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Ógildir leyfi
til fiskeldis
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála gerir
athugasemdir við starfshætti Umhverfisstofnunar
við starfsleyfisveitingu til fiskeldisfyrirtækja. Niðurstaða nefndarinnar frá í gær gæti haft talsverð áhrif.
STJ Ó RNSÝSLA Úrskurðarnefnd
umhverfis- og auðlindamála felldi
í gær úr gildi starfsleyfi Háafells ehf.
fyrir sjókvíaeldi í innanverðu Ísafjarðardjúpi. Lögmaður kærenda
telur að niðurstaðan komi til með
að hafa áhrif á fleiri starfsleyfi.
Í október í fyrra veitti Umhverfisstofnun (UST) Háafelli starfsleyfi til ársframleiðslu á 6.800
tonnum af regnbogasilungi og 200
tonnum af þorski í Ísafjarðardjúpi.
Hópur aðila, þar á meðal Náttúruverndarsamtök Íslands, Landssamband veiðifélaga og landeigandi í
nágrenninu, kærði leyfisveitinguna.
Kærendur töldu meðal annars
að UST hefði ekki uppfyllt málsmeðferðarákvæði laga um mat á
umhverfisáhrifum. Nefndin féllst á
það og lét ekki þar við sitja heldur
gerði einnig fleiri athugasemdir
við feril málsins. Sett var út á framkvæmd birtingar niðurstöðu nefndarinnar og að UST hefði ekki leitað
umsagnar viðeigandi heilbrigðisnefndar við útgáfu leyfisins líkt og
lög kveða á um.
„Miðað við forsendur nefndarinnar er þetta tímamótaúrskurður í
þessum sjókvíaeldismálum. Það eru
gífurlega mörg atriði sem hún tínir
til,“ segir Óttar Yngvason, einn lögmanna kærenda.

Vandaðir stjórnsýsluhættir tíðkast
ekki hjá þessum stofnunum
Óttar Yngvason, lögmaður kærenda

Til að fyrirtæki geti rekið fiskeldi
þurfa þau að fá starfsleyfi frá UST
og rekstrarleyfi frá Matvælastofnun
(MAST). Mikill vöxtur hefur verið í
starfsgreininni að undanförnu en í
fyrra var 15 þúsund tonnum af eldisfiski slátrað á Íslandi. Eldisfyrirtæki
áætla að sú tala verði komin upp í
40 þúsund tonn árið 2020.
Óttar segir að úrskurður nefndarinnar muni koma til með að hafa
umtalsverð áhrif í þessum málaflokki. Sem stendur eru rúmlega 20
þúsund tonn í starfsleyfisveitingarferli hjá UST.
„Niðurstaðan tekur á þessum
eldismálum hér með. Líkt og
nefndin segir stendur ekki steinn
yfir steini í meðferð UST, sem þó er
hátíð samanborið við MAST. Vandaðir stjórnsýsluhættir tíðkast ekki
hjá þessum stofnunum,“ segir Óttar.
Frá Umhverfisstofnun fengust
þau svör að hún þyrfti tíma til að
lesa yfir úrskurðinn áður en hún
myndi tjá sig um málið. – jóe

Ritari gaf byssur Ljósmyndarar
frá Bessastöðum deila um helli
SAMFÉLAG Hellir í Hjörleifshöfða, sem
hefur verið notaður í ótal brúðkaup
og er vinsælt myndefni fyrir brúðkaupsmyndir, er nú kominn í hendur
bandarísks ljósmyndara, Ann Peters,
sem sérhæfir sig í brúðarljósmyndum.
Hefur hún sent íslenskum brúðarljósmyndurum póst þar sem hún biður
þá um að virða að hún hafi einkarétt
á að mynda þar. – bb / sjá síðu 2

Átölur á Bónus
séu án innistæðu

SKOÐUN Upprætum ofbeldi gegn
börnum, skrifar Heiða Björg
Hilmisdóttir. 14

10 og 11

VERSLUN Finnur Árnason, forstjóri
Haga, segir fullyrðingar um að
Bónus hafi okrað á neytendum án
innistæðu og að álagning á matvöru
sé hvergi lægri. Hann er óánægður með ummæli Þórarins Ævarssonar, framkvæmdastjóra IKEA,
vegna komu Costco hingað til lands
og vandar formanni Neytendasamtakanna ekki kveðjurnar. Vöruverð hafi lækkað vegna styrkingar
krónunnar og nýrra samninga við
erlenda birgja. – hg /sjá Markaðinn

GAMLI OG NÝI Utanríkisráðherrar ríkja Eystrasaltsráðsins funduðu í gær í Hörpu. Fundurinn fór fram í
tilefni af 25 ára afmæli ráðsins. Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra stýrði fundinum en hann hefur
gegnt formennsku í ráðinu að undanförnu. Við hlið Guðlaugs á myndinni er Margot Wallström, utanríkisráðherra Svíþjóðar, en hún tók við starfi Guðlaugs í lok fundar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fréttablaðið í dag

Ferðastu um
Ísland með
Vegabréfi N1

FRÉTTIR Ferðamálastofa og Sam-

tök ferðaþjónustu segja krónuna
vandamál. 4

SPORT Patrekur Jóhannesson
kom ungu og óreyndu liði
Austurríkis á EM. 16
LÍFIÐ Á morgun fara
bolir prýddir
jákvæðum skilaboðum í
sölu í versluninni AndreA
og rennur
ágóði sölunnar til
Kvennaathvarfsins. 26
PLÚS SÉRBLAÐ ● FÓLK
*Samkvæmt prentmiðlakönnun Gallup apríl-júní 2015
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STJÓRNSÝSLA Örnólfur Thorsson forsetaritari lét af hendi tvær skammbyssur sem færðar voru embætti forsetans að gjöf árið 2011. Fyrrverandi
staðarhaldari á Bessastöðum fékk
þær upp í vangoldin laun.
„Á þeim tíma, sem og síðar, var
embætti forseta vanbúið að taka við
skotvopnum en bjó þó svo vel að
umsjónarmaður fasteigna á þeim tíma hafði
skotvopnaleyfi og var
jafnframt traustur
fyrrverandi lögreglumaður,“ segir Örnólfur
í svari við fyrirspurn
blaðsins. – sa / sjá síðu
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Fyrstu manngerðu jöklarnir

Veður

Suðaustan kaldi eða strekkingur, en
dregur úr vindi undir kvöld. Vætusamt S- og V-lands, en úrkomulítið
norðan heiða. SJÁ SÍÐU 20

Yngvi Pétursson tók við starfi rektors
árið 2001. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Arftaki
Yngva
ekki enn
fundinn

Það þarf ekki nema 350 tonn af snjó í splunkuný manngerð íslensk ísgöng. Göngin er ekki að finna í einum af jöklum landsins heldur í frystiklefa í
einum af hitaveitutönkum Perlunnar. Þar fer nú fram sýningin Undur náttúru Íslands en auk jarðganganna má þar finna eftirlíkingu af Silfru. Þetta
er fyrsti áfangi opnunarinnar en fleiri náttúruundur verður þar að finna síðar. Stóra opnunin verður 1. maí að ári. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sterk króna gerir
tipp ódýrara

MENNTAMÁL Ekki hefur verið auglýst eftir nýjum skólastjóra Menntaskólans í Reykjavík. Yngvi Pétursson, sem tók við starfi rektors árið
2001, tilkynnti á skólaslitum í lok
maí að hann myndi hætta störfum.
Samkvæmt upplýsingum frá
menntamálaráðuneytinu er málið
í vinnslu innan ráðuneytisins og
óljóst er hvenær verði auglýst eftir
nýjum skólastjóra. Ef ekki verður
búið að skipa nýjan skólameistara
fyrir haustið þá gegnir einhver
annar starfinu fyrir hann, til dæmis
aðstoðarskólameistari, þar til nýr
verður ráðinn. Ekki er gert ráð fyrir
að það muni hafa nein áhrif á skólahald. Skólasetning verður 17. ágúst
næstkomandi.
Yngvi Pétursson hafði starfað
hjá skólanum frá því árið 1972 og
var konrektor áður en hann varð
rektor. – sg

GETRAUNIR Styrking krónunnar
hefur í för með sér að ódýrara er að
veðja á íþróttaleiki. Röðin á Lengjunni kostar nú 11 krónur en var
tæplega tvöfalt dýrari fyrir fjórum
árum. Verðið er ákveðið með reglugerð dómsmálaráðherra. Árin fyrir
hrun var röðin í rúmum tíu krónum
en hækkaði jafnt og þétt í ráðherratíð Ögmundar Jónassonar. Hæst fór
röðin í 19 krónur í upphafi árs 2013.
Í svari innanríkisráðuneytis
við fyrirspurn blaðsins segir að
verð raðarinnar sé ekki pólitísk
ákvörðun. Sterkara gengi þýði
ódýrari röð. – jóe

19

krónur kostaði röðin á
Lengjunni árið 2013
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Brúðarljósmyndarar
komnir í hár saman
Einn eftirlætisstaður erlendra brúðhjóna til að láta mynda sig hér á landi er
hellir við Hjörleifshöfða. Nú er hann kominn í leigu hjá amerískum ljósmyndara sem vill ekki leyfa íslenskum brúðarljósmyndurum að taka myndir þar.
SAMFÉLAG Hellir í Hjörleifshöfða,
sem hefur verið notaður í ótal brúðkaup og er vinsælt myndefni fyrir
brúðkaupsmyndir, er nú kominn
í hendur bandarísks ljósmyndara,
Ann Peters, sem sérhæfir sig í ljósmyndum fyrir brúðhjón. Hefur hún
sent íslenskum brúðarljósmyndurum póst þar sem hún biður þá um
að virða að hún hafi einkarétt á að
mynda þar.
Þórir Níels Kjartansson, framkvæmdastjóri í Vík og einn eigenda jarðarinnar Hjörleifshöfða í
Mýrdalshreppi, segir fyrirtæki Peters, icelandweddingplanner.com,
hafa verið með margar myndatökur í hellinum og því hafi hann
ákveðið, í samráði við Katla Track,
íslenskt ferðaþjónustufyrirtæki og
samstarfsaðila hennar hér á landi,
að leigja Peters hellinn. Þetta eru
íslenskir brúðkaupsljósmyndarar
ekki sáttir við.
„Það er ekkert sem segir að það
megi ekki mynda annars staðar í
Hjörleifshöfðalandi. Þetta fyrirtæki
hennar er með hellinn á leigu og
mér skilst að það sé ekkert vandamál að koma þegar þau eru ekki að
nota hann, það þarf bara að biðja
hana um leyfi. Ég er ekki hrifinn
af að selja inn á náttúruperlur en
sem landeigandi þá hugsar maður
sig aðeins um ef aðrir eru farnir að
gera út á landið manns sér til hagnaðar. Ég leigði hellinn til eins árs og
ætla að sjá til hvernig gengur,“ segir
Þórir Níels.
Ferðaþjónustufyrirtækið Pink
Iceland hefur notað hellinn í fjölmargar myndatökur og brúðkaup
en fær ekki lengur að nota hann.
Forsvarsmenn fyrirtækisins vildu

Katla Track hefur Hjörleifshöfða á leigu og er í samstarfi við bandarískan
brúðkaupsljósmyndara. Þau vilja hafa vinsælan helli á svæðinu fyrir sig.
Þórir Níels
Kjartansson,
framkvæmdastjóri
í Vík og einn eigenda jarðarinnar
Hjörleifshöfða.

ekki tjá sig um málið. Bragi Þór
Jósefsson ljósmyndari hefur notað
hellinn í nokkur skipti og var einn
af þeim sem fengu póstinn. „Hún
er ekki að bæta neina aðstöðu þar
eða neitt slíkt. Hún er bara að senda
þetta á samkeppnisaðila sína því ef
það á að halda eitthvert partí eða
annað þá er það allt í lagi. Hún
tekur fram í þessum pósti að hún
hafi einkarétt á að mynda á þessum
stað og það þurfi að fara í gegnum
hana vilji maður nota hellinn.“
Ekki náðist í Anne Peters við
vinnslu fréttarinnar.
benediktboas@365.is

Brúðkaupsmyndatökur eru vinsælar
við Hjörleifshöfða enda ákaflega fallegur staður. MYND/BRAGI ÞÓR JÓSEFSSON
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Sjálfstæðismenn vilja halda mötuneytum eldri borgara opnum
REYKJAVÍK Borgarfulltrúar Sjálf
Sjálfstæðisflokksins hafa lagt fram tillögu um að þjónusta mötuneyta
við eldri borgara skerðist ekki yfir
sumartímann. Fyrirhuguð skerðing
hefst um næstu mánaðamót.
Alls eru sextán mötuneyti í borginni sem þjónusta eldri borgara en
þjónusta í helmingi þeirra er skert
yfir hásumarið. Var það gert til að
mæta aðhaldskröfum.
Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, talaði fyrir
tillögunni á fundi borgarstjórnar í
gær. Hún segir að þjónustan tryggi

Milljarða tilboð
Kviku í Virðingu
VIÐSKIPTI Stjórn Kviku hefur gert
kauptilboð í allt hlutafé Virðingar. Ef
af kaupunum verður er stefnt að því
að sameina félögin. Þetta kemur fram
í tilkynningu frá stjórnum félaganna.
Kaupverð samkvæmt tilboðinu
nemur 2.560 milljónum króna og
verður greitt með reiðufé. Kaupin
eru háð ákveðnum skilyrðum, þar
á meðal samþykki hluthafa beggja
félaga og samþykki eftirlitsstofnana.
Stjórn Virðingar hefur móttekið
kauptilboðið og ákveðið að beina því
til hluthafa félagsins. Kauptilboðið
gildir til kl. 16.00 þann 30. júní næst
næstkomandi. - jóe

Ónarr, Eros,
Vök, Natasja
og Nala leyfð
SAMFÉLAG Þrjóska nýbakaðra foreldra skilaði sér í því að nafn sonar
þeirra fékkst samþykkt af mannanafnanefnd. Fimm ný nöfn bættust
á mannanafnaskrá í lok síðasta mánaðar en úrskurðirnir voru birtir í gær.
Í desember í fyrra barst nefndinni
beiðni um að nafnið Ónarr yrði fært
á mannanafnaskrá. Þeirri beiðni var
hafnað með úrskurði í upphafi árs.
Taldi nefndin að rithátturinn samræmdist ekki almennum ritreglum
og að það hefði ekki hefðast í málið.
Foreldrar drengsins fóru fram á
endurupptöku og rökstuddu beiðnina í sex liðum. Bentu þau meðal
annars á að nöfnin Óttarr og Heiðar
séu til og að íslenskan sé í stöðugri
mótun. Nefndin hafnaði þeim rök
rökstuðningi en þar sem nafnið kemur
fyrir í Snorra-Eddu og Heimskringlu
var fallist á beiðni um það.
Þá var karlmannsnafnið Eros samþykkt sem og kvenmannsnöfnin Vök
og Nala. Beiðni um nafnið Natasha
var hafnað en rithátturinn Natasja
fékkst hins vegar samþykktur. – jóe

fjölbreytta og reglulega fæðu auk
þess sem hún gegni afar mikilvægu
félagslegu hlutverki fyrir þá sem
nýta sér hana. Dæmi væru um að
rask á rútínu hefði alvarlegar afleiðingar í för með sér.
„Mér finnst ástæða til þess þegar
borgarsjóður stendur betur en
áður að við hverfum frá skerðingu
á grunnþjónustu. Þetta er grunnþjónusta sem eðlilegt er að halda
úti allt árið um kring,“ sagði Áslaug
á fundinum í gær.
Meirihlutinn telur eðlilegt að
málið verði tekið fyrir á fundi vel-

Áslaug Friðriksdóttir talaði fyrir
málinu á fundi
borgarstjórnar
í gær. Málinu
var vísað til
velferðarráðs.

MYND/SJÁLFSTÆÐISFLOKKURINN

ferðarráðs síðar í vikunni. Þá verði
hægt að meta kostnað af tillögunni
og hvort unnt sé að ráðast í verkið.
„Við höfum hér með tillögu um
það að halda þessu opnu og munum
taka afstöðu til þess,“ sagði Heiða
Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi
Samfylkingarinnar. Rétt sé að meta
tillöguna í nefnd í stað þess að taka
ákvörðun strax.
„Á fundinum fáum upplýsingar
um kostnað og getum metið hvort
senda á beiðni til borgarráðs um þá
fjármuni eða hvort þeir eru til hjá
sviðinu,“ sagði Heiða Björg. – jóe

Segjast finna fyrir því að
hægist á komum ferðamanna

Þegar evran fór í 120 krónur fóru ferðamenn að halda veskinu þéttar að sér og afbóka ferðir til Íslands.
Forstöðumaður Ferðamálastofu segir að svo virðist sem sársaukamörkin hafi legið við 120 króna markið.
Krónan sé að koma bransanum í koll. Fyrirtæki í og við borgina eru í betri málum en á landsbyggðinni.
FERÐAÞJÓNUSTA Félagsmenn í Samtökum ferðaþjónustu (SAF) finna
að tekið hefur að hægjast á komum
ferðamanna, sérstaklega á hinum svokölluðu köldu svæðum sem eru hvað
lengst frá höfuðborgarsvæðinu. Ekki
er jafn mikil fækkun á svæðunum í
kringum höfuðborgina og í höfuðborginni en þó eru blikur á lofti. Þegar
evran fór niður fyrir 120 krónur fóru
ferðamenn að halda að sér höndum og
jafnvel afbóka.
Elías Bj. Gíslason, forstöðumaður
Ferðamálastofu, fagstofnun atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis á sviði
ferðamála, segir tilfinninguna vera um
fækkun. „Tölurnar eru hins vegar ekki
komnar svo það er ekki hægt að rök
rökstyðja tilfinninguna um fækkun með
tölum enn,“ segir hann.
„En þegar evran datt niður fyrir 120
krónurnar þá gerðist eitthvað. Þar
virðast hafa verið sársaukamörkin í
þessari styrkingu krónunnar. En við
sjáum frá Isavia að það er ekki fækkun
í fluginu því það er svo ódýrt að fljúga
til landsins. Hins vegar er það kannski
svo, þegar krónan er eins og hún er,
að fólk á ekki fyrir jafn miklu. Það er
krónan sem er að koma okkur í koll.“
Helga Árnadóttir, framkvæmdastjóri SAF, tekur undir með Elíasi og
segir tilfinninguna svipaða. „Ég er
ekki með staðfestar tölur en okkar
félagsmenn finna fyrir því að það sé
að hægjast á. Svæðin í kringum höfuðborgina og í höfuðborginni eru í skárri
málum en úti á landi, en það er ljóst
að afkoma fyrirtækjanna er ekki í
línulegu sambandi við fjölgun ferðamanna.“

Forstöðumaður Ferðamálastofu segir krónuna vera vandamálið í ferðaþjónustunni.

Það er ljóst að
afkoma fyrirtækjanna er ekki í línulegu
sambandi við fjölgun
ferðamanna.
Helga Árnadóttir,
framkvæmdastjóri Samtaka um
ferðaþjónustu

Helga telur mikilvægt að ráðamenn hlusti. „Á sama tíma og gengið
er að styrkjast um tugi prósenta og
launakostnaður um svipað – svo
ekki sé talað um ósamkeppnishæfan
fjármagnskostnað – á að bæta tæplega 20 milljarða virðisaukaskattshækkun á greinina. Ferðaþjónustan
er mikilvæg útflutningsatvinnugrein
fyrir þjóðarbúið en hún er að tapa
samkeppnishæfni sinni.“
Hún segir afar slæmt að stjórnvöld
ætli að bæta þessum skatti á greinina
sem sé í þrengingum. „Menn þurfa

FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

að taka höndum saman og tryggja
stöðugleika og það um allt land.
Þannig eykst verðmætasköpun
hennar fyrir allt þjóðarbúið. En það
er ekki gert með því að skattpína
hana,“ segir Helga. „Við eigum stórt
land og ferðaþjónustuaðilar hafa
verið að byggja upp á spennandi
svæðum. Þessa innviði eigum við að
nýta og tryggja þannig byggðastefnu
í sessi. Þessir aðilar munu fara verst
út komi til skattahækkana eins og
ríkisstjórnin áformar nú.“
benediktboas@365.is

Rafmagnssláttuvélar
Vélorf

Mikið úrval vélorfa með tvígengis- eða fjórgengismótor.
Einnig rafknúin orf: 220V, 18V og 36V.

Vélorf með rafmótor 230V

36V rafhlöðuorf

Mótorsláttuorf

Afl mótors 1000W

Notar 2 x 18V rafhlöður

43 cc 4-gengismótor, 1,45 hö

Þyngd 4,1 kg

Þyngd 5,2 kg

Þyngd 7,1 kg

ÞÓR

H
F

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Vefsíða og
Opnunartími:
Opið alla virka daga netverslun:
frá kl 8:00 - 18:00
www.thor.is
Lokað um helgar

LISTRÆNN STJÓRNANDI

Reykjavík
Midsummer
Music

HGM

VÍKINGUR HEIÐAR ÓLAFSSON

22. - 25. JÚNÍ 2017 Í HÖRPU
„Innblásinn tónlistarflutningur á heimsmælikvarða“
—

Pianist Magazine

—

„Hástemmd fegurð, ekki af þessum heimi“
—

J.S., Fréttablaðið

—

„Algerlega ómissandi“
—

Reykjavík Grapavine

—

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Á HARPA.IS
HÁTÍÐARPASSI AÐEINS 12.900 KR. / DAGSKRÁ Á RMM.IS

VILDE FRANG

SAYAKA SHOJI

NICOLAS ALTSTAEDT

MAXIM RYSANOV

ISTVÁN VÁRDAI

DAVÍÐ ÞÓR JÓNSSON
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Tjón vegna kennitöluflakks hleypur á milljörðum á hverju ári
VIÐSKIPTI Samtök atvinnulífsins og
Alþýðusamband Íslands kynntu í
gær sameiginlegar tillögur sem er
ætlað að berjast gegn kennitöluflakki. Ætla má að tjón samfélagsins vegna kennitöluflakks hlaupi
á milljörðum króna á hverju ári,
segir í tilkynningu.
Kennitöluflakk er að mati SA
og ASÍ meinsemd í íslensku samfélagi sem er hægt að lágmarka

með breytingu laga til samræmis
við það sem tíðkast í nágrannalöndunum. Félögin leggja til að
hægt verði að banna þeim sem
verða uppvísir að kennitöluflakki
að eiga og reka hlutafélög og einkahlutafélög í allt að þrjú ár.
Kennitöluflakk felur í sér að
félag hættir starfsemi eftir gjaldþrot en rekstur þess heldur áfram
í gegnum annað félag með nýrri

Gylfi Arnbjörnsson, forseti ASÍ

kennitölu til að komast undan
einhverjum eða öllum lagalegum
skuldbindingum félagsins, sem

sagt greiðslu skatta og opinberra gjalda, lífeyris- og launagreiðslum.
Lagt er til að Ríkisskattstjóra
verði veitt heimild til að úrskurða
kenni tölu flakkara í svokallað
atvinnurekstrarbann að fengnum
úrskurði dómstóla. Bannið myndi
ekki einungis ná til skráðra stjórnenda heldur einnig til svokallaðra skuggastjórnenda. Skilyrði

atvinnurekstrarbanns eru óverjandi viðskiptahættir eða rökstuddur grunur um refsiverðan verknað í
tengslum við atvinnurekstur.
Það er til mikils að vinna en að
mati félaganna liggur fyrir að fjárfesting í baráttu gegn kennitöluflakki skilar sér margfalt til baka.
Tjónið lendir á fyrirtækjum, ríkissjóði, stéttarfélögum, lífeyrissjóðum, launafólki og neytendum. – sg

Aðvaraði flugstjórann við lágflugi
við brotlendingu á akstursbrautinni
Aðstoðarflugmaður sem lifði af slysið í Hlíðarfjalli 2013 ber að hann hafi varað flugstjórann við lágflugi. Rannsóknarnefnd flugslysa
segir stjórnendur hjá Mýflugi ekki hafa sætt sig við frávik frá venjubundnum verkferlum. Það stangast á við frásögn fluglæknis.
ÖRYGGISMÁL Rannsóknarnefnd flugslysa segir flugstjóra sjúkraflugvélar
Mýflugs hafa valdið því að vélin fórst
ofan við Akureyri um verslunarmannahelgina 2013. Flugstjórinn
og sjúkraflutningamaður um borð
létust. Aðstoðarflugmaðurinn sem
lifði slysið af kveðst hafa varað flugstjórann við hættulegu lágflugi.
Sjúkraflugvélin TF-MYX skall á
braut Bílaklúbbs Akureyrar í Hlíðarfjalli mánudaginn 5. ágúst 2013. Þar
fór fram kappaksturskeppni. Eins og
fram kom í Fréttablaðinu var flugstjórinn gjaldkeri bílaklúbbsins.
Keppnin sjálf var nefnd eftir afa
aðstoðarflugmannsins. TF-MYX
var að koma frá Reykjavík eftir að
hafa flutt sjúkling frá Hornafirði til
Reykjavíkur. Samkvæmt aðstoðarflugmanninum nefndi flugstjórinn
á bakaleiðinni norður að hann vildi
fljúga yfir keppnisstaðinn.
Að því er rannsóknarnefndin segir
hafði flugstjórinn einu sinni áður flogið yfir akstursbrautina, þó úr gagnstæðri átt og án þeirrar kröppu beygju
sem reyndin varð þennan afdrifaríka
mánudag, 5. ágúst 2013. Sjúkraflutningamaður, bróðir sjúkraflutningamannsins sem lést, sagðist reyndar í
samtali við Stöð 2 í janúar 2013 hafa
farið í tvö slík lágflug með umræddum
flugstjóra yfir akstursbrautinni.
Beygjan sem flugmaðurinn tók er
hann steypti vélinni yfir var 72 gráður sem er vel yfir uppgefnum hættumörkum framleiðanda vélarinnar.
Nokkru fyrr kveðst aðstoðarflugmaðurinn hafa gert athugasemdir
við að flughæðin væri aðeins 800 fet
og þá hafi flugstjórinn hækkað vélina
um stundarsakir í 1.000 fet.
„Samkvæmt aðstoðarflugmanninum, í aðfluginu að kappaksturs-

Samkvæmt aðstoðarflugmanninum, í aðfluginu að kappakstursbrautinni, þá lýsti
hann áhyggjum sínum
varðandi fjölda áhorfenda á
brautarsvæðinu og að hann
vildi ekki fljúga lágt yfir
svæðið.
Rannsóknarnefnd flugslysa

brautinni, þá lýsti hann áhyggjum
sínum varðandi fjölda áhorfenda
á brautarsvæðinu og að hann vildi
ekki fljúga lágt yfir svæðið,“ segir
um vitnisburð aðstoðarflugmannsins í skýrslunni. Kom á daginn að
engu munaði að vélin skylli á áhorfendum þar sem hún brotlenti og
brotnaði í marga hluta sem þeyttust
allt að 400 metra eftir brautinni og út
af enda hennar.
Að sögn rannsóknarnefndarinnar
var það ákvörðun flugstjórans um
lágflugið og framkvæmd þess sem olli
slysinu. Ekkert hafi verið athugavert
við flugvélina sjálfa. Í hinni kröppu
beygju hafi hann brugðist rangt við
með því að reyna að lyfta vélinni í
stað þess að rétt hana af fyrst.
Rannsóknarnefndin segir slík frávik frá venjubundnum ferlum hafa
verið talin ásættanleg hjá sumum
áhafnarmeðlimum hjá Mýflugi. Það
hafi ekki gilt um stjórnendur félagsins. Síðari staðhæfingin stangast
reyndar á við frásögn Björns Gunnarssonar læknis sem flaug mörg
sjúkraflug með Mýflugi er hann starfaði á sjúkrahúsinu á Akureyri í áratug
fram til 2012.
Þannig sagði Björn frá því sem

Tveir létu lífið þegar sjúkraflugvél Mýflugs brotlenti í Hlíðarfjalli 5. ágúst 2013.

dæmi í viðtali við Fréttablaðið fimm
mánuðum eftir slysið að framkvæmdastjóri og einn aðaleigandi
Mýflugs, Leifur Hallgrímsson, hefði
tekið lágflug yfir Akureyrarflugvelli á
flugdegi sem þar var haldinn hátíðlegur.
„Það loddi við fara í einhver „show
off“ og í þetta skipti varð ég virkilega
hræddur. Það var langt út fyrir öll
þægindamörk. Leifur reif vélina upp

Skapaðu nýtt sjónarhorn
Ókeypis kynningartími
í kvöld kl. 20:00

Ármúli 11, 3. hæð
Skráning á www.dale.is

í krappa beygju þannig að maður
fékk mörg g í þyngdarkraft. Ég hélt
að minn síðasti dagur væri kominn,“
sagði Björn.
Í viðtalinu kvaðst Björn jafnframt
ítrekað hafa varað heilbrigðisráðuneytið og stjórnendur sjúkrahússins við vinnubrögðum Mýflugs. „En
öllu var svarað út í hött og lítið gert
úr öllum umkvörtunum þar sem
lýst var áhyggjum af öryggismálum.

Maður sá að þetta leiddi ekki til neins
og á endanum hætti maður,“ sagði
Björn. Undir lokin hafi reksturinn þó
batnað og hann „haft heldur minni
áhyggjur“.
Í yfirlýsingu frá Sigurði Bjarna
Jónssyni, flugöryggisfulltrúa Mýflugs,
í tilefni af útkomu skýrslu rannsóknarnefndarinnar, segir að félagið hafi
gert breytingar frá því slysið varð.
gar@frettabladid.is

peugeotisland.is

PEUGEOT 308
GÆÐIN HEILL A ÞIG STRA X

KOMDU OG KEYRÐU PEUGEOT Í DAG

VER Ð FR Á:

2.750.000

kr.
Eyðsla frá 3,2 l/100 | CO2 losun frá 84 g/km

MARGVERÐLAUNAÐUR
Gæði Peugeot 308 heilla þig strax. Nútímaleg hönnun hans og útlit fangar athygli þína og við nánari kynni
fellur maður kylliflatur fyrir smáatriðunum og notagildinu. Stílhrein og djörf útlitseinkennin, skilvirku
vélarnar og framúrskarandi tæknin gera hann að bíl sem uppfyllir allar kröfur þínar og væntingar.
Upplifðu hinn margverðlaunaða Peugeot 308 og þú munt sannfærast um gæði hans.

PEUGEOT 308

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 8
Sími 515 7000

Peugeot_308_heillar_5x38_20170620_END.indd 1

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

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

20/06/2017 13:36
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Trump aldrei verið óvinsælli
BANDARÍKIN Stuðningur við for-

seta Bandaríkjanna Donald Trump
mælist nú 36 prósent samkvæmt
könnun CBS News og hefur aldrei
verið minni. Um 57 prósent Bandaríkjamanna telja að Trump standi
sig illa í embætti.
Trump er sérstaklega talinn hafa
brugðist illa við því að bandaríska
alríkislögreglan FBI hafi tekið
ákvörðun um að rannsaka afskipti
Rússa af forsetakosningunum í
Bandaríkjunum sem fóru fram í
nóvember síðastliðnum í landinu.
Þetta er talið hafa haft verri áhrif á
vinsældir hans en nokkurt annað
mál, fyrstu 150 daga forsetans í
embætti, þó fleiri mál erfið forsetanum hafi komið upp.
Samkvæmt könnun CBS News,
sem 1.117 manns svöruðu, sögðust
einungis 28 prósent svarenda vera
sátt við hvernig hann hefði brugðist
við rannsókninni. Rúmlega þriðj-

Donald Trump
Bandaríkjaforseti

57%

Bandaríkjamanna telja að
Trump standi sig illa
ungur sagði álit sitt á Trump hafa
minnkað vegna viðbragða hans við
rannsókninni.
Sjálfur gefur Bandaríkjaforseti
lítið fyrir rannsóknina, en hefur
frekar brugðist við með því að kalla
hana „nornaveiðar“. – sg

Jean-Marie Le Pen,
stofnandi frönsku
Þjóðfylkingarinnar

Samband þeirra feðgina hefur
ekki verið náið síðan dóttirin rak
föður sinn úr flokknum árið 2015
vegna þess að hann hafði gert lítið
úr helförinni. Var Jean-Marie meðal
annars meinað að sækja flokksþing.

hekla.is/up

- þea

UP!ÍLOFT
Nýr up! frá aðeins

1.790.000 kr.
Við látum framtíðina rætast.
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Fleiri en Mourinho
sakaðir um skattsvik

Jose Mourinho er ákærður fyrir skattsvik á Spáni. Stjörnur á borð við Cristiano
Ronaldo, Lionel Messi og Neymar hafa einnig komist í kast við lögin. Átak
saksóknara má rekja til þess er David Beckham gekk til liðs við Real Madrid.

Krefst afsagnar dóttur sinnar
FRAKKLAND Marine Le Pen ætti að
segja af sér formennsku í frönsku
Þjóðfylkingunni. Þetta sagði JeanMarie Le Pen, stofnandi flokksins
og faðir Marine, við blaðamenn í
Frakklandi í gær.
„Þú ert ekki lengur gagnleg þegar
þú skaðar flokkinn með stefnu þinni
eða þrjósku,“ sagði hinn 89 ára Le
Pen í gær.
Vísaði hann líka til svekkjandi
úrslita í frönsku forseta- og þingkosningunum. Marine Le Pen tapaði
í seinni umferð forsetakosninga fyrir
Emmanuel Macron, fyrr á árinu.

21. JÚNÍ 2017

SPÁNN Jose Mourinho, knattspyrnustjóri enska liðsins Manchester
United, er sakaður um að hafa
stungið 3,3 milljónum evra, andvirði 376 milljóna króna, undan
skatti á Spáni á tímabilinu 2011 til
2012. Starfaði hann þá sem knattspyrnustjóri Real Madrid. Mun
málið væntanlega fara fyrir rétt á
næstunni, að sögn saksóknara.
BBC greindi frá því í gær að Mourinho væri sakaður um að hafa vanrækt að gefa upp tekjur vegna notkunar ímyndar hans í auglýsingum.
Sjálfur hefur Mourinho ekki enn
tjáð sig um málið.
En sá sérstaki, eins og Mourinho
er oft kallaður, er langt frá því að
vera einstakur þegar að þessu máli
kemur. Undanfarin misseri hafa
skærustu stjörnur spænsku deildarinnar verið sakaðar um sams konar
háttsemi, jafnvel sakfelldar.
Þeirra á meðal er Lionel Messi,
leikmaður Barcelona og af mörgum
talinn besti leikmaður heims. Hann
hlaut nýverið 21 mánaðar skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir skattsvik. Faðir hans, sem er jafnframt
umboðsmaður hans, var líka
dæmdur í skilorðsbundið fangelsi.
Samherjar hans, Javier
Mascherano og Neymar hafa
sömuleiðis komist í kast við
lögin. Var Mascherano dæmdur
í skilorðsbundið árslangt
fangelsi fyrir skattsvik en
Neymar sætir rannsókn
fyrir félagaskipti hans
til Barcelona árið 2013.
Þeir sem telja Messi
ekki bestan í heimi
telja flestir að Cristiano Ronaldo, leikmaður Real Madrid, sé
sá besti. Í síðustu viku
kom hins vegar í ljós
að Ronaldo er sakaður
um að hafa stungið 14,7
milljónum evra undan
skatti, andvirði 1,7
milljarða króna.
BBC segir að
ástæðuna fyrir
aðgerðum saksóknara nú megi rekja
til svokallaðrar
Beckham-löggjafar sem komið var
á árið 2003 þegar
David Beckham

Jose Mourinho, knattspyrnustjóri Manchester United, er sakaður um að hafa
vanrækt að gefa upp tekjur. Hann hefur ekkert tjáð sig. NORDICPHOTOS/AFP

gekk til liðs við Real Madrid. Var
erlendum leikmönnum á
Spáni þá gert að greiða
helmingi minni skatt en
innfæddum.
Sú lög voru hins vegar
afnumin árið 2010 og í
kjölfarið hafa rannsakendur komist á snoðir um
aflandsfélög sem leikmenn
og umboðsmenn þeirra nota
til þess að komast hjá því að
greiða skatt.
Fæstar knattspyrnustjörnur munu
þó þurfa að
sitja
inni
fyrir brot sín.
Óskrifuð regla er
á Spáni að fangelsisdómar undir tveimur
árum séu skilorðsbundnir. Hins vegar
er aðra sögu að segja um
Ronaldo. Þrír ákæruliðir af
fjórum í máli hans bera
tveggja ára lágmarksrefsingu. Verði hann
því dæmdur sekur
fyrir fleiri en einn
ákærulið gæti hann
þurft að sitja inni.

PIPAR\TBWA • SÍA • 171703

NILFISK HÁÞRÝSTIDÆLUR
VINNA VERKIÐ Á METHRAÐA

thorgnyr@frettabladid.is

Hundeltir skjólstæðingar ofurumbans
Fáir umboðsmenn knattspyrnumanna eru
jafnstórtækir
og umdeildir
og Portúgalinn Jorge
Mendes. Á
meðal skjólstæðinga hans
eru Cristiano
Ronaldo, Ángel Di María, Falcao
og hinn dularfulli Bebé.
Nú virðist sem skjólstæðingar
Mendes séu sérstök skotmörk
spænskra saksóknara. Hafa meðal
annars Pepe, Ronaldo, Jose Mourinho, Fabio Coentrao og Falcao
verið sakaðir um skattsvik. Falcao
hefur sjálfur sagt Mendes aðalsprautuna á bak við skattsvikin.
Í desember síðastliðnum
greindu blaðamenn Der Spiegel,
El Mundo, Sunday Times og
NRC frá því að þeir hefðu undir
höndum skjöl sem sýndu fram
á að Mendes hefði stungið milljörðum undan skatti fyrir skjólstæðinga sína. Því hefur Mendes
þó neitað.

Nilfisk háþrýstidælur eru til í ýmsum
stærðum og styrkleikum jafnt fyrir heimili
sem til iðnaðar- og fyrirtækjanota. Með
öflugri háþrýstidælu vinnur þú verk á svipstundu sem annars tæki mun lengri tíma.

Rekstrarland er hluti af Olís

Nilfisk fæst í verslun Rekstrarlands, Vatnagörðum 10 og hjá útibúum Olís um land allt.

10

F R É T T I R ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

21. JÚNÍ 2017

MIÐVIKUDAGUR

Skammbyssur
færðar úr eignarhaldi
forsetans upp í laun

Örnólfur Thorsson forsetaritari lét af hendi
tvær skammbyssur
sem færðar voru embætti forsetans að gjöf
árið 2011. Fyrrverandi
staðarhaldari á Bessastöðum fékk þær upp í
vangoldin laun.
Sveinn
Arnarsson

sveinn@frettabladid.is
STJÓRNSÝSLA Árið 2011 kom hingað

til lands sendiboði Mohammed bin
Zayed Al Nahyan, krónprinsins af
Abú Dabí, með skjalatösku sem
innsigluð var sem diplómatapóstur.
Eina erindi sendiboðans var að færa
Ólafi Ragnari Grímssyni, forseta
Íslands, gjöf frá Abú Dabí. Þar sem
um diplómatasendingu var að ræða
var ekki leitað í farangri mannsins.
Í skjalatöskunni voru tvær hálfsjálfvirkar skammbyssur með níu
millimetra hlaupvídd frá Sam-

einuðu arabísku furstadæmunum,
Caracal F að nafni. Á þessum tíma
hafði Ólafur Ragnar Grímsson verið
í miklum samskiptum við Abú Dabí
og gerðist forseti í dómnefnd sjóðs á
sviði endurnýjanlegra orkugjafa þar
sem krónprinsinn er forvígismaður.

Stífar reglur um skammbyssur
Óheimilt er að flytja til landsins
sjálfvirka eða hálfsjálfvirka skammbyssu samkvæmt embætti ríkislögreglustjóra og afar stífar reglur eru
um skammbyssueign almennings.
Krefst það svokallaðs D-leyfis en
það leyfi er aðeins veitt einstaklingum eða skotfélögum vegna íþróttaskotfimi.
Forsetaembættið tók við gjöfinni
og ákvað að skrá þær á fyrrverandi
staðarhaldara á Bessastöðum, Júlíus Einarsson. Júlíus hafði verið
lögreglumaður og handleikið
skammbyssur í starfi sínu sem lögreglumaður. Vopnin voru ekki gerð
óvirk með því að steypa í hlaup
þeirra eða eyðileggja lásabúnaðinn.
Voru þau færð í vörslu staðarhaldara sem virk skotvopn.
Júlíus deildi síðar um launagreiðslur við forsetaembættið og
taldi sig hlunnfarinn um laun. Deil-

Á þeim tíma, sem og
síðar, var embætti
forseta vanbúið að taka við
skotvopnum en bjó þó svo
vel að umsjónarmaður
fasteigna á þeim tíma hafði
skotvopnaleyfi og var
jafnframt traustur fyrrverandi lögreglumaður
Örnólfur Thorsson, forsetaritari

an fór fyrir dómstóla og vann hann
málið. Áður en launadeilan fór fyrir
dómstóla fór Júlíus fram á að taka
vopnin til eignar fyrir vangoldin
laun. Var því ákveðið af embætti
forsetans að færa eignarhald vopnanna úr ríkiseigu, þar sem þau voru
sannarlega gjöf til embættis forseta
Íslands, og í eigu Júlíusar.
Vopnin er ekki að finna í dag í
bókum embættisins um gjafir frá
Abú Dabí, þrátt fyrir að hafa komið
til landsins og verið veitt embættinu.

Nokkrar gjafir frá Abú Dabí
Örnólfur Thorsson forsetaritari
segir nokkrar gjafir hafa samkvæmt skráningu borist embættinu á undanförnum áratug frá Abú
Dabí. „Allmargar bækur útgefnar
af Emirates Center for Strategic
Studies and Research, lítil stytta af
arabískum hesti og skrautmunur
úr gleri. Þá voru embætti forseta
færðar tvær skammbyssur frá Abú
Dabí fyrir nokkrum árum eins og
fram kemur í fyrirspurn Fréttablaðsins.

Samkvæmt skráningu gjafa
undanfarna tvo áratugi og minni
starfsmanna munu þetta vera
einu skotvopnin sem embættinu
hafa verið færð,“ segir Örnólfur
í skriflegu svari til blaðsins. „Á
þeim tíma, sem og síðar, var embætti forseta vanbúið að taka við
skotvopnum en bjó þó svo vel að
umsjónarmaður fasteigna á þeim
tíma hafði skotvopnaleyfi og var
jafnframt traustur fyrrverandi lögreglumaður,“ bætir Örnólfur við.
Örnólfur svarar því ekki hvort

10 km
Ræst kl.21:00

5 km

Ræst kl.21:20

21 km

Ræst kl.21:00
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Forsetaritari
segir byssurnar
sem þáverandi
forseti fékk að
gjöf einu dæmi
þess að gripir
sem berast embætti forseta séu
ekki varðveittir á
Bessastöðum.

Færði forsetanum skammbyssur að gjöf

FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

ÍSLAND
Árið 2011 kom hingað
til lands sendiboði
Mohammed bin Zayed
Al Nahyan, krónprinsins
af Abú Dabí, með skjalatösku sem innsigluð var
sem diplómatapóstur.
Í skjalatöskunni voru
tvær hálfsjálfvirkar
skammbyssur með níu
millimetra hlaupvídd
frá Sameinuðu arabísku
furstadæmunum,
Caracal F að nafni.

umrædd vopn séu enn í eigu hins
opinbera eða nú í eigu fyrrverandi
staðarhaldara á Bessastöðum.
Hins vegar herma heimildir
Fréttablaðsins að til sé afsal fyrir
vopnunum sem varðveitt er hjá
embætti forsetans og Júlíus, fyrrverandi staðarhaldari, eigi afrit af
afsali þessu.

Tók vopnin út af Bessastöðum
„Þegar hann lét af störfum árið
2014 og flutti frá Bessastöðum var
engin aðstaða þar til að geyma

þessa gripi eða starfsmaður sem
hefði heimild til að varðveita þá.
Umsjónarmanninum, sem nú starfar sem lögreglumaður, var því falin
áframhaldandi varðveisla þessara
vopna. Þetta munu vera einu dæmi
þess að gripir sem berast embætti
forseta séu ekki varðveittir á Bessastöðum,“ segir Örnólfur.
Þegar Fréttablaðið óskaði frekari svara frá embættinu fengust
þau svör að Örnólfur Thorsson
væri farinn í tveggja vikna leyfi og
því vant við látinn.

Mohammed
bin Zayed
Al Nahyan
er krónprinsinn af
Abú Dabí,
en hann er
forvígismaður
sjóðs sem verðlaunar
rannsóknir og verkefni
á sviði endurnýjanlegra orkugjafa, Ólafur
Ragnar Grímsson er
forseti dómnefndar
sjóðsins.

ABÚ DABÍ
Örnólfur Thorsson
forsetaritari segir að
samkvæmt skráningu
gjafa og minni starfsmanna séu þetta einu skotvopnin sem embættinu
hafa verið færð.

Vertu með í
Miðnæturhlaupi Suzuki
Miðnæturhlaup Suzuki fer fram föstudagskvöldið 23.júní 2017 í tuttugasta og fimmta
sinn. Hlaupið hefst og endar í Laugardalnum. Að
því loknu er öllum þátttakendum boðið í sund.
Þú borgar lægra gjald ef þú skráir þig á
marathon.is fyrir miðnætti fimmtudaginn 22.júní.

SKRÁNING Á MARATHON.IS

Suzuki er stoltur samstarfsaðili Miðnæturhlaups Suzuki og Reykjavíkurmaraþons

Ólafur Ragnar Grímsson
var forseti á þessum
tíma, en embættið tók
við gjöfunum.

Lagerútsala
Vesturvör 21.–23. júní. Opið 8–18.

Skrifborðsstólar, fundastólar, staflastólar, elliheimilishúsgögn,
skrifborð, möppuhillur, hilluefni og margt fleira á ótrúlegu verði.

Húsgögn

Flexikit skrifborðsstóll
Útsöluverð: 54.900 kr.

Sitti staflastóll
Útsöluverð: 12.900 kr.

Verð áður: 89.900 kr.
Svartur/póleraður.

Verð áður: 19.875 kr.

Sync skrifborðsstóll
Útsöluverð: 49.900 kr.

Dealer skrifborðsstóll
Útsöluverð: 19.900 kr.

Verð áður: 74.875 kr.
Svartur.

Verð áður: 28.625 kr.
Svartur eða blár.

Skeifunni 10, Reykjavík
Hafnarstræti 91-93, Akureyri
Hafnarstræti 2, Ísafirði

Sími 540 2330
husgogn@penninn.is
www.penninn.is

PenninnHusgogn

Nýttu tækifærið áður en húsgagnalagerinn flytur.
Komdu í Vesturvör 29 og gerðu góð kaup
á fallegum húsgögnum.

30–80%
afsláttur

Eames stólar

Ventilo skrifborðsstóll

Takmarkað magn.

Verð áður: 62.375 kr.
Svartur.

Útsöluverð frá: 29.900 kr.

Möppuhillur
Útsöluverð frá: 9.900 kr.

Útsöluverð: 34.900 kr.

Rafhækkanleg skrifborð.
Útsöluverð frá: 79.900 kr.

Hilluefni: 500 kr. stykkið.
Margar stærðir og litir.

Naustavör

Vesturvör

KÓPAVOGSHÖFN

Bak kabraut

Húsgögn

Hafnarbraut

VESTURVÖR

Kársnesbraut

SKOÐUN
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Halldór

T

Magnús
Guðmundsson

magnus@frettabladid.is

Gunnar benti
á að Norðmenn væru
um þessar
mundir að
uppskera
ríkulega af
menningarpólitík sem á
rætur sínar að
rekja til þess
að fyrir 20
árum áttuðu
stjórnmálamenn sig á
því að menningin er
burðarstólpi í
samfélaginu.

il hamingju með daginn,“ sagði Hallgrímur
Helgason, myndlistarmaður og rithöfundur,
við útskriftarathöfn Listaháskóla Íslands
fyrir skömmu. „Í batnandi landi er best að
lifa,“ bætti Hallgrímur við í tilefni af því að
svo virðist sem íslenskt samfélag sé farið
að meta listnám að verðleikum. Átta sig á gildi listnáms
og listarinnar sjálfrar. Þetta er ánægjulegt en það er öllu
dapurlegra til þess að hugsa að stjórnmálamennirnir
hafa ekki fylgt með, langt frá því, eða eins og Hallgrímur
sagði: „Er það ekki ótrúlegt að okkur hafi þó skilað alla
leið hingað, að íslensk menning sé þó komin á þennan
stað, þrátt fyrir að hér hafi Alþingi aldrei samþykkt
menningarstefnu af neinu tagi.“
Þetta er sorglega satt hjá Hallgrími. Það er nefnilega ekki menningarstefna að vilja veg listarinnar sem
mestan eða að ætla að leggja rækt við menningararfinn,
hlúa að tungumálinu og þannig mætti áfram telja. Slíkt
er aðeins innantómt orðagjálfur sem er engum til gagns.
Engum stjórnmálamanni dettur í hug að láta duga
að ætla að hlúa að sjávarútvegi, leggja rækt við ferðaþjónustu og huga að landbúnaðararfinum. Nei, auðvitað
ekki, vegna þess að við kjósendur viljum vita hvað viðkomandi ætlar sér að gera og hvernig. Það er pólitík.
Aðeins viku eftir að Hallgrímur flutti sína góðu ræðu
fyrir útskriftarnemana í LHÍ birtist hér í Fréttablaðinu
viðtal við Gunnar B. Kvaran, listfræðing og stjórnanda
Astrup Fearnley samtímalistasafnsins í Ósló. Astrup
Fearnley er einkasafn, það stærsta sinnar tegundar á
Norðurlöndum, og mikilvægur valkostur í fjölbreyttri
listasafnaflóru Noregs. Gunnar benti á að Norðmenn
væru um þessar mundir að uppskera ríkulega af menningarpólitík sem á rætur sínar að rekja til þess að fyrir 20
árum áttuðu stjórnmálamenn sig á því að menningin er
burðarstólpi í samfélaginu. Ekki skraut eða tyllidagaprjál
heldur burðarstólpi.
Norðmenn fóru því þá leið að fjárfesta í menningunni,
einkum með því að fjárfesta í listamönnum því það er
hlutverk listamanna að framleiða list og þar með menningu. Og vegna þess að það er bull að það sé gott fyrir
listamenn að lepja dauðann úr skel þá bjuggu Norðmenn til eins konar borgaralaunakerfi með grunnframfærslu sem skilar því að nánast allir listamenn í Noregi
eru á 50 til 100% launum. Um þessar mundir eru Norðmenn að uppskera ríkulega af þessum fjárfestingum, til
að mynda með fjölda myndlistarmanna í fremstu röð á
heimsvísu. Þetta er menningarpólitík.
Það er auðvelt að skrifa þessa stefnu á olíuauð Norðmanna en hið rétta er að þetta snýst um grundvallarhugsun í samfélaginu. Um sátt stjórnmálanna um að
allir eigi að njóta auðsins sem skapast með auðlindum
þjóðarinnar, eins og t.d. sjávarútveginum, í stað þess
að þorri hagnaðarins fari á fáar hendur. Samfélag sem
kemur sér saman um ákveðin grundvallargildi á borð
við sanngjarna dreifingu auðs og mikilvægi innviða,
allt frá velferðarkerfi til atvinnuvega og þar með talið
lista og menningar, hefur alla möguleika á að verða
betra. Samfélag sem fjárfestir í framtíðinni, fremur en að
græðgisvæða samtímann, uppsker í framtíðinni, öllum
til heilla.

Aukaársfundur
Aukaársfundur Lífeyrissjóðs verzlunarmanna
verður haldinn haldinn í dag, 21. júní kl. 9:00
á Grand Hótel Reykjavík

DAGSKR Á FUNDARINS
» Samþykktabreytingar
Reykjavík 18. maí 2017
Stjórn Lífeyrissjóðs verzlunarmanna

live.is
Lífeyrissjóður verzlunarmanna | Kringlan 7 | 103 Reykjavík | Sími 580 4000

Frá degi til dags
Sterkari staða
Framsóknarflokkurinn mjakast
upp í skoðanakönnunum og
mælist nú með 13,4 prósent
hjá MMR. Flokkurinn ákvað
nýlega að kosið yrði um nýja
forystu næsta vetur. Sigurður Ingi
Jóhannsson formaður hefur verið
lítt áberandi lengi en Lilja Alfreðsdóttir varaformaður hefur aftur á
móti verið í fjölmiðlum oft í viku,
og nú síðast í stóru viðtali við
Stundina. Það á eftir að koma í ljós
hvernig flokksmenn Framsóknarflokksins túlka fylgið í skoðanakönnunum. Hvort uppleiðina
megi þakka núverandi forystu,
með Lilju í brúnni, eða hvort
fylgið fari svo hægt upp að grípa
verði inn í með öðrum leiðtoga.
Miðjan
„Frjálslynda miðjufylgið“ á bágt
með að ákveða sig. Þeir sem
studdu Bjarta framtíð og Viðreisn
á lokametrunum fyrir kosningar
virðast hafa hallað sér aftur heim
til Samfylkingarinnar sem nú
er með 11,3 prósent. Ásýnd
flokksins er enda aðeins önnur
með Loga Einarsson sem formann
en hann er í raun eini þingmaður
flokksins sem eftir er tekið. Samfylkingin er samt órafjarri því að
vera stóri turn jafnaðarmanna
eins og áður var. Þann turn á VG
skuldlaust og nartar í hæla Sjálfstæðisflokksins. Þjóðin fylkir sér
ýmist í hægra eða vinstra hornið
en samt óttast andstæðingarnir að
þeim takist að byggja brú hornanna á milli. snaeros@frettabladid.is

Upprætum ofbeldið

S
Heiða Björg
Hilmisdóttir
borgarfulltrúi og
varaformaður
Samfylkingarinnar og formaður Ofbeldisvarnarnefndar
Reykjavíkur

Allt of
sjaldan er
hlustað á
neyðarköll
barnanna og
gripið inn í
með viðeigandi
hætti.

ífellt kemur betur og betur í ljós, hversu hræðilega
algengt það er að börn séu beitt ofbeldi í okkar annars
friðsæla samfélagi. Samkvæmt rannsóknum hafa
10-13% allra barna í 10. bekk grunnskóla orðið fyrir kynferðisofbeldi og í u.þ.b. 10% allra heimilisofbeldismála á
höfuðborgarsvæðinu beinist ofbeldið gegn börnum. Eru
þá ótalin þau óbeinu skaðlegu áhrif sem börn verða fyrir
vegna heimilisofbeldis, en í um 70% tilfella eru börn á
þeim heimilum, þar sem ofbeldi er beitt.
Rannsóknir hafa einnig sýnt að oftar en ekki þurfa börn
sem beitt eru ofbeldi að bera harm sinn í hljóði. Allt of
sjaldan er hlustað á neyðarköll barnanna og gripið inn í
með viðeigandi hætti. Þannig hefur komið í ljós að barn er
oft búið að reyna að segja fullorðnum frá ofbeldi sem það
verður fyrir 7 – 10 sinnum áður en einhver hlustar.
Samfélag sem þannig hlúir að börnum sínum getur varla
talist siðað og það hlýtur að vera forgangsmál stjórnmálanna og okkar allra að bregðast við.
Á sameiginlegum fundi ofbeldisvarnarnefndar og
borgarstjórnar Reykjavíkur, var nýverið samþykkt tillaga
nefndarinnar um að innleiða verkefnið „Opinskátt um
ofbeldi“ í öllum grunnskólum, leikskólum og frístundamiðstöðvum borgarinnar. Markmið verkefnisins er að
tryggja að barn þurfi bara að segja einu sinni frá og að
starfsmenn borgarinnar sem vinna með börnum séu
þjálfaðir í að sjá merki um að barn sé beitt ofbeldi. Einnig
er verkefninu ætlað að auka þekkingu barna á ofbeldi og
gera þau fær um að ræða um ofbeldi opinskátt og taka
afstöðu gegn því. Verkefnið „Opinskátt um ofbeldi“ hefur á
liðnum árum verið þróað sem tilraunaverkefni á nokkrum
starfsstöðvum borgarinnar með góðum árangri. Ljóst er að
starfsfólkið sem tók þátt í verkefninu er betur í stakk búið
til að takast á við það ef barn upplýsir að það hafi orðið
fyrir ofbeldi og það er einnig betur í stakk búið til að greina
birtingarmyndir þess. Umræðan er opnari og verkferlar
skýrari.
Með samþykkt borgarstjórnar um að innleiða verkefnið
„Opinskátt um ofbeldi“ í öllum grunnskólum, leikskólum
og frístundamiðstöðvum Reykjavíkurborgar, er því stigið
afar mikilvægt skref í að vernda börn fyrir ofbeldi. Eitt af
mörgum í átt til betra samfélags án ofbeldis.
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Telur

Bónus hafa

unnið

fyrstu orrustuna

»2

Ísgöng metin
á milljarð

Ísgöngin í Langjökli eru
metin á rúmlega einn
milljarð króna. Virðið var
fært upp um 150 prósent
í fyrra þegar ITF hagnaðist
um 391 milljón króna.

Finnur Árnason, forstjóri Haga,
segir umræðu um að Bónus
hafi okrað á neytendum vera
án innistæðu og að álagning á
matvöru sé hvergi lægri. Hann
er óánægður með ummæli framkvæmdastjóra IKEA vegna komu
Costco og segir kaupin á Olís geta
dregist fram á næsta ár. »4

»2

Rio Tinto tapar
3,3 milljörðum

Álver Rio Tinto í Straumsvík
var rekið með 28,8 milljóna dala tapi í fyrra eða
sem nemur 3,3 milljörðum
króna.

»8

Boom and bust

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

„Krónan er orðin hættulega sterk og ef ekki finnst
jafnvægi er einsætt að illa
fari. Ferðamenn láta ekki
bjóða sér okurverðlag til
lengri tíma.“

SUMARTILBOÐ Á LINSUM
DAILIES TOTAL
daglinsur
3 pakkar
(90 stk.)
kr. 9.875.-

ACUVUE MOIST
daglinsur
3 pakkar
(90 stk.)
kr. 7.750.-

TVEGGJA
G
VIKNA- O UR
RLINS
MÁNAÐA Á
EINNIG
TILBOÐI
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Eigandi Prooptik í
hluthafahóp Kviku
Gunnar Henrik B. Gunnarsson,
fjárfestir og eigandi gleraugnaverslunarinnar Prooptik, er kominn
í hluthafahóp Kviku fjárfestingarbanka með rúmlega tveggja prósenta eignarhlut sem hann á óbeint
í gegnum eignarhaldsfélagið RES II.
Gunnar keypti hlutinn af breska
fjárfestinum Don McCarthy, fyrrverandi stjórnarformanni House of
Fraser, en hann átti helmingshlut í
fjárfestingarfélaginu Grandier, sem
var með samtals sjö prósenta eignarhlut í Kviku, á móti fjárfestinum
Sigurði Bollasyni. Félagið RES II
hefur núna tekið yfir hlut Grandier
samhliða því að McCarthy hefur
losað um fjárfestingu sína í bankanum en félagið seldi einnig fyrir
skemmstu átta prósenta hlut sinn í
tryggingafélaginu VÍS. McCarthy
hefur dregið úr fjárfestingum
sínum á Íslandi vegna veikinda sem hann hefur glímt
við.
Sigurður hefur á sama
tíma aukið lítillega við hlut
sinn í Kviku og fer núna með
rúmlega fimm prósenta
eignarhlut í bankanum í gegnum
félagið RES II
sem er í eigu
hans og Gunnars. Auk þess
að vera hluthafi í Kviku á
Gunnar, ásamt
eiginkonu sinni
Lovísu Ólafs-

dóttur, meðal annars 9,5 prósenta
hlut í verðbréfafyrirtækinu ALM
Verðbréf.
Félagið Grandier eignaðist sjö
prósenta hlutinn í Kviku í lok
nóvember í fyrra. Á sama tíma
og Sigurður og McCarthy komu
inn í hluthafahóp bankans fyrir
um sjö mánuðum keyptu hjónin
Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir og
Guðmundur Örn Þórðarson, fyrrverandi aðaleigendur Skeljungs,
átta prósenta hlut í Kviku í gegnum
félagið K2B fjárfestingar. Þau eiga
sömuleiðis um átta prósent í VÍS
og er Svanhildur Nanna stjórnarformaður félagsins.
Á árinu 2016 nam hagnaður
Kviku um tveimur milljörðum og
arðsemi eigin fjár var 34,7 prósent.
Þá var hagnaður bankans eftir
skatta á fyrsta fjórðungi þessa
árs tæplega 400 milljónir, sem
var talsvert umfram áætlun.
Stærsti hluthafi Kviku er VÍS
með um 25 prósent. Á meðal
annarra helstu hluthafa bankans, fyrir utan RES II og KB2
fjárfestingar, eru Lífeyrissjóður
verslunarmanna, Brimgarðar
ehf., Varða Capital og fjárfestingarfélagið Sigla.
- hae
Gunnar á 30 prósenta hlut í félaginu RES II sem á
aftur sjö prósent í
Kviku.

Kaldi hagnast um 45 milljónir
Bruggsmiðjan Kaldi á Ársskógssandi
í Eyjafirði var rekin með 45 milljón
króna hagnaði í fyrra samanborið
við 27 milljónir árið 2015. Tekjur
bjórframleiðandans jukust um 11,4
prósent milli ára og námu 436 milljónum, en eigendur hans opnuðu í
byrjun júní bjórböð og veitingastað
við hlið brugghússins.
Bruggsmiðjan var stofnuð í desember 2005 og framleiðir bjórinn
Kalda. Fyrirtækið er að stærstum
hluta í eigu Birgis Inga Guðmundssonar og hjónanna Agnesar Önnu
Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra
brugghússins, og Ólafs Þrastar
Ólafssonar. Rekstur bjórbaðanna er
í öðru einkahlutafélagi í eigu hlut-

hafa Kalda sem framleiddi í fyrra
um 680 þúsund lítra af bjór.
„Miðað við stærðina á bruggsmiðjunni þá getum við ekki framleitt meira og keyrðum allt síðasta
ár í botni líkt og árið áður,“ segir
Agnes Anna í samtali við Markaðinn.
„Við erum að læra á allt saman en
við opnuðum einnig veitingastað
og þetta tekur allt smá tíma en við
erum gríðarlega sátt og erum að fá
góðar viðtökur. Þeir sem koma eru
í skýjunum. Við náðum að opna
í byrjun júní sem var æðislegt og
það er svo gaman að þetta eru fyrstu
bjórböðin á Norðurlöndunum og
því mjög spennandi.“ – hg
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Ísgöngin í Langjökli
metin á milljarð króna
Félagið sem býður upp á ferðir í ísgöngin í Langjökli er metið á rúman milljarð
króna í bókum framtakssjóðsins ITF. Virði félagsins var fært upp um 150 prósent í fyrra. 391 milljónar króna hagnaður varð af rekstri sjóðsins á síðasta ári.
Ísgöngin í Langjökli, sem notið hafa
mikilla vinsælda á meðal ferðamanna undanfarin tvö ár, eru metin
á rúmlega einn milljarð króna í ársreikningi framtakssjóðsins Landsbréf Icelandic Tourism Fund (ITF)
fyrir síðasta ár. Bókfært virði félagsins Into the Glacier, sem býður upp
á daglegar ferðir inn í þessi stærstu
manngerðu ísgöng í heimi, hækkaði um 150 prósent á milli ára í
bókum ITF. Sjóðurinn, sem er í eigu
Icelandair Group, Landsbankans og
sjö lífeyrissjóða, átti í lok síðasta árs
88,35 prósenta hlut í félaginu.
Virði eignarhlutar sjóðsins í félaginu IWE, sem stendur að hvalasýningunni Whales of Iceland á Granda,
hækkaði einnig verulega í fyrra, en
í lok ársins átti sjóðurinn félagið að
öllu leyti. Var félagið metið á um
516 milljónir króna í lok síðasta árs
samanborið við 117 milljónir í lok
árs 2015.
Þá kemur fram í ársreikningnum
að bókfært virði eignarhlutar
sjóðsins í hestagarðinum Fákaseli
í Ölfusi hafi verið afskrifað. Eins
og Markaðurinn hefur greint frá
var hestagarðinum lokað í febrúar
vegna mikils tapreksturs. Í lok árs
2015 var 49 prósenta hlutur sjóðsins
í garðinum bókfærður á tæpar 183
milljónir króna, en í fyrra stækkaði
hluturinn upp í rúm 90 prósent
þegar lánum sjóðsins var breytt í
hlutafé. Var bókfærða virðið síðan
fært í núll í ársreikningnum, eins og
áður sagði.
Alls nam hagnaður sjóðsins 391
milljón króna í fyrra, á þriðja heila
rekstrarári hans, en til samanburðar
varð 53 milljóna tap á rekstrinum
árið 2015.
„Þetta hefur gengið ágætlega hjá
okkur frá því að við fórum af stað
fyrir fjórum árum,“ segir Helgi Júlíusson, framkvæmdastjóri sjóðsins, í
samtali við Markaðinn. „Við höfum
haft úr nægum verkefnum að moða.
Það hafa komið fjölmörg tækifæri á
okkar borð og við höfum, eins og
eðlilegt er, valið þau verkefni sem

Ísgöngin í Langjökli eru stærstu manngerðu ísgöng heims sem opin eru almenningi. Framtakssjóðurinn ITF fjármagnaði verkefnið að mestu og er langstærsti hluthafinn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Þetta hefur gengið
ágætlega hjá okkur
frá því að við fórum af stað
fyrir fjórum árum
Helgi Júlíusson,
framkvæmdastjóri ITF.

okkur hefur litist best á og náð að
byggja upp að okkar mati áhugavert
og sterkt eignasafn.“
Sjóðurinn fjárfestir eingöngu í
afþreyingartengdri ferðaþjónustu
og hefur alls tekið þátt í tíu verkefnum. Helgi segist finna fyrir miklum
áhuga til fjárfestinga í greininni.
Sjóðurinn er með nokkrar fjárfestingar til skoðunar og segir Helgi
ekki ólíklegt að það muni fjölga
eitthvað í eignasafninu á næstunni,
þrátt fyrir að sjóðurinn sé kominn
á seinni hluta fjárfestingartímabils
síns. kristinningi@frettabladid.is

Tapaði 3,3 milljörðum í Straumsvík
Álver Rio Tinto í Straumsvík var
rekið með 28,8 milljóna dala tapi í
fyrra eða sem nemur 3,3 milljörðum
króna miðað við gengið í árslok 2016.
Tekjur álversins námu þá 387 milljónum Bandaríkjadala og drógust
saman um 69 milljónir dala milli ára
eða fimmtán prósent.
Samkvæmt nýbirtum ársreikningi
Rio Tinto á Íslandi hf. einkenndu
krefjandi markaðsaðstæður síðastliðið ár. Álverð var lágt stærstan
hluta ársins, eins og kom fram í viðtali við Ragnar Guðmundsson, forstjóra Norðuráls, í Markaðnum í
byrjun júní þegar greint var frá verstu
afkomu fyrirtækisins frá stofnun
eða tapi upp á 21,2 milljónir dala,
og einnig hafði verkfall hafnarverkmanna í Straumsvík umtalsverð áhrif
á reksturinn. Þá var framleiðsla einnig
nokkrum takmörkunum háð vegna
erfiðleika í kerskálum. Hátt hlutfall járns í áli olli því að hluti framleiðslunnar nýttist ekki sem skyldi.
Álverið seldi því einungis um 192,5
þúsund tonn, og var nokkuð undir
áætlun, en framleiddi 204,8 þúsund.
Rannveig Rist, forstjóri Rio Tinto á
Íslandi, segir í skriflegu svari við fyrirspurn Markaðarins að afkomuna í
fyrra megi að mestu leyti rekja til lágs
álverðs á heimsmarkaði og hás orkuverðs á Íslandi.

Rekstur álversins hefur ekki gengið sem skyldi síðustu ár. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

„Framleiðslan hjá okkur gengur
hins vegar vel og eru horfur á þessu
ári betri. Álverð hefur hækkað
umtalsvert frá því í fyrra en á móti
hefur sterk staða krónunnar mikil
áhrif á okkur eins og önnur útflutningsfyrirtæki,“ segir Rannveig.
Árið 2012 var álverið í Straumsvík rekið með tapi í fyrsta sinn

síðan Rannveig tók við sem forstjóri þess árið 1997. Síðan þá hefur
reksturinn einungis einu sinni
skilað jákvæðri afkomu eða upp á
1,9 milljónir Bandaríkjadala árið
2014, jafnvirði 250 milljóna miðað
við þáverandi gengi. Var tapið mest
árið 2013 eða upp á 32 milljónir
dala. – hg

Umbyltu viðhorfinu
Með ferskt sjónarhorn og jákvætt viðhorf er auðvelt að tileinka sér nýja hluti og nýjar aðferðir.
Þú skapar ný tengsl og víkkar sjóndeildarhringinn. Kallaðu fram persónulegan vöxt sem skilar
jafnframt enn betri árangri hjá fólkinu í kringum þig.
Skráðu þig núna á fagnámskeið Dale Carnegie og skapaðu þér nýtt sjónarhorn á viðskiptalífið.
10% afsláttur ef þú skráir þig fyrir 30. júní nk.
Skráning á www.dale.is eða í síma 555 7080.

Leiðtogaþjálfun fyrir stjórnendur
Áhersla á að leiða fremur en stjórna
Hefst 12. október
Árangursrík sala
Fyrir viðskiptastjóra og söluráðgjafa
Hefst 10. október
Framúrskarandi öryggismenning
Leiðtoganámskeið og innleiðing öryggisstefnu
Hefst 17. október
Stjórnendaþjálfun
Leiðtogaþjálfun fyrir millistjórnendur
Hefst 17. október
Þjálfun fyrir þjálfara
Að miðla efni á lifandi hátt
Hefst 21. nóvember
Dale Carnegie námskeiðið
Grunnur að velgengni
Hefst 12. september
Áhrifaríkar kynningar
Þjálfun í kynningartækni
Hefst 29. september
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Haraldur
Guðmundsson

haraldur@frettabladid.is

F

innur Árnason, forstjóri
Haga, segir umræðu um
að Bónus hafi okrað á
neytendum vera ósanngjarna og innistæðulausa og að álagning á
matvöru sé hvergi lægri. Gagnrýni
framkvæmdastjóra IKEA og formanns Neytendasamtakanna á
verslunarrekstur Haga, í kjölfar
opnunar Costco í Garðabæ, standist
ekki skoðun. Vöruverð hafi einfaldlega lækkað vegna styrkingar krónunnar og betri samninga við erlenda
birgja en ekki vegna þess að koma og
miklar vinsældir bandaríska verslunarrisans hafi sparkað duglega í rassinn á stjórnendum fyrirtækisins.
„Á milli maímánaða 2016 og 2017
hefur allur innflutningur okkar
lækkað um ellefu prósent vegna
styrkingar krónunnar og við erum að
gera betri innkaup í mörgum vöruflokkum. Þessum ávinningi hefur
verið skilað til viðskiptavina okkar.
Umræðan um verð og álagningu
hefur verið mikil en ég held að það
sé ljóst að ef tölulegar staðreyndir
eru skoðaðar getum við staðið mjög
keik,“ segir Finnur. Forstjórinn sýnir
blaðamanni tölur yfir þróun framlegðar Haga síðastliðin níu ár. Samkvæmt þeim hefur framlegðin, tekjur
að frádregnum breytilegum kostnaði, verið á bilinu 24 og 25 prósent
allt tímabilið.

„Rakalausar upphrópanir“
Þannig að þú fullyrðir að lækkun
vöruverðs í ákveðnum vöruflokkum
í verslunum Bónuss síðustu vikur
og mánuði megi eingöngu rekja
til styrkingar krónunnar og betri
samninga við erlenda birgja en ekki
aukinnar samkeppni? „Já, það er rétt.
Hér er ég með tölur sem sýna sögulega framlegð Haga. Hún er stöðug
og hefur ekki verið að hækka. Við
erum á hverju ári sökuð um að skila
ekki styrkingu á gengi. Það hafa
verið skattbreytingar, sykurskattur,
breyting á virðisaukaskatti og vörugjöld fallið niður, en við erum á
sömu prósentutölunni í framlegð
allan þennan tíma, sem staðfestir að
innkaupsverð og útsöluverð haldast í
hendur. Þetta hentar hins vegar ekki
í umræðuna, það er svo einfalt,“ segir
Finnur.
„Við reynum að gera betur í innkaupum en ég hef sagt það áður að
Ísland þarf að kaupa betur inn. Við
erum enn þá á vissan hátt dönsk
nýlenda því Danir eru með umboð
fyrir fjöldann allan af vörum og
þjónustu, ekki bara matvöru, og
það að við séum að kaupa í gegnum
Danmörku vörur frá bandarískum
eða breskum fyrirtækjum þýðir að
það er verið að skattleggja vörur
með umboðslaunum, sem renna
til Dana eða annarra Skandinavíuþjóða. Okkar hlutverk hjá Högum
er og hefur verið að kaupa betur inn
og ég held að okkur hafi tekist það
ágætlega þó við eigum sannarlega
mikið verk fyrir höndum að ná enn
betri árangri á því sviði,“ segir Finnur
og bætir við að lítið sem ekkert hafi
komið fyrirtækinu á óvart varðandi
komu Costco, enda hafi stjórnendur
þess verið vel undirbúnir, nema þá
kannski ummæli sem fallið hafi um
íslenska verslun.
„Ég tel að umræðan sé ósanngjörn
og það hjálpar ekki þegar menn
sem kasta steinum úr glerhúsi, eins
og framkvæmdastjóri IKEA [Þórarinn Ævarsson], tala niður íslenska
verslun með rakalausum upphrópunum. Alhæfingar á þessu sviði eru
hvorki sanngjarnar né réttar. Ég held
að margt í íslenskri verslun sé mjög
gott og margir að leggja sig fram við
að standa sig. Við erum til að mynda
að fækka hér verslunarfermetrum og
loka tískuverslunum og það er ekki
til marks um að afkoman hafi verið
góð. Það er erfitt að reka verslanir á
Íslandi á mörgum sviðum enda lítill
markaður og kostnaður mikill. Það
eru margir geirar í íslenskri verslun
sem eru með þeim hætti að það eru
ekki sömu rekstrarskilyrði og utan

Finnur Árnason, forstjóri Haga, segir ekki stefnt að kaupum á fyrirtækjum í óskyldum rekstri eða eignum erlendis. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Þvertekur fyrir að Bónus hafi
okrað fyrir komu Costco
Forstjóri Haga telur að gagnrýni á verðlagningu verslunarfyrirtækisins hafi verið ósanngjörn og án
innistæðu. Hann vandar hvorki framkvæmdastjóra IKEA né formanni Neytendasamtakanna kveðjurnar.
Kaupin á Olís gætu dregist fram á næsta ár og Hagar ætla að hætta rekstri Karen Millen í Kringlunni.

landsteinanna. Innistæðulausar fullyrðingar og árásir á verslunina í heild
eru ekki að hjálpa til,“ segir Finnur
og heldur áfram:
„Hér hefur hvað mestur hávaði
verið í framkvæmdastjóra IKEA sem
rekur alþjóðlegt verslunarfyrirtæki
á Íslandi. Í síðustu viku komu fram
fréttir af hans eigin rekstri. Hann
rekur eina verslun og er með öll sín
innkaup á sama stað og þarf 48 prósenta framlegð í sinn rekstur. Þetta
opinberar þá staðreynd að IKEA á
Íslandi þarf tvöfalda álagningu Haga
til að reka þessa einu verslun sína og
þar með þrefalda álagningu Bónuss.
IKEA á Íslandi er tugum prósenta
dýrari en IKEA verslanir nágrannalandanna sem bjóða nákvæmlega
sömu vöru og seld er hér. Hver skyldi
vera skýringin á því? Hagar reka yfir
50 verslanir og umfangsmikla vöruhúsastarfsemi og bjóða sama verð
um land allt. Ég held því fram að
það sé ekkert verslunarfyrirtæki á
Íslandi rekið á jafn lágri álagningu
og Bónus og Bónus hefur verið rekið
þannig frá upphafi. Það hefur sýnt sig
í öllum þessum ólgusjó sem er í gangi
að það er ekki hægt að benda á neitt
sem stendur upp á Bónus í þeirri
umræðu. Í alþjóðlegum samanburði
er álagning Bónuss með því lægsta
sem þekkist.“
Ákváðu erlendir birgjar þá að
lækka verð sín einungis vegna komu
Costco? „Í einhverjum tilfellum hafa
erlendir birgjar og stórir framleiðendur endurmetið Ísland. Það er

Ég tel að umræðan
sé ósanngjörn og
það hjálpar ekki þegar menn
kasta steinum úr glerhúsi,
eins og framkvæmdastjóri
IKEA.

ljóst að Ísland hefur í augum þessara
aðila verið skilgreint sem hátekjusvæði og þeir hafa verðlagt vörur
sínar til landsins í samræmi við
það. Við höfum í mörgum tilfellum
keypt vörur beint að utan þar sem
okkur finnst ekki boðlegt að þær
séu seldar á því verði sem stendur
okkur til boða í gegnum heildsala.
Í mörgum tilfellum erum við að
sækja þessar vörur beint út og náum
árangri þannig að verðið lækkar. Í
öðrum náum við því ekki en ég er
klár á því að með þessu breytta samkeppnisumhverfi fær Ísland annan
verðflokk. Sumir hafa tekið tillit til
þess og aðrir ekki. Það er okkar verk
að vinna að því að innkaupsverðin
verði enn lægri.“

Margt komið á óvart
Ljóst er að forstjórinn er mjög ósáttur við ýmis ummæli sem fallið hafa
síðustu vikur, bæði í fjölmiðlum og

á samfélagsmiðlum, um að innlendir smásalar á borð við Bónus og
Krónuna hafi okrað á almenningi.
Ólafur Arnarson, formaður Neytendasamtakanna, sagði í samtali
við fréttastofu RÚV í síðustu viku
að niðurstöður verðkönnunar ASÍ,
um að vörukarfan sé dýrari í Costco
en Bónus, hafi ekki komið honum
á óvart þar sem Costco selji gæða
merkjavöru. Sagði Ólafur að ef borin
yrði saman merkjavara myndi hann
ætla að önnur niðurstaða fengist.
„Mér finnst einnig mjög sérstakt
að í fyrsta sinn stígur formaður
Neytendasamtakanna fram og tekur
einarða afstöðu með einum aðila á
markaði. Nú er formaður Neytendasamtakanna að skrifa sögu Jóhannesar í Bónuss og hefur verið að því
í nokkur ár. Hann þekkir því mjög
vel fyrir hvað Jóhannes stóð og fyrir
hvað Bónus stendur. Það ættu því að
vera hæg heimatökin að mínu viti
að afla sér upplýsinga um hvernig
Bónus vinnur og það er gjörsamlega út í hött að þessi maður, sem
að auki er formaður Neytendasamtakanna, komi Costco af einhverjum
ástæðum til varnar og haldi því fram
að Jóhannes í Bónus hafi verið að
blekkja neytendur eða viðskiptavini
fyrirtækisins. Hann veit auðvitað
betur en velur samt að taka til máls
með þessum hætti.
Fyrstu ummæli hans voru þau eftir
að hann hafði heimsótt nýjan aðila
á markaði að víða væri pottur brotinn í íslenskri verslun og að honum

sýndist að verðið þarna væri miklu
lægra en hann hefði búist við. Síðan
kom könnun RÚV um að Bónus væri
ódýrasti valkosturinn á Íslandi og þá
sagði þessi sami maður að það kæmi
sér ekki á óvart að Bónus væri enn þá
ódýrasti valkosturinn, þar sem hinir
væru að selja hágæðavöru. Daginn
eftir hélt hann því fram að könnun
RÚV væri blekking. Ég trúi ekki að
ég sé einn um að finnast þessi málflutningur sérstakur,“ segir Finnur.
„Að tala um okur í Bónus er álíka
rugl og að halda því fram að jólin séu
í júlí.“
Hvernig hefur þín persónulega
upplifun af opnun Costco verið? „Ég
held að það sem upp úr stendur sé
að Bónus býður lægra verð en þessi
risi. Það er stóra fréttin. Við erum
mjög stolt af því að vera með félagið
á þeim stað. Það má vel vera að það
henti ekki umræðunni að Bónus hafi
staðið sig svona vel en verslunin er
að selja vörur í 32 verslunum um
allt land og á sama verði. Auðvitað
er það staðreynd að þegar Bónus
kom á markaðinn var það mesta
kjarabót sem heimilin fengu á þeim
tíma. Vöruverð lækkaði um einhver
30-40 prósent á landsbyggðinni með
opnun þar. Við erum enn að vinna á
þessum sömu nótum og skila þannig
þessari kjarabót til okkar viðskiptavina dag frá degi. Það er það sem ég
er stoltur af í dag.“
Að mínu mati er ósanngjörn
umræða í gangi og við verðum að
taka henni eins og hún kemur ↣
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KYNNINGARBLAÐ

Viðburður

Undur að
upplifa lífið

Sumarsólstöður eru í dag. Lengsti
dagur ársins. Af því tilefni ætlar
Þór Jakobsson veðurfræðingur
í sína 33. sólstöðugöngu í Viðey,
þar sem gleði verður við völd en
líka alvara alheimsins. ➛2

Þór Jakobsson veðurfræðing dreymir um að tengja
sólstöðugönguna á Íslandi
við sólstöðugöngur annars staðar í heiminum, því
sólstöðumínútan sé samtímis um allan hnöttinn.
MYND/EYÞÓR

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Þór er einn upphafsmanna sólstöðugöngu í Reykjavík og leiðir sína 33. göngu í Viðey í kvöld. MYND/EYÞÓR

Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

É

g var í áttræðisafmæli!“ útskýrir Þór Jakobsson veðurfræðingur kátur þegar loks næst í
hann. „Ég varð áttræður í fyrra, og
konan mín í ár, svo að skólasystkin
mín og konunnar verða nú áttræð
unnvörpum og halda veislur. Ég
segi líka að gamalt fólk eigi að halda
upp á afmæli sín en ekki bara bjóða
í jarðarförina!“ bætir Þór við og
hlær, fullur lífsgleði.

Þór er einn upphafsmanna
sumarsólstöðugangna sem fyrst
voru farnar í Reykjavík árið 1985. Í
kvöld ætlar hann að leiða sína 33.
sumarsólstöðugöngu í Viðey.
„Við höfum til gamans kallað
þetta meðmælagöngu með lífinu og
menningunni. Okkur berst til eyrna
nóg af slæmum fréttum og því á
maður að taka frá tíma til að hugsa
út í það góða sem gerist í lífinu,
fagna því að vera til og upplifa þetta
líf í stutta stund.“
Sumarsólstöðugangan fór lengst
af fram í Öskjuhlíð en undanfarin
sjö ár hefur hún verið farin í Viðey, í

FÖSTUDAGA

samstarfi við Reykjavíkurborg.
„Framan af reyndum við að
sitja um sólstöðumínútuna sem
stjörnufræðingar geta reiknað út af
nákvæmni hvenær sól er stjarnfræðilega hæst á lofti. Sumarsólstöðumínútan færist alltaf til og var
klukkan 04.24 í morgun.
Þegar við verðum í göngunni
í kvöld verður daginn því farið
að stytta um hænufet á dag, þótt
Íslendingar verði ekki varir við
styttri sólargang fyrr en frá mánuði
til mánaðar vegna þess hve dimmir
hægt og sígandi.“
Þór á sér draum á sumarsólstöðum.
„Mig hefur alltaf dreymt um að
tengja sólstöðugönguna hér heima
við sólstöðugöngur annars staðar í
heiminum, því sólstöðumínútan er
samtímis um allan hnöttinn. Áramótin færast til og eru aldrei á sama
tíma á jörðinni en þarna er komin
stjarnfræðilega útreiknuð mínúta
sem allir geta sameinast um í þögn
og von um frið, og fögnuði yfir lífinu,“ segir Þór og bendir á að sama
eigi við um vetrarsólstöður.
„Þetta næst varla í minni tíð, held
ég, og verður ekki að veruleika fyrr
en það verður eftirsóknarverðara
að vakna um miðja nótt til að vera
með öllum hinum. En með nútímatækni væri hægt að hafa samband
á milli sólstöðugangna á Íslandi, í
Noregi, Grænlandi og Kanada, svo
dæmi séu tekin.“

Töfrastund á sólstöðum

Veðurútlit fyrir kvöldið er gott, að
sögn veðurfræðingsins. Uppstytta á
réttum tíma en öruggara að klæða
sig eftir veðri ef blautt verður á.
„Við ætlum að ganga um
austurhluta Viðeyjar og segja frá
sólstöðum, sólstöðumínútunni,
hátíðum og hefðum í tengslum við
sólstöður. Árný Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur og kraftgöngukona,
ætlar að stýra léttum æfingum
og gefa heilræði um heilbrigt og
innihaldsríkt líferni, og Pétur
Húni Björnsson, þjóðfræðingur
og söngvari, mun segja skemmtilegar og fróðlegar sögur tengdar

MARGFALT SKEMMTILEGRI

1817

365.IS

sólstöðum. Þá staðnæmumst við í
fjöruborðinu við varðeld, þar sem
söngvarinn Jón Svavar Jósefsson
leiðir fjöldasöng og spilar undir á
harmóníku og gítar,“ upplýsir Þór,
fullur tilhlökkunar, en við varðeldinn verður hægt að kaupa léttar
veitingar fyrir þyrsta göngugarpa.
Gönguleiðin er hæfileg fólki á
öllum aldri en mælt er með góðum
skóm og skjólgóðum jakka.
„Það er indælt og gaman að
koma einu sinni á sumri út í Viðey
og skoða náttúru og umhverfi
frá þeim sjónarhóli. Fólk hittist,
kynnist, spjallar og fagnar því að
vera til. Líf okkar líður hjá og aðrir
taka við. Það er dýrmætt að verða
þess áskynja og þarf að minna sig
á það öðru hvoru hversu mikið
undur það er að upplifa þetta allt,“
segir Þór og gleðst yfir því að fleiri
sólstöðugöngur hafi orðið til víða
um land.
„Sólarlag í kvöld er klukkan
00.04 eftir miðnætti en bjart er
allan sólarhringinn á Íslandi í
kringum sumarsólstöður. Íslendingar halda mikið upp á þennan
árstíma og þótt sólin brenni
fullhátt á lofti og fullmikið sums
staðar er hún engu að síður lífgjafi
og upphaf lífs hér á jörðu,“ segir
Þór.
Veður fer enn hlýnandi þótt sól
lækki á lofti því hafið og lofthjúpur jarðar halda áfram að hlýna
eftir sumarsólstöður.
„Það er búið að vera gaman að
ganga þessar sólstöðugöngur og
við höfum skráð þær frá upphafi.
Sólstöður er töfrastund, ekki síst ef
við hugsum til sólstöðumínútunnar. Komi fólk til með að hugsa til
hennar eins og það hugsar til áramótanna, þá er sólstöðumínútan
fyrir mannkyn allt.“

Lífsfögnuður á oddinn

Tíu ár eru liðin síðan Þór hætti að
segja veðurfréttir í sjónvarpi, en
það var aukavinna meðfram starfi
hans á Veðurstofu Íslands.
„Mér þótti skemmtilegt að
koma að veðurfréttum sjón-

varpsins og maður þurfti að passa
vel upp á tímann, sem var þrjár
mínútur,“ segir Þór og brosir að
minningunni. „Ég dunda nú við
ýmislegt en er nýhættur sem formaður Oddafélagsins sem ég átti
þátt í að stofna og vakti athygli
á sögustaðnum Odda á Rangárvöllum, þar sem Sæmundur fróði
átti heima og Snorri Sturluson ólst
upp,“ segir Þór, en nýr formaður
Oddafélagsins er sveitarstjórinn
Ágúst Sigurðsson.
Þá gaf Þór út bókina Lýðveldisbörnin með Örnu Björk Stefánsdóttur í fyrravetur, um endurminningar fólks sem man eftir
þátttöku sinni við stofnun lýðveldisins á Þingvöllum árið 1944.
„Svo er ég að bauka í sveitinni
minni, Mörk á Landi (í Landsveit,
Rangárvallasýslu). Þar er veðurathugunarstöð og við hjónin með
fimmtán hektara skika og skógrækt. Þaðan var amma mín og
þar bjuggu formæður mínar og
forfeður á 19. öld.“
Að vera orðinn áttræður líkir
Þór við sólstöðurnar.
„Lífið gengur sinn gang, maður
áttar sig á því og tekur því öllu sem
eðlilegu. Þeim mun meira gaman
hefur maður af æskunni og það
er gaman að sjá til unga fólksins
í sjónvarpinu. Ætli manni finnist
maður ekki vera yngri en maður
heldur að ömmu hafi þótt þegar
hún hélt upp á áttræðisafmælið.
Ég hef verið heppinn með heilsuna
og líf á gamalsaldri fer mikið eftir
henni. Af stúdentsárgangi mínum
er nú þriðjungur dáinn og sumir
eru veikir en aðrir eins og við
hjónin, furðu spræk.
Góð tengsl við börn og barnabörn eru mikils virði og maður
reynir að njóta hvers dags þótt
margt bjáti á, því miður. Í sólstöðugöngunni í kvöld á þó að gleyma
öllu slíku og setja fögnuð lífsins á
oddinn.“
Siglt verður frá Skarfabakka yfir í
Viðey kl. 20 í kvöld og til baka ekki
seinna en klukkan 23. Allir eru
hjartanlega velkomnir.

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

Útgefandi:
365 miðlar

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 |
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

Smáauglýsingar

512 5000

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

250-499 þús.

100% LÁN

NÝR BÍLL/7 MANNA !

Getum boðið nokkra nýa Landrover
Discovery Sport HSE Blackline ,
glerþak,leður,7 manna, ofl Frábært
verð 7.990 þús (Er á staðnum)

90% LÁN

SUZUKI SX4 GLX. Árgerð 2013,
ekinn 61 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.190.000. Rnr.170616.

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

SUZUKI Jimny JLX. Árgerð 2003,
ekinn 139 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
590.000. Rnr.159650.

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

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

AUDI A3 limousine. Árgerð 2015,
ekinn 17 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 7
gírar. Verð 3.680.000. Rnr.211549.

SSANGYONG Rexton. Árgerð 2017,
ekinn 4 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7
gírar. Verð 5.490.000. Rnr.222798.

100% LÁN

90% LÁN

Chrysler Neon árg. 1999 til sölu.
Ekinn 125.000 km. Er óskoðaður
og þarfnast lagfæringar. Er á
nærri óslitnum nagladekkjum og
sumardekk fylgja. Tilboð óskast. S.
863 7828

TOYOTA RAV4. Árgerð 2000, ekinn
220 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. TILBOÐ
490.000 staðgreitt. Rnr.159584.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin,
110 Reykjavík
Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

VW Polo Trendline. Árgerð 2015,
ekinn 9 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.090.000. Rnr.136156.

500-999 þús.

4X4 MEÐ KRÓK - TILBOÐ 590
ÞÚS

HYUNDAI SANTA FE 2005 ek.
144 þús, bsk, ný skoðaður, nýleg
tímareim, dráttarkrókur, lýtur vel út,
TILBOÐSVERÐ 590 þús möguleiki á
100% láni s.841 8955

Bílar óskast

Bílar til sölu

100% LÁN

TOYOTA RAV4. Árgerð 1997, ekinn 158
Þ.KM, bensín, beinskiptur. TILBOÐ
350.000 staðgreitt. Rnr.162619.

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

100% LÁN

HONDA CRV. Árgerð 2005, ekinn 102
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. TILBOÐ
980.000 staðgreitt. Rnr.159673.

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

STAÐGREIÐI BÍLA 0-750 ÞÚS!

BMW 330E PLUG IN HYBRID

Luxury line, hlaðinn búnaði. Ekinn
12 þkm. 02/16. Tilboð 4,69m stgr.
Bill.is sími 5773777

Óska eftir að kaupa bíla á allt að 750
þús. staðgreitt! Þeir mega þarfnast
lagfæringa helst ekki eldri en ‘05,
skoða allt er með pening og pappíra
klára og get gengið frá kaupum
strax, ef mér lýst vel á. Uppl. s. 691
9374.

NÝIR

TOYOTA C-HR
HYBRID

VERÐ KR.

4.490
ÞÚSUND

MJÖG VEL BÚNIR BÍLAR
18“ álfelgur
8“ margmiðllunarskjár
Hiti í sætum og stýri
Bakkmyndavél
Árekstrarveri
Akreinavari
...og margt fleira
Til í nokkrum litum.
Komið og reynsluakið.

586 1414

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

opið mán-fös 10-18
kaffi á könnunni

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík
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Bílar óskast

Fyrir veiðimenn

0-600 STAÐGREITT

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Vantar bíl á verðinu 0-600. Skoða
allt. Jeppa, fólksbíl. Má þarfnast
lagfæringar. Sími 760 5027

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

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

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

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Hjólbarðar

Fasteignir

Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

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

Keypt
Selt

Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari
867-3040

Arnarklettur 30 - 310 Borgarnes
Opið hús í dag kl. 17:00 - 17:30

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.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Kristján Baldursson hdl.

LOKAÐ ER 6-20 JÚNI
HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

SPÁSÍMINN 908 5666

Þjónusta

læstur ekinn aðeins
24 þ.km allur yfirfarinn.
Bíldshöfða 3 • 110 RVK S. 587 6600 • www.bilabraut.is

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

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

Hertrukkur 4 x4 allur

Til bygginga

S. 893 6994

Spádómar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Árgerð 1989,
ekinn 24 Þ.KM,
dísel, 5 gírar.
Verð 4.590.000.-án vsk.
Rnr.104000.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

VEIÐIBÆNDUR

Þjórsá, Ölfusá, Hvítá laxanetin
tilbúin. heimavík ehf. S 892 8655
www.heimavik.is

Hressan starfskraft vantar á daginn
alla virka daga frá 11 - 13:00 í
afgreiðslu, helgar frá 18:00 - 20:00.
Pizza King í Skipholti 70. Uppl. í s:
864 7318

MERCEDES-BENZ 1017 4 x 4

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

Tímavinna eða tilboð.

Atvinna í boði

Til sölu

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

HEIMAVÍK

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

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

Óskast keypt

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Flotnet, sökknet. Heimavík. S. 892
8655 www.heimavik.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Bátar

Atvinna

Geymsluhúsnæði

Nudd
TANTRA NUDD

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

IÐ

Jaxon 4 og 5 laga öndunarvöðlur
Bestu vöðlurnar undir 30 þús.
kr. á markaðnum Verð 29.800 kr
Með skóm .34.900 kr Veiðiportið
Grandagarði 3 552-9940

Til sölu
PÍPULAGNIR

Barnavörur

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

HÚ

S

Heimilið

Pípulagnir

OP

Húsnæði í boði
TIL LEIGU NÝLEGT 285 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK
285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

Falleg og björt 4ra herbergja 109 fm. íbúð í lyftublokk með
sérinngangi. Verð: 30,9 millj.
Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Atvinna

Sumarbústaðir
Borgarholtsskóli er fjölbreyttur, framsækinn og skapandi skóli
sem leggur áherslu á að allir fái nám við sitt hæfi. Boðið er upp á
margar námsleiðir; í bóknámi, listnámi, iðnnámi og starfsnámi.
Einkunnarorð Borgarholtsskóla eru:
agi, virðing, væntingar.

Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög
og einstaklinga og klippingar og
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616
1569.

Laus staða í málmiðngreinum

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

VAGNSTYKKI, KERRUSTYKKI
OG SKIPTITASKA

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

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

Húsaviðhald
ÞAKVIÐGERÐIR APS
VERKTAKI EHF

Þaklekar eru því miður alltof
algengir í íslenskum húsum. Við
tökum að okkur öll verkefni sem
snúa að þakviðgerðum.
Gsm.841 7601

Atvinna

SMIÐIR
- VERKAMENN
- MÚRARAR
SMIÐIR
- VERKAMENN - MÚRARAR
Erum
meðmeð
vana smiði,
verkamenn,
Erum
vana
smiði,
múrara og pípara sem eru klárir í vinnu.

verkamenn, múrara og pípara
sem eru klárir
mikla vinnu.
HANDAFLí EHF
starfsmannaþjónusta

HANDAFL EHF
s. 777 2 333
s. 777 2 333

Laus er til umsóknar heil staða í málmiðngreinum hjá Borgarholtsskóla á haustönn 2017.
Gerð er krafa um að kennarinn hafi lokið prófi í rennismíði,
vélvirkjun, stálsmíði eða blikksmíði. Viðkomandi hafi starfsleyfi sem framhaldsskólakennari.
Ráðning og kjör: Laun eru í samræmi við kjarasamning KÍ og
stofnanasamning Borgarholtsskóla. Ekki þarf að sækja um á
sérstöku umsóknareyðublaði en í umsókn þarf að greina frá
menntun, fyrri störfum og öðru því sem umsækjandi telur að
máli skipti.
Jafnt konur og karlar eru hvött til að sækja um störfin.
Sakavottorð fylgi umsókn.
Á heimasíðu skólans, www.bhs.is, eru upplýsingar um
skólann og starfsemi hans.
Upplýsingar um starfið veitir Aðalsteinn Ómarsson,
kennslustjóri, s. 856 1714.
Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist í tölvupósti til
Ársæls Guðmundssonar, skólameistara, arsaell@bhs.is,
fyrir 1. ágúst.
Skólameistari
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fyrir. Fullyrðingar í okkar garð eru
innistæðulausar. Bónus er rekið á
lágmarksálagningu og stenst allan
samanburð þegar kemur að verðum.
Sumar fréttir hafa komið mér
meira á óvart en aðrar. Umfjöllun
fjölmiðla er á þeim nótum sem hún
er og ég geri ekki athugasemdir við
það. Ég geri aftur á móti athugasemdir ef rangt er farið með og við höfum
gert það. Ég var til dæmis sakaður um
að vera að hóta birgjum og ég stappaði niður fótum,“ segir Finnur og
vísar í frétt Viðskiptablaðsins þann
1. júní. Þar var fullyrt að Hagar hefðu
hótað nokkrum íslenskum framleiðendum því að ef þeir hygðust selja
vörur sínar í Costco yrðu þær teknar
úr hillum verslana Bónuss.
„Þær ásakanir voru gjörsamlega
út í hött enda mun ég aldrei beita og
hef aldrei beitt þeim aðferðum sem
ég var sakaður um í þeirri umfjöllun,“
segir Finnur, en rétt er að taka fram
að Viðskiptablaðið hefur staðið við
fréttaflutning sinn.

Loka fataverslunum
Finnur segist aldrei áður hafa upplifað aðra eins umbreytingatíma í
íslenskri verslun. Hagar hafi fækkað
verslunarfermetrum sínum um
20 prósent á rúmu ári og dregið úr
áherslu á fatnað og sérvöru. Markaðurinn greindi í byrjun mars frá
ákvörðun fyrirtækisins um að loka
fataversluninni Dorothy Perkins í
Smáralind og að Hagar myndu því
loka fjórum tískuvöruverslunum á
þessu ári til viðbótar við þrjár í fyrra.
Forstjórinn staðfestir að verslunarfyrirtækið ætli nú einnig að hætta
rekstri Karen Millen í Kringlunni og
þá einungis reka fataverslanir Útilífs
og Zöru.
„Ég hef upplifað miklar breytingar
í verslun og þá til dæmis opnun
Kringlunnar og Smáralindar en ég
held að þetta sé mesta umbreytingaár í verslun sem ég hef lifað.
Við erum að horfa á fyrirtæki koma
hér inn á markaðinn sem eru með
margfalda landsframleiðslu Íslands
og eru meðal annars að selja vörur
undir kostnaðarverði. Á sama tíma er
aukin netverslun og breyttir neysluhættir hjá yngri kynslóðinni sem
gera það að verkum að margir markaðir eru á fleygiferð. Það er áskorun
fyrir þá sem eru í verslun að takast
á við þessar breytingar. Samkeppnisumhverfið er breytt og íslensk
fyrirtæki þurfa að verða enn sterkari

Finnur Árnason segir Bónus standast allan verðsamanburð. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

til þess að geta tekist á við þetta nýja
umhverfi.
Undanfarin misseri og ár höfum
við verið að fylgjast með og lagt
áherslu á að búa okkur undir aukna
samkeppni. Það kom fram á aðalfundi okkar í maí að við fækkuðum
verslunarfermetrum á síðasta
rekstrarári um tæplega 20 þúsund.
Fataverslun er með þeim hætti að
meira en önnur hver flík er keypt
í útlöndum og sá markaður hefur
átt undir högg að sækja frá hruni
og er ekki farinn að rétta sig af. Við
höfum því minnkað áhersluna á
sérvöru og erum núna að reka tvær
verslanir Útilífs og Zöru en höfum
fækkað tískuvöruverslunum og
lokuðum Útilíf í Glæsibæ. Það eru
miklar breytingar og margt að gerast.
Í Smáralind, þar sem við vorum að
minnka Hagkaup um nánast helming, erum við að ná nánast sömu
sölu. Það er umtalsverð hagræðing
sem felst í því að fækka verslunarfermetrum með þessum hætti. Við
erum að fara út úr óhagkvæmari

Olís mun líklega
ekki klárast fyrr en í
lok árs eða upphafi næsta árs
en Lyfja vonandi í lok júlí.
Þetta tekur allt sinn tíma.

rekstri, meðal annars sérvörurekstri,
þar sem við erum ekki með það
mikið magn að þar sé mikil stærðarhagkvæmni.“
Var það af einhvers konar virðingu
við fortíðina að Hagkaupum á efri
hæð Kringlunnar var ekki lokað fyrr
og reksturinn sameinaður neðri hæðinni? „Nei, nei, það eru margir þættir
eins og til dæmis leigusamningur og
aðrar skuldbindingar sem réðu því,
en svo kom tækifærið. Það er hins
vegar ljóst að við hefðum viljað gera
þetta fyrr.“
Þið sjáið einnig fyrir ykkur að loka

Karen Millen í Kringlunni? „Reksturinn verður í það minnsta ekki í okkar
höndum. Það er verið að vinna í því
með samstarfsaðilum í Bretlandi og
það er alveg ljóst að við erum á leið
út úr þessum minni fataverslunum,“
svarar Finnur og blaðamaður spyr
hvort fyrirtækið hefði ekki getað
ráðist fyrr í lokanir á öðrum tískuvöruverslunum eins og Topshop
og Debenhams þar sem einhverjar
þeirra virðist hafa verið reknar með
tapi.
„Hugsanlega. Það er alveg sjónarmið en það eru leigusamningar og
skuldbindingar sem við vorum með
sem spila inn í. En þegar tækifærin
hafa opnast höfum við nýtt þau.“

Rökrétt skref
Stjórnendur Haga undirrituðu í lok
apríl kaupsamning um allt hlutafé
Olís og fasteignafélagsins DGV ehf.
Samningurinn var gerður með fyrirvara um niðurstöður áreiðanleikakönnunar og samþykki Samkeppniseftirlitsins. Stofnunin skoðar nú

einnig kaup verslunarfyrirtækisins
á Lyfju og segir Finnur að niðurstaða
þeirrar vinnu eigi að liggja fyrir áður
en júlí er á enda.
„Hvorugt málanna er fullfrágengið.
Það er fyrirvari með Lyfju um samþykki frá Samkeppniseftirlitinu og
við erum að vinna í áreiðanleikakönnun með Olís og síðan er einnig
fyrirvari um samþykki Samkeppniseftirlitsins. Olís mun líklega ekki
klárast fyrr en í lok árs eða upphafi
næsta árs en Lyfja vonandi í lok júlí.
Þetta tekur allt sinn tíma.“
Áttu kaupin á Olís sér ekki stuttan
aðdraganda? „Að minnsta kosti ekki
mjög langan. Auðvitað eru mörg
mál sem koma til skoðunar en þegar
þetta kom upp voru margir augljósir
snertifletir sem gerðu það að verkum
að það tók í sjálfu sér ekki langan
tíma að ná niðurstöðu. Á þessu stigi
er hins vegar óeðlilegt að ég tjái mig
um félag sem er í eigu annarra áður
en þetta er gengið í gegn en þarna eru
mörg tækifæri.“
Nú er útlit fyrir að samkeppnisaðilinn Festi, sem rekur Krónuna, muni
renna inn í olíufélagið N1. Er þetta
einfaldlega rökrétt næsta skref fyrir
þessi tvö fyrirtæki, Haga og Festi, að
sameinast olíufélögum? „Ég tel að
kaup okkar á Olís hafi hreyft hressilega við mönnum. Ef við horfum á
nágrannalöndin og Bandaríkin er
sala á þessum vöruflokkum samtvinnuð og ekkert óeðlilegt að það
gerist hér líka. Ég vil meina að við
höfum markað stefnuna en það er
svo sem annarra að dæma um það
en ég held að þetta sé farsælt skref
fyrir bæði okkur og Olís og spennandi tímar fram undan.“
Hagar hófu í fyrra innflutning og
heildsölu á áfengi. Var þá ekki gert
ráð fyrir að áfengisfrumvarpið næði
í gegn? „Það hefur gengið vel og við
erum komin núna með um 60-80
tegundir. Það er búið að breyta þessu
frumvarpi mjög mikið og ég held að
það sé komið á þann stað að það sé
búið að sníða af flesta þætti sem voru
gagnrýniverðir. Eins og ég horfi á
málið er áfengi selt það víða af einkaaðilum að dagvöruverslun er orðin
eini angi verslunarinnar sem fær ekki
að selja. Þetta er á bensínstöðvum,
veitingastöðum, skyndibitastöðum,
íþróttahúsum og félagsheimilum
um allt land. seldur í einni sérstakri
verslun og nýtur því ekki hagræðis.
Við viljum draga úr kostnaði og bæta
þjónustuna.“

Virðing er alhliða verðbréfafyrirtæki sem veitir fjárfestingatengda þjónustu á sviði eignastýringar,
markaðsviðskipta, fyrirtækjaráðgjafar og reksturs framtakssjóða. Virðing hefur starfsleyfi sem
verðbréfafyrirtæki og starfar undir eftirliti FME. Grundvallaratriði í starfsemi Virðingar eru langtímaárangur og virðing fyrir einstaklingum, samfélagi og umhverfi.

Sérfræðingur í veðskuldabréfum
Virðing leitar að öflugum aðila með góða þekkingu á lánveitingum, mati og
verðlagningu á rekstraráhættu og mati á verðmæti undirliggjandi trygginga,
í úrvalshóp sérfræðinga hjá fyrirtækinu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Góð fjármálaþekking
Reynsla af störfum á fjármálamarkaði
Framúrskarandi þjónustulund
Frumkvæði og sjálfstæði í störfum
Sterk viðskiptatengsl eru mikill kostur

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briem
sverrir@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 4. júlí nk.
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Stærsta vínsýning heims vel sótt

Þaulreyndur í
öryggiskrísum
Ómar Svavarsson ætlar að
segja skilið við
framkvæmdastjórastarf sitt
hjá Sjóvá og taka
við sem forstjóri
öryggisfyrirtækisins
Securitas. Forstjórinn hefur starfað
hjá tryggingafélaginu síðan í janúar
2015 en þekkir af eigin raun mikilvægi þess að auka öryggi viðskiptavina og koma í veg fyrir að þeir
verði fyrir tjóni. Ómar var eins og
kunnugt er forstjóri Vodafone í
desember 2013 þegar tölvuþrjótur
gerði netárás á vef fjarskiptafélagsins. Náði þrjóturinn að stela
sms-skilaboðum og persónuupplýsingum um þúsundir viðskiptavina félagsins og birta þær á netinu
þannig að mörgum rann kalt vatn
milli skinns og hörunds.

Af álfum og
bankahruni
Fréttablaðið
greindi á mánudag frá því
hvernig Hannes
Hólmsteinn
Gissurarson,
prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla
Íslands, hefur í tómstundum sínum
þýtt þrjár Íslendingasögur yfir á
ensku og einnig skrifað Elves and
Hidden People: Twelve Icelandic
Folktales. Vakti fréttaflutningurinn
athygli margra og ekki síst þeirra
sem hafa lengi beðið eftir öðru
verki höfundarins eða skýrslu hans
um erlenda áhrifaþætti bankahrunsins sem Hannes átti upphaflega að skila til fjármálaráðuneytisins í júlí 2015. Í febrúar var búið
að greiða út 7,5 milljónir vegna
verkefnisins en enn er ekki vitað
hvenær skýrslan mun berast.

Frosti til hliðar
Frosti Sigurjónsson, fjárfestir og
fyrrverandi þingmaður Framsóknarflokksins, hætti
sem stjórnarformaður flugleitarvélarinnar
Dohop í lok maí.
Hafði hann setið
á þeim stóli síðan árið
2010 en Frosti stofnaði fyrirtækið árið 2004. Hann verður þó
áfram í stjórn félagsins samkvæmt
skráningu þess hjá fyrirtækjaskrá
Ríkisskattstjóra. Frímann Elvar Guðjónsson viðskiptafræðingur er nýr
stjórnarformaður.

Vinexpo Bordeaux 2017, stærsta vínsýning heims, hófst í borginni Bordeaux í suðurhluta Frakklands á mánudag. Framleiðendur á léttu og sterku
víni sýna þar vörur sínar og voru aðstandendur sýningarinnar ánægðir með góða mætingu en sýningin stendur þangað til í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Af hverju fellur ávöxtun skuldabréfa
þegar seðlabanki hækkar vexti?

Lars Christensen
alþjóðahagfræðingur

Í

síðustu viku hækkaði Seðlabanki Bandaríkjanna stýrivexti sína um 0,25 prósent
til viðbótar. Það var önnur
vaxtahækkun Seðlabankans
á þessu ári. Fyrri vaxtahækkunin var 15. mars.
Þeir sem fylgjast með fjármálamörkuðunum hafa hins vegar tekið
eftir nokkru áhugaverðu sem hefur
átt sér stað eftir stýrivaxtahækkunina í mars – í stað þess að hækka,
hefur ávöxtun skuldabréfa dalað í
kjölfar vaxtahækkana Seðlabankans.

Reyndar hefur ávöxtun 10 ára
bandarískra ríkisskuldabréfa lækkað
næstum jafnmikið og Seðlabankinn
hefur hækkað stýrivexti sína um
síðan í mars – um það bil 0,50 prósentustig.
Af hverju ætli það sé? Ættum við
ekki að gera ráð fyrir að skuldabréfaávöxtun hækki þegar Seðlabankinn
hækkar vexti? Reyndar ekki – eða
öllu heldur: Áhrif vaxtahækkana
Seðlabankans fara eftir því hvort þær
hafa áhrif á verðbólguvæntingar eða
ekki.
Þegar allt kemur til alls endurspeglar ávöxtun skuldabréfa – sérstaklega skuldabréfa til langs tíma
– væntingar markaðanna um verðbólgu og hagvöxt. Þannig að ef
peningamálastefnan er hert ættum
við að búast við að það sjáist á verðbólguvæntingum markaðanna, sem
aftur ætti að sjást á skuldabréfaávöxtuninni.
Og það er reyndar þetta sem hefur
keyrt niður ávöxtun bandarískra
skuldabréfa síðan í mars. Seðlabanki Bandaríkjanna hefur komið
fjármálamarkaðnum á óvart með því

Þannig að ef peningamálastefnan er
hert ættum við að búast við
að það sjáist á verðbólguvæntingum markaðanna
að herða peningamarkaðsskilyrðin
meira en búist var við og þess vegna
höfum við séð verðbólguvæntingar
markaðarins lækka frekar mikið
síðan í mars.
Reyndar getur lækkunin á verðbólguvæntingum markaðarins, sem
við getum séð á svokölluðum verðtryggðum skuldabréfum, útskýrt að
fullu lækkunina á ávöxtun 10 ára
skuldabréfa í Bandaríkjunum síðan
í mars.
Það er því ekki um neina „skuldabréfaráðgátu“ að ræða eins og sumir
vilja vera láta heldur er þetta einmitt það sem við var að búast. En við
ættum líka að taka eftir því að verðbólguvæntingar í Bandaríkjunum
eru nú þó nokkuð fyrir neðan opinbert 2 prósenta verðbólgumarkmið
Seðlabanka Bandaríkjanna. Með

öðrum orðum virðist Seðlabankinn
hafa hækkað stýrivextina of fljótt þar
sem það hefur valdið því að verðbólguvæntingar hafa færst frá verðbólgumarkmiðinu í staðinn fyrir að
því.
Þar að auki sendir svokallaður
ávöxtunarferill – mismunurinn á 2
ára og 10 ára skuldabréfaávöxtun
– viðvörunarmerki. Þannig hefur
ávöxtunarferillinn verið að „fletjast“
síðan í mars, þ.e.a.s. 2 ára ávöxtun
hefur aukist samanborið við 10 ára
ávöxtun. Tíu ára skuldabréfaávöxtun
er enn meiri en 2 ára ávöxtun en ef
Seðlabankinn hækkar stýrivexti einu
sinni enn árið 2018 er mjög líklegt að
ávöxtunarferillinn snúist við þannig
að 10 ára ávöxtunin fari niður fyrir 2
ára ávöxtun og það hefur í gegnum
tíðina verið mjög áreiðanleg vísbending um samdrátt í Bandaríkjunum.
Niðurstaðan er því þessi: Það má
vera að Janet Yellen seðlabankastjóri
vilji hækka stýrivexti enn frekar
2018 en skuldabréfamarkaðurinn
er greinilega að segja henni að fresta
vaxtahækkunum ef hún vill forðast
samdrátt í Bandaríkjunum.

sem styrkleikar þeirra henta betur.
Starfsmaður notar hugsanlega hugrekki til að fallast ekki hendur í erfiðum verkefnum og lætur í sér heyra
ef einhver er beittur óréttlæti, jafnvel
þó það sé óvinsælt. Annar býr mögulega yfir seiglu, sýnir ábyrgð, er einstaklingur sem virðir tímamörk og
lýkur verkefnum. Sá þriðji sýnir góðvild, aðstoðar vinnufélaga og gerir
öðrum greiða. Fjórði hefur forvitni
sem sinn helsta styrkleika og er
því starfsmaður sem skoðar, uppgötvar og hefur einlægan áhuga á

því sem er að gerast og svo má lengi
telja. Það er sömuleiðis áhrifaríkt
að þekkja styrkleika starfsmanna
til að velja einstaklinga í afkastamikil teymi. Þannig sér leiðtoginn
til dæmis virði einstaklinga, samhæfir, hlustar og deilir verkum,
skapandi starfsmaður leggur til nýjar
hugmyndir og nálganir og víðsýnn
starfsmaður veltir fyrir sér kostum
og göllum áður en niðurstaða fæst.
Gleymum heldur ekki einkalífinu. Sjálfstjórn drífur okkur fram úr
á morgnana og fær okkur til að mæta

á réttum tíma til vinnu. Engin starfslýsing er til fyrir fjölskyldulífið, sem
betur fer kannski, en það gefur okkur
aukna vídd að þekkja styrkleika
maka og barna, og stuðla að því að
hver einstaklingur blómstri gegnum
þessa eiginleika. Styrkleikar nýtast
víðar, svo sem í námi, til að fara út
fyrir þægindarammann þegar við
erum stressuð og í erfiðleikum lífsins.
Ef þú vilt breytingar, veltu þá fyrir
þér hvort styrkleikar gætu verið hluti
af vegferð þinni til að verða besta
útgáfan af sjálfum þér.

Besta útgáfan af þér
Þórhildur Ída
Þórarinsdóttir,
eigandi ráðgjafarfyrirtækisins Spígspor og
FKA-félagskona

S

tyrkleikar okkar eru sagðir
okkur eins eðlilegir og það að
draga andann og þeir drífa
okkur áfram. En þekkja allir helstu
styrkleika sína? Rannsóknir gefa
til kynna að aðeins einn þriðji einstaklinga hafi góðan skilning á því

hverjir styrkleikar þeirra eru og að
allir hafi tilhneigingu til að vera
að einhverju leyti blindir á eigin
styrkleika. Hvað græðum við á
því að þekkja og nota styrkleika?
Nýleg könnun The VIA Institute
on Character og Michelle McQuaid,
sem náði til 1.000 bandarískra starfsmanna, gefur meðal annars til kynna
betri vinnuanda og aukna framleiðni.
Árangursríkir leiðtogar þurfa að
þekkja sjálfa sig, sem og starfsmenn
sína, og flytja þá jafnvel til í starfi þar
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Stjórnarmaðurinn

@stjornarmadur

B5 skilaði 55 milljóna hagnaði
Skemmtistaðurinn B5 var rekinn
með 54,6 milljóna króna hagnaði
í fyrra samanborið við 11,4
milljónir árið 2015. Samkvæmt
nýjum ársreikningi Bankastrætis 5 ehf. námu rekstrartekjurnar 268 milljónum en
208 milljónum árið á undan. B5
er í eigu Kráarfélagsins ehf. en við-

skiptafélagarnir Andri Sigþórsson og
Þórður Ágústsson, sem einnig reka
Hverfisbarinn, eru endanlegir
eigendur þess. Greiddu þeir sér
11,5 milljónir króna í arð vegna
rekstursins í fyrra en 57 milljónir
vegna 2015. Í árslok 2016 átti
félagið eignir upp á 66 milljónir en
skuldaði ellefu. – hg

15.06.2017

Ég held að hugsunin sé svolítið
mikið þannig, hvað áttum
við að gera fyrir 2007? Það
hrun gæti ekki mögulega
gerst núna því það er búið
að margtryggja kerfið.
Jón Daníelsson, hagfræðingur
við LSE

Boom and bust
Ferðamönnum sem komu til
landsins í maí fjölgaði um tæplega
átján prósent frá sama mánuði í
fyrra.
Varla er hægt að gera lítið úr slíkri
aukningu, og á yfirborðinu er ekki
annað að sjá en að áframhald sé og
verði á hinum sívaxandi ferðaferða
mannaflaumi til landsins.
Ef betur er að gáð er þessi aukning
hins vegar nokkru minni en fyrir
aðra mánuði ársins. Sömuleiðis er
hún talsvert frá spám sem gert hafa
ráð fyrir 25 til 30 prósenta fjölgun
ferðamanna á árinu. Annað sem
vekur eftirtekt er erlend kreditkredit
kortavelta sem eykst einungis
um sjö prósent í maí, þrátt
þr fyrir
umtalsvert meiri heildarfjölgun
ferðamanna.
Er mögulegt að eilítið sé að hægjast
á hinu íslenska ferðamannavori?
Tölur um ferðamannafjölda gefa
mögulega vísbendingu um slíkt,
og tölur um kortaveltu benda til
þess að þeir ferðamenn sem hingað
koma eyði minna en áður. Þar, eins
og svo oft áður í bollaleggingum
um íslensk efnahagsmál, er krónan
stærsti sökudólgurinn.
Erlendar ferðaskrifstofur auglýsa nú ferðir til Íslands á 25 til 40
prósent hærra
hærr verði en fyrir ári.
Mestur er munurinn í Bretlandi en
sterlingspundið er sá stóri gjaldgjald
miðill sem mest hefur gefið eftir
gagnvart
vart krónu á tímabilinu.
Þá er eftir kostnaðurinn við að
dvelja á Íslandi. HamborgaratilHamborgaratil
boð á Tommaborgurum í London
kostar
ostar um 1.400 krónur íslenskar.
Sama tilboð á sama veitingahúsi í
Reykjavík kostar um 2.600 krónur.
Að leigja Airbnb-húsnæði fyrir
fjögurra manna fjölskyldu á AkurAkur
eyri um verslunarmannahelgina
kostar
ostar um 170 þúsund krónur, en
herbergi á Mayfairhótelinu í miðmið
borg Lundúna fyrir sama tímabil
kostar
ostar um 120 þúsund krónur.
Er nema von að ferðamenn haldi
fast um budduna þegar hingað er
komið. Krónan er orðin hættulega
sterk og ef ekki finnst jafnvægi
er einsætt að illa fari. Ferðamenn
láta ekki bjóða sér okurverðlag til
lengri tíma.
Því miður virðist þó sem hér ríki
einhvers konar samkomulag meðal
hagsmunaafla um að gera ekkert
í málinu – áfram skal haldið fast í
krónuna. Meðan svo er leikum við
áfram gamalkunnugt stef.

ÁSKRIFTIN
FYLGIR ÞÉR
Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á uppáhaldssjónvarpsefnið
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missa af neinu, þú getur notið línulegrar dagskrár allra sjónvarpsstöðva,
tímaflakks, Frelsis og Stöð 2 Maraþon NOW í snjallsíma, spjaldtölvu,
Apple TV og í vafra.

365ASKRIFT.is
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Heimur í höndum skemanns Eiga aldraðir að lifa
á 200 þúsundum?
Ole Anton
Bieltvedt
kaupsýslumaður

É

g rakst á orðið skemaður fyrir
nokkru, en Halldór Laxness
notaði það títt í sínum skrifum,
m.a. í Skáldatíma, og meinti hann
með því loddari, trúður, blekkingameistari o.þ.h.
Vitaskuld er þetta ekki góð eða
kurteisleg nafngift gagnvart þeim,
sem hún er notuð um, en í mikilvægri umræðu verður að kalla menn
réttum nöfnum.
Það er ekki gleðiefni, en mér
fannst skemaður tilvalin nafngift
á nýjan Bandaríkjaforseta, Donald
Trump.

Að hella olíu á ófriðarbál
Eftir að Georg W. Bush, Tony Blair
og félagar létu til skarar skríða gegn
Írak 2003 – á röngum og lognum
forsendum – hefur ríkt ófriðar-,
átaka- og hryðjuverkaástand í MiðAusturlöndum. Þau valdakerfi, sem
þar voru og voru ekki góð, þó miklu
skárri en stjórnleysið, upplausinin og
illvirkin, sem fylgdu, fóru í rúst við
Íraksstríðið og inngrip Vesturvelda
í formi Arabíska vorsins.
Mikil viðleitni hefur verið í gangi
um það, að leiðrétta þessi mistök og
koma á nýju jafnvægi og friði í Miðausturlöndum. Er þetta hið flóknasta
verk, þar sem um trúarbragðaátök

Múhameðstrúarmanna, sem aðhyllast mismunandi útfærslur trúarinnar, aðallega sjíta-múslima og súnníta,
er að ræða, en mikill ágreiningur,
óvild, stundum hatur, ríkir milli
þessara trúarflokka.
Þau lönd, sem fara fyrir þessum
andstæðu fylkingum eru annars
vegar Íran og hins vegar SádiArabía. Bæði þessi ríki byggja í
ýmsu á aldagömlum sjónarmiðum
og regluverki – annað er klerkaveldi,
sem þó er á vissri framfarabraut, hitt
einræðiskennt og forneskjulegt
konungsveldi, þarsem mannfyrirlitning og grimmd ræður ríkjum.
Það er mikið og flókið verkefni að
róa og jafna ágreining og átök þessara aðila, og verður það eingöngu
gert með friðsamlegri milligöngu
og friðsamlegum samningaumleitunum; Bera verður klæði á vopnin.
Það er því fáránlegur gjörningur
hjá Trump, að selja Sádi-Arabíu
gífurlegt magn nýrra og áhrifaríkra
vopna, eins og hann gerði nú fyrir
skemmstu og hreykir sér af. Kyndir
hann með þessu undir vopnakapphlaupi og spennu. Að hella olíu
á ófriðarbál er varla leiðin til að
slökkva það, enda blossa nú upp ný
alvarleg átök.

Glatt á hjalla í helfararsafni
Þegar skemaðurinn heimsótti Yad
Vashem helfararsafnið í Ísrael, þar
sem minnst er sex milljóna gyðinga,
sem myrtir voru í helförinni, skráði
hann eftirfarandi í gestabók safnsins: „Það er mér heiður, að vera hér
með öllum vinum mínum. Stórkostlegt (so amazing) + ég gleymi þessu
ekki.“ Hafi menn borið með sér ein-

hverja von um, að Trump byggi yfir
meiri vitsmunum, þroska og dómgreind en ýmsar vísbendingar bentu
til, þá dó sú von í Yad Vashem.
Þegar Trump mætti til leiks með
félögum sínum í NATO, en talið
hefur verið að hér væru nánir og
vinir og bandamenn á ferð, vakti
mont og yfirlæti hans mikla, en um
leið blandna, athygli. Út yfir allan
þjófabálk tók þegar skemaður reif
í öxl forsætisráðherra Svartfjallalands og svipti honum til hliðar, til
að hann kæmist sjálfur í fremstu
röð. Var ekki til þess vitað fyrir, að
skemaður teldi handalögmál til
góðra siða.
Með tilliti til ofangreindra
atburða og annarrar vafasamrar
framgöngu skemanns, kom það ekki
á óvart, að Trump skyldi tilkynna,
að Bandaríkin drægju sig út úr Parísarsamkomulaginu til stöðvunar
loftslagshlýnunar og verndunar lofthjúps jarðar, sem nær allar aðildarþjóðir Sameinuðu þjóðanna höfðu
samþykkt og staðfest 2015.
Trump taldi, að hinn bráðmengandi bandaríski kolaiðnaður væri
þýðingarmeiri en velferð komandi
kynslóða, enda lægju engar sannanir fyrir um loftslagsbreytingar að
hans mati. Hér sannaðist enn einu
sinni raunalegt dómgreindarleysi
og skammsýni Trumps.
Richard Sennett, þekktur og
virtur bandarískur félags- og stjórnmálafræðingur, rithöfundur og prófessor, segir, að það finnist aðeins
einn stjórnmálamaður seinni tíma,
sem líkja megi Trump við; Mussolini. Ekki leiðum að líkjast fyrir
skemann.

Björgvin
Guðmundsson
viðskiptafræðingur

M

argir undrast það hvað
stjórnvöld tregðast mikið
við að veita þeim lægst
launuðu meðal aldraðra sómasamleg kjör, þ.e. kjör sem gera eldri
borgurum kleift að lifa með reisn
á efri árum. Þeir eiga ekki að þurfa
að kvíða morgundeginum. Lífeyrir
þeirra, sem verst eru settir í dag, er
197 þúsund kr. á mánuði eftir skatt
hjá þeim sem eru hjónabandi og
229 þúsund kr. á mánuði hjá einhleypum.
Samkvæmt lögum á lífeyrir að
hækka í samræmi við launaþróun
en aldrei að hækka minna en vísitala neysluverðs. Alþjóðasamningar
segja, að lífeyrir aldraðra eigi að
hækka svipað lágmarkslaunum. Eftir
þessu hefur ekki verið farið. Árið
2015 urðu gífurlega miklar launahækkanir hér; launaþróun var slík,
að eðlilegt var, að lífeyrir hækkaði
mjög ríflega. En hvað gerðist þá?
Lífeyrir aldraðra og öryrkja hækkaði um 3% í janúar 2015 og síðan
ekkert meira allt árið þrátt fyrir
miklar hækkanir flestra stétta. Lágmarkslaun verkafólks hækkuðu í
maí um 14,5%. Þá hefði verið eðli-

legt, að lífeyrir hækkaði um það sama
eða a.m.k. um 11,5%. En það gerðist
ekki. Læknar fengu yfir 40% hækkun
á þessu ári, fiskvinnslufólk, sem var
að byrja, fékk 30% hækkun, og þannig mætti áfram telja.
Loks í janúar 2016 hækkaði lífeyrir á ný, um 9,7%, eftir að hafa verið
óbreyttur í 11 mánuði; þá hækkuðu
lágmarkslaun á ný svipað og lífeyrir.
Miðað við orðalag laganna er ljóst,
að lögin hafa verið brotin á öldruðum og öryrkjum. Lífeyrir hækkaði
ekki í samræmi við launaþróun 2015
og lífeyrir hækkaði ekki í samræmi
við hækkun lágmarkslauna.
Stjórnvöld hafa ekki hagað sér
betur við aldraða á þeim tíma, sem
liðinn er síðan. Lífeyrir hækkaði í
janúar 2016 og síðan ekkert meira
allt árið 2016. En í janúar 2017
tóku gildi ný lög um almannatryggingar, sem höfðu verið meira en 10
ár í undirbúningi. Bötnuðu þá ekki
kjör lífeyrisfólks mikið? Nei, öðru
nær. Frumvarpið var lagt fram með
0 kr. hækkun fyrir þá lægst launuðu
meðal aldraðra og öryrkja! Það tókst
að þvinga stjórnvöld til þess að láta
aldraða og öryrkja fá örlitla hækkun
í janúar 2017 eða þessa: Giftir eldri
borgarar og þeir sem voru í sambúð
hækkuðu um 12 þúsund á mánuði
eða í 197 þúsund á mánuði eftir skatt.
Einhleypir eldri borgarar hækkuðu
um 22 þúsund kr. á mánuði eða í 229
þúsund á mánuði eftir skatt. Ekki var
þetta stórmannlegt hjá fyrrverandi
ríkisstjórn. Þetta var alger hungurlús.
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Nýjast
Pepsi-deild karla

FH - Þór/KA

0-1

ÍBV - Haukar

3-0

KR - Valur

0-5

Grindavík - Breiðablik

0-5

Stjarnan - Fylkir

1-0

0-1 Karen María Sigurgeirsdóttir (89.).

1-0 Cloé Lacasse (14.), 2-0 Clara Sigurðardóttir (28.), 3-0 Linda Björk Brynjarsdóttir
(90+4.).

0-1 Anisa Raquel Guajardo (4.), 0-2 Anisa
Raquel (33.), 0-3 Ariana Calderon (39.),
0-4 Ariana (54.), 0-5 Vesna Elísa Smiljkovic
(90+3.).

0-1 Svava Rós Guðmundsdóttir (14.), 0-2
Fanndís Friðriksdóttir (43.), 0-3 Fanndís, víti
(45.), 0-4 Svava Rós (79.), 0-5 Berglind Björg
Þorvaldsdóttir (90+3.).

1-0 Agla María Albertsdóttir (21.).

Foringinn messar. Patrekur hefur verið að ná mjög eftirtektarverðum árangri í Austurríki. Hann hættir með liðið árið 2020 en hann mun þá hafa stýrt landsliði
þjóðarinnar í níu ár. Kynslóðaskiptin í landsliðinu hafa gengið vel og liðið er komið á Evrópumeistaramótið í Króatíu. NORDICPHOTOS/AFP

Verið með lögfræðing á línunni
Patrekur Jóhannesson kom ungu og óreyndu liði Austurríkis á EM. Hann er að byggja upp nýtt lið fyrir EM
árið 2020. Að koma Austurríki á næsta EM segir Patrekur að sé það sætasta sem hann hefur gert með liðinu.
HANDBOLTI Patrekur Jóhannesson
kom landsliði Austurríkis á sitt þriðja
stórmót undir hans stjórn um síðustu
helgi. Strákarnir hans unnu þá Bosníu,
34-32, í hreinum úrslitaleik um sæti á
EM. Frábær árangur hjá Patreki sem
er með ungt lið í höndunum og ekki
marga atvinnumenn.
„Þetta var frábært. Ég var með fimm
leikmenn meidda í þessum leik og tveir
gáfu ekki kost á sér af því þeir þurftu að
vinna,“ segir Patrekur og hlær dátt.

Dró gamla kempu á flot
„Þetta var sérstök staða. Í liðinu hjá
mér núna voru menn með samtals 669
landsleiki en þegar ég var á HM í Katar
með gamla liðið mitt þá voru landsleikirnir 1.340. Ég spilaði á markverði
í seinni hálfleik sem er búinn að spila
fimm landsleiki og einn í vörninni á
tvo landsleiki. Það gerir þetta enn sætara. Það hjálpaði líka til að ég var með
Vytautas Ziura sem er 38 ára. Hann var
hættur en ég náði í hann enda sá besti í
austurrísku deildinni. Vonandi kemur
hann með á EM. Hann sagði að það
væri ekki séns en ég vona það.“

Menn eru svolítið
heimakærir og vilja
ekki reyna fyrir sér í öðrum
deildum og það stendur
þeim fyrir þrifum.
Patrekur Jóhannesson

Vann Ísland í Ólafsvík
Ísland og Austurríki munu ekki mætast á EM þar sem þau eru í sama styrkleikaflokki. Patti er bara ánægður með
það.
„Mér finnst ekkert gaman að spila
við Ísland. Þeir fóru illa með okkur á
EM í Danmörku enda vildu strákarnir
ekki tapa fyrir mér. Við spiluðum
líka einu sinni við Ísland í Ólafsvík
og þá unnum við með níu. Þeir unnu
kannski á EM en við unnum í Ólafsvík.
Það er eitthvað,“ segir Patti léttur.
Ekki alltaf allir til í að spila
Þó svo Dagur Sigurðsson og Patrekur
hafi gert frábæra hluti fyrir austurrískan handbolta síðustu tíu ár á íþróttin

enn undir högg að sækja þar í landi
enda samkeppnin mikil. Það getur
stundum pirrað Patrek.
„Það eru ekki alltaf allir til í að
spila og það pirraði mig. Slíkt myndi
aldrei gerast á Íslandi. Sambandið er
samt frábært og umgjörðin í kringum
liðið mjög góð og fagmannleg. Menn
eru svolítið heimakærir og vilja ekki
reyna fyrir sér í öðrum deildum og það
stendur þeim fyrir þrifum. Nikola Bilyk
er búinn að vera í eitt ár hjá Kiel og
framfarirnar hjá honum eru ótrúlegar.
Liðið verður að fá fleiri atvinnumenn.
Ég hef verið með lögfræðing og lækni
á línunni en þarf fleiri atvinnumenn
þó svo hitt sé svalt,“ segir Patrekur og
vonast enn eftir því að handboltamenningin styrkist í landinu.
„Þetta er fótbolta- og skíðaland. Það
kemur vonandi meiri áhugi fyrir handbolta í landinu með góðum árangri.
Svo höldum við EM eftir þrjú ár og
þá verður vakningin vonandi orðin
meiri.“

Mitt besta með landsliðinu
Í ljósi þess að Patrekur byrjaði að

byggja upp nýtt lið fyrir tveimur árum
og var án margra manna um síðustu
helgi segir hann að þessi árangur að
komast á EM sé einstaklega sætur.
„Ég var mjög stoltur af því að slá
Noreg út fyrir HM í Katar. Ég var líka
ánægður er við lentum í riðli með Rússum, Serbíu og Bosníu. Það var erfiður
riðill og við lentum í öðru sæti. Þetta
er samt held ég það besta sem ég hef
gert með landsliðinu. Af því það voru
svo margir lykilmenn fjarverandi. Þetta
var eins og Ísland hefði verið án Arons,
Gauja og fleiri,“ segir Patrekur stoltur.

Þýskaland bíður betri tíma
Patrekur fékk fyrirspurn á dögunum
um hvort hann hefði áhuga á að taka
við þjálfarastarfinu hjá þýska úrvalsdeildarliðinu Hannover-Burgdorf sem
Rúnar Kárason leikur með. Patrekur
gaf það frá sér enda nýbúinn að semja
við Selfyssinga.
„Það er alltaf gaman að fá svona
fyrirspurnir en ég ætla að standa við
minn samning við Selfoss. Ég er ekkert að fara og minn tími í Þýskalandi
kemur síðar.“ henry@frettabladid.is

Efst
Þór/KA
Breiðablik
Stjarnan
ÍBV
Valur

27
21
19
19
18

Neðst
FH
KR
Grindavík
Fylkir
Haukar

12
6
6
4
1

Kjúllakvöld í Pepsi.
Grunnskólabörnin stíga upp
og skora 2/3 í Eyjum og
Karen M. tryggir mikilvæg
stig norður með fyrsta touch.
Mist Rúnarsdóttir

@MistRunarsdotti

MIKILL ÁHUGI HJÁ TWENTE
Hollenska úrvalsdeildarliðið
Twente hefur mikinn áhuga á að
fá Aron Sigurðarson, leikmann
Tromsö og íslenska landsliðsins,
í sínar raðir. Menn á
vegum Twente sáu
Aron spila með
Tromsö gegn Molde
á sunnudaginn og
eftir leikinn ræddu
þeir við forráðamenn Tromsö. Í
norskum miðlum
segir Svein-Morten Johansen,
íþróttastjóri
Tromsö, allt eins
eiga von á tilboði frá Twente í
sumar.

Í dag
21.00 Pepsi-mörk kvenna

Sport

Sendu okkur fimm toppa af Merrild umbúðum og þú gætir
unnið gjafabréf fyrir utanlandsferð að upphæð 100.000 kr.
Að auki verða dregnar út 10 kaffikörfur á tímabilinu.
Dregið verður í júní, júlí og ágúst.
Toppar af öllum Merrild umbúðum gilda. Þátttökuumslög er að
finna í öllum verslunum. Úrslit verða birt á Facebook-síðu Merrild
á Íslandi, og þar er einnig að finna nánari upplýsingar um leikinn.
Gildir fyrir alla Merrild pakka.
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Þriðja liðið með fullt hús eftir fyrstu níu
FÓTBOLTI Þór/KA er með fullt hús

stiga á toppi Pepsi-deildar kvenna
eftir fyrri umferðina. Norðanstúlkur hafa unnið alla níu leiki sína í
deildinni með markatölunni 22-3.
Bryndís Lára Hrafnkelsdóttir, markvörður Þórs/KA, hefur sex sinnum
haldið marki sínu hreinu og aðeins
fengið á sig eitt mark úr opnum leik.
Toppliðið var ekki upp á sitt besta
gegn FH í Kaplakrika í gær en náði
samt að kreista fram sigur. Örlagavaldurinn var hin 15 ára Karen
María Sigurgeirsdóttir en hún skoraði eina mark leiksins á 89. mínútu,
tveimur mínútum eftir að hún kom
inn á sem varamaður.
Þetta er í þriðja sinn síðan liðum
í efstu kvenna var fjölgað í tíu árið
2008 sem lið er með fullt hús eftir
fyrri umferðina. Valur afrekaði það
2008 og Stjarnan 2013. Bæði liðin
unnu Íslandsmeistaratitilinn og
það verður að teljast ansi líklegt
að Þór/KA fylgi í fótspor þeirra og
vinni annan Íslandsmeistaratitilinn
í sögu félagsins.
Þór/KA er með sex stiga forskot á
Breiðablik sem rúllaði yfir Grindavík í gær, 0-5. Svava Rós Guðmundsdóttir og Fanndís Friðriksdóttir
skoruðu tvö mörk hvor og Berglind
Björg Þorvaldsdóttir komst einnig á blað. Blikar hafa nú unnið tvo
góða sigra í röð eftir tapið í Eyjum í
7. umferðinni.
Grindavík hefur hins vegar tapað
síðustu sex leikjum sínum og fengið
á sig 26 mörk í þeim. Þrátt fyrir þetta
martraðargengi eru Grindvíkingar
ekki í fallsæti. Grindjánar eru í 8.
sæti deildarinnar með sex stig,
tveimur stigum frá fallsæti.
Valur vann sinn fimmta leik í
röð þegar liðið tók KR í bakaríið,
0-5. Mexíkósku landsliðskonurnar
Anisa Raquel Guajardo og Ariana

Pro750 galdurinn á
bak við ferskt hráefni
• Nýtt útlit, öflugri og hljóðlátari
• Stiglaus hraðastýring ásamt
pulse rofa og 5 prógrömmum
• Uppskriftabók fylgir

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Anna Rakel Pétursdóttir og stöllur í Þór/KA eru á toppnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Calderon skoruðu fjögur af fimm
mörkum Vals sem er í 5. sæti deildarinnar. Ekkert lið hefur skorað
fleiri mörk í Pepsi-deildinni í sumar
en Valur (25).
Harpa Þorsteinsdóttir var í fyrsta
sinn í byrjunarliði Stjörnunnar
á tímabilinu þegar Garðbæingar
unnu 1-0 sigur á Fylki á heimavelli.
Agla María Albertsdóttir skoraði
eina mark leiksins. Fylkir vann í 1.
umferðinni en hefur síðan bara náð
í eitt stig af 24 mögulegum. Árbæingar eru í níunda og næstneðsta
sæti deildarinnar með fjögur stig.
Botnsætið virðist frátekið fyrir

Þjónustumiðstöð
tónlistarfólks

Hauka sem töpuðu 3-0 fyrir ÍBV í
gær. Haukar hafa aðeins náð í eitt
stig í sumar og það bendir allt til
þess að liðið leiki í 1. deildinni á
næsta tímabili.
ÍBV hefur verið á frábærri siglingu
að undanförnu og unnið fimm af
síðustu sex leikjum sínum. Eyjakonur hafa haldið hreinu í öllum fimm
sigurleikjunum. Hin sjóðheita Cloé
Lacasse kom ÍBV á bragðið en hún
hefur skorað fimm mörk í síðustu
tveimur leikjum Eyjakvenna. Hin
mörkin skoruðu Clara Sigurðardóttir og Linda Björk Brynjarsdóttir
sem eru báðar fæddar árið 2002. - iþs

FYRIR FLESTAR
GERÐIR BÍLA...

HÖGGDEYFAR

GORMAR

VANRÆKTU EKKI VIÐHALDIÐ!
STÁL OG STANSAR | SÍMI: 517-5000 | VAGNHÖFÐI 7 | STALOGSTANSAR.IS
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Ástkær eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

sr. Gísli H. Kolbeins
Strikinu 10, Garðabæ,

andaðist á Vífilsstöðum
laugardaginn 10. júní. Hann verður
jarðsunginn frá Háteigskirkju mánudaginn
26. júní, kl. 15.00. Blóm og kransar vinsamlegast
afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent
á Umhyggju, félag langveikra barna.
Sigríður B. Kolbeins
Bjarnþór G. Kolbeins
Anna Lára Kolbeins
Halldór Bergmann
Ragnheiður G. Kolbeins
Haraldur Stefánsson
Halldór Kolbeins
Eyþór Ingi G. Kolbeins
Dagný Marinósdóttir
barnabörn og langafabörn.

Sonur okkar, faðir og bróðir,

Símon Páll Jónsson

verður kvaddur í Seljakirkju,
föstudaginn 23. júní, klukkan 15.00.
Kærar þakkir fyrir sýnda samúð og
hlýhug. Sérstakar þakkir fær starfsfólk
gjörgæsludeildar Landspítalans við
Hringbraut og viðbragðsteymi 112. Þeim sem vilja
minnast Símonar er bent á sparnaðarreikning fyrir syni
hans, reikningur: 0515-14-351090, kennitala: 140901-3180.
Eygló Magnúsdóttir
Elvar Máni Símonarson
Aron Páll Símonarson
Friðborg Jónsdóttir
Þorbjörg Jónsdóttir
Gunnar Jónsson

Jón Símon Gunnarsson
Pétur Valgarð Pétursson
Stefnir Gunnarsson
Freyja Þórsdóttir

21. JÚNÍ 2017
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Merkisatburðir

1926 Prestar landsins færa biskupi að gjöf gullkross með
keðju, sem tákn embættisstöðu hans.
1956 Sigurbjörn Einarsson, 47 ára prófessor í
guðfræði, er vígður til
biskups yfir Íslandi.
1966 Mót norrænna
lögreglukóra er haldið
í Reykjavík. Þennan
dag skemmta um
140 lögregluþjónar
borgarbúum með söng
á tröppum Menntaskólans í Reykjavík.
1973 Þjóðgarðurinn í
Jökulsárgljúfrum í Öxarfirði er stofnaður.
1980 Kvikmyndin Óðal
feðranna er frumsýnd.

Eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir og afi,

Guðmundur Júlíusson
frá Hellissandi,
kaupmaður,

til heimilis að Laugarásvegi 54, Reykjavík,
lést á Landakotsspítala 15. júní sl.
Útförin verður auglýst síðar. Við þökkum starfsfólki
deildar K-2 á Landakotsspítala fyrir hlýlega umönnun
og umhyggju.
Katrín Stella Briem
Friðrik Á. Guðmundsson Rúna Hauksdóttir Hvannberg
Pétur Alan Guðmundsson
Snorri Örn Guðmundsson Lisa Knutsson
Rúna Friðriksdóttir
Mattia Pozzi
Katrín Stella Briem Friðriksdóttir
Maja Snorradóttir
Arna Snorradóttir

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

Sigrún Einarsdóttir
Dalbraut 14, Reykjavík,

lést á Landspítalanum Fossvogi
sunnudaginn 18. júní sl.
Útförin verður auglýst síðar.
Eiríkur S. Ormsson
Einar Hjaltason
Birna Sigurðardóttir
Anna Þórhildur Salvarsdóttir Pétur Hermannsson
Gunnar Salvarsson
Ragnheiður Eygló
Guðmundsdóttir
Sigurður Þór Salvarsson
Guðrún Alda Harðardóttir
barnabörn og langömmubörn.

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

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

Kristján Aðalbjörnsson
Leiðhömrum 28, Reykjavík,

lést á Landspítalanum 19. júní.
Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju
fimmtudaginn 6. júlí klukkan 15.
Guðbjörg Eggertsdóttir
Eggert Kristjánsson
Aðalbjörn Kristjánsson
Ólöf Sigurðardóttir
Þórhallur Kristjánsson
Jóhann Kristjánsson
Hildur Inga Björnsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Guðrún Ingibjörg Gestsdóttir
Skjóli,

lést mánudaginn 12. júní á
hjúkrunarheimilinu Skjóli. Útför
Ingibjargar fór fram mánudaginn 19. júní
í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Örn Sigurgeirsson
Sigurgeir Arnarson
Guðrún Sigurjónsdóttir
Gestur Arnarson
Anna Guðrún Óskarsdóttir
Sveinbjörn Örn Arnarson Arnheiður Bergsteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,
Innilegar þakkir fyrir samúð, hlýhug
og vináttu vegna andláts ástkærrar
eiginkonu minnar, móður okkar,
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Kristínar Eiðsdóttur

Dalbæ Dalvík (áður Smáravegi 7).
Kærar þakkir færum við starfsfólki
Dalbæjar fyrir góða umönnun og vináttu.
Hörður Kristgeirsson
Herborg Harðardóttir
Már Kristinsson
Bjarni Harðarson
Eygló Arnardóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Friðrik J. Jónsson

frá Kópaskeri, til heimilis að
Lindasíðu 4, Akureyri,
lést á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð
þann 12. júní. Útför hans fer fram frá
Glerárkirkju á Akureyri, fimmtudaginn 22. júní kl. 13.30.
Árni V. Friðriksson
Gerður Jónsdóttir
Ólafur Friðriksson
Freyja Tryggvadóttir
Kristín Helga Friðriksdóttir
Bjarki Hrafn Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ólína Jóhanna Gísladóttir

andaðist í Brákarhlíð, Borgarnesi,
mánudaginn 19. júní. Útför hennar fer
fram frá Borgarneskirkju, föstudaginn
23. júní kl. 15. Þeim sem vilja minnast hennar
er bent á Minningarsjóð Brákarhlíðar, sjá heimasíðu:
www.brakarhlid.is
Björg H. Kristófersdóttir
Gísli Kristófersson
Þóra Ragnarsdóttir
Þorgeir Kristófersson
Inga Pétursdóttir
Einar Kári Kristófersson
Kolbrún Karlsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

Bróðir okkar og frændi,

Aðalsteinn Björgvin
Jóhannsson
Hrísalundi 8f, Akureyri,
lést 19. júní.
Sigrún Jóhannsdóttir
Snjólaug Jóhannsdóttir
Áslaug Jóhannsdóttir
Bryndís Jóhannsdóttir
og frændsystkini.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Fjóla Guðbrandsdóttir
Klukkubergi 11,
Hafnarfirði,

lést á heimili sínu þriðjudaginn 6. júní.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey.
María Björk Ásbjarnardóttir
Skarphéðinn Ásbjörnsson
Guðbrandur Ægir Ásbjörnsson
Guðbjörg Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sólveig Pálsdóttir

áður til heimilis að Skúlagötu 40a,
Reykjavík,
lést að Hrafnistu í Reykjavík föstudaginn
16. júní sl. Útförin verður auglýst síðar.
Páll Jóhannsson
Marta María Stefánsdóttir
Jakob Jóhannsson
Eva Kristín Hreinsdóttir
Þórir Jóhannsson
Jóna Ingibjörg Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn, sonur,
bróðir, mágur, faðir, tengdafaðir,
afi og langafi,
Eiginmaður minn, faðir,
tengdafaðir, afi og vinur,

Einar Ólafur Valdimarsson
frá Kirkjubæjarklaustri,
Álfhólsvegi 22b,

lést 9. júní.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
föstudaginn 23. júní klukkan 13.00.
Jóhanna Sigurðardóttir
Valdimar Steinar Einarsson Margrét Lára Pálsdóttir
Steinunn Olga Einarsdóttir
Dagný, Einar, Birkir, Karen, Bergrún
Gunnar Hávarðarson

Jóhann Svavarsson
frá Patreksfirði,

verður jarðsunginn frá Neskirkju
föstudaginn 23. júní kl. 13.00.
Sigríður Björg Gísladóttir
Hulda Pétursdóttir
Sigþór Pétur Svavarsson
Unnur Berglind Svavarsdóttir Kjartan Gunnsteinsson
Guðrún Dögg Jóhannsdóttir Arnar Þór Sigurðsson
Hulda Lind Jóhannsdóttir
Sigríður Arndís Jóhannsdóttir Ótthar Edvardsson
Daði Magnason
Aðalheiður Þorsteinsdóttir
Gísli Magna Sigríðarson
Ansgar Bruno Jones
barnabörn og barnabarnabörn.

Listvinafélag Hallgrímskirkju 35. starfsár
Hallgrímskirkja Friends of the Arts Society 35th season

25. afmælisár / 25th ANNIVERSARY

Alþjóðlegt orgelsumar í Hallgrímskirkju
The International Organ Summer in Hallgrímskirkja
21. júní – 20. ágúst 2017 / June 21 – August 20 2017
Hádegistónleikar á miðvikudögum kl. 12

Lunchtime concerts on Wednesdays at 12 noon

Schola cantorum

Schola cantorum is the Hallgrímskirkja multiple
prize-winning chamber choir, founded in 1996 by
its conductor Hörður Áskelsson. Schola cantorum
was awarded the “Performer of the Year 2016” by
the Icelandic Music Award in March 2017. Schola
cantorum has from the very start played an important
role in Icelandic music scene with a repertoire
that consists mainly of renaissance, baroque and
contemporary music including numerous premier
performances by Icelandic composers. The choir gives
regularly concerts in Iceland and has given concerts
in Norway, Finland, Germany, Italy, Spain, Japan,
Switzerland, France and USA. Last April the choir
was invited to perform in 5 concerts in the Reykjavik
Festival in Walt Disney Hall in Los Angeles, organized
by the LA Phil, and received outstanding reviews in
world known newspapers like NY Times, LA Times etc.

Helgartónleikar

með alþjóðlegum konsertorganistum

Weekend concerts

Saturday at 12 noon and Sunday at 5 pm
with international concert organists

Hádegistónleikar á fimmtudögum kl. 12

Lunchtime concerts on Thursdays at 12 noon

22. 6.
29. 6.
6. 7 .
13. 7.
20. 7.

24. 6. 12 noon
& 25. 6. 5 pm
1. 7. 12 noon
& 2. 7. 5 pm
8. 7. 12 noon
& 9. 7. 5 pm
15. 7. 12 noon
& 16. 7. 5 pm
22. 7. 12 noon
& 23. 7. 5 pm
29. 7. 12 noon
& 30. 7. 5 pm
5. 8. 12 noon
& 6. 8. 5 pm
12. 8. 12 noon
& 13. 8. 5 pm
20. 8. 5pm

Björn Steinar Sólbergsson,
Hallgrímskirkja
Sophie-Veronique Cauchefer-Choplin,
St. Sulpice, Paris, France
Arno Hartmann,
concert organist, Germany
Denis Makhankov & Dina Ikhina,
St. Petersburg, Russia
David Cassan, concert organist,
Paris, France
Willibald Guggenmos,
St. Gallen, Switzerland
Bine Bryndorf, concert organist,
Hillerød, Denmark
Thomas Scheehan,
Harvard University, USA
Lára Bryndís Eggertsdóttir, Horsens
Denmark

27. 7.
3. 8.
10. 8.
17. 8.

Baldvin Oddsson trumpet &
Elísabert Þórðardóttir organ
Örn Magnússon, Breiðholtskirkja
Kitty Kovacs, Vestmann Islands
Ágúst Ingi Ágústsson, Horsens
Denmark
Einar Jóhannesson clarinet &
Douglas A. Brotchie organ
Andreas Schmidt bass, Inga Rós
Ingólfsdóttir cello & Hörður Áskelsson
organ, Hallgrímskirkja
Franz Günthner organ, Leutkirch,
Germany
Þórir Jóhannsson double bass &
Eyþór I. Jónsson organ, Akureyri
Sólveig Anna Aradóttir, Reykjavík

Miðasala við innganginn 1 klst fyrir tónleika og á midi.is
Ticket sales at the entrance 1 hr before the concerts and online www.midi.is
Hádegistónleikar / Lunchtime concerts – 30 min: 2000 ISK - Schola cantorum – 30 min: 2500 ISK
Sunnudagstónleikar / Sunday concerts –60 min: 2500 ISK - Listvinir frá ókeypis inn á orgeltónleika sumarsins.
Artistic Director: Hörður Áskelsson - Manager: Inga Rós Ingólfsdóttir mob. 696 2849
Concert Manager 2017: Sólveig Anna Aradóttir mob. 868 6291
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

Miðvikudagur

21. JÚNÍ 2017

ÞRAUTIR

MIÐVIKUDAGUR

Suðaustan kaldi eða
strekkingur, en dregur
úr vindi undir kvöld.
Vætusamt S- og
V-lands, en úrkomulítið norðan heiða.
Hiti 8 til 18 stig,
hlýjast á NA-landi.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta

ÞUNG

LÁRÉTT
2. steintegund
6. hávaði
8. kættist
9. lærdómur
11. á fæti
12. rót
14. húrra
16. haf
17. tilvist
18. annríki
20. nudd
21. ríki
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Gunnar Björnsson

Abramovic átti leik gegn
Andruet í Torcy árið 1989.
Svartur á leik
1...Rxf2+! 2. Kg1 (2 Dxf2 De4
3. Kg1 h2+). 2...h2+ 3 Kxf2
Dd4+ 4. Kg2 Dg1+ 0-1. Í dag
hefst mjög sterkt atskákmót í
París með þátttöku Magnusar
Carlsen.
www.skak.is: Boðsmót TR
næstu helgi.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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Pondus

Eftir Frode Øverli

Það er
alltaf galli
á gjöf
Njarðar.

Og hann endar
alltaf í
andlitinu á þér.

ER KOMINN TÍMI Á NÝTT RÚM?
Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Af hverju á fólk
almennt börn?

Stanslaust væl, kvart og kvein.

Hvenær endar
það?

Við skulum láta
þig vita.

ARGH!!! 210617

(*Miðað við 12 mánaða vaxtalausan raðgreiðslusamning með 3,5% lántökugjaldi og 405 kr. greiðslugjaldi)

4

8

9

3

3

LÁRÉTT: 2. agat, 6. ys, 8. hló, 9. nám, 11. il, 12.
grams, 14. bravó, 16. sæ, 17. líf, 18. önn, 20. nú,
21. land.
LÓÐRÉTT: 1. lyng, 3. gh, 4. alisvín, 5. tól, 7. sárbæna,
10. mar, 13. mal, 15. ófús, 16. söl, 19. nn.

Skák

2

LÓÐRÉTT
1. gróðurtegund
3. í röð
4. húsdýr
5. tæki
7. grátbiðja
10. blóðhlaup
13. mas
15. óviljugur
16. sauðaþari
19. tveir eins

ERGOMOTION E40+

TILBOÐSVERÐ AÐEINS 24.746 kr. Á MÁNUÐI*
á meðan birgðir endast- vaxtalaust og fyrsta greiðsla í október 2017.

STAÐGREITT 282.217 kr.

H E I L S U R Ú M

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Barnalán
Jæja krakkar! við
ætlum að halda
bílskúrssölu.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Og þið fáið að
hjálpa.

NEIIIIII!

Af hverju
ættum við að
þurfa að sinna
svona störfum?

Já! Við
erum ekki
þrælarnir
ykkar!

Tæknilega séð ekki...
Bjössi...

Ég sagði
þér það!
Þau eiga
okkur!

MIÐVIKUDAGUR

21. JÚNÍ 2017
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5%

KAU
P
Í SA TU BÍÓ
M
MBÍ
Ó AP IÐANN
PINU

Miðasala og nánari upplýsingar

Frá leikstjóranum Michael Bay












THE PLAYLIST









USA TODAY

ENTERTAINMENT WEEKLY

THE SEATTLE TIMES

THE WRAP

VARIETY

EMPIRE

INDIEWIRE

Mark Wahlberg

SÝND KL. 8, 10.20

SÝND KL. 5.20

SÝND KL. 8, 10.20

ÍSL. TAL
SÝND KL. 5.30

L.A. TIMES

ÁLFABAKKA

TRANSFORMERS 2D
KL. 6 - 8 - 9 - 11
TRANSFORMERS 2D VIP KL. 5 - 8 - 11
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
KL. 3 - 3:20 - 5:40 - 8
BÍLAR 3 ÍSL TAL 3D
KL. 3:40
WONDER WOMAN 2D
KL. 5 - 8 - 11
BAYWATCH
KL. 3 - 5:30 - 8 - 10:30
PIRATES 2D
KL. 5:15
SPARK ÍSL TAL
KL. 3
GUARDIANS OF THE GALAXY 2D KL. 10:20

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

93%

Sýnd með íslensku og
ensku tali
KL. 10:30
KL. 5 - 7:30
KL. 5
KL. 10:30
KL. 5 - 7:50 - 10:40
KL. 5:20 - 8 - 10:30
KL. 7:50

AKUREYRI

TRANSFORMERS 3D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
WONDER WOMAN 2D
BAYWATCH



TRANSFORMERS 3D
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
CARS 3 ENSKT TAL 2D
WONDER WOMAN 2D
BAYWATCH
PIRATES 2D

NÚMERUÐ SÆTI

KL. 5 - 8 - 11
KL. 10:20
KL. 5:40
KL. 8
KL. 10:10
KL. 5
KL. 7:30

KEFLAVÍK

KL. 5 - 8 - 11

TRANSFORMERS 3D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
WONDER WOMAN 2D
BAYWATCH

KL. 5:40
KL. 10:15
KL. 8

KL. 7:30
KL. 6
KL. 10:30
KL. 8:10

Góða skemmtun í bíó!

hvar@frettabladid.is

21. JÚNÍ 2017
Tónlist

Hvað? Krishna Das
Hvenær? 20.00
Hvar? Harpa
Krishna Das er rokkstjarna
jóganna. Rödd hans tjáir djúpar
tilfinningar sem snerta innsta
streng hlustandans. Krishna Das
hefur fært jógíska sönginn út fyrir
jógasalina og inn í tónlistarhúsin.
Hann er orðin táknmynd jógískrar
tónlistar þar sem hefðin er að kyrja
saman, og trónir tónlistin hans
efst á metsölulistum Vesturlanda.
Krishna Das lofar að tónlistin muni
grípa þig þannig að þú viljir renna
saman í eitt með henni. Og það
sé markmiðið, að komast djúpt
í gegnum lögin. Þú lýsist upp. Þú
þarft ekki að skilja textana, bara
leyfa þeim að hljóma innra með
þér.

TIME OUT N.Y.

TOTAL FILM

KRINGLUNNI

EGILSHÖLL

TRANSFORMERS 3D
TRANSFORMERS 2D
BÍLAR 3 ÍSL TAL 2D
THE MUMMY
WONDER WOMAN 2D
BAYWATCH
PIRATES 2D

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Miðvikudagur

Hvað? Bjór og bindi
Hvenær? 19.30
Hvar? Kex hostel, Skúlagötu
Malavíski rapparinn og HeForShe
leiðtoginn Tay Grin kemur fram á
styrktartónleikum ungmennaráðs
UN Women á Íslandi í kvöld á Kexi
ásamt tónlistarkonunni Hildi og
rapparanum Tiny. Viðburðurinn
nýtur stuðnings breska sendiráðsins og ICEIDA, alþjóðlegrar
þróunarsamvinnu Íslands.



Anthony Hopkins

Barrátta tveggja heima – Aðeins annar lifir
SÝND KL. 6, 9



Malavíski rapparinn og HeForShe leiðtoginn Tay Grin kemur fram á styrktartónleikum ungmennaráðs UN Women á Kexi í kvöld.

hesta sína. Gúmbó og Steini leikur
hressandi blöndu af New Orleans
djassi og lögum eftir Duke Ellington. Reykjavik Orkestar Pardus er
Balkan brassband sem sækir innblástur til landa eins og Makedóníu, Búlgaríu, Serbíu og Grikklands
og leikur kraftmikil og skemmtilegt
lög í hrynlúðrasveitarstíl.
Hvað? DJ Árni Kristjánsson
Hvenær? 21.00
Hvar? Prikið Bankastræti
Prikið stendur að sjálfsögðu galopið í kvöld og er það enginn annar
en Árni Kristjánsson sem sér um að
spila tónlistina.

Viðburðir

Hvað? Umbra Ensemble
Hvenær? 20.00
Hvar? Norræna húsið
Umbra Ensemble var stofnuð árið
2014 og er skipað atvinnutónlistarkonum sem allar hafa brennandi
áhuga á bæði ævafornri og nýrri
tónlist. Þær hafa skapað sinn eigin
hljóðheim sem hefur fornan blæ
og spila þær bæði nýja og gamla
tónlist sem þær hafa útsett á sinn
eigin hátt. Útkoman er áhrifamikil
og töfrandi. Með sínum einstaka
hljóm mun Umbra spila eigin
útsetningar af norrænum þjóðlögum.

Hvað? Sumarsólstöðuganga í
Viðey
Hvenær? 20.00
Hvar? Viðey
Í kvöld verður farið í hina margrómuðu sólstöðugöngu í Viðey, en
þetta verður sjöunda árið í röð sem
gangan fer fram í Viðey. Þór Jakobsson veðurfræðingur og einn af
upphafsmönnum þessarar göngu
mun segja frá sólstöðum, sólstöðumínútunni, hátíðum og hefðum
í tengslum við sólstöður. Árný
Helgadóttir kraftgöngukona mun
stýra léttum æfingum og gefa heilræði um heilbrigt og innihaldsríkt
líferni. Pétur Húni Björnsson, þjóðfræðingur og söngvari, mun segja
skemmtilegar og fróðlegar sögur
tengdar sólstöðum. Gönguleiðin
er hæfileg en mælt er með góðum
skóm og skjólgóðum jakka. Siglt
verður frá Skarfabakka kl. 20.00 og
til baka ekki seinna en 23.00.

Hvað? Múlinn Jazzklúbbur Gúmbó & Steini og Reykjavík
Orkestar Pardus
Hvenær? 21.00
Hvar? Harpa
Á tónleikunum munu hljómsveitirnar Gúmbó og Steini og Reykjavik Orkestar Pardus leiða saman

Hvað? Russell Howard
Hvenær? 20.00
Hvar? Háskólabíó
Russell Howard er uppistandari
á heimsmælikvarða sem nýtur
mikillar hylli um þessar mundir og
er marglofaður af gagnrýnendum
sem hafa meðal annars útnefnt

hann „ofurstjörnu grínsins“ (Time
Out). Hann er jafnframt einn allra
vinsælasti uppistandari Bretlandseyja og stýrir einum vinsælasta
sjónvarpsþætti í heimi: Russell
Howard's Good News. Russell
Howard stígur nú á svið með glænýtt uppistand í fyrsta sinn í þrjú
ár og fer nú um allan heim með
sýninguna Round The World.
Hvað? Ráðstefnan Formal and
Experimental Advances in Sign
Language Theory
Hvenær? 09.00
Hvar? Háskólatorg, Háskóla Íslands
Ráðstefnan Formal and Experimental Advances in Sign Language
Theory (FEAST) verður haldin í
Háskóla Íslands 21.-22. júní nk.
Aðalskipuleggjandi hennar er
Rannsóknastofa í táknmálsfræðum
við Háskóla Íslands ásamt Málvísindastofnun. Ráðstefnunefnd
skipa Rannveig Sverrisdóttir, lektor
í táknmálsfræði, Jóhannes Gísli
Jónsson, prófessor í íslenskri málfræði, Kristín Lena Þorvaldsdóttir,
sviðsstjóri á Samskiptamiðstöð
heyrnarlausra og heyrnarskertra,
og Þórhalla Guðmundsdóttir Beck,
doktorsnemi í íslenskri málfræði.
Hvað? Miðnætursigling og Sjávarréttagrill
Hvenær? 21.00
Hvar? Reykjavík Sailors, Hlésgötu
Vesturbugt
Miðnætursigling, sjóstangveiði og
sjávarréttagrill á lengsta degi ársins.
HAPPY HOUR Á
BARNUM 17-19

Everybody Wants Some!!
Knight Of Cups
Mýrin
Sing Street
Hjartasteinn
Paterson
Ég Man Þig

17:45
17:30
18:00
20:00, 22:00
20:00
22:30
22:30
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DAGSKRÁ

KL. 19:05 alla virka daga
Fjölbreyttur frétta- og mannlífsþáttur í léttum dúr þar sem
þrautreyndir dagskrárgerðarmenn Stöðvar 2 fjalla um allt milli
himins og jarðar á léttu nótunum. Í þætti kvöldsins verður farið í
opinbera heimsókn í Bláskógabyggð með forsetahjónunum Hr.
Guðna Th. Jóhannessyni og Elizu Reid, forsetafrú. Umsjónarmaður kvöldsins er Magnús Hlynur Hreiðarsson.

MAGNAÐ

MIÐVIKUDAGSKVÖLD
Fáðu þér áskrift á 365.is

MARY KILLS PEOPLE
Áhrifamiklir og óvenjulegir
þættir um Mary Harris sem er
læknir á bráðadeild á daginn
en um nætur vendir hún kvæði
sínu í kross og hjálpar dauðvona fólki að yfirgefa þennan
heim á þeirra forsendum.

BONES
Live

Bleed
Trim

Live

Trim
Bleed
Bleed
Trim

Bleed
Trim

Live

Live

SNÝR AFTUR

ORANGE IS THE
NEW BLACK

Fimmta serían af þessum
verðlaunaþáttum um Piper
Chapman og samfanga hennar
í Litchfield fangelsinu í New
York.
ah
Opr frey

QUEEN SUGAR
Magnaðir þættir um líf þriggja
afar ólíkra systkina sem taka
við fjölskyldufyrirtækinu í
hjarta Louisiana. Fljótlega fer
að hrikta í stoðum þess og ekki
er allt sem sýnist.

Win

Live

Live

Trim
Bleed

Trim
Bleed

Customer

Date

M AG E N TA

Proof L/S

Dmax

File Name

04.10.17 5 175 340 id17d

Netflix: OITNB S5 - Vertical Keyart

Build%

Final Size

100 27"x 40"

Live

Sub

Job Description

CYA N

3:17PM 04/10/17
336654id17d_Vert_KA_GroupShot

YELLOW

MIÐVIKUDAGUR

STÖÐ 2

STÖÐ 3

BÍÓSTÖÐIN

07.00 The Simpsons
07.25 Heiða
07.50 The Middle
08.15 Mindy Project
08.35 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.20 Spurningabomban
11.10 Um land allt
11.40 Léttir sprettir
12.05 Heilsugengið
12.35 Nágrannar
13.00 Spilakvöld
13.45 Kjarnakonur Vandaðir
íslenskir þættir í umsjá Kolbrúnar
Björnsdóttur. Hér ræðir Kolla
við konur sem stýra íslenskum
fyrirtækjum og kynnist þeim í
gegnum líf og störf.
14.05 The Night Shift
14.50 Major Crimes
15.35 Schitt's Creek
16.00 Divorce
16.30 The Simpsons
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.55 Íþróttir
19.05 Ísland í sumar
19.25 Víkingalottó
19.30 Mom Fjórða gamanþáttaröðin um einstæðu móðurina,
Christy, sem hefur háð baráttu
við Bakkus en er nú að koma lífi
sínu á rétt ról. Hún ákveður að
hefja nýtt líf í Napa Valley í Kaliforníu en það eru margar hindranir í veginum, ekki síst í hennar
eigin fjölskyldu. Mamma hennar
er einnig óvirkur alkóhólisti og
sextán ára dóttir hennar er að
leiðast út á hættulega braut.
19.55 The Middle
20.20 Mary Kills People
21.05 Bones
21.50 Orange is the New Black
22.40 Queen Sugar
23.25 Real Time With Bill Maher
00.25 Animal Kingdom
01.15 Fearless Vandaðir breskir
spennuþættir sem fjalla um mannréttindalögfræðinginn Emmu Banville sem er þekktust fyrir að velja
sér krefjandi og oft á tíðum talin
óvinnandi mál. Nú tekur hún upp
gamalt mál manns sem sakfelldur
var fyrir fjórtán árum fyrir morð á
ungri stúlku og er hún sannfærð
um sakleysi hans. Handritshöfundur þáttana er Patrick Harbinson
(Homeland og 24).
02.00 Training Day
02.45 Brestir
03.15 Nashville
03.55 NCIS. New Orleans
04.40 Nashville
05.25 Covert Affairs
06.10 The Middle
06.35 Mindy Project

17.30 Raising Hope
17.55 The New Girl
18.15 Mindy Project
18.40 Modern Family
19.05 Ástríður
19.35 Hindurvitni
20.05 Gulli byggir
20.30 Man Seeking Woman
20.55 Cold Case
21.40 Supernatural
22.25 Gotham
23.10 American Horror Story.
Roanoke
23.55 Ástríður
00.20 Hindurvitni
00.50 Gulli byggir
01.15 Man Seeking Woman
01.35 Cold Case
02.15 Tónlist

11.00 The Second Best Exotic
Marigold Hotel
13.00 Steel Magnolias Mannleg
og skemmtileg mynd sem lætur
engan ósnortinn.
14.55 Song One
16.25 The Second Best Exotic
Marigold Hotel Gamanmynd frá
árinu 2015 með Judi Dench og
Maggie Smith í aðalhlutverkum.
Allt er orðið fullt á Marigold-hótelinu og bara eitt herbergi eftir.
Það er hins vegar von á tveimur
gestum í viðbót og því ákveður
hinn yfirmáta bjartsýni hótelstjóri
Sonny Kapoor að opna bara nýtt
hótel af sömu framkvæmdagleðinni og fékk hann til að opna
það sem fyrir er.
18.30 Steel Magnolias
20.30 Song One
22.00 You, Me and Dupree
Rómantísk gamanmynd með
Owen Wilson, Kate Hudson og
Matt Dillon í aðalhlutverkum.
Peterson hjónin eru nýgift og
hæstánægð með lífið þegar besti
vinur brúðgumans flytur inn.
23.50 Mortdecai
01.40 Cymbeline
03.20 You, Me and Dupree

Peterson hjónin eru nýgift og
hæstánægð með lífið þegar
besti vinur brúðgumans flytur
inn og fljótlega fer að halla
undan fæti í hjónabandinu.

COLD CASE
Frábærir sakamálaþættir þar
sem Lily Rush og hennar fólk
upplýsir gömul og gleymd
sakamál.

KRAKKASTÖÐIN
07.00 Áfram Diego, áfram!
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur og
félagar
08.00 Lína Langsokkur
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Ævintýraferðin
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Víkingurinn Viggó
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 og
félagar
12.00 Lína Langsokkur
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Ævintýraferðin
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Víkingurinn Viggó
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 og
félagar
16.00 Lína Langsokkur
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Ævintýraferðin
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Víkingurinn Viggó
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 Ævintýri Desperaux

STÖÐ 2 SPORT
07.40 Pepsídeild kvk- FH - Þór/KA
09.20 Formúla E
10.40 3. liðið Fjögurra þátta sería
sem fjallar um knattspyrnu frá
sjónarhorni dómaranna.
11.10 Pepsídeild karla-KR Breiðablik
12.50 Pepsídeild karla- Valur - KA
14.30 Síðustu 20
14.55 Juventus - Real Madrid
16.40 Pepsídeild kvk-FH - Þór/KA
18.20 Goðsagnir efstu deildar Pétur Ormslev
18.55 La Liga-Tenerife - Getafe
21.00 Pepsímörk kvenna
22.00 Pepsímörkin
23.25 Pepsímörk kvenna

YOU, ME AND DUPREE

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

Bleed
Trim

Live

Trim
Bleed

GROUP SHOT 208
Job

336654 17 NETFLIX

BLACK
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Sumar
þáttur

Skemmtilegir þættir þar sem
fylgst er með störfum Dr.
Temperance Brennan réttarmeinafræðings sem kölluð er
til ráðgjafar í allra flóknustu
morðmálunum.

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Svampur
Sveinsson
kl. 07.24,
11.24 og
15.24

GOLFSTÖÐIN
08.00 Meijer LPGA Classic
11.00 Golfing World 2017
11.50 Meijer LPGA Classic
17.00 US Open 2017
21.00 Golfing World 2017
21.50 US Open 2017

RÚV
14.50 Rússland - Portúgal
16.55 Eldhugar íþróttanna
17.25 Úr gullkistu RÚV. Út og suður
17.50 Táknmálsfréttir
17.55 Disneystundin
17.56 Nýi skóli keisarans
18.18 Sígildar teiknimyndir
18.25 Gló magnaða
18.45 Vísindahorn Ævars
18.54 Víkingalottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Golfið
20.05 Steinsteypuöldin
20.40 Danskur skýjakljúfur í New
York
21.15 Áfram veginn – Undirskriftin
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 Lífið í Sádi-Arabíu
23.15 Skömm
23.40 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
06.00 Síminn + Spotify
08.00 Everybody Loves Raymond
08.25 Dr. Phil
09.05 Chasing Life
09.50 Jane the Virgin
10.35 Síminn + Spotify
13.35 Dr. Phil
14.15 Black-ish
14.40 Royal Pains
15.25 Man With a Plan
15.50 Pitch
16.35 King of Queens
17.00 The Millers
17.25 How I Met Your Mother
17.50 Dr. Phil
18.30 The Tonight Show
19.10 The Late Late Show
19.50 American Housewife
20.15 Remedy
21.00 Imposters
21.45 Quantico
22.30 Sex & Drugs & Rock & Roll
23.00 The Tonight Show
23.40 The Late Late Show
00.20 Brotherhood
01.05 Chicago Med
01.50 How To Get Away With
Murder
02.35 Scandal
03.20 Better Things
03.50 Imposters
04.35 Quantico
05.20 Sex & Drugs & Rock & Roll
05.50 Síminn + Spotify

ÚTVARP
365.is

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

FERÐAVAGNAR

Ferð í lagi!

FR

17

-1

BI

8

GÓÐ
ÞJÓNUSTA
ÆÐ
OG HAGST
KJÖR Á
M
SKOÐUNU
E IÐ

A SK O Ð U

0
N2

Keyrum örugg um vegi landsins
og látum skoða vagninn þar sem
reynslan er mest!

HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ

FERÐAVAGNASKOÐUN
FRUMHERJI SKOÐAR FERÐAVAGNA Á
EFTIRTÖLDUM STÖÐUM Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU.

HÓLMASLÓÐ 2
REYKJAVÍK

KLETTAGÖRÐUM 11
REYKJAVÍK

ÖRUGG
FERÐAVAGNASKOÐUN
UM ALLT LAND
sjá nánar á www.frumherji.is

DALSHRAUNI 5
HAFNARFJÖRÐUR

www.frumherji.is

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

LÍFIÐ
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Brooke Shields byrjaði ung að
stunda fyrirsætustörf. NORDICPHOTOS/
GETTY

Endurtekur
leikinn
fyrir CK
Leikkonan og fyrirsætan Brooke
Shields er sögð ætla að sitja fyrir í
auglýsingum Calvin Klein bráðum.
Ef af þessu verður þá er það ekki í
fyrsta sinn sem Brooke auglýsir
fatnað fyrir CK því hún prýddi auglýsingar merkisins fyrst fyrir tæpum
fjórum áratugum.
Hin 52 ára gamla Brooke setti sig
í stellingar fyrir CK auglýsingar árið
1980, þá 15 ára gömul. Og fregnir
herma að hún ætli að endurtaka
leikinn innan skamms.
Steve Shiffman, forstjóri tískuhúss
Calvin Klein, greindi nýverið frá því
í viðtali við New York Post að samstarf við Brooke væri í kortunum
en gat hvorki gefið nákvæma tímasetningu né nánari upplýsingar.
Nú geta aðdáendur Brooke
Shields bara beðið spenntir eftir
að sjá hana rifja upp gamla Calvin
Klein-takta. - gha

37

ÁR ERU LIÐIN FRÁ ÞVÍ AÐ
BROOKE SHIELDS PRÝDDI AUGLÝSINGAR CALVIN KLEIN.

Þórður Ingi Jónsson, eða Lord Pusswhip, heldur Stage Dive Fest til að koma ungum og efnilegum tónlistarmönnum á framfæri. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Neðanjarðarsenan tekin
fyrir í tónleikaröð
Stage Dive Fest verður haldin í fimmta
sinn nú í kvöld á
skemmtistaðnum
Húrra. Fram koma
ungir og efnilegir
tónlistarmenn.

HEFUR ÞÚ PRÓFAÐ
CURCUMIN?

Gullkryddið sem hefur reynst
þúsundum landsmanna vel.

Curcumin
„Gullkryddið“
er margfalt
áhrifameira
en Túrmerik!
„Ég mæli tvímælalaust með vörunum frá
Natural Health Labs.“
Helga Lind
– Pilateskennari
og einkaþjálfari

Bætiefnin innihalda hvorki rotvarnarefni né fylliefni og eru án allra aukaefna.

Fæst í öllum helstu apótekum,
heilsuverslunum og heilsuhillum stórverslana.
Kynntu þér málið á www.balsam.is

S

tage Dive Fest er tónleikaröð sem er haldin á Húrra
nú í fimmta sinn, og tilgangurinn er að styðja
við unga tónlistarmenn
í neðanjarðarsenunni í
Reykjavík, helst í rapp- og raftónlist
þó það sé ekki krafa,“ segir Þórður
Ingi Jónsson, eða Lord Pusswhip,
aðstandandi Stage Dive Fest sem eins
og hann segir er nú haldin í fimmta
sinn á skemmtistaðnum Húrra.
Þetta kvöld kemur Lord Pusswhip
fram sjálfur ásamt Countess Malaise

TILGANGURINN ER AÐ
STYÐJA VIÐ UNGA
TÓNLISTARMENN Í NEÐANJARÐARSENUNNI Í REYKJAVÍK.
en þau hafa verið að sjóða saman
görótta hiphop-blöndu upp á síðkastið. Í febrúar á þessu ári gaf Lord
Pusswhip út mixteipið Lord Pusswhip is Dead þar sem hann gerir
upp feril sinn síðustu fimm árin.
Countess Malaise er listamannsnafn
Dýrfinnu Benita en hún hefur verið

nokkuð iðin við kolann á árinu og
gaf meðal annars út lagið Skip a Case.
Ásamt Malaise og Pusswhip spilar
Kuldaboli mínímalíska synthatóna
sem gætu kveikt vetrarfíling í brjósti
gesta svona í miðjum júní, Andsetinn kemur fram – drungalegur
neðanjarðarrappari og m e g e n,
elektrónískt dúó sem er nýkomið
af Secret Solstice hátíðinni og má
alveg gera ráð fyrir því að þeir verði
alveg funheitir og snúi tökkunum af
mikilli lipurð. Leikar hefjast klukkan
átta. stefanthor@frettabladid.is

Um tvö þúsund þurftu frá að hverfa
Hljómsveitin FM Belfast olli töluverðu öngþveiti í miðri Zürich á
meðan sveitin spilaði á tónleikum í
almenningsgarði í borginni á laugardaginn. Loka þurfti almenningssamgöngum á meðan á tónleikunum
stóð því garðurinn yfirfylltist og um
2.000 manns stóðu í röð fyrir utan og
komust ekki inn sökum plássleysis.
En Lóa Hlín Hjálmtýsdóttir, söngkona FM Belfast, segir gífurlega
mikla stemningu hafa ríkt á tónleikunum. „Garðurinn hefur leyfi fyrir
6.000 manns, ég veit ekki við hverju
þau bjuggust í ár en það var metaðsókn og um 2.000 manns þurftu frá
að hverfa,“ segir Lóa.
„Fjöldinn og stemningin komu
skemmtilega á óvart en það sem kom
okkur mest að óvörum var hversu
breitt aldursbilið var. Þrjár kynslóðir
saman að skemmta sér er ekki það
sem við erum vön á hátíðum úti.“
Hvað er svo fram undan? „Tón-

FM Belfast hélt uppi stuðinu. MYND/STEFAN TSCHUMI

leikar í Havaríi hjá Prins Póló ættinni, spilerí og fjör á sumarfestivölum í Evrópu, ný plata í október og
svo er Borko að fara að giftast Birnu
sinni um miðjan júlí í Trékyllisvík,“
útskýrir Lóa. – gha

MIKILL FJÖLDI MÆTTI
TIL AÐ DANSA VIÐ
HRESSA TÓNA FM BELFAST.

Meira puð
MIÐVIKUDAGUR
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HEIMILIÐ

og vesen áður fyrr

Í dag er haldið upp
á 75 ára afmæli
Coca-Cola á Íslandi,
áður Vífilfells. Vigdís Ólafsdóttir er
ein þeirra sem hafa
starfað hjá fyrirtækinu heillengi, eða í 51
ár nánar tiltekið.

É

g byrja 16 ára hjá
Smjörlíki sem síðan
varð Sól Víking. Sól
Víking sameinast svo
Vífilfelli árið 2001. Þá
fer ég upp eftir. Ég er
svo sem búin að vera í fullt af störfum þó að ég sé búin að vinna hjá
einu fyrirtæki þannig lagað. Þetta
er þá 51 ár, þakka þér fyrir,“ segir
Vigdís Ólafsdóttir og hlær. Hún
hefur starfað í fyrirtækinu í hálfa
öld, hvorki meira né minna.
Spurð út í hvað það sé sem hefur
helst breyst segir hún: „Það var
miklu meira unnið með handafli
áður fyrr. Og þetta var kannski
meira puð og vesen heldur en er
í dag,“ segir Vigdís sem starfaði
áður fyrr í framleiðslu en starfar í
dag í móttökunni hjá Coca-Cola á
Íslandi og tekur á móti öllum þeim
sem heimsækja fyrirtækið. Vigdís
sinnir ýmsum verkefnum, svarar
í símann, tekur á móti gestum og
sinnir pappírsvinnu. „Ég myndi
segja að það væri rólegra í dag,
svona líkamlega.“

Síðumúla 30 - Reykjavík
Hofsbót 4 - Akureyri

Vigdís, önnur frá vinstri, segir góðan anda ríkja innan fyrirtækisins.

ÞAÐ VAR MIKLU
MEIRA UNNIÐ MEÐ
HANDAFLI ÁÐUR FYRR. OG
ÞETTA VAR KANNSKI MEIRA
PUÐ OG VESEN HELDUR EN ER Í
DAG.

„Maður er náttúrulega að komast á aldur, þannig að maður veit
ekki hvað maður mun vinna mikið
lengur hjá Coca-Cola á Íslandi.
Hvað maður treystir sér til að vera
mikið áfram. Það kemur bara í

ljós,“ útskýrir Vigdís og tekur fram
að henni hafi líkað vel í vinnunni í
gegnum tíðina.
Á morgun verður uppákoma í
fyrirtækinu í tilefni 75 ára afmælisins. „En ég er í fríi og er úti á landi.
Þannig að ég missi af partíinu.“
Meðfylgjandi mynd er svo tekin
á degi Bleiku slaufunnar. „Þá
höfum við í þjónustuverinu reynt
að mæta bleikklæddar og gert
okkur dagamun. Það er góður andi
og gott fólk að vinna í fyrirtækinu,
það vantar ekki.“
Til gamans má geta að í upphafi, árið 1942, voru starfsmenn
Vífilfells 14 talsins. Síðan þá hefur
fyrirtækið vaxið og dafnað og í dag
starfa um 170 starfsmenn hjá CocaCola á Íslandi.

Lodge járnpanna, 26 cm
Verð 8.900 kr.

gudnyhronn@365.is

INNRÉTTINGAR TIL SÖLU
INTERSPORT ER AÐ LOKA
OG ALLAR INNRÉTTINGAR,
GÍNUR OG STANDAR ERU
TIL SÖLU.
Áhugasamir hafi samband við Svein
sveinn@intersport.is

laugavegi 47

www.kokka.is

kokka@kokka.is

VIÐ
SJÁUM
UM
VIÐHALD OG VIÐGERÐIR
Á KÆLI- OG FRYSTIKERFUM

Rauðagerði 25 - 108 Reykjavík
Sími: 517 0900 / 777 1901
www.kaelivirkni.is
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Hefst
í dag

Sumar
útsalan
ALLT AÐ

60%
Ótrúleg útsala í
fjórum DORMA
búðum

Sumar 60%
útsala
ALLT AÐ

Afgreiðslutími Rvk
Mánudaga til föstudaga kl. 10–18
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorgi)

AFSLÁTTUR

PURE COMFORT

Fibersæng & fiberkoddi

NATURE’S SUPREME
heilsurúm m/Cassic botni

Koddi – fullt verð: 3.900 kr.
Afsláttarverð: 1.950 kr.
Sæng – fullt verð: 9.900 kr.
Afsláttarverð: 4.950 kr.

• Svæðaskipt
pokagormakerfi
• Burstaðir stálfætur
• Sterkur botn
2
• 320 gormar pr. m
• Vandaðar kantstyrkingar

Nature’s SUPREME
160 x 200 cm
Fullt verð: 134.900 kr.

ÚTSALA

50%

ÚTSALA

AFSLÁTTUR

Sæng + koddi

Aðeins 6.900 kr.
Smáratorg | Holtagarðar | Akureyri | Ísafjörður

Aðeins 94.430 kr.

30%

AFSLÁTTUR

Val um svart eða hvítt PU leður
eða grátt áklæði á Classic botni.

af 160 x 200 og
180 x 200 cm

Nature’s SUPREME
180 x 200 cm
Fullt verð: 149.900 kr.

Aðeins 104.930 kr.

www.dorma.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

www.dorma.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Eru alltaf í klappliðinu
MYND/MAGNEA SINDRADÓTTIR

og standa saman
Hönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir og Elísabet Gunnarsdóttir,
eigandi Trendnet.is, sameinuðu krafta sína og eru að senda frá sér
boli með jákvæðum skilaboðum. Með verkefninu ætla þær að
leggja Kvennaathvarfinu lið og vekja fólk til umhugsunar.

AFSLÁTTUR

Útsölubæklingurinn
okkar fylgir
Fréttablaðinu í
dag og þú
finnur hann
einnig á
dorma.is

Rakel Tómasdóttir, Andrea Magnúsdóttir, Elísabet Gunnarsdóttir og Aldís Pálsdóttir skipa teymið á bak við verkefnið.

V

erkefnið er hugarfóstur okkar Elísabetar Gunnarsdóttur en við erum
búnar að þekkjast
lengi og búnar að
ganga með hugmyndina í maganum í þó nokkurn tíma,“ útskýrir
fatahönnuðurinn Andrea Magnúsdóttir en hún og Elísabet eru að
senda frá sér boli sem hafa boðskap.
„Við Elísabet eigum það sameiginlegt að vera jákvæðar og drífandi, við þekkjum margar ótrúlega flottar konur og erum alltaf
í klappliðinu. Okkur þykir miður
að sjá hvað fólk leyfir sér stundum
að segja um annað fólk, og þá sérstaklega á netinu. Við fullorðna
fólkið megum ekki gleyma okkur
og þurfum að muna að við erum
fyrirmyndir komandi kynslóða.
Hvernig viljum við hafa þetta?
Okkar er valið og við veljum að
standa saman, hjálpa hver annarri
og styðja hver aðra,“ segir Andrea
en bolirnir sem þær vinkonur eru
að senda frá sér eru prýddir orðunum „Konur eru konum bestar“.
Bolirnir eru svar við leiðinlegri
tuggu sem flestir ættu að hafa heyrt:
„Konur eru konum verstar.“
Spurð út í hvort hún heyri fólk oft
fara með þessa neikvæðu setningu
segir Andrea: „Ég ætla að velja að
segja „nei“ við þessari spurningu af
því að við erum nefnilega formlega
hættar og búnar að breyta þessu í:
„Konur eru konum bestar“.“

Vonast til að eiga nógu marga boli
Andrea og Elísabet sameinuðu
krafta sína. „Fljótlega bættust í
teymið snillingarnir Aldís Pálsdóttir og Rakel Tómasdóttir. Aldís
er ljósmyndari og svo margt fleira
og Rakel er grafískur hönnuður en
hún hannaði letrið á bolnum. Við
erum sérstaklega glaðar með það
að geta státað okkur af Silktype,
alíslensku letri.“

Andrea Magnúsdóttir hlakkar til
að sjá fólk nota
myllumerkið
#Konurerukonumbestar.
MYND/ALDÍS PÁLSDÓTTIR

OKKUR ÞYKIR
MIÐUR AÐ SJÁ
HVAÐ FÓLK
LEYFIR SÉR
STUNDUM
AÐ SEGJA UM
ANNAÐ FÓLK,
OG ÞÁ SÉRSTAKLEGA Á
NETINU.
Bolirnir fara í sölu á morgun,
fimmtudaginn 22. júní. „Viðtökurnar hafa farið fram úr vonum okkar
og við krossum bara putta og vonumst til að eiga bol handa öllum,“
segir Andrea sem er afar spennt
fyrir verkefninu.
Allur ágóði sölunnar rennur til
Kvennaathvarfsins. „Bolirnir verða
seldir hjá í AndreA á Laugavegi og
við opnum dyrnar klukkan 17.00 á
morgun.“
Útkoma samstarfs þeirra Andreu,
Elísabetar, Rakelar og Aldísar er
hvítur stuttermabolur með svörtu
letri, fyrir utan bókstafinn B, hann
er rauður. Og Andrea segir ekkert

vandamál að stílisera hann á flottan
hátt. „Þessi bolur er svo flottur og
ég þarf alveg að halda í mér að vera
ekki í honum í dag, ég verð að spara
hann fram á fimmtudag,“ segir hún
og hlær. „Hann er flottur við gallabuxur, við víðar buxur, undir leðurjakka og kápur … ég held að hann sé
í alvörunni flottur við allt.“
Að lokum vill Andrea hvetja
alla sem kaupa sér bol til styrktar
Kvennaathvarfinu að birta mynd
af sér í bolnum á samfélagsmiðlum
og nota myllumerkið #Konurerukonumbestar. „Þannig getið þið
dreift boðskapnum.“
gudnyhronn@365.is
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FULLBÚIÐ

Á ÓMÓTSTÆÐILEGU SUMARVERÐI
LG 43UH668V
43“ Ultra háskerpu snjallsjónvarp,
1200Hz PMI. 4K uppskölun, harman/
kardon hátalarakerfi, 2xUSB og 3
HDMI tengi. App fyrir Apple eða
Android. Magic remote fylgir.

89.990. kr

LG 49UH668V
49“ Ultra háskerpu snjallsjónvarp,
1200Hz PMI. 4K uppskölun, harman/
kardon hátalarakerfi, 2xUSB og 3
HDMI tengi. App fyrir Apple eða
Android. Magic remote fylgir.

99.990. kr

LG 55UH668V
55“ Ultra háskerpu snjallsjónvarp,
1700Hz PMI. 4K uppskölun, harman/
kardon hátalarakerfi, 2x USB og
3 HDMI tengi. App fyrir Apple eða
Android. Magic remote fylgir.

119.990. kr

LG 65UH668V
65“ Ultra háskerpu snjallsjónvarp,
1700Hz PMI. 4K uppskölun, harman/
kardon hátalarakerfi, 2x USB og
3 HDMI tengi. App fyrir Apple eða
Android. Magic remote fylgir.

179.990. kr

BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18

Síðumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.
Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifingu.

mest lesna dagblað landsins.

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

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

BAKÞANKAR

Kristínar
Ólafsdóttur

Faraldur
krílanna

Þ

að er skelfilega langvinn og
harðsvíruð pest að ganga.
Hún leggst bara á stelpur og
nú virðist hún enn fremur bara
leggjast á stelpur í mínu nærumhverfi. Stelpur á mínum aldri. Vinkonur mínar algjörlega stráfalla.
Á hverjum gefnum tímapunkti er
bara ein spurning sem gildir: Hver
er næst?
Þær eru sko allar óléttar, jafnöldrur mínar. Það geisar faraldur.
Það er verið að smita þær með
börnum.
Og maður einhvern veginn getur
ekki blikkað augunum eða tekið
sopa af kaffinu sínu eða lækað
fyrstu sónarmynd á Instagram fyrr
en önnur opinberun er komin á
snjallmiðlana. „Lítið kríli á leiðinni
í október! Við erum í skýjunum!“
Það gildir nefnilega vandlega
kóreógraferuð tilkynningarskylda.
Bleikum og fínlega prjónuðum,
örsmáum skóm tyllt ofan á hvítan
blúndudúk. Samfella sem enginn
hefur enn þá farið í og á stendur
„Pabbi minn er STERKARI en
pabbi ÞINN.“ Og meðfylgjandi er
enn ein svarthvíta myndin af leginu
í stelpu sem var með manni í 10.
bekk í Hagaskóla og maður sér
móta fyrir kunnuglegum, móðukenndum molanum. Eins og baun.
Það er sko kríli á leiðinni.
Hið alversta er að það er ekki
lengur sjokkerandi að Telma,
jafnaldra mín á myndlistarnámskeiðinu sumarið 2005 sem boraði
alltaf svo mikið í nefið, ætlar að
eignast barn eftir þrjá mánuði.
Telma er allt í einu orðin passlega
gömul.
Sannleikurinn er þess vegna sá
að ég, Kristín Ólafsdóttir, er líka
komin á barneignaraldur. Og það
er óhugnanlegt. Eða kannski er ég
bara bitur yfir því að enginn hefur
enn viljað eignast kríli með mér.
Kannski.

WOW Cyclothon
METÞÁTTTAKA Í MÖGNUÐUM HJÓLREIÐAVIÐBURÐI
WOW Cyclothon er stærsta götuhjólreiðakeppni
á Íslandi og hefur verið haldin árlega frá 2012.
Þessi einstaki viðburður sameinar stórbrotna

1.344

keppendur

náttúru, keppni, samkennd, þrautseigju og
OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN
Í ENGIHJALLA,
VESTURBERGI
OG ARNARBAKKA

liðsvinnu. Í ár hafa 1.344 keppendur skráð sig
til leiks, 138 lið og fjórir einstaklingar. Fleiri en
nokkru sinni.
Hjólað er hringinn í kringum Ísland, alls 1.358 km.
Keppt er í þremur flokkum: fjögurra, tíu manna
og í flokki einstaklinga. Auk þess er sérflokkur

333 kr
á dag*

fyrir lið Hjólakrafts, sem heldur utan um yngstu
keppendurna.
Liðin keppa sín á milli og safna líka áheitum.
Í ár verður safnað fyrir slysavarnarfélagið
Landsbjörg, sem úthlutar söfnunarfé til

4

138 lið

einstaklingskeppendur

1.358

km

Safnað fyrir
slysavarnarfélagið
Landsbjörg

björgunar– og slysavarnarsveita um allt land.

*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

FYLGSTU VEL MEÐ

WowCyclothon | #wowcyclothon | wowcyclothon.is

