningarnar 2013 og
fram á mitt ár 2014 þá var margvísleg óvissa í gangi. Við fundum
að dró úr viðskiptum í aðdraganda
kosninganna, og svo var verið að
bíða eftir skuldaleiðréttingunni,
aðgerðum um losun hafta og niðurstöðum kjarasamninga. Það leystist
úr þessu meira og minna vorið og
snemmsumars 2014. Eftir það gerist
margt athyglisvert á markaði, verðbólguálagið snarminnkaði ef maður

Síminn er síðasta félag sem skráð var á Aðallista Kauphallarinnar en bréf félagsins
voru tekin til viðskipta 15. október 2015. Fréttablaðið/GVA

lítur á skuldabréfamarkaðinn,
hlutabréfamarkaðurinn fór í mikla
uppsveiflu sem varaði átján mánuði
eða svo. Þannig að það eru áberandi
skil þegar leysist úr óvissunni og
fólk metur þetta sem góð skilyrði,“
segir Páll.

Sér fram á skráningu á árinu
Iceland Seafood var skráð á First
North á árinu en ekkert félag hefur
verið skráð á Aðallista í ár. „Ég vonast til þess að við náum skráningu
á Aðallista á árinu. Skeljungur var
búinn að gefa það út að þeir stefndu
á markað og ég vona að það gangi
eftir. Svo er margt sem spilar með

okkur. Ég held að á þessu ári og því
næsta förum við að sjá nýjar skráningar.“
Páll segist hins vegar ekki eiga
von á því að aðstæður breytist stórkostlega hvernig sem kosningarnar
fara. „Öll umgjörð er frekar stöðug
og við höfum séð aðgerðir sem bæta
í raun og veru aðgengi fyrirtækja,
sérstaklega smærri fyrirtækja, að
fjármagni og greiða þeim frekar leið
inn á markaðinn. „Við erum ekki
farin að sjá áhrif af þessu enn þá, en
ég held að heilt á litið, hvernig sem
kosningarnar fara, sjáum við ekki
neina kollsteypu,“ segir Páll Harðarson. saeunn@frettabladid.is
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HP Spectre

Einstök hönnun og nánast fullkomin
Ótrúlega þunn og létt fartölva sem á sér enga líka

Ótrúlega þunn,
aðeins 10.4 mm
og 1.1 kg.

Einstök
rafhlöðuending,
ný „hybrid“ tækni.

Frábært hljóð
frá Bang & Olufsen.

Intel® Core™ i5 eða
i7 og Thunderbolt
3.0 tengi.
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Samkeppnishæfni Íslands batnar til muna milli ára
Ísland hækkar um tvö sæti milli ára
á samkeppnislista World Economic
Forum (Global Competitiveness
Index). Ísland er nú í 27. sæti af 138
löndum. Staða Íslands hefur farið
batnandi á síðustu árum og hefur
Ísland hækkað um fjögur sæti frá
því árið 2013. Fram kemur í skýrslu
WEF að langstærsta hindrunin í vegi
þess að stunda viðskipti á Íslandi
sé gjaldeyrishöft, þar á eftir er það
skatthlutfall og verðbólga.
Sviss, Singapúr og Bandaríkin eru
efst á listanum og breytist það ekki
milli ára. Í neðsta sæti er Máritanía.

27.

sæti skipar Ísland á lista WEF
Á Íslandi stendur heilbrigðiskerfið
og grunnskólamenntun vel að vígi í
alþjóðlegu samhengi og er með 6,6
stig af 7 mögulegum á listanum og
er Ísland þar í 7. sæti af 138 löndum.
Einnig er Ísland ofarlega sé litið á
hve undirbúið landið sé til að nýta
sér tækni og er þar með 6,2 stig af

7 mögulegum, eða í áttunda sæti í
heiminum. Þetta endurspeglast einn
ig í aðgengi að interneti í skólum þar
sem Ísland er í 2. sæti í heiminum
og er Ísland í 1. sæti alþjóðlega hvað
varðar hlutfall þjóðarinnar sem notar
internetið.
Ísland stendur verst þegar litið
er á stærð markaðarins og er þar í
129. sæti af 138 mögulegum, einn
ig er þróun fjármálakerfisins í lægri
kantinum eða í 53. sæti. Innviðir,
skilvirkni vinnumarkaðarins og
háskólamenntun og þjálfun skora
aftur á móti hátt á Íslandi. – sg

Ísland stendur verst þegar litið er á stærð markaðarins og er þar í 129. sæti af 138
mögulegum. Fréttablaðið/Vilhelm

VÖNDUÐ
SKRIFSTOFURÝMI
TIL LEIGU

Suðurlandsbraut 4
Glæsilegt 332 m2 rými á efstu hæð með einstöku
útsýni. Möguleiki á sérhönnun rýmis fyrir leigutaka.

Lágmúli 6-8
Snyrtilegt, bjart og vel staðsett 103 m2 rými á frábærum
stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.

Hrefna Ösp Sigfinnsdóttir, framkvæmdastjóri Markaða Landsbankans.

Gerir auknar kröfur um
samfélagsábyrgð félaga
Landsbankinn hefur undirgengist skuldbindingar um ábyrgar fjárfestingar frá
2013. Nú er komið að því að horfa út á við og hvetja aðra til samfélagsábyrgðar.

Borgartún 29
Gott og vandað 158 m2 rými á 2. hæð á einum
vinsælasta stað í bænum, Borgartúni.
Nánari upplýsingar í síma 666 4000 eða leiga@reginn.is

reginn.is
reginn@reginn.is
sími 512 8900

Landsbankinn hefur frá árinu 2013
verið aðili að PRI (Principle for Re
sponsible Investment), alþjóðlegum
samtökum fjárfesta sem vinna
saman að því að innleiða grund
vallarviðmið um ábyrgar fjárfest
ingar. „Nú ætlum við að taka næsta
skref og horfa út á við,“ segir Hrefna
Ösp Sigfinnsdóttir, framkvæmda
stjóri Markaða Landsbankans. Hún
segir að hagfræðideild bankans, sem
sér um greiningar, muni taka inn í
sína greiningu á fyrirtækjum hvern
ig staðið sé að samfélagsábyrgð og
væntir hún þess að það hafi áhrif á
verðmat þeirra. Í fyrstu muni hún
einbeita sér að því að safna slíkum
upplýsingum, en síðar verði farið að
nýta þær við verðmat.
Hrefna verður einn frummælenda
á morgunfundi um ábyrgar fjárfest
ingar sem haldinn verður í Naut
hóli í fyrramálið. „Í fyrstu munum
við horfa á útgefendur hlutabréfa

sem skráðir eru í Kauphöll Íslands
og spyrja út í félagslega þætti og
umhverfisþætti.“ Í framhaldinu gæti
slíkt haft áhrif á fjárfestingarákvarð
anir.
Hrefna segir að bankinn hugsi
þetta með svipuðum hætti og gert
var þegar með góða stjórnarhætti.
„Við byrjuðum á því að spyrja hvort
fyrirtæki hefðu sett sér reglur og
gáfum fyrirtækjum tíma til að bæta
úr því sem á vantaði. Við viljum
fara svipaða leið með samfélags
ábyrgðina, en þegar frá líður geta
þessi þættir farið að hafa áhrif á
ávöxtunarkröfu og þar með verð
lagningu fyrirtækja.“
Hrefna segir að reynslan af inn
leiðingu góðra stjórnarhátta sýni
að þegar kominn sé rammi þá sé
ríkur vilji hjá fyrirtækjum að upp
fylla þau skilyrði sem þarf til að inn
leiða stefnuna að fullu. Í þessu efni
skipti einnig miklu að Kauphöllin

vinni með því að innleiða slíkt, en
Páll Harðarson, forstjóri Kaup
hallarinnar, er einn frummælenda
á fundinum og mun greina frá því
hvernig Kauphöllin muni koma að
þessum málum.
Sá hópur fjárfesta sem er mest
áberandi á íslenska markaðnum
eru lífeyrissjóðir sem eru í eðli sínu
langtímafjárfestar. Hrefna segir að
bankinn hafi byrjað á því að vinna
í samfélagsábyrgð innanhúss, en
miðlað þeirri vinnu áfram til ann
arra þar með talið lífeyrissjóða.
„Það er mikil pressa á skamm
tímaárangur með örri birtingu
uppgjöra á markaði. Ef fyrirtækin
finna að það er verið að fylgjast
með þáttum sem stuðla að lang
tímasjónarmiðum í rekstri, þá held
ég að það verði til þess að þau falli
síður í freistni hvað varðar skamm
tímasjónarmið.“
haflidi@frettabladid.is
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Verslunarrisar mættir
Við batnandi efnahagsskilyrði sjá stór erlend vörumerki í auknum mæli tækifæri í því að koma til landsins. Mismunandi ástæður eru
fyrir því, afnám tolla var drifkraftur H&M, bætt efnahagslíf ýtti undir komu spænsku keðjunnar Cortefiel, en fjölgun erlendra ferðamanna gerði forsvarsmönnum Hard Rock kleift að opna staðinn að nýju hér á landi. Ísland er góður prufumarkaður fyrir Norðurlöndin.

Sæunn
Gísladóttir

E

saeunn@frettabladid.is

in stærstu tíðindi í
verslun á Íslandi bárust
í sumar þegar fasteigna
félagið Reginn tilkynnti
komu sænsku verslana
keðjunnar Hennes &
Mauritz til landsins. Fregnirnar
komu í kjölfar þess að staðfest var
að veitingarisinn Hard Rock Café

væri að opna á ný á landinu. Svo
virðist sem þekkt erlend vöru
merki sjái sér nú hag í því að færa
út kvíarnar til Íslands, en fjöl
breyttar ástæður virðast vera fyrir
því.
Antonis Kyprianou hjá Corte
fiel Group, sem á dögunum opnaði
þrjár verslanir í Smáralind, segir
bætt efnahagsástand hafa ýtt undir
það að félagið opnaði verslanir hér
á landi. Áætlun um afnám hafta og
afnám tolla af fatnaði og skóm hafi

verið tilkynnt eftir að fyrirtækið
ákvað að koma hingað og því ekki
átt þátt í ákvörðuninni, þótt hann
fagni þeim breytingum. Cortefiel
opnar verslanir sínar á Íslandi fyrstu
Norðurlandanna og segir Kyprianou
Ísland í raun frábæran markað til að
prófa vörurnar áður en haldið er til
stærri Norðurlanda.
Það var afnám tolla af fatnaði
og skóm sem hafði mest áhrif á
ákvörðun H&M um að opna hér á
landi, að sögn Sturlu Eðvarðssonar,

Margir eru hræddir
við að koma inn á
lítinn markað. En lítill
markaður getur haft mjög
jákvæð áhrif.
Antonis Kyprianou hjá Cortefiel Group

framkvæmdastjóra Smáralindar.
Ýmis teikn á lofti í íslensku atvinnu
lífi höfðu einnig jákvæð áhrif.

Fjölgun ferðamanna hefur haft
jákvæð áhrif á verslun en hefur haft
minni áhrif á fataverslun en veit
ingageirann. Fjölgunin hefur hins
vegar verið drifkraftur þess að fá
eitt af tíu þekktustu vörumerkjum
heims, Hard Rock Café, til landsins á
ný. Styrmir Karlsson, markaðsstjóri
Hard Rock, segir hins vegar að verið
sé að koma með Hard Rock til lands
ins fyrir íslenska neytendur því að
erlendir ferðamenn geti notið Hard
Rock annars staðar.

Íslendingar ættu að vera mjög stoltir af markaðnum sínum
„Margir eru hræddir við að koma
inn á lítinn markað. En lítill mark
aður getur haft mjög jákvæð áhrif.
Við erum í minni löndum, til
dæmis á Möltu og Kýpur og þar
gengur mjög vel. Við erum því ekki
að prófa að fara inn á lítinn markað
í fyrsta sinn,“ segir Antonis Kypr
ianou hjá Cortefiel Group sem á
dögunum opnaði þrjár verslanir í
Smáralind. Hann segir markaðinn
á Íslandi hiklaust góðan til að koma
inn á.
Cortefiel er spænskt félag sem er
leiðandi í fataverslun í Evrópu og
rekur fjögur vörumerki. Ísland er
84. landið þar sem félagið opnar
verslun og er stefnt að því að vera
með rekstur í 87 löndum í lok árs.
Kyprianou segir bætt efnahagslíf
hafa drifið ákvörðun fyrirtækisins
um að opna hér á landi. „Fjölgun
ferðamanna hafði ekki áhrif á
ákvörðunina. Við reiðum okkur á
heimamarkað, ferðamenn koma
ekki endilega í Smáralindina og það
er ekki hægt að vera upp á ferða
mennina kominn því að þeir koma
og fara.“
Cortefiel hóf að undirbúa komu
á íslenskan markað fyrir tveimur
árum og því átti afnám tolla og áætl
anir um afnám hafta ekki heldur
þátt í ákvörðuninni. „En afnám
tolla hjálpar, því fólk mun versla
meira innanlands út af þessu, sem er
mikilvægt, þar sem Íslendingar hafa

Ákvörðun Cortefiel um að opna
á Íslandi var tekin áður en fregnir
bárust af því að sænski risinn H&M
væri væntanlegur til landsins.
Kyprianou segist hins vegar ekki
óttast innreið hans á markað.

Antonis Kyprianou segir Ísland eins konar prufumarkað fyrir stærri Norðurlönd sem Cortefiel ætlar til. Fréttablaðið/Ernir

mikið verslað erlendis í gegnum
tíðina.“
Ísland er fyrsta landið á Norður
löndum þar sem Cortefiel opnar dyr
sínar, en stefnt er að opnun í Nor
egi í nóvember. „Við höfum skoðað

þennan markað í langan tíma og
við teljum að þetta sé bæði rétti
tíminn fyrir okkur og markaðinn
til að hefja innreið. Á vissan hátt
er Ísland eins konar prufumark
aður. Við einbeitum okkur fyrst

að Íslandi, Noregi og Finn
landi og prófum vörurnar þar áður en
við förum til Svíþjóðar og Danmerk
ur. Í Svíþjóð er til dæmis mikið af
þekktum sænskum vörumerkjum til
að keppa við,“ segir Kyprianou.

Óttast ekki H&M
„Við óttumst alls ekki komu H&M,
þvert á móti þýðir koma H&M
í Smáralind að fleira fólk mun
streyma hingað. Þetta mun efla inn
lendan markað þar sem Íslendingar
kaupa mikið frá H&M þegar þeir
ferðast erlendis. Verslun á Íslandi
verður bara áhugaverðari á næstu
árum, og við höfum gaman af því
að ný vörumerki komi til landa þar
sem við erum því þá verður stærri
markaður til, sem er gott fyrir
okkur,“ segir Kyprianou.
„Íslendingar ættu að vera mjög
stoltir af markaðnum sínum og
sjá það sem jákvætt merki að fleiri
vörumerki séu að koma. Þeir ættu
að hafa traust á markaðnum sínum.“
Áætlanir eru um að opna fleiri
verslanir á Íslandi en það veltur
á því hvernig salan gengur næsta
árið og hvaða staðsetningar verða
í boði. Kyprianou segir jafnvel
koma til greina að opna niðri í bæ
þar sem stórt verslunarhúsnæði
rís nú á Hörpureitnum. „Smásölu
markaðurinn er að stækka á Íslandi
og miðbærinn gæti hentað vel af því
að hann er í hinum enda bæjarins.“

fólk
Kynningarblað
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Bráðfyndið og meiri hryllingur
Þórduna kynnir Einn vinsælasti söngleikur sögunnar, Litla hryllingsbúðin, verður settur upp í Samkomuhúsinu á Akureyri í
október. Það er leikfélag Verkmenntaskólans á Akureyri sem stendur fyrir sýningunni og koma margir nemendur að henni.

Leikfélag Verkmenntaskólans
á Akureyri (VMA) frumsýnir söngleikinn Litlu hryllingsbúðina 21. október í Samkomuhúsinu á Akureyri. Söngleikurinn er með vinsælli og þekktari
söngleikjum sögunnar og hefur
margoft verið settur upp hér á
landi af atvinnuleikhúsum og
leikfélögum framhaldsskóla við
miklar vinsældir að sögn Birnu
Pétursdóttur, leikstjóra sýningarinnar. „Það er alveg ljóst að
þetta verður umfangsmesta sýning VMA til þessa. Leikarahópurinn er lítill og hefur staðið sig
afskaplega vel. Það er einnig svo
gaman að sjá hvað þau eru góðir
vinir og vinna saman af virðingu
þrátt fyrir að vera á mismunandi
aldri. Innan skólans er mikið af
sterkum leikurum og söngvurum
og vonandi erum við með þessu
verki að leggja grunn að leikhúsog ekki síst söngleikjahefð í skólanum.“
Þegar Birna var ráðin var búið
að velja verkið en hún segir að

nemendur, og raunar kennarar
líka, hafa haft mikinn áhuga á
að Litla hryllingsbúðin yrði fyrir
valinu enda mjög vinsælt verk
sem nær allir landsmenn þekkja.
„Ég stökk því strax á tækifærið
þegar mér var boðin leikstjórastaðan. Mér þykir sjálfri mjög
vænt um verkið enda tilheyri ég
kynslóðinni sem fór að sjá þetta
barnung í Borgarleikhúsinu á
sínum tíma og varð hugfangin.“
Söguþráður söngleiksins er vel
þekktur en bryddað verður upp á
ýmsum nýjungum að sögn Birnu.
„Við ætlum ekki að festa okkur
um of í þessu klassíska útliti, t.d. á
Auði og tannlækninum. Svo finnst
mér alveg kjörið að bæta svolitlu
blóði við og auka á hryllinginn.
Sem sagt, minni „djasshendur“
og meiri hryllingur. Flestir Akureyringar bera líka sterkar taugar
til Samkomuhússins og því verður
mjög gaman að sýna verkið þar.“

Fullt af ást
Söngleikurinn er byggður á sam-

„Svo finnst mér alveg kjörið að bæta svolitlu blóði við og auka á hryllinginn. Sem sagt, minni „djasshendur“ og meiri hryllingur,“ segir Birna Pétursdóttir, leikstjóri Litlu hryllingsbúðarinnar. MYND/AUÐUNN

Tíu nemendur leika í sýningunni auk þess sem fjölmargir nemendur koma að uppsetningu hennar.

nefndri kvikmynd frá árinu 1960.
Hann var frumsýndur í New York
1982 og er í þriðja sæti á lista yfir
þá söngleiki sem sýndir hafa verið
yfir lengstan samfelldan tíma í
borginni. „Howard Ashman og
Alan Menken sömdu lög og texta
sýningarinnar og vissu alveg hvað
þeir voru að gera þegar þeir sameinuðu krafta sína og bjuggu til
Litlu hryllingsbúðina. Lögin eru
sjúklega grípandi, verkið er allt
í senn bráðfyndið, æsispennandi,
blóðugt og fullt af ást. Baldur,

sem er aðalsöguhetjan, hefur þau
áhrif á mann að maður heldur með
honum og það er magnað ferðalag
sem hann teymir áhorfendur með
sér í.“
Auk leikaranna tíu og Birnu
kemur stór hópur fólks að sýningunni, bæði nemendur og utanaðkomandi aðilar. „Það er í raun fullkomið að setja upp svona sýningu
í skóla eins og VMA þar sem eru
margar verklegar brautir og mikið
af verkþekkingu og kunnáttu sem
nýtist í uppsetningunni. Við erum

bEtRumbættuR tExAsboRgARI
Texasborgarinn vinsæli hefur nú gengið í gegnum mikla
endurnýjun með hjálp Eika feita.
Allt er breytt og bætt;
hamborgarinn, brauðið, sósan og meðlætið.
Texasborgararnir eru úr úrvals nautakjöti frá Kjötsmiðjunni,
bornir fram í hamborgarabrauði án sesamfræja frá Myllunni,
með fersku grænmeti og hamborgarasósunni frægu frá Eika
feita ásamt krullufrönskum sem slegið hafa í gegn.

með smiði, rafvirkja, hárgreiðsluog förðunarnema og svo auðvitað
alla listabrautina sem nýtist vel
þegar kemur að því að gera plöntuna og mála leikmynd. Þetta er
frábær hópur og mikil og krefjandi vinna fram undan hjá krökkunum.“ Auk þeirra sjá Hera Björk
og Friðrik Ómar um raddþjálfun
og tónlist sýningarinnar. „Hera
Björk var náttúrulega í sýningunni í Borgarleikhúsinu á sínum
tíma svo hún þekkir þetta betur
en flestir.“

2 FYRIR 1

af Texas-ostborgurum með
krullufrönskum gegn framvísun þessa miða.
Aðeins 1.490 kr. fyrir tvo.
Klipptu miðann út og taktu
hann með þér.
Texasborgarar.is
S: 517-3130
Gildir til 31.10.2016.

Einstaklega gott verð:
Vinsælasta tilboðið er Texas-ostborgari með krullufrönskum
og gosdós á aðeins á 1.590 kr.
Boðið upp á Emmessís fyrir börnin í eftirmat
meðan birgðir endast.
Auk hamborgaranna bjóða Texasborgarar upp á Texas-pitsur
með amerísku ívafi á frábæru verði, allar á 1.590 kr.
Nánari upplýsingar á texasborgarar.is og Facebook.

Grandagarði 11 • 101 Reykjavík
Sími 517 3130 • www.texasborgarar.is
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SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA
Arctic star sæbjúgnahylki

innihalda yfir fimmtíu tegundir af
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:
• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni
liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að
myndun húðpróteins og insúlins
ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar
fást á www.arcticstar.is
Arctic Star sæbjúgnahylki
Varan fæst í flestum apótekum,
heilsubúðum og hagkaupum.

info@arcticstar.is - www.arcticstar.is
Síðumúli 31 - 108 Reykjavik - S: 562-9018 / 898-5618

Ragna Sigurðardóttir MYND/DAGUR GUNNARSSON

Brynja Cortes Andrésdóttir

Rými fyrir
vinkonubækur
Rithöfundurinn Ragna Sigurðardóttir og þýðandinn Brynja Cortes
Andrésdóttir ræða um vinkvennasambandið í bókum Rögnu og Elenu
Ferrante á fyrsta bókakaffi Borgarbókasafnsins þennan vetur. Þær
segja bækur um vináttusambönd kvenna fyrirferðarmeiri nú en áður.
Vera
Einarsdóttir
vera@365.is

IÐNFYRIRTÆKI
TIL SÖLU
Rótgróið iðn- og þjónustufyrirtæki með 34 ára
sögu er nú til sölu.
Um er að ræða skerpingarverkstæði og rekstur
verslunar í Kópavogi. Fyrirtækið vinnur fyrir álver
og stærstu trésmíðaverkstæði landsins og hefur
leiðandi stöðu á sínu sviði. Góð vaxtartækifæri.
Rekstur fyrirtækisins er nú til sölu ásamt stórum
vélasal. Væntanleg ársvelta 2016 um 50 milljónir
króna. Hjá fyrirtækinu starfa tveir starfsmenn.

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA 840-3425.

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið
Fréttablaðið í heild
sinni á Vísi og í
Fréttablaðs-appinu
Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

... allt sem þú þarft

Ragna Sigurðardóttir sendi frá sér
skáldsöguna Vinkonur á vormánuð
um þar sem hún beinir sjónum að
vináttusambandi kvenna. Brynja
Cortes Andrésdóttir þýðir Napólí
bækur ítalska hulduhöfundarins
Elenu Ferrante sem njóta fádæma
vinsælda um heim allan en þar er
vinkvennasambandið líka fyrir
ferðarmikið. Spurðar hvort greina
megi eins konar bylgju hvað þetta
umfjöllunarefni varðar telja bæði
Ragna og Brynja svo vera. „Við hitt
umst fyrir skemmstu til að ræða
þetta og vorum sammála um að við
myndum ekki eftir mörgum bókum
um vináttusambönd kvenna fyrr en
á allra síðustu árum. Hugsanlega er
að skapast meira rými til að fjalla
um tilfinningar kvenna og það á
einhvern nýjan hátt,“ segir Ragna.
„Mér finnst líka mega greina
þessa þróun í sjónvarpsþáttum og
bíómyndum,“ bætir Brynja við og
nefnir Girls og Bridesmaids sem
dæmi. „Þar er viðleitni til að sýna
vinkvennasambönd ekki sem eitt
hvað heilagt systralag heldur í frek
ar raunsæu ljósi.“
„Ég held að það sé rými fyrir
svona bókmenntir og ég hef fund
ið eftir að bókin mín kom út að
efnið er mörgum hugleikið,“ segir
Ragna. „Fólk fer að rifja upp sína
eigin bernskuvináttu og unglingsár
og áttar sig á hversu stór hluti vina
sambönd eru af lífinu.“
En hvernig kom það til að þú
skrifaðir þína bók. Varstu undir
áhrifum frá Ferrante? „Nei, ég
passaði mig á að lesa ekkert sem
þessu tengdist á meðan ég var að
skrifa mína bók. Ég vildi ekki að
það hefði áhrif á mig. Ef ég hefði
lesið Ferrante á meðan hefði ég
hugsanlega misst kjarkinn og hætt
Fólk er kynningarblað
sem býður auglýsendum að
kynna vörur og þjónustu í formi
viðtala og umfjallana. Í blaðinu er
einnig hefðbundið ritstjórnarefni.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Vinkonur á grunnskóla- og unglingsaldri spegla sig
gjarnan í hvor annarri og
hjá flestum fer fram mikil
sjálfsskoðun samliða því.
Flestir eiga því auðvelt
með að tengja við þetta
efni.
Brynja Cortes Andrésdóttir

við. Ég las hins vegar allan bóka
flokkinn hennar í sumar,“ segir
Ragna.
Hún hefur að sögn mikinn áhuga
á samskiptum fólks og mótandi
áhrifum þeirra og það varð kveikj
an að bókinni. „Samskipti á ungl
ingsárum fylgja fólki jafnvel ævina
út. Gamlir vinir lifa lengi innra
með manni. Hjá mörgum stelp
um fylgir þessari vináttu sömu
leiðis mikil togstreita og þekki ég
það bæði sjálf og hef kynnst því í
gegn um dætur mínar. Þessi vinátta
getur því verið jafn erfið og hún er
góð sem mér finnst heillandi við
fangsefni. Þá koma upp spurning
ar um samþykki og höfnun en fólk
á það til að styrkja eigin persónu
leika með ákveðinni höfnun sem
aftur getur endurspeglast í stærra
samhengi úti í samfélaginu. Það er
svolítið rauði þráðurinn í bókinni.“
Brynja segir vinkonusambönd
oftar en ekki vera mikilvægustu
samböndin í hugum stúlkna frá
því þær komast á grunnskólaald
ur og fram á unglingsár. „Vinkon
ur á grunnskóla- og unglingsaldri
spegla sig líka gjarnan í hvor ann
arri og hjá flestum fer fram mikil
sjálfsskoðun samhliða því. Flestir
eiga því auðvelt með að tengja við

þetta efni. Það er því í raun skrýtið
að það hafi ekki verið meira til um
fjöllunar,“ segir Brynja sem tengdi
sjálf sterkt við bók Rögnu.
Að sögn Brynju hafa bækur
Ferrante reyndar mun breiðari
skírskotun. „Stormasamt og til
finningaríkt samband vinkvenn
anna Elenu Greco og Lilu Cerullo
er einhvers konar kjarni sögunn
ar, frá æskuárum þeirra í verka
mannahverfi í Napólí og allt fram
yfir miðjan aldur. Hún fjallar þó
ekki síður um stéttaskiptingu og
stéttaklifur og segir sögu Ítalíu frá
því eftir stríð og til nútímans. Ferr
ante hefur einstaka frásagnargáfu
og magnaðan stíl svo bækurnar eru
mjög skemmtilegar og spennandi.“
Bækurnar „Framúrskarandi vin
kona“ og „Saga af nýju ættarnafni“
hafa komið út á íslensku í þýð
ingu Brynju og þriðja bókin, „Þeir
sem fara og þeir sem fara hvergi“
kemur úr prentun um og eftir helgi.
Bók Rögnu er samtímasaga sem
segir frá þeim Hafdísi, Láru og
Júlíu sem voru vinkonur á unglings
árum, þar til vanhugsuð ákvörðun
breytir lífi þeirra allra varanlega.
Þær hittast á ný mörgum árum
síðar, þegar Hafdís er orðin dóms
málaráðherra, en Lára og Júlía hafa
farið aðrar leiðir í lífinu. Vinkonur
er sjötta skáldsaga Rögnu, en hún
hefur jafnframt sent frá sér ljóða
bækur og prósaljóð. Brynja hlaut
Íslensku þýðingarverðlaunin 2015
fyrir þýðingu sína á bók Italo Calv
ino, Ef að vetrarnóttu ferðalangur.
Hún þýðir sem stendur fjórðu og
síðustu bókina úr Napólíflokknum
og er hún væntanleg eftir jól.

Bókakaffið er venju samkvæmt
haldið í Gerðubergi og hefst klukkan
20 í kvöld. Það er haldið mánaðarlega og er vinsæll liður í vetrardagskrá Borgarbókasafnsins. Sjá nánar
á borgarbokasafn.is

Útgefandi: 365 miðlar | Ábyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson
Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Lilja Björk Hauksdóttir, liljabjork@365.is,
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smáauglýsingar

512 5000

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

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

smaar@frettabladid.is / visir.is

BÍLAR &
FARARTÆKI

SKODA Superb ambition 140 hö.
Árgerð 2013, ekinn 96 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar.leður, topplúga
ofl.glæsileg eintak Verð 3.750.000.
Rnr.233518. BILAMARKADURINN.IS
5671800

FORD F250 Crew Cab 4x4 (46”).
Árgerð 2003, ekinn 116 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur.HLAÐIN BÚNAÐI
Verð 4.490.000. Rnr.223837.
BILAMARKADURINN.IS 5671800

NISSAN Qashqai+2 se 4x4. Árgerð
2012, ekinn 92 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
Verð 3.190.000. Rnr.214402.

‘16 HYUNDAI i10, EK 29 Þ.KM,
BENSÍN, BEINSK.....BESTA VERÐIÐ
OG EYÐIR LITLU!!! ÁSETT 1.660 ÞÚS!!!
#452105...S: 580 8900

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi
Sími: 567 1800

AUDI A1 sportback. Árgerð 2016,
ekinn 0 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.990.000. Rnr.107648. Á staðnum.

HAGKVÆMUR
NÁMSMAÐUR!!!

4X4 GRIPFASTUR
GÆÐINGUR!!!

‘15 FORD TRANSIT 4X4, EK 21 Þ.KM,
DÍSEL, BEINSK....EKKI LÁTA ÞENNAN
SLEPPA!!! ÁSETT 5.480+VSK!!!
#452087...S: 580 8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 580 8900

SUBARU Legacy station. Árgerð 2006,
ekinn 175 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4
gírar. Verð 970.000. Rnr.114260.

TRUFLAÐUR TUCSON!!!

‘16 HYUNDAI TUCSON COMFORT.
EK 23 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSK. HENTAR
ÖLLUM AÐSTÆÐUM!!! ÁSETT 4.980
ÞÚS!!! #452077...S: 580 8900

SKODA Octavia MULTIMEDIA
Árgerð 2013, ekinn 149 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur.WEBASTO MIÐASÖÐ
OFL. Verð 2.990.000. Rnr.233491.
BILAMARKADURINN.IS 5671800

DÍSEL

FORD FOCUS C-MAX TREND.
Árgerð 2008,ek.169.þús km, nýtt
í bremsum,100 % lán mögulegt,5
gírar. Verð 990.000. Rnr.128327,er á
staðnum.

SUZUKI Swift gl 4x4. Árgerð 2015,
ekinn 50 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.290.000. Rnr.302110. Á staðnum.

Bílasalan Planið
Korputorgi, Reykjavík
Sími: 517 0000
Opið 10-18. Lau 12-16
www.planid.is

TLBOÐ TOYOTA Prius. Árgerð
2008, ekinn 78 Þ.KM, sjálfskiptur.
TILBOÐ 1.590.000. Rnr.223843.
BILAMARKADURINN.IS 5671800

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík
Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga
www.bilalif.is

ekinn aðeins 101þkm 100% lán

VW Golf gl joker . Árgerð 1998, ekinn
101 Þ.KM, bensín, beinskiptur. einn
eigandi Verð 290.000. Rnr.214644.

Netbílar.is
Núpalind 1 .Lindum Kópavogi,
201 Kópavogur
Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

KRÓKUR

VEISLA Í AKSTRI!!!

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

‘16 HONDA CR-V ELEGANCE. EK
27 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSK. KOMDU
OG PRÓFAÐU!!! ÁSETT 4.990 ÞÚS!!!
#451947...S: 580 8900

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

Tesla Model S 85D 4x4 -Árgerð 2015

13.490
þúsund kr.

Ekinn aðeins 12 þús. km.
Raðnr. 158264

Tesla Model S 85 - Árg. 2013

11.890
þúsund kr.

Ekinn aðeins 38 þús. km.
Raðnr. 158266

Tesla Model S 4x4 -Árgerð 2015

16.590
þúsund kr.

ÍSLANDSFRUMSÝNING

Á TESLA MODEL X
Komdu í heimsókn og kynntu þér nýja Model X
jeppann frá Tesla. Sérfræðingur á staðnum.

VERÐ FRÁ KR.

12.990
ÞÚSUND

Ekinn aðeins 29 þús. km.
Mikið af aukahlutum
Raðnr. 158659

Tesla Model S -Árgerð 2014

9.990
þúsund kr.

Ekinn aðeins 45 þús. km.

Skoðum skipti á öllum tegundum bifreiða

Raðnr. 162166

586 1414

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

opið í dag 10-18

kaffi á könnunni

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík
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Fjölgun túrista gerir okkur kleift að opna

til leiks

„Nýlega var gerð könnun sem
sýndi fram á að Hard Rock var eitt
af tíu þekktustu vörumerkjum
heims, þetta er ekki eitt af stærstu
vörumerkjum heims en þetta er eitt
af því sem fólk þekkir best. Þú færð
því ekki einkaleyfi á Íslandi nema
þú uppfyllir vissar kröfur,“ segir
Styrmir Karlsson, markaðsstjóri
Hard Rock Café á Íslandi. Stefnt er
að opnun staðarins í Iðuhúsinu í
Lækjargötu í lok október.
Styrmir nefnir að meðal krafa sé
að hafa unnið í veitingageiranum,
og að sýna fram á fjármagn til að
fara í dýra uppbyggingu á Hard Rock
stað, en um er að ræða gríðarlega
fjárfestingu í Lækjargötunni. „Svo
þarftu fólk sem skilur vörumerkja
stjórnun í alþjóðlegum skilningi.“
Styrmir segir að fjölgun ferða
manna sé ein helsta ástæða þess
að hægt sé að opna Hard Rock á
ný hér á landi. „Það hefði verið
erfitt að réttlæta það að leyfa okkur
að opna staðinn með 300 til 400
þúsund túrista. Þessi fjölgun ferða
manna er það sem gerir okkur kleift
að opna þennan stað. Forsvarsmenn
Hard Rock eru að opna tvo staði á
mánuði út um allan heim, þannig
að þetta er spurning um forgangs
röðun hjá þeim. Þetta er eins og hjá
H&M, ef þeim finnst markaðurinn
hér of lítill hafa þeir einfaldlega ekki
tíma fyrir hann.“
Styrmir ítrekar þó að ekki sé verið
að opna túristastað á Íslandi. „Við
erum að einblína á það að koma
með Hard Rock til baka fyrir
Íslendinga. Útlendingarnir geta
farið á Hard Rock úti í heimi, en
við munum samt njóta góðs af því
að þeir komi til okkar.“

Niðurfelling tolla ýtti við H&M
Einhverjar stærstu fréttir úr smá
sölugeiranum bárust í sumar þegar
staðfest var að sænska verslana
keðjan Hennes & Mauritz væri að
opna verslun á Íslandi. Þrátt fyrir
að vera ekki á Íslandi er H&M ein
vinsælasta fatabúð sem Íslendingar
versla í. Eins og Fréttablaðið greindi
frá versluðu Íslendingar mest í
H&M af öllum fatabúðum á fyrsta
ársfjórðungi 2016. Af tíu vinsæl
ustu fataverslununum samkvæmt
gögnum frá Meniga átti H&M 17,7
prósenta markaðshlutdeild.
H&M mun líklega opna í Smára
lind seinni part sumars árið 2017
og líklega árið 2018 í miðbænum á
Hafnartorgi, að sögn Sturlu Eðvarðs
sonar, framkvæmdastjóra Smára
lindar.
Sturla segir að nokkur atriði hafi
haft áhrif á komu H&M til landsins.
„Stóra málið var niðurfelling tolla
og gjaldeyrishöftin spiluðu einn
ig þarna inn. Þetta er ekki einka
leyfisverslun, þeir reka allar sínar

Sturla Eðvarðsson, framkvæmdastjóri Smáralindar.

Styrmir Karlsson, markaðsstjóri Hard Rock.

Það hefði verið erfitt
að réttlæta það að
leyfa okkur að opna staðinn
með 300 til 400 þúsund
túrista.
Styrmir Karlsson, markaðsstjóri
Hard Rock

Hard Rock er sérstakur veitinga
staður þar sem honum fylgir verslun
og segir Styrmir að sérgerðir Hard
Rock Reykjavik bolir verði seldir í
Iðuhúsinu, en það sé mjög mikið
aðdráttarafl bara fyrir fólk að koma
inn og kaupa bolinn.
Styrmir telur að styrkleiki vöru

merkis Hard Rock hafi gert það auð
veldara að manna störf. Á dögunum
voru haldnar áheyrnarprufur fyrir
starfsmenn. „Þetta var smá áhætta
þar sem þetta hefur ekki verið gert
áður á Íslandi. En vörumerkið er
svo sterkt að við fengum inn þrjú
hundruð manns á einum degi og sjö
tíu manns fengu vinnu. Vörumerkið
kemur þarna svo sterkt inn að við
náum að manna þessi störf í tvö pró
sent atvinnuleysi. Við lögðum líka
upp með að ná sem flestum þjóð
ernum og tungumálum. Ég held að
við munum á góðum degi hjá okkur
hér í Lækjargötu vera með um tólf
þjóðerni og yfir sautján tungumál,“
segir Styrmir.

Er bílaﬂoti í þínu fyrirtæki?

Fréttablaðið/Stefán

verslanir úti um allan heim. En það
eru ýmis atriði sem hafa áhrif á það
hvort þeir koma eða ekki. Það er
hins vegar ekki hægt að alhæfa að
það sé eitt frekar en annað,“ segir
Sturla.
Hann bendir þó á að ýmis teikn
séu á lofti í íslensku atvinnulífi sem
höfðu jákvæð áhrif. „Hagvöxtur er
hér meiri en gengur og gerist í kring
um okkur og gríðarleg fjölgun ferða
manna hafði auðvitað eitthvað að
segja, en þessir aðilar eru að horfa
lengra fram í tímann en akkúrat
núna,“ segir Sturla. „Þau eru mjög
ánægð með þau metnaðarfullu
áform sem Smáralind er í núna og
uppbyggingu í miðbæ Reykjavíkur
sem Reginn tekur líka þátt í,“ segir
Sturla.

Floti.is
Haltu forskotinu með Flota

Bjóðum fyrirtæki & stofnanir í rafræn viðskipti
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Lífsgæði að búa á Akureyri
Jóhann Steinar Jóhannsson er nýr framkvæmdastjóri ÍV sjóða. Hann hefur víðtæka reynslu af innlendum fjármálamarkaði. Utan vinnunnar iðkar hann crossfit og hefur gaman af því að fara í sveitina með fjölskyldunni.

Þorsteinn Ingi Sigfússon og Sunna
Wallevik, fyrsti styrkþegi Elkem.

Þriggja ára
styrkur
Elkem á Íslandi og Nýsköpunarmið
stöð Íslands hafa stofnað rannsóknar
stöðu við Nýsköpunarmiðstöðuna og
er ungur efnafræðingur, Sunna Walle
vik, fyrsti styrkþegi Elkem.
Staðan er til þriggja ára og mun
Sunna aðallega starfa hjá Nýsköp
unarmiðstöðinni, en einnig sinna
rannsóknum hjá Elkem og nýta
tækjabúnað beggja. Áætlað verðmæti
styrks Elkem er 40 milljónir króna.
Þorsteinn Ingi Sigfússon, for
stjóri Nýsköpunarmiðstöðvarinnar,
fagnar þessu samkomulagi og segir
stefnu á svið endurnýtingar og
fullvinnslu í orkuiðnaðnum njóta
góðs af stöðunni. Til verði þekk
ingargrunnur sem geti leitt af sér
nýsköpun á breiðu sviði. – hh

Nýr markaðsstjóri VÍS
Guðný Helga Her
bertsdóttir hefur
verið ráðin mark
aðsstjóri VÍS. Hún
hefur störf innan
fárra vikna, að því
er segir á heima
síðu VÍS.
Hún hefur að
undanförnu gegnt stöðu deildar
stjóra samskiptadeildar Landspítala,
allt frá fyrri hluta árs 2015. Áður var
hún upplýsingafulltrúi Íslandsbanka
þar sem hún leiddi einnig mótun
bankans í samfélagsábyrgð. – sg

Verkefnastjóri
hjá Landsneti
Landsnet hefur
ráðið Engilráð Ósk
Einarsdóttur í starf
verkefnastjóra
gæðamála og sam
félagsábyrgðar.
Engilráð er með
MS í iðnaðarverk
fræði frá Háskóla
Íslands. Hún hefur starfað hjá emb
ætti Tollstjóra frá 2012. Hún kenndi
rekstrarverkfræði við Háskóla
Reykjavíkur árin 2012 til 2013 og
vann á árunum 2008 til 2010 hjá
Deloitte í áhættustýringu. – sg

Svipmynd

Jóhann Steinar Jóhannsson
„Ég er mjög spenntur fyrir þessu,
það eru mikil tækifæri í umhverf
inu núna, það er þróttmikill vöxtur
í efnahagslífinu og breytingar fram
undan vegna afnáms gjaldeyris
hafta. Það eru tækifæri fyrir bæði
innlenda fjárfesta erlendis og fyrir
erlenda fjárfesta til að koma inn,“
segir Jóhann Steinar Jóhannsson,
sem tók á dögunum við stöðu
framkvæmdastjóra ÍV sjóða hf. á
Akureyri.
ÍV sjóðir eru dótturfélag Íslenskra
verðbréfa sem reka ellefu verðbréfaog fjárfestingarsjóði með um fjöru
tíu milljarða króna í stýringu.
Jóhann Steinar hefur víðtæka
reynslu af innlendum fjármála
markaði. Undanfarin fjögur ár hefur
hann starfað við eignastýringu hjá
Stapa lífeyrissjóði. Á árunum 2008
til 2011 starfaði Jóhann Steinar við
fjárfestingar og viðskiptaþróun hjá
Tryggingamiðstöðinni. Þar áður
starfaði hann í markaðsviðskiptum,
áhættu- og fjárstýringu hjá Stoðum
og Straumi fjárfestingabanka.
Jóhann Steinar er með M.Sc.gráðu í viðskiptafræði frá Lunds
Universitet og B.Sc.-gráðu í við
skiptafræði frá Háskólanum í
Reykjavík. Hann hefur jafnframt
lokið prófi í verðbréfaviðskiptum.
Jóhann Steinar er Akureyringur
og sneri aftur til Akureyrar fyrir
fjórum árum eftir að hafa búið í Sví
þjóð og þar áður í Reykjavík í níu ár.
Hann segir það hafa verið mjög
gott að koma aftur heim og kann
mjög vel við sig á Akureyri. „Það
eru lífsgæði að fá að búa á Akureyri.
Þetta er nógu stór bær til að maður
verði ekki innilokaður og líði eins
og maður sé í smábæ, hér er allt það
helsta sem maður þarf en án stress
ins. Maður festist ekki í umferðar
teppu á Miklubrautinni hérna,“
segir Jóhann Steinar og hlær.
Hann er í sambúð með Írisi Björk
Gunnlaugsdóttur hjúkrunarfræð
ingi og eiga þau þrjú börn.
Utan vinnunnar stundar Jóhann
Steinar crossfit. „Ég er búinn að vera
í því í þrjú ár. Það eru tvær stöðvar
hérna á Akureyri og ótrúlega mikil
og öflug hreyfing. Þetta er frábær
félagsskapur og frábært viðhorf
sem crossfit kennir manni, bæði
til íþróttarinnar og annarra hluta,“
segir hann.
„Svo reynir maður að eyða öllum
tíma sem fer ekki í vinnu og æfingar
með fjölskyldunni,“ segir Jóhann
Steinar. „Ég reyni líka að veiða þegar

Jóhann Steinar Jóhannsson er Akureyringur en bjó í áratug í Reykjavík og í Svíþjóð. Mynd/Auðunn Níelsson

Þetta er frábær félagsskapur og frábært viðhorf sem
crossfit kennir manni, bæði til íþróttarinnar og
annarra hluta.
Jóhann Steinar Jóhannsson, framkvæmdastjóri ÍV sjóða

ég get, og fer þá í fluguveiði. Svo eru
systkini mín bæði með einhvern
búrekstur, þannig að það er mjög
gaman að fara í sveitina með fjöl
skylduna og slappa af,“ segir Jóhann
Steinar Jóhannsson.
saeunn@frettabladid.is

Fáðu tilboð fyrir þitt fyrirtæki
Eitt mesta úrval landsins af fiskréttum
og ferskum fiski.
Veitingastaðir
Stóreldhús
Mötuneyti
hafid@hafid.is
554 7200

Hlíðasmára 8 | Skipholti 70 | Spönginni 13
Sími 554 7200 |

Mannakorn
í Eldborg,
1. október

Mannakorn er ein ástsælasta
hljómsveit landsins og kemur
nú fram í Eldborgarsal Hörpu
í fyrsta sinn.

Sveitinni til halds og trausts
er fantagóð strengja– og
blásturssveit sem mun
gæða öll bestu lög
sveitarinnar einstökum blæ.
Miðasala er á tix.is, harpa.is
og í miðasölu Hörpu.
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Helmingi færri ferðamenn

Vignir Guðmundsson
Framkvæmdastjóri
Radiant games

Árshátíð
leikjaiðnaðar og
sýndarveruleika
gengin í garð
Slush PLAY ráðstefnan verður
haldin í annað sinn hér á Íslandi í
þessari viku, dagana 28.-29. september í Austurbæ. Búist er við um 350
ráðstefnugestum þetta árið, sem er
töluverð fjölgun frá því í fyrra þegar
rúmlega 200 ráðstefnugestir komu
saman.
Að mínu mati er ráðstefnan algjör
lykilviðburður fyrir íslenskan leikjaiðnað. Við fáum hér tækifæri til þess
að bjóða á okkar heimavöll vigtandi
sérfræðingum, fyrirtækjum, fjárfestum og öðru áhugafólki á sviði
leikjaiðnaðar og sýndarveruleika.
Icelandic Startups hefur staðið sig
frábærlega í að skipuleggja ráðstefnuna í ár og viðburði henni
tengda, í samstarfi við fjölmarga
samstarfsaðila.
Þrátt fyrir að viðburðurinn fari
nú einungis fram í annað sinn, þá
laðar hann að sér alþjóðleg fyrirtæki
og fjárfestingarsjóði sem eru mörg
hver leiðandi á sviði leikjaiðnaðar
og sýndarveruleika. Má þar nefna
fyrirtækin Unity, Wargaming, King,
Valve og Lionsgate og fjárfestingarsjóði hjá Goldman Sachs, Horizons
Ventures og Beringer Finance.
Það er í raun ótrúlegt hversu
hratt Slush PLAY hefur vaxið sem
eftirsóknarverður viðburður á þessu
sviði. En hvað gerir það að verkum
að svo margir alþjóðlegir lykilaðilar
í leikjaiðnaði og sýndarveruleika
sækjast eftir því að koma til Íslands
til að taka þátt í Slush PLAY?
Svarið við þeirri spurningu er tvískipt. Í fyrsta lagi er það vegna þess
hve leiðandi íslensk fyrirtæki hafa
verið á vaxtarskeiði sýndarveruleikatækni á heimsvísu. Fyrirtækin
CCP, Sólfar og Aldin Dynamics hafa
öll hlotið gífurlega góða dóma fyrir
sínar upplifanir. Til að mynda er
leikurinn Gunjack frá CCP mest
selda upplifun í sýndarveruleika
frá upphafi.
Í öðru lagi er það vegna þess
hversu góða ásýnd Ísland hefur
byggt upp síðastliðin ár sem áhugaverður staður til að heimsækja.
Afrakstur þess sést bersýnilega í
gríðarlegum vexti í ferðaþjónustu
síðastliðin ár.
Slush PLAY hefur farið einstaklega vel af stað sem ráðstefna þessi
fyrstu ár. Við höfum gullið tækifæri
í höndunum til þess að móta Slush
PLAY til framtíðar sem árshátíð
leikjaiðnaðar og sýndarveruleika á
heimsvísu. Ekki bara fyrir íslenskan
iðnað. Ávinningurinn af því yrði
gífurlegur fyrir íslenskt samfélag
og hugverkaiðnað. Til þess að það
geti gerst þarf sameiginlegt átak
frá sprotasamfélagi, fyrirtækjum,
stuðningsaðilum, ráðuneytum og
stjórnsýslu. Tökum höndum saman
og látum það gerast!

Ferðamenn heimsækja pýramídana í Gísa á alþjóðlegum ferðamannadegi Sameinuðu þjóðanna. Ferðamenn hafa lengi verið mikilvægur hluti af
egypska hagkerfinu og hefur ferðaþjónustan verið ein af meginuppsprettum erlends gjaldeyris í Egyptalandi. Ferðamönnum hefur fækkað verulega í
Egyptalandi á síðustu árum en á fyrri árshelmingi dróst fjöldi ferðamanna saman um fimmtíu prósent, samanborið við árið áður. Fréttablaðið/EPA

Ekki Pútin að þakka að komist
var hjá hruni hagkerfis Rússa

Lars Christensen
alþjóðahagfræðingur

Það hefur verið lítið um fagnaðarefni í rússneska hagkerfinu síðan
Rússar innlimuðu Krím 18. mars
2014. Hvað verga landsframleiðslu
varðar hefur verið stöðugur samdráttur síðan þá og á því leikur
enginn vafi að rússneska hagkerfið
heldur áfram að berjast í bökkum
og það er erfitt að sjá meiriháttar
bata handan við hornið. Samdráttur efnahagslífsins hefur hins vegar
verið minni en margir – þar á meðal
ég – höfðu búist við og við getum
sannarlega ekki talað um efnahagslegt hrun.

Olíuverð skiptir meira máli
en landfræðistjórnmál
Til að skilja hvað hefur gerst í rússneska hagkerfinu síðustu tvö ár er
gagnlegt að gera greinarmun á eftirspurnarhnykk og framboðsrykk.
Þýðingarmesti neikvæði eftirspurnarhnykkurinn sem orðið hefur
í rússneska hagkerfinu síðan 2014 er
hin skarpa lækkun á olíuverði sem
við höfum orðið vitni að síðan um
mitt ár 2014. Jafnvel þótt innlimunin og toppurinn á olíuverði hafi
átt sér stað með nokkurra mánaða
millibili 2014 held ég að þessir tveir
atburðir séu næstum algerlega
ótengdir, en það breytir ekki þeirri
staðreynd að verðfallið á olíu er
meiriháttar neikvæður eftirspurnarhnykkur fyrir rússneska hagkerfið.
Reyndar tel ég að verðfallið á olíu
hafi haft miklu neikvæðari áhrif á
rússneska hagkerfið en hinn neikvæði framboðsrykkur sem við
höfum séð í formi aukinnar pólitískrar óvissu og refsiaðgerða Vesturlanda gegn Rússum.
Að því sögðu hafa aðgerðir ríkisstjórnar Pútíns gert lítið til að draga
úr ótta fjárfesta og á því leikur eng-

Fljótandi gengi til bjargar
Þannig hefur ríkisstjórn Pútíns
ekki beint aukið traust fjárfesta
á rússnesku efnahagslífi, en þrátt
fyrir það höfum við heldur ekki séð
kollsteypu í rússneska hagkerfinu.
Reyndar hefur rússneska hagkerfið
ekki staðið sig mikið verr en önnur
olíuútflutningshagkerfi á síðustu
árum.
Það er ein augljós ástæða fyrir
þessu – Rússland er með fljótandi
gengi og rússneski seðlabankinn
hefur almennt leyft rúblunni að

veikjast til að endurspegla bæði
verðfallið á olíu og aukna pólitíska
og efnahagslega óvissu.
Eftir að hafa fyrst reynt að halda
aftur af útsölu rúblunnar síðla árs
2014, með því að hækka stýrivexti
verulega og grípa inn í á gjaldeyrismörkuðum, komst rússneski seðlabankinn greinilega að þeirri niðurstöðu að það væri mikil hætta á
hruni fjármálageirans ef rúblunni
væri ekki leyft að veikjast. Afleiðingin er sú að frá því snemma árs 2015
var markaðnum að mestu leyft að
ákvarða gengi rúblunnar, sem gerði
líka seðlabankanum kleift að lækka
stýrivexti verulega.
Niðurstaðan er sú að rússneska
hagkerfið stendur sannarlega ekki
vel og ríkisstjórn Pútíns hefur ekki
gert margt til að bæta ástandið, en
hin ýmsu áföll sem hafa riðið yfir
rússneskt efnahagslíf hafa ekki
valdið kollsteypu, þökk sé aðallega fljótandi gengi í Rússlandi. Svo
þótt hin veika rúbla sé ekki vinsæl
á meðal rússneskra neytenda hefur
gengislækkun hennar samt sem
áður bjargað rússneska hagkerfinu
frá hruni.

verði að tengja armband við sjúklinga
strax í sjúkrabílnum og lesa þannig
allar upplýsingar fljótt og örugglega
í gegnum upplýsingakerfi spítalans,
væri það örugg aðferð? Hver yrði upplifun starfsfólks og sjúklinga í þessu
ferli? Gætu upplýsingar farið beint
til nánasta aðstandanda sem viðkomandi sjúklingur hefur valið inni
á sínu sjúkrasvæði og uppfærist árlega
við gerð skattaskýrslunnar? Þegar
leitast er við að svara spurningum sem
þessum, þarf að átta sig á hvað þarf að
hanna til að slíkt gæti orðið að veruleika. Hvað og hvernig eru spurningar
sem ýta undir nýsköpun.

Hér er ekki ætlunin að koma með
tillögur varðandi hátæknisjúkrahúsið
heldur eingöngu spinna upp mögulegar samræður í þverfaglegu teymi
þar sem aðferðafræði hönnunar er
höfð að leiðarljósi. Þessi aðferðafræði
býður upp á forvitnilegar tilraunir,
fleiri möguleika og nýsköpun.
Ef alþingismenn ynnu í þverpólitískum teymum, kölluðu ekki eingöngu eftir áliti hagsmunaaðila heldur
nýttu sér einnig aðferðafræði hönnunar til að vinna að heildarsýn og mögulegum sviðsmyndum sem nýttar væru
við ákvarðanir, gætu niðurstöðurnar
orðið aðrar.

Niðurstaðan er sú
að rússneska
hagkerfið stendur sannarlega
ekki vel og ríkisstjórn Pútíns
hefur ekki gert margt til að
bæta ástandið

inn vafi að sýn vestrænna fjárfesta á
ástandið í Rússlandi er (með réttu)
mjög neikvæð.

Stjórnmál og aðferðafræði hönnunar
Hin hliðin
Ingibjörg
Gréta Gísladóttir
stofnandi og eigandi
Reykjavík Runway

Fyrir nokkrum árum kom út bókin
Change by Design eftir Tim Brown,
forstjóra IDEO, þar sem hann ræddi
um aðferðafræði hönnunar (e. design
thinking), hvernig hún gæti umbreytt
fyrirtækjum og stofnunum og hvatt til
nýsköpunar.

Nú þegar við búum okkur undir
kosningar og stjórnmálaflokkar keppast við að markaðssetja sig fyrir okkur
kjósendum, verður mér oft hugsað
til þessarar bókar og velti ég því fyrir
mér hvernig það væri ef aðferðafræði
hönnunar væri notuð í stjórnmálum
og á vinnustaðnum Alþingi. Það er
áhugavert að ræða málefnin með lokaniðurstöðuna í huga, fara í ferðalag til
framtíðar og velja viljandi aðferðina til
að ná ákveðinni niðurstöðu í stað þess
að rífast um hvað og hvernig.
Gefum okkur að aðferðafræði
hönnunar væri valin í vinnuhópi um
nýtt hátæknisjúkrahús. Þá þyrfti að

spyrja hvernig við sæjum sjúkrahúsið eftir 50 ár og þá mögulega þróun
á þjónustu og umhverfi þess. Ef við
verðum komin með sjálfkeyrandi
sjúkrabíla, hvernig þyrfti aðkoman
að vera og gatnakerfið í kring um
spítalann? Ef sjúkraþyrlur verða
orðnar fljúgandi sjúkrabílar sem lentu
á bílastæði fyrir utan spítalann, hvar
þyrftu slík sjúkrabílastæði að vera,
hvernig kæmu þeir síðan að spítalanum? Væru sjúkrabílaundirgöng
álitlegur kostur til að komast beint
inn í móttöku? Ef svo er, hvers þarf
að gæta svo það gangi upp? Ef tæknin
verður komin á þann stað að hægt
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9,6%

aukning ráðstöfunartekna

1.7%

Ráðstöfunartekjur heimilageirans
jukust árið 2015 um 10,8 prósent frá
fyrra ári. Ráðstöfunartekjur á mann
jukust um 9,6 prósent milli ára og
kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann
jókst um 7,9 prósent samkvæmt
tölum Hagstofunnar. Heildartekjur
heimilageirans jukust um 9,5 prósent
frá árinu 2014 til 2015. Þar af hækkuðu heildarlaunatekjur um 10,7%,

Alþjóðaviðskiptastofnunin (WTO)
hefur lækkað spá sína um milliríkjaviðskipti. Hún reiknar með 1,7 prósenta aukningu í milliríkjaviðskiptum
á árinu sem er minnsta hækkun milli
ára síðan í kjölfar fjármálakreppunnar
árið 2009. Spáin hefur verið lækkuð
um meira en þriðjung. Ástæða þess
er meðal annars minni útflutningur á
vörum frá Brasilíu og Kína.

aukning í milliríkjaviðskiptum

26.9.2016
Hann er býsna svalur, þessi gaur, en
hann á nú að vita betur eftir að við
unnum þá í fótboltanum að það er ekki
stærðin sem skiptir máli. Við höfum alltaf lagt
þá að velli hvar sem við höfum mætt þeim.
Jón Ásbergsson, forstjóri Íslandsstofu, um Malcolm Walker
forstjóra Iceland keðjunnar

Eliza Reid forsetafrú er verndari sjávarútvegssýningarinnar sem hefst í dag.

Forsetafrúin
verndar sýningu
Sýningin Sjávarútvegur 2016 / Ice
land Fishing Expo 2016 verður sett í
Laugardalshöll í dag og mun standa
fram á föstudagskvöld. Um 120 inn
lendir og erlendir aðilar munu taka
þátt í sýningunni.
Eliza Jean Reid forsetafrú er
verndari sýningarinnar og við
opnun hennar mun hún veita viður
kenningar þeim sem skarað hafa
fram úr í greininni í ár að mati nokk
urra helstu samtaka í sjávarútvegi.
Samtökin sem veita verðlaun á
þessari fyrstu sýningu eru: Samtök
fyrirtækja í sjávarútvegi, Samtök
fiskframleiðenda og útflytjenda,
Sjávarklasinn, Sjómannasamband
Íslands og Landssamband smábáta
eigenda sem mun útnefna trillukarl
ársins.

Ætla að vinna saman á sviði rannsókna
og þróunar og á fleiri sviðum.

Samstarf við
Kína um jarðhita
Orkustofnun, íslenska fyrirtækið
Arctic GreenEnergy og kínverska
fyrirtækið Sinopec undirrituðu
samstarfssamning um samvinnu og
samráð á sviði jarðvarmarannsókna
fimmtudaginn 24. september síðast
liðinn. Samkvæmt samkomulaginu
munu samningsaðilar vinna saman
á sviði rannsókna og þróunar, þjálf
unar jarðhitasérfræðinga og að
auknum samskiptum og samvinnu
á milli íslenskra og kínverskra aðila
á sviði jarðvarma.
Aðkoma Orkustofnunar að sam
komulaginu mun fela í sér tækifæri
fyrir íslenska fagþekkingu í Kína
enda mikill uppgangur þar í landi.
Stofnunin hefur sérstaklega unnið
að uppbyggingu jarðhitaþekkingar í
fjölmörgum löndum, sérstaklega þó
með starfi Jarðhitaskóla Sameinuðu
þjóðanna til fjölda ára, en hann er
til húsa hjá Orkustofnun.

Jólatónleikar í Grafarvogskirkju
26. nóvember kl. 20.00

Hera Björk • Lisa Angell • Kristinn Sigmundsson • Greta Salóme • Friðrik Dór
Karlakór Kjalnesinga og sönghópurinn Harmonia ásamt hljómsveit
undir stjórn Óskars Einarssonar
Miðasala á miði.is
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Varahlutir

Hljóðfæri

Nudd
TANTRA NUDD

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

Ökukennsla

Vinnuvéla- Lyftara- og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

HYUNDAI píanó + leður
stóll

HYUNDAI píanó til sölu ( h:120cm
b:150cm ), ásamt bólstruðum leður
stól. Verð 220þús eða tilboð. Uppl. í s.
663 3313 / 863 4291

Bílar til sölu

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

HÚSNÆÐI

Geymsluhúsnæði
www.buslodageymsla.is

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

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR!

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

ATVINNA

Til bygginga

17

Öryggisvörður Verslunarþjónusta
Skilyrði:

-Hreint sakavottorð
-Íslenskukunnátta
-20 ára lágmarksaldur
-Góð þjónustulund

Húsnæði í boði
Til leigu nýlegt
285 - 1.000 fm
atvinnuhúsnæði í
Reykjavík

ÞJÓNUSTA
Til sölu Ford Focus árg’03. Ekinn
15þús km. Gott viðhald, góð dekk.
Verð kr. 500þús. Uppl. í síma 8696421

500-999 þús.

SJÁLFSKIPTUR - TILBOÐ 690
ÞÚS!

OPEL VECTRA-C 2,2 árg 2005 ek.135
þús, sjálfskiptur, dráttarkrókur, sk.17
mjög góður bíll ásett verð 890 þús
TILBOÐ 690 þús MÖGULEIKI Á 100%
LÁNI s.841 8955

Hreingerningar

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

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.

HEIMILIÐ

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

Málarar
Regnbogalitir

Skoða að taka ódýrari
uppí

SKODA OCTAVIA 2.0 árg 2005
ek.133 6 gíra beinskiptur, sk 17,
heilasársdekk, 1 eigandi, gott viðhald,,
verð 890 þús möguleiki á 100% láni
skoða taka ódyrari bíl uppí s.841 8955

285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir
Sverrir í s. 661 7000

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.

Verktakafyrirtæki óskar eftir íbúðum
fyrir starfsmenn á Suðurnesjum.
Leigutími 15/10-31/3 2017. Tryggar
greiðslur. Uppl. í s. 840-0609

Sumarbústaðir

Alhliða málningarþjónusta.Getum
bætt við okkur verkefnum innanhúss.
Vönduð vinna góð umgengni.
malarar@simnet.is og s 891 9890

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

Spásíminn 908 5666

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

VINNUBÍLL

Bílar óskast

SÁ Símaspá í
s. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla.
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á
facebook: SÁ

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Vörubílar

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

KEYPT
& SELT
Óskast keypt
Staðgreiðum og lánum
út á: gull, demanta,
vönduð úr og málverk!

Mercedes Bens Axtros árgerð 2004,
ekinn 520,000. Verð 2. miljónir +
VSK. Góður bíll á góðu verði. Sími:
8942737.

Hjólbarðar

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Kringlan - 3. hæð
(Hagkaupsmegin)
Upplýsingar í síma 782 8800

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Frábær dekkjatilboð

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

Vantar járnamenn. Mikil vinna. Uppl. í
s. 897 1995 / 866 1083 og jarnaverk@
internet.is

Matreiðslunemi og
Þjónustufólk

Óskum eftir að ráða starfsfólk í sal.
Kvöld og helgarvinna einnig getum
við bætt við okkur nema í matreiðslu.
Umsóknir sendist á 3frakkar@3frakkar.is

Hagabakarí Hraunbergi

Óskum eftir að ráða starfskraft til
afgreiðslustarfa. Íslenskukunnátta
skilyrði. Uppl. í s. 897 8101 eða 868
6102.

Bílstjóri

Save the Children á Íslandi

Bjössi ehf óskar eftir vörubílstjóra
á 4 öxla vörubíl og á dráttarbíl.
Þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Uppl. í s. 696 6676 Bjössi & 899
8201 Skúli eða bjossi@bjossi.is

fasteignir

Búslóðaflutningar

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

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

Spádómar

VW CADDY árg 2007 ek.137 þús,
ný skoðaður 17, ný tímareim, góð
heilsársdekk, snyrtilegur og góður
vinnubíll, verð 890 þús möguleiki á
100 láni s.841 8955

Járnabindingar / Iron
job

Húsnæði óskast
Sextugur maður óskar eftir herb. eða
studioíbúð til leigu á höfuðborgarsv.
Reglusemi og skilvísar greiðslur. Uppl. í
s. 650 3707 & verk@verksjon.is

Barnavörur

Atvinna í boði

Umsókn með mynd og ferilskrá
sendist á 115@115.is Nánari
upplýsingar um starfið eru veittar
í síma 5 115 115 www.115.is

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

Skólavörðustígur 6B
3ja herbergja á efstu hæð.

Vagnstykki, kerrustykki
og skiptitaska
Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

nám

Nám í Danmörku

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

OPIÐ
HÚS

Hefur þú iðnmenntun eða stúdentspróf og
hyggur á frekara nám
Erhvervsakademiet Lillebælt heldur kynningu á námi við
skólann miðvikudaginn 28. sept. kl. 20.30 í húsakynnum
Garðyrkjufélags Íslands að Síðumúla 1 í Reykjavík
Eftirfarandi fagsvið námsgreina verða kynnt:
• Byggingatæknigreinar
• Framleiðslu- og tæknigreinar
• Ferðamála- og íþróttagreinar
• Viðskipta- og fjármálagreinar
• Sölu- og markaðsgreinar
• Tölvu- og fjölmiðlunargreinar
• Landbúnaðarframleiðsla og tengdar greinar
Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans
www.eal.dk. Kennt er ýmist á ensku eða dönsku.
Erhvervsakademiet Lillebælt er gamalgróinn skóli sem
leggur mikinn metnað í að bjóða nemendum sínum allt
það besta á hverjum tíma.

Björt, vel skipulögð og frábærlega staðsett 121,8 fm. endaíbúð á 4.
hæð (gengið upp þrjár hæðir) með gluggum í þrjár áttir í steinsteyptu
fjölbýlishúsi, byggðu árið 1986. 17,8 fm. svalir til suðurs og vesturs
útaf stofum með tengingu fyrir heitum potti og innangengt í 16,5 fm.
sólskála úr stofu. Ljós marmari er á gólfum íbúðarinnar. Eigandi
íbúðarinnar hefur haft á langtímaleigu sérbílastæði í bílastæðahúsi í
eigu Reykjavíkurborgar við Hallveigarstíg. Verð 55,9 millj.
Verið velkomin.

Sævangur 42 – Hafnarfirði
Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 17.45

OPIÐ
HÚS

Komið og kynnið ykkur þá möguleika sem eru í boði
varðandi nám við skólann. Frekari upplýsingar í síma
862 9131 eða á reynir@verksyn.is
Erhvervsakademiet Lillebælt
Seebladsgade 1
5000 Odense C
Danmark
Tlf. 0045 - 70105800
heimasíða: www.eal.dk
E-mail: eal@eal.dk

Vel staðsett 269,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum
47,4 fm. bílskúr. Tvennar svalir sem snúa annars vegar í suður og
hins vegar til suðausturs. Garðurinn er ræktaður og mætir óspilltu
mosavöxnu og grónu hrauninu til norðurs. Stórar stofur með arni.
Þrjú rúmgóð herbergi. Sjónvarpsrými. Tvö baðherbergi. Íbúð á neðri
hæð með sér inngangi. Húsið er mikið endurnýjað.
Verð 79,9 millj. Verið velkomin.
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veður

Veðurspá Miðvikudagur

28. september 2016

myndasögur

MI Ð V I K U D A GU R

Hæg breytileg átt. Víða léttskýjað, en skýjað að mestu um landið norðanvert í
kvöld. Hiti 2 til 10 stig, mildast SA-lands, en allvíða næturfrost, einkum inn til
landsins.

Sudoku

Krossgáta
LÁRÉTT
2. merki
6. fíngerð
líkamshár
8. yfirbragð
9. strá
11. sprikl
12. gljáun
14. dans
16. hvað
17. eyrir
18. kærleikur
20. þurrka út
21. bás

LÓÐRÉTT
1. vörn
3. í röð
4. umhverfis
5. miskunn
7. vera með
fyrirgang
10. siða
13. dvelja
15. rænuleysi
16. rámur
19. golfáhald
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LÁRÉTT: 2. tákn, 6. ló, 8. brá, 9. íla, 11. ið, 12. fágun,
14. tangó, 16. ha, 17. aur, 18. ást, 20. má, 21. stía.
LÓÐRÉTT: 1. hlíf, 3. áb, 4. kringum, 5. náð, 7. ólátast,
10. aga, 13. una, 15. óráð, 16. hás, 19. tí.
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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.
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Gunnar Björnsson

Nikitin átti leik gegn Issakow árið
1947.

Létt

Lausn síðustu sudoku↓
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Myndasögur

1. … Dd3+! 2. Kxd3 (2. Ke1 Dxb1)
2. … Bxc6+ 3. Ke3 Bxa4 0-1. Minningarmótið um Tal hófst í gær í
Moskvu.
www.skak.is: Pistill um Västaråsmótið.

Pondus Eftir Frode Øverli
Ég finn það á geir- Það verður
vörtunum að kvöldið geggjað!
í kvöld verður gott! Bíddu,
hlustaðu á
þetta ...

Hahaha!
Hojhoj!
Kraftur.
Caramba! Það
var kraftur í Heldur betur!
Og hlustaðu
þessum!
nú á þennan!

“Fomp”?
Hvað var Ég þarf
þetta? að leggja
á!

Ok! Við
sjáumst á
barnum á eftir.
Ciao bella!

Langholtsvegur 60
104 Reykjavík

Gelgjan
Eruð þið að
fela ykkur?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Eiginlega.

Ef ykkur langar ekki að raða í
myndaalmbúm, þá skuluð þið
bara segja það hreint út!

Þess utan, þá er margt
annað sem við getum gert
í staðinn.
Eins og að raða kryddunum í stafrófsröð.

OPIÐ HÚS Í DAG

miðvikudaginn 28.sept. kl.17:15-18:00
Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is
Gunnar Helgi Einarsson
löggiltur fasteignasali

Mjög falleg og vel skipulögð 78,8 fm
3 herbergja íbúð í kjallara
í góðu þríbýlishúsi.
Húsið hefur verið steinað upp á nýtt
og lítur mjög vel út.

sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

Verð:

31,7 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Barnalán

Mamma! Hannes Ég skal tala við hann.
rennbleytti mig
með vatnsbyssunni sinni!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Gleymdu því.
Ég ætla að
hefna mín!

Langar þig líka
í vatnsbyssu?

Ég vil
vatnsslöngu.

Ef ég segi já, viltu sjá til
þess að þrífa skítinn af
honum um leið?

Stórsýning ársins

Glæsileg
sjávarútvegssýning
í Laugardalshöllinni
28. – 30. september 2016

Fjöldi íslenskra og erlendra fyrirtækja sýna
allt það nýjasta í tækjum og þjónustu við
sjávarútveginn.
Sýningin er opin:
Miðvikudag: 28. sept. 15.00-19.00
Fimmtudag: 29. sept. 10.00-18.00
Föstudag: 30. sept. 10.00-18.00
Allar nánari upplýsingar á www.icelandfishexpo.is

598
kr. kg

korið
SérsA
I
LAMB LÆR

Ali Grísabógur
Ferskur

1.398
kr. kg

Íslenskt

Íslandslamb Lambalæri
Ferskt, kryddað, sérskorið

Beikon

FAuðelinles alðdhaitað

1.598
kr. kg
Bónus Beikon

498

NÝBAKAÐ!

kr. 330 g

Ali Snitzel og Gordon Bleu
Foreldað, 330 g

Sama verð
um land allt
t
Svöfr
ræ

259
kr. 4 stk.

Bónus Kringlur
4 stk.

chia

39kr

verðlækkun

259

359

298
kr. 1 kg

kr. 400 g

Almond Dream
Möndlumjólk, 1 l

Bónus Chiafræ
400 g - Verð áður 398 kr.

Bónus Tröllahafrar
1 kg

Kjúklingabaunir
400 g

kr. 1 l

kr. 400 g

Verð gilda til og með 2. október eða meðan birgðir endast

69

Fljótlegt og gott í Bónus

98
kr. stk.

98

Mars, Snickers,
Bounty eða Twix

kr. 330 ml

259
kr. stk.

Floridana safar
330 ml, 3 tegundir

Bónus samloka
3 tegundir

GOTT VERÐ Í BÓNUS
1Ís0len0skt%
ungnautakjöt

69

1.698
kr. kg

kr. 400 g
Tómatar
400 g, 2 tegundir

Ítalskir

Íslandsnaut Ungnautahakk
Ferskt

NÝBAKAÐ!

179
kr. stk.

Baguette
ca. 245g

töfrar

2

brauð í
pakka

498

398

159

Grana Padano
Ítalskur ostur, 200 g

Ítölsk Þurrskinka
100 g

Hvítlauksbrauð
2 stk. í pakka

kr. 200 g

kr. 100 g

kr. pk.

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:30 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 12:00-18:00

menning
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Ég hef heyrt heilu salina skella upp úr
Kammersveitir, einleikarar, tónskáld, hljóðlistamenn auk Sinfóníuhljómsveitar Íslands koma fram á
hátíðinni Norrænir músíkdagar sem hefst á morgun í Hörpu. Guðný Þóra Guðmundsdóttir veit meira.
Gunnþóra
Gunnarsdóttir

gun@frettabladid.is

„Þetta er okkar tækifæri til að leyfa
fólki á Íslandi að fylgjast með hvað er
að gerast í samtímamúsík á Norðurlöndunum og líka kynna íslenska tónlist fyrir þeim alþjóðlega hópi sem
kemur að utan,“ segir Guðný Þóra
Guðmundsdóttir, listrænn stjórnandi
Norrænna músíkdaga, sem hefjast á
morgun í Hörpu og standa fram á
laugardag.
Norrænir músíkdagar voru stofnaðir 1888 og eru ein elsta tónlistarhátíð heims. Hátíðin er haldin á Íslandi
á fimm ára fresti, var hér síðast 2011.
Guðný Þóra kemur að skipulagningu
hennar nú í fyrsta sinn, hún býr að
öllu jöfnu í Berlín en kveðst vera með
gott samstarfsfólk á Íslandi og fljúga á
milli eftir því sem þörfin krefur.
Fjöldi verka verður frumfluttur
á hátíðinni og flytjendur eru hinar
ýmsu sveitir og einleikarar. Guðný
Þóra segir tónskáld í auknum mæli
farin að flytja verkin sín sjálf. Ein af
skærari stjörnum nútímatónlistar í
dag, Daninn Simon Steen Andersen,
er eitt þeirra, hann flytur verk sem
hann stjórnar með tveimur tölvuleikjafjarstýringum. „Það er eitthvað sem margir gætu haft gaman
af,“ bendir Guðný Þóra á og segir
aðalatriði að nýir áheyrendur komi að
samtímatónlist með opnum huga, þá
verði upplifunin skemmtileg. „Það er
svo margt skondið sem ber fyrir eyru.
Ég hef heyrt heilu salina skella upp
úr,“ lýsir hún.
Hátíðin verður líka vettvangur tilrauna, rannsókna og umræðna, að

„Við höfum ákveðið að vera ekki bara með tónskáld af norrænu þjóðerni heldur líka fólk sem hefur tengsl við norðrið, opnum þannig landamærin,“ segir Guðný Þóra.
Fréttablaðið/Stefán

sögn Guðnýjar Þóru. Eitt umfjöllunarefna er hvernig á að varðveita
nútímatónlist sem er ekki bara nótnaskrift heldur framkölluð með hinum
ýmsu leiðum. „S.L.Á.T.U.R. verður til
dæmis með tónleika nú þar sem not-

aður er uppblásinn hoppkastali
til að framkalla hljóð, hvernig á að
skrá slíkt verk niður?“ nefnir Guðný
Þóra sem dæmi. Hún segir einungis 14
til 20% félaga í norrænum tónskáldafélögum vera konur en á hátíðinni í ár

verði í fyrsta skipti jafnt hlutfall karlog kventónskálda. „Það hefur tekið
128 ár að ná því,“ bendir hún á.
Sjálf var Guðný Þóra á síðustu Norrænu músíkdögum í Kaupmannahöfn í fyrra sem voru fjölmennir.

Hún á von á að fólk sæki hátíðina í
Hörpu sér til ánægju, enda er ókeypis
inn á alla viðburði hennar að undanskildum tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Dagskráin er á nordicmusicdays.org.

Hetjudáðir duga ekki alltaf til
Leikhús

Blái hnötturinn

HHHHH

Andri Snær Magnason
Borgarleikhúsið
Leikstjórn og leikgerð: Bergur Þór
Ingólfsson.
Leikarar: Gunnar Hrafn Kristjánsson,
Hjörtur Viðar Sigurðarson, Iðunn Ösp
Hlynsdóttir, Guðríður Jóhannsdóttir,
Erlen Isabella Einarsdóttir, Gabríel
Máni Kristjánsson, Emilía Bergsdóttir,
Sölvi Viggósson Dýrfjörð, Gríma
Valsdóttir, Sóley Agnarsdóttir, Edda
Guðnadóttir, Grettir Valsson, Rut
Rebekka Hjartardóttir, Bjarni Krist-

Mættu og taktu númer

björnsson, Andrea Birna Guðmundsdóttir, Baldvin Alan Thorarensen,
Andrea Lapas, Hulda Fanný Pálsdóttir, Pétur Steinn Atlason, Ágúst Örn
Wigum, Vera Stefánsdóttir, Björgvin
Ingi Ólafsson, Steinunn Lárusdóttir,
Guðmundur Elías Knudsen, Hjörtur
Jóhann Jónsson og Björn Stefánsson.
Tónlist: Kristjana Stefánsdóttir
Danshöfundur: Chantelle Carey
Leikmynd: Ilmur Stefánsdóttir
Búningar: María Th. Ólafsdóttir
Lýsing: Þórður Orri Pétursson
Hljóð: Garðar Borgþórsson
Leikgervi: Árdís Bjarnþórsdóttir og
María Th. Ólafsdóttir

Síðastliðinn laugardag frumsýndi
Borgarleikhúsið nýjan íslenskan
söngleik byggðan á bókinni Sagan
af bláa hnettinum eftir Andra Snæ
Magnason. Bergur Þór Ingólfsson
leikstýrir, skrifar leikgerðina og
söngtextana en Kristjana Stefánsdóttir semur tónlistina. Þrettán
hundruð börn fóru í prufur, eftir
stóðu tuttugu og þrjú börn sem
halda sýningunni í sínum höndum.
Hinir smáu íbúar bláa hnattarins
eru hlýðnir og góðir, eins konar ofurkurteis útgáfa af týndu drengjunum í
Pétri Pan eða ef Flugnahöfðingi Williams Golding gerðist í útópískri krúttvídd. Þessi átakalausi heimur riðlast
þegar geimskip lendir á plánetunni
og sölumaður í fullorðinslíki reynir að
pranga upp á þau óþörfum hlutum.

Börnin á leiksviðinu í Bláa hnettinum standa sig með stakri prýði.

Söguþráðurinn er afskaplega
þunglamalegur, þrátt fyrir ágætis
tilætlanir og fallegan kjarna. Hugmyndafræðin valtar yfir alla persónusköpun og eftir hlé svignar
sýningin undan áhersluþunganum,
húmorinn flýgur út um gluggann,
en góð leikstjórn, danshönnun
og blessuð börnin bjarga því sem
bjargað verður.
Björn Stefánsson, eini fullorðni
leikarinn í burðarhlutverki, leikur
geimryksugusalann Gleði-Glaum.
Björn er í essinu sínu og spígsporar
um sviðið líkt og hann eigi það.
Hinn fjölhæfi Hjörtur Jóhann Jónsson leikur sögumann leikverksins,
og stendur sig með ágætum. Hann
líður þó fyrir endasleppt hlutverk;
kynnir áhorfendur fyrir sögusvið-

inu, opnar seinni hlutann fallega og
hverfur síðan á brott.
En það eru börnin, öll tuttugu og
þrjú, sem stela senunni. Magnað er
að sjá svona unga einstaklinga halda
uppi tveggja tíma söngleik, nánast
óstudda. Börnin dansa, syngja og
fljúga um sviðið full sjálfstrausts.
Borgarleikhúsið er að uppskera ríkulega af öflugu innra leiklistarstarfi.
Ómögulegt er að fjalla um einstaka
leikara en hópurinn allur á heiður
skilinn fyrir faglega nálgun, dynjandi
dans og heiðskíran söng.
Barnaskarinn nær að kynda undir
ylvolgum söguþræðinum með skipulagðri yfirumsjón Bergs Þórs og hans
listræna teymi. Þau reyna stöðugt að
finna leiðir til að spenna upp söguna,
með mismunandi árangri. Til allrar

hamingju skapar erfiðasta senan
magnaðasta dansatriði sýningarinnar.
Danshöfundurinn Chantelle Carey er
sem himnasending en fjölbreytt dans
atriði hennar ýta framvindunni áfram.
Leikgerð Bergs Þórs er ágæt en
hefði þolað styttingar og söngtextarnir hans fínir. Þeir, líkt og tónlist
Kristjönu, eru þó helst til of áþekkir
en flutningur barnanna er fantagóður. Leikmynd Ilmar Stefánsdóttur er smellin og nýtur sín best
þegar lausnirnar eru hugvitsamlegar.
Hennar helsti galli er misjöfn myndbandsnotkun.
Þórður Orri Pétursson hannar
ágæta ljósasýningu og búningarnir
eru í höndum Maríu Th. Ólafsdóttur
og einnig leikgervi í samvinnu við
Árdísi Bjarnþórsdóttur. Það er eins
og búningahirsla Borgarleikhússins
hafi hreinlega sprungið á sviðinu, þvílík er litadýrðin, og bjarnarbúningur
Hjartar er sér á parti.
Það er ekki hægt annað en að dást
að metnaði Borgarleikhússins og
hæfileikaflóðinu sem hreinlega æðir
um stóra sviðið. Þess væri bara óskandi að sagan næði að hamra á hjartastrengina, þetta er ágætis boðskapur
en ekki góður boðskapur. Sýningin,
ólíkt börnunum, kemst nefnilega
aldrei á flug.
Sigríður Jónsdóttir

Niðurstaða: Kraftaverkabörnunum undir stjórn Bergs Þórs tekst
næstum því hið ómögulega.

Á undan öllum og
engin biðröð!
Pantaðu fyrir kl. 17:00 í dag og fáðu
leikinn sendan frítt heim strax í kvöld!

Tryggðu þér Deluxe Edition frá 14.990 kr.
Venjuleg útg. verð frá 11.990 kr.

Spilaðu FIFA strax í kvöld!

Takmarkað magn

Flottir kaupaukar fylgja fyrir
þá sem panta í dag

öllum SONY sjónvörpum sem keypt eru í dag!

á öllum SONY sjónvörpum
sem keypt eru í dag!
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ROGEREBERT.COM








HOLLYWOOD REPORTER

VARIETY

SEATTLE TIMES

Geggjuð
grín-spennumynd

28. september 2016

87%


EMPIRE

CHICAGO SUN-TIMES

- ROTTENTOMATOES


ENTERTAINMENT WEEKLY

MIÐVIKUDAGUR

- GUARDIAN
Miðasala og nánari upplýsingar

Jason Statham er grjótharður í
þessari mögnuðu spennumynd

Nýjasta stórmynd Clint Eastwood

COSI FAN TUTTI
17. október í Háskólabíói

ÁLFABAKKA

SKIPTRACE
KL. 8 - 10:20
KL. 5:40 - 8 - 10:10
SULLY
KL. 5:50 - 8 - 10:10
SULLY VIP
KL. 10:10
BLAIR WITCH
KL. 8
MECHANIC: RESURRECTION
KUBO OG STRENGIRNIR TVEIR ÍSLTAL KL. 5:40
KL. 8 - 10:30
WAR DOGS
KL. 6
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL
KL. 10:40
LIGHTS OUT
KL. 5:40
PETE’S DRAGON
KL. 8
SUICIDE SQUAD 2D
KL. 6
LEYNILÍF GÆLUDÝRA ÍSLTAL 2D
KEFLAVÍK

SKIPTRACE
BRIDGET JONES’S BABY
SULLY

KL. 10:10
KL. 8 - 10:40

EGILSHÖLL

SKIPTRACE
SULLY
MECHANIC: RESURRECTION
WAR DOGS
PETE’S DRAGON

KL. 5:40 - 8 - 10:10
KL. 5:50 - 8 - 10:20
KL. 5:50 - 10:30
KL. 8 - 10:30
KL. 5:30

KRINGLUNNI

BRIDGET JONES’S BABY
SULLY
WAR DOGS
SUICIDE SQUAD 2D

NÚMERUÐ SÆTI



KL. 5:20 - 8 - 10:40

VARIETY

KL. 6:50 - 8 - 9

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna

KL. 10:10
KL. 5:20

AKUREYRI

SKIPTRACE
SULLY
BLAIR WITCH
ROBINSON CRUSOE ÍSLTAL


HOLLYWOOD REPORTER

KL. 8
KL. 5:50 - 8 - 10:10
KL. 6

Sunnudagur
2. október
Opin Íslandsmeistarakeppni í
Ökuleikni á fólksbílum kl. 13.

Meirapróf er skilyrði fyrir þátttöku.

5:20, 8

EIÐURINN

6, 9, 10:30

KUBO 2D ÍSL.TAL

5:50

hvar@frettabladid.is

Hvað? Útgáfutónleikar HEIDRIKs
Hvenær? 20.00
Hvar? Húrra, Naustunum
Hinn færeyski Heidrik sendi
nýlega frá sér plötuna Funeral
og núna í kvöld mun hann svo
halda upp á útgáfuna með tónleikum. Platan tæklar samfélagsleg
vandamál í heimalandi Heidriks,
Færeyjum, en hann hefur lent í
miklum erfiðleikum þar, sér í lagi
vegna íhaldssemi. Um upphitun
sér Myrra Rós. Miðaverð er 1.500
krónur.

DAGAR REKKJUNNAR

Hvað? Vil eg, að kvæðið heiti Lilja
Hvenær? 20.00
Hvar? Hannesarholt, Grundarstíg
Þau Lilja María Ásmundsdóttir og
Örnólfur Eldon flytja tónverkið
Alkemíur í Hannesarholti í kvöld.
Þetta tónverk er byggt á hugleiðingum þeirra um helgikvæðið Lilju
sem eru eins konar alkemískar tilraunir þar sem efniviðurinn gengur í gegnum ýmis umbreytingarferli. Miðaverð er 2.000 krónur en
1.000 fyrir eldri borgara og nema.

LÍKLEGA ÞÆGILEGUSTU RÚM Í HEIMI

ARGH!!! 131015

Sýningartímar

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Miðvikudagur

Tónlist

Brautin - bindindisfélag ökumanna

Hvað? The Rise of the Queens
Hvenær? 20.00
Hvar? Tjarnarbíó, Tjarnargötu
Danshópurinn The Rise of the
Queens kemur frá Finnlandi og
ætlar í samvinnu við Mandinga
Capoeira Ísland að halda þessa frábæru sýningu í Tjarnarbíói í tilefni
Fest Afríka Reykjavík 2016.

Lexington Firm (Queen size 153x203 cm)
Fullt verð 350.014 kr.

TILBOÐSVERÐ 252.445 kr.

ATH! Einnig til í öðrum stærðum og gerðum.

H E I L S U R Ú M
HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

The Neon Demon
Viva ENG SUB
Draumalandið ENG SUB
Yarn ENG SUB
Hross Í oss ENG SUB
Me Before You
101 Reykjavík ENG SUB

LAUGARÁSBÍÓ
BRIDGET JONES’S BABY

28. september

Keppnirnar fara fram á svæði Ökuskóla 3 við Borgartún í
Reykjavík. Skráning og nánari upplýsingar eru á www.brautin.is
og í síma 588 9070.

King Koil World Luxury er lúxus sem allir eiga skilið.

-S.S., X-IÐ 977

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

Verður þú Íslandsmeistari í Ökuleikni?

Ökuleikni á rútum kl. 11:30
Ökuleikni á trukkum kl. 14

Þétt og örugg uppbygging,
flottur hákarlatryllir

Sýnd með íslensku tali

KL. 10:20

KL. 8

Laugardagur
1. október

- HS, MORGUNBLAÐIÐ

17:30, 20:00, 22:30
18:00
18:00
20:00
20:00
22:00
22:00

Heiðríkur eða Heidrik heldur útgáfutónleika fyrir plötuna Funeral á Húrra í kvöld.

Hvað? DJ Helga Þórey
Hvenær? 22.00
Hvar? Bravó, Laugavegi
Helga Þórey keyrir upp stemminguna á miðvikudagskvöldi á meðan
fólk fagnar því að vinnuvikan er
meira en hálfnuð.

öll sín þekktustu lög auk þess
sem þau munu taka öll þekktustu
popplögin hans Palla í hörpuútgáfu. Takmarkað upplag er á
miðum og því um að gera að halda
sem fyrst yfir á midi.is og ná sér í
miða á 2.900 krónur.

Hvað? DJ Hunk of a man
Hvenær? 22.00
Hvar? Kaffibarinn, Bergstaðastræti
Hunk of a man er reynslubolti og
mun miðla þeirri reynslu á Kaffibarnum í kvöld með plötuspilarann að vopni.

Hvað? Sunna Gunnlaugs og strengjakvartett
Hvenær? 12.30
Hvar? Háskólatorg, Háskóla Íslands
Sunna mun ásamt strengjakvartett
frumflytja ný verk eftir Sunnu fyrir
píanó og strengi. Þarna er um að
ræða tónlist sem Sunna samdi fyrir
þáttinn Dagur í lífi þjóðar. Verkin
verða opnuð fyrir lifandi flutning
með spunaköflum. Það er frítt inn
á tónleikana.

Hvað? DJ Raggi H
Hvenær? 21.00
Hvar? Lebowski bar, Laugavegi
Raggi H mætir með fjörið með
sér á Lebowski bar þennan miðvikudag.
Hvað? Dúndurfréttir
Hvenær? 20.00
Hvar? Græna herbergið, Lækjargötu
Dúndurfréttir verða í dúndrandi
stuði í Græna herberginu að
flytja klassískt rokk, en það hefur
bandið gert í 20 ár bara alveg eins
og að drekka vatn. Miðaverð er
3.900 krónur.
Hvað? Hið íslenzka illmennafélag
Hvenær? 21.00
Hvar? Café Rosenberg, Klapparstíg
Hljómsveit skipuð illmennum fær
að athafna sig á sviði Rosenberg í
kvöld. Í félaginu eru Anna Guðrún
Ragnarsdóttir, Breki Karlsson,
Birgir Karlsson, Guðni Jónsson, Ari
B. Gústavsson, Gísli Þór Ragnarsson, Óskar Örn Pétursson og
Brynjólfur Pétursson.
Hvað? Páll Óskar og Monika
Hvenær? 19.30
Hvar? Café Flóra, Grasagarðinum í
Laugardal
Árvissir tónleikar þeirra Palla og
Moniku sem hafa verið haldnir
síðan 2001. Þarna munu þau taka

Hvað? Múlinn jazzklúbbur: Tríó Agnars
Más Magnússonar
Hvenær? 21.00
Hvar? Björtuloft, Hörpu
Haustdagskrá Múlans jazzklúbbs
hefst í kvöld og Tríó Agnars Más
Magnússonar ríður á vaðið og
opnar veturinn. Leikin verða ný og
eldri frumsamin verk eftir Agnar.
Auk Agnars eru í tríóinu þeir Scott
McLemore trommari og Valdimar
Kolbeinn Sigurjónsson bassaleikari. Miðaverð frá 2.000 krónum.

Leikhús
Hvað? Horft frá brúnni
Hvenær? 19.30
Hvar? Þjóðleikhúsið, Hverfisgötu
Horft frá brúnni verður forsýnt
á fjölum Þjóðleikhússins þetta
kvöldið. Þarna er um að ræða eitt
magnaðasta leikrit 20. aldarinnar
eftir meistara Arthur Miller. Leikstjóri er Stefan Metz og meðal
leikara er Hilmir Snær Guðnason,
Harpa Arnardóttir, Lára Jóhanna
Jónsdóttir, Stefán Hallur Stefánsson, Snorri Engilbertsson, Arnar
Jónsson og fleiri.

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Tilboðið gildir 28.september til og með 2. október. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

26

Dagskrá

Me n n i n g ∙ F R É TT A B L A ðið

28. september 2016

MIÐVIKUDAGUR

Miðvikudagur
MEÐ LOGA

MAGNAÐ

MIÐVIKUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

SENDIRÁÐ ÍSLANDS

Vandaðir þættir í umsjón Sindra Sindrasonar þar sem hann fer
víða um heiminn og skoðar sendiráð Íslands á hverjum stað. Í
þessum þætti heimsækir hann Hannes Heimisson, fjölskyldu
hans og starfsfólk í Tókýó þar sem allt snýst um viðskipti.

NÝ ÞÁTT
ARÖÐ!

GREY´S ANATOMY

Hörkuvinsælir dramaþættir
sem gerast á Grey Sloan
spítalanum í Seattle-borg þar
sem starfa ungir og bráðefnilegir skurðlæknar.

Stöð 3

bíóStöðin

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 Teen Titans Go!
07.50 The Middle
08.15 Mindy Project
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.20 Logi
11.20 Schitt's Creek
11.45 Dallas
12.35 Nágrannar
13.00 Who Gets The Last Laugh
13.20 Lóa Pind: Battlað í borginni
14.10 Mayday
14.55 Ghetto betur
15.50 Mr. Selfridge
16.35 The Big Bang Theory
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni
dagskrá.
18.55 Íþróttir Íþróttafréttamenn
fara yfir það helsta úr heimi
íþróttanna.
19.05 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni
dagskrá.
19.20 Víkingalottó
19.25 Mom Þriðja gamanþáttaröðin um einstæðu móðurina,
Christy, sem hefur háð baráttu við
Bakkus en er nú að koma lífi sínu á
rétt ról. Hún ákveður að hefja nýtt
líf í Napa Valley í Kaliforníu en það
eru margar hindranir í veginum,
ekki síst í hennar eigin fjölskyldu.
Mamma hennar er einnig óvirkur
alkóhólisti og 16 ára dóttir hennar
er að leiðast út á hættulega braut.
19.45 The Mindy Project
20.05 Sendiráð Íslands
20.30 Grey's Anatomy
21.15 Bones
22.00 Nashville
22.45 Real Time with Bill Maher
Vandaður og hressandi spjallþáttur í umsjón Bills Maher þar
sem hann fer yfir málefni líðandi
stundu með hinum ólíkustu
gestum.
23.45 NCIS
00.30 Ballers
01.00 Stalker
01.45 Mad Dogs Hörkuspennandi
ný sería sem fjallar um hóp vina
sem ferðast til Belize að heimsækja gamlan vin. En fljótlega
breytist ferðalagið í eitthvað sem
engan þeirra óraði fyrir og hætturnar leynast á hverju strái.
02.40 The Future
04.10 Married Frábærir gamanþættir um hjón sem gengið hafa
saman í gegnum súrt og sætt og
leita nú allra ráða til að halda sambandinu fersku.
04.40 Shameless
05.35 Shameless

17.50 Raising Hope
18.15 The Big Bang Theory
18.35 Modern Family
18.55 Fóstbræður
Fóstbræður eru mættir aftur til
leiks.
19.25 Entourage
19.55 Dagvaktin
20.30 Neyðarlínan
21.00 Legends of Tomorrow
21.45 The Vampire Diaries
22.30 True Detective
23.30 Drop Dead Diva
00.10 Fóstbræður
00.40 Entourage
01.10 Dagvaktin
01.40 Neyðarlínan
02.10 Legends of Tomorrow
02.50 Tónlist

10.00 Skeleton Twins
11.35 Out of Africa
14.15 Eragon
16.00 Skeleton Twins
17.35 Out of Africa
20.15 Eragon
22.00 The Company You Keep
00.05 The Informant
02.00 To Write Love On Her Arms
03.40 The Company You Keep
D ramatísk mynd frá 2012 með
Robert Redford og Shia LaBeouf
í aðalhlutverkum. Ungur blaðamaður kemst á snoðir um dvalarstað manns sem hefur verið á
flótta undan yfirvöldum í mörg ár
og einsetur sér að komast að sannleikanum.

krakkaStöðin
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur og
félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Gulla og grænjaxlarnir
08.37 Stóri og Litli
08.49 Hvellur keppnisbíll
09.00 Latibær
09.25 Brunabílarnir
09.47 Mæja býfluga
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur og
félagar
12.00 Strumparnir
12.25 Gulla og grænjaxlarnir
12.37 Stóri og Litli
12.49 Hvellur keppnisbíll
13.00 Latibær 13:25 Brunabílarnir
13.47 Mæja býfluga
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur og
félagar
16.00 Strumparnir
16.25 Gulla og grænjaxlarnir
16.37 Stóri og Litli
16.49 Hvellur keppnisbíll
17.00 Latibær
17.25 Brunabílarnir
17.47 Mæja býfluga
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar frá
Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Ferðin til tunglsins

stöð 2 sport

BONES

07.00 Meistaradeildarmörkin
07.35 Þýsku mörkin 2016/2017
08.05 Premier League Review
09.00 Inkasso deildin
10.40 UEFA Champions League
12.25 UEFA Champions League
14.10 UEFA Champions League
15.55 UEFA Champions League
17.40 Meistaradeildarmörkin
18.15 Meistaradeildarmessan B ein
útsending frá Meistaradeildarkvöldi með sérfræðingum Stöðvar
2 Sport.
20.45 Meistaradeildarmörkin
21.20 Any Given Wednesday
21.55 UEFA Champions League
23.45 UEFA Champions League
01.35 Meistaradeildarmörkin

Dr. Temperance Brennan
réttarmeinafræðingur er
kölluð til ráðgjafar í allra
flóknustu morðmálunum.
Stórskemmtilegur og
spennandi þáttur.

NASHVILLE

Stöð 2

NÝ ÞÁTT
ARÖÐ!

Glæný og stórskemmtileg sería
um kántrísöngkonurnar Raynu
James og Juliettu Barnes sem
eiga í stöðugri valdabaráttu í
bransanum.

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

Doddi litli og
Eyrnastór
kl. 10.47, 14.47
og 18.47

golfStöðin
08.00 Tour Championship
13.30 Golfing World
14.20 Tour Championship
21.25 Countdown to the Ryder Cup
21.50 Golfing World
22.40 Countdown to the Ryder Cup
23.05 Ryder Cup 2014
00.45 Ryder Cup 2014 – Official
Film

RúV
14.15 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
14.30 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
14.45 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
15.00 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
15.15 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
15.30 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
15.45 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
16.00 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
16.15 Alþingiskosningar 2016:
Málefnin
17.20 Framandi og freistandi II
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 Disneystundin
18.18 Sígildar teiknimyndir
18.25 Gló magnaða
18.50 Krakkafréttir
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.05 Maís-tálsýn
20.55 Lukka
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Popp- og rokksaga Íslands
23.20 Skylduverk
00.50 Kastljós
01.15 Dagskrárlok

Sjónvarp Símans
06.00 Pepsi MAX tónlist
08.00 Black-ish
08.20 Dr. Phil
09.00 The Biggest Loser
09.45 The Biggest Loser
10.30 Pepsi MAX tónlist
12.50 Dr. Phil
13.30 The Odd Couple
13.55 Crazy Ex-Girlfriend
14.40 90210
15.50 Girlfriends' Guide to Divorce
16.35 The Tonight Show
17.15 The Late Late Show with
James Corden
17.55 Dr. Phil
18.35 Everybody Loves Raymond
19.00 King of Queens
19.30 Survivor
21.00 Heartbeat
21.45 Queen of the South
22.30 The Tonight Show
23.10 The Late Late Show with
James Corden
23.50 Jericho
00.35 Sex & the City
01.00 BrainDead
01.45 Zoo
02.30 Heartbeat
03.15 Queen of the South
04.00 The Tonight Show
04.40 The Late Late Show with
James Corden
05.20 Pepsi MAX tónlist

Útvarp
365.is

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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

VIÐ BJÓÐUM
GÓÐA SKEMMTUN
Nældu þér í áskrift á 365.is

Troðfullur Skemmtipakki sér allri fjölskyldunni
fyrir stöðugri skemmtun, allt frá yngstu krílunum
upp í kröfuharða unglinga, fréttaþyrsta foreldra og
spennufíknar ömmur. Fimm fjölbreyttar stöðvar
með íslensku og erlendu gæðaefni.

Fríðindakerfi 365.

365.is Sími 1817

Sjónvarp 365 Appið í snjallsíma,
spjaldtölvur og AppleTV.

Lífið
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Sigrún
Lárusdóttir

Skór: Vagabond.
Jakki og buxur: Gallerí 17.
Trefill: „Þessi trefill er gjöf frá
mömmu minni.“
Taska: Vintage.

Sólveig
Dóra
Hafsteinsdóttir

María
Árnadóttir

Jakki: Fatamarkaðurinn við
Hlemm.
Buxur: Bikbok.
Peysa: „Ég fékk þessa
peysu að gjöf.“

Kjóll: Geysir, Wmc.
Skór: Kaupfélagið, Piano.
Peysa: Max og co.

Áhugaverð tíska í
Angela
Salcedo

Listaháskóla
Íslands

Skór: „Ég fékk þá í Kringlunni,
man ekki hvað búðin heitir.“
Kjóll: Marokkó.
Peysa: Fékk hana í
Noregi.

Nemendur Listaháskóla Íslands hafa löngum
verið þekktir fyrir að fara nýjar leiðir þegar
kemur að tísku og fatavali. Fréttablaðið kíkti í
heimsókn í Listaháskólann og fékk að mynda
Darren Mark
nokkra flott klædda tískufrömuði.
Donguiz

Dam
Theman

Buxur: Primark.
Gleraugu: RayBan.
Peysa: Top Man.

Buxur: Geysir, Edwin.
Bolur: Bolurinn er hannaður af
mér, svo er þetta Harness sem
er utan yfir bolinn.
Skór: Adidas.

Guðrún Jóna
Stefánsdóttir

gudrunjona@frettabladid.is

Bergur
Guðnason

Jakki: Spútnik.
Peysa: Pigalle.
Skór: Balenciaga.
Derhúfa: Supreme.
Skyrta: Jör.

Guðrún
Sara
Guðmundsdóttir

Peysa: HM.
Kolla: Mamma mín prjónaði
hana.
Buxur: Zara.
Skór: Kolaportið.

Tinna
Christina

Taska: Sigga maija.
Buxur: Adidas.
Jakki: Mango.
Fréttablaðið/Stefán

AFSLÁTTUR AF ÖLLU FÖNDRI
FYRIR MEÐLIMI Í A4 KLÚBBNUM
28. september – 3. október

Þú skráir þig í A4 klúbbinn á www.a4.is eða í næstu A4 verslun.
Athugið að vöruúrval er mismunandi á milli verslana. Afsláttur gildir ekki með öðrum tilboðum.

A4 Kringlunni / A4 Skeifunni / A4 Smáralind / A4 Hafnarfirði / A4 Akureyri / A4 Egilsstöðum / A4 Selfossi
www.a4.is / Þú getur einnig fylgt okkur á

Facebook

pinterest.com/a4fondur og

instagram.com/a4verslanir

30

L í f ið ∙ F R É TT A B L A ðið

28. september 2016

MIÐVIKUDAGUR

Við höfum endurskapað heilsudýnuna. Aftur.

Rennilásinn er líklega það eina sem við endurhönnuðum ekki.

25%
T E M P U R-D A G A R

A F S L ÁT T U R

SÍÐUSTU DAGAR

Háþróað
TEMPUR® efni

Precision™
Micro gormar

NÝJA TEMPUR® Hybrid heilsudýnan

Með því að sameina háþróaða TEMPUR® efnið og
hina vönduðu Precision™ micro gorma aðlagar
®
nýja TEMPUR Hybrid heilsudýnan sig fullkomlega að líkama þínum
og bregst við hreyfingum þínum þannig að þú upplifir réttan
stuðning og hámarksþægindi.
Til enn frekari þægindaauka er dýnan klædd QuickRefresh™
áklæði sem taka má af með rennilás og þvo.

TEMPUR® HYBRID HEILSUDÝNAN
Frumlegasta hönnun TEMPUR til þessa!

QUICKREFRESH™ ÁKL ÆÐI

Rennilás gerir það afar einfalt er að taka
QuickRefresh áklæðið af dýnunni og þvo.

Styrmir Guðmundsson ásamt börnum sínum, Freyju og Ými. Styrmir vildi kenna þeim á hjólabretti og ákvað að smíða hjólabrettaramp í bænum þar sem þau búa.

Brettamenningunni
í Gautlandi bjargað

Smiðurinn og hjólabrettakappinn Styrmir Guðmundsson vildi
kenna börnum sínum á hjólabretti og tók að sér að smíða tvo
hjólabrettarampa í sveitarfélaginu Bengtsfors í Svíþjóð.

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið
Fréttablaðið í heild
sinni á Vísi og í
Fréttablaðs-appinu
Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

... allt sem þú þarft

„Ég flutti til bæjarins Dals Långed
í Svíþjóð ásamt fjölskyldu minni
fyrir rúmum tveimur árum til
þess að læra húsgagnaviðgerðir og
smíði. Ég er sjálfur gamall skeitari
og langaði til að kenna krökkunum
mínum á hjólabretti en hér var
engin aðstaða fyrir þau til að æfa
sig. Þannig kom hugmyndin til og
þá var bara að redda þessu sjálfur.
Nokkrum fundum síðar var ég
kominn í samstarf með sveitafélaginu sem borgaði brúsann. Fyrst
smíðaði ég lítið skate-park í næsta
bæ og í kjölfarið byggði ég pall sem
stendur við leiksvæðið í hverfinu
í bænum okkar,“ segir smiðurinn
og hjólabrettakappinn Styrmir
Guðmundsson sem á heiðurinn af
tveimur hjólabrettarömpum sem
risið hafa í sumar í sveitarfélaginu

Krökkunum í
hverfinu þykir
agalega gaman þegar
pabbinn sem smíðaði rampinn kemur og rennir sér.

Bengtsfors í Gautlandi í suðurhluta
Svíþjóðar.
Ramparnir hafi vakið nokkra
athygli fjölmiðla á svæðinu sem
hafa fjallað töluvert um verkefnið,
bæði sjónvarp og dagblöð.
Þó að pallarnir séu helst nýttir af
ungviðinu í bænum þá koma einnig eldri hjólabrettaiðkendur til þess
að njóta þeirra, og auðvitað Styrmir
sjálfur. „Krökkunum í hverfinu
þykir agalega gaman þegar pabb-

inn sem smíðaði rampinn kemur
og rennir sér.“
Fleiri verkefni hafa boðist Styrmi
í kjölfarið, meðal annars það að
halda smíðanámskeið fyrir krakka
í haustfríinu. „Þá ætlum við að
smíða eitthvað frá grunni. Það fer í
taugarnar á mér hversu mikið er af
óæskilegum og óumhverfisvænum
efnum á borð við plast í leikföngum
og öðru sem markaðssett er fyrir
börn. Mig langar því að kynna náttúrulegan efnivið fyrir krökkum og
um leið sýna þeim að maður getur
smíðað allt sem maður vill.“
Þegar hann er að lokum spurður
hvort fjölskyldan ætli að flytja aftur
heim til Íslands, svarar hann einfaldlega: „Það verða næstu kosningar á Íslandi að leiða í ljós.“
sara@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Svanur Valgeirsson svanur@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hafsteinn Hafsteinsson hafsteinn@365.is, Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@365.is, Örn Geirsson orn.geirsson@365.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI
512-5402: Atli Bergmann atli.bergmann@365.is, Jóhann Waage johannwaage@365.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@365.is, Ólafur H. Hákonarson olafurh@365.is, FÓLK OG
SÉRBLÖÐ EFNI: Sólveig Gísladóttir solveig@365.is og Vera Einarsdóttir vera@365.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@365.is,
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@365.is, Sigrún Helga Guðmundsdóttir sigrunh@365.is

ÚRVAL NOTAÐRA BÍLA
BÍLALAND BÝÐUR BÍLA Á FRÁBÆRUM KJÖRUM! KOMDU
STRAX Í DAG OG TRYGGÐU ÞÉR GÓÐAN BÍL FRÁ BÍLALANDI!
Rnr. 370164

Rnr. 370163

Range Rover Sport HSE.
Nýskr. 01/15, ekinn 25 þ.km,
dísil, sjálfskiptur

HONDA CRV Elegance.
Nýskr. 01/15, ekinn 20 þ.km,
dísil, beinskiptur.

BMW X1 Xdrive18d.
Nýskr. 03/16, ekinn 8 þ.km,
dísil, beinskiptur.

RENAULT Captur Dynamic.
Nýskr. 09/15, ekinn 16 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

BMW 520d Xdrive F10.
Nýskr. 04/14, ekinn 73 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

VERÐ 15.890 þús. kr.

VERÐ 5.480 þús. kr.

VERÐ 5.990 þús. kr.

VERÐ 3.190 þús. kr.

VERÐ 7.290 þús. kr.

Staðsetning: Klettháls 11

Staðsetning: GE bílar, Keflavík

Rnr. 152476

Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 152353

Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 283944

Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 143683

Rnr. 330334

HYUNDAI I10 Comfort.
Nýskr. 05/14, ekinn 13 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

KIA Sportage EX.
Nýskr. 05/15, ekinn 57 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

Discovery Sport HSE.
Nýskr. 11/15, ekinn 5 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

KIA Ceed LX.
Nýskr. 05/15, ekinn 30 þ.km,
dísil, beinskiptur.

NISSAN Note Acenta Plus.
Nýskr. 12/15, ekinn 13 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ 1.790 þús. kr.

VERÐ 5.290 þús. kr.

VERÐ 9.890 þús. kr.

VERÐ 2.970 þús. kr.

VERÐ 2.890 þús. kr.

Staðsetning: Klettháls 11

Staðsetning: IB, Selfossi

Rnr. 192191

Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 152432

Staðsetning: Bílás, Akranesi

Rnr. 121039

Staðsetning: IB, Selfossi

Rnr. 121088

Rnr. 152427

TOYOTA Auris SOL.
Nýskr. 09/14, ekinn 41 þ.km,
dísil, beinskiptur.

TOYOTA Avensis Wagon Live.
Nýskr. 05/15, ekinn 33 þ.km,
bensín, beinskiptur.

FORD Mondeo Titanium.
Nýskr. 08/12, ekinn 67 þ.km,
dísil, sjálfskiptur

KIA Soul EX.
Nýskr. 03/15, ekinn 48 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

NISSAN Qashqai SE.
Nýskr. 10/13, ekinn 109 þ.km,
dísil, beinskiptur.

VERÐ 2.890 þús. kr.

VERÐ 3.390 ÞÚS. KR.

VERÐ 3.290 þús. kr.

VERÐ 3.290 þús. kr.

VERÐ 3.220 þús. kr.

Staðsetning: Hyundai, Kauptúni 1

Staðsetning: GE bílar Keflavík

Rnr. 283739

Staðsetning: Hyundai, Kauptúni 1

Rnr. 370152

Staðsetning: Hyundai, Kauptúni 1

Rnr. 283890

Staðsetning: Klettháls 11

Rnr. 121098

Rnr. 320645

NISSAN X-Trail SE.
Nýskr. 08/12, ekinn 104 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

RENAULT Megane Berline.
Nýskr. 05/14, ekinn 47 þ.km,
dísil, beinskiptur.

NISSAN Juke Acenta.
Nýskr. 07/15, ekinn 12 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

RENAULT Kangoo Fólksbíll.
Nýskr. 07/14, ekinn 42 þ.km,
dísil, beinskiptur

CHEVROLET Aveo LTZ.
Nýskr. 12/12, ekinn 103 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

VERÐ 3.990 þús. kr.

VERÐ 2.390 þús. kr.

VERÐ 3.290 þús. kr.

VERÐ 2.550 þús. kr.

VERÐ 1.370 þús. kr.

Staðsetning: Klettháls 11

Staðsetning: Klettháls 11

NÝ HEIMASÍÐA
STÆRRI BÍLAMYNDIR

www.bilaland.is

Staðsetning: Klettháls 11

Staðsetning: Bílás, Akranesi

Staðsetning: Klettháls 11

Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík og
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
Opið frá kl. 9-18 og á laugardögum frá kl. 12-16.

www.facebook.com/bilaland.is

NM77520

Rnr. 320648

ENNEMM / SÍA /

Rnr. 143721

Birt með fyrirvara á verðbreytingum, innsláttarvillum og myndbrengli.

Rnr. 320647

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5000
Ritstjórn 512 5200  Fax: 512 5301  ritstjorn@frettabladid.is

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

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

Bakþankar

Kristínar
Ólafsdóttur

Brostu nú fyrir
mig, elskan

F

orsetaframbjóðendur tveggja
stærstu flokka í Bandaríkjunum öttu nýlega kappi
í skjóli ræðupúlts. Fjöldi fólks
fylgdist með og fjöldi fólks þrykkti
enn fremur skoðunum sínum á
frammistöðu frambjóðendanna
út á veraldarvefinn. Og fjöldi fólks
fann sig knúinn til að gera athugasemdir við svipbrigðin á andliti
Hillary Clinton.
Clinton þykir ýmist brosa of
lítið, vegna þess að þegar konur
eru ekki auðmjúkar, móðurlegar
og blíðar á svip með brosviprur
um augun hljóta þær að vera sálarlaus vélmenni, eða of mikið, sem
gefur væntanlega til kynna að ekki
sé hægt að taka hana alvarlega.
Hún er að gefa öllum strákunum
undir fótinn. Kannski svolítið vitlaus. Lætur vaða yfir sig.
Ég ímynda mér alltaf að þeir sem
agnúast út í konur á þennan hátt
séu sömu mennirnir og sitja gleiðir
á kaffihúsum og smella fingrunum í átt að þjónustustúlkunni
og orga „FRÖKEN! Færðu mér
PEPSI! STRAX!“ og klípa í rassinn
á henni þegar hún snýr sér við.
Eða strákarnir á Prikinu sem vilja
endilega kaupa handa manni bjór
og maður segir „nei, takk“ en þeir
kaupa hann samt og fara svo í fýlu
þegar maður sest hjá vinkonum
sínum en fer ekki beinustu leið
heim að sofa hjá þeim.
En þetta eru ekki bara þeir. Þetta
eru alls konar menn. Blaðamenn,
stjórnmálamenn, feður, bræður,
synir. Flottir og klárir menn í samfélagi sem segir að konur skuldi
þeim einhverja ákveðna hegðun.
Og þetta gildir jafnt um stelpuna
sem færir þér Pepsi og konuna sem
sækist eftir valdamesta embætti á
þessari guðsvoluðu jörð. Þær skulu
brosa hæfilega.
Ekki of lítið. Ekki of mikið.
Hæfilega.

KÚLTÚR & KRÆSINGAR!

BARCEL ONA

7.999kr.
*

frá

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

BÓKAÐU NÚNA Á WOWAIR.IS
Öll helstu tilþriﬁn og mörkin!

Skotheldur sportpakki sem þú færð bara í kvöldfréttum Stöðvar 2

KATRÍNARTÚNI 12 WOWAIR.IS WOWAIR@WOWAIR.IS

*Nóvember - desember ‘16. Verð miðast við flug aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró.

