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eFnahagsMál  Erfitt getur reynst að 
verjast skipulögðum og einbeittum 
vilja til að beita blekkingum. Þetta 
segir Jónas Fr. Jónsson, fyrrverandi 
forstjóri Fjármálaeftirlitsins (FME), 
aðspurður hvort flétta á borð við 
þá sem var spunnin í tengslum við 
söluna á Búnaðarbankanum gæti 
endurtekið sig í Arion banka, þar 
sem hópur vogunarsjóða fer nú með 
stóran hlut.

Benedikt Jóhannesson fjármála-
ráðherra hefur sagt nauðsynlegt að 

fá nánari upplýsingar um hverjir 
standi að baki kaupum á 30 pró-
senta hlut í Arion banka. Nú spyrji 
sig allir hvort þarna sé einhver 
lundaflétta í gangi. Þingmenn hafa 
einnig lýst yfir áhyggjum og kallað 
eftir frekari upplýsingum um nýja 
eigendur Arion banka.

„Ef það er eitthvert baksamkomu-
lag sem er vel skipulagt og falið, 
þá er mjög erfitt að finna út úr því 
nema menn detti niður á einhverjar 
upplýsingar. Það kemur þó venju-

lega ekki upp fyrr en einhverju síðar 
þegar eitthvað gerist,“ segir Jónas Fr.

Unnur Gunnarsdóttir, núverandi  
forstjóri FME, segir eftirlitið betur í 
stakk búið nú að bregðast við blekk-
ingum eins og þeim sem stundaðar 
voru í Lundafléttunni svokölluðu 
þegar Búnaðarbankinn var seldur.

„Við erum reynslunni ríkari nú en 
fyrir fjórtán árum,“ segir Unnur. 

Á meðal þeirra þingmanna sem 
fylgjast grannt með gangi mála er 
Lilja Alfreðsdóttir. Í samtali við 

Fréttablaðið segist hún hugsi yfir 
svörum FME um að Vogunarsjóðirnir 
þrír fari ekki með virkan eignarhlut. 
Það er byggt á því að hver og einn á 
minna en 10% í bankanum. FME 
segir þar að auki að sjóðirnir hafi 
ekki haft með sér formlegt samstarf 
við kaupin, en slíkt samstarf myndi 
þýða að eignarhluturinn væri virkur. 
„Ég þarf að sjá greininguna hjá Fjár-
málaeftirlitinu og frekari skýringar 
til þess að sjá að þetta séu ekki virkir 
eigendur,“ segir Lilja. – sg / sjá bls. 6

Segir erfitt fyrir FME að koma í 
veg fyrir aðra lundafléttu
Jónas Fr. Jónsson, fyrrverandi forstjóri Fjármálaeftirlitsins, telur að við söluna á Arion geti reynst erfitt að 
verjast baksamkomulagi sem er vel skipulagt og falið líkt og við söluna á Búnaðarbankanum. Núverandi 
forstjóri segir FME betur í stakk búið en þá. Lilja Alfreðsdóttir vill skýringar á virku eignarhaldi Arion.

Í dag er Fréttablaðið

sKOðun Kári Stefánsson skrifar 
Bjarna Benediktssyni. 13

lÍFið Ari Jósepsson segist hafa 
verið rekinn úr Leikhópnum . 30
Menning Sögustundir og 
mynda grúsk í Norræna húsinu. 
22
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ViðsKipti Bandaríski vogunar-
sjóðurinn Taconic Capital, sem 
keypti megnið af sex prósenta 
hlut Seðlabankans í Kaupþingi í 
nóvember í fyrra fyrir samtals 19 
milljarða, hafði fáum vikum áður 
lýst því opinberlega  yfir að  hann 
teldi bréf Kaupþings talsvert undir-
verðlögð í viðskiptum á eftirmark-
aði. Seðlabankinn varð af 4 til 6 
milljörðum þegar bréf Kaupþings 
hækkuðu í virði tveimur mánuðum 
síðar um liðlega 30 prósent eftir að 
Deutsche Bank samþykkti að ljúka 
ágreiningsmáli við Kaupþing með 
50 milljarða eingreiðslu.

Við ákvörðun um að selja í Kaup-
þingi  undir lok síðasta árs horfði 
Seðlabankinn meðal annars til 
þess, samkvæmt heimildum Mark-
aðarins, að hann taldi óheppilegt að 
vera hluthafi í Kaupþingi samhliða 
sölu félagins á hlut í Arion banka. 
Með því að losa um allan hlut sinn 
væri ekki hægt að halda því fram 
að stjórnvöld hefðu í reynd óbeina 
aðkomu að söluferli Arion banka. 
– hae / sjá Markaðinn

Taldi bréfin 
í Kaupþingi 
undirverðlögð

19 
milljarða fékk Seðlabankinn 
fyrir hlut sinn í Kaupþingi. 

dóMsMál Illa gengur að innheimta 
sektir hér á landi sem einstaklingar 
hafa verið dæmdir til að greiða. Því 
hærri sem upphæðin er, því verr 
gengur að innheimta.

Sektir sem komnar eru í vanskil 
nema 3,2 milljörðum króna. Illa 
gengur að innheimta sektirnar.

Sé sektin yfir átta milljónir er 
innheimtuhlutfallið aðeins 5% en 
25-35% fyrir smærri sektir. Þetta 
kemur fram í fjármálaáætlun ríkisins.

Vinnuhópur er starfandi til að 
skoða skilvirkari innheimtuúrræði 
og á að skila tillögum að breytingum.
– bb

Skuldum marga 
milljarða í sektir

sÝrland Öll spjót beinast að Bashar 
al-Assad, forseta Sýrlands, eftir að 
efnavopnum var beitt gegn almenn-
um borgurum í smábæ í landinu í 
gær. Grunur leikur á að sprengjum 
hafi sérstaklega verið varpað á spít-
ala í bænum.

Bandaríkin, Frakkland og Bret-
land eru í hópi þjóða sem fordæmt 
hafa árásina. Benda þau fingri 
sínum á stjórnarherinn. Yfirmenn 
hersins segja hins vegar að upp-
reisnarmenn hafi verið að verki.

Sameinuðu þjóðirnar hafa gefið 
út að atvikið verði rannsakað sem 
mögulegur stríðsglæpur og boðað 
hefur verið til neyðarfundar í 
Öryggisráði SÞ í dag. Talið er víst að 
Rússar og Kínverjar beiti neitunar-
valdi.  – jóe / sjá síðu 10

Öryggisráðið 
fundar vegna 
efnaárásar

Ung stúlka fær aðhlynningu á sjúkrahúsi eftir að hafa komist í tæri við saríngas sem sýrlenskir stjórnarher-
menn eru sagðir hafa varpað á bæinn Khan Sheikhoun í gær. Hún komast lífs af en minnst 58 létust, þar af ellefu 
börn. Þetta er mannskæðasta efnavopnaárásin í Sýrlandi síðan í ágúst 2013.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA



Finnst fjárveitingin móðgun við samtökin

Forstöðufólk og skjólstæðingar Hugarafls mótmæltu fyrir utan velferðarráðuneytið í gær lágri fjárveitingu sem samtökunum er ætluð á árinu. 
Hugarafl fær 1,5 milljónir frá ríkinu á þessu ári og er það mat samtakanna að sú upphæð sé allt of lág. Í tilkynningu frá þeim segir að fjárveitingin sé 
vanvirðing í garð Hugarafls sem hafi lagt gríðarlega mikið af mörkum til geðheilbrigðiskerfisins undanfarin fjórtán ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Veður

Ákveðin austanátt með slyddu 
eða snjókomu, fyrst suðvestan til 
á landinu. Víða rigning á Suður- og 
Vesturlandi síðdegis. Heldur hlýnandi.  
sjá síðu 20

Verði þér að Góu

Ferðamennska Nicole var hér á 
fimm daga ferðalagi með vinkon-
um sínum, Calyn Pettit og Megan 
DeMarco, og slysið varð næstsíðasta 
daginn þeirra. Hún varð fyrst til að 
koma sér í sundbolinn í Reykjadal 
og fór af stað til að baða sig. „Ég hélt 
að yfirborðið væri hart en svo var 
ekki og ég sökk upp að hné. Það 
voru eins og milljón hnífar væru að 
stinga mig á sama tíma. Ég öskraði 
af lífs og sálarkröftum að ég væri 
að brenna. Vinkonur mínar voru 
fljótar að koma að og drógu mig upp 
úr. En þetta var lengi að líða.

Ég sat, horfði á fótinn og sá skinn-
ið detta af honum. Sársaukinn var 
ótrúlegur. Liturinn á löppinni var 
mjög undarlegur og það leið fljótt 
yfir mig vegna sársaukans.“

Fólk dreif að en enginn hafði neitt 
meðferðis til þess að sinna svo alvar-
legu brunasári. Fjórir menn, ákváðu 
að bera hana niður því hún þyrfti að 
komast strax undir læknishendur. 
Ekkert símasamband er í Reykjadal 
og hljóp Calyn á undan til að geta 
hringt eftir aðstoð.

„Það tók tvo og hálfan tíma frá 
því að ég brenndist þangað til ég var 
komin á sjúkrahús í Reykjavík. Einn 
sem bar mig niður og aðstoðaði á 
slysstað, Lee Ricasa, er sjúkraflutn-
ingamaður. Hann er frá Kaliforníu. 
Ég man ekki mikið eftir ferðinni 
niður því það var alltaf að líða yfir 
mig en ég man að ég spurði hann 
einu sinni með tárvot augun hvort 
ég væri að deyja. Hann svaraði: Ekki 
á minni vakt. Þá leið mér betur.“

Nicole frétti síðar að á leiðinni 
niður hefði íslenskur strákur orðið 
á vegi þeirra en hann var að æfa 
sig við björgunarstörf og hafði tal-

stöð í sínum fórum. Hann kallaði 
eftir frekari aðstoð. „Ég man þegar 
ég kom á sjúkrahúsið og læknirinn 
var að pilla skinnið af fætinum að ég 
bað til Guðs að ég myndi ekki missa 

fótinn.
En umönnunin sem ég fékk á 

Íslandi var stórkostleg. Það voru 
allir svo góðir og pössuðu að mér 
liði sem best. Þau spiluðu meira að 
segja skemmtileg lög þegar þau voru 
að kæla fótinn.“

Í samráði við lækna flaug hún 
aftur heim til Kanada daginn eftir og 
er í meðferð þar. Hún er nýlega farin 
að geta gengið á ný, hefur farið í þó 
nokkrar aðgerðir og er í örameð-
ferð. Hún vill þó koma aftur. „Það 
eru nokkrir hlutir sem ég á eftir á 
Íslandi. En landið er eitt fallegasta 
land sem ég hef komið til og ég hef 
ferðast til yfir 70 landa.“  
 benediktboas@365.is

Hélt að hún myndi 
deyja í Reykjadal 
Nicole Rakowski, 24 ára kona frá í Kanada, fékk annars og þriðja stigs bruna 
þegar hún steig í sjóðheitan hver í Reykjadal. Hún er þakklát fólkinu sem kom 
að björgun hennar og segir tímann á Íslandi hafa verið einstakan.

Nicole á bakinu á slökkviliðsmanninum Lee Ricasa sem var einn af þeim sem 
báru hana niður að björgunarsveitunum. 

Ég sat, horfði á 
fótinn og sá skinnið 

detta af honum. Sársaukinn 
var ótrúlegur.

Nicole Rakowski ferðalangur

Jón Steindór Valdimarsson, þing-
maður Viðreisnar, mun stýra vinnu 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 
við að fara yfir skýrslu rannsóknar-
nefndar Alþingis um einkavæðingu 
Búnaðarbankans. Þetta var ákveðið 
á fundi nefndarinnar í gær.

Fréttablaðið hafði áður greint frá 
því að Svandís Svavarsdóttir teldi 
óheppilegt að Brynjar Níelsson, 
formaður stjórnskipunar- og eftir-
litsnefndar, leiddi vinnu nefndar-
innar í þessu máli. Ástæðan er sú að 
Brynjar var verjandi Bjarka Diego 
þegar sakamál tengd Kaupþingi 
voru til rannsóknar hjá Sérstökum 
saksóknara. .

S a m k v æ m t  l ö g u m  u m 
rannsóknar nefndir Alþingis á 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd 
að fjalla um skýrsluna og draga 
af henni ályktanir, sem geta verið 
leiðbeiningar til þingsins eða fram-
kvæmdavaldsins um breytta löggjöf 
eða breytta framkvæmd. – jhh

Jón Steindór 
leysir Brynjar af

alþingi Frumvarpi Þorsteins Víg-
lundssonar, félags- og húsnæðis-
málaráðherra, um jafnlaunavottun 
var dreift á Alþingi í gær. 

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
á dögunum munu fyrirtæki og 
stofnanir með 25 eða fleiri starfs-
menn þurfa að undirgangast ákveð-
ið vottunarferli til að leiða í ljós 
hvort þar ríki launajafnrétti. 

Í greinargerð kemur fram að 
frumvarpið nær til 1.180 atvinnu-
rekenda og alls um 147 þúsund 
launamanna sem jafngildir um 80 
prósentum þeirra sem virkir eru á 
vinnumarkaði. – jhh

Vottun snertir  
80% launþega

Jón Steindór 
Valdimarsson, 
þingmaður Við-
reisnar  

ViðskiPTi „Kaupin eru ekki endan-
lega gengin í gegn þar sem ýmsir 
eiga forkaupsrétt,“ segir Eyþór 
Arnalds en hann hefur náð sam-
komulagi um kaup á rúmlega fjórð-
ungshlut í Árvakri, útgáfufélagi 
Morgunblaðsins. Kaupverðið er 
trúnaðarmál.

Eyþór kaupir 18,43 prósenta hlut 
Samherja, 6,14 prósent af Síldar-
vinnslunni og 2,05 prósent af Vísi 
hf. Alls eru það 26,62 prósent Árvak-
urs. Eyþór segir að hann vonist til að 
enginn neyti forkaupsréttar síns.

„Að óbreyttu á ég um fjórðungs-
hlut og ef þetta gengur eftir, sem ég 
vona, mun ég vinna að því að efla 
Morgunblaðið með þeim sem eru 
þar fyrir. Ég ætla mér ekki að mæta 
og segja öðrum fyrir verkum, heldur 
halda áfram því góða starfi sem 
þarna hefur verið unnið í samráði 
við aðra,“ segir Eyþór. – jóe

Kaupverðið 
trúnaðarmál
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Eigum Jeep® Grand Cherokee 
Limited og Overland dísel og 
bensín til afgreiðslu strax.

Verðlaunaðasti og einn öflugasti 
jeppi sem framleiddur hefur verið.
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Viðskipti Þóknunargreiðsla Sam-
vinnutrygginga, vegna ráðgjafar 
franska bankans Société Générale 
við kaupin á Búnaðarbankanum 
árið 2003, var greidd til félags í eigu 
Ólafs Ólafssonar. Stjórn Samvinnu-
trygginga hafði ekkert fast í hendi 
um aðkomu bankans að kaupunum. 
Þetta fullyrðir Benedikt Sigurðar-
son, fyrrverandi stjórnarmaður í 
Samvinnutryggingum, en hann tók 
sæti í stjórn skömmu eftir að kaupin 
voru um garð gengin. Eins og fram 
hefur komið í skýrslu rannsóknar-
nefndar Alþingis var lengst af gefið 
í skyn að franski bankinn tæki þátt 
í kaupunum en það var dregið til 
baka um miðjan desember 2002.

Benedikt var stjórnarformaður 
KEA árið 2002 sem var hluti af Kald-
baki sem gerði tilraun til að kaupa 
hlut í Búnaðarbankanum en laut í 
lægra haldi fyrir S-hópnum. Kaupin 
voru undirrituð 16. janúar 2003 og 
Benedikt settist í stjórn Samvinnu-
trygginga í maí það sama ár. „Við 
höfðum strax efasemdir um að 
Société Générale væri yfirhöfuð að 
taka þátt í bankakaupum á Íslandi. 
Það er yfirleitt ekki þannig að ein-
hver minniháttar útibússkrifstofa 
komi fram fyrir hönd stórs banka af 
þessu tagi til að kaupa banka í öðru 
ríki,“ segir Benedikt og vísar til þess 
að fulltrúar Société Générale, Ralf 
Darpe og Michael Sautter, unnu 
báðir í útibúi bankans í Frankfurt í 
Þýskalandi.

Óundirrituð drög að bréfi
„Þegar ég kom svo inn í stjórn spurð-
ist ég sérstaklega fyrir um á grund-
velli hvaða gagna hefðu verið teknar 
ákvarðanir á vettvangi stjórnarinnar. 
Á þessum sama fundi lá fyrir árs-
reikningur frá 2002 þar sem var ótrú-
lega há upphæð í einhverjar þókn-
anir og ég óskaði sundur liðunar á 
þeim,“ segir Benedikt.

Fram hefur komið að franski 
bankinn hafi fengið 300 milljónir 
fyrir ráðgjafarstörf sín. Benedikt 
minnir að hlutur Samvinnutrygg-
inga hafi verið rúmar 60 millj-
ónir króna. „Ég fékk þá upplýst að 
þetta væru þóknanir til félags með 
skrýtnu nafni í Lúxemborg. Þegar 
ég spyr hvers vegna þetta sé ekki 
greitt til Société Générale fæ ég þau 
svör að það sé vegna þess að Ólafur 
Ólafsson hafi verið milligöngu-
maður og hann hafi tekið við þess-
ari greiðslu.“

Benedikt óskaði þá eftir gögnum 
eða samningi um þjónustu franska 
bankans við fyrirtækið. „Ég fékk 
ekkert afrit því bréf franska bank-
ans var eingöngu sýnt á fundinum 
en ekki varðveitt sem hluti af skjöl-
um Samvinnutrygginga. Það stað-
festi fyrir mér það sem við héldum 
allan tímann, að þeir voru ekki 
með nein staðfest samskipti við 
þennan stórbanka.“ Þetta fær stoð 
í skýrslu Lagastofnunar Háskóla 
Íslands um starfsemi Samvinnu-
trygginga frá 2009. Þar kemur 
fram að á fundi fyrirtækisins 
þann 5. desember 2002 hafi verið 
lögð fram drög að bréfi frá Société 
Générale sem væri bæði ódagsett 
og óundirritað.

Fulltrúar Kaldbaks greindu Val-
gerði Sverrisdóttur, þá iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra, frá þessu strax 
og þetta varð ljóst. „Hún skellti á 
okkur hurðum og sakaði okkur um 
að við værum að bera sakir á aðra.“

Engin svör frá SG
Ralf Darpe er enn starfsmaður 
Société Générale. Í skýrslu rann-
sóknarnefndar Alþingis um kaupin 
á Búnaðarbankanum er vitnað til 
þess að hann og Michael Sautter 
hafi fyrst og fremst verið per-
sónulegir viðskiptafélagar Ólafs 
Ólafssonar. Í skýrslunni er jafn-
framt vitnað til þess að bréf hafi 
borist frá Michael Sautter þar sem 
fram hafi komið að þeir myndu 
veita  S-hópnum ráðgjöf og kæmu 
hugsanlega að kaupunum. Þátttaka 
bankans var þó snarlega dregin til 
baka 11. desember 2002 og sagði 
Ralf Darpe þá að ástæður þess væru 
stjórnmálalegs eðlis og að Société 
Générale vildi halda stjórnmálum 
og viðskiptum aðskildum.

Rannsóknarnefnd Alþingis tók 
einnig skýrslu af Kristjáni Lofts-
syni, sem tók þátt í S-hópnum, um 
aðkomu franska bankans. Þar segir: 
„Ja, þeir hættu þarna í bankanum 

á eftir. Þeir urðu svo svekktir, alla-
vegana hann Sautter, hann bara 
hætti.“ Michael Sautter tók síðar 
sæti í stjórn Búnaðarbankans. Í 
skýrslu Sigurjóns Árnasonar fyrir 

rannsóknarnefnd Alþingis árið 
2009 kom fram að Michael Sautter 
hafi verið nýhættur hjá franska 
bankanum og farinn að starfa á 
eigin vegum þegar viðskiptin áttu 
sér stað.

Rannsóknarnefnd Alþingis 
reyndi að fá staðfest hvort Mic-
hael Sautter hefði starfað fyrir 
hönd bankans á þeim tíma sem 
kaupin áttu sér stað en fékk engin 
svör þess efnis. Í desember 2002 
fékk Árni Snævarr, þá fréttamaður 
á fréttastofu Stöðvar 2, þau svör frá 
franska bankanum Société Génér-
ale að enginn frá höfuðstöðvum 
bankans hefði umboð til að taka 
þátt í fjárfestingum í íslenskum 
banka. Slíkar fjárfestingar yrðu 
aðeins gerðar á vegum höfuð-
stöðva bankans. Vert er að taka 
fram að Fréttablaðið hefur engin 
svör fengið frá Société Générale um 
aðkomu bankans að viðskiptunum 
fyrir fjórtán árum.

Ólafur sagður hafa þegið háa þóknun
Fyrrverandi stjórnarmaður Samvinnutrygginga fullyrðir að há þóknun sem greidd var í tengslum við kaup S-hópsins hafi runnið inn á 
reikning Ólafs Ólafssonar. Félagar í Kaldbaki, sem einnig buðu í Búnaðarbankann, upplýstu Valgerði Sverrisdóttur um málið.

Benedikt fullyrðir að Valgerði Sverrisdóttur hafi verið greint frá málinu en hún hafi sakað hann um að koma vondu orði á Ólaf Ólafsson. FréttaBlaðið/VilhElm

Snærós  
Sindradóttir
snaeros@frettabladid.is

 Þegar ég spyr hvers 
vegna þetta sé ekki 

greitt til Sociéte Générale fæ 
ég þau svör að það sé vegna 
þess að Ólafur Ólafsson hafi 
verið milligöngumaður og 
hann hafi tekið við þessari 
greiðslu
Benedikt Sigurðar-
son, fyrrverandi 
stjórnarmaður í 
Samvinnutrygg-
ingum
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L-Mesitran 

Náttúruleg  
sáragræðsla 
með hunangi

Vörurnar fást í Lyf og heilsu, Lyfjaveri, Apótekaranum, Hraunbergsapóteki,  
Lyfsalanum Glæsibæ,Akureyrarapóteki, Apóteki Mos og Apóteki Ólafsvíkur. 

Nánari upplýsingar 
fást á www.wh.is.

Skemmtanir
Árshátíðir
Grímuböll
Dimmisjón
ofl. & ofl.

Ykkar skemmtun....
....ok....okkar fókus

- Vanræktu ekki viðhaldið -

Allt til kerrusmíða

www.nordanfiskur.is | 430-1700 | pantanir@nordanfiskur.is

Yfir 300 vörutegundir 
fyrir veitingastaði, 

mötuneyti og fyrir þig !

Efnahagsmál  „Það eru allir mögu-
leikar fyrir hendi til þess að sýna 
hverjir endanlegir eigendur eru að 
baki þessum kaupum. Hluti af okkar 
vinnu er að skoða, rannsaka, kalla á 
og fá upplýsingar um það hverjir eru 
endanlegir eigendur,“ segir Unnur 
Gunnarsdóttir, forstjóri Fjármála-
eftirlitsins, um kaup erlendra vog-
unarsjóða á samtals 29,2 prósenta 
hlut í Arion banka.

Hún telur því öruggt að hægt 
verði að komast að því hverjir 
endan legir eigendur eru að hlut í 
Arion banka, óski vogunarsjóðirnir 
eftir að eignast meira en tíu prósent 
í bankanum og fara þá með virkan 
eignarhlut.

„Það er meira að segja þannig að 
sé einhver hindrun í vegi fyrir því, 
þá er sérstakt lagaákvæði í lögunum 
um fjármálafyrirtæki sem segir að 
upplýsist ekki um raunverulegan 
eiganda þá skuli líta þannig á að 
hann sé ekki hæfur til að vera með 
virkan eignarhlut,“ segir Unnur.

Benedikt Jóhannesson fjármála-
ráðherra  hefur spurt Fjármála-
eftirlitið  um þá aðila sem standa 
að kaupunum á Arion. Hann telur 
svör Fjármálaeftirlitsins rýr og segir 
að það hafi valdið sér vonbrigðum. 
„Ég reyndi að spyrja um allt sem ég 
taldi skipta máli og það kom fátt 
nýtt fram. En mér finnst bragurinn 

á bréfinu vera þannig að þau séu 
ekki komin lengra í sínu mati og 
hugsanlega muni þau meta þetta í 
framtíðinni,“ segir Benedikt.

Jónas Fr. Jónsson, fyrrverandi for-
stjóri Fjármálaeftirlitsins, telur að 
það þurfi að skoða hvort sé kominn 
virkur eignarhlutur hjá vogunar-

sjóðunum með þessum kaupum og 
núverandi aðkomu þeirra að Kaup-
þingi og þeirri fyrirætlun sem virðist 
koma fram í kauprétti að eignast 
meira í bankanum.

„Ég hef ekki séð nein gögn um 
þetta, annað en hefur verið í fjöl-
miðlum, og þetta getur verið svo 
margþætt. Það er spurning hvort sé 
hægt að tengja þessa aðila saman. 
Það er svolítið flóknara, það þarf 
að hafa að myndast samstarf að 
lögum með þeim. Þó að allir kaupi 
á sama tíma þýðir það ekki að þeir 
séu tengdir, en auðvitað þarf FME 
að meta það.“

Lilja Alfreðsdóttir, þingmaður 
Framsóknarflokksins, er hugsi yfir 
svari Fjármálaeftirlitsins við fyrir-
spurn Benedikts. Benedikt spurði 
meðal annars hvort þau fyrirtæki 
eða sjóðir sem keyptu hlut í bank-
anum hefðu haft með sér formlegt 
samstarf við kaupin. Hafi þau gert 
það, mætti spyrja hvort ekki væri 
ástæða til að skoða þau formlega 
sem eiganda virks eignarhluta. „Ég 
þarf að sjá greininguna hjá Fjár-
málaeftirlitinu og frekari skýringar 
til þess að sjá að þetta séu ekki 
virkir eigendur,“ segir Lilja Alfreðs-
dóttir. Efnahags- og viðskiptanefnd 
Alþingis hyggst funda um viðskiptin 
með hlut Arion banka á fundi sínum 
í dag. saeunn@frettabladid.is 

FME telur sig geta 
upplýst um eigendur
Fyrrverandi forstjóri Fjármálaeftirlitsins telur að skoða þurfi hvort kaupendur 
að samtals 29 prósenta hlut í Arion eigi virkan eignarhlut í bankanum. Þing-
maður Framsóknar er hugsi yfir svari FME við fyrirspurn fjármálaráðherra.

Upplýsist ekki um 
raunverulegan 

eiganda þá skuli líta þannig á 
að hann sé ekki hæfur til að 
vera með virkan eignarhlut.
Unnur  
Gunnarsdóttir, 
forstjóri  
Fjármála
eftirlitsins

10% 
hlutur flokkast sem virkur 
eignarhlutur í bankanum

83 
tonn af matvælum fara á ári 
hverju í lífrænan úrgang.

öryggismál Lögð er til grundvallar-
breyting á strandveiðikerfinu í laga-
frumvarpi sex þingmanna Vinstri 
grænna. Þar er lögð til breyting sem 
felur í sér að auka öryggi sjómanna á 
strandveiðibátum með því að binda 
veiðarnar við tólf veiðidaga innan 
hvers mánaðar og svæðis.

Lilja Rafney Magnúsdóttir, þing-
maður Vinstri grænna, er fyrsti 
flutningsmaður málsins, en þar 
segir í greinargerð að sá „ágalli 
hefur verið á gildandi fyrirkomu-
lagi að veiðarnar hafa verið það 
sem kallað er „ólympískar“ sem 
birtist í því að sjómenn hafa keppst 
um að ná þeim afla sem heimilað er 
á sem skemmstum tíma og áður en 
aflaheimildin yrði upp urin. Þetta 
hefur leitt til þess að stundum hafa 
menn róið á minni bátum þótt ekki 
viðraði til þess og fylgir því að sjálf-
sögðu aukin slysahætta. Með þeirri 
breytingu sem hér er lögð til ætti 
að vera dregið mjög úr hvata til 
„ólympískrar“ sóknar og þar með 
slysahættu.“

Í stað þessa fyrirkomulags verði 
heimilt að stunda veiðar í tólf daga 
í hverjum mánuði.

Strandveiðar hafa verið stund-
aðar frá því í júní 2009. Frá árinu 

2010 hafa að meðaltali 682 bátar 
stundað strandveiðar ár hvert. Frá 
árinu 2011 hafa strandveiðar skilað 
rúmum frá 7.000 tonnum til 8.555 
tonna árið 2016. Segir í frumvarp-
inu að frá árinu 2011 hafi þorsk-

afli í strandveiðum því ekki fylgt 
aukningu heildarafla. Alls 7.968 
tonn á tímabilinu vantar þar upp 
á því árið 2011 var heildarþorskafli 
169.600 tonn en rúm 250.000 tonn 
í fyrra. – shá

Vilja auka öryggi á strandveiðum

Að meðaltali eru strandveiðar stundaðar á 683 bátum árlega. FréttAblAðið/SteFán

UmhvErfismál   Matvöruverslanir 
landsins hafa í auknum mæli reynt 
að fyrirbyggja matarsóun. Þó er enn 
langt í land, en matvöruverslanirnar 
fleygja hundruðum kílóa á viku. 
Þetta kemur fram í grein í Neyt-
endablaðinu.

Samkvæmt svörum frá Krón-
unni nemur lífrænn úrgangur hjá 
keðjunni 1,5 tonnum á viku, eða 83 
tonnum á ári, en fer ört minnkandi 
vegna átaksins „Minnkum mat-
arsóun“ sem Krónan réðst í. Vöru-
skil hjá Krónunni til ferskvörubirgja 

munu vera undir einu prósenti af 
vörukaupum og af því er meira en 
helmingur kjúklingur.

Hjá Samkaupum hefur átak gegn 
sóun skilað góðum árangri. Lífrænn 
úrgangur er um 70 tonn á ári og fer 
hann til moltugerðar. Matvæli sem 

eru að renna út á tíma eru seld með 
afslætti.

Í verslunum 10-11 eru um 260 
kíló af lífrænum úrgangi send til 
moltugerðar í hverri viku. En vörur 
sem eru að renna út á tíma eru lækk-
aðar í verði en einnig gefnar til góð-
gerðarmála ef því verður við komið.

Hagkaup býður afslátt á vörum 
sem eru að falla á tíma og í bígerð er 
að gera þessi afsláttarkjör sýnilegri 
með áberandi merkingum. Lífrænn 
úrgangur sem fer í moltugerð er um 
140 tonn á ári. – sg

Verslanir fleygja enn hundruðum kílóa 

5 .  a p r í l  2 0 1 7   m i Ð v i K U D a g U r6 f r é t t i r   ∙   f r é t t a B l a Ð i Ð



E
N

N
E

M
M

 /
 S

ÍA
 /

  
N

M
8

0
6

5
3

 D
a

c
ia

 L
o

g
a

n
 5

x
3

8
 a

lm
e

n
n

 m
a

rs

www.dacia.is

573 lítra farangursými (rúmar 4 golfsett langsum) 
Eyðsla í blönduðum akstri 3,8 L/100 km*

2.540.000þús.

Hlaðinn staðalbúnaði m.a.: Bakkmyndavél, Íslenskt leiðsögukerfi, 7” LED skjár, bakkskynjarar, hraðastillir (Cruise control), 
Bluetooth handfrjáls símabúnaður, útvarp og geislaspilari með USB tengi fyrir MP3 spilara/Ipod, 4 hátalarar, aðgerðahnappar 
í stýri, sex aðgerða aksturstölva, útihitamælir, ræsivörn, loftkæling AC, leðurstýri, litaðar rúður, svart slitsterkt „Compass“ 
tauáklæði, niðurfellanleg aftursæti, hæðarstilling á ökumannssæti, ESC stöðugleikastýring, þokuljós að framan o.m.fl.

Verð kr.

NÝR DACIA LOGAN
NÝ OG ENDURBÆTT INNRÉTTING - BAKKMYNDAVÉL 
SPARNEYTINN - HLAÐINN BÚNAÐI - GÓÐUR Í ENDURSÖLU

* Vi
ðm

ið
un

ar
tö

lu
r f

ra
m

le
ið

an
da

 u
m

 e
ld

sn
ey

tis
no

tk
un

 í 
bl

ön
du

ðu
m

 a
ks

tri
.



orkumál Innan Orkuveitu Reykja
víkur er það dregið stórlega í efa 
að leggja þurfi háspennulínu yfir 
hálendið, eða styrkja byggðalínuna, 
vegna rafbílavæðingar. Mjög er 
dregið í efa að leggja þurfi hálendis
línu yfirhöfuð, og alveg örugglega 
ekki í nánustu framtíð.

Þetta kom fram í máli Bjarna 
Bjarnasonar, forstjóra Orkuveitu 
Reykjavíkur, á ársfundi fyrirtækis
ins á mánudag. Bjarni var þar að 
fjalla um rafbílavæðingu fram
tíðarinnar, en gerði að umtalsefni 
hvernig raforkukerfið er byggt upp 
í því samhengi.

Hann sagði að styrkja þyrfti 
raforkukerfið á Norðurlandi og 
Austurlandi – þar hafi vandi verið 
mikill lengi við að tengja saman 
Fljótsdalsstöð [Kárahnjúka] og 
jarðhitasvæðin fyrir norðan, og 
hugsanlega Blöndu. Þegar það væri 
búið væri komið þúsund megavatta 
kerfi sem væri sterk blanda af jarð
gufu og vatnsafli sem væri æskilegt. 
Það kerfi myndi fullnægja þörfum 
þessa víðfeðma svæðis á flestan 
hátt. Á Suðvesturlandi væri kerfið 
2.000 megavött og mjög góð blanda 
af vatnsafli og jarðvarma – og flest
um ef ekki öllum þörfum svæðisins 
fullnægt til næstu ára.

„Þetta þýðir að engin þörf er 
fyrir hálendislínu, vegna rafbíla, og 
engin þörf á styrkingu byggðalínu 
meðfram ströndum heldur. Við 
drögum líka í efa að hálendislínu 
sé þörf yfir höfuð á næstu árum. 
Hugsanlega þegar til lengri tíma er 
horft, en það er alls ekki komið að 
því að okkar mati í Orkuveitunni,“ 
sagði Bjarni og bætti við að ítrekað 
hefðu verið sendar umsagnir þessa 
efnis til Orkustofnunar og Lands
nets þar sem þessari skoðun hafi 
verið lýst.

Guðmundur Ingi Ásmundsson, 
forstjóri Landsnets, segir aðspurður 
um þessa sýn Orkuveitunnar, sem 
er einn eiganda Landsnets, að hann 
sé henni ekki fyllilega sammála. 
Við fengum 200 athugasemdir við 
kerfisáætlunina sem margar voru 

jákvæðar. Tveir af viðskiptavinum 
Landsnets gerðu hins vegar athuga
semdir við áform um styrkingu 
byggðalínunnar:Norðurál og Orku
veita Reykjavíkur, og dótturfyrir
tæki hennar.

Guðmundur Ingi segir það skýrt 
sem kemur fram í kerfisáætluninni 
hvað verið sé að leggja til; fyrst skuli 
tengja Norðurland og Austurland, 
en þetta kom skýrt fram í máli Guð
mundar Inga á ársfundi Landsnets 
í gær.

„Við erum einfaldlega þeirrar 
skoðunar að það sé nauðsynlegt að 
tengja saman landshlutana, og að 
það sé umhverfisvænsta lausnin. Ef 
það er ekki gert þá eru tveir ágallar; 
nýting virkjananna verður áfram 
ekki nægilega góð. Við erum þá að 
fórna vissum umhverfisgæðum en 
ekki nýta þau til fulls. Áfram verður 
orkusóun í kerfinu. Í öðru lagi yrðu 
öryggismálin ekki nægjanlega góð. 
Við verðum að geta brugðist við og 
flutt orku á milli landshluta þegar 
frávik verða í náttúrunni og nátt
úruhamfarir. Þetta verður að gera í 
sátt við markaðinn og fólkið í land
inu svo orkan verði samkeppnis
hæf,“ segir Guðmundur Ingi og 
bætir við að engin efnisleg rök hafi 
breytt þessari skoðun Landsnets, en 
fjárhagsleg rök séu skoðuð alvarlega 
enda um tugmilljarða fjárfestingar 
að ræða. svavar@frettabladid.is

Telja línu yfir 
hálendið vera 
vera óþarfa
Innan Orkuveitu Reykjavíkur er háspennulína yfir 
hálendið talin ónauðsynleg. Styrkja þurfi kerfið 
milli Norður- og Austurlands, en aðeins innan 
svæðis. Landsnet telur hálendislínu þarfaþing.

Málið hefur verið afar umdeilt um árabil og kannski síðast vegna umræð-
unnar um hálendisþjóðgarð. Fréttablaðið/VilhelM

orkumál „Staðreyndin er sú að í 
raun er ekki til formleg orkustefna 
fyrir Ísland. Ég tel það bagalegt og 
mér finnst mikilvægt að stjórnvöld 
taki af skarið og marki formlega 
orkustefnu til lengri tíma. Sú vinna 
er raunar þegar hafin innan míns 
ráðuneytis,“ sagði Þórdís Kolbrún 
R. Gylfadóttir, ferðamála, iðnaðar 
og nýsköpunarráðherra, á ársfundi 
Landsnets í gær.

Þórdís sagði það jafn mikilvægt 
að hafa langtímastefnu á sviði orku
mála og annarra mikilvægra mála
flokka þar sem slík stefna hefur 

verið mótuð, eins og samgöngu
mála, ferðamála, sjávarútvegs, heil
brigðismála og menntamála.

„Með orkustefnu gefst okkur 
tækifæri til að setja í sameiningu 
fram ákveðna langtímasýn í orku
málum okkar Íslendinga, hvert við 

viljum stefna og hvaða áherslur við 
ætlum að hafa að leiðarljósi,“ sagði 
ráðherra.

Mótun slíkrar stefnu er ekkert 
nýtt. Árið 2009 lagði forveri Þórdís
ar, Katrín Júlíusdóttir, fyrir stýrihóp 
UM mótun heildstæðrar orkustefnu 
fyrir Ísland. Hún lá fyrir árið 2011.

Þórdís telur að í grunninn ríki 
almenn samstaða um þau megin
sjónarmið sem koma myndu fram 
í orkustefnu Íslands. Í grunninn sé 
um að ræða ákveðið jafnvægi milli 
efnahagslegra, samfélagslegra og 
umhverfislegra þátta. – shá

Orkustefnan upp úr skúffunni

Þórdís Kolbrún r. 
Gylfadóttir, ferða-
mála, iðnaðar- og 
nýsköpunarráð-
herra

Við erum einfald-
lega þeirrar skoð-

unar að það sé nauðsynlegt 
að tengja saman landshlut-
ana og að það sé umhverfis-
vænsta lausnin. 

Guðmundur Ingi 
Ásmundsson, for-
stjóri Landsnets
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Nærandi millimál
… er létt mál

Gríptu með þér gríska jógúrt eða kotasælu
Léttmál frá MS eru bragðgóðar nýjungar með 
hreinum grunni og hollum og stökkum toppi. 
Grísk jógúrt með döðlum, möndlum og fræjum 
eða kotasæla með berjum og möndlum. 

möndlur

sólblómafræ

chiafræ

döðlur

grísk jógúrt

graskersfræ
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Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

Nýir og notaðir bílar: 
Söludeildir eru opnar alla virka daga kl. 9-17 
og laugardaga kl. 12-16

ford.is

 
Komdu og tryggðu þér glænýjan Ford Focus 
með 500.000 króna afslætti!

+ 50% AFSLÁTTUR AF AUKAHLUTUM!

Ford Focus er þekktur fyrir frábæra aksturseiginleika og framúrskarandi 
gæði. Hann er ríkulega búinn, með fimm stjörnu öryggi, Bluetooth 
samskiptakerfi, upphitanlegri framrúðu, á hagstæðu verði og er ódýr í 
rekstri. Þú upplifir akstursgleði í Focus og páskafríið verður gleðin ein. 

Tilboðið gildir til og með 12. apríl. Miðað er við Ford Focus Trend Edition 
sem til eru á lager og afhendast fyrir páska. 
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Sýrland Að minnsta kosti 58 fór-
ust í árás á sýrlenska bæinn Khan 
Sheikhoun í gær, þar af ellefu börn. 
Bærinn sem um ræðir er undir 
stjórn uppreisnarmanna.

Samtökin Syrian Observatory for 
Human Rights, sem fylgjast með 
átökunum þar í landi, lýstu því yfir 
í gær að annaðhvort sýrlenski her-
inn eða rússneski flugherinn hefði 
varpað sprengjum á bæinn. Miðað 
við áverka fórnarlamba telja sam-
tökin að um efnavopnaárás hafi 
verið að ræða.

Þannig hafa samtökin eftir 
læknum á svæðinu að liðið hafi yfir 
fórnarlömb, þau hafi kastað upp og 
froðufellt. Blaðamaður AFP sagði 
sömu sögu og sá lík ungar stelpu, 
fullorðinnar konu og tveggja eldri 
borgara á spítala í bænum. Sjá mátti 
froðu í munni þeirra allra.

Sami blaðamaður greindi frá því 
að sprengja hefði skollið á spítalan-
um stuttu síðar. Hafi þá brak hrunið 
yfir lækna sem voru að vinna við að 

aðstoða fórnarlömb fyrri árása.
Mohammed Rasoul, sem rekur 

flota sjúkrabíla í góðgerðarskyni 
í borginni Idlib, skammt frá Khan 
Sheikhoun, sagði í viðtali við BBC 
að fjöldi hinna látnu væri 67 en ekki 
58. Fréttastofa uppreisnarmanna, 
Step, sagði hins vegar að hundrað 
hefðu látið lífið.

Syrian Observatory sagði óvíst 
hvaða efni hefði verið varpað á 
bæinn. Fréttastofan EMC, sem er á 
bandi uppreisnarmanna, sagði allt 

líta út fyrir að saríngasi hafi verið 
varpað á bæinn en það er talið tutt-
ugu sinnum banvænna en blásýra.

Heimildarmaður fréttaveitunnar 
Reuters innan sýrlenska hersins 
sagði í gær að sýrlenski herinn 
„hefði ekki beitt og beitti ekki“ efna-
vopnum.

Sýrlenska stjórnarandstaðan var 
harðorð í gær. Fór hún fram á að 
öryggisráð Sameinuðu þjóðanna 
hæfi rannsókn á árásinni þegar í 
stað. thorgnyr@frettabladid.is

Á sjötta tug fórust í efnavopnaárás

Varnarlið Khan Sheikhun hlúir að fórnarlambi árásarinnar. NordicphotoS/AFp

Efnavopnastríð  
í Sýrlandi

Vesturlönd hafa áður sakað 
sýrlensku ríkisstjórnina um að 
beita efnavopnum gegn upp-
reisnarmönnum, meðal annars 
saríngasi, einkum í baráttunni 
um höfuðborgina Damaskus. 
Þar féllu til dæmis rúmlega 500 
manns í meintri efnavopnaárás í 
ágúst árið 2013.

Bashar al-Assad, forseti Sýr-
lands, hefur hins vegar alla tíð 
neitað þeim ásökunum.

Samtökin Organisation for the 
Prohibition of Chemical Weap-
ons hafa þó endurtekið greint 
notkun eiturefna í árásum í Sýr-
landi. Í janúar í fyrra greindist til 
að mynda saríngas í blóði fórnar-
lambs slíkrar árásar.

Þá hafa hersveitir Íslamska 
ríkisins beitt efnavopnum.

Hvað gerir saríngas?

l Í stuttu máli veldur saríngas köfnun og þar með dauða ef einhver 
andar því að sér í nægilegu magni.

l Gasið ræðst á miðtaugakerfi líkamans við innöndun og lamar 
öndunarfærin.

l Ef nægilega mikið magn saríngass ratar inn í öndunarveginn getur það 
valdið dauða innan nokkurra mínútna.

l Á meðal annarra áhrifa sem saríngas hefur á líkamann er óskýr sjón, 
sviti, krampar, öndunarörðugleikar, niðurgangur, ógleði og uppköst.

Talið er að saríngasi hafi 
verið varpað á íbúa sýr-
lenska bæjarins Khan 
Sheikhoun. Sýrlenski 
herinn neitar því að 
hafa beitt efnavopnum. 
Stjórnarandstaðan fer 
fram á tafarlausa rann-
sókn öryggisráðs SÞ.
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RENAULT KANGOO
TIL AFGREIÐSLU STRAX

Renault atvinnubílar hafa slegið í gegn með hagstæðu verði, ríkulegum búnaði 
og úrvali sparneytinna bensín- og dísilvéla. Komdu og reynsluaktu nýjum Kangoo 
og láttu sölumenn okkar gera þér tilboð í nýjan Renault atvinnubíl.

www.renault.is
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RENAULT KANGOO, DÍSIL
1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

Verð: 2.169.000 kr. án vsk.
2.690.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*
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símann í kaupæti.
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Bjarni 
Benedikts-
son verður 
að óska eftir 
fundi með 
Theresu May, 
forsætisráð-
herra Bret-
lands, hið 
fyrsta til að 
tryggja 
hagsmuni 
Íslendinga 
við útgöngu 
Breta úr ESB.

Við þurfum 
að hafa minni 
áhyggjur af 
siðferðisþreki 
smáfiskanna 
og passa 
okkur frekar 
á hákörl-
unum.

Þegar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hafði verið 
forsætisráðherra í tvo mánuði hafði hann átt 
einkafundi með framkvæmdastjórum Sam-

einuðu þjóðanna og NATO, æðstu ráðamönnum ESB, 
forsætisráðherrum Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar og 
Finnlands, formanni landsstjórnarinnar á Grænlandi 
og lögmanni Færeyja. Hann hafði fundað með for-
seta Finnlands og forsætisráðherra Rússlands. Bjarni 
Benediktsson hefur nú verið mánuði lengur forsætis-
ráðherra en hefur ekki enn átt fund með neinum 
þjóðarleiðtoga. Þegar Sjálfstæðisflokkurinn fór með 
forsætisráðuneytið í hátt í tvo áratugi yfir síðustu alda-
mót, gættu forsætisráðherrar hans þess að þeir hefðu 
tökin á efnahagsmálunum og þjóðaröryggismálunum. 
Nú stýrir Benedikt Jóhannesson efnahagsmálunum og 
Guðlaugur Þór Þórðarson fer með varnar- og öryggis-
mál.

Það eru frávik frá íslenskri hefð að forsætisráðherra 
leiki svo smátt hlutverk í alþjóðasamskiptum þjóðar-
innar. Hann gerði vissulega góða ferð til New York og 
Washington til að vekja athygli á alþjóðlegri jafnréttis-
baráttu en á hvorugum staðnum hitti hann æðstu ráða-
menn.

Fram undan eru risastórar áskoranir þar sem for-
sætisráðherra verður að gera sig gildandi. Samskipti 
við stærstu útflutningsmarkaði eru að taka miklum 
breytingum. Það verður að tryggja aðgengi sjávarafurða 
að breskum markaði, markaðsstöðu íslenskra fyrirtækja 
í Bretlandi verður að festa, réttindi íslenskra náms-
manna í Bretlandi eru í hættu.

Bjarni Benediktsson verður að óska eftir fundi með 
Theresu May, forsætisráðherra Bretlands, hið fyrsta til 
að tryggja hagsmuni Íslendinga við útgöngu Breta úr 
ESB. Í slíkri ferð á hann að hafa með sér sérstaka sendi-
nefnd úr viðskiptalífinu, háskólasamfélaginu og vísinda-
geiranum og hitta í leiðinni alla helstu ráðamenn og 
hagsmunaaðila. Þá skipuleggi hann fundi með Donald 
Tusk og Jean-Claude Juncker hjá Evrópusambandinu 
til að passa upp á að rödd Íslendinga heyrist þegar EES-
samstarfið breytist við útgöngu Breta. Það er ekki eftir 
neinu að bíða, en Bjarni þarf að fara af stað.

Hvað gerir Bjarni?

Kristján Guy 
Burgess
alþjóðastjórn-
málafræðingur

Nánari upplýsingar og skráning á si.is
Aðgangur er ókeypis. 

Hvaða aðferðum er hægt að beita
til að auka þekkingu og færni
starfsfólks innan matvælagreina?
 

Opin ráðstefna á vegum Matvælalandsins Íslands. 

 

M
ATVÆLALANDIÐ

ÍSLAND

FJÁRSJÓÐUR
FRAMTÍÐAR

ÞEKKING OG FÆRNI Í 
MATVÆLAGREINUM

HÓTEL SÖGU, 2. HÆÐ
FIMMTUDAGINN
6. APRÍL
KL. 11.30-16.00

D jöfullinn danskur höfum við haft 
á orði allt frá dögum einokunar 
danskra kaupmanna og höfum enn 
um sitthvað sem okkur þykir of slæmt 
til þess að það geti verið á okkar 
ábyrgð. Þannig er það t.d. með þá 

aðför sem gerð var að örorkulífeyrisþegum af hálfu 
hins opinbera í kjölfar skýrslu Ríkisendurskoðunar 
frá því í febrúar 2013. Þegar betur var að gáð, árum 
og lagasetningu síðar, reyndist skýrslan meira en 
lítið vafasöm, byggð á umdeildri danskri skýrslu og 
niðurstöður yfirfærðar á íslenskt samfélag án nánari 
athugana. Auk þess voru niðurstöður Ríkisendur-
skoðunar byggðar á þýðingarvillu.

Auðvitað bar því ekki sála ábyrgð í þessu máli 
heldur mátti rekja allt saman til þýðingarvillunnar. Því 
fylgir kannski léttir fyrir embættismenn sem þrýstu á 
lagabreytingar sem fólu í sér hertar eftirlitsheimildir 
til handa Tryggingastofnun. Jafnvel léttir fyrir þing-
mennina sem samþykktu lögin og höfðu jafnvel uppi 
gífuryrði um örorkulífeyrisþega sem ýttu undir for-
dóma í samfélaginu. En það er engin bót í því fyrir þá 
sem urðu fyrir óréttlæti af völdum þessara vinnubragða 
að djöfullinn hafi eiginlega alltaf verið danskur eða að 
minnsta kosti þýðingarvilla í skýrslu Ríkisendurskoð-
unar og því alls engum um að kenna.

Það er vandséð að einhver annar þjóðfélagshópur 
hefði mátt þola viðlíka vinnubrögð, afleiðingar þeirra 
og svo yfirklór en einmitt örorkulífeyrisþegar. Lögin 
leiddu í fyrsta lagi til þess að Tryggingastofnun beitti 
auknum heimildum til aðgerða á hendur viðskipta-
vinum sínum er varða persónuréttindi þeirra og hags-
muni. Og í öðru lagi, en þetta er ekki síður alvarlegt, þá 
áttu þessi vinnubrögð Ríkisendurskoðunar stóran þátt í 
því að réttlæta frestun á löngu tímabærum kjarabótum 
þessa hóps. Ríkisendurskoðun hefur reyndar ekki, að 
minnsta kosti þegar þetta er skrifað, getað fundið það 
hjá sér að biðja örorkulífeyrisþega afsökunar á þessu 
enda er djöfullinn danskur eins og allir Íslendingar vita.

Reyndar er erfitt að verjast þeirri hugsun að þetta mál 
kristalli viðhorf stofnana á borð við Ríkisendurskoðun 
og Tryggingastofnun auk hins háa Alþingis til örorkulíf-
eyrisþega. Viðhorfið virðist gegnsýrt af efasemdum og á 
stundum er eins og stjórnendur greiði örorkulífeyri úr 
eigin vasa en ekki sameiginlegum sjóðum þjóðarinnar 
sem hluta af sáttmála sem á meðal hennar ríkir. Þetta 
þekkja flestir örorkulífeyrisþegar og kannski er frekar 
ástæða til þess að leggjast í skýrslugerð um stofnan-
irnar, innviði þeirra og starfshætti fremur en viðskipta-
vinina. Stjórnendur stofnana og stjórnmálamenn sem 
oft hafa á orði mikilvægi þess að við lærum af hinum og 
þessum mistökum þeirra ættu kannski að tileinka sér 
þann lærdóm reynslunnar. Við þurfum að hafa minni 
áhyggjur af siðferðisþreki smáfiskanna og passa okkur 
frekar á hákörlunum.

Djöfullinn 
danskur

Ef einhvern tíma var tilefni
Í bréfi Steingríms Ara Arasonar til 
Davíðs Oddssonar frá árinu 2002, 
þar sem hann segir sig úr nefnd um 
einkavæðingu bankanna, segir að 
ástæða úrsagnarinnar séu vinnu-
brögð sem leiddu til þess að áhuga-
samir kaupendur voru sniðgengnir 
þrátt fyrir hagstæðari tilboð í 
Landsbankann. Í bréfinu kallar 
Steingrímur eftir rannsókn óhlut-
drægs aðila á einkavæðingunni. 
Það er áfellisdómur yfir íslenskum 
stjórnmálum að engin rannsókn 
fari af stað þegar nefndarmaður 
af þessu kaliberi kallar eftir því. 
Þess í stað er það verkefni stjórn-
málanna, fimmtán árum síðar, að 
samþykkja rannsókn einkavæð-
ingarinnar. Ætlar forsætisráðherra 
að feta í fótspor forvera síns og 
humma þá kröfu fram af sér?

Minnisleysið
Það eru margir úr viðskiptalífinu 
og stjórnmálunum sem muna sitt-
hvað merkilegt frá einkavæðingar-
ferlinu. Fáir hafa hins vegar stigið 
fram. Í blaðinu í dag er greint frá 
því að Valgerði Sverrisdóttur hafi 
verið greint frá rökstuddum grun-
semdum um að Société Générale 
hafi aldrei raunverulega ætlað að 
koma að kaupunum á Búnaðar-
bankanum. Í síðustu viku sagðist 
hún aftur á móti bæði hissa og sàr 
yfir þeim blekkingum sem beitt 
var við kaupin. Kannski er hún 
búin að gleyma fundinum fyrir 
fjórtán árum – eða kannski kemur 
minnisleysið fram á óvenju heppi-
legum tímapunkti. 
snaeros@frettabladid.is

5 .  a p r í l  2 0 1 7   M I Ð V I K U D a G U r12 s K o Ð U n   ∙   F r É T T a B l a Ð I Ð

SKOÐUN



Bjarni, mig hefur lengi langað til 
þess að tjá þér aðdáun mína á 
því hvernig þú hefur tekið því 

þegar ég hef dregið þig yfir naglabrett-
ið í skrifum mínum. Ég hef hætt þig, 
gert grín að þér, ásakað þig um ljóta 
hluti og gert lítið úr þér og stundum 
hefur mér tekist ágætlega upp við þá 
iðju. Undantekningalaust hefur þú 
tekið þessu með bros á vör. Ég er hand-
viss um að ef hlutverk okkar hefðu 
víxlast hefði mig skort bæði þá stærð 
og jafnvægi sem þarf til þess að halda 
reisn sem þú gerðir hins vegar eins og 
að drekka vatn. Sá grunur hefur að vísu 
leitað á suma að þetta sé vegna þess 
að þér sé alveg sama, þú hafir í raun 
réttri engan áhuga á pólitík. Ég kaupi 
það ekki.

Í byrjun nítjándu aldar var Baldvin 
Einarsson einn af baráttumönnunum 
fyrir sjálfstæði Íslands. Hann dó hins 
vegar fyrir aldur fram þrjátíu og eins 
árs, árið 1833. Nafni þinn Thoraren-
sen byrjaði minningarljóð eftir hann 
á þessum orðum:

Ísalands
óhamingju
verður allt að vopni
eldur úr iðrum þess
ár úr fjöllum
breiðum byggðum eyða

Sagan segir að hann hafi ekki kom-
ist lengra vegna þess að sorgin yfir-
bugaði hann, lokaði ljóðabarkanum 
algjörlega. Jaxlarnir sem börðust fyrir 
sjálfstæði þjóðarinnar voru nefnilega 
tilfinningamenn, þeim stóð ekki á 
sama. Við Íslendingar höfum búið í 
okkar harðbýla landi í ellefu hundruð 
ár og við værum ekki hér núna nema 
vegna þess að við vorum heppin af 
og til. Það hafa hins vegar komið þær 
stundir þegar það var ósköp eðlilegt 
að álykta sem svo að óhamingju þess-
arar þjóðar yrði gjarnan allt að vopni. 
Ein af þessum stundum var þegar efna-
hagslíf þjóðarinnar hrundi árið 2008. 
Menn greinir á um smáatriði þess sem 
gerðist, en eitt er víst að bankarnir fóru 
á hausinn af því þeir tóku áhættu sem 
þeir höndluðu ekki og við það fór 
samfélagið á hausinn. Það vill nefni-
lega svo til að áhættan sem bankarnir 
tóku var aðallega á kostnað samfélags-
ins en ekki eigenda bankanna eða 
stjórnenda.

Bjarni, það er hægt að draga alls 
konar ályktanir af hruninu og heill 
bálkur þeirra lýtur að bönkunum: 
Bankar eru grundvallarstofnanir 
samfélagsins. Þeir sem hafa yfirráð 
yfir bönkum geta nýtt sér það til 
þess að kreista fé út úr samfélaginu 
næstum eins og þeim sýnist. Bankar 
taka áhættu á kostnað samfélagsins 
engu síður en eigenda þeirra. Og svo 
má lengi telja. Það er því svo sannar-
lega mál allrar þjóðarinnar hverjir eiga 
bankana. Þegar eignarhald á banka 
skiptir um hendur og þjóðinni er sagt 
að henni komi ekki við hverjir nýir eig-
endur séu ber að líta á það sem með-
vitaða tilraun til þess að koma af stað 
vopnaðri byltingu.

Nú kemur að ástæðu þess að ég er 
að ergja þig með þessu bréfi. Hún er sú 
að þér virðist standa of mikið á sama, í 
það minnsta í samanburði við frelsis-
hetjurnar sem við viljum bera forsæt-
isráðherra okkar saman við. Þeir grétu 
með þjóð sinni þegar illa gekk í stað 
þess að reyna að græða á eymd hennar 
og þeir hlógu með henni í stað þess að 
hlæja að henni. Ég er ekki að halda því 
fram að þú gerir þetta en þögn þín um 
mikilvæg mál og yfirlýstur vilji þinn til 
þess að gleyma þeim býður svo sann-
arlega heim þeim misskilningi. Þú 
verður að taka þig saman í andlitinu 

og leiðrétta þetta vegna þess að þú ert 
í hjarta þínu hlýr maður og vilt ekki að 
þjóðin þín sé þjökuð af áhyggjum og 
angist sem á rætur sínar í misskilningi. 
Nú ætla ég að gefa þér nokkur dæmi 
um það sem þú þarft að leiðrétta, helst 
með rauðum penna:

1. Íslendingar standa á öndinni yfir 
því hvernig S-hópurinn plataði 

Búnaðarbankann út úr þjóðinni og 
fylgdi honum síðan inn í Kaupþing og 
notaði aðstöðu sína þar til þess að fylla 
vasa sína fé, meðal annars með því að 
blekkja heiminn til þess að trúa því 
að bankinn stæði betur en raun bar 
vitni, ef marka má Hæstarétt Íslands. 
Einhvern veginn finnst þjóðinni eins 
og þú látir þér þessa sögu í léttu rúmi 
liggja og hafir ekki séð ástæðu til þess 
að fordæma verknaðinn af þeim krafti 
sem leiðtogi þjóðarinnar ætti að gera.

Þjóðin var blekkt af S-hópnum. Ef 
leiðtoga þjóðarinnar er umhugað um 
líðan hennar verður hann að fordæma 
S-hópinn af því afli að neistar fjúki. 
Það getur hann að vísu ekki nema 
honum finnist athæfi hópsins þess 
eðlis að það kalli á fordæmingu. Ég 
efast ekki um að þú hafir sömu skoðun 
á S-hópnum og þjóðin almennt, svo lát 
oss heyra. Síðan á þjóðin erfitt með 
að skilja hvernig stendur á því að þú 
virðist ekki skynja mikilvægi þess að 
fylgja eftir uppgötvuninni á svínaríi 
S-hópsins með rannsókn á einkavæð-
ingum bankanna allra, bæði þeim fyrri 
og seinni.

Þegar ég hef spurt þá sem gerst 
þykjast vita hvernig standi á þessum 
áhugaskorti þínum fæ ég bara eitt svar 
sem er að fjölskylda þín hafi verið á 
bólakafi í bankaskítnum og ef það yrði 
farið að moka þann flór, þá myndu 
ýmsir úr henni enda í fjóshaugnum. 
Viðmælendur mínir benda í því sam-
bandi á eignarhald fjölskyldu þinnar 
á Íslandsbanka og setu föðurbróður 
þíns og viðskiptafélaga til margra ára í 
stjórn hans og því hvernig ykkur tókst 
að selja ykkur út úr bankanum nokkr-
um klukkustundum áður en hann fór 
á hausinn. Ég stend í þeirri trú að þetta 
sé líklega allt rangt eða í það minnsta 
orðum aukið. Þú verður hins vegar að 
tjá þig til þess að kveða niður þennan 
róg og síðan að sjá til þess að við vitum 
að þú viljir að einkavæðingin verði 
rannsökuð í tætlur.

2. Fyrir rétt rúmum átta árum fór 
íslenskt efnahagslíf á hliðina. 

Bankarnir voru reknir með vöxt og 
skammtímagróða í huga frekar en 
öryggi og stöðugleika. Áhættan sem 
þessu fylgdi var að mestu á kostnað 
samfélagsins þannig að þegar bank-
arnir fóru á hausinn fór samfélagið að 
mestu leyti sömu leið. Dómstólar hafa 
komist að þeirri niðurstöðu að rekstur 
bankanna hafi undir það síðasta 
markast glæpsamlegum blekkingum, 
sem hafi verið ætlað að sannfæra 
heiminn um að keisarinn væri ekki 
nakinn. Það er því ljóst að þeir sem 
eiga og stjórna bönkum eru ekki yfir 
það hafnir að taka áhættu á kostnað 
samfélagsins né skirrast þeir við því 
að plata samfélagið til þess að ná sínu 
fram. Því er það sjálfsögð og réttlát 
krafa að eignarhaldi banka á Íslandi 
sé aldrei leynt og að samfélagið hafi 
úrslitaáhrif á það hverjir eigi bankana.

Nú er hins vegar búið að selja 
drjúgan hluta Arion banka nokkrum 
vogunarsjóðum og Goldman Sachs 
sem eru að öllum líkindum að kaupa 
fyrir aðra ónefnda. Nú ef raunveru-
legir eigendur eru vogunarsjóðirnir 
og Goldman Sachs þá er bankinn að 
færast í hendur þeirra sem vinna fyrir 
saltinu í grautinn sinn með því að taka 
þá tegund áhættu sem kom samfélag-
inu á hausinn árið 2008, ef ekki þá er 
verið að leyna eignarhaldi. Það er ljóst, 
Bjarni, að samfélaginu finnst ekki að 
þú gangir vasklega fram í að upplýsa 
þetta mál og sýnir því grunsamlegt 
fálæti. Það eru meira að segja þeir 
sem halda því fram að það sé vegna 
þess að fjölskylda þín sé að undirbúa 
að kaupa sig inn í bankakerfið öðru 
sinni, til dæmis með því að láta Borgun 
kaupa Íslandsbanka með aðkomu líf-

eyrissjóða. Þetta verðurðu að kveða í 
kútinn sem fyrst.

3. Það ætlar seint að þagna kliður-
inn sem hlaust af sölu Lands-

bankans á Borgun. Sagan segir að 
kaupendur hafi fengið hlutinn fyrir 
slikk og meðal þeirra hafi verið menn 
úr frændgarði þínum. Í einni útgáf-
unni, nokkuð vinsælli, segir að fyrst 
hafi gengið á fund stjórnenda Lands-
bankans hópur manna frá Borgun 
og falast eftir hlutnum en ekki haft 
erindi sem erfiði. Nokkru síðar leitaði 
annar hópur frá Borgun til Bankans 
og í þetta skiptið var Einar Sveinsson, 
föðurbróðir (þinn) fjármálaráðherra, í 
för með þeim og í það skiptið var þeim 
tekið opnum örmum og hluturinn 
var seldur þeim á þann máta að það 
er varla hægt að líta á það sem annað 
en gjafagjörning; Landsbankinn gaf 
þessum nýja hópi mikil verðmæti. 
Sagan segir líka að frændsemi þín við 
Einar Sveinsson og staða þín sem fjár-
málaráðherra sé ástæða þess að svona 
hafi verið staðið að verki. Þetta þarftu 
að leiðrétta ef þess er kostur.

4. Þessi gróusaga, sem er sú síðasta 
sem ég rek hér, fjallar um rútur 

sem aka farþegum til og frá flugstöð-
inni í Keflavík. Fyrirtækið utan um 
þær ku vera í eigu föður þíns og systk-
ina og segir sagan að það sé enginn 
einn aðili sem hafi notið meira undan-
þágu frá fullum virðisaukaskatti sem 
hlotnaðist rútufyrirtækjum heldur 
en einmitt þessi gullmoli fjölskyldu 
þinnar. Ein aðalástæða þess er að þetta 
fyrirtæki hefur einkaleyfi á því að flytja 
farþega til og frá flugstöðinni í Kefla-
vík. Einkaleyfið á, samkvæmt sögunni, 
að hafa fengist hjá ISAVIA þar sem 
Ingimundur Sigurpálsson er stjórnar-
formaður. Ingimundur er náinn vinur 
fjölskyldu þinnar og varð stjórnarfor-
maður í umboði fjármálaráðherra 
sem þá varst þú, Bjarni Benediktsson. 
Í fullri lengd sinni er þessi saga með 
kafla um það þegar þingmenn Sjálf-
stæðisflokksins reyndu að sjá til þess 
að Ingimundur yrði ekki endurkosinn 
stjórnarformaður á aðalfundi ISAVIA 
um daginn, vegna þess að þetta liti 
illa út fyrir þig og fjölskyldu þína en 
þú hafir yppt öxlum af því að þér sé 
sama. Þetta er eitt af því sem kallar á 
rauðan penna til leiðréttingar.

Bjarni, ég hef ekki rakið þessar sögur 
vegna þess að ég telji að það sé líklegt 
að þær séu sannar heldur vegna þess 
að það hittast varla svo tveir eða fleiri 
Íslendingar í dag án þess að þær séu 
sagðar.

Þegar þú leggst í leiðréttingar á 
gróu sögum af þeirri gerð sem hér hafa 
verið raktar er mikilvægt að gera það af 
einlægni og þannig að það skiljist hvað 
þú ert að reyna að segja. Ekki ætla ég 
mér þá dul að ráðleggja þér um það 
hvernig sé best að standa að því, en 
get gefið þér dæmi um það hvernig á 
ekki að gera svona lagað: Þegar Dagur 
B. Eggertsson var spurður í Silfrinu um 
daginn hvað honum fyndist um þau 
ummæli þín að borgin yrði að gyrða 
sig í brók í húsnæðismálum svaraði 
hann því til að sér fyndist það „ódýrt“. 
Hvað á maðurinn við?

 Húsnæðismál í borginni, sem og 
víða annars staðar á landinu, eru í 
ólestri. Þegar maður er með buxurnar 
á hælunum af hvaða ástæðu sem er 
stendur manni ekki annað til boða en 
að gyrða sig. Hann fór í vörn og með 
því fór einlægnin út um gluggann, 
sem var einfaldlega ekki í boði. Bjarni, 
þetta er gott dæmi um það hvað það 
getur verið hættulegt fyrir pólitíkus að 
hrökkva í vörn.

Síðar í þættinum sagði Dagur: „Við 
erum með sérstaka áherslu á sam-
vinnu við uppbyggingaraðila sem eru 
ekki að byggja í hagnaðarskyni.“ Hann 
er nýbúinn að skrifa undir samning 
við Ólaf Ólafsson S-hóps foringja um 
að byggja 320 íbúðir fyrir Borgina. Þar 
af leiðandi er enginn möguleiki fyrir 
venjulegt fólk að skilja hvað hann 
meinar með því að hann leggi sérstaka 
áherslu á samvinnu við aðila sem vilja 
forðast hagnað. Það hefur reyndar vaf-
ist fyrir mörgum manninum að skilja 

Með rauðum penna
Opið bréf til forsætisráðherra Íslands

taumlaust orðskrúðið sem flæðir út úr 
Degi. Í þetta skiptið hallast ég að því að 
hann hafi ekki skilið það sjálfur. Þegar 
þú ræðst í leiðréttingarnar verðurðu 
að gera þær kröfur til þín að þjóðin 
skilji og virði það sem þú segir.

Nú vil ég leggja áherslu á að ekk-
ert af því sem ég hef sagt hér að ofan 
ber að skilja sem árás á Ólaf Ólafs-
son, þann vaska mann. Frá mínum 
bæjardyrum séð er hann er einfald-

lega bísnissmaður sem fyrir hrun gerði 
það sem við sem þjóð og eftirlitsaðilar 
okkar létu hann komast upp með og 
er nú aftur kominn á kreik af því að 
við leyfum honum það sem hlýtur að 
teljast merki um einhvers konar brjál-
æði. Ég er því ósammála landlækni 
þegar hann segir að Íslendingar bryðji 
of mikið af geðlyfjum, ég held því fram 
að hegðun þeirra bendi til þess að þeir 
þjáist af skorti á þeim.

Kári Stefánsson
forstjóri 
Íslenskrar 
 erfðagreiningar
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Þegar ég ákvað að skrifa meist-
araritgerð í hagfræði um fram-
leiðni á byggingamarkaði á 

Íslandi og bera saman við fram-
leiðni á byggingamarkaði í Noregi 
þá varð mér strax ljóst að erfitt 
gæti reynst að fá gögn og mikil-
vægar upplýsingar. Gagnaöflunin 
tók langan tíma og á tímabili var 
ég efins um að þetta tækist. En með 
frábæran leiðbeinanda, dr. Þórólf 
Matthíasson, tókst þetta að lokum. 
Fæðingin var sum sé mjög erfið.

Til að byrja með fór ég til Sam-
taka iðnaðarins, Samtaka atvinnu-
lífsins og ASÍ. Mér til mikillar furðu 
þá höfðu þau ekkert velt þessum 
málum fyrir sér og það sem verra 
var að mér fannst, þá höfðu þau 
engan áhuga á viðfangsefninu. 
Á tyllidögum kjarasamninga er 
tönglast á því að framleiðni þurfi 
að aukast svo að ekki sé samið um 
hækkanir umfram framleiðni. Ann-
ars fer það bara út í verðlagið. Jú, 
það er alveg rétt. En af hverju þetta 
áhugaleysi gagnvart afkastagetu 
einstakra starfsgreina?

Þegar ég gekk á fund þessara sam-
taka árið 2015 sýndi ég þeim hvað 
hefði verið byggt á árunum 2009-
2014. Þetta voru tölur beint frá 
Hagstofunni þannig að ég býst við 
að þessir aðilar hafi verið meðvit-

aðir um þennan uppsafnaða skort … 
eða hvað? Á þessum árum var full-
kláruð 4.141 íbúð á höfuðborgar-
svæðinu samkvæmt Hagstofunni 
sem gerir um 690 íbúðir á ári. En 
árleg eftirspurn er um 1.600-1.800 
íbúðir á ári. Þarna var strax ljóst í 
hvað stefndi.

Í Kastljósi þann 21. mars var við-
tal við framkvæmdastjóra Samtaka 
iðnaðarins. En þar kom hann inn á 
eftirfarandi atriði:
1)  Þeir töldu að framleiðslan yrði 

2001 íbúð árið 2017 en í raun 
varð framleiðslan 1.598 íbúðir. 
Þar sem ég reiknaði framleiðni 
í byggingariðnaði í minni mast-
ersritgerð er áhugavert að sjá 
hvað rúmlega 20% framleiðni-
aukning hefði haft mikil áhrif á 
þessar tölur. Í rannsókn minni 
kom í ljós að við erum með 
66% af framleiðslugetu Noregs. 
Segjum að við hefðum 80% af 
framleiðslugetu Noregs, þá hefði 
þessi spá verið nærri lagi. Þannig 
að augljóslega skiptir framleiðni 
miklu máli.

2)  Framleiðsla á minni íbúðum 
er dýrari. Vinnustundir aukast 
um 6% við hverja 10 fermetra 
minnkun á íbúðum, sem segir 
að uppbygging á minni íbúðum 
tekur lengri tíma.

3) Hann segist ekki hafa áhyggjur 
af vinnuaflsskorti í byggingar-
iðnaði. Við erum með frjálst 
flæði vinnuafls innan EES og 
því liggur það ljóst fyrir að besta 
vinnuaflið í Evrópu leitar þangað 
sem raunlaunin eru hæst og það 
er ekki á Íslandi, auk þess sem 
eftirliti með fagskírteinum er 

mjög ábótavant hérlendis. Í dag 
gengur mjög erfiðlega að manna 
byggingariðnaðinn og því finnst 
mér ákveðið virðingarleysi felast 
í þessum ummælum. Það tekur 
langan tíma að ná upp færni og 
ef menn halda að hvaða Jón sem 
er geti sinnt þessu þá eru menn 
á villigötum. Við þurfum 80% 
meiri tíma til innanhússfrágangs 
miðað við Noreg en það er akk-
úrat þessi innanhússfrágangur 
sem þarfnast hæfni og aukins 
vinnuhraða sem næst bara með 
nokkurra ára þjálfun. Þannig að 
aukning á faglærðu vinnuafli 
skilar betri árangri.

Óraunhæf spá
Iðnaðarmenn sem ég tala við dag-
lega eru sammála um að spá Sam-
taka iðnaðarins sé ekki raunhæf, og 
þá sérstaklega vegna ruðningsáhrifa 

af hótelbyggingum og eins og fyrr 
segir, vegna skorts á faglærðu og vel 
þjálfuðu vinnuafli. Þessi atvinnu-
grein þarf að fá meiri athygli og 
hefja þarf vinnu við stefnumótun til 
langs tíma. Við erum ekki sjálfbær 
með svo fáa iðnaðarmenn og við 
erum einfaldlega ekki samkeppnis-
hæf um besta vinnuaflið í Evrópu. 
Við erum með góða iðnaðarmenn 
en þeir eru bara of fáir til þess að 
ráða við svona mikla uppbyggingu 
á svona stuttum tíma.

Staðan sem við erum komin í er 
mjög erfið en því miður verður hún 
ekki leyst með skyndilausnum og 
mun staðan því vera erfið áfram 
næstu árin. Menn verða hins vegar 
að vera hreinskilnir með þessa 
stöðu. Það er ekki til neins að búa 
til væntingar sem standast ekki. 
Framleiðslugetunni verður ekki 
breytt eins og hendi sé veifað, en 
við getum allavega búið okkur 
undir framtíðina og reynt að koma 
í veg fyrir að svona gerist aftur.

ASÍ, SI og SA … úlfur, úlfur
Ævar Rafn 
Hafþórsson
iðnaðarmaður 
og hagfræðingur

Iðnaðarmenn sem ég tala við 
daglega eru sammála um að 
spá Samtaka iðnaðarins sé 
ekki raunhæf, og þá sérstak-
lega vegna ruðningsáhrifa af 
hótelbyggingum og eins og 
fyrr segir, vegna skorts á fag-
lærðu og vel þjálfuðu vinnu-
afli. Þessi atvinnugrein þarf 
að fá meiri athygli og hefja 
þarf vinnu við stefnumótun 
til langs tíma.

365.is      Sími 1817

Á MORGUN   KL. 21:50NÝTT

FLOTTINN´ ´ HELDUR
 AFRAM
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Þar sem úrvalið
er af  

umgjörðum

FERMING 2017

»2
Fjárfestingin á 
byrjunarreit
Ekki er búið að stað
festa 344 milljóna króna 
fjárfestingu Almenna 
lífeyrissjóðsins í kísilveri 
Thorsil í Helguvík.

»4
Taldi Kaupþing 
undirverðlagt
Vogunarsjóðurinn Tac
onic Capital, sem keypti 
megnið af sex prósenta 
hlut Seðlabankans í 
Kaupþingi, hafði áður 
lýst því yfir að bréf 
Kaupþings væru undir
verðlögð.

»8
Selja gamlar 
tölvur og leiki
Par í Kópavogi stofnaði 
vefverslun þar sem hægt 
er að kaupa Nintendo 
NES, Sega Mega Drive og 
30 ára gamla tölvuleiki.

Einkafjárfestar 
taka völdin í VÍS
Hópur einkafjárfesta hefur náð undirtökunum í VÍS eftir 
að Herdís Fjeldsted missti formennsku til Svanhildar 
Nönnu. Átök hafa einkennt störf stjórnarinnar og fimm-
tán manns setið í stjórn frá 2015. Ný stjórn líkleg til að 
vilja falast eftir meirihluta í Kviku. Þáverandi formaður 
lagði til að Birna Einarsdóttir yrði forstjóri í ágúst 2016. 

»6



Við höfum ekki 
staðfest þátttöku og 

málið er í mínum huga 
nánast komið á byrjunarreit.
Gunnar Baldvins-
son, framkvæmda-
stjóri Almenna 
lífeyrissjóðsins 

MARKAÐURINN
ÚTGÁFUFÉLAG 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

Netfang rit stjorn@markadurinn.is | Sími 512 5000 | Fax 512 5301 
Ritstjóri Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is  

Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir  
Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang visir.is

Starfsmenn Seðlabanka Íslands 
fengu að meðaltali um 971 þúsund 
krónur í mánaðarlaun í fyrra. Laun
in hækkuðu þá að meðaltali um 101 
þúsund krónur á mánuði miðað 
við árið á undan þrátt fyrir að árs
verkum í bankanum hafi fækkað 
um þrjú eða úr 200 í 197.

Þetta kemur fram í nýbirtum árs
reikningi Seðlabankans. Samkvæmt 
honum námu launagreiðslur, fyrir 
utan lífeyrissjóðsgreiðslur og launa
tengd gjöld, í fyrra rétt tæpum 2.296 
milljónum króna. Heildarlaun Más 
Guðmundssonar seðlabankastjóra 
námu þá 24,4 milljónum, eða 
rétt rúmum tveimur millj
ónum á mánuði, saman
borið við 21,9 milljónir 
árið 2015. Árslaun Arnórs 
Sighvatssonar aðstoðar
bankastjóra hækkuðu úr 
19,8 milljónum í 22,1 milljón 
í fyrra.

Meðallaun í Seðlabank
anum voru 755 þúsund 
krónur árið 2014. 

Þau hækkuðu því um 216 þúsund 
á tveimur árum eða um 28,6 

prósent. Már Guðmundsson 
var þá með 20,3 milljónir í 
árslaun eða 1,69 milljónir 
króna á mánuði. Mán
aðarlaun seðlabankastjóra 
hækkuðu því um rétt 

rúmar þrjú hundruð 
þúsund krónur á 

tveggja ára 
tímabili. 

– hg

Seðlabankinn borgar  
um milljón í meðallaun

Már Guðmundsson 
seðlabankastjóri 

Almenni lífeyrissjóðurinn hefur ekki 
enn staðfest þriggja milljóna dala, 
jafnvirði 344 milljóna króna, fjár
festingu í kísilveri Thorsil í Helguvík 
rúmu ári eftir að hún var samþykkt 
af stjórn hans. Ástæðan er sú að for
svarsmenn fyrirtækisins hafa ekki 
uppfyllt skilyrði eins og að tryggja 
verksmiðjunni starfsleyfi. Fram
kvæmdastjóri Thorsil segir óheppi
legt að starfsleyfið hafi nú verið kært 
í annað sinn en vill ekki svara hvern
ig fjármögnuninni miðar.

„Við höfum ekki staðfest þátttöku 
og málið er í mínum huga nánast 
komið á byrjunarreit. Við höfðum 
áhuga á sínum tíma og stjórnin 
samþykkti að ef skjöl myndu upp
fylla kröfur sjóðsins þá myndum við 
taka þátt. Langur tími er liðinn og 
ýmsar aðrar forsendur hafa breyst 
en meðal annars hafa lífeyrissjóðir 
nú víðtækari fjárfestingaheimildir 
og síðan hafa komið fram neikvæðar 
fréttir vegna annarrar stóriðju [Un
ited Silicon]  á sama stað,“ segir 
Gunnar Baldvinsson, framkvæmda
stjóri Almenna lífeyrissjóðsins.

Forsvarsmenn Thorsil voru í októ
ber í fyrra á lokametrunum með að 
semja við fjóra lífeyrissjóði um að 
þeir myndu útvega fjóra milljarða 

króna í hlutafé. Þar var um að ræða 
Lífeyrissjóð verslunarmanna, LSR, 
Frjálsa lífeyrissjóðinn og Almenna 
lífeyrissjóðinn. Síðar í þeim mánuði 
var starfsleyfi Thorsil, sem fyrir
tækið fékk í september 2015 og var 
síðan kært til úrskurðarnefndar um 
umhverfis og auðlindamál í sama 
mánuði, fellt úr gildi vegna form
galla. Nýtt leyfi fékkst  í febrúar 
síðastliðnum en það var kært þann 
20. mars. Fer úrskurðarnefndin nú 
yfir þrettán blaðsíðna rökstuðning 
Landverndar, Náttúruverndarsam
taka Suðvesturlands og hóps íbúa í 
Reykjanesbæ.

„Það kom önnur kæra og við 
þurfum að vinna úr henni. Síðast tók 
það úrskurðarnefndina, sem hefur 
þrjá mánuði, þrettán mánuði og við 
vonum að það taki núna styttri tíma. 
Við reynum að halda mönnum upp
lýstum um þetta en við gerum okkur 
vonir um að nefndin sinni þessu 
hratt svo hún verði innan þriggja 
mánaða tímamarkanna. Við reyn
um að vinna út frá því,“ segir Hákon 
Björnsson, framkvæmdastjóri Thor
sil. Líkt og Gunnar bendir Hákon á 
áhrif kísilvers United Silicon í Helgu
vík á fjármögnun Thorsil.

„Það gengur allt á afturfótunum 
þarna og þá finnur maður að menn 
vitna til þess. En við höfum ekki 
ástæðu til að ætla annað en að staðið 
verði við gerða samninga varðandi 
fjármögnunina,“ segir Hákon. 

Heildarfjármögnun verksmiðj
unnar nemur 275 milljónum dala. 
Haukur Hafsteinsson, framkvæmda
stjóri LSR, staðfesti í samtali við 
Fréttatímann í byrjun febrúar að líf
eyrissjóðurinn muni ekki fjárfesta í 
kísilverinu. Frjálsi lífeyrissjóðurinn 
hefur ekki tekið ákvörðun um fjár
festingu í verkefninu og það sama 
má segja um Lífeyrissjóð verslunar
manna. haraldur@frettabladid.is

Fjárfesting í Thorsil 
nánast á byrjunarreit
Ekki er búið að staðfesta 344 milljóna fjárfestingu Almenna lífeyrissjóðsins í kísil-
veri Thorsil í Helguvík. Framkvæmdastjóri Thorsil segir óheppilegt að starfsleyfi 
fyrirtækisins sé aftur komið í kæruferli en vill ekki tjá sig um fjármögnunina.

Thorsil fékk lóð í Helguvík skammt frá þeim stað þar sem nú er búið að byggja kísilver United Silicon.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ársfundur 2017

Orkustofnun - Grensásvegi 9 - 108 Reykjavík
Sími 569-6000 - www.os.is 

Miðvikudaginn 5. apríl 
kl. 14:00 – 17:00 - Grand Hótel

 D A G S K R Á
13:45    Mæting

14:00    Ávarp ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
 Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir

14:15 Ávarp orkumálastjóra                               
 Dr. Guðni A. Jóhannesson

14:30    Nord Pool: Europe’s Leading 
 Power Market 
 Haakon Reiersen Leknes, Senior Consultant,   
 Nord Pool Consulting

15:15    Kaffihlé

15:30 Veröld sem var
 Sveinbjörn Björnsson, fyrrverandi starfsmaður   
 Orkustofnunar

16:00 Ný kortasjá Orkustofnunar
 Sigurður Elías Hjaltason, sérfræðingur 
 - gagnagrunnar

16:20     Raforkueftirlit - hagfræði raforkumála
 Silja Rán Sigurðardóttir, Ph.D, verkefnastjóri 
 - hagfræði raforkumála

16:40     Fundarlok 
Skráning á www.os.is 
Fundarstjóri: Baldur Pétursson, verkefnisstjóri 
- Fjölþjóðleg verkefni og kynningar

Skipulagsráði Kópavogsbæjar bár
ust 1.200 tillögur í nafnasamkeppni 
um heiti á götum og torgum í hverf
inu 201 Smári sem byggja á sunnan 
Smáralindar. Starfsmenn hjá skipu
lags og byggingardeild Kópavogs 
þurfa nú að vinna úr tillögunum í 
samvinnu við fasteignafélagið Klasa 
ehf. og velja að minnsta kosti tíu til
lögur.

Þetta kemur fram í fundargerð 
skipulagsráðsins sem tók málið fyrir 
á mánudag. Þar var umsókn Klasa 
um sex hæða fjölbýlishús með 76 
íbúðum samþykkt. Stefnt er að 620 
íbúða borgarhverfi, eða um 84 þús
und fermetrum af nýju húsnæði, á 
um þriggja og hálfs hektara svæði.

Eigendur Klasa, móðurfélags 
201 Smára, eru fjárfestarnir Tómas 
Kristjánsson, stjórnarmaður í fast
eignafélaginu Regin, Finnur Reyr 
Stefánsson og Ingvi Jónasson. Félag
ið hefur unnið að þróun svæðisins í 
samstarfi við Regin og Kópavogsbæ. 

Nýtt deiliskipulag svæðisins tók 
gildi í fyrra og stefnt er að því að 
uppbygging hefjist í maí. Markaður
inn greindi í febrúar frá stefnu eig
enda Norðurturnsins við Smára
lind gegn verslunarmiðstöðinni og 

Kópavogsbæ. Þeir hafa farið fram á 
staðfestingu dómstóla á að kvaðir 
um samnýtingu bílastæða séu í gildi 
og að deiliskipulag sem heimilar 
201 Smára verði ógilt.
 – hg

Bárust 1.200 nafnatillögur fyrir 201 Smára

Framkvæmdir við 201 Smára eiga að hefjast í maí. MYND/201 SMÁRI

Starfsmenn Seðlabank-
ans fengu að meðaltali 971 
þúsund krónur í mánaðar-
laun í fyrra.
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Menning Svíþjóðar og samfélagsleg vitund hefur mótað gjörðir okkar frá stofnun Volvo árið 1927. Frá upphafi hefur megináhersla verið lögð á fólk sem hefur leitt af sér einstakar öryggisuppfinningar 
og áhrifaríkar umhverfisáherslur. Uppfinningar okkar hafa sett Volvo bíla fremsta í öryggi og leitt til lágmarksáhrifa á umhverfið. Við höfum nú sett okkur enn eitt krefjandi markmiðið. Frá árinu 2020 
muni enginn slasast alvarlega eða láta lífið í nýjum Volvo. Vertu í fararbroddi og veldu öryggi í fremstu röð og bíl þar sem allt hefur verið gert til að lágmarka neikvæð áhrif á umhverfið. 

Brimborg Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050 volvocars.is

Heimsæktu náttúruna á Volvo V60 Cross Country.
Mikil veghæð, há sætisstaða og frábær sæti er

draumaþrennan fyrir unnendur náttúru og ævintýra.
Aflmikil vélin og þýð sjálfskiptingin fer með þig

þangað sem þig langar. Njóttu náttúrunnar af öryggi.
Volvo öryggi.

 BORGARÖRYGGI (CITY SAFETY)

VÉLARHITARI MEÐ TÍMASTILLI

HEIMREIÐARLJÓS

7 TOMMU SKJÁR MEÐ NETTENGINGU

DVD SPILARI

VERÐ FRÁ 5.290.000 KR.

KOMDU Í BRIMBORG OG REYNSLUAKTU 

VOLVO V60 CROSS COUNTRY

NJÓTTU ANDARTAKSINS

Volvo V60 CC 5x38_fjöll_20170330_END.indd   1 30/03/2017   14:26



Bandaríski vogunarsjóðurinn 
Taconic Capital, sem keypti megnið 
af sex prósenta hlut Seðlabankans í 
Kaupþingi í nóvember í fyrra, hafði 
skömmu áður opinberlega lýst því 
yfir að bréf Kaupþings væru tals
vert undirverðlögð í viðskiptum á 
eftirmarkaði. Seðlabankinn seldi 
hlut sinn í Kaupþingi fyrir samtals 
um 19 milljarða en rúmlega tveimur 
mánuðum síðar var tilkynnt að 
Deutsche Bank hefði samþykkt að 
ljúka ágreiningsmáli við Kaupþing 
með 50 milljarða eingreiðslu. Gengi 
bréfa Kaupþings rauk upp í kjölfarið 
um liðlega 30 prósent og sá hlutur 
sem Seðlabankinn hafði selt frá sér 
hækkaði því um leið í virði um fjóra 
til sex milljarða króna, eins og upp

Taldi Kaupþing verulega undirverðlagt

Seðlabankinn 
var fyrir söluna 
fjórði stærsti 
hluthafi Kaup-
þings með sex 
prósenta hlut. 
fréttablaðið/ 
anton brinK

40% 
hlutur Taconic Capital í 
Kaupþingi gerir vogunar-
sjóðinn að langstærsta hlut-
hafa eignarhaldsfélagsins.

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

og Seðlabankinn seldi Kaupþings
bréfin á, en sjóðurinn væri hins 
vegar þeirrar skoðunar að virði 
þeirra væri um hundrað – og að 
endurheimtur gætu líklega reynst 
eitthvað umfram það gangverð.

Það mat vogunarsjóðsins, sem 
er jafnframt stærsti hluthafi Kaup
þings, reyndist rétt – gengi bréfanna 
er núna í kringum 115 – og sjóður
inn hefur því hagnast verulega á 
skömmum tíma með kaupunum á 
bréfum Seðlabankans. Aðrir kaup
endur að hlut Seðlabankans voru 
meðal annars vogunarsjóðurinn 
Attestor Capital en rétt eins og Tac
onic Capital gekk sjóðurinn nýlega 
frá kaupum á 9,99 prósenta hlut í 
Arion banka. Við ákvörðun um að 
selja öll bréf sín í Kaupþingi undir 
lok síðasta árs horfði Seðlabankinn 
meðal annars til þess, samkvæmt 
heimildum Markaðarins, að bank
inn taldi óheppilegt að vera hluthafi 
í Kaupþingi samtímis því að verið 
væri að ganga frá sölu á stórum hlut 
félagsins í Arion banka. Með því að 
losa um allan hlut bankans  væri 
því ekki hægt að halda því fram að 
íslensk stjórnvöld hefðu í reynd 
óbeina aðkomu að sölu bankans 
sem einn stærsti hluthafi Kaup
þings.

Meira en tvöfaldað hlut sinn
Allt frá því um mitt síðasta ár hefur 
Taconic Capital styrkt stöðu sína 
sem áhrifamesti eigandi Kaupþings 
með uppkaupum á bréfum annarra 
hluthafa. Á aðeins nokkrum mán
uðum bætti sjóðurinn við sig rúm
lega 20 prósentum í Kaupþingi en 
í dag er Taconic Capital langsam
lega stærsti einstaki hluthafi félags
ins með nærri 40 prósenta hlut. 
Heildareignir Kaupþings námu ríf
lega 400 milljörðum í árslok 2016 en 
óvissa um endanlegar heimtur hlut
hafa hefur einkum verið í tengslum 
við tiltekið eignasafn félagsins – 
svonefndar vandræðaeignir – en á 
síðasta ársfjórðungi fjórfaldaðist 
bókfært virði þeirra og nam 80 
milljörðum. Þar munaði mestu 
um fyrrnefnda eingreiðslu þýska 
bankans til að ljúka ágreiningsmáli 
um viðskipti með skuldatryggingar 
Kaupþings á árunum fyrir 2008 í 
stað þess að fá úr því skorið fyrir 
dómstólum.

Hluthöfum Kaupþings var til
kynnt um niðurstöðuna við 
Deutsche Bank þann 25. janúar 
síðastliðinn en í fjárfestakynningu 
þýska bankans, sem birtist nokkr
um dögum síðar, segir að samkomu
lagið við Kaupþing hafi verið gert í 

október 2016. Kaupþing hefur ekki 
viljað staðfesta þá tímasetningu 
vegna „ríkra trúnaðarákvæða í 
samningum við Deutsche Bank“. 
Samkvæmt heimildum Markaðar
ins lágu fyrir drög að samkomulagi 
við þýska bankann í október, með 
ýmsum fyrirvörum, um að hann 
myndi greiða Kaupþingi rúmlega 
400 milljónir evra og forðast þann
ig málaferli fyrir dómstólum. Sam
komulagið var síðan endanlega 
frágengið í lok janúar og í kjölfarið 
var greiðslan innt af hendi til Kaup
þings.

Seðlabankinn hefur svarað því til 
að hann hafi ekki haft neinar upp
lýsingar um viðskipti Kaupþings 
og Deutsche Bank fyrr en þau voru 
gerð opinber mörgum vikum eftir 
að bankinn seldi bréf sín í Kaup
þingi. Í ársfjórðungslegum kynn
ingum Kaupþings á seinni helmingi 
síðasta árs, meðal annars í kynn
ingu stjórnenda í september sem 
Markaðurinn hefur undir höndum, 
kemur fram að félagið hafi verið í 
„virkum samskiptum“ við meiri
hluta mótaðila Kaupþings í stórum 
ágreiningsmálum í því skyni að 
kanna hvort hægt sé að ljúka þeim 
með samkomulagi í stað málaferla. 
Á þeim tíma nam bókfært virði 
vandræðaeigna Kaupþings aðeins 
21 milljarði en nafnvirði krafnanna 
var hins vegar yfir 700 milljarðar. 
Það var því ljóst að hagfelld niður
staða Kaupþings í stórum ágrein
ingsmálum gæti aukið umtalsvert 
endurheimtur hluthafa, eins og 
reyndin hefur orðið. 

Við teljum að virði 
krafna okkar á 

Kaupþing sé 100, mögulega 
eitthvað meira, 
miðað við að 
gangverð 
þeirra er 86.
Frank Brosens, 
stofnandi og eig-
andi Taconic Capital

Nokkrum dögum áður 
en Taconic Capital 
keypti megnið af 6% 
hlut Seðlabankans í 
Kaupþingi hafði eigandi 
sjóðsins lýst því opinber-
lega yfir að bréfin væru 
undirverðlögð. Bankinn 
varð af 4-6 milljörðum 
þegar þau hækkuðu í 
virði um þriðjung tveim-
ur mánuðum síðar.

lýst var í Markaðnum í síðustu viku.
Fram kom í kynningu Franks 

Brosens, stofnanda og eiganda 
Taconic Capital, sem hann flutti á 
fjárfestingaráðstefnu í Chicago í lok 
október 2016, að vogunarsjóðurinn 

teldi hlut sinn í Kaupþingi talsvert 
meira virði en bréfin væru að ganga 
kaupum og sölum á eftirmarkaði. 
Brosens benti á að gengið miðað 
við höfuðstól breytanlegra skulda
bréfa væri um 86, nánast sama verð 

Dæmi um eftirlitsmyndavélapakka með 4 myndavélum

TAKTU ÖRYGGIÐ 
MEÐ Í MYNDINA

Nánar á oryggi.is
EFTIRLITSMYNDAVÉLAR Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400 

Njarðarnesi 1 | Akureyri | Sími 470 2400 

Myndavélar sem hægt er að nota inni eða úti. Frábær 
myndgæði (4 Mpix). Innrautt ljós með allt að 20 metra drægni. 
Öflug og notendendavæn upptökutölva. Hægt að skoða lifandi 
myndir og upptökur í gegnum app í snjallsíma.

Verð 128.340 
m. vsk.

Öryggismiðstöðin hefur um árabil sérhæft sig í eftirlitsmyndavélum og myndavélakerfum og 
býður upp á fjölbreytt úrval lausna sem henta heimilum, stórum og smáum fyrirtækjum sem og 
stofnunum þar sem umfangsmikilla lausna er krafist. Öflug kerfi á frábæru verði.

Hafðu samband og fáðu ókeypis ráðgjöf hjá sérfræðingum okkar.

Hægt er að sníða kerfin algerlega eftir þörfum notenda og því bjóðum við allt frá einföldum kerfum upp í stór 

kerfi með hreyfanlegum vélum og mikilli sjálfvirkni. 
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kynnir nýtt vörumerki
OPIÐ HÚS
 

Fimmtudaginn 6. apríl og 
föstudaginn 7. apríl
kl 11-15 

Frábær 
kynningartilboð

Léttar veitingar í boði

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík 414 84 00 www.martex.is  Vinnufataverslun og heildverslun

Martex hefur ha�ð samstarf 
við snillingana í Þýskalandi 
sem framleiða hágæða fatnað 
fyrir starfsmenn hótela- og 
veitingahúsa.
 



Með kjöri Svanhild-
ar Nönnu Vigfús-
dóttur, fjárfestis 
og eins af stærstu 
hluthöfum VÍS, 
sem formanns 

stjórnar tryggingafélagsins í síðasta 
mánuði hefur einkafjárfestum í hlut-
hafahópnum tekist að ná völdum í 
stjórn fyrirtækisins. Mikil átök hafa 
sett mark sitt á störf stjórnar VÍS á 
undanförnum misserum, sem hafa 
öðrum þræði snúist um ólíkar áhersl-
ur annars vegar fulltrúa lífeyrissjóð-
anna og hins vegar helstu einkafjár-
festa félagsins, og birtist meðal annars 
í því að samtals hafa fimmtán manns 
setið í stjórn frá því í ársbyrjun 2015 
og fjórir einstaklingar gegnt stöðu 
stjórnarformanns yfir sama tímabil. 
Jafn tíð stjórnarskipti á svo skömmum 
tíma er einsdæmi á meðal félaga sem 
eru skráð í Kauphöllinni.

Í aðdraganda aðalfundar VÍS var 
ljóst að ákveðinn hópur hluthafa, 
sem samanstóð einkum af hjón-
unum Svanhildi og Guðmundi Erni 
Þórðarsyni, Sigurði Bollasyni, fjár-
festingafélaginu Óskabeini og sjóða-
stýringarfyrirtækinu Stefni, vildi ná 
fram breytingum á stjórn og stefnu 
félagsins. Þá hafði Svanhildur uppi 
áform að taka við sem formaður af 
Herdísi Dröfn Fjeldsted, sem hefur 
verið studd af Lífeyrissjóði verslunar-
manna, stærsta hluthafa VÍS, en hún 
hafði gegnt þeirri stöðu frá því í nóv-
ember 2015. Svanhildur, en hún og 
eiginmaður hennar komu fyrst inn í 
hluthafahóp VÍS 2014 eftir að hafa selt 
Skeljung skömmu áður með milljarða 
hagnaði, átti í því skyni fundi með 
flestum af stærstu hluthöfum VÍS þar 
sem hún útlistaði sínar áherslur og 

Taka völdin og hafa augastað á Kviku
Eftir kjör Svanhildar Nönnu til formennsku í VÍS er hópur einkafjárfesta sestur við stýrið í félaginu. Mikil átök einkennt störf stjórnar 
og fimmtán manns setið í stjórninni á tveimur árum. Ný stjórn vill bæta tryggingareksturinn og horfir til þess að fá meirihluta í Kviku.    

Samanlagður eignarhlutur þeirra lífeyrissjóða sem eru á meðal tuttugu stærstu hluthafa VÍS nemur í dag um 36 prósentum. Fréttablaðið/anton

Lagði fram tillögu á stjórnarfundi að ráða Birnu Einarsdóttur sem forstjóra

Ákvörðun þáverandi stjórnar VÍS 
að ráða Jakob Sigurðsson sem for-
stjóra í stað Sigrúnar Rögnu Ólafs-
dóttur, sem þá var eini kvenfor-
stjóri fyrirtækis í Kauphöllinni, í lok 
ágústmánaðar í fyrra kom fæstum 
aðilum á markaði á óvart. Þrálátur 
orðrómur hafði verið um að staða 
hennar væri ótraust enda þótti af-
koma af tryggingahluta rekstrarins 
óviðunandi og ávöxtun af fjárfest-
ingaeignum var sömuleiðis mun 
lakari en hjá Sjóvá og TM.

Þrátt fyrir að ýmsir hluthafar VÍS, 
einkum á meðal helstu einkafjár-
festa félagsins, hafi þrýst mjög 
á að ráðast í slíkar aðgerðir strax 
eftir að ný stjórn var kjörin í apríl 
2016, þar sem inn komu þrír nýir 
stjórnarmenn, þá náðist ekki um 
það samstaða innan stjórnarinnar 
á þeim tímapunkti. Fallist var á 
málamyndatillögu, sem var einkum 
fyrir tilstuðlan Norðmannsins 
Josteins Sørvoll, að bíða með þá 
ákvörðun fram yfir sumarið sama 

ár, samkvæmt heimildum 
Markaðarins. Það gekk 
eftir og þegar tilkynnt 
var um afkomu VÍS 
á fyrri árshelmingi 
2016, sem var undir 
væntingum, var ljóst 
að dagar Sigrúnar 
Rögnu í stóli forstjóra 
voru taldir.

Aðdragandinn að ráðn-
ingu nýs forstjóra var afar skammur 
og hófst leit að eftirmanni Sigrúnar 
Rögnu í reynd ekki fyrr en sama 
dag og árshlutauppgjör VÍS var gert 
opinbert fimmtudaginn 25. ágúst. 
Nöfn ýmissa stjórnenda komu til 
umræðu á meðal stjórnarmanna 
félagsins en á fundi sem þeir 
áttu síðar í vikunni, samkvæmt 
öruggum heimildum Markaðarins, 
lagði Herdís Dröfn, þáverandi 
stjórnarformaður, fram þá tillögu 
að ráða Birnu Einarsdóttur, banka-
stjóra Íslandsbanka, sem nýjan for-
stjóra VÍS. Helga Hlín Hákonardóttir, 

sem er meðal annars studd 
af Gildi lífeyrissjóði til 

setu í stjórninni, sagðist 
á fundinum styðja þá 
tillögu Herdísar.

Því fór hins vegar 
fjarri að einhugur 

væri í stjórninni um að 
ganga til viðræðna við 

Birnu um að hún tæki við 
forstjórastólnum. Þá er þess 

skemmst að minnast að Svan-
hildur og Guðmundur höfðu átt í 
hatrömmum deilum við Birnu og 
Íslandsbanka þegar þau voru eig-
endur Skeljungs á árunum 2009 til 
2013. Þegar sumir af hluthöfum VÍS 
fréttu af tillögu Herdísar, einkum 
úr röðum einkafjárfesta, varð fljótt 
ljóst að það myndi aldrei nást sátt 
um ráðningu hennar – hvorki innan 
stjórnarinnar né meðal stærstu 
hluthafa VÍS – og var þeim skila-
boðum komið skýrt á framfæri.

Í samtali við Markaðinn vildi 
Herdís aðspurð ekkert tjá sig um 

þá tillögu að leita til Birnu um að 
taka við sem forstjóri né heldur 
hvort hún hefði verið búin að ræða 
þann möguleika við hana áður en 
tillagan var sett fram. Birna segir í 
svari til Markaðarins að enginn í VÍS 
hafi rætt þetta við hana.

Í kjölfarið stóð valið á milli 
Jakobs Sigurðssonar, fyrrverandi 
forstjóra Promens, og Sigurðar 
Hannessonar, framkvæmda-
stjóra eignastýringar Kviku banka. 
Benedikt Gíslason, stjórnarmaður 
og fyrrverandi samstarfsmaður 
Sigurðar í MP banka og við vinnu 
stjórnvalda að áætlun um losun 
hafta, talaði helst fyrir því innan 
stjórnarinnar, með stuðningi einka-
fjárfesta félagsins, að Sigurður yrði 
ráðinn forstjóri. Af því varð ekki en 
eftir að hafa verið boðaðir í viðtöl 
náðist um það samstaða í stjórn-
inni að ganga frá samkomulagi við 
Jakob sunnudaginn 29. ágúst að 
hann tæki við sem forstjóri. Sama 
dag var Sigrúnu Rögnu sagt upp.

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

upplýsti þá að hún myndi sækjast eftir 
formennsku, samkvæmt heimildum 
Markaðarins.

taldi sig hafa stuðning
Herdís taldi sig aftur á móti hafa 
stuðning meirihluta nýrrar fimm 
manna stjórnar til að gegna áfram for-
mennsku í félaginu. Þannig var Helga 
Hlín Hákonardóttur, sem hafði setið 
í stjórn félagsins frá því í apríl 2016, 
þeirrar skoðunar að ekki væri ástæða 
til að skipta um formann og þá hélt 
Herdís að Valdimar Svavarsson, sem 
kom nýr inn í stjórnina og var einkum 
teflt fram af Sigurði Bollasyni, hefði 
jafnframt heitið henni stuðningi í 
aðdraganda aðalfundar. Valdimar 

var áður í fyrirtækjaráðgjöf Virðingar 
en hafði látið þar af störfum skömmu 
áður en tilkynnt var um framboð hans 
til stjórnar VÍS.

Það fór hins vegar á annan veg – og 
jafnframt eru deildar meiningar um 
það á meðal hluthafa hvort Valdimar 
og Sigurður hafi nokkurn tíma lofað 
því að styðja Herdísi – og Valdimar 
studdi að lokum þá tillögu að Svan-
hildur yrði að formaður. Slíkt hið 
sama gerði Gestur Breiðfjörð Gestsson 
en hann er einn þeirra fjárfesta, ásamt 
meðal annars Andra Gunnarssyni 
lögmanni og Fannari Ólafssyni, sem 
standa að baki félaginu Óskabeini sem 
á 5,9 prósent í VÍS. Aðrir möguleikar 
voru ræddir varðandi verkaskiptingu 

nýrrar stjórnar, til dæmis að Herdís 
yrði áfram formaður en Valdimar 
Svavarsson varaformaður, en ekki 
náðist sátt um þá niðurstöðu.

tókst í annarri tilraun
Þá hafði Þórður Már Jóhannesson, 
fjárfestir og fyrrverandi forstjóri 
Straums-Burðaráss, einnig kannað 
þann möguleika að gefa kost á sér í 
framboð til stjórnar og hitt hluthafa 
félagsins – bæði lífeyrissjóði og einka-
fjárfesta – og leitað eftir stuðningi, 
samkvæmt heimildum Markaðarins. 
Ekkert varð hins vegar af þeim áform-
um og Þórður Már ákvað að gefa ekki 
kost á sér skömmu áður en frestur til 
þess rann út.

Aðeins um tveimur vikum eftir 
aðalfund VÍS þann 15. mars síðast-
liðinn tilkynnti Herdís að hún hefði 
ákveðið að segja sig úr stjórn félags-
ins. Í bréfi sem Svanhildur sendi í kjöl-
farið á ýmsa hluthafa félagsins, sem 
Markaðurinn hefur undir höndum 
og Vísir.is hefur áður greint frá, sagði 
hún ákvörðun Herdísar „vonbrigði“ 
en að hún hafi verið meðvituð um að 
Herdís hefði haft „væntingar“ um að 
vera áfram stjórnarformaður. Stjórn 
VÍS hafi talið að þetta væri „góður 
tímapunktur“ til breytinga. „Það er 
mín skoðun,“ segir í bréfi Svanhildar, 
að „þegar fólk er í stjórn félags […] að 
þá sé óeðlilegt að gera þá kröfu að ef 
viðkomandi fái ekki stól formanns 

Ef traust 
er ekki 

til staðar er ekki 
hægt að ætlast til 
stjórnarsetu af 
viðkomandi 
stjórnarmanni.
 Herdís Dröfn 
Fjeldsted 

Það er 
óeðlilegt 

að gera þá kröfu 
að ef viðkom-
andi fái ekki stól 
formanns þá hafi 
hann ekki áhuga 
á að starfa að 
málefnum 
félagsins. 
Svanhildur nanna 
Vigfúsdóttir 
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Mynd/Eyþór

Flytja inn stærsta 
dróna landsins
Dronefly er eina sérhæfða drónabúðin á landinu. Þar eru 
drónar til sölu og leigu og boðið er upp á viðgerðaþjón-
ustu. Dronefly á von á stærsta dróna landsins sem leigður 
verður út ásamt þaulreyndum drónaflugmönnum. ➛2Fæst í næsta apóteki eða 

heilsuvöruverslun 

Verndar og 
styrkir húðina



„Maður þarf að hafa auga fyrir 
skotinu og vita hvernig dróninn 
getur höndlað skotið. Tveir menn 
stjórna hverjum dróna, annar 
flýgur honum meðan hinn stjórnar 
myndavélinni og þetta teymi þarf 
að vera mjög samhent svo allt gangi 
upp.“

Bændur nýta dróna
Dronefly hefur til sölu dróna af 
gerðinni DJI sem Arnar segir að 
sé stærsta merkið á markaðnum í 
dag. Hægt er að fá dróna af ýmsum 
stærðum og gerðum á breiðu verð-
bili, allt frá 69 þúsund krónum og 
upp í milljón.

„Vinsældir dróna fara vaxandi 
og ýmsir sjá sér hag í því að nýta 
þá, bæði einstaklingar og fyrirtæki. 
Bændur eru til dæmis mjög hrifnir 
af drónum enda eru þeir mjög 
vinnusparandi. Þeir geta leitað 
að kindum og skoðað girðingar. 
Drone fly hefur einnig hannað 
flautu fyrir bændur til að nota við 
smalamennsku.  Þá hafa garðyrkju-
menn til dæmis notað þá til að taka 
fyrir- og eftir-myndir,“ lýsir Arnar.

DJI-drónarnir eru afar notenda-
vænir. „Þeir tengjast allt að 21 
gervitungli og stinga þannig ekki af 
undan vindi. Þeir halda sér á punkt-
inum ef fjarstýringu er sleppt og 
þar af leiðandi mjög stöðugir. Þeir 
koma sjálfir heim á heimapunkt og 
geta einnig elt þig. Þeir bjóða upp 
á marga fleiri eiginleika sem hjálpa 
þér að ná þínu fullkomna skoti,“ 
segir Arnar. Hann bætir við að 
DJI-drónarnir hafi svokallað gáfað 
batterí. „Dróninn lætur vita ef hann 
er að verða batteríslaus og passar 
að láta vita í tíma svo að hann hafi 
nægt batterí til að snúa við og fljúga 
heim. Þá byrjar hann að lækka 
flugið ef hættulega lítil hleðsla er á 
batteríinu.“

Viðgerðarþjónusta og  
námskeið
Hjá Dronefly er rekin viðgerðar-
þjónusta sem er sú eina á landinu 
sem sérhæfir sig í viðgerðum á 
drónum. Hátækniverkfræðingur 
með sérmenntun í ómönnuðum 
loftförum frá Bretlandi starfar 
þar við viðgerðir. „Við gerum við 
allar tegundir flygilda, og eigum 
flesta varahluti til á lager fyrir DJI-
dróna. Við græjum þá á einum eða 
tveimur dögum ef varahluturinn er 
til á lager hjá okkur.“

Dronefly mun einnig bjóða upp á 
námskeið fyrir byrjendur og lengra 
komna. „Þar förum við yfir það 
helsta sem þarf að vita varðandi 
reglur, umhirðu og viðhald á 
drónanum og svo auðvitað hvernig 
á að fljúga í fyrsta skipti og hvernig 
skal bregðast við og koma í veg fyrir 
óhöpp.“

Dronefly, Krókhálsi 6, s. 566-6666 
Nánari upplýsingar á www.dronefly.is

Dronefly flytur á næstunni inn 
dróna af gerðinni SHOT-
OVER U1 sem verður þar 

með stærsti dróni landsins. „Þessi 
dróni er einn sá flottasti í brans-
anum í dag en framleiðandi hans 
er sá fremsti í heiminum í að smíða 
stöðugleikakerfi fyrir mynda-
vélar á þyrlur,“ segir Arnar Þór 
Þórsson hjá Dronefly en dróninn 
verður notaður í allra stærstu 
verkefnin hér heima. „Eftirspurnin 
eftir slíkum dróna er til staðar enda 
hefur verið mjög vinsælt að skjóta 
bæði bíómyndir og auglýsingar 
á Íslandi.“ Hann segir drónann 
mikið notaðan úti í Hollywood en 
hann geti flogið með heildarþyngd 
upp á 30 kíló.

Reyndir flugmenn
Stór hluti af starfsemi Dronefly er 
útleiga á drónum sem stjórnað er 
af starfsmönnum fyrirtækisins en 
þeir eru með um fimm ára reynslu 
í að fljúga drónum. „Við erum með 
dróna sem henta í hvaða verkefni 
sem er, allt frá litlum auglýsingum 
upp í þær stærstu. Við erum einnig 

að leigja út „Ronin Gimbal“ 
sem er stöðugleikakerfi 

fyrir myndavélar en 
það hentar bæði fyrir 

DSRL vélar upp í 
nánast fullvaxnar 

kvikmyndavélar.“
Flugmenn 

Dronefly fá sér-
staka þjálfun í 
að stýra stóra 
SHOTOVER 
U1 drónanum. 

„Við erum 
með færustu og 

reyndustu dróna-
flugmenn landsins 

sem eru sérþjálfaðir 
á gimbal-búnað sem 

stýrir myndavélinni.“ 
Arnar segir þó nokkra list 

felast í því að stjórna dróna. 

Dronefly rekur viðgerðaverkstæði sem sérhæfir sig í viðgerðum á drónum.

Stóri dróninn er af gerðinni SHOTOVER U1. Hann kemur til landsins innan skamms og verður notaður í stærstu verk-
efni við upptökur á auglýsingum og kvikmyndum. MynD/EyþóR

Dronefly leigir einnig út Ronin Gimbal stöðugleikakerfi fyrir myndavélar.

Eftirspurnin eftir 
slíkum dróna er til 

staðar enda hefur verið 
mjög vinsælt að skjóta 
bæði bíómyndir og 
auglýsingar á Íslandi.
Arnar þór þórsson

 Bændur eru til dæmis mjög hrifnir af drónum 
enda eru þeir mjög vinnusparandi. Þeir geta 

leitað að kindum og rekið þær, skoðað girðingar og 
fylgst með landinu sínu.

365.IS1817MARGFALT SKEMMTILEGRI

   FÖSTUDAGA KL.   19:45

Framhald af forsíðu ➛

Ein
ákvörðun
getur öllu
breytt

www.allraheill.is
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BÆJARLIND 16   KÓPAVOGUR   SÍMI  553 7100   WWW.LINAN.IS  
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA  11 - 18  LAUGARD.  11 - 16

LÆKKAĐ
VERĐ

119.900 kr.

RECAST SVEFNSÓFI

sófi sem breytist í rúm á
augabragði - góð springdýna

 svefnflötur 140x200 cm

Skemill kr. 33.200

Dot skápur

Bow lampi

Rugged Mottur 170x240

kr. 43.200

Paloma kr. 77.400

kr. 94.600

kr. 49.900

Minimal
kr. 8.700

Woodland
kr. 22.700

Sham - 2 saman
kr. 77.800

Cupid 
kr. 32.900

Avignon 3ja sæta sófi  208 cm kr. 191.800

Dot sjónvarpsskápur 162 cm kr. 71.800

M
k



Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Meðlimir (gisp!)
f.v.: Þorri Hrings-
son, Halldór 
Baldursson, 
Jóhann L. Torfa-
son og Bjarni 
Hinriksson.

Opnun sýningar-
innar á föstudag 
er einnig út-
gáfuteiti nýjasta 
heftis þeirra 
félaga.

Listamannahópurinn (gisp!) 
opnar sýningu í myndasögu-
deild Borgarbókasafnsins í 

Grófinni næsta föstudag en þar 
mun hann sýna úrval nýjustu 
myndasagna sinna auk nokkurra 
gullmola úr fortíðinni.

Meðlimir hópsins eru Bjarni 
Hinriksson, Halldór Baldursson, 
Jóhann Ludwig Torfason og Þorri 

Hringsson en opnunin er einnig 
útgáfuteiti nýjasta heftis þeirra, 
sem er að sögn Bjarna Hinriks-
sonar líklega heilsteyptasta og 
besta tölublað sem þeir hafa sent 
frá sér. „Við munum stækka staka 
ramma og síður úr sögum nýjasta 
tölublaðsins og komum þeim 
myndum fyrir innan um mynda-
sögur bókasafnsins. Þetta er á 
engan hátt hefðbundið sýningar-
rými og efnið á veggjunum vegur 
salt á milli áhorfs og lesturs.“

Hann segir þá félaga finna sig 
betur og betur í þessu ferðalagi 
um lendur skringilegra og eilítið 
sjálfhverfra sagnaheima. „Þorri og 
Halldór vinna áfram með persónur 
sem þeir kynntu til sögunnar fyrir 
mörgum árum og stinga reglulega 
upp kollinum: Teddy Transformer, 
Bob Mórall, Gaga og Púkó. Jóhann 
sýnir okkur margar (fram)hliðar 
á Reykjavík og sjálfur reyni ég að 
týna mér úti í geimnum.“

Vildu alþjóðlega tengingu
(gisp!) varð til árið 1990 en þá 
var Bjarni nýkominn úr námi við 
myndasögudeild listaskólans í 
Angoulême í Frakklandi. Á sama 
tími vissi hann að Halldór Baldurs-
son og fleiri nýútskrifaðir úr 
Myndlista- og handíðaskólanum 

Langt ferðalag um lendur 
skringilegra sagnaheima 
Næsta föstu-
dag opnar lista-
mannahópurinn 
(gisp!) sýningu í 
myndasögudeild 
Borgarbóka-
safnsins í Grófinni 
í Reykjavík.

höfðu áhuga á myndasögum. 
„Við fórum að spjalla og fyrr en 
varði var kominn hópur sem vildi 
ráðast í útgáfu myndasögublaðs 
með frumsömdum sögum. Að 
útgáfu fyrsta blaðsins stóðu, auk 
okkar Halldórs, Jóhann L. Torfa-
son, Þorri Hringsson, 
Ólafur J. Engilbertsson, 
Þórarinn B. Leifsson 
og Bragi Halldórsson. 
Þrír þeir síðastnefndu 
heltust smám saman úr 
lestinni og eftir voru 
þeir fjórir sem í dag 
mynda hópinn.“

Bjarni segir að 
fljótlega eftir útgáfu 
fyrsta tölublaðsins 
hafi þeim orðið ljóst 
að þeir væru líklega 
of listrænir fyrir 
myndasöguheim-
inn og of mynda-
sögulegir fyrir 
listheiminn. „Við 
helltum okkur því 
án nokkurra málamiðl-
ana út í myndasöguhafsjó 
tilraunastarfsemi og per-
sónulegrar tjáningar með 
sterkum skírskotunum 
í sögu og hefð mynda-
sögunnar.“

Hann segir nafn hópsins 
vera skammstöfun á Guð-
dómleg innri spenna og 
pína. Um leið sé það vísan í 
þá myndasöguhefð sem við 
þekktum sem börn. „Í dönsku 
Andrésblöðunum tekur Andrés 
iðulega andköf þegar hann 
stendur frammi fyrir aðstæðum 
sem koma honum á óvart og 
valda honum angist og undrun. Á 
ensku er þessi upphrópun (gasp!), 
á íslensku er hún oftast (geisp!). 
Það fannst okkur fremur þung-
lamalegt og svæfandi, við vildum 
alþjóðlega tengingu sem sam-
einaði sjálfskapaða pínu lista-
mannsins og barnslega gleði hans 
yfir sakleysi liðinna daga.“

Betri staða en áður
Þeir hafa á þessum tíma gefið út 
tólf tölublöð af myndasögublaðinu 

(gisp!) í fjölbreyttu broti. „Stund-
um hafa þetta verið bækur frekar 
en tímarit og stundum sýningar-
skrár því (gisp!) hefur ekki síður 
birst almenningi í sýningarrýmum 
en á pappír. Þar ber hæst Níuna, 
myndasögumessu sem (gisp!) 
skipulagði í samvinnu við Listasafn 
Reykjavíkur 2005. Við höfum sýnt 
erlendis og stefnum á fleiri verk-
efni af því tagi enda þroskaferli 
(gisp!) um margt líkt því sem gerst 
hefur beggja vegna Atlantshafsins 
síðustu þrjátíu ár.“

Aðspurður um stöðu íslensku 
myndasögunnar segir hann hana 
vera betri en áður. „Fjölmargir 
ungir höfundar hafa stigið fram, 
breiddin og tæknileg kunnátta er 
meiri en áður og einnig virðast 
nýir útgefendur sýna myndasögum 
aðeins meiri áhuga. Ennþá vantar 
reglulegri og sýnilegri útgáfu 
auk sagna sem ná til stærri hóps 
lesenda en mér virðist grunnurinn 
vera að styrkjast.“

Sýningin verður opnuð föstu-
daginn 7. apríl kl. 16 á 2. hæð 
Borgarbókasafnsins í Grófinni. 
Nánari upplýsingar má finna á 
www.borgarbokasafn.is.

Fjölmargir ungir 
höfundar hafa 

stigið fram, breiddin og 
tæknileg kunnátta er 
meiri en áður.
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Gítarinn ehf
Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík  • S: 552-2125 
gitarinn@gitarinn.is • www.gitarinn.is

Rafmagnsgítar Kassagítar Rafmagnsbassi KassabassiKlassískur gítar

HeyrnartólÞráðlaus míkrafónn

Míkrafónar 
í úrvali

Ukulele

Söngkerfi

Rafmagnsfiðla

Hljómborð í úrvali

Gítarpakki
Listaverð: 33.900,-
Okkar verð: 25.900,-
Gítar, poki, ól, stillitæki, auka 
strengjasett og kennsluforrit.

Kajun tromma

Fermingargjafir 
í úrvali

365.is      Sími 1817

333 krá dag*

365.is      Sími 1817

Tryggðu 
þér áskrift 

*9.990.- á mánuði.



365.isMARGFALT SKEMMTILEGRI

MEIRI HRAÐI, SKARPARI MYND, BETRA VIÐMÓT

APPLE TV 4 Á 0 KR.
Við hjá 365 leggjum metnað í að þú njótir fyrsta flokks skemmtunar 
á sem bestan hátt. Með 365 sjónvarp á Apple TV færðu meiri hraða, 
skarpari mynd og enn betra viðmót í sjónvarpi framtíðarinnar.

Nú getur þú fengið þér Apple TV 4 með áskrift að efni frá 365 
og sparað tugi þúsunda því við bjóðum þér Apple TV á 0 
krónur með 12 mánaða áskrift að völdum pökkum 365.

Nánar á 365.is eða í síma 1817.

Tilboðið gildir með völdum 
sjónvarpspökkum 365 til 
28. apríl 2017.

Í samstarfi við Epli og Valitor

Tilboð gildir til 28. apríl

PI
PA

R\
TB

W
A

 /
 S

ÍA

Íslensk valmynd
og tímaflakk.



Bílar 
Farartæki

SUZUKI Grand vitara premium+ 
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2012, 
ekinn 102 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.090.000. Rnr.103550.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2013, 
ekinn 113 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
4 gírar. Verð 2.290.000. Rnr.103504.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

HONDA Cr-v. Árgerð 2016, ekinn 
45 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 
gírar. Verð 4.290.000. Rnr.109541. 
BILAMQARKAÐURINN 5671800

HONDA Cr-v. Árgerð 2005, ekinn 
192 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 
gírar. Verð 850.000. 100% visalan 
Rnr.223952. BILAMARKADURINN 
5671800

HONDA Jazz 1,4i ls. Árgerð 2006, 
ekinn 122 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 590.000.100% visalán 
Rnr.224036. BILAMARKAÐURINN 
5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

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

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu

Toyota Prius Hybrid 2009. Sjálfsk. 
Verð: 999þ. kr. S. 6162597

 Bílar óskast

Bíll ÓsKast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

Bergfinnur ehf. Bílaviðgerðir, 
sérgrein, bremsuviðgerðir. Sími 892 
7852 Sævar.

 Hjólbarðar

NýjU sailUN deKKiN á 
fRáBæRU veRði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

 Bátar

Smíðum álhurðir í báta stóra sem 
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar 
algluggar.is Hafðu samband og fáðu 
tilboð. S. 557 5757.

Þjónusta

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

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

MAZDA 6 s/d optimum. Árgerð 2015, 
ekinn aðeins 13 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur 6 gírar. Tilboð 4.090.000.Ásett 
verð 4.490.000 Rnr.212076.

BMW 318d gt. Árgerð 2015, ekinn 43 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 4.250.000. 
Rnr.212142.

RENAULT Clio expresson. Árgerð 2014, 
ekinn aðeins 14 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 1.980.000.1 eigandi Gullmoli  
Rnr.115739

SKODA Octavia ambiente combi 4x4. 
Árgerð 2006, ekinn 187 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 990.000.ný skoðaður án ATH  
Rnr.115752.

SKODA Octavia scout . Árgerð 2015, 
ekinn 73 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Tilboð 3.990.000.Ásett verð 4.550.000 
Rnr.211823.

TOYOTA Land cruiser 120 gx. Árgerð 
2009, ekinn 170 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
5 gírar. Tilboð 3.980.000.Ásett verð 
4.490.000 Rnr.211974.

TOYOTA Land cruiser 150 gx. Árgerð 
2015, ekinn 42 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
5 gírar. Tilboð 6.490.000.ásett verð 
7.490.000 Rnr.115742.

AUDI Q5 quattro. Árgerð 2014, ekinn 8 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 gírar. Tilboð 
6.750.000.Ásett verð 7.450.000 umboðsbíll 
Rnr.211862.

VOLVO Xc60 r-design awd. Árgerð 2013, 
ekinn 45 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Tilboð 4.980.000.Ásett verð 5.490.0001 
eigandi og umboðsbíll Rnr.340430.

SUZUKI Vitara s boosterjet allgrip . 
Árgerð 2016, Nýr bensín, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 4.430.000.samskonar bíll í um-
boði kostar 4.930.000 kr Rnr.212017.

MERCEDES-BENZ Ml 350 bluetec 4ma-
tic . Árgerð 2014, ekinn 36 Þ.KM, dísel, 
sjálfsk.. Verð 7.990.000.Umboðsbíll,ný 
kominn úr þjónustuskoðun Rnr.212012.

VOLVO Xc90 t8 hybrid . Árgerð 2016, 
ekinn 4 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
10.890.000.Mjög vel útbúinn  Rnr.115516.

GMC Sierra denali 3500hd nýja vélin . 
Árgerð 2017, N’YR , dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 8.620.000. Rnr.211296.

GÓÐIR UM PÁSKANA

Bílafjármögnun Landsbankans

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

 Spádómar

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

Sá SímaSpá í 
 S. 844 6845 / 462 4564

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

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

 Rafvirkjun

DYRaSímaR, LJÓS-nET. 
 S. 777 4944

Viðgerðir og endurnýjun. 
Rafeindameistarinn ehf

RafLagniR, DYRaSímaR.  
S. 663 0746.

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

 Húsaviðhald

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.
is s. 868 7204

Lok á hEiTa poTTa og 
hiTavEiTuSkELJaR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

vagnSTYkki, kERRuSTYkki 
og SkipTiTaSka

Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

 Óskast keypt

kaupum guLL -  
JÓn & ÓSkaR

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

 Til bygginga

haRðviðuR TiL 
húSabYgginga. SJá nánaR 

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

Heilsa

 Nudd

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

Tómstundir
     Ferðir

 Ferðalög

Fastaleigustæði er til leigu. 
Tjaldsvæðið Systragil.Upplýsingar 
gefnar í síma 860-2213

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

www.gEYmSLaEiTT.iS 
 fYRSTi mánuðuR fRíR

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

gEYmSLuR.iS 
 Sími 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

kökuhoRnið
Röskur starfskraftur óskast í 

afgreiðslustarf í bakarí okkar í 
Bæjarlind sem fyrst. Sveigjanlegur 

vinnutími. Íslenskukunnátta 
skilyrði.

Uppl. gefur Gréta í  
s. 867 1433 milli kl. 9-18 og 
kokuhornid@kokuhornid.is

kJöThöLLin SkiphoLTi 70
óskar eftir að ráða starfsmann 

til útkeyrslu- og pökkunarstarfa. 
Upplýsingar veitir Björn 

Christensen í síma 553 1270.
Umsóknir og ferilskrá má senda 

á kjothollin@kjothollin.is

 Atvinna óskast

vanTaR Þig Smiði, 
múRaRa, máLaRa Eða 

aðRa STaRfSmEnn?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is 
Sími 551-5000  

Netfang proventus@proventus.is

Klettháls 13   ·   HeklaNotadirBilar.is   ·   590 5040

AUDI Q7 
QUATTRO 3.0 TDI

10.690.000
01/2016

13.000

Design pakki, leiðsögukerfi, virtual  
mælaborð, 20” álfelgur, sumar- og vetrardekk, 
loftpúðafjöðrun, Audi connect, dökkar rúður, 
sportstýri, Audi smart phone, Audi phonebox, 
svört þakklæðning, Bose sound system o.fl.

Ekinn

Til sölu

Í boði er skemmtilegt starf hjá ört vaxandi fyrirtæki í 
sölu bifreiða, um framtíðarstarf er að ræða. 
Áhugasamir sendi upplýsingar um aldur og fyrri 
störf og menntun á netfangið gunnar@bilabraut.is   

Umsóknarfrestur er til 12. apríl 2017
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál, 
öllum umsóknum verður svarað.

Sölumaður óskast
Braut Bílasala leitar af öflugum liðsmanni. 

Atvinna

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Snyrti & nuddstofan Smart

Indverskt höfuð og andlitsnudd, 
litun og plokkun á augabrúnir 

á aðeins 5.500.-
  
  Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Tilboð

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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- með þér alla leið -

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir
löggiltur fasteignasali

sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

OPIÐ HÚS 
 fimmt. 6.apríl kl.18:30-19:00

72,9 millj.Verð:

Fallegt einbýlishús á einni hæð 

Stærð 171,5 fm - Stór lóð 805,0 fm

Stofur bjartar með stórum gluggum

Þrjú svefnherbergi (á teikningu fjögur)

Fjölskylduvænt og hús

Frábær staðsetning, (börn þurfa ekki 
að fara yfir stofnbraut í skóla)

Garðaflöt 27
Garðabæ

Fasteignir

Fasteignir

Útboð

UM VERKEFNIÐ
Kröflulína 3 fer um þrjú sveitarfélög: Skútu-
staðarhrepp, Fljótsdalshérað og Fljótsdalshrepp.  
Áætluð lengd línunnar er 122 km og mun hún 
liggja að mestu samsíða Kröflulínu 2. Markmið 
framkvæmdarinnar er að bæta raforkuflutning-
skerfið, auka stöðugleika og gæði orkuafhend- 
ingar á Norður- og Austurlandi.
Í mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar er 
loftlína aðalvalkostur. Jafnframt er lagt fram mat 
á nokkrum jarðstrengskostum á línuleiðinni.
Í frummatsskýrslunni er lagt mat á þætti eins og 
gróður, fuglalíf, jarðmyndanir, fornleifar, náttúru- 
vernd, neysluvatn og vatnsvernd, útivist og 
ferðamennsku, landnotkun á afrétti, áhættu og 
öryggismál.

KYNNING FRUMMATSSKÝRSLU
Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um 
mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til 
kynningar frá 16. mars til 5. maí 2017 á eftir- 
töldum stöðum: Á bókasafninu á Egilsstöðum, á 
Amtsbókasafninu á Akureyri á sveitar-
skrifstofum Skútustaðahrepps, Reykjahlíð og  
Fljótsdalshrepps, Végarði og bæjarskrifstofum 
Fljótsdalshéraðs, Egilsstöðum, í Þjóðarbók- 
hlöðunni og hjá Skipulagsstofnun. Frummats- 
skýrslan er aðgengileg á vef Skipulagsstofn- 
unar: www.skipulag.is, á vef Landsnets:
 www.landsnet.is, og á vef verkfræðistofunnar 
EFLU: www.efla.is.

KYNNINGARFUNDIR
Niðurstöður frummatsskýrslu verða kynntar á 
opnu húsi miðvikudaginn 5. apríl frá kl. 18:00 – 
21.00 í Nauthól í Reykjavík.

ATHUGASEMDAFRESTUR
Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt 
fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera 
skriflegar og berast eigi síðar en 5. maí 2017 til 
Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105  
Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@
skipulag.is.

Krafla - Fljótsdalur
Landsnet hefur lagt fram frummatsskýrslu 
fyrir Kröflulínu 3 til athugunar hjá Skipulags- 
stofnun.

Tilkynningar

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

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

óðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn...

Blaðberinn 
bíður þín

Útboð á byggingu  
hreinsivirkis á Höfn

Verkið felur í sér byggingu á hreinsistöð fyrir fráveitu að 
Miðósi 8, Höfn í Hornafirði. 
Þegar hafa verið lagðar fráveitulagnir að og frá lóðinni en 
byggja skal stöð sem tekur við skólpi frá öllu þétt- 
býlinu, grófhreinsar það og lyftir upp svo það geti runnið 
áfram út um sjávarútrás.
Verkið felst í að grafa niður á klöpp, taka klöpp í hæð, 
fylla undir mannvirkið og steypa það upp. Ganga þarf frá 
tilbúinni stöðinni að öllu leyti öðru en að útbúa stýringar 
fyrir stjórnbúnað. Leggja þarf lagnir að og frá stöðinni og 
koma fyrir tengibrunni aftan við hana.

Helstu magntölur eru u.þ.b.:
Gröftur v/byggingar 3.300 m³
Fylling v/byggingar 3.000 m³
Neðra burðarlag 1.500 m³
Steinsteypa 230 m³
Fráveitulagnir  116 m
Bygging hreinsistöðvar  146 m²

Miðað er við að full ljúka öllum verkþáttum útboðs.
Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband 
við Gunnlaug Róbertsson  á skrifstofu sveitarfélagsins 
eða með tölvupósti í netfangið utbod@hornafjordur.is, 
nauðsynlegt er að gefa upp um hvaða gögn er beðið um 
og gefa upp nafn, heimilisfang, síma  og netfang og fá í 
kjölfarið útboðsgögnin afhent rafrænt.  
Útboðsgögn má einnig nálgast á skrifstofu Sveitarfélag-
sins Hornafjarðar að Hafnarbraut 27 Höfn frá og með 
þriðjudeginum 4. apríl 2017 gegn 5.000 kr. greiðslu.
Tilboðsgjafar skulu vera búnir að skila inn tilboði eigi síðar 
en þriðjudaginn 25. apríl 2017 kl. 11:00 er þau verða opnuð 
samtímis í viðurvist þeirra bjóðenda sem óska eftir að vera 
viðstaddir.
Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna 
öllum.
Tilboð er bindandi í 5 vikur frá opnunardegi.

 8 SMÁAUGLÝSINGAR  5 .  a p r í l  2 0 1 7  M I ÐV I KU DAG U R



Viðskiptatækifæri á www.kontakt.is

Hótelfasteign
í miðborginni

Hótelfasteign 
í miðborginni

Frekari upplýsingar veitir:
Guðni Halldórsson, gudni@kontakt.is

Til sölu ný 24 herbergja hótelfasteign á mótum Rauðarárstígs 
og Háteigsvegar. Hótelið er hið glæsilegasta, en húsið 
var allt tekið í gegn árið 2016 og því fylgja 17 bílastæði.

Langur leigusamningur er við öflugan og traustan rekstraraðila.
Í öllum herbergjum er að finna ísskáp, ofn, eldavél, örbylgjuofn, uppþvottavél, 
og fallegar eldhúsinnréttingar með granít borðplötum. Herbergin eru með sér 

baðherbergi.  Innréttingar og aðbúnaður er eins og best verður á kosið.

H
au

ku
r 0

3.
17

Til sölu:

Benedikt Gíslason

Svanhildur Nanna 
Vigfúsdóttir

Herdís Dröfn 
Fjeldsted

Jostein  
SØrvoll

Gestur Breiðfjörð 
Gestsson

Reynir Finndal 
Grétarsson

Valdimar 
Svavarsson

Guðmundur 
Þórðarson

Helga Hlín  
Hákonardóttir

Form
aður

Form
aður

Form
aður

Vara- 

form
aður

Vara- 

form
aður

ágúst
2015

nóvem
ber 

2015
nóvem

ber 
2016

apríl
2016

m
ars

2017

Steinar segir sig úr stjórn

Benedikt segir sig úr stjórn

Herdís segir sig úr stjórn

Hallbjörn 
Karlsson

Bjarni Brynjólfsson

Guðrún  
Þorgeirsdóttir

Steinar Þór 
Guðgeirsson

Helga  
Jónsdóttir

Ásta Dís  
Óladóttir

Form
aður

Form
aður

Vara- 

form
aður

febrúar
2015

m
ars

2015

Fimmtán stjórnarmenn á tveimur árum

þá hafi hann ekki áhuga á að starfa 
að málefnum félagsins. Slíkt getur 
hreinlega ekki talist góðir og tilhlýði
legir stjórnarhættir.“

Herdís brást við bréfi Svanhildar 
síðar sama dag og sendi frá sér yfirlýs
ingu þar sem hún sagði að það hefði 
verið „allan tímann skýrt af minni 
hálfu að ég sóttist eftir því að gegna 
áfram formennsku í stjórn félagsins og 
taldi ég mig hafa stuðning meirihluta 
stjórnar til þess. Á fyrsta fundi stjórnar 
kom í ljós að sá stuðningur reyndist 
ekki vera til staðar. Það fylgir því mikil 
ábyrgð að sitja í stjórn tryggingafélags 
og afar mikilvægt að innan stjórnar 
ríki algert traust um vinnubrögð og 
starfshætti stjórnar. Um þetta varð 
ágreiningur í aðdraganda aðalfundar 
og á fyrsta fundi. Ef traust er ekki 
til staðar er ekki hægt að ætlast til 
stjórnar setu af viðkomandi stjórnar
manni.“ Í samtali við Markaðinn 
við vinnslu þessar umfjöllunar vildi 
Herdís ekkert tjá sig umfram það sem 
fram kemur í yfirlýsingunni.

Þetta var ekki í fyrsta sinn sem sami 
hópur einkafjárfesta hafði gert atlögu 
að formennsku í félaginu. Á aðalfundi 
árið áður töldu þeir að samkomulag 
hefði náðst um það á meðal hlut
hafa að Benedikt Gíslason, sem þá 
kom nýr inn í stjórnina, myndi taka 
við sem formaður VÍS, samkvæmt 
heimildum Markaðarins. Svo fór 
ekki enda þótt Benedikt hefði fengið 
mestan stuðning í atkvæðagreiðslu 
á aðalfundi félagsins en Herdís verið 
með fjórðu flestu atkvæðin að baki sér 
í stjórninni.

Sjá tækifæri í Kviku
Að sögn heimildarmanna Markaðar
ins, sem þekkja vel til innan VÍS, ættu 
breytingar sem nú hafa orðið á stjórn
inni að auka líkur á því að trygginga
félagið muni áður en langt um líður 
falast eftir meirihluta í Kviku fjárfest
ingabanka. Tilkynnt var um kaup VÍS 
á 22 prósenta hlut í Kviku í ársbyrjun 
en skömmu áður hafði Sigurður Bolla
son og hjónin Svanhildur og Guð
mundur, sem samanlagt eiga um 16 
prósenta hlut í VÍS, keypt samtals 15 
prósenta hlut í fjárfestingabankanum. 
Guðmundur tók fyrir skemmstu sæti 
í stjórn Kviku en vitað er að hann og 
Svanhildur, ásamt Sigurði og öðrum 
einkafjárfestum í hluthafahópi VÍS, 
hafa talað hvað mest fyrir kaupum 
eða sameiningu við Kviku, meðal ann
ars í því skyni að ná fram samlegðar
áhrifum í eignastýringarstarfsemi.

Í fyrrnefndu bréfi Svanhildar til 
hluthafa VÍS er bent á að með kaupum 
VÍS á stórum hlut í Kviku í janúar hafi 
verið „opnaðar dyr að frekari útvíkk
un“ á starfsemi tryggingafyrirtækisins. 
„Forstjóri félagsins hefur kynnt þetta 
sem eignadreifingu í fyrsta fasa með 
möguleika á að nýta þetta sem frek
ara skref í þróun á starfssviði félags
ins,“ segir í bréfinu. Hún bendir hins 
vegar á að stefnumótunarvinna og 
ákvörðun um fjárfestingu VÍS í Kviku 
og „hugmyndavinna tengd þeim 
kaupum var unnin af forstjóra og 
þeirri stjórn sem sat fram að síðasta 
aðalfundi“. Gert er ráð fyrir því að á 
„næstu vikum“ gefist nýrri stjórn tæki
færi til að kynna betur þessa vinnu 
fyrir hluthöfum VÍS.

Samkvæmd heimildum Markaðar
ins hafa málefni Kviku þegar verið til 
umræðu á fundi nýrrar stjórnar félags
ins. Í bréfinu til hluthafa áréttar Svan
hildur aftur á móti að hún komi „ekki 
að ákvörðunum í stjórn í málum sem 
hafa með hlut félagsins í Kviku að gera“ 
enda séu meðal annars skýr ákvæði í 
hlutafélagalögum um hvernig eigi að 
forðast slíka hagsmunaárekstra.

Langvarandi óánægja
Þrátt fyrir að það sé ekki yfirlýst 
markmið nýrrar stjórnar að „koll
varpa og gjörbreyta því starfi sem 
unnið er innan“ VÍS, eins og segir í 
bréfi Svanhildar, þá er það er ekkert 
launungarmál að helstu einkafjár
festar félagsins – og einnig Stefnir 
– hafa verið mjög gagnrýnir á að 
stjórnendum hafi ekki tekist að rétta 
við dræma afkomu í samanburði við 
TM og Sjóvá. „Það hefur því miður 
verið of mikið um breytingar á stjórn 
VÍS undanfarin ár. Stjórnarmenn 
hafa komið og farið og því miður 
hefur niðurstaða viðkomandi allt 
of oft verið sú að stjórnarmönnum 
finnst þeir ekki hafa komið í gegn 
breytingum sem voru nauðsynlegar 
til að bæta árangur félagsins. Þessu vil 
ég breyta,“ segir í bréfinu.

Óánægja á meðal hluthafa VÍS er 
ekki ný af nálinni. Hún náði líkast 
til hámarki þegar stjórn VÍS tók 
ákvörðun í mars 2016 um að lækka 
boðaða arðgreiðslu til hluthafa, sem 
var ekki síst hugsuð til þess að ná 
fram hagkvæmari fjármagnsskipan, 
úr 5 milljörðum í ríflega 2 milljarða 
eftir mikla gagnrýni sem kom upp 
í samfélaginu vegna fyrirhugaðra 
arðgreiðslna tryggingafélaganna 
þriggja. Þetta mæltist afar illa fyrir 
hjá stærstu einkafjárfestum félags
ins enda höfðu sumir þeirra, meðal 
annars félagið Óskabein, fjármagn
að kaup sín í VÍS á sínum tíma að 
stærstum hluta með bankaláni. Þeir 
höfðu því mikla hagsmuni af því að 
tryggingafyrirtækið myndi fara að 
skila bættri afkomu svo arðgreiðslur 
gætu dugað til að standa straum af 
fjármagnskostnaði hluthafa vegna 
kaupanna.

Sú ákvörðun stjórnar VÍS var 
ekki hvað síst tekin eftir að sumir 
af stærstu lífeyrissjóðunum í hlut
hafahópnum höfðu farið fram á 
það við tiltekna stjórnarmenn að 
falla frá fyrri arðgreiðslutillögu. 
Í kjölfarið hefur verið afar „þung 
undiralda“ á meðal einkafjárfesta 
félagsins, eins og einn viðmælandi 
Markaðarins orðar það, að ná fram 
breytingum þannig að lífeyris
sjóðirnir hefðu ekki tögl og hagldir 
í stjórn félagsins. Einu ári síðar 
hefur það markmið tekist og einka
fjárfestarnir eru sestir við stýrið. 

66,29%

54,41%

29,01%

Gengisþróun  
síðustu tólf mánaða Vara- 

form
aður
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„Þetta er fjölskyldufyrirtæki ef svo 
má segja en við konan mín stönd-
um að þessu,“ segir Kristinn Ólafur 
Smárason, eigandi vefverslunnar 
Retrólíf, sem selur gamlar leikjatölv-
ur og tölvuleiki ásamt unnustu sinni 
Heiðrúnu Matthildi Atladóttur.

Vefverslunin var opnuð í nóvem-
ber í fyrra en þar selja þau Kristinn 
og Heiðrún notaðar tölvur á borð 
við Nintendo NES, Sega Mega Drive 

og PlayStation. Þar má einnig finna 
sjaldgæfa tölvuleiki sem ekki hafa 
verið seldir hér á landi í um 30 ár, 
eða jafnvel aldrei, og aukahluti eins 
og fjarstýringar og minniskubba. 

„Ég hef verið að væflast í þessum 
klassísku tölvum síðasta áratuginn 
eða svo og safnað þeim og gömlum 
leikjum í langan tíma. Á endanum 
var ég kominn með gott safn af alls 
konar dóti og maður var farinn að 
fá fyrirspurnir á Facebook, Blandi 
og fleiri stöðum. Mig langaði því að 
prufa að opna litla vefverslun með 
þessar vörur og lét verða af því. 
Þetta fékk strax talsverða athygli 
og ég fæ mikið af fyrirspurnum 
um hina ýmsu leiki og tölvur og 
þá reynir maður að hlaupa til og 
redda,“ segir Kristinn.

Nintendo NES sló í gegn á níunda 
áratug síðustu aldar og hana mátti 
finna á mörgum íslenskum heimil-
um. Tölvan og leikir hennar eru að 
sögn Kristins vinsælustu vörurnar 
hjá Retrólífi en einnig er talsverð 
eftirspurn eftir leikjatölvu sem kom 
út um fimmtán árum síðar.

Gamla Nintendo NES langvinsælust

Kristinn Ólafur Smárason stofnaði Retrolif.is eftir að hann hafði safnað tölvuleikjum í meira en áratug. FRéttablaðið/ERniR

Árni Stefánsson, forstjóri Húsasmiðj-
unnar, er 43 ára viðskiptafræðingur 
með MBA frá Háskólanum í Reykja-
vík. Hann var áður framkvæmda-
stjóri Bílanausts, framkvæmdastjóri 
vöru- og rekstrarsviðs N1 og for-
stöðumaður markaðs- og rekstrar-
deildar fyrirtækjasviðs Olíufélagsins 
Esso. Að auki er hann nýskipaður 
í stjórn Lífeyrissjóðs verzlunar-
manna, er í stjórn Samtaka verslunar 
og þjónustu (SVÞ) og situr hér fyrir 
svörum í Svipmynd Markaðarins.

Hvað hefur komið þér mest á óvart 
það sem af er ári? Það hefur komið 
mér á óvart að Donald Trump láti 
enn eins og hann sé að stýra raun-
veruleikaþætti þar sem stöðugt þarf 
að koma með bombur til að halda 
áhorfstölum uppi. Hér heima hefur 
veðurblíðan í janúar og febrúar 
komið mér nokkuð á óvart ásamt 
því að Seðlabankinn hafi enn ekki 
lækkað vexti.

Hvaða app notarðu mest? Ég nota 
Strava og Spotify líklega mest. Svo 
kíkir maður öðru hvoru á Facebook 
eins og Íslendingi sæmir.

Hvað gerir þú í frístundum þínum? 
Um daginn fór ég annað árið í röð í 
Vasaloppet sem er 90 kílómetra 
skíðaganga og mikil upplifun. Hjóla-
della er líklega aðaláhugamálið og 
nokkuð tímafrekt. Við fjölskyldan 
erum dugleg að fara á skíði eftir 
vinnu og um helgar. Við ferðuðumst 
töluvert innanlands þegar strákarnir 
okkar voru yngri og nú gefast fleiri 
tækifæri til að fara til útlanda í fríum. 
Þá er gaman að komast öðru hvoru í 
stangveiði á sumrin. Ég er líka mikill 
græjukall og hef gaman af því að 
stúdera alls kyns „nauðsynlegan“ 
nútímaóþarfa í frístundum.

Hvernig heldur þú þér í formi? 
Hjólreiðar og gönguskíði eru fín 
leið til þess. Um helgina hjólaði ég 

70 kílómetra úti í rokinu og sunnu-
dagsmorguninn byrjaði snemma á 
60 kílómetra inniæfingu á smarttra-
iner. Í fyrra hjólaði ég rúmlega 5.000 
km sem er fín brennsla, sérstaklega 
þar sem ég er 193 cm á hæð og lítið 
fyrir það að fara hægt. Svo spila ég 
badminton og fer nokkuð reglulega 
í ræktina.

Hvernig tónlist hlustar þú á? 
Coldplay er í sérstöku uppáhaldi hjá 
mér og Nýdönsk er í hávegum höfð á 
heimilinu. Á hjólatrainernum vil ég 

helst hafa hraðan takt og á þeim laga-
listum er alls kyns konfekt frá ekki 
minni spámönnum en David Guetta, 
Muse, Pitbull, Flo Rida og Rihönnu.

Ertu í þínu draumastarfi? Ég er í 
krefjandi starfi sem kallar á mikið 
frumkvæði og býður upp á fjölda 
spennandi verkefna. Ég vinn með 
frábæru samstarfsfólki og á þess kost 
að vera töluvert á ferðinni sem er frá-
bært. Þá er starfið vel launað sem er 
auðvitað viðbótarkostur. Líklega er 
þetta draumastarf.

Hjólaði um 5.000 kílómetra í fyrra

Árni Stefánsson, forstjóri Húsasmiðjunnar. FRéttablaðið/EyþÓR

Ég hef verið að 
væflast í þessum 

klassísku tölvum síðasta 
áratuginn eða svo og safnað 
þeim og gömlum leikjum í 
langan tíma.
Kristinn Ólafur Smárason

Par í Kópavogi stofnaði 
vefverslunina Retrólíf 
þar sem það selur gamlar 
leikjatölvur og tölvuleiki. 
Byrjaði sem áhugamál 
fyrir rúmum áratug en 
selja nú Nintendo, Sega 
Mega Drive og  PlayStat
ion. „Margir vilja finna 
aftur æskuárin í gegnum 
gamla tölvuleiki.“

Við vinnum að sölu á 
eftirtöldum fyrirtækjum:

Lækjargötu 2, 2. hæð  |  Sími 546 1100  |  investis@investis.is

• Verslun með alþjóðlegt vörumerki, fatnaður fyrir konur og 
karla. Mjög góður hagnaður.

• Veitingastaðir í verslunarkjarna.

• Kaffihús í 101 Reykjavík, mjög góður hagnaður.

• Apótek í úthverfi Reykjavíkur.

• Sérhæft matvinnslufyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. 
 Framleiðsla matvæla í háum gæðaflokki. 
 Góður hagnaður.

• Toppveitingastaður í 101 Reykjavík. 
 Velta frá 150 milljónum.

• Heildverslun með sælgæti.

• Sérhæfð bílaleiga með pallbíla, mjög góður hagnaður.

• Við vinnum að sölu á veitingaþjónustu í golfskála á  
Reykjavíkursvæðinu, góð velta og mikil tækifæri.

Við hvetjum fyrirtækjaeigendur 
í söluhugleiðingum til að 

hafa samband.

• Iðnfyrirtæki á Reykjavíkursvæðinu sem   
 þjónustar nokkur stærstu fyrirtæki  
 landsins, smíða úr áli, stáli og sinna   
 sérhæfðum viðhaldsverkefnum.

• Veitingaþjónusta hjá Golfklúbbi Reykjavíkur.

• Sérhæft matvinnslufyrirtæki á höfuðborgar-  
 svæðinu. Framleiðsla matvæla í háum  
 gæðaflokki. Góður hagnaður. 

• Verslun með alþjóðlegt vörumerki, fatnaður  
 fyrir konur og karla. Mjög góður hagnaður.

• Topp veitingastaðir í 101 Reykjavík og víðar. 

• Kaffihús í 101, mjög arðbær rekstur.

• Heildverslun með sælgæti.

• Sérhæfð bílaleiga.

• Sérverslun í austurbæ Reykjavíkur

– Tengir þig við framtíðina!

Sjónvarpsdreifikerfi 
fyrir hótel, gistiheimili og skip.

Auðbrekku 3 • Kópavogur • s. 564 1660
oreind@oreind.is • www.oreind.is

Svipmynd
Árni Stefánsson

„Það kom mér mjög á óvart hversu 
vinsæl PlayStation 2 er og leikir 
henni tengdir. Það er augljóslega 
eitthvert „költ-following“ í kringum 
hana hér á landi,“ segir Kristinn.

Er mikil eftirspurn eftir þessum 
vörum? „Ég segi nú ekki að það sé 
talsverð eftirspurn en þetta er sér-
stakur markaður og það er alltaf 
einhver sala. Ég er ekki á kafi í vinnu 
yfir þessu en það er vissulega áhugi 
og margir sem vilja finna aftur æsku-
árin í gegnum gamla tölvuleiki,“ 
segir Kristinn og bætir við að hann 

sé í fullu starfi hjá tæknifyrirtækinu 
GoMobile.

Kaupirðu tölvurnar og leikina 
hér heima eða á netinu? „Ég geri 
hvort tveggja. Ég er búinn að vera á 
spjallborðum um alls konar tölvur 
og farinn að þekkja fólk með sama 
áhugamál um allan heim; í Japan, 
Þýskalandi, Skandinavíu og Ástr-
alíu. Ef fólk vantar eitthvað mjög 
sérstakt get ég alltaf leitað til vissra 
aðila en maður reynir að halda inn-
kaupunum þannig ef það er hægt.“ 
haraldur@frettabladid.is
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Slakaðu á
HP PageWide Pro

Opin Kerfi // Höfðabakka 9 // 110 Reykjavík // 570 1000 // ok.is

Allar nánari upplýsingar á www.ok.is/prentrekstur
*Blaðsíðuverð fer eftir samsetningu samnings og tekur breytingum eftir lengd samnings 

og hvaða búnað hann inniheldur.

Ný PageWide prenttækni frá HP tryggir:

-   Hraðvirkari útprentun, allt að 70 bls. á mínútu.
-   Ódýrari rekstur, minni bilanatíðni.
-   Öruggari prentun með HP JetAdvantage.
-   Umhverfisvænni prentun með betri nýtingu.
-   Auðveldari áætlunargerð og kostnaðareftirlit.

Prentrekstrarlausnir fyrir bæði stór 
og smá fyrirtæki

Opin kerfi getur séð um allan rekstur prentumhverfisins 
sem inniheldur m.a. HP PageWide Pro prentara, rekstrarvöru 
og alla þjónustu ásamt vöktun sem tryggir að pappír 
og blek er sent þegar lágmarksstöðu er náð. Fyrir þessa 
þjónustu og alla rekstrarvöru er greitt fast blaðsíðuverð* 
á samningstímanum.

Láttu okkur sjá 
um prentreksturinn

Ný A3 prentaralína frá HP



Stórt flugskýli undir nýliðana

Lars Christensen  
alþjóðahagfræðingur

Skotsilfur

Ísland hefði endað 
eins og Grikkland ef 

gengið hefði ekki verið 
sveigjanlegt.

Um 1.600 nýir starfsmenn Japan Airlines sjást hér hneigja sig þegar æðstu stjórnendur fyrirtækisins gengu inn í stórt flugskýli á Haneda-flugvelli í 
Tókýó á mánudag. Stjórnendurnir voru þangað komnir til að hitta nýliðana á fyrsta degi nýs reikningsárs Japana. Fréttablaðið/EPa

Blandaður kór ferðamennskunnar 
syngur sama lagið í ár eins og und-
anfarin ár – ferðamanna-það-er-
ekki-verið-að-gera-neitt sónötuna. 
Sófasérfræðingar ræða ferðamálin 
á kaffistofunum og þrennt hefur 
borið hæst í umræðunni: ríkið gerir 

ekki neitt, ferðamenn eru kjánar 
sem fara sér að voða og þeir eru allt-
of margir. Það má þó ekki gleymast 
að ferðaþjónustan hefur verið 
skipulögð frá grunni á afar stuttum 
tíma og milljörðum verið varið til 
uppbyggingar. Nýleg staða sem 
bendir til að virðisaukaskattsþrep 
ferðaþjónustunnar verði hækkað 
tekur þó alla orkuna núna.

Í hringiðu hinnar neikvæðu 
umræðu hefur frumkvæði og hug-
myndaauðgi okkar Íslendinga 
blómstrað og upp hafa sprottið 
fyrirtæki sem skipuleggja ævin-

týralandið okkar með ferðum, 
afþreyingu og öllu því sem getur 
glatt ferðalanga sem rata hingað 
á hjara veraldar. Áhrifanna gætir 
víða. Brothættar byggðir blómstra, 
leikskólar haldast opnir og vinna er 
næg fyrir þá sem vilja vinna. Í frétta-
flutningi undanfarinna ára er þó 
ekki að finna margar fréttir um hin 
jákvæðu áhrif; hestabúgarða, nýja 
spennandi gististaði, hvalaskoðun 
með rafbátum, lífrænan mat, fé á 
fjalli, lax og silung úr vötnum.

Um 70% Íslendinga telja ferða-
menn of marga en til upprifjunar þá 

er Ísland um 103.000 km² að stærð, 
önnur stærsta eyja í Evrópu á eftir 
Bretlandi. Við erum bara í kringum 
350 þúsund – að það sé ekki nóg 
pláss fyrir okkur öll er svolítið fjar-
stæðukennt. Peningar ferðamanna 
hafa góð áhrif á þjóðarbúið en ef 
viðhorf og verðlag heldur áfram sem 
horfir munu ferðamennirnir halda 
á önnur mið á meðan við rífumst 
um það hvort þeir eru of fáir eða of 
margir. Dæmi um græðgi er djúpur 
sem nú heita lundaegg og kosta 930 
krónur á meðan venjulegur djúpur 
kostar um 300 krónur annars staðar.

Í landi tækifæranna þurfum 
við að halda áfram að koma innra 
skipulagi í gott horf með sjálf-
bærni að leiðarljósi þannig að 
upplifun gesta verði jákvæð og 
þeir komi aftur. Gæði og verð-
lag þurfa að haldast í hendur 
því margföldunar áhrif jákvæðra 
gesta á ímynd Íslands skila sér 
margfalt til baka. Með hækk-
andi sól mæta ferðamennirnir 
okkur; horfum á jákvæðu áhrifin 
sem þeir hafa haft á þjóðarbúið 
– nýtum tækifærin en nýtum 
þau til góðs en ekki til græðgi. 

Sófasérfræðingar og gráðugir úlfar

Eva Magnúsdóttir, 
framkvæmdastjóri hjá 
Podium og FANTOMA, 
og FKA-félagskona 

Í viðtali við Financial Times um 
helgina gaf Benedikt Jóhannesson 
fjármálaráðherra í skyn að það 
gæti verið góð hugmynd að festa 
krónuna við evru. Það er ekkert 
leyndarmál að ég er ekki aðdáandi 
fastgengis og ég tel sannarlega að 
það væri misráðið að festa gengi 
íslensku krónunnar við evruna.

Árið 2015 talaði ég á ráðstefnu 
í Reykjavík um stjórnun peninga-
mála á Íslandi eftir afnám gjald-
eyris hafta. Í ræðu minni lagði ég 
fram nokkra kosti fyrir Ísland og 

ég hef einnig, í nokkrum greinum 
í þessu blaði, rætt um hugsanlega 
valkosti aðra en núverandi stjórnun.

Eðlislægur óstöðugleiki
Hver eru svo réttu viðmiðin til að 
velja fyrirkomulag peningamál-
anna? Í fyrsta lagi tel ég að stjórnun 
peningamála ætti að vera „hlut-
laus“ að því leyti að hún ætti ekki að 
skekkja nýtingu gæða í hagkerfinu. Í 
öðru lagi ætti stjórnun peningamála 
að vera þannig að fjárfestar, neyt-
endur og stjórnvöld skilji hana, auk 
þess að vera fyrirsjáanleg og gegnsæ. 
Í þriðja lagi ætti hún að byggjast á 
reglum frekar en að hún sé valkvæð 
þannig að hún sé laus við afskipti 
hagsmunahópa og stjórnmála-
manna.

Fastgengisstefna getur uppfyllt 
annað og þriðja viðmiðið – alveg 
eins og núverandi fyrirkomulag 
gæti gert. Það er hins vegar mjög 
ólíklegt að fastgengi – sérstaklega ef 
krónan er fest við evruna – myndi 
skapa meiri almennan stöðugleika 
en núverandi fyrirkomulag.

Aðalástæðan fyrir óstöðugleik-

anum í íslensku efnahagslífi er sam-
spil þriggja þátta. Í fyrsta lagi verður 
íslenska hagkerfið eðli málsins sam-
kvæmt fyrir mörgum hnykkjum 
– breytingum á fiskverði, orku- og 
álverði, og breytingum á fjölda 
ferðamanna. Í öðru lagi veldur hús-
næðislánakerfið sjálft óstöðugleika 
þar sem afborganir eru tengdar 
verðbólgu. Í þriðja lagi er það sjálf 
stjórnun peningamálanna.

Það er lítið hægt að gera við „nátt-
úrulegu hnykkjunum“. Fiskverð er 
óstöðugt, þannig er það bara. Og 
það sama á við um orku- og álverð. 
En við gætum gert eitthvað út af 
húsnæðislánakerfinu og hér hef ég 
lengi haldið því fram að það ætti 
að breyta því þannig að afborganir 

lána væru tengdar hækkun nafn-
launa í stað verðbólgu.

Ekki festa við evru
Varðandi stjórn peningamála þá 
held ég að margir Íslendingar rugli 
oft saman áhrifum „náttúrulegra 
hnykkja“ og hnykkja vegna gengis-
breytinga. Það góða við fljótandi 
gengi er að gengið dempar hnykk-
ina í hagkerfinu og dregur þannig úr 
áhrifum þeirra á hagkerfið.

Ef Ísland hefði verið með fast-
gengi 2008 hefði uppsveiflan verið 
stærri en kreppan hefði orðið mun 
dýpri. Ísland hefði endað eins og 
Grikkland ef gengið hefði ekki verið 
sveigjanlegt.

Og að lokum: Gagnstætt því sem 
Benedikt Jóhannesson heldur fram 
þá er það þannig að ef festa ætti 
gengi krónunnar ætti ekki að festa 
hana við evru heldur við gjaldmiðil 
– eða myntkörfu – sem verður gjarn-
an fyrir sömu útflutningshnykkjum 
og Ísland. Bestu kostirnir hérna 
væru aðrir „auðlindagjaldmiðlar“ 
eins og kanadíski dollarinn, norska 
krónan eða nýsjálenski dollarinn.

Það væri hræðileg hugmynd að 
festa krónuna við evru

Huld Magnúsdóttir 
var í síðustu viku 
valin hæfust úr 
hópi 57 umsækj-
enda um starf 
framkvæmda-
stjóra Nýsköpunar-
sjóðs atvinnulífsins 
(NSA). Hún tekur við af Helgu 
Valfells sem sagði upp í desember 
í fyrra ásamt tveimur öðrum 
starfsmönnum NSA og stofnuðu 
þær þrjár sjóðinn Crowberry 
Capital. Samkvæmt heimildum 
Markaðarins er útlit fyrir enn 
frekari breytingar á starfsmanna-
hópi NSA sem taldi ekki nema sex 
manns áður en starfsmennirnir þrír 
sögðu upp. Ástæðuna megi rekja til 
óánægju  með þá óvissu sem hafi 
fylgt mannabreytingunum öllum.

Óvissa hjá NSA

Ólafur Þór Ólafsson, 
forseti bæjarstjórnar 
Sandgerðis og 
varaþingmaður 
Samfylkingarinnar, 
og Margrét Guð-
mundsdóttir, 
stjórnarformaður 
N1, voru kjörin ný inn í 
fimm manna stjórn ríkisfyrirtækisins 
Isavia á aðalfundi þess 23. mars. 
Helga Sigrún Harðardóttir, fram-
kvæmdastjóri þingflokks Bjartrar 
framtíðar, þáði þá einnig bitling fyrir 
sín störf fyrir flokkinn þegar hún tók 
sæti Theódóru Þorsteinsdóttur, þing-
manns Bjartrar framtíðar. Þá voru 
þær Heiða Kristín Helgadóttir, einn 
af stofnendum Bjartrar framtíðar, 
sem lýsti yfir stuðningi við Viðreisn 
fyrir kosningarnar í haust, kjörin í 
varastjórn ásamt Margréti Kristínu 
Helgadóttur, frambjóðanda Bjartrar 
framtíðar í Norðausturkjördæmi. Ing-
veldur Sæmundsdóttir, fyrrverandi 
aðstoðarkona Sigurðar Inga í Fram-
sókn, var einnig kjörin í varastjórn.

Bitlingum útbýtt

Athygli hefur vakið 
hversu lítið hefur 
sést til Unnar 
Gunnarsdóttur, 
forstjóra Fjár-
málaeftirlitsins 
(FME), síðan 
fregnir bárust af 
kaupum þriggja vogunarsjóða og 
Goldman Sachs í Arion banka. Er 
þar um að ræða eitt umdeildasta 
málið sem komið hefur inn á borð 
FME frá hruni. Fulltrúar stofnunar-
innar mættu fyrir efnahags- og 
viðskiptanefnd Alþingis í síðasta 
mánuði til að ræða söluna. Unnur 
var þá fjarri góðu gamni og sendi 
Jón Þór Sturluson, aðstoðarfor-
stjóra FME, í sinn stað á fundinn. 

Unnur Gunnars 
segir pass

Hin hliðin
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AVIS með
hagstæðustu kjörin  
af öllum bílaleigum 
í útboði Ríkiskaupa

avis.is
591 4000

Avis býður opinberum fyrirtækjum hagstæðustu kjörin af 
bílaleiguþjónustu og átti lægsta tilboðið af öllum þeim 

bílaleigum sem tóku þátt í útboði Ríkiskaupa.

Við erum stolt af því að geta boðið okkar viðskiptavinum góð 
kjör og framúrskarandi þjónustu. Kynntu þér málið á avis.is.
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Avis með lægsta verðið Samkeppnisaðili 1 Samkeppnisaðili 2

35% hærra verð
en Avis

Sama þjónusta – eins bílar – miklu betra verð



Markaðurinn

@stjornarmadur

Stjórnar-  
maðurinn

Miðvikudagur 5. apríl 2017fylgirit fréttablaðsins um Viðskipti og fjármál |

Viðskiptavefur Vísis
@VisirVidskiptiwww.visir.is Markaðurinn

Ég er einfaldlega að koma inn 
í öflugan eigendahóp, þetta er 

ákveðin endurnýjun.

Eyþór Arnalds, fjárfestir og nýr hluthafi í 
útgáfufélagi Morgunblaðsins.

4.4.2017

Krónan gamla er nú með allra 
sterkasta móti og raunar kannski ekki 
teikn um annað en hún haldi áfram að 
styrkjast til skamms tíma. Á Íslandi 
ríkir meiri hagvöxtur en í flestum ef 
ekki öllum samanburðarlöndum, 
skuldsetning ríkissjóðs er lítil og fer 
minnkandi og ferðamenn halda áfram 
að streyma til landsins.

Seðlabankinn hefur staðið í miklum 
og fordæmalausum gjaldeyriskaupum 
til að stemma stigu við styrkingu 
krónunnar. Ríkisstjórnin hefur heldur 
ekki látið sitt eftir liggja: fjármagnshöft 
hafa verið afnumin og auknar álögur 
boðaðar á ferðamannaiðnaðinn. 
Fjármálaráðherra hefur meira að 
segja látið hafa eftir sér að lífeyrissjóð
unum verði gert að fjárfesta erlendis í 
auknum mæli með hreinu valdboði. 
Allt hefur hins vegar komið fyrir ekki.

Á meðan heyrist gamalkunnugt 
harmakvein frá útgerðinni. HB Grandi 
hótar að hætta framleiðslu á Akranesi 
og bæjarstjórinn telur að lausnin sé að 
Reykvíkingar og aðrir eigendur Faxa
flóahafna niðurgreiði starfsemina. 
Framkvæmdastjóri hagsmunasam
taka útgerðarinnar telur að svo geti 
farið að útgerðirnar neyðist til að flytja 
vinnsluna úr landi – þótt svo virðist 
raunar sem lög girði fyrir slíkar hrók
eringar.

Útgerðin hefur þó sem fyrr ekki 
yfirsýn til að benda á hið raunverulega 
vandamál – gjaldmiðilinn. Krónan 
hefur svo lengi sem elstu menn muna 
sveiflast ótæpilega og gert það allt 
að því ómögulegt að gera áætlanir til 
lengri tíma. Útgerðin hefur alltaf tekið 
ávinninginn sem fylgir veikri krónu 
og stungið honum í vasann, þegar 
krónan styrkist hefur svo verið treyst 
á að vinveitt stjórnvöld felli gengið.

Fjármálaráðherra má hins vegar 
eiga það, ólíkt frænda sínum í for
sætisráðuneytinu, að hann lokar ekki 
augunum fyrir þeim ókostum sem 
fylgja krónunni. Hann hefur á síðustu 
dögum mælt fyrir því að Íslendingar 
taki upp annan gjaldmiðil, t.d. evru 
eða sterlingspund. Hugmyndir flokks 
hans, Viðreisnar, um myntráð eru 
sömuleiðis góðra gjalda verðar.

Sterk króna hefur það einfaldlega í för 
með sér að erfitt verður fyrir íslenska 
framleiðslu að standast alþjóðlega 
samkeppni. Til þess verður hún of dýr. 
Varanlega sterk króna gæti þýtt að 
eðlilegt skref væri að flytja framleiðslu 
úr landi.

Réttast væri fyrir sjávarútveginn að 
taka fjármálaráðherra til fyrirmyndar 
og horfa til varanlegra lausna á gjald
miðilsklípu okkar Íslendinga, frekar 
en að hengja sig á gamaldags skamm
tímalausnir sem að endingu kosta 
almenning í landinu bæði lífskjör og 
beinhart skattfé.

kunnugleg 
meðul

Árangur í fortíð gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um árangur í framtíð. Fjárfestingum í �ármálagerningum fylgir ávallt �árhagsleg áhæ	a, svo sem hæ	a á 
að ekki verðu um neina ávöxtun að ræða eða að höfuðstóll tapist. Þá er vakin athygli á að ávöxtun getur aukist eða minnkað vegna gengisflökts gjaldmiðla.
Í útboðslýsingu og lykilupplýsingum hvers sjóðs er að finna nánari upplýsingar um sjóðinn, m.a. um áhæ	u og hvort umræddur sjóður telst verðbréfasjóður eða 
�árfestingarsjóður. Arion banki er helsti söluaðili sjóða Stefnis hf. sem er sjálfstæ	 starfandi �ármálafyrirtæki skv. lögum nr.161/2002 um �ármálafyrirtæki. 
Stefnir hf. rekur verðbréfasjóði, �árfestingarsjóði og fag�árfestasjóði skv. lögum nr.128/2011. Stefnir hf. er dó	urfélag Arion banka.
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Stefnir hefur stýrt erlendum verðbréfa-
sjóðum samfellt í um tvo áratugi.
 
Kynntu þér úrval sjóða Stefnis á
www.arionbanki.is/erlendirsjodir

Reynsla á
erlendum mörkuðum

S i g u r ð u r  Ó l i 
Hákonarson, sem 
hefur starfað í 
fyrirtækjaráðgjöf 
Í s l a n d s b a n k a 
undanfarin ár, 

hefur sagt upp 
störfum hjá bankan-

um og ráðið sig 
til sjóða-

stýringar-

fyrirtækisins Stefnis, dótturfélags 
Arion banka, samkvæmt upplýs-
ingum Markaðarins.
   Sigurður Óli hefur starfað á fjár-
málamarkaði um langt árabil og var 
meðal annars framkvæmdastjóri 
Landsvaka, dótturfélags Lands-
banka Íslands, á árunum 2004 til 
2004. Þar áður starfaði hann sem 
framkvæmdastjóri Fjárfestingasjóðs 
Búnaðarbankans. – hae

Sigurður Óli til Stefnis
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sport

Ásbjörn Friðriksson, fyrirliði FH, lyftir hér bikarnum í Kaplakrika í gærkvöldi. Gleðin var svo sannarlega við völd. Fréttablaðið/eyþór

Grindavík - Stjarnan 94-84 
Grindavík: Lewis Clinch Jr. 22/5 fráköst, 
Þorleifur Ólafsson 21/10 fráköst, Ólafur 
Ólafsson 15/10 fráköst, Dagur Kár Jónsson 
13/5 fráköst/6 stoðsendingar, Ingvi Þór 
Guðmundsson 9, Ómar Örn Sævarsson 8/8 
fráköst, Þorsteinn Finnbogason 6. 
Stjarnan: Hlynur Elías Bæringsson 32/13 
fráköst, Justin Shouse 17/5 fráköst/5 stoð-
sendingar, Anthony Odunsi 14/6 fráköst, 
Eysteinn Bjarni Ævarsson 6/4 fráköst, 
Arnþór Freyr Guðmundsson 5, Tómas 
Heiðar Tómasson 4/4 fráköst, Marvin 
Valdimarsson 4/4 fráköst, Tómas Þórður 
Hilmarsson 2 
Staðan í einvíginu er 2-0 fyrir Grindavík.

Nýjast

Domino’s-deild karla

FH - Selfoss 28-23 
FH: Ásbjörn Friðriksson 6, Ágúst Birgisson 
5, Einar Rafn Eiðsson 4, Óðinn Ríkharðsson 
3, Gísli Þorgeir Kristjánsson 3, Arnar Ársæls-
son 3, Jóhann B. Ingvarsson 1, Jóhann Karl 
Reynisson 1, Þorgeir Björnsson 1, Ágúst Elí 
Björgvinsson 1. 
Selfoss: Teitur Örn Einarsson 7, Elvar Örn 
Jónsson 5, Hergeir Grímsson 3, Einar 
Sverrisson 2, Guðni Ingvarsson 2, Haukur 
Þrastarson 1, Alexander Egan 1, Rúnar 
Hjálmarsson 1. 

Valur - ÍbV 29-30 
Valur: Atli Karl Bachmann 11, Vignir Stefáns-
son 5, Sveinn Jose Rivera 4, Josip Grgic 3, 
Alexander Júlíusson 2, Anton Rúnarsson 2, 
Ýmir Örn Gíslason 1, Atli Már Báruson 1. 
ÍbV: Theodór Sigurbjörnsson 10, Róbert 
Aron Hostert 7, Sigurbergur Sveinsson 4, 
Kári Kristján Kristjánsson 4, Agnar Smári 
Jónsson 3, Grétar Eyþórsson 1, Magnús 
Stefánsson 1. 

Stjarnan - akureyri 28-23 
Stjarnan: Ólafur Gústafsson 7, Garðar B. 
Sigurjónsson 7, Ari Magnús Þorgeirsson 5, 
Andri Grétarsson 4, Sverrir Eyjólfsson 2, 
Starri Friðriksson 2, Eyþór Magnússon 1. 
akureyri: Brynjar Grétarsson 5, Mindau-
gas Dumcius 4, Bergvin Gíslason 4, Igor 
Kopyshynskyi 3, Andri Snær Stefánsson 3, 
Patrekur Stefánsson 2, Sigþór Heimisson 1, 
Kristján Jóhannsson 1. 

afturelding - Haukar 32-33 
afturelding: Birkir Benediktsson 7, Elvar 
Ásgeirsson 5, Ernir Hrafn Arnarson 4, Mikk 
Pinnonen 4, Gunnar Malmquist 3, Árni 
Eyjólfsson 3, Kristinn Bjarkason 3. 
Haukar: Adam Baumruk 7, Jón Jóhannsson 
6, Daníel Ingason 6, Andri Friðriksson 3, 
Hákon Styrmisson 3, Tjörvi Þorgeirsson 3, 
Guðmundur Ólafsson 2. 

 Grótta - Fram 25-26 
Grótta: Finnur Ingi Stefánsson 11, Hannes 
Grimm 4, Elvar Friðriksson 3, Aron Páls. 2. 
Fram: Andri Þór Helgason 7, Arnar Hálf-
dánarson 6, Þorsteinn Hjálmarsson 6, 
Matthías Daðason 2. 

efri
FH  37
ÍBV  36
Haukar  35
Afturelding  30
Selfoss  24 

Neðri 
Fram  23
Valur  23
Grótta  22
Stjarnan  22
Akureyri  18

Olís-deild karla

Þessi lið mætast í úrslitakeppninni í ár

Úrslitakeppni Olís-deildar karla í körfubolta hefst þann 9. apríl og munu 
eftirtalin lið eigast við í 8 liða úrslitunum. Tvo sigra þarf í rimmunni til að 
komast áfram í undanúrslitin.

Í dag
Sportrásirnar
17.30 barcelona - Sevilla  Sport4 
18.30 Deport. - Granada  Sport5
18.50 liverpool - bmouth  Sport2
18.50 Chelsea - Man. City  Sport
19.00 Masters, Par 3  Golfstöðin
19.05 Snæfell - Stjarnan  Sport3
21.30 Formúla e - Mexíkó Sport 
 
Frumsýningar
21.00 Swansea - tottenham Sport2
21.00 arsenal - West Ham Sport
22.40 Hull - M. boro Sport2
22.40 S’ton - Palace Sport 
 
19.15 Snæfell - Stjarnan Stykkish.

Af hverju krosslímt tré?
• Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla
• Léttari en steypa
• Frábær einangrun
• Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka 
   og myglu

• Mjög fljótlegt að reisa
• Einstakir burðareiginleikar
• Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið
• Þynnri veggir - meira innra rými
• Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Smiðjuvegi 3 - 200 Kópavogur - Sími 412 1700 
idex@idex.is - www.idex.is

idex.is - sím 412 1700
framl.- sölu- og þjónustuaðili 

Schüco á Íslandi

- merkt framleiðsla

• Íslensk framleiðsla, framleitt af Idex
álgluggum ehf.

• Hágæða álprófílkerfi frá Schüco
• Schüco tryggir lausnir og gæði
• Þekking og þjónusta
• Áralöng reynsla

Fjölbreytilegt útlit hentar mismunandi
tegundum bygginga

Álgluggar

- þegar gæðin skipta máli

www.schueco.is

Byggðu umhverfisvænt hús
-úr krosslímdu tré

Byggðu til framtíðar 
með lausnum frá IDEX

hanDBoltI FH tryggði sér sinn fyrsta 
deildarmeistaratitil í aldarfjórðung 
með sex marka sigri, 28-22, á Selfossi 
í Kaplakrika. Lokaumferðin var æsi-
spennandi og litlu mátti muna að 
Stjarnan hefði ekki bara bjargað sér 
frá falli heldur einnig komist í úrslita-
keppnina.

Fram var spáð afleitu gengi í vetur 
en liðið gerði sér lítið fyrir og tók 
sjötta sætið í deildinni. Algjörlega 
magnað afrek eftir allt sem á undan 
var gengið fyrir tímabilið hjá Safa-
mýrarliðinu.

Haukarnir unnu dramatískan sigur 
á Aftureldingu með marki undir lokin 
og Eyjamenn komu til baka gegn Vals-
mönnum eftir að hafa verið um tíma 
heilum sex mörkum á eftir Hlíðar-
endamönnum.

Eyjamenn koma því ansi heitir í 
úrslitakeppnina en þeir hafa verið að 
valta yfir andstæðinga sína en lentu 
á smá vegg gegn Valsmönnum í gær.

erfitt en hafðist hjá FH
FH-ingar spiluðu ekki vel í fyrri hálf-
leik og gátu í raun þakkað Ágústi Elí 

Löng bið FH-inga á enda
FH er deildarmeistari í Olís-deild karla. Fyrsti deildarmeistaratitill félagsins í heil 25 ár. Akureyri handbolta-
félag varð að bíta í það súra epli að falla úr deildinni eftir lífsbaráttuslag gegn Stjörnunni.

FH 
Grótta

ÍBV 
Valur

Haukar 
Fram

Afturelding 
 Selfoss

Björgvinssyni, markverði sínum, 
fyrir að staðan var jöfn í hálfleik, 
12-12.

Í seinni hálfleik sýndu FH-ingar 
klærnar og náðu góðu forskoti sem 
þeir létu ekki af hendi.

„Við töluðum um að þetta væri 
hægt en vissum að það þyrfti ansi 
margt að ganga upp,“ sagði Halldór 
Sigfússon, þjálfari FH, aðspurður 
hvort hann hefði gert ráð fyrir að 
verða deildarmeistari fyrir tímabilið. 
„Við lentum í smá meiðslavandræð-
um á kafla en við stöndum samt uppi 
sem deildarmeistarar og mér finnst 
það gríðarlegt afrek.“

En getur FH farið alla leið og orðið 
Íslandsmeistari? „Ef við getum orðið 
deildarmeistarar getum við svo 
sannarlega orðið Íslandsmeistarar. 
Það er ekki spurning. En núna byrjar 
bara ný keppni. Við fögnum vel en svo 
byrjar bara undirbúningur fyrir fram-
haldið,“ sagði Halldór sigurreifur.

Vantaði herslumuninn
Þau voru ansi þung skrefin hjá 

Akureyringum eftir tapið fyrir 
Stjörnunni. Þetta var hreinn úrslita-
leikur um sæti í Olís-deildinni að ári 
og ljóst að það verður ekkert lið frá 
Akureyri í deild þeirra bestu næsta 
vetur.

„Það er rosalega erfitt að taka 
þessu, við vissum hvað við þurftum 
að gera í þessum fallbaráttuslag 
en það gekk bara ekki upp,“ sagði 
varnar tröllið og þjálfari Akureyr-
inga, Sverre Andreas Jakobsson, súr 
og svekktur eftir leikinn.

„Það vantaði þennan herslumun 
á öllum sviðum vallarins í dag eins 
og oft áður í vetur. Við reyndum 
og reyndum og það er súrt að enda 
þetta á tapi,“ sagði Sverre sem sagði 
skóna á leiðina á hilluna.

„Ég er í það minnsta hættur. Ég 
held reyndar að þetta sé í þriðja 
skiptið en ég mun einbeita mér að 
uppbyggingu liðsins næsta vetur 
þess í stað. Þetta verður krefjandi 
verkefni enda margir á förum en við 
förum með það að markmiði inn í 
næsta tímabil.“ – iþs, kpt
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Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Reynir Jóhannesson

síðast til heimilis á 
hjúkrunarheimilinu Mörk,

lést þann 29. mars sl.  
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 

fimmtudaginn 6. apríl kl. 15.

Birgir Reynisson Ragnhildur Bjarnadóttir
 Kolbrún Stefánsdóttir
Marteinn Ari Reynisson  Gitana Miseviciute
Sigrún Reynisdóttir Tryggvi Guðmundsson
Anna Soffía Reynisdóttir Jónas Freyr Harðarson

barnabörn og barnabarnabörn.
Elskulegur eiginmaður minn, faðir, 

sonur, bróðir, mágur og tengdasonur,
Halldór Helgi Backman

lögmaður, 
Perlukór 12, 

lést sunnudaginn 2. apríl. 
Útförin fer fram frá Lindakirkju, 

 miðvikudaginn 12. apríl kl. 11.00.

Ragnheiður Kolviðsdóttir
Sylvía Líf, Margrét Eva, Kolviður Sævar
Valgerður Bergsdóttir
Valgerður Margrét Backman Jóhann Halldórsson
Margrét Backman Birgir Hilmarsson
Margrét Hreinsdóttir Kolviður Helgason  

Okkar elskulegi eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir og afi,

Óskar G. Baldursson
Ársölum 3,

lést á líknardeild Landspítalans  
31. mars. Útförin verður auglýst síðar.

Sigþrúður B. Stefánsdóttir
Guðmundur Óskarsson
Hildur Óskarsdóttir Viðar Blöndal
Regína Ósk Óskarsdóttir Sigursveinn Þór Árnason
Trausti Óskarsson

og afabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir og amma,

Jóna Guðbrandsdóttir
Hörðukór 1, Kópavogi,

verður jarðsungin frá Neskirkju 
fimmtudaginn 6. apríl kl. 15.

Ásbjörn Einarsson
Einar Jón Ásbjörnsson  Elísabet Reykdal Jóhannesd.
Elín Björk Ásbjörnsdóttir  Gísli Jóhann Hallsson

og barnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð við fráfall 
Sæmundar R. Jónssonar 

Sérstakar þakkir til starfsfólks 
hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar. 

Hrafnhildur Jónasdóttir og fjölskylda.

Þökkum af alhug hlýjar kveðjur og 
stuðning vegna andláts og útfarar 

móður okkar, ömmu og langömmu,
Unnar Jóhannsdóttur

frá Laxárdal í Hrútafirði,
öllum vinum hennar, nágrönnum í 

Hólabergi 84 svo og samstarfsfólki í 
félagsstarfi aldraðra í Lönguhlíð og Gerðubergi fyrir 

einstaka vináttu og ræktarsemi. Síðast en ekki síst öllu 
heilbrigðisstarfsfólki fyrir hlýlega umönnun og alúð.

Aðalheiður Gunnarsdóttir Kristján Örn Frederiksen
Elísabet Ragnarsdóttir
Elísa Guðrún Ragnarsdóttir
Sigrún Rut Ragnarsdóttir Snorri Gústafsson
Jóhann Ragnarsson Jóna Guðrún Ármannsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Föðursystir okkar,
Rannveig Magnúsdóttir

frá Völlum á Kjalarnesi, 
Sléttuvegi 13,

andaðist á Vífilsstöðum 27. mars.  
Hún verður jarðsungin frá Lágafellskirkju 

miðvikudaginn 12. apríl kl. 13. 

Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Grensáskirkju 
eða líknarfélög.

Jóhann Ólafsson
Sigrún Ólafsdóttir Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 

amma, sambýliskona, 
Marilou Suson 

meinatæknir, frumkvöðull  
og félagsliði, 

Sæviðarsundi 23,
fæddist á Filippseyjum 12. október 1955. 

Hún lést á Kvenlækningadeild Landspítalans  
31. mars síðastliðinn. Útförin fer fram frá Landakotskirkju 

á föstudaginn 7. apríl og hefst athöfnin kl. 15.

Francis Suson Cagatin Ruth Zara Angulo
Fabio Eliseo Suson Cagatin Joy Oliveria-Cagatin
Garri Lee Suson Cagatin 
Kriselle Lou Suson Cagatin Xabier Þór Tejero Landa
Sara Lind Jónsdóttir Glaser David Glaser
Cephas Elison Suson Cagatin

Jón Hilmar Þórarinsson
Öll ömmubörn.

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

Þórir Jóhannsson 
frá Syðra-Lágafelli, 
Miklaholtshreppi,

lést á hjúkrunarheimilinu 
Droplaugarstöðum þann 30. mars.  

  Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hins látna. 

Ingibjörg Þórðardóttir
Ingibjörg Sveina Þórisdóttir Georg Hauksson
Einar Björn Þórður Þórisson Hafrún Sigurðardóttir
Anna Þórisdóttir Daði Hreinsson

barnabörn og barnabarnabörn. 

Ástkær sambýlismaður minn, sonur, 
faðir, fóstri, tengdafaðir, afi og bróðir,

Guðmundur Sigurvin 
Magnússon

smiður, 
Þóreyjarnúpi,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 28. mars. Útförin fer fram 
frá Garðakirkju, Álftanesi, föstudaginn 7. apríl kl. 13.00.

Gerður Hauksdóttir
Magnús Magnússon  Helga Guðmundsdóttir
Ingólfur Þór Guðmundsson Noemi Borbath

Theodór Nói
Arnar Guðmundsson
Unnur Blandon Ragnar Smári Rúnarsson

Margrét, Rúnar Smári, Sigurjón Emil 
Rúnar Magnús Magnússon  
Elín Ragnheiður Magnúsdóttir 

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför frænda 

okkar og vinar, 
Hólmars Henryssonar 
hjúkrunarheimilinu Mörk, 

Reykjavík.

Sérstakar þakkir til starfsfólks Markar fyrir einstaka 
umönnun og alúð.

Fyrir hönd ættingja og vina,
Björk Finnbogadóttir Ólafur Steingrímsson
Finnbogi Karlsson  Gauti Ólafsson

Það var mikil heppni að við 
gátum sett saman þennan 
s a xó f ó n k va r t e t t  m e ð 
fjórum mismunandi saxó-
fónum,“ segir Vigdís Klara 
Aradóttir sem spilar á 

sópran saxófón. Ásamt henni í Íslenska 
saxófónkvartettinum er eiginmaður 
hennar, Guido Bäumer, á baritónsaxó-
fón og þeir Sigurður Flosason á altsaxó-
fón og Peter Tompkins á tenórsaxófón.

Vigdís segir samstarfið hafa gengið vel 
í öll þau tíu ár síðan sveitin hefur verið 
starfandi. „Já, samstarfið hefur gengið 
mjög vel og við höfum verið svo heppin 
að finna okkur saman með þessi hljóð-
færi. Samsetningin hefur því haldist 
óbreytt í gegnum árin, það hafa ekki 
orðið neinar færslur á milli hljóðfæra og 
aldrei verið gerðar mannabreytingar.“

Hljóðfæraleikararnir hafa allir fjöl-
breytilegt nám og reynslu að baki. Vig-
dís Klara stundaði nám meðal annars 
í klassískum saxófónleik í Sviss ásamt 
klarinettnámi og námi á fimm klappa 
klarínett og chalumeau, Sigurður er vel 
þekktur jazzleikari sem stundaði einnig 
nám í klassískum saxófónleik hér heima 
og í Bandaríkjunum, Peter stundaði 

nám í London og er meðal annars óbó-
leikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands og 
spilar reglulega með Bach-sveitinni í 
Skálholti, Guido stundaði nám í Þýska-

landi, Sviss og Bandaríkjunum og er 
einnig menntaður þverflautukennari. 
„Við þekktumst öll fyrir en stofnuðum 
kvartettinn þegar við vorum að spila 
á tónleikum með Sinfóníuhljómsveit 
Íslands.“

„Við smullum bara saman og höfum 
haldið um fimmtíu tónleika síðan þá, 
bæði á höfuðborgarsvæðinu og úti á 
landi. Þannig að við höfum spilað þó 
nokkuð mikið í gegnum árin þó maður 
vilji auðvitað alltaf gera aðeins meira,“ 
segir hún og hlær.

Spurð út í hvað standi upp úr frá 
þessu tíu ára tímabili sem Íslenski 
saxófón kvart ettinn hefur verið starf-
andi segir Vigdís: „Það er erfitt að segja 
til um það. Við höfum til dæmis spilað 
með Kammer sveit Reykjavíkur, þá með 
strengjasveit og slagverki og það er 
alltaf skemmtilegt. En það sem stendur 
kannski helst upp úr eru þau skipti sem 
við höfum frumflutt ný íslensk verk. Það 
er einmitt það sem við munum gera á 
afmælistónleikunum en um nýtt verk 
eftir Svein Lúðvík Björnsson er að ræða,“ 
segir Vigdís að lokum. Þess má geta að 
tónleikarnir hefjast klukkan 20.00. 
gudnyhronn@365.is

Skemmtilegast að 
frumflytja íslensk verk
Íslenski saxófónkvartettinn fagnar tíu ára starfsafmæli um þessar mundir og í tilefni  
þess verður fagnað með tónleikum í Salnum, Tónlistarhúsi Kópavogs, á morgun.

Íslenska saxófónkvartettinn skipa þau 
Vigdís Klara Aradóttir, Sigurður Flosason, 
Peter Tompkins og Guido Bäumer.
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Allt fyrir bílinn

Varahlutir í bílinn

Tímareimar og 
vatnsdælur

Kerti,  háspennukefli, 
kveikjuþráðasett, 
súrefnisskynjarar og 
loftflæðiskynjarar

Rafgeymar

Demparar, 
gormar og 
stýrisendar

Hemlahlutir

Kúplingar

Verksmiðjuábyrgð á  þínum bí l  er tryggð með 
vottuðum varahlutum frá  Sti l l ingu

Smursíur
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LÁRÉTT
2. snap
6. í röð
8. leyfi
9. yfirbreiðsla
11. frá
12. fita
14. veldis
16. bókstafur
17. flýtir
18. vætla
20. strit
21. áætlun

LÓÐRÉTT
1. samtals
3. hvort
4. ferhyrningur
5. tilvist
7. fiskur
10. hnappur
13. keyra
15. eignarfor-
nafn
16. blaður
19. samtök

LÁRÉTT: 2. betl, 6. lm, 8. frí, 9. lak, 11. af, 12. skvap, 
14. ríkis, 16. pí, 17. asi, 18. íla, 20. at, 21. plan.
LÓÐRÉTT: 1. alls, 3. ef, 4. trapisa, 5. líf, 7. makríll, 
10. kví, 13. aka, 15. sitt, 16. píp, 19. aa.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Bragi Halldórsson (2.110) 
átti leik gegn Jón Kristinssyni 
(2.166) í áskorendaflokki Ís-
landsmótsins í skák. 
Svartur á leik
23. … Hxf3+! 24. Kxf3 (24. Kh2 
veitir betri vörn).  24. … Df5+ 
25. Kg3 (25. Ke2 Rxc3+ ). 
25. … Df4+ 26. Kh3 Hg6! 0-1. 
Jóhann Ingvason og Guðmund-
ur Gíslason voru efstir með fullt 
hús eftir 3 umferðir. 
www.skak.is:  Tvær undan-
keppnir Barna Blitz í dag.  

veður, myndaSögur   Þrautir

LÉTT miÐLungs þung

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

miðvikudagur
Ákveðin austanátt 
með slyddu eða 
snjókomu, fyrst suð-
vestan til á landinu. 
Víða rigning á Suður- 
og Vesturlandi 
síðdegis. Heldur 
hlýnandi.
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gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Veistu af 
hverju þú ert 

hér?

Ég er 
tapari.

Árni … þú eyðilagðir 
húsbíl tengdaföður þíns 
með kolagrilli! Eftir það 

sprautaðirðu grillvökva á 
                     allt og kveiktir í.

Svo bastu hann aftan í 
bílinn hans á meðan þú 
hrópaðir líflátshótanir 
á hann og keyrðir svo 

        af stað.

Hann 
rústaði 

mér!

Í yatsí, 
Árni! Ókei … ég 

er frekar 
tapsár.

Sendu mér bara 
skilaboð ef þú ferð 
eitthvað annað en 

heim til Pierce.

Mamma, 
það er svo 

ósanngjarnt!

Hvernig þætti þér að þurfa að 
senda mér skilaboð í hvert sinn 

sem þú færir eitthvað?

Góð hugmynd. 
Ég byrja á því á 

morgun.

Þetta var 
kaldhæðni, ekki 

uppástunga!

Takk 
elskan.

Ég skal svæfa börnin, þú 
byrjar að lesa bókina þína.

Tími til að örva gamla 
góða heilann.

Fyrsti 
kafli …

Ég held að ég hafi 
tognað á heilasellu.Á!ALLTAF VIÐ HÖNDINA

Þú getur lesið 
Fréttablaðið í heild 
sinni á Vísi og í 
Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum

H E I L S U R Ú M
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Á HVERJUM DEGI - Í TÍU DAGA - ER EIN TEGUND AF RÚMI Á OFUR-AFSLÆTTI

TILBOÐIÐ GILDIR MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

ROYAL CORINNA
(90X200 cm)

FULLT VERÐ 83.709 Kr.

NÚ 54.411 Kr.

KOMDU STRAX AF ÞVÍ AÐ ÞETTA TILBOÐ GILDIR BARA Í DAG! Fylgstu með rúmi dagsins á rekkjan.is og Facebokk-síðu Rekkjunnar

Í DAG ER ÞAÐ ROYAL CORINNA
Hágæða millistíft fimm svæða skipt heilsurúm 

með áföstum topp og pokagormakerfi 
ásamt rúmbotni og fótum.

TÍU DAGA OFUR
AFSLÁTTUR!

35%
AFSLÁTTUR!

3 DAGAR EFTIR!
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Hvað?    
Hvenær?   
Hvar?  
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

5. apríl 2017
Tónlist
Hvað?  Freyjujazz
Hvenær?  12.15
Hvar?  Listasafn Íslands
Píanistinn Anna Gréta Sigurðar
dóttir kemur fram. Anna Gréta 
sem stundar framhaldsnám í 
djasspíanóleik í Stokkhólmi var 
valin bjartasta vonin á Íslensku 
tónlistarverðlaununum 2014 og 
var fulltrúi Íslands á Young Nordic 
Jazz Comets í Umeå síðasta ár.

Hvað?  Ljóða- og tokkötukvöld Stein-
unnar og Þorsteins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hannesarholt, Grundarstíg
Kvöldstund með Stein
unni Sigurðardóttur og 
Þorsteini Haukssyni, 
þar sem ljóð Stein
unnar og tónsmíðar 
Þorsteins verða í 
forgrunni. Tinna 
Þorsteinsdóttir 
leikur tvær tokk
ötur fyrir píanó 
eftir Þorstein og 
Arnaldur Arnarson 
flytur tokk ötu fyrir 
gítar eftir hann. Miða
verð 3.000 krónur.

Hvað?  Karlakór Rangæinga
Hvenær?  20.00
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Karlakór Rangæinga efnir til tón
leika í Salnum og flytur bæði 
þekktar og minna þekktar perlur 
karlakóra, í fallegum útsetningum. 
Miðaverð 3.000 krónur.

Hvað?  Múlinn Jazzklúbbur – Kvintett 
Ásgeirs J. Ásgeirssonar
Hvenær?  21.00
Hvar?  Harpa
Leikin verða lög af sólóplötum 

Ásgeirs, Passing Through og Tríói 
ásamt diskum sem hann hefur 
gert í samstarfi við aðra á undan
förnum 15 árum. Á Tríói samdi 
Ásgeir tónlist fyrir fimm mis
munandi tríó og hefur diskurinn 
fengið mjög jákvæða dóma og 
verður hluti efniskrárinnar á tón
leikunum af þeim diski í nýjum 
útgáfum. Djass, fönk, bossanova 
og popp. Miðaverð 2.000 krónur.

Hvað?  Blikktromman – Samaris
Hvenær?  20.00
Hvar?  Harpa
Rafpoppsveitin Samaris spilar á 
Blikktrommunni. Miðaverð 3.500 
krónur.

Hvað?  Stína Ágústs og tríó Leo Lind-
berg
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hof, Akureyri
Stína Ágústsdóttir söngkona og 
sænski píanóleikarinn Leo Lind
berg flytja nokkur frumsamin lög 
ásamt blöndu af blúsuðum stand
ördum og fönkfylltu poppi. Með
leikarar þeirra eru ekki af verri 
endanum en Max Schultz, sænska 
gítarhetjan, og Chris Montgomery, 
einn eftirsóttasti djasstrommari 
Svíþjóðar, verða með þeim og má 
því búast við einstaklega skemmti

legum tónleikum. Stína 
og Leo fengu auk 

þess styrk frá 
sænskíslenska 

samstarfs
sjóðnum 

til að halda í tónleikaferðalag til 
Íslands en þau eru bæði búsett í 
Stokkhólmi.

Viðburðir
Hvað?  Gildi hlaupa fyrir heilsu og vel-
líðan – Högni Óskarsson geðlæknir
Hvenær?  19.30
Hvar?  Húsakynni ÍSÍ, Engjavegi 3
Fyrirlestur um gildi hlaupa fyrir 
heilsu og vellíðan. Högni Óskars

son geðlæknir og sérfræðingur í 
stjórnendaþjálfun. Högni átti á 
sínum tíma Íslandsmet í maraþon
hlaupi en þrátt fyrir að vera kom
inn yfir sjötugt syndir hann, hjólar 
eða hleypur flesta daga. Í sínum 
daglegu störfum vinnur Högni 
mikið með streitu og álagsstjórnun 
og hefur skipulagt og tekið þátt 
í fjölda málþinga um geðheilsu, 
hreyfingu, streitustjórnun og áföll 
fyrir utan rannsóknir, skrif og 
erindi um geðraskanir.

Ljóð Steinunnar Sigurðardóttur verða í forgrunni í Hannesarholti í kvöld. FréttabLaðið/ViLHeLm

blikk
tromman 
fer fram í 
Hörpunni í 

kvöld og er 
það Samaris 

sem ríður nú á 
vaðið. Frétta-

bLaðið/ernir

Hvað?  Heimilið, mitt eða þitt? 
Fyrirlestur með Orvar Löfgren þjóð-
fræðingi
Hvenær?  16.00
Hvar?  Háskóli Íslands, Oddi
Orvar Löfgren, prófessor emeritus 
í þjóðfræði við háskólann í Lundi í 
Svíþjóð, mun flytja erindið „Mine 
our ours? The Home as a Moral 
Economy“.

Hvað?  Tilnefningar til barna- og 
unglingabókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs 2017
Hvenær?  09.00
Hvar?  Norræna húsið
Tilkynnt verður opinberlega á 
barnabókamessunni í Bologna mið
vikudaginn 5. apríl hvaða höfundar 
hljóta tilnefningu til barna og ungl
ingabókmenntaverðlauna Norður
landaráðs árið 2017. Á sama tíma, 
eða klukkan 9.00 að íslenskum tíma, 
verður viðburður á bókasafni Nor
ræna hússins þar sem þeir íslensku 
höfundar sem tilnefndir eru í ár 
verða heiðraðir sérstaklega, þeim 

afhent blóm og svo verður boðið 
upp á kaffi og meðlæti í kjölfarið.

Hvað?  „En þetta var geggjað fólk“ – 
fyrirlestur Eyrúnar Óskarsdóttur
Hvenær?  12.00
Hvar?  Safnahúsið
Fyrirlesturinn fjallar um sambúð 
SÚM við hið afturhaldssama 
íslenska samfélag sjöunda og átt
unda áratugarins og meðal annars 
skyggnst í gamlar fundargerðir 
meðlima frá starfsárunum.

Hvað?  Félag íslenskra fræða: Viðar 
Hreinsson: Andófsskáldið Jón lærði?
Hvenær?  20.00
Hvar?  Salur samkomuheimilis Nes-
kirkju við Hagatorg
Í erindinu verður rætt um þá 
samfélagsrýni sem birtist í kveð
skap Jóns og hún borin saman 
við heimsádeilur eldri skálda og 
samtímamanna auk þess sem 
leitast verður við að svara þeirri 
spurningu hvort hann geti talist 
andófsskáld.

ÁLFABAKKA
GHOST IN THE SHELL 3D KL. 10:40
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 5:30 - 8 - 10:30
GHOST IN THE SHELL 2D VIP KL. 5:30 - 8 - 10:30
CHIPS KL. 5:50 - 8 - 10:10
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:20 - 8 - 10:10
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 8 - 10:40
ROCK DOG ÍSL TAL KL. 6
FIST  FIGHT KL. 8
LEGO BATMAN ÍSL TAL KL. 5:40

GHOST IN THE SHELL 3D KL. 8
GHOST IN THE SHELL 2D KL. 5:30 - 10:30
CHIPS KL. 5:40 - 8 - 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 5:20 - 8 - 10:10
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 5:30 - 8 - 10:30

EGILSHÖLL
GHOST IN THE SHELL 3D KL. 5:30 - 8 - 10:30
CHIPS KL. 8 - 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 5:20 - 8
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 10:10
LA LA LAND KL. 5:20

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

GHOST IN THE SHELL 3D KL. 8 - 10:30
CHIPS KL. 10:45
BEAUTY AND THE BEAST 3D KL. 5:10
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 8
KONG: SKULL ISLAND 2D KL. 5:30

AKUREYRI
GHOST IN THE SHELL 3D KL. 8 - 10:30
CHIPS KL. 10:40
BEAUTY AND THE BEAST 2D KL. 8

KEFLAVÍK

����
TIME

����
TOTAL FILM

����
EMPIRE

Ein besta ævintýramynd allra tíma

����
VARIETY

����
HOLLYWOOD REPORTER

Tom
Hiddleston

Samuel L.
Jackson

John
Goodman

Brie
Larson

John C.
Reilly

Frábær grínmynd

����
VARIETY

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 5.30, 8, 10.15 SÝND KL. 8, 10.35

SÝND KL. 5.30SÝND KL. 8, 10.15

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

Skýjahöllin 18:00
Lamb 18:00
Ævintýri á Norðurslóðum    18:00
Staying Vertical 20:00  
The Midwife 20:00 
Toni Erdmann 20:00
Moonlight 22:15
The Other Side Of Hope 22:30
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Frú Vigdís Finnboga-
dóttir verður heiðurs-
gestur  þegar skjala-
safn Norræna hússins 
verður formlega opnað 
í kvöld klukkan 19,  í 

framhaldinu ætlar hún að segja frá 
minningum sínum sem tengjast 
húsinu.  „Vigdísi ólst upp á næsta 
horni, hún horfði á Norræna húsið 
í byggingu og hefur notað það mikið 
í gegnum tíðina,“ segir Kristín Kona 
Kristjánsdóttir, markaðs- og kynn-
ingarstjóri.

Þetta er upphafið að vikulegri 
dagskrá í Norræna húsinu sem er 
öllum opin, því flest miðvikudags-
kvöld ársins héðan í frá verður opn-
aður kassi úr skjalasafninu þar milli 
klukkan 19 og 21 og sögur sagðar.

„Við munum halda upp á 50 ára 
afmæli Norræna hússins á næsta 
ári og byrjum undirbúninginn 
með því að biðja fólk að líta til 
baka og deila með okkur reynslu 
sinni og upplifun af húsinu og 
starfsemi þess. Einnig bjóðum við 
gestum að skoða og greina gamlar 
myndir og skjöl,“ segir Kristbjörg. 
Hún bendir á að samkvæmt reglum 
vinni starfsmenn Norræna húss-
ins þar að hámarki átta ár í senn og 
þeir sem séu þar nú vilji rifja upp 
söguna í sameiningu með fólkinu 
sem noti húsið og eigi það með 
þeim.

„Auðvitað eru endalausar sögur 
sem tengjast þessu menningarhúsi. 
Við opnuðum skjalageymsluna og 
fundum fullt af kössum með misvel 
merktum myndum. Þar eru ártöl en 
víða vantar nöfn og við spurðum 

hvert annað: Hverjir eru á þessum 
myndum, hvaða fólk er hér að gifta 
sig? En meðal þess sem grafið var 
upp var blaðaúrklippa sem á stóð 
að það besta sem gerst hefði á árinu 
1968 væri að Norræna húsið hefði 
verið byggt!“

Hugmyndin er sú, að sögn Krist-
ínar, að opna kassa frá einum ára-
tug í einu á hverju miðvikudags-
kvöldi  fram að 1. desember, að 
undanskildum júlí og ágúst. Einnig 
verður fyrrverandi starfsmönnum, 
arkitektum, ljósmyndurum og fólki 
sem notaði húsið stefnt þangað til 
að segja sögur. „Þetta ætlum við að 
taka upp á vídeó og fá líka almenn-
ing til að skrifa niður frásagnir til 
að fólk framtíðarinnar geti fræðst. 
Jafnvel strax á næsta ári, sem er 
afmælisárið sjálft. Þá ætlum við að 
hafa sýningu í gangi sem tengist 
sögu þessa merka húss.“
gun@frettabladid.is

Vigdís forseti 
mætir á fyrsta 
opna kvöldi
Starfsfólk Norræna hússins býður  fólki 
í sögustund vikulega. Þar deilir það 
reynslu sinni úr húsinu, skoðar gömul 
skjöl, skrár og myndir. Fyrsta dagskráin 
af þeirri tegund er í kvöld, miðvikudag.

Kristín Kona vonast til að ná að safna minningum fólks um Norræna húsið til að geyma til framtíðar, hvort sem þær 
eru skemmtilegar, alvarlegar, spennandi eða vandræðalegar. Fréttablaðið/GVa

Fimmtíu ára gömul mynd af Norræna húsinu í byggingu. MyNd/NorræNa húsið

Þetta ætlum við að 
taka upp á vídeó og 

Fá líka almeNNiNg til að 
SkriFa Niður FráSagNir til 
að Fólk FramtíðariNNar 
geti FræðSt. JaFNvel Strax 
á NæSta ári, Sem er aFmæliS-
árið SJálFt. Þá ætlum við að 
haFa SýNiNgu í gaNgi Sem 
teNgiSt Sögu ÞeSSa merka 
húSS.
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Hólmaslóð 2
Reykjavík

dalsHrauni 5 
HaFNaRFjÖRÐUR

litlatúni 1
gaRÐabæ

dalvegi 22 
kÓPavOgUR

Klettagörðum 11
Reykjavík

grensásvegi 7 
Reykjavík

gylfaflöt 19 
Reykjavík

stöð lokar 
HestHáls 6-8
Reykjavík 

VElDU ÞÉr
skoðUNarstöð
ÞaNN 31. mars 2017 lokar skoðUNarstöð 
frUmhErja að hEsthÁlsI 6-8 rVk.  Ný glæsIlEg 
stöð oPNar að hÁDEgIsmÓUm Í jaNÚar 2018.

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is
www.frumherji.is

morgunverð veita 20% afslátt 
af skoðunargjaldi og gilda frá 8-11 

virka morgna. á sama tíma býðst þér 
að þiggja gæðakaffibolla og frítt 
Wifi á meðan skoðunin fer fram.

gIlDIr fyrIr fÓlksbÍla Í EINkaEIgN

afslÁttUr

kl. 8-11

20%
kræktU ÞÉr Í 

bIfrEIðaskoðUN
ÓDýrarI
morgunverð gilda á öllum sKoðunar-

stöðvum frumHerJa út aPrÍl 2017



Miðvikudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Stöð 2 Stöð 3

golfStöðin

bíóStöðin

rÚv

Sjónvarp SímanS

Stöð 2 Sport 2

krakkaStöðin

Dagskrá

Stöð 2 Sport 

07.00 Simpson-fjölskyldan
07.25 The Middle
07.50 Heiða
08.15 The Mindy Project
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.20 Spurningabomban
11.15 Um land allt
12.00 Matargleði Evu
12.35 Nágrannar
13.00 Spilakvöld
13.45 Feðgar á ferð
14.10 Á uppleið
14.35 Major Crimes
15.20 Schitt’s Creek
15.45 Glee
16.30 Simpson-fjölskyldan
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Íþróttir
19.05 Fréttir Stöðvar 2
19.20 Víkingalottó
19.25 Mom Fjórða gamanþátta-
röðin 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 Kali-
forníu en það eru margar hindr-
anir 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 Heimsókn
20.10 Grey’s Anatomy Þrettánda 
syrpa þessa vinsæla dramaþáttar 
sem gerist á skurðstofu á Grey-
Sloan spítalanum í Seattle-borg 
þar sem starfa ungir og bráðefni-
legir skurðlæknar. Flókið einkalíf 
ungu læknanna á það til að gera 
starfið ennþá erfiðara.
20.55 Wentworth Fjórða serían 
af þessum dramatísku spennu-
þáttum um Bea Smith sem situr 
inni fyrir tilraun til manndráps 
og bíður dóms í hættulegasta 
fangelsi Ástralíu.
21.45 Bones
22.30 Real Time with Bill Maher
23.30 Homeland
00.20 The Blacklist: Redemption
01.05 Lethal Weapon
01.50 NCIS: New Orleans
02.35 Vinyl
03.35 Quarry
04.25 Togetherness
04.55 Transparent

17.30 The Big Bang Theory
17.50 The New Girl
18.15 League
18.40 Modern Family
19.05 Curb Your Enthusiasm
19.40 Hlemmavídeó
20.10 Gulli byggir
20.40 Legends of Tomorrow
21.25 Flash
22.10 Klovn
22.35 Vinyl
00.25 Veep
00.55 Arrow
01.35 Curb Your Enthusiasm
02.10 Hlemmavídeó
02.35 Tónlist

12.20 Tammy
15.35 Cider With Rosie
17.10 Tammy
18.45 Night at ahe Museum: 
Secret Of The Tomb
20.25 Cider with Rosie
22.00 The Maze Runner
Spennutryllir sem segir frá dular-
fullu lífi 60 unglingspilta sem 
lokaðir eru inni í litlu samfélagi 
sem er umlukið völundarhúsi. 
Þeir muna ekki hvernig þeir lentu 
á þessum stað og trúa staðfast 
að völundarhúsið sé leið þeirra út 
í frelsið. En að komast í gegnum 
það er hægara sagt en gert því 
við sólsetur fara undarlegar og 
stórhættulegar verur á stjá inni 
í völundarhúsinu og enginn vill 
lenda í þeim. Á 30 daga fresti 
birtist nýr strákur í samfélaginu 
en í eitt skiptið kemur stelpa. 
Koma hennar í samfélagið breytir 
öllu.
23.50 Winter’s Tale
01.50 Curse of Chucky
03.25 The Maze Runner

17.20 Úr gullkistu RÚV: Út og 
suður
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Disneystundin
17.56 Finnbogi og Felix
18.18 Sígildar teiknimyndir
18.20 Gló magnaða
18.50 Krakkafréttir
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
20.00 Skólahreysti
20.30 Kiljan
21.10 Neyðarvaktin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Viðtalið
22.45 Olíuplánetan
23.40 Kastljós
00.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 America’s Funniest Home 
Videos
08.25 Dr. Phil
09.05 90210
09.50 Melrose Place
10.35 Síminn + Spotify
13.20 Dr. Phil
14.00 Black-ish
14.25 Jane the Virgin
15.10 Speechless
15.35 The Mick
16.00 Það er kominn matur
16.35 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon
17.15 The Late Late Show with 
James Corden
17.55 Dr. Phil
18.35 King of Queens
19.00 Arrested Development
19.25 How I Met Your Mother
19.50 Difficult People
20.15 Survivor
21.00 Chicago Med
21.50 Quantico
22.35 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon
23.15 The Late Late Show with 
James Corden
23.55 Californication
00.25 Jericho
01.10 The Catch
01.55 Scandal
02.40 Chicago Med
03.25 Quantico
04.10 The Tonight Show starring 
Jimmy Fallon
04.50 The Late Late Show with 
James Corden

08.15 ANA Inspiration
12.15 Shell Houston Open
17.15 PGA Highlights
18.10 Golfing World
19.00 2017 Augusta Masters
21.00 Champions Tour Highlights
21.55 Golfing World
22.45 PGA Highlights
23.40 Golfing World

07.00 Þýsku mörkin
07.30 Premier League Review
08.25 Premier League
10.05 Premier League
11.45 Messan
13.15 Þýski boltinn
14.55 NBA - Regular Season
16.40 Premier League World
17.10 Premier League
18.50 Premier League
21.00 Premier League
22.40 Premier League
00.20 Spænski boltinn

07.00 Domino’s-deild karla
08.45 Domino’s-körfuboltakvöld
09.35 Þýski boltinn
11.15 Premier League
12.55 Premier League
14.35 Domino’s-deild karla
16.15 Domino’s-deild karla
18.00 Domino’s-körfuboltakvöld
18.50 Premier League
21.00 Premier League
22.40 Premier League
00.20 Dominos deild kvenna

 

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

Hún vildi helst hafa húsið fullt af fólki alla daga þar sem allir 
myndu hjálpast að, elda saman og njóta þess að vera saman. 
Sindri heimsækir Sigríði Ástu Eyþórsdóttur eða Sössu eins og 
hún er alltaf kölluð. Hún á fallegt og óvenjulegt heimili í gamla 
Skerjafirði í Reykjavík.

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

MAGNAÐ
MIÐVIKUDAGSKVÖLD

CIDER WITH ROSIE
Áhrifamikil og hugljúf mynd 
sem er byggð á æviminningum 
Laurie Lee og fjallar um 
uppvaxtarár hans í kjölfar fyrri 
heimstyrjaldar.

REAL TIME WITH 
BILL MAHER

Vandaður og hressandi 
spjallþáttur í umsjón Bills 
Maher þar sem hann fer yfir 
málefni líðandi stundar með 
hinum ólíkustu gestum.

WENTWORTH
Dramatískir spennuþættir um 
Bea Smith sem situr inni fyrir 
tilraun til morðs á eiginmanni 
sínum og bíður dóms í 
hættulegasta fangelsi Ástralíu.

GREY´S ANATOMY
Drama, spenna og óvæntar 
uppákomur! Það er aldrei 
lognmolla á bráðadeildinni á 
Grey-Sloan spítalanum.

HEIMSÓKN

BONES
Glæný sería af þessum stórskemmtilegu þáttum þar sem fylgst 
er með störfum Dr. Temperance Brennan réttarmeinafræðings 
sem kölluð er til ráðgjafar í allra flóknustu morðmálunum. 

Ný
þáttaröð

07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur
08.00 Strumparnir
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Ævintýraferðin
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu
09.11 Zigby
09.25 Stóri og Litli
09.38 Skógardýrið Húgó
10.00 Dóra könnuður
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
12.00 Strumparnir
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Ævintýraferðin
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Óskastund með 
 Skoppu og Skrítlu
13.11 Zigby
13.25 Stóri og Litli
13.38 Skógardýrið Húgó
14.00 Dóra könnuður
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
16.00 Strumparnir
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Ævintýraferðin
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Óskastund með  
 Skoppu og Skrítlu
17.11 Zigby
17.25 Stóri og Litli
17.38 Skógardýrið Húgó
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Latabæjarhátíð í Höllinni

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 10.47, 14.47 
og  18.47
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ÚTIVISTAR- OG GOLFDAGAR
5.-9.APRÍL

GLÓÐ
HERRA
PÓLO BOLUR

BIRTA
DÖMU
PÓLO BOLUR

9.990 KR
4.995 KR

9.990 KR
4.995 KR

STREKKINGUR
HERRA
GOLF ANORAKKUR

FREISTA
DÖMU
GOLF PEYSA

24.990 KR
  4.998 KR

16.990 KR
  7.990 KR

STORMUR 
HERRA
 JAKKI

BLEYTA
DÖMU
2.LAGA REGNJAKKI

RATA
HERRA
3.LAGA REGNJAKKI

BLEYTA
HERRA OG DÖMU
2.LAGA REGNBUXUR

24.990 KR
12.495 KR

 29.990 KR
 19.990 KR

49.990 KR
29.990 KR

24.990 KR
12.495 KR

OPNUNARTÍMI zo•on
FACTORY STORE

NÝBÝLAVEGI 6 
200 KÓPAVOGI 
412-5869

VIRKA DAGA  KL. 12:00 - 18:00
LAUGARDAG  KL. 11:00 - 17:00
SUNNUDAG  KL. 13:00 - 17:00

Útivistar- og golfdagar ZO•ON standa aðeins yfir dagana 5.-9.apríl og mun vöruverð lækka á meðan 
útivistar- og golfdögum stendur. Urmull af góðum tilboðum og aukaafsláttur við kassa af fjölda vara.

50% 
AFSLÁTTUR

40% 
AFSLÁTTUR

33% 
AFSLÁTTUR

50% 
AFSLÁTTUR

50% 
AFSLÁTTUR

80% 
AFSLÁTTUR

53% 
AFSLÁTTUR

50% 
AFSLÁTTUR



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

Ég var rekinn úr Leikhópn
um X og vil leiðrétta mis
skilninginn. Þetta snerist 
um einelti og það að ég 
þori að segja mína mein

ingu. Ég er ekkert að láta valta yfir 
mig,“ segir leikarinn Ari Jósepsson 
spurður út í af hverju hann var rek
inn úr hópnum. „Ég var ekki nógu 
duglegur að deila öllum sketsunum, 
ég átti að reyna að nota nafnið mitt 
til að auglýsa hópinn. Þetta var 
bara farið að snúast meira um að 
vera þekktur heldur en að leika,“ 
segir Ari um samstarf sitt við Leik
hópinn X, en hópurinn birtir sketsa 
vikulega á myndbandaveitunni You
Tube.

Ari kynntist hópnum á leiklistar
námskeiði. „Við vorum saman á 
leiklistarnámskeiði og ákváðum í 
kjölfarið að gera svona hóp. En svo 
var þetta bara orðið drama. Þetta var 
hætt að snúast um leiklist, þetta var 
farið að snúast um að auglýsa hópinn 
og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég 
vildi ekki taka þátt í því, ég vil ekki 
vera að gera eitthvað sem er ekki 
skemmtilegt. Þegar þetta er farið að 
snúast alfarið um að auglýsa sig og 
eitthvað sem er kannski engan veg
inn fyndið, þá vil ég ekki vera með,“ 
segir Ari sem er staddur í Mexíkó.

Ari segir að enn eigi eftir að ganga 
frá brottrekstri hans formlega en 
hópurinn stofnaði félag í kringum 
Leikhópinn X og nafn Ara meðal 
annarra er skráð á kennitölu félags
ins.

„Það fyndna er að þau sópuðu 
mér og tveimur leikkonum í viðbót 
í burtu og þær eru líka á pappír
unum. Við þrjú hittumst reglulega 
í dag, en ég er ekki í neinum sam
skiptum við aðra úr hópnum og er 
ekkert að ræða neitt við þau. Ég er 
ekki einu sinni búinn að senda þeim 
skilaboð varðandi þetta.“

Ari segir leiðinlegt að í frétt Vísis 
sem byggir á viðtali við Birgittu 
Sigur steinsdóttur leikstjóra hafi 
litið út eins og hann væri bara auka
leikari. „Maður er búinn að borga 
hérna árgjöld og allt þetta. Og búinn 
að leika helling með þeim og taka 
þátt í að semja leikþætti.“

En hvað er á döfinni? „Ég er eigin
lega búinn að setja leiklistina aðeins 

til hliðar þangað til ég fæ eitthvert 
alvöru verkefni,“ segir Ari sem 
hefur lært leiklist á mörgum nám
skeiðum, meðal annars hjá Stúdíó 
Sýrlandi. „Ég er að spá í að fara að 
læra meira og kannski fara meira 
bak við myndavélina, mögulega 
kvikmyndagerð og talsetningu 
teiknimynda.“ gudnyhronn@365.is

Lét ekki valta yfir sig 
og var því rekinn
Nýverið var sagt frá Leikhópnum X á Vísi og meðf ylgjandi voru  
vídeó þar sem forsetaframbjóðandinn fyrrverandi Ari Jósepsson er í 
hlutverki. Ari vill þó árétta að hann starfar ekki lengur með hópnum.

Ari Jósepsson er staddur í Mexíkó þessa stundina.

Þetta snerist um 
eineLti og Það að ég 

Þori að segja mína meiningu.

„Ég hef einu sinni farið á skíði 
– það endaði ekki betur en 
svo að ég braut á mér fótinn. 
Þannig að ég hef aldrei farið 
aftur í fjallið. Hins vegar 
fannst mér mjög gaman þegar 
afi minn heitinn var með 
Eurosport, þá horfðum 
við oft á íþrótt sem 
heitir skíðastökk – 
það var helvíti gaman 
að horfa á þessa gæja 
fara á hundrað og tutt
ugu og fljúga hundruð 
metra niður, þannig 
að ég vissi nú af þessu,“ 
segir Ríkharður Óskar 
Guðnason eða Rikki G, 
en hann mun lýsa AK 
Extreme gámastökkinu 

annað árið í röð, þrátt fyrir að 
viðurkenna að vera enginn sér
fræðingur í vetraríþróttum.

„Ég var beðinn í fyrra að lýsa 
einhverju sem heitir AK Ex

treme og ég verð bara að viður
kenna að ég vissi ekkert hvað 

það var. Ég hélt fyrst að 
þetta væru bara einhverjir 
íþróttaleikar – einhver fót

bolti, handbolti og svo 
framvegis – þannig að 
ég sagði bara já, ekk
ert mál. Síðan var mér 

sagt að þetta væri gáma

stökk og ég hélt að það væri verið að 
gera grín að mér.

En ég var beðinn að lýsa bara því 
sem fyrir augu bar og af innlifun 
eins og ég get gert í fótboltanum. 
Síðan kem ég þarna og ég dett inn í 
rosalegt „zone“ – áður en ég vissi af 
var ég bara farinn að segja „tvöfalt 
flikk flakk“ og eitthvað. Leyndar
málið er bara að horfa og segja eftir 
sínu höfði hvað maður heldur að 
sé að gerast – það er bara ekkert 
vitlaust. Þetta er náttúrulega bara 
magnað að fá að taka þátt í þessu.“

Gámastökkið verður sýnt beint 
á Stöð 2 Sport 2 á laugardaginn 
klukkan níu í lýsingu Rikka sem 
mun lifa sig gjörsamlega inn í lýs
inguna eins og honum einum er 
lagið. – sþh

Leyndarmálið er innlifunin

Rikki veit kannski ekkert 
mikið um vetraríþróttir en 
hann er með innlifun upp á 
tíu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

365.ISSÍMI 1817

Tryggðu þér 
áskrift!
3.990 kr.
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Verð frá

*K
yn

nt
u 

þé
r m

ál
ið

 á
 3

65
.is

5.-9. APRÍL
Í BEINNI Á GOLFSTÖÐINNI
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MIÐASALA FER FRAM Á TIX.IS/PALLI OG Í SÍMA 551-1380
NÁNAR HÉR: SENA.IS/PALLI

16. SEPTEMBER

MIÐASALA HEFST Á MORGUN KL. 10 Á TIX.IS/PALLI

Í HÖLLINNI

FJÖLSKYLDUTÓNLEIKAR KL. 15 KVÖLDTÓNLEIKAR KL. 20

ORKUSALAN OG PEPSI MAX KYNNA MEÐ STOLTI

LISTRÆNIR STJÓRNENDUR PÁLL ÓSKAR &’ STELLA RÓSENKRANZ  DANSHÖFUNDUR STELLA RÓSENKRANZ HLJÓÐMYND BJARKI HALLBERGSSON & JAKOB REYNIR JAKOBSSON  HLJÓÐHÖNNUN FINNUR RAGNARSSON & ÞRÖSTUR ALBERTSSON  BÚNINGAERÐ- OG HÖNNUN  COCO VIKTORSSON
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mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

 
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

Það er eitthvað að gerast. Það er 
eins og þjóðarsálin horfi for-
viða í spegil og finni til klígju. 

Í síðustu viku varð netsprenging 
þegar Ástrós Rut Sigurðardóttir 
kom fram og útskýrði á mannamáli 
hvernig það er að vera krabba-
meinssjúkur Íslendingur.

Mikael Torfason fær djúpvirka 
hlustun á þætti sína Fátækt fólk 
og nú er Þjóðleikhúsið að setja 
upp Álfahöllina eftir Þorleif Örn 
Arnarsson þar sem safnað verður 
saman 6.107 leikfangafígúrum; 
jafn mörgum og börnin eru sem lifa 
við skort á Íslandi. Á sama tíma og 
gamlar og nýjar bankafréttir stað-
festa það sem við vissum, að við 
erum ginningarfífl gráðugra manna 
sem horfa á íslenskt samfélag sem 
hentuga rekstrareiningu fyrir sig, 
þá erum við að reyna að spyrja 
okkur alvöru spurninga eins og 
þessarar: Er fátækt óhjákvæmileg á 
Íslandi?

Svar: Á meðan við trúum 
því að peningar og völd séu til 
þess að safna þeim þá er fátækt 
óhjákvæmileg. Á meðan söfnun 
er helsta vinnutilgáta okkar í 
glímunni við veruleikann munu 
peninga- og valdasjúklingar halda 
áfram að kjánast með okkur.

Tilfinningin á bak við alla 
áráttuhegðun er einsemd. Fjár-
söfnunaráráttan sem við köllum 
kapítalisma er þar engin undan-
tekning. Safnarinn er alltaf einn. 
Peningar eru tákn, tákn um efni og 
orku, og þeir eru tákn um traust til 
þess að miðla efni og orku. Þegar 
peningar lenda í höndum safnara 
er trúnaður rofinn, efni og orka 
tekin úr umferð og einsemdin tekur 
völdin, m.a. í formi fátæktar.

Nú safna Þorleifur og félagar 
leikfangafígúrum og minna á fárán-
leika auðsöfnunar og barnafátækt-
ar á Íslandi. Hverju safnar þú? „Þar 
sem fjársjóður þinn er, þar mun 
hjarta þitt vera,“ sagði meistarinn.

Fátækt er 
áráttueinkenni

Bjarna 
Karlssonar

BAkþAnkAR

ER HJÓLIÐ

KLÁRT

#wowcyclothonwowcyclothon

fyrir stærsta hjólreiðaviðburð Íslands?

20 - 23 JÚNÍ 2017

FRÁBÆR FÉLAGSSKAPUR, MIÐNÆTURSÓLIN, 

NÁTTÚRA ÍSLANDS OG 1.358 KM FRAM UNDAN! 

SKRÁÐU ÞITT LIÐ Á WOWCYCLOTHON.IS

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 
Í ENGIHJALLA, 
VESTURBERGI 
OG ARNARBAKKA

Sími: 561 1433

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

• Austurströnd 14 

• Hringbraut 35

• Fálkagötu 18

PREN
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N
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TILBOÐ Í
APRÍL ÖLL
BRAUÐ Á
500 KR.
.......................................

www.bjornsbakari.is
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