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Októberfest

Finndu okkur á Klassískur Voxis, sykurlaus eða 
sykurlaus með engifer.

SÆKTU RADDSTYRK Í 
ÍSLENSKA NÁTTÚRU

 Voxis hálstöflur
úr íslenskri ætihvönnMARKAÐURINN Vogunarsjóðurinn 

Att estor Capital hefur bætt við sig 
tæplega hálfs prósents eignarhlut 
í Arion banka fyrir rúmlega 800 
milljónir en seljandi bréfanna var 
Kaupþing. 

Sjóðurinn nýtti sér lítinn hluta 
kaupréttar sem hann átti í bank-
anum en eftir kaupin á Att estor 
rúmlega 10,4 prósenta hlut í Arion 
banka.

Samkvæmt heimildum Markað-
arins voru kaupin gerð í því skyni 
að vogunarsjóðurinn og Goldman 
Sachs, sem fara nú með atkvæðarétt 
í Arion banka, ættu í sameiningu 
lítillega stærri hlut í bankanum en 
sem nemur 13 prósenta hlut Banka-
sýslu ríkisins í Arion banka. – hae / 
sjá Markaðinn 

Vogunarsjóður 
bætir við sig í 
Arion banka

Hvað þingmenn Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins pískruðu um í gær skal ósagt látið. Hitt er víst að Sjálfstæðiskonunni Bryndísi Haraldsdóttur og Framsóknarmanninum 
Gunnari Braga Sveinssyni lá mikið á hjarta þegar ljósmyndari leit inn í þingsalinn. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Lilja Alfreðsdóttir hlustuðu á með athygli. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

ATVINNA Sex starfsmenn fara frá 
Samtökum iðnaðarins í tengslum 
við skipulagsbreytingar.  „Það eru 
ekki uppsagnir í öllum tilfellum 
heldur er í sumum tilfellum samið 
um starfslok eða annað þvíumlíkt,“ 
segir Sigurður Hannesson fram-
kvæmdastjóri. 

„Þetta endurspeglar 
áherslubreytingar 
sem eru að verða á 
starfsemi okkar. Við 
fylgjum þeim eftir 
með breytingum á 
skipulagi, með starfs-
mannabreytingum 
og öðrum breytingum 
til þess að geta veitt 
félagsmönnum 
o k k a r  e n n 
betri þjónustu 
og ná enn 
meiri árangri 
en áður.“ – jhh

Sex fara frá SI

Sigurður 
Hannesson

ALÞINGI Fundað var langt fram eftir á 
síðasta þingdegi þessa kjörtímabils. 
Talsverður hiti var í þingmönnum.

Samkomulag hafði náðst um að 
afgreiða breytingar á útlendingalög-
um og að fella ákvæði um uppreist 
æru úr hegningarlögum. Mögulegt 
var að frumvörp félags- og jafnréttis-
málaráðherra um þjónustu við fatlað 
fólk með miklar stuðningsþarfir og 

félagsþjónustu sveitarfélaga næðu 
fram að ganga en á fundi velferðar-
nefndar var ákveðið að málið þyrfti 
lengri þinglega meðferð.

„Nefndin taldi sig þurfa lengri 
tíma en gefinn var samkvæmt sam-
komulagi formanna. Það sem út af 
stendur er fjármögnun málanna,“ 
segir Þorsteinn Víglundsson, ráð-
herra málaflokksins.

Þingfundur hófst á umræðum um 
dagskrárbreytingartillögu Pírata 
sem vildu koma að tímabundnum 
breytingum á breytingaákvæði 
stjórnarskrárinnar. Sú tillaga náði 
ekki fram að ganga. Þrátt fyrir að 
samkomulag hafi náðst um að 
hleypa áðurnefndum frumvörpum 
í gegn tókust þingmenn hart á um 
þau. Mörgum þingmönnum þótti 

meðal annars of stutt skref stigið 
varðandi afnám uppreistar æru og of 
stórt lagalegt tómarúm skapast með 
afgreiðslu frumvarpsins. Mörgum 
lögum þyrfti að breyta strax þegar 
nýtt þing kæmi saman. Einnig var 
deilt um breytingar á útlendinga-
lögum sem breyta ákvæðum um 
málsmeðferðartíma og kemur til 
með að gagnast fjölskyldum sem nú 

þegar eiga mál í kerfinu.
Að fyrstu umræðu lokinni var 

þingfundi frestað og málin send 
til fastanefnda. Fyrirhugað var að 
þeim fundum lyki klukkan níu en 
þeir drógust á langinn. Þingfundi 
var áfram frestað fram eftir kvöldi 
og höfðu engin mál orðið að lögum 
þegar Fréttablaðið fór í prentun.  
– jóe / sjá síðu 6

Samið um að tvö mál kæmust í gegn
Hart var tekist á á Alþingi á síðasta þingfundi fyrir kosningar. Ekki tókst að afgreiða frumvörp félags- og jafnréttismálaráðherra um 
þjónustu við fatlað fólk. Aðeins tvö lagafrumvörp voru á dagskránni og fengu efnislega meðferð. Fundað var langt fram eftir.



Veður

Það er útlit fyrir óvenju mikla 
rigningu á Suðausturlandi og Aust-
fjörðum þangað til síðdegis í dag. 
Þessu fylgir allhvöss suðaustanátt, 
vestanvert landið sleppur við 
vindinn. Þurrast verður á Norð-
austurlandi og þar verður jafnframt 
hlýjast, eða 16 stig þegar best lætur. 
SJÁ SÍÐU 16

Veður  Söng gömlu lögin á Dillon

„Stál og hnífur er merkið mitt,“ gæti Bubbi Morthens verið að syngja. Hann spilaði gömlu lögin sín á öldurhúsinu Dillon í gær við góðar undirtektir 
viðstaddra. Bubbi er með röð tónleika á veitingastaðnum í vetur, en þeir næstu fara fram 24. október og 14. nóvember. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARÍNÓ

29. september í 4 nætur
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afsláttur á mann

SAMFÉLAG Guðrún Hrafnsdóttir, 
hrossabóndi á Skeggsstöðum og 
eigandi hryssunnar Mósunnar, fékk 
ánægjulegt símtal seint á mánu-
dagskvöld. Þar var henni tjáð að 
búið væri að fara yfir nafnareglur 
WorldFeng og að ekki væri meining-
in að banna nöfn með greini. Mósan 
er því komin inn í gagnabankann og 
gekk Guðrún frá pappírunum í gær.

„Það var hringt í mig og mér tjáð 
að það ætti að leyfa allt íslenskt, 
jafnvel þótt það væri með greini. 
Það á að taka strangt á erlendum 
nöfnum og sum þurfa að fara í 
skoðun hjá nefndinni en það á að 
leyfa nöfn með greini,“ segir Guð-
rún sem var eðlilega kát og glöð með 
málalyktir.

Hún segist alveg hafa verið til-
búin að fara með málið lengra 
og halda uppi vörnum til að geta 
kallað hryssuna áfram Mósuna. 
Frétt Fréttablaðsins seint í ágúst 
vakti mikla athygli, ekki aðeins 
hér á Íslandi heldur út fyrir land-
steinana. Þannig fjallaði BBC meðal 
annars um málið og útvarpsarmur 
fjölmiðlarisans CBC frá Kanada tók 
málið upp á sína arma.

Nafninu Mósan var hafnað með 
þeim rökum að nöfn með greini 

brytu í bága við íslenska nafna-
hefð og að sérnöfn væru nokkurs 
konar jafngildi orða með greini. 
Hestanafnanefndin, sem tveir aðil-
ar sitja í, var sett á laggirnar af illri 
nauðsyn. Nánast allir hestaeigendur 
nefndu hrossin sín góðum og gild-
um íslenskum nöfnum en ekki allir. 
Sumir gáfu íslenskum hrossum klúr 
nöfn og með ruddalegri merkingu 
og því var ákveðið að grípa inn í.

„Ég er sátt og bakka bara út úr öllu 
enda fullnaðarsigur,“ segir Guðrún 
hress og kát sem fyrr. 
benediktboas@365.is

Fengu leyfi til að gefa 
hryssu nafnið Mósan
Hryssan Mósan fær að 
heita því nafni en Guð-
rún Hrafnsdóttir, hrossa-
bóndi á Skeggsstöðum 
og eigandi hryssunnar, 
fékk staðfestingu á því á 
mánudagskvöld. Hesta-
nafnanefnd WorldFeng 
hafði áður hafnað nafn-
inu á þeirri forsendu að 
það væri með greini.

Hryssan Mósan gengur hér í forustu með öðrum hrossum frá Skeggsstöðum. 
Hún er þriggja vetra, móálótt að lit. MYND/SKEGGSSTAÐIR

Geta breytt nafni 
þangað til hross er sýnt

Hestaeigendur geta skráð nafn 
á hross sín í WorldFeng. Nafni á 
hrossi er hægt að breyta þangað 
til hrossið hefur verið sýnt í kyn-
bótadómi eða tekið þátt í keppni 
sem er skráð í WorldFeng. Þá er 
ekki hægt að breyta nafni eftir 
að hrossið hefur eignast skráð 
afkvæmi. Hestaeigendur geta 
haft nafnabanka WorldFeng til 
viðmiðunar við nafngjöf, en vilji 
þeir nefna hrossið öðru nafni er 
hægt að sækja um leyfi fyrir því. 
Sé nafnið samþykkt er því bætt í 
nafnabankann.

Fréttir af baráttu fyrir 
nafni hryssunnar vöktu 
heimsathygli.

VIÐSKIPTI Húseignirnar að Staðar-
felli  á Fellsströnd, sem hýst hafa 
starfsemi SÁÁ undanfarna ára-
tugi, hafa verið settar á sölu. 

Það eru samtals fimm byggingar 
sem hýst hafa starfsemi SÁÁ frá 
árinu 1980. Þar er um að ræða 750 
fermetra skólabyggingu frá 1912, 
íbúðarhús með þremur íbúðum 
frá 1969, íbúðarhús með tveimur 
íbúðum frá 1971, véla- og verkfæra-
geymslu frá 1955 og geymsluhús-
næði með kæligeymslu og þurrk-
svæði frá 1948. 

Ríkiskaup óskuðu eftir tilboðum 
í eignirnar en tilboðsfrestur hefur 
verið auglýstur til 9. október. 
– jhh

Staðarfell 
sett á sölu

SÁDI-ARABÍA Sádiarabískar konur 
munu frá og með júní á næsta ári 
geta tekið bílpróf og fengið leyfi til 
að aka bifreið. Þetta felst í konung-
legri tilskipun sem kunngjörð var í 
gær í beinni útsendingu í ríkissjón-
varpi landsins.

Sádi-Arabía hefur lengi verið 
eina landið í veröldinni þar sem 
konum hefur verið meinað að aka 
bíl. Bannið hefur löngum þótt hið 
vandræðalegasta fyrir stjórnvöld 
og þótt skaða ímynd landsins.

Markmiðið er þó ekki eingöngu 
að bæta ímyndina heldur einnig 
efnahag landsins. Stjórnvöld hafa 
hvatt konur til að fara meira út á 
atvinnumarkaðinn. Kostnaðurinn 
sem hlýst af því að ráða einkabíl-
stjóra hefur hingað til virkað letj-
andi. Breytingarnar eiga að bæta 
það ástand. – jóe

Konur fá loks  
að taka bílpróf  
í Sádi-Arabíu

NOREGUR Fréttastofan Norsk Tele-
grambyrå (NTB) sendi fyrir mistök 
fréttaskeyti á alla helstu fjölmiðla 
Noregs þess efnis að Haraldur Nor-
egskonungur væri látinn. Þremur 
mínútum seinna var fréttaskeytið 
dregið til baka.

„Sorg ríkir í Noregi. Haraldur 
fimmti Noregskonungur er látinn, 
xx að aldri. Konungurinn lést xxxx 
(dagur/dagsetning) (á heimili, spít-
ala eða þvíumlíkt) kl. xxx.“

Svo hljóðaði fréttaskeytið en NTB 
þjónustar allar helstu fréttastofur 
Noregs. Skeytið var sent til fjölmiðla 
klukkan 12.06 að norskum tíma en 
þremur mínútum síðar barst nýtt 
skeyti þar sem fregnir af andláti 
Noregskonungs voru dregnar til 
baka. 

„Þetta voru mistök og auðvitað 
átti þetta ekki að birtast,“ segir Ole 
Bjellaanes, ritstjóri NTB – tpt

Röng frétt  
af andláti
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Aukahlutapakki að verðmæti 728.000 kr. fylgir Land Cruiser 150 Black:
GoodYear heilsársdekk, 18" BLACK álfelgur, hliðarlistar með krómi, hlíf á afturstuðara, krómhlíf á spegla, 
toppgrindarbogar, húddhlíf, krómlisti á afturhlera, gluggavindhlífar og krómstútur á púst.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Um glæsileika Land Cruiser er engum blöðum að fletta og nú kynnum við hinn margrómaða töffara 
í margkrómaðri sérútgáfu – Land Cruiser 150 Black. Þessi eitursvali Land Cruiser er prýddur krómi 
á alla kanta og kolsvörtum 18" álfelgum sem lyftir glæsileikanum í nýjar hæðir. Og það er svalt 
á toppnum. Ekki hverfa í skuggann. Komdu og reynsluaktu Land Cruiser 150 Black.
 
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Black-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

 3+2 ÁBYRGÐ ÁBYRGÐ

A Ð R I R  H V E R FA  Í  S K U G G A N N  A F

Verð frá: 8.110.000 kr.



LANDBÚNAÐUR Afurðastöðvarnar 
halda bændum í hengingaról, segir 
bálreiður bóndi á Norðurlandi sem 
sér fram á að fá 830 þúsund krónum 
minna fyrir 260 lömb í ár en í fyrra.

Mikil ólga er meðal bænda vegna 
kjaraskerðingar sem þeir verða fyrir 
vegna ákvörðunar afurðastöðva um 
að lækka greiðslur til bænda um 35 
prósent frá árinu í fyrra þegar lækk-
unin nam þó rúmum 10 prósentum.

Eyjólfur Ingvi Bjarnason, for-
maður Félags sauðfjárbænda í Dala-
sýslu, sagði í kvöldfréttum Stöðvar 

2 á mánudag að það stefndi í gjald-
þrotahrinu og byggðahrun þar sem 
tekjur bænda í Dalabyggð hefðu 
hrunið um 160 milljónir á tveimur 
árum. Þar tók hann sem dæmi að 
frá afurðastöð fái hann í dag 360 
krónur fyrir kílóið og 550 krónur 
frá ríkinu í gegnum búvörusamning. 
Upp á vanti 290 krónur til að mæta 
1.200 króna framleiðslukostnaði 
við hvert kíló lambakjöts. Bændur 
standi frammi fyrir því að vera 
tekjulausir í ár. 

Eyjólfur Ingvi óttast að upplausn í 

stjórnmálum komi í veg fyrir nauð-
synlegar aðgerðir til að bregðast við 
ófremdarástandi. Ástandið er víða 
slæmt.

Bóndi á Norðurlandi sem Frétta-
blaðið ræddi við baðst undan því að 
koma fram undir nafni af ótta við 
að verða úthýst hjá afurðastöðvum. 
Segir hann ótta bænda við að stíga 
fram og gagnrýna núverandi fyrir-
komulag til marks um það kverka-
tak sem stöðvarnar hafi á stéttinni, 
sem eigi allt sitt undir að geta slátr-
að hjá þeim. Stöðvarnar hafi kýlt 

niður verðið á fölskum forsendum.
„Ég slátraði 260 lömbum fyrir ári 

síðan, haustið 2016. Ég geri ráð fyrir 
að slátra sama fjölda núna og ég er 
búinn að slátra um helmingnum og 
fá skrá yfir verðgildi þess sem ég er 
búinn að slátra. Samkvæmt útreikn-
ingum mínum fæ ég 830 þúsund 
krónum minna fyrir þessi 260 lömb 
í ár en í fyrra en þá var þó 10 pró-
senta skerðing.“ Hann segir muna 
um minna hjá sauðfjárbændum.

„Þetta er eiginlega bara svaka-
legt.“ – smj

Bálreiður bóndi segir afurðastöðvar halda bændum í hengingaról

Sauðfjárbændur eru verulega uggandi 
yfir framtíð sinni FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

UMHVERFISMÁL Botndýralíf í Pat-
reksfirði hefur tekið miklum 
breytingum vegna uppsafnaðs líf-
ræns úrgangs frá laxeldi við Hlaðs-
eyri. Sýnatökur síðastliðinn vetur 
benda til mikillar uppsöfnunar líf-
ræns úrgangs sem berst síðan með 
straumum inn fjörðinn. Brenni-
steinsfnykur var af þeim setlögum 
sem rannsökuð voru. Um 3.500 
tonn voru í kvíunum þegar mest 
var. Arnarlax ætlar að færa kví-
arnar annað.

Arnarlax óskaði eftir botnsýna-
töku við Hlaðseyri í Patreksfirði á 
síðasta ári og vann Náttúrustofa 
Vestfjarða rannsóknina. Fyrirtækið 
var að reyna að fá alþjóðlega ASC-
vottun sem er vottun fyrir ábyrgt 
og sjálfbært fiskeldi í sjó. Fyrir-
tækið stóðst ekki kröfur staðalsins. 
Svæðið sem kannað var samanstóð 
af tíu kvíum, samtals rúmum fimm 
hundruð metrum í þvermál.

Í niðurstöðum sýnatökunnar 
segir að dreifing lífræns úrgangs 
hafi ekki verið jöfn umhverfis 
kvíarnar og að brennisteinslykt 
hafi verið af setlögum sem tekin 
voru upp úr sjó. Brennisteinslykt 
gefur til kynna uppsöfnun lífræns 
úrgangs við kvíarnar og umhverfis 
þær.

Einnig kemur fram að straumur 
virtist flytja lífrænan úrgang inn 
fjörðinn í stað þess að ýta honum 
út fjörðinn. Ef áfram heldur sem 
horfir mun lífrænn úrgangur safn-
ast saman innar í Patreksfirði og 
valda frekari mengun þar.

Einnig kom fram mikil einsleitni 
í botndýraflóru við sumar kvíar og 
innst í firðinum. „Þegar botndýra-

samfélög í þessari athugun eru 
borin saman við þau sem fundust 
við athuganir sem gerðar voru áður 
en fiskeldi byrjaði sést að margar 
tegundir finnast ekki lengur á fisk-
eldissvæðinu,“ segir í skýrslunni. 
„Þetta staðfestir niðurstöður hvíld-
arsýnatöku sem bentu til að svæðið 
hefði ekki fengið nógan tíma til að 
jafna sig eftir síðasta eldistímabil.“

Kristian Matthíasson, forstjóri 
Arnarlax, segir það á hreinu að 
Arnarlax muni ekki setja út fisk 
aftur á þessum stað. Kvíarnar verði 
færðar. „Við erum búin að slátra 
úr kvíunum og munum svo setja 
kvíarnar annað. Þessi staðsetning 
uppfyllir ekki þau skilyrði sem við 
setjum umhverfinu okkar,“ segir 
Kristian.  sveinn@frettabladid.is

Uppsafnaður úrgangur frá 
laxeldi fækkar botndýrum
Laxeldi Arnarlax við Hlaðseyri í Patreksfirði hefur verið slegið af og fiskur verður ekki settur í kvíarnar. 
Uppsafnaður lífrænn úrgangur mikill og flyst með straumum inn fjörðinn. Botndýralíf er fátækara inni í 
firðinum og við kvíar sökum lífræns úrgangs. Búið er að slátra fiski úr kvíunum og þær verða fluttar annað. 

Gífurleg uppbygging hefur orðið á sunnanverðum Vestfjörðum vegna laxeldis. FRÉTTABLAÐIÐ/EGILL AÐALSTEINSSON

Við erum búin að 
slátra úr kvíunum 

og munum svo setja kvíarnar 
annað. 
Kristian Matthíasson,  
forstjóri Arnarlax

FINNLAND Finnsk yfirvöld hafa nú 
fetað í fótspor danskra yfirvalda og 
leyfa ræktun skordýra til manneldis 
og sölu á þeim. Í Svíþjóð er þrýsting-
ur á matvælastofnunina þar í landi 
að leyfa slíkt hið sama. Sænsk fyrir-
tæki eru hrædd um að missa af lest-
inni ef matvælastofnunin fer ekki að 
túlka reglurnar eins og grannlöndin.

Frá og með 2018 verður bannað 
að selja og rækta skordýr nema 
framkvæmdastjórn Evrópusam-
bandsins hafi samþykkt framleiðsl-
una. Í þeim löndum þar sem þetta 
er þegar leyft þarf ekki að sækja um 
leyfi fyrr en árið 2020.  – ibs

Finnar leyfa 
sölu skordýra  
til manneldis

EFNAHAGSMÁL Útlit er fyrir að hag-
vöxtur á þessu ári verði 4,5 prósent, 
að mati Íslandsbanka. Jón Bjarki 
Bentsson, aðalhagfræðingur bank-
ans, kynnti hagvaxtarspá bankans 
í gær. Vöxturinn í fyrra var 7,4 pró-
sent en á næsta ári er gert ráð fyrir 
að hann verði 2,8 prósent.

Íslandsbanki telur að aukin 
umsvif heimilanna verði helsti 
burðarás vaxtar á spátímanum. 
Einkaneysla og íbúðafjárfesting 
taki þar við af þjónustuútflutningi 
og fjárfestingu atvinnuvega.

Íslandsbanki telur allgóðar líkur 
á að hin margumtalaða en sjaldséða 
mjúka lending muni 
einkenna lok yfir-
standandi hag-
sveiflu á Íslandi í 
þetta skiptið.
– jhh

Býst við mjúkri 
lendingu

Jón Bjarki Bents-
son, aðalhag-
fræðingur 
Íslands-
banka

HÚSNÆÐISMÁL Áttatíu prósent alls 
nýs íbúðarhúsnæðis frá hruni fjár-
málakerfisins árið 2008 hafa verið 
byggð á höfuðborgarsvæðinu. 
Algjört frost hefur verið í byggingum 
nýrra íbúða utan stórhöfuðborgar-
svæðisins ef Akureyri er frátalin. Á 
sama tíma segjast sveitarstjórnar-
menn finna fyrir áhuga fólks á að 
flytja í landsbyggðirnar en húsnæði 
skortir.

Þetta var meðal þess sem kom 
fram á fundi Íbúðalánasjóðs um hús-
næðismál í landsbyggðunum sem 
haldinn var í Háskólanum á Akur-
eyri. Þar kom fram að húsnæðis-
skortur væri mjög mikill fjarri höfuð-
borginni í hinum dreifðu byggðum 
landsins en lítið sem ekkert framboð 
væri af húsnæði.

„Það er skortur á húsnæði hjá 
okkur í Húnaþingi vestra,“ segir 
Guðný Hrund Karlsdóttir sveitar-
stjóri. „Það gengur til að mynda 

erfiðlega að manna starfsfólk í okkar 
sveitarfélagi. Fólk vill koma og vinna 
í sveitarfélaginu og vinnu er að hafa. 
Hins vegar getur það ekki komið 
því það er skortur á húsnæði. Okkar 
vandi er síður en svo einsdæmi.“

Sveitarfélög landsins vinna nú að 
húsnæðisáætlun sem mun hjálpa 
Íbúðalánasjóði mjög við greiningu 
á vandanum. Húsnæðisþing sveitar-
félaganna er áformað um miðjan 
næsta mánuð þar sem sveitarfélög 
munu ráða ráðum sínum.

Illugi Gunnarsson, formaður 
stjórnar Byggðastofnunar, segir 
tækifæri fyrir stofnunina og Íbúða-
lánasjóð að vinna nánar saman að 
kortlagningu málaflokksins í heild 
og skoða landið svæðaskipt. Vandi 
svæða sé mismunandi eftir staðsetn-
ingu og því þurfi að afla frekari gagna 
til að geta áttað sig betur á þessum 
mikla húsnæðisvanda í landsbyggð-
unum.  – sa

Ekkert byggt utan höfuðborgarsvæðis

Húsnæðisskortur er ekki einungis 
vandamál á höfuðborgarsvæðinu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Illugi Gunnars-
son, formaður 
stjórnar Byggða-
stofnunar 
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SEVILLA

Frá kr. 83.595 
m/morgunmat
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi.
9. nóvember í 3 nætur.

Hotel 
Bequer

PRAG

LJUBLJANA

VALENCIA

Frá kr. 44.995 
m/morgunmat
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi.
29. september í 4 nætur.

Frá kr. 59.995 
m/morgunmat
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi.
12. október í 3 nætur.

Frá kr. 59.995 
m/morgunmat
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi.
12. október í 4 nætur.

Stökktu

Stökktu

Frá kr.
44.995
m/morgunmat

Skelltu þér í

LISSABON

Frá kr. 89.995 
m/morgunmat
Netverð á mann m.v. 2 í 
herbergi.
16. nóvember í 3 nætur.

Hotel Altis 
Grand

Allt að 13.000 kr. afsláttur á mann

FY
RI

R2 1 
EINNIG

Í BOÐI

Allt að
39.950 kr.

afsláttur á mann

á flugsæti
m/gistingu 

FY
RI

R2 1 

ÁÐUR KR. 
79.900 

NÚ KR. 
39.950FL

UG
SÆ

TI

 Alþjóðleg tískusýning dverga

STJÓRNMÁL „Þetta frumvarp er ekki 
samið í samráði við refsiréttarnefnd 
og hefur ekki verið undir hana 
borið,“ segir Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 
formaður refsiréttarnefndar, um 
frumvarp það sem varð að lögum í 
gærkvöldi um brottfall ákvæða um 
uppreist æru úr almennum heg-
ingarlögum.

Hlutverk refsiréttarnefndar er að 
semja frumvörp á sviði refsiréttar 
að beiðni ráðherra, vera ráðherra til 
ráðgjafar um samningu frumvarpa 
og annarra reglna á sviði refsiréttar, 
veita umsagnir um frumvörp og 
aðrar tillögur er varða refsirétt og 
fylgjast með alþjóðlegri þróun á 
sviði refsiréttar.

Afgreiða þurfti frumvarpið með 
afbrigðum frá þingskaparlögum, 
Lögin gera ráð fyrir að ekki megi 
hefja umræðu um frumvörp fyrr 
en að tveimur nóttum liðnum frá 
framlagningu þeirra. Frumvarpið 
var lagt fram skömmu fyrir upphaf 
þingfundar í gær. Til stóð að afgreiða 
það áður en þingi  yrði slitið, en það 
hafði ekki gerst þegar Fréttablaðið 
fór í prentun. 

Með lagabreytingunni var ein-
göngu lögfestur hluti þeirrar endur-
skoðunar sem dómsmálaráðherra 
hefur boðað að undanförnu. Sam-
kvæmt nýsamþykktum lögum geta 

stjórnvöld ekki lengur veitt upp-
reist æru. Í nýsamþykktum lögum 
er hins vegar ekki fjallað um með 
hvaða hætti sakaferill skuli leiða 
til missis borgaralegra réttinda og 
hvaða skilyrði rétt sé að setja fyrir 
því að einstaklingar öðlist umrædd 
borgararéttindi að nýju.

Í greinargerð frumvarpsins segir 
að óhjákvæmilegt verði að „vinnu 
við heildarendurskoðun verði fram 
haldið og að Alþingi samþykki 
innan tíðar ný lög þar sem afstaða 
er tekin til þeirra álitaefna sem hér 
um ræðir“.

„Þarna er bara einfaldlega verið 
að taka allt út sem vísar til uppreist-
ar æru og á meðan ekki hefur verið 
gengið lengra þá eru þeir sem hafa 
verið sviptir einhverjum réttindum 
bara án úrræða eins og staðan er,“ 
segir Arnar Þór Jónsson, lektor við 
Háskólann í Reykjavík.

Arnar segir almennt vissulega til 
bóta að réttarfarsnefnd og sérfræð-
ingar í refsirétti komi að gerð slíkra 

frumvarpa og að ráðuneytinu hefði 
verið mikill styrkur í því.

 „Maður getur þó ekki með góðu 
móti litið fram hjá því að hér eru 
menn að vinna í kapp við tímann 
og telja sig vafalaust vera að gera 
eitthvert gagn með þessu,“ segir 
Arnar Þór. 

„Á hinn bóginn er augljóslega 
mikilvægt að mál séu skoðuð út 
frá öllum hliðum við undirbún-
ing lagasetningar, en ekki aðeins 
hlið þeirra sem hafa hæst. Þótt sú 
skoðun njóti ef til vill ekki sérstakra 
vinsælda nú leyfi ég mér að minna á 
mikilvægi þess að við flýtum okkur 
hægt í þessum efnum og forðumst 
eftir megni að grafa undan rétt-
arvernd þeirra sem verst standa. 
Ef grannt er skoðað nær sú skuld-
binding réttarríkisins ekki aðeins til 
brotaþola, heldur einnig til þeirra 
sem hafa brotið af sér, tekið út sinn 
dóm og vilja verða gildir samfélags-
þegnar að nýju,“ bætir hann við.
adalheidur@frettabladid.is

Ákvæði um uppreist 
æru afnumið í flýti
Skuldbinding réttarríkisins nær ekki aðeins til brotaþola, heldur einnig til þeirra 
sem hafa brotið af sér og tekið út sinn dóm, segir sérfræðingur í refsirétti. Hann  
lýsir efasemdum um ný lög um afnám uppreistar æru og undirbúning laganna.

Svava Ísfeld 
Ólafsdóttir, for-
maður refsiréttar-
nefndar

Arnar Þór Jóns-
son, lektor við 
lagadeild Háskól-
ans í Reykjavík

 Alþjóðleg tískusýning dverga fór fram í gær. Sýningin fór fram í tengslum við tískuvikuna í París sem 
stendur yfir. Sýningin fer fram árlega og er ætlað að vekja fólk til vitundar um dverga. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA
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Öryggi í sumarbústaðnum
Allir vilja koma að sumarbústaðnum sínum eins og þeir skildu við hann og tryggja öryggi sitt og sinna sem best. 

Því er sjálfsagt að grípa til varúðarráðstafana eins og að nota trausta lása, setja upp þjófavarnarkerfi, slökkvitæki
og að sjálfsögðu reykskynjara. Margs konar öryggisvörur og lásar fást í úrvali hjá Vélum og verkfærum. 

Olympia 9030
þráðlaust þjófavarnarkerfi
• Mjög einfalt í uppsetningu/notkun 
• Fyrir farsímakort (GSM)
• Hringir í allt að 10 símanúmer
• Allt að 32 stk. skynjarar 
• 2 stk. hurða/gluggaskynjarar og fjarstýring fylgir
• Fáanlegir aukahlutir: viðbótarfjarstýringar, glugga/hurða- 
  skynjarar, svæðisskynjarar PIR, reyk- og vatnsskynjarar

Verð: 14.570 kr.

PI
PA
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W
A

Master Lock 5441EURD
lyklageymslubox
sem opnast með farsíma (bluetooth)sem opnast með farsíma (bluetooth)

Verð: 17.980 kr.

Lockitron Bolt
snjalllás
Gerir snjallsímann þinn að 
öruggum lykli til að opna 
fyrir fjölskyldu, vinum eða 
öðrum gestum þegar þér 
hentar og hvaðan sem er.

Verð: 45.880 kr.

Master Lock 4401EURDL
hengilás sem opnast
með farsíma 
Hægt er að miðla aðgangskóða í gegnum 
frítt app og fylgjast með aðgangi.

Verð: 11.656 kr.

LifeSaver 9040TLSB 
reykskynjari
Reykskynjarar 2 stk., jónískir 

Verð: 1.984 kr.

Lockitron Bolt
snjalllás
Gerir snjallsímann þinn að 
öruggum lykli til að opna 
fyrir fjölskyldu, vinum eða 
öðrum gestum þegar þér 
hentar og hvaðan sem er.

Verð: 45.880 kr.

• Gamli lykillinn   
   virkar áfram
• Vatns- og 
   vindvarinn
• WiFi & Bluetooth

Telefunken
hjartastuðtæki AED
Verð: 123.999 kr.Verð: 123.999 kr.

Osec GPN6X 
slökkvitæki
6 lítrar léttvatn
AB eldar

Verð: 5.580 kr.

Kletter-Fix N5
5 m flóttastigi (bruna)
Verð: 14.260 kr.

Einnig fáanlegir 8 metra



SAMBÍA Flugvélin sem hrapaði í 
Sambíu árið 1961 með Dag Hamm-
arskjöld, þáverandi aðalritara Sam-
einuðu þjóðanna, innanborðs var 
trúlega skotin niður. Frá þessu 
greindi The Guardian í gær og vísaði 
í nýja skýrslu sem Mohamed Chande 
Othman, fyrrverandi forseti hæsta-
réttar Tansaníu, vann fyrir Samein-
uðu þjóðirnar. Í frétt blaðsins segir 
að „fjöldi sönnunargagna bendi til 
þess að önnur flugvél hafi grandað 
flugvél Hammarskjölds“.

Hammarskjöld var á leiðinni 
til Austur-Kongó árið 1961 til að 
koma á friði milli uppreisnarmanna 
í Katanga-héraði og ríkisstjórnar 
landsins.

Á meðal þess sem rannsóknin 
leiddi í ljós er að Frakkar hafi séð 
Katanga-liðum fyrir þremur orrustu-
flugvélum. Jafnframt hafi belgískur 
flugmaður verið málaliði Katanga-
liða og flogið flugvélum þeirra. Hann 
hafi skotið viðvörunarskotum í átt 
að flugvél Hammarskjölds en óvart 
hæft væng hennar. – þea

Telja að skotið 
hafi verið á vél  
Hammarskjölds 

Dag Hammarskjöld.

TYRKLAND Kosningarnar um sjálf-
stæði íraskra Kúrda sem haldnar 
voru á mánudag eru svik og gætu 
orðið til þess að þjóðflokkurinn 
svelti. Þetta sagði Recep Tayyip 
Erdogan, forseti Tyrklands, í gær.

Kosningarnar voru haldnar í 
óþökk Íraksstjórnar sem og flestra 
bandamanna hennar í baráttunni 
gegn Íslamska ríkinu, þar með talin 
eru Bandaríkin og Tyrkland. Ein-
ungis höfðu um tíu prósent atkvæða 
verið talin í gær. Þá benti allt til yfir-
gnæfandi sigurs sjálfstæðissinna 
enda var hakað við já á 93,29 pró-
sentum talinna kjörseðla. Kjörsókn 
er sögð um 72 prósent.

Passar það ágætlega við yfirlýsta 
stefnu flokka á héraðsþingi Íraska 
Kúrdistan. Þar hafa tveir flokkar 
lagst gegn sjálfstæði með samanlagt 
þrjá þingmenn. Hins vegar styðja 
tólf flokkar sjálfstæði með saman-
lagt 105 þingmenn.

Fjöldi Kúrda býr einnig í Tyrk-
landi og hafa þeir lengi deilt við 
yfirvöld í Tyrklandi. Erdogan var 
því harðorður í garð íraskra Kúrda í 
gær. Sagði hann að allar mögulegar 
aðgerðir, hernaðarlegar jafnt sem 
efnahagslegar, kæmu til greina til 
að tryggja öryggi Tyrkja.

Tyrklandsforseti hafði áður 
hótað því að koma í veg fyrir olíu-
flutninga Kúrda sem og að skera á 
alla birgðaflutninga til Íraska Kúr-
distan frá Tyrklandi. Það gæti leitt til 
þess að íraskir Kúrdar myndu svelta. 
„Ákvörðunin um að halda þessar 

kosningar, sem var tekin án sam-
ráðs, telst til svika,“ sagði Erdogan í 
ræðu sinni í forsetahöllinni í Ankara 
í gær.

Leiðtogar íraskra Kúrda hafa þó 
sagt að þótt meirihluti kjósi með 
sjálfstæði myndi það ekki þýða 

tafar lausa sjálfstæðisyfirlýsingu. 
Það myndi einungis veita umrædd-
um leiðtogum umboð til að hefja 
viðræður við yfirvöld í Írak og nær-
liggjandi ríkjum.

Haider al-Abadi, forsætisráðherra 
Íraks, hefur hins vegar útilokað 
möguleikann á slíkum viðræðum. 
„Við erum ekki tilbúin til að ræða um 
niðurstöður þessara kosninga af því 
þær standast ekki stjórnarskrána,“ 
sagði forsætisráðherrann á mánu-
dagskvöld. thorgnyr@frettabladid.is

Tyrkir hóta Kúrdum aðgerðum 
eftir kosningar um sjálfstæði 
Um 90 prósent íraskra Kúrda vilja sjálfstæði, samkvæmt niðurstöðum kosninga sem haldnar voru á mánu-
daginn. Forseti Tyrklands hótar að skera á olíuflutninga og svelta þjóðflokkinn. Kúrdar munu ekki lýsa yfir 
sjálfstæði heldur fara fram á viðræður við Íraksstjórn. Forsætisráðherra Íraks útilokar slíkar viðræður. 

Íraskur Kúrdi slappar af daginn eftir kjördag. Mögulegt er að hann hafi kosið 
með sjálfstæði á mánudag líkt og 90 prósent Kúrda. NORDICPHOTOS/AFP

Ákvörðunin um að 
halda þessar kosn-

ingar, sem var tekin án 
samráðs, telst til svika.
Recep Tayyip 
Erdogan, forseti 
Tyrklands

Superb skarar fram úr á mörgum sviðum. Hann er gríðarlega rúmgóður enda með stærsta innanrýmið og skottið í sínum flokki. 
Byltingarkennd hönnun, hámarksþægindi og tæknimöguleikar auka enn á styrkleika hans. Komdu og prófaðu nýjan Superb.

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

     SUPERB KEMUR STERKUR
INN Í EFSTU DEILD

SUPERB. FLAGGSKIPIÐ Í ŠKODA FJÖLSKYLDUNNI.

ŠKODA SUPERB frá:

4.440.000 kr.
Kaupauki að verðmæti

fylgir Superb í september.
300.000 kr.
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www.sindri.is I sími 567 6000

Smiðjuvegi 1 grá gata, Kópavogi Smiðjuvegi 1 grá gata, Kópavogi 
Skútuvogi 1, Reykjavík 

EKKI BARA GÆÐI

25.900 m/vsk

Kaupauki

VINNUSOKKAR JAKKI

HETTU-
JAKKI KULDAGALLI

Slitsterkar 
vinnubuxur með lágu 
klofi og mjókkandi 
skálmum. Til þess að 
hámarka 
hreyfanleika og 
þægindi eru 
teygjubætur í klofinu 
og á kálfum.

Hnjápúðar að 
verðmæti 5.900 í 
kaupbæti

REGN-

11.900 m/vsk

Fullt verð 17.686

19.900 m/vsk

Fullt verð 29.636

TEYGJU-
BELTI

SMÍÐA-
BUXUR

ÖRYGGIS-

13.900 m/vsk

Fullt verð 19.900

14.900 m/vsk

Fullt verð 22.050

1.990 m/vsk

Fullt verð 3.370

990 m/vsk

Fullt verð 1.972

SMÍÐABUXUR
STRECH

15.900 m/vsk

Fullt verð 19.900

10.900 m/vsk

Fullt verð 13.900

ECCO

THERMO FJÓRIR LITIR

EN471 SANDALAR

8.900 m/vsk

Fullt verð 12.900

ÖRYGGIS-
STÍGVÉLSKÓR

Virkilega þægilegir 
sandalar úr leðri sem 
þú getur stillt á 
þremur stöðum, yfir 
tánna, um ökklann og 
aftan við hælinn.

SMÍÐABUXUR

Í KAUPBÆTI
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Halldór

Þorbjörn  
Þórðarson
thorbjorn@frettabladid.is

Sumir stjórnmálamenn sem sátu á Alþingi á 
árunum fyrir og eftir hrunið segja að skynja 
hafi mátt eðlisbreytingu í samskiptum við 
kjósendur fyrir og eftir 6. október 2008. Eðlis-
breytingin var sýnileg í þeim skilningi að 
hún fólst í breyttu viðmóti. Vantraustið var 

áþreifanlegt.
Leiða má líkur að því að aldrei hafi almennilega gróið 

um heilt vegna þessa djúpstæða vantrausts sem varð 
í íslensku samfélagi gagnvart löggjafanum og fram-
kvæmdarvaldinu eftir banka- og gjaldeyrishrunið.

Röð erfiðra mála og misheppnaðar tilraunir til Röð erfiðra mála og misheppnaðar tilraunir til R
að endurheimta traust á stjórnmálunum á Íslandi á 
síðustu árum hafa síðan gert þessa stöðu enn brot-síðustu árum hafa síðan gert þessa stöðu enn brot-síðustu árum hafa síðan gert þessa stöðu enn brot
hættari. Wintris-málið og Panamaskjölin eyðilögðu 
þá uppbyggingu sem hafði átt sér stað í sjö ár þar á 
undan. Mikil útbreiðsla og notkun samfélagsmiðla og 
kvik umræða á netinu hefur síðan ýtt undir vænisýki 
stjórnmálamanna sem glíma stundum við óöryggi fyrir. 
Í bergmálsherbergjum samfélagsmiðlanna er erfitt fyrir 
stjórnmálamenn að glöggva sig á eigin stöðu þar sem 
frammistaða þeirra er mæld í rauntíma. Segja má að 
samfélagsmiðlarnir byrgi stjórnmálamönnunum sýn í 
þessum skilningi. Þetta er óheppileg og jafnframt flókin 
staða.

Hinn 28. október næstkomandi fara fram þriðju 
alþingiskosningarnar hér á landi á fjórum árum. Ef 
marka má skoðanakannanir geta engir tveir flokkar 
myndað meirihluta í kosningunum. Ákall Bjarna Bene-
diktssonar forsætisráðherra um sterka tveggja flokka 
ríkisstjórn ætlar ekki að speglast í raunveruleikanum. 
Hætt er við því að eftir kosningar verði of mikil dreifing 
á fylginu sem mun leiða til þess að sú pólitíska óvissa 
sem skapaðist eftir síðustu kosningar og leiddi að 
lokum til stjórnarkreppu láti á sér kræla á ný. Þetta er 
staða sem allir tapa á.

Að þessu virtu er mikilvægt að kjörnir fulltrúar skynji 
skyldur sínar og ábyrgð. Guðni Th. Jóhannesson, forseti 
Íslands, áréttaði þær eftir fund með forsætisráðherra 
þegar hann féllst á þingrof 18. september: „Engin meiri-
hlutastjórn í sögu lýðveldisins hefur setið skemur en sú 
sem baðst lausnar í fyrradag. Fólk hlýtur að vænta þess 
að þeir, sem kjörnir verða til setu á Alþingi í næsta mán-
uði, geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð og skyldu að stuðla 
að stöðugu stjórnarfari í landinu. (…) Þingið er þunga-
miðja stjórnskipunar okkar; þangað sækja ráðherrar 
og ríkisstjórn umboð sitt, þangað horfir fólk þegar það 
æskir endurskoðunar á lögum landsins, og því er svo 
mikilvægt að þingið njóti virðingar manna á meðal, að 
þingheimur sé traustsins verður,“ sagði forsetinn.

Í ríkjandi andrúmslofti vantrausts og í ljósi þeirrar 
óvissu sem er óhjákvæmilegur fylgifiskur fjölflokka-
kerfisins er mikilvægt að kjósendur upplifi það ekki 
sem hugmyndafræðileg svik ef flokkar sem eru á öndsem hugmyndafræðileg svik ef flokkar sem eru á öndsem hu -
verðum meiði í pólitískum skilningi hefji samstarf á 
grundvelli málamiðlana. Stjórnmálamenn þurfa að grundvelli málamiðlana. Stjórnmálamenn þurfa að grund
kyngja stoltinu og kjósendur einnig ef tryggja á stöðugt 
stjórnarfar hér á landi sem er orðið löngu tímabært.

Heilræði Guðna

 

Að þessu 
virtu er 
mikilvægt að 
kjörnir 
fulltrúar 
skynji skyld-
ur sínar og 
ábyrgð.

Roar og Maríella
Fréttablaðið greindi frá úrskurði 
mannanafnanefndar í gær. 
Kom þar fram að nefndin hefði 
hafnað karlmannsnafninu Roar 
og millinafninu Breiðfjörð. Hins 
vegar voru nöfnin Ava, Gnádís, 
Maríella, Dáð og Erasmus 
samþykkt. Þótt nefndin eigi að 
samþykkja og hafna nöfnum eftir 
fyrirfram ákveðnum reglum er 
afar undarlegt og raunar ósann-
gjarnt að yfirvöld ákveði hvað 
fólk megi og megi ekki heita. 
Íslensk tunga glatast ekki þótt 
einn og einn maður heiti Roar 
og Roar yrði ekki verri mann-
eskja en hver annar. Vonandi 
verður þessi nefnd lögð niður á 
komandi kjörtímabili.
thorgnyr@frettabladid.is 

Stöngin út
Kosningabaráttan er skammt 
á veg komin. Þó er líklegt að 
eftirminnilegustu ummæli 
baráttunnar hafi þegar verið látin 
flakka. Gunnar Bragi Sveinsson, 
fyrrverandi utanríkisráðherra og 
þingmaður Framsóknarflokksins, 
sagði í gær að jafn mikilvægt væri 
að bjarga búum og fjölskyldum 
bænda og að bjarga ungum 
börnum sem hingað höfðu 
leitað frá Afganistan og Nígeríu. 
Ummælin kunna að gagnast 
Gunnari Braga í baráttunni við 
Ásmund Einar Daðason um efsta 
sæti á lista bændaflokksins góða 
í Norðvesturkjördæmi. En senni-
lega munu þau ekki fara vel í kjós-
endur almennt í þingkosningum. 
jonhakon@frettabaldid.is 

IS.WIDEX.COM

Hlustaðu nú!
Nánari upplýsingar 

á vefsíðunni 

Um nokkurt skeið hef ég sagt að líklega hafi aldrei 
verið jafn bjart fram undan hjá okkur Íslend-
ingum og í dag. Við höfum með afar farsælum 

hætti leyst úr helstu viðfangsefnum eftirhrunsáranna 
og lifum nú okkar lengsta samfellda hagvaxtarskeið. Því 
samhliða vex bjartsýni landsmanna enda eru tækifærin 
víða. Fólk vill láta til sín taka, gera betur, sækja fram og 
byggja upp landið okkar.

Ein mikilvæg forsenda þess að úr tækifærum lands-
manna rætist er að stjórnmálin virki. Eins og sakir 
standa er augljóst að svo er ekki.

Við töpum dýrmætum tíma með því að efna til kosn-
inga, einungis ári eftir þær síðustu. Pólitískur óstöðug-
leiki býður einnig heim ýmiss konar hættu og kostnaði. 
Þegar hefur komið fram að stjórnarslitin hafi á fyrsta 
degi þurrkað út 32 milljarða sparnað landsmanna. 
Væntingar um verðbólgu hækkuðu á mörkuðum en 
það getur leitt til hærri vaxta. Fleira mætti tína til, fjár-
festar, bæði innlendir og erlendir, hafa tilhneigingu til 
að halda að sér höndum þar sem pólitísk óvissa ríkir. 
Slíkt dregur úr hagvexti og störf tapast.

En jafnvel þótt við horfum fram hjá bæði tíma og 
fjármunum þá er endurheimt stöðugleika í stjórnarfari 
mikils virði sem sjálfstætt mál. Líkur á því að samstaða 
og samheldni meðal landsmanna vaxi helst í hendur 
við að stjórnmálin fari að virka á nýjan leik. Í því einu og 
sér eru þess vegna fólgin mikil samfélagsleg verðmæti.

Með hjálp kjósenda getum við komið aftur röð og 
reglu á stjórnarfarið. Við eigum að hafna því að stjórn-
málin hrökkvi í baklás þegar á móti blæs. Það er ekki til 
árangurs fallið að setja öðrum í sífellu afarkosti þegar 
mynda þarf starfhæfa ríkisstjórn eða fá niðurstöðu í 
stór framfaramál. Það þarf meiri ábyrgð, festu og sátt-stór framfaramál. Það þarf meiri ábyrgð, festu og sátt-stór framfaramál. Það þarf meiri ábyrgð, festu og sátt
fýsi.

Kosningarnar nú eru vissulega merki um óstöðug-
leika og óvissan kostar tíma og fjármuni. En um leið eru 
þær stórkostlegt tækifæri til að skapa betri grundvöll 
fyrir sterkari stjórnmál sem virka. Nýtum þetta tæki-
færi vel.

Stjórnmálin 
verða að virka

Bjarni  
Benediktsson
formaður Sjálf-
stæðisflokksins

Ein mikilvæg 
forsenda þess 
að úr tæki-
færum 
landsmanna 
rætist er að 
stjórnmálin 
virki. Eins og 
sakir standa 
er augljóst að 
svo er ekki.
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Fyrir nokkrum árum var tals-
verður áhugi meðal Íslend-
inga á aðild að Evrópusam-

bandinu (ESB), og sumir héldu að 
ESB væri einhvers konar björg-
unarsveit. Þá var aðildarumsókn 
til umfjöllunar. Nú virðist aðeins 
tæpur þriðjungur landsmanna 
tilbúinn til að styðja aðildarum-
sókn. Og þrátt fyrir ýmis ummæli 
virðist ríkisstjórnin álíta málið úr 
sögunni í bili. Forysta ESB hefur lýst 
yfir því að ekki verði tekið á móti 
aðildarumsóknum á næstu árum. 
Endurtekið aðildarferli með þjóð-
aratkvæði verður varla styttra en 
fimm ár. Og flestir áhugamenn um 
ESB-aðild munu telja eðlilegt að sjá 
fyrst hvernig reiðir af um útgöngu 
Breta (Brexit). Hér getur því verið 
um allt að áratug að ræða.

Bretar og ESB geta ágætlega ráðið 
við Brexit, hvorir um sig. En samn-
ingskröfur Breta eru skrýtnar og 
samningamenn þeirra ótraustir. 
Ferlið er því orðið niðurlægjandi 
fyrir Breta og hætt við óheppi-
legum afleiðingum. Eftir tveggja 
ára útgöngutíma má reikna með 
fjórum árum í gerð nýrra viðskipta-
samninga Breta. En þegar frá líður 
leysa Bretar þau vandamál sem upp 
koma.

Lengi vel var samstaða um fram-

þróun og mótun ESB. Nú hefur það 
snúist við og ESB er kennt um alla 
skapaða hluti, með réttu og röngu. 
Stækkun þess hefur verið of hröð 
og útþenslan orðið illviðráðan-
leg. Þrátt fyrir gerða samninga er 
mótþrói víða í löndum ESB gegn 
afskiptum frá Brüssel. Bretar eru á 
útleið, og athafnir stjórnvalda í Pól-
landi og Ungverjalandi má skilja 
sem undirbúning að svipuðum 
ákvörðunum. Lítið hefur spurst 
til Grikkja um skeið en það getur 
breyst.

Ekkert bendir til að tillaga um 
aðildarumsókn að ESB verði sam-
þykkt á næstu árum. Miklu líklegra 
er að málið liggi í læstri skúffu um 

árabil. Tillögur um endurtekna 
aðildarumsókn að ESB, sem verði 
lögð fram eftir mörg ár, eru inni-
haldslausar nú. Það er vita-gagns-
laust að deila um slíkt nú. Staða 
Íslands verður óbreytt í þessum 
efnum áfram, með gengissveiflum, 
hávöxtum og jafnvægisleysi. En 
samskipti okkar við nágranna, 
viðskipta- og frændþjóðir verða 
stöðugt umfjöllunarefni. Og vaka 
verður yfir hagsmunum okkar 
innan Evrópska efnahagssvæðisins 
(EES).

ESB er áhugavert frá íslensku 
sjónarmiði og gild rök með og 
móti aðild. Í sjálfu sér kann ESB 
að verða jafn áhugavert eftir ára-
tug sem nú. En það getur líka liðið 
undir lok eins og við þekkjum það. 
Ein forsenda aðildar að ESB er að 
umsvif þess verði ekki meiri en 
u.þ.b. 2% af vergri landsframleiðslu 
aðildarþjóðanna, svo sem verið 
hefur. Meðan svo er halda þjóð-
ríkin völdum og forræði. Auk þess 
tryggja leiðtogaráðið og ráðherra-
ráðið, ásamt takmörkuðu valdi Evr-
ópuþingsins, að ríkisstjórnirnar og 
þjóðþingin hafa undirtökin. Þessar 
forsendur raskast ef stofnanir ESB 
fá beint lýðræðislegt umboð eða 
vægi miðstjórnarinnar eykst veru-
lega.

Tiltekin skilyrði skipta mestu í 
samskiptum Íslendinga við ESB, 
hvort sem verður utan eða innan 
þess. Flokksþing Framsóknar-
manna 2009 gerði rækilega sam-
þykkt um þessi skilyrði, vegna 
aðildarumsóknar sem þá var til 
umræðu. Ástæða er til að minna á 
þessa samþykkt. Hún er í fullu gildi.

Aðildarumsókn í læstri skúffu
Jón Sigurðsson
fv. skólastjóri

ESB er áhugavert frá ís-
lensku sjónarmiði og gild 
rök með og móti aðild. Í 
sjálfu sér kann ESB að verða 
jafn áhugavert eftir áratug 
sem nú. En það getur líka 
liðið undir lok eins og við 
þekkjum það.

Talsvert er rætt um vanda sauð-
fjárbænda og kindakjötsfram-
leiðslu í landinu. Hér er sagt 

frá stöðunni i Dalabyggð sem er 
ágæt mynd af stöðunni í landinu 
öllu. Eyjólfur Ingvi Bjarnason bóndi 
í Ásgarði í Dölum lét mig hafa minn-
isblað um sauðfjárrækt í Dölunum; 
hann sagði reyndar frá þessu í frétt-hann sagði reyndar frá þessu í frétt-hann sagði reyndar frá þessu í frétt
um Stöðvar 2 í viðtali við Kristján 
Má Unnarsson. Í minnisblaði hans 
segir meðal annars:

1. Boðuð er lækkun á afurðaverði 
til sauðfjárbænda í annað sinn á 
tveimur árum. Haustið 2015 var 
meðalafurðaverð til bænda ca 600 
kr. á kílóið. Haustið 2016 lækk-kr. á kílóið. Haustið 2016 lækk-kr. á kílóið. Haustið 2016 lækk
aði verð um 10% til bænda og var 
543 kr. kílóið. Haustið 2017 er enn 
gert ráð fyrir lækkun, nú 35% og þá 
verður verð til bænda 353 kr. kílóið.

2. Verðmæti innleggs í Dala-
byggð haustið 2015 var 402 milj-
ónir króna. Verðmæti innleggs í 
Dalabyggð haustið 2016 var 392,6 
miljónir króna. Áætlað verðmæti 
innleggs í Dalabyggð haustið 2017 
var 242 milljónir króna.

3. Áætluð tekjulækkun frá haust-3. Áætluð tekjulækkun frá haust-3. Áætluð tekjulækkun frá haust
inu 2015 er því 160 milljónir króna 
í Dalabyggð. Þar eru um 6% af allri 
kindakjötsframleiðslu í landinu.

4. Í haust vantar 240 kr. upp á 

kíló til að bú standi á núlli og sá 
mismunur verður ekki sóttur með 
neinu öðru en að taka af þessum 
litlu launum sem bændur reikna sér 
eða með vinnu utan bús sem ekki er 
alltaf aðgengileg. Í fjárhagsgrund-
velli sauðfjárbúskapar er gert ráð 
fyrir því að laun bóndans á mánuði 
séu 160 þúsund krónur. Þessi laun 
munu lækka við þær aðstæður sem 
hér blasa við.

Þessar tölur þýða það að sauðfjár-
bændur eru í raun tekjulausir. Þeir 
þurfa að borga áburð, plast, olíu og 
önnur útgjöld af kaupinu sínu sem 
ekkert er. Bóndinn verður að sækja 
það sem á vantar til að búið standi á 
núlli í a) eigin fjárhag eða b) skulda-
söfnun. Þessi staða kemur langverst 
niður á yngri bændum sem eru að 
jafnaði skuldugri en þeir sem eldri 
eru. Staðan er með öllu fráleit; fjár-
hagur þessa fólks stefnir í gjaldþrot.

Það VERÐUR að taka á þessum 
málum af fullri alvöru hvað sem 
stjórnarfari í landinu líður.

Það verður að taka á 
þessu máli NÚNA

Svavar Gestsson
ritstjóri

Í fjárhagsgrundvelli sauðfjár-
búskapar er gert ráð fyrir því 
að laun bóndans á mánuði 
séu 160 þúsund krónur. 
Þessi laun munu lækka við 
þær aðstæður sem hér blasa 
við.

GÓÐUR VINNUFÉLAGI
Volkswagen Caddy

www.volkswagen.is HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

Einn vinsælasti atvinnubíll á Íslandi er Volkswagen Caddy. 
Hann er áreiðanlegur, öruggur og fæst í tveimur lengdum 
- hefðbundinni lengd og lengri gerð (Maxi). 

Caddy má fá með fjórhjóladrifi sem eykur enn við öryggi 
og aksturseiginleika bílsins. Fjórhjóladrifinn Caddy hentar 
einstaklega vel við íslenskar aðstæður og eykur til muna 
notkunarmöguleika Caddy, hvort heldur er í snjó, hálku 
eða erfiðu færi.

Volkswagen Caddy kostar frá 

2.550.000 kr.
(2.056.452 kr. án vsk)

Við látum framtíðina rætast.

Í september fylgir öllum Caddy sendibílum margmiðlunartæki með bakkmyndavél.
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     SAMGÖNGU- OG
     SVEITARSTJÓRNARRÁÐUNEYTIÐ

        Samgönguráð

Samgönguþing 2017  
28. september 2017 

á Hótel Örk í Hveragerði
Dagskrá
Kl. 10:00 Bæjarstjóri Hveragerðis, Aldís Hafsteinsdóttir,  
býður fundargesti velkomna
Ávarp Jóns Gunnarssonar ráðherra  
samgöngu- og sveitarstjórnarmála
Kl. 10:15–11:15 Samgönguáætlun – staða
Formaður samgönguráðs, Ásmundur Friðriksson
Forsvarsmenn samgöngustofnana – pallborð
  Samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneytið – Sigurbergur Björnsson
  Vegagerðin – Hreinn Haraldsson
  Samgöngustofa – Þórólfur Árnason 
  Isavia – Björn Óli Hauksson
Kl. 11:15 Framtíðarsýn í samgöngum  
– Guðmundur Freyr Úlfarsson prófessor við HÍ

11:45 Hádegishlé

Kl. 12:20 Hvítbók: Ákvarðanataka í samgöngum 
– dr. Gunnar Haraldsson hagfræðingur
Kl. 12:45 Flug sem almenningssamgöngur og mikilvægi þess fyrir 
búsetugæði á landsbyggðinni 
– Jóna Árný Þórðardóttir framkvæmdastjóri Austurbrúar
Kl. 13:10 Góðar samgöngur, grunnur samkeppnishæfs samfélags 
 – Haukur Óskarsson tæknifræðingur
Kl. 13:25 Framkvæmdir á stofnvegum út frá höfuðborgarsvæðinu 
– dr. Eyjólfur Árni Rafnsson verkfræðingur – kynning – umræður
Kl. 14:15 Málstofur
a. Umferðaröryggi – nýjar áskoranir og verkefni
b. Orkuskipti í samgöngum og loftslagið
c. Samgöngur á höfuðborgarsvæðinu
d. Hafnamál og nýjungar í útgerð
Kl. 15:15 Kaffi
Kl. 15:30 Samantekt úr málstofum
Kl. 16:00 þinglok – léttar veitingar

Fundarstjóri er Áslaug Hulda Jónsdóttir, formaður bæjarráðs 
Garðabæjar

Boðið verður upp á ókeypis far með rafrútu á þingið. Farið verður frá 
samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneytinu við Sölvhólsgötu kl. 09:00 og 
komið við á bensínstöðinni í Norðlingaholti um kl. 09:15. 

Lagt verður af stað til Reykjavíkur frá Hótel Örk kl. 17:00. Komið verður 
við á bensínstöðinni í Norðlingaholti á leiðinni að samgöngu- og 
sveitar stjórnarráðuneytinu. Þangað verður komið um kl. 18:00.

Þátttakendur eru beðnir að skrá sig með því að senda tölvupóst á 
netfangið: kristin.hjalmarsdottir@srn.is.

Þátttakendur eru jafnframt beðnir að taka fram hvort þeir þiggja far 
með rútu á þingstað.
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SPORT
Liverpool þurfti að sætta sig við annað jafntefli

Liverpool þurfti að sætta sig við 1-1 jafntefli gegn Spartak Moskvu í Meistaradeild Evrópu í gærkvöld.  Níu ár 
eru síðan liðið komst síðast upp úr riðlakeppni Meistaradeildarinnar.  Liverpool átti sautján marktilraunir í 
gær, en tókst ekki að tryggja sér sigurinn. Er liðið því með tvö stig eftir tvo leiki í E-riðli. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Nýjast

Meistaradeild Evrópu 
 
S.  Moskva - Liverpool 1-1 
1-0 Fernando (23.), 1-1 Philippe Coutinho 
(31). 
Man. City - Shaktar 2-0 
1-0 Kevin de Bruyne (48.), 2-0 Raheem 
Sterling (90). 
APOEL - Tottenham 0-3 
1-0 Harry Kane (39.), 2-0 Kane (62.), 3-0 
Kane (67). 
Dortmund - Real Madrid 1-3 
0-1 Gareth Bale (18.), 1-2 Cristiano Ronaldo 
(50), 1-2 Pierre-Emerick Aubameyang (54.), 
1-3 Ronaldo (79.) 
 
Sevilla - Maribor 3-0 
 
Napoli - Feyenoord 3-1 
 
Besiktas - RB Lepzig 2-0 
 
Monaco - Porto 0-3 

Í dag
18.15 Meistarad.messan  Sport  
18.40 CSKA - Man. Utd  Sport  2 
18.40 Atletico - Chelsea  Sport 3 
18.40 PSG - Bayern  Sport 4 
18.40 Sporting - Barcel.  Sport 5 
20.45 Meistarad.mörkin Sport

KR ER ÚR LEIK 
Íslandsmeistarar KR í körfubolta 
eru úr leik í Evrópukeppninni eftir 
tap fyrir Belfius Mons-Hainaut. 
Lokatölur urðu 84-71 fyrir Belfius.

Fyrri leikur liðanna fór 67-88 í 
Frostaskjólinu, svo KR tapaði því 
einvíginu samanlagt 172-138.

Jón Arnór Stefánsson var 
atkvæðamestur KR-inga með 20 
stig, 5 fráköst og 2 stoðsendingar. 
Næstur kom Darri Hilmarsson 
með 17 stig og 2 fráköst.

Staðan í hálfleik var 41-38, en þá 
var orðið ljóst að KR-ingar næðu 
ekki að vinna upp muninn frá fyrri 
leiknum.

FÓTBOLTI Manchester United á 
góðar minningar frá Moskvu. Þar 
varð félagið Meistaradeildarmeist-
ari árið 2008 eftir dramatískan 
úrslitaleik gegn Chelsea þar sem 
úrslit réðust ekki fyrr en eftir víta-
spyrnukeppni.

Það eru engin slík verðlaun í 
boði í kvöld er liðið sækir CSKA 
Moskvu heim í A-riðli Meistara-
deildarinnar. Þetta er toppslagur í 
riðlinum enda unnu bæði lið sína 
leiki í fyrstu umferð. Man. Utd lagði 
Basel á heimavelli á meðan CSKA 
sótti sterkan útisigur gegn Benfica 
í Portúgal.

Þetta er í þriðja sinn sem þessi 
lið lenda saman í riðli í Meistara-
deildinni og CSKA hefur aldrei náð 
að vinna. Liðin hafa þó tvisvar gert 
jafntefli í fjórum leikjum. Í Moskvu 
fór 0-1 fyrir United en árið 2015 
gerðu liðin 1-1 jafntefli.

Man. Utd verður án Paul Pogba, 
Marouane Fellaini og Michael Car-
rick en þeir eru allir meiddir. Allt 
miðjumenn og munar um minna.

„Við eigum ekki margar lausnir 
en munum reyna að setja saman 
lið fyrir þennan leik sem hefur gæði 
og jafnvægi. Takmarkið er alltaf að 
sækja til sigurs,“ segir Jose Mour-
inho, stjóri Man. Utd, en hann 
segist eiga eftir að sakna Fellaini 
sérstaklega mikið en hann meidd-
ist í leiknum gegn Southampton á 
dögunum. „Hann var heppinn að 
meiðast ekki verr en ella. Hann 

hefði getað verið lengur frá en ég 
reikna ekki með honum næstu 
vikurnar.“

Gaman að mæta Neymar
Margir bíða slefandi af spennu 
fyrir leik PSG og Bayern en þar fær 
franska ofurliðið loksins verðugan 
andstæðing í vetur. Lið PSG var 
mjög gott en viðbótin með Neymar 
og Kylian Mbappé gerir liðið auð-
vitað stórkostlegt.

Joshua Kimmich, varnarmaður 
Bayern, bíður mjög spenntur eftir 
því að fá tækifæri til þess að glíma 

við Neymar. „Ég er ekkert hræddur 
við að mæta Neymar. Bara spennt-
ur. Neymar er sá besti í heiminum 
einn á einn þannig að það verður 
einstaklega gaman að glíma við 
hann,“ sagði Þjóðverjinn brattur. 

„Maður æfir alla daga fyrir svona 
leiki. Svona leikir eru ástæðan fyrir 
því að maður er í fótbolta.“

Þessi lið munu klárlega berjast 
um toppsætið í þessum riðli en PSG 
valtaði yfir Celtic í fyrstu umferð, 
5-0, á meðan Bayern vann sann-
færandi 3-0 sigur á Anderlecht. 
henry@frettabladid.is

Moskva bíður eftir 
Manchester United
Mjög áhugaverðir leikir eru á dagskrá Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Man. Utd 
fer til Moskvu og hið moldríka félag PSG tekur á móti Bayern München.

Jose Mourinho, knattspyrnustjóri Manchester United FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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OPTICAL STUDIO
FRÍHÖFN LEIFSSTÖÐ

Verslaðu á hagstæðara verði í okkar fullbúnu 
gleraugnaverslun á fríhafnarsvæðinu í Leifsstöð

Ábyrgðar- og þjónustuaðilar: Optical Studio Smáralind, s. 528 8500 og Optical Studio Keflavík, s. 4213811

Með öllum marg skiptum glerjum fylgir 
annað par FRÍTT með í sama styrkleika 

»2
Stofnendur Plain Vanilla 
fá 200 milljónir frá 
erlendum fjárfestum
Hópur erlendra fjárfesta hefur lagt 
íslenska hugbúnaðarfyrirtækinu 
Teatime til um 200 milljónir. Index 
Ventures, alþjóðlegur fjárfestingar-
sjóður sem fjárfesti meðal annars í 
Facebook, leiðir fjárfestinguna.

»2
Vogunarsjóður bætir við 
sig hálfu prósenti í Arion
Attestor Capital hefur keypt 0,44 pró-
senta hlut í Arion banka fyrir rúmlega 
800 milljónir. Kaup vogunarsjóðsins 
voru gerð daginn áður en kaupréttur 
rann út í þessum mánuði.

»6
Stafræn straumhvörf  
á fjármálamarkaði
Katrín Júlíusdóttir, framkvæmda-
stjóri SFF, segir umræðu um eignar-
hald ríkisins á bönkum verða að taka 
mið af þeim breytingum sem eru að 
verða á fjármálamarkaði með örum 
tæknibreytingum.

Pólitísk óvissa 
hrellir �árfesta

Fjárfestar og stjórnendur fyrirtækja hafa vaxandi 
áhyggjur af pólitískri óvissu í landinu. Fyrirtæki 

halda að sér höndum á meðan mesta óvissan varir 
og bíða með allar veigamiklar ákvarðanir. Erlendir 

fjárfestar krefjast skýringa á stjórnmálaástandinu. 4

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir 

Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@markadurinn.is  Veffang visir.is

Eignarhaldsfélagið Lindarhvoll, sem 
heldur utan um stöðugleikaeignir 
sem voru framseldar til ríkisins í 
ársbyrjun 2016, keypti þjónustu af 
lögmannsstofu Steinars Þórs Guð-
geirssonar, hæstaréttarlögmanns 
og ráðgjafa Lindarhvols, fyrir sam-
tals um 39 milljónir án virðisauka-
skatts á síðustu átta mánuðum 
ársins 2016.

Þetta kemur fram í nýbirtum árs-
reikningi Lindarhvols. Þar segir að 
stjórn félagsins hafi gert samning 
við lögmannsstofuna Íslög, sem er 
í eigu Steinars Þórs, þann 28. apríl 
2016 um að annast „þjónustu vegna 
umsýslu, fullnustu og sölu, á þeim 
stöðugleikaeignum sem voru umsjá 
félagsins“. Samtals nam rekstrar-
kostnaður Lindarhvols 56,5 millj-
ónum í fyrra.

Steinar Þór, sem var formaður 
skilanefndar slitabús Kaupþings á 
árunum 2008 til 2012, hefur meðal 
annars haft það hlutverk að gæta 
hagsmuna íslenska ríkisins við sölu-
ferli á hlut Kaupþings í Arion banka 
á undanförnum misserum. Þannig 
situr Steinar, sem sérstakur eftirlits-
maður fyrir hönd stjórnvalda, alla 
fundi stjórnar Kaupþings þar sem 
söluferli bankans er til umræðu. 
Þá hefur Steinar einnig átt sæti í 
stjórnum fjölmargra félaga sem 

voru framseld til Lindarhvols sem 
hluti af stöðugleikaframlagi gömlu 
bankanna.

Við upphaf starfsemi Lindarhvols 
nam bókfært virði stöðugleika-

eigna ríflega 162 milljörðum en 
helmingur þeirra eigna var skulda-
bréf útgefið af Kaupþingi til íslenska 
ríkisins. Í greinargerð um starfsemi 
Lindarhvols, sem fjármála- og efna-
hagsráðuneytið sendi frá sér í síð-
ustu viku, kom fram að frá framsali 
stöðugleikaeigna og fram til ágúst-
loka 2017 hafa greiðslur inn á stöð-
ugleikareikning ríkissjóðs, ásamt 
greiðslum inn á reikninga dóttur-
félaga, numið samtals um 140 millj-
örðum. Enn eru umtalsverðar eignir 
í umsýslu Lindarhvols, að stærstum 
hluta lánaeignir, en áætlað er að 
unnt verði að slíta starfsemi félags-
ins á fyrri hluta næsta árs. – hae

Steinar fékk 39 milljónir frá Lindarhvoli

Steinar Þór Guðgeirsson, ráðgjafi 
Lindarhvols.

Frá framsali stöðug-
leikaeigna til Lindarhvols í 
upphafi árs 2016 og fram til 
ágústloka á þessu ári hafa 
greiðslur inn á stöðugleika-
reikning ríkissjóðs, ásamt 
greiðslum inn á reikninga 
dótturfélaga, numið samtals 
um 140 milljörðum króna.

Hópur fjárfesta hefur lagt íslenska 
hugbúnaðarfyrirtækinu Teatime til 
jafnvirði um 200 milljónir króna. 
Index Ventures, alþjóðlegur fjár-
festingarsjóður, sem fjárfesti meðal 
annars í Facebook, Skype, Candy 
Crush og Clash of Clans, leiðir fjár-
festinguna.

Teatime, sem var stofnað í sumar 
af stofnendum og fyrrverandi lykil-
starfsmönnum Plain Vanilla, hyggst 
þróa tölvuleiki fyrir farsíma sem 
tengja fólk saman í rauntíma á áður 
óþekktan hátt.

Um er að ræða eina stærstu frum-
fjárfestingu í hugbúnaðarfyrirtæki 
hér á landi, en Teatime var aðeins 
formlega stofnað fyrir þremur mán-
uðum.

„Það er ótrúlega gaman að vera 
kominn aftur af stað. Ég held að við 
séum með vöru sem hefur ótrúlega 
mikla möguleika,“ segir Þorsteinn 
Baldur Friðriksson, einn stofnend-
anna.

Guzman Diaz, yfirmaður leikja-
fjárfestinga Index Ventures, segir 
að í tækni Teatime felist tækifæri 
til þess að koma með algerlega nýja 
hugmynd á markað. Index Vent-
ures leiðir fjárfestahópinn með um 
75 milljónir króna en alls leggja 
fjárfestarnir jafnvirði um 200 
milljóna króna til stofnunar 
Teatime.

Stofnendur Teatime eru 
þeir Þorsteinn Baldur, Ýmir 
Örn Finnbogason, Gunn-
ar Hólmsteinn Guðmunds-
son og Jóhann Þorvaldur 
Bergþórsson en allir 
voru þeir, eins og 
áður sagði, stjórn-
endur hjá Plain 
Vanilla sem gaf  
ú t  Q u i z  U p -
spurningaleikinn 
vinsæla.

Í  f j á r f e st a -
h ó p n u m  e r u 
margir sömu 
f j á r f e s t a r n i r 
og komu að 
Plain Vanilla 
og Quiz Up. Þar 
má nefna David 
Wa l l e r s t e i n , 
forstjóra Ten-
cent í Banda-
r í k j u n u m , 
sjöunda stærsta 
fyrirtækis heims 
miðað við mark-
aðsvirði.  Fyrir-

tækið á mörg stór tæknifyrirtæki 
í Kína og var jafnframt á meðal 
stærstu fjárfesta í leigubílaþjónust-
unni Uber og bílaframleiðandanum 
Tesla. Einnig eru á meðal fjárfesta 
Davíð Helgason, stofnandi Unity, 
og íslenski fjárfestingarsjóðurinn 
Investa auk annarra.

Þorsteinn Baldur segir hlutina 
hafa gerst hratt í sumar. „Eftir að 
QuizUp var selt til Bandaríkjanna 
í byrjun þessa árs tók við kær-
komið frí, en eftir nokkra mánuði 
fann maður að löngunin til þess að 
skapa eitthvað nýtt var orðin sterk. 
Það var svo í sumar sem fjórir af 
fyrrverandi stjórnendum Plain Van-
illa hittust og úr varð ný hugmynd 
sem við urðum strax mjög spenntir 
fyrir. Við ákváðum því að stofna nýtt 
fyrirtæki og byrjuðum að bera hug-
myndina undir ýmsa fjárfesta sem 
við þekktum og höfðu verið með 
okkur í Plain Vanilla.

Móttökurnar voru vægast sagt 
góðar og ég er ótrúlega þakklátur 
fyrir þá trú sem fjárfestarnir hafa 
haft á hugmyndinni og það traust 
sem þeir sýna teyminu okkar.“

Það að safna svo miklu fjármagni 
strax við stofnun hjálpi þeim að 

vinna hraðar í átt að mark-
miðinu, sem sé að bylta því 

hvernig fólk spilar farsíma-
leiki.

Aðspurður segir Þor-
steinn næstu skref að 
stækka félagið og ráða 

hæfileikaríkt fólk til starfa. 
„Við erum komnir með 

fjármagn sem gerir 
okkur kleift að 
hraða þróun-
inni á fyrstu 
útgáfu Tea-
time. Við 
getum von-
andi aðeins 
s v i p t 
hulunni af 
v ö r u n n i 
fyrir jól. 
Þ a ð  e r 
planið.“ 
– kij

Fjárfesta 200 milljónir í næstu                                             
hugmynd stofnenda Plain Vanilla                                                     

Þorsteinn 
Baldur Frið-
riksson, einn 

stofnenda 
Teatime

– Tengir þig við framtíðina!

Sjónvarpsdreifikerfi 
fyrir hótel, gistiheimili og skip.

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

Breski vogunarsjóðurinn Attestor 
Capital hefur bætt við sig tæplega 
hálfs prósents eignarhlut í Arion 
banka fyrir rúmlega 800 millj-
ónir króna en seljandi bréfanna 
var Kaupþing. Sjóðurinn nýtti sér 
lítinn hluta kaupréttar sem hann 
átti í bankanum en eftir kaupin á 
Attestor Capital rúmlega 10,4 pró-
senta hlut í Arion banka. Kaup 
vogunarsjóðsins voru gerð daginn 
áður en kauprétturinn rann út um 
miðjan þennan mánuð, samkvæmt 
heimildum Markaðarins.

Attestor Capital og Goldman 
Sachs, en bæði sjóðurinn og banda-
ríski fjárfestingarbankinn fara nú 
með atkvæðarétt í Arion banka, 
eiga í dag samanlagt um 13,01 pró-
sents hlut í bankanum. Kaup Att-
estor Capital á um 0,44 prósenta 
hlut til viðbótar í Arion banka 
voru gerð í því skyni, samkvæmt 
heimildum Markaðarins, að vog-
unarsjóðurinn og Goldman Sachs 
ættu í sameiningu lítillega stærri 
hlut í bankanum en Bankasýsla 
ríkisins. Stofnunin heldur á 13 pró-
senta hlut í Arion banka fyrir hönd 
íslenska ríkisins.

Fjármálaeftirlitið (FME) komst 
nýlega að þeirri ákvörðun að Att-
estor Capital og tengdir aðilar væru 
hæfir til að fara með virkan eignar-
hlut í Arion banka en í kjölfarið fékk 
sjóðurinn atkvæðarétt í samræmi 
við hlutafjáreign sína í bankanum. 
Í lok síðustu viku komst FME að 
sömu niðurstöðu í tilfelli vogunar-
sjóðsins Taconic Capital og Kaup-
þings með þeirri undantekningu að 
sú ákvörðun tekur ekki gildi fyrr en 
Arion banki verður skráður á hluta-
bréfamarkað. Fram að því munu 
hvorki bandaríski sjóðurinn né 
Kaupþing fara beint með atkvæða-
rétt í bankanum heldur verður hann 
í höndum Kaupskila, dótturfélags 
Kaupþings.

Samkvæmt ákvörðun FME teljast 
Taconic og Kaupþing vera í sam-
starfi í skilningi laga um fjármála-
fyrirtæki. Vogunarsjóðurinn er 

langsamlega stærsti einstaki hlut-
hafi Kaupþings með rúmlega 40 
prósenta hlut en í gegnum dóttur-
félag sitt á Kaupþing um 57,4 pró-
sent í Arion banka. Taconic eignað-
ist sem kunnugt er fyrr á árinu 9,99 
prósenta hlut í Arion banka og á því 
samanlangt – beint og óbeint – lið-
lega þriðjungshlut í bankanum.

Þegar vogunarsjóðirnir þrír – 
Attestor, Taconic og Och-Ziff Capi-
tal – ásamt Goldman Sachs keyptu 
samtals rúmlega 29 prósenta hlut 
af Kaupþingi í Arion banka í mars 
á þessu ári fyrir 49 milljarða var 
einnig um það samið að fjárfesta-
hópurinn hefði kauprétt að um 
22 prósenta hlut til viðbótar. Sá 
kaupréttur rann út 19. septem-
ber án þess að nokkur fjárfestanna 

nýtti sér hann fyrir utan Attestor en 
sjóðurinn ákvað sem fyrr segir að 
bæta aðeins við sig 0,44 prósentum 
í bankanum. Kauprétturinn var á 
hærra gengi en sjóðirnir og Gold-
man keyptu hlut sinn á fyrr á árinu 
sem var á genginu 0,81 miðað við 
bókfært eigið fé í lok þriðja fjórð-
ungs 2016. Samkvæmt heimildum 
Markaðarins þurfti Attestor því að 
greiða rúmlega 800 milljónir króna 
fyrir tæplega hálfs prósents hlut í 
Arion banka en eigið fé bankans 
var liðlega 222 milljarðar í lok júní 
á þessu ári.

Ekkert verður af fyrirhuguðu 
útboði og skráningu Arion banka 
á þessu ári, eins og Markaðurinn 
greindi fyrst frá síðastliðinn mið-
vikudag, vegna stjórnarslita og boð-
aðra kosninga til Alþingis í næsta 
mánuði. Kaupþing staðfesti þetta 
í tilkynningu sem félagið sendi frá 
sér í lok síðustu viku. Stefnir Kaup-
þing nú að því að losa um hlut sinn 
í bankanum í gegnum opið hluta-
fjárútboð á fyrsta fjórðungi næsta 
árs þegar væntingar eru um að ný 
ríkisstjórn hafi tekið til starfa eftir 
kosningar. hordur@frettabladid.is 

Attestor eykur við hlut 
sinn fyrir 800 milljónir
Vogunarsjóður nýtti sér kauprétt og bætti við sig 0,44 prósenta hlut. Kaupin 
gerð svo Attestor Capital og Goldman Sachs færu sameiginlega með meiri at-
kvæðarétt í Arion banka en sem nemur 13 prósenta hlut Bankasýslu ríkisins.  

Hluthafar Arion banka

Kaupskil 57,4% 
Bankasýslan 13% 
Attestor 10,4% 
Taconic 9,99% 
Och-Ziff 6,6% 
Goldman 2,6%

Hlutafjárboð og skráning Arion frestast fram á næsta ár. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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innar lækkað um 4,9 prósent og 
skuldabréfavísitala GAMMA um 
1,5 prósent frá því að ríkisstjórnin 
féll. Einn viðmælandi Markaðarins 
segir sennilegt að umræddar lækk-
anir muni ganga til baka, í það 
minnsta að einhverju leyti, þegar 
óvissunni léttir, en enginn viti hve-
nær svo verður. „Markaðurinn hefur 
aðeins róast en óvissan hvílir samt 
enn eins og farg á honum. Á meðan 
svo er eru engar verulegar hækkanir 
í kortunum.“

Stefán Broddi segir að líkurnar á 
því að peningastefnunefnd Seðla-
bana Íslands lækki stýrivexti bank-
ans hafi minnkað. Undir það taka 
fleiri viðmælendur Markaðarins. 
Nefndin kemur saman og ákveður 
vexti í næstu viku. Verðbólgu-
álagið á skuldabréfamarkaði, þ.e. 
munurinn á milli ávöxtunarkröfu 
óverðtryggðra og verðtryggðra 
ríkisskuldabréfa, hækkaði skarpt 
í kjölfar stjórnarslitanna og er nú 
töluvert yfir 2,5 prósenta verð-
bólgumarkmiði sem endurspeglar 
hækkandi langtímaverðbólguvænt-
ingar fjárfesta.

Stefán Broddi bendir á að verð-
bólguálag á skuldabréfamarkaði 

sé einn af þeim mælikvörðum sem 
peningastefnunefnd Seðlabankans 
horfi til við vaxtaákvörðun. Álagið 
hafi farið hækkandi eftir að gengi 
krónunnar tók að veikjast í sumar 
en hafi rokið upp í kjölfar stjórnar-
slitanna. Það sé til vitnis um að fjár-
festar búast við að meiri verðbólga 
sé í kortunum. Aukið verðbólguálag 
hafi lækkað raunstýrivexti og gert 
það að verkum að slaknað hafi á 
taumhaldi peningastefnunnar.

Hræðsla og óvissuálag
Agnar Tómas Möller, framkvæmda-
stjóri sjóða hjá GAMMA, segir að 
þrátt fyrir pólitískan óróleika sé 
umtalsverð hækkun verðbólgu-
álags á skuldabréfamarkaði undan-
farið aðeins að hluta tilkomin vegna 
vaxandi verðbólguvæntinga mark-
aðarins. Óróleikinn hafi vissulega 
einhver áhrif á verðbólguvæntingar, 
en þau séu minni en margir vilji láta 
vera, enda séu fáar vísbendingar um 
að verðbólga fari vaxandi á næstu 
misserum og erfitt  sé að tengja 
stjórnarslitin beint við hærri verð-
bólgu. „Það sem skýrir hærra verð-

bólguálag er fyrst og fremst ákveðin 
hræðsla og óvissuálag sem komið er 
til að miklu leyti vegna langvarandi 
innflæðishafta Seðlabankans sem 
hafa ýtt vaxtastiginu upp undanfar-
in misseri, einkum á óverðtryggða 
enda vaxtarófsins.

Innflæðishöftin hindra að mestu 
leyti langtíma skuldabréfafjárfest-
ingar erlendra aðila á Íslandi og hafa 
þannig þurrkað upp skuldabréfa-
markaðinn og gert hann mjög veik-
burða á sama tíma og þau ýta undir 
væntingar um veikari krónu horft 
fram á veginn en ella. Á sama tíma 
og fjármagn innlendra aðila leitar 
út úr hagkerfinu eftir langvarandi 
gjaldeyrishöft eiga erlendir skulda-
bréfafjárfestar, sem hafa mikinn 
áhuga á að fjárfesta í löngum inn-
lendum vöxtum, ekki greiða leið 
inn á markaðinn. Þeir hafa verið 
nettó seljendur á skuldabréfamark-
aði í ár og það sama má segja um 
lífeyrissjóðina sem hafa dregið sig 
í auknum mæli út af markaðinum.

Löng og óverðtryggð bréf eru eitt 
af því fyrsta sem lífeyrissjóðirnir 
selja þegar þeir fjárfesta erlendis eða 

þegar þá vantar fé til að fjármagna 
sjóðsfélagalán sín. Allir þessir kraft-
ar eru til þess fallnir að þrýsta upp 
verðbólguálaginu, einkum til lengri 
tíma, og er birtingarmynd þess 
aukið óvissuálag og hærra vaxtastig. 
Kosningaskjálftinn hefur síðan leyst 
úr læðingi þessa hræðslutilfinningu 
á meðal fjárfesta á þeim tíma sem 
markaðurinn er mjög veikburða 
vegna skorts á fjármagni.“

Kristrún Mjöll bendir á að mörg 
fyrirtæki hafi á undanförnum mán-
uðum – eftir að gjaldeyrishöftum var 
aflétt – kvartað yfir öfgakenndum 
sveiflum á gengi krónunnar. Sveifl-
urnar flæki fyrirtækjarekstur, geri 
áætlanagerð nær ómögulega og 
skaði samkeppnishæfni landsins á 
alþjóðavísu. „Til viðbótar við gengis-
óstöðugleika bætist nú við pólitískur 
óstöðugleiki. Þessi óvissa setur mörg 
fyrirtæki, sem hafa reynt að leggja 
línurnar í rekstri sínum fyrir næstu 
mánuði, í vonda stöðu. Þau reiða sig 
á að efnahagsumhverfið sé fyrirsjáan-
legt. Þeir sem hyggjast fjárfesta eða 
auka umsvif sín vilja til að mynda vita 
hvernig umhverfið verður á næstu 
árum. Það fjárfesta fáir til eins árs í 
senn.“

Fjárfestar og stjórnendur fyrirtækja 
hafa miklar áhyggjur af þeirri póli-
tísku óvissu sem uppi er vegna falls 
ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokksins, 
Viðreisnar og Bjartrar framtíðar og 
boðaðra kosninga til Alþingis í lok 
næsta mánaðar. Áform um miklar 
fjárfestingar hafa verið sett til hliðar 
í bili og óttast er að verði óviss-
an langvarandi geti hún dregið úr 
áhuga erlendra fjárfesta á landinu.

„Menn halda að sér höndum og 
bíða með allar stórar ákvarðanir 
þangað til ljóst verður hvernig póli-
tíska landslagið mun liggja eftir 
kosningar,“ segir forstjóri í skráðu 
félagi í samtali við Markaðinn.

Stefán Broddi Guðjónsson, for-
stöðumaður greiningardeildar 
Arion banka, segir að mikill póli-
tískur óstöðugleiki rími illa við þá 
ímynd sem Ísland hefur haft gagn-
vart umheiminum sem stöðugt nor-
rænt ríki.

Samkvæmt heimildum Markað-
arins hafa margir verðbréfamiðlarar 
fengið fyrirspurnir frá erlendum 
fjárfestum undanfarna daga. Hafa 
fjárfestarnir krafist skýringa á 
hinu óstöðuga stjórnmálaástandi 
sem hér ríkir. Ekki hefur dregið 
úr áhuga þeirra á að fjárfesta hér á 
landi, en hins vegar vilja þeir bíða 
og sjá hvernig stjórnmálin þróast 
fram yfir kosningar. Á meðal verk-
efna sem hafa frestast er fyrirhuguð 
skráning Arion banka, en  eins og 
Markaðurinn hefur greint frá stefnir 
Kaupþing, sem á 58 prósenta hlut í 
bankanum, nú að því að losa um 
hlut sinn í gegnum opið hlutafjárút-
boð á fyrsta fjórðungi næsta árs.

Kristrún Mjöll Frostadóttir, hag-
fræðingur Viðskiptaráðs Íslands, 
segir að pólitískur óstöðugleiki 
geti hamlað erlendri fjárfestingu. 
„Erlendir fjárfestar líta meðal 
annars til þess hvers konar rekstr-
arumhverfi fyrirtækjum er búið og 
eins hve auðvelt er að starfa hér og 
ávaxta fé sitt. Nú höfum við brátt 
haft  þrjár ríkisstjórnir  á tveimur 
árum. Það flækir skilaboð til 
erlendra aðila um fyrirsjáanleika, 
sérlega þegar miklar sviptingar eru 
í landslaginu á milli stjórna.

Þegar boðað er til kosninga með 
nokkurra vikna fyrirvara er ekki 
ólíklegt að fjárfestar og fyrirtæki 
haldi einfaldlega að sér höndum og 
bíði með allar stórar ákvarðanir þar 
til kosningum lýkur og málin hafa 
skýrst frekar. Þangað til verða mörg 
verkefni í biðstöðu,“ segir hún.

„Það er mjög líklegt að menn 
staldri nú aðeins við og bíði,“ segir 
Páll Harðarson, forstjóri Kaup-
hallarinnar, „en ég efast um að við 
þurfum að hafa verulegar áhyggjur 
til lengri tíma litið. Ef það verður 
greitt úr þessu með eðlilegum hætti, 
ríkisstjórn mynduð innan eðlilegra 
tímamarka og hlutirnir komast 
aftur í samt horf hef ég ekki miklar 
áhyggjur af því að það dragi úr 
áhuga erlendra fjárfesta á landinu.“

Minni líkur á vaxtalækkun
Fjárfestar brugðust harkalega við 
fregnum af stjórnarslitunum. Dag-
inn eftir, föstudaginn 15. septem-
ber, gufuðu 32 milljarðar króna 
upp á verðbréfamörkuðum, þar af 
23 milljarðar á hlutabréfamarkaði. 
Benti greiningardeild Aron banka á 
að eignir lífeyrissjóðanna, umsvifa-
mestu fjárfesta landsins, hefðu rýrn-
að um að minnsta kosti 14 milljarða 
króna þennan eina dag. „Þetta var 
eins og blóðbað,“ sagði verðbréfa-
miðlari sem Fréttablaðið ræddi við.

Lækkanirnar hafa haldið áfram 
undanfarna daga, en sem dæmi 
hefur úrvalsvísitala Kauphallar-

Áhyggjufullir og halda að sér höndum
Áform um miklar fjárfestingar hafa verið sett til hliðar vegna stjórnarslita og boðaðra þingkosninga. Óttast er að langvarandi pólitísk 
óvissa geti dregið úr áhuga erlendra fjárfesta á landinu. Erlendir fjárfestar krefjast skýringa á ástandinu. Minni líkur eru á vaxtalækkun.

Fasteignasala sums staðar í alkuli

Viðskipti með fasteignir drógust verulega saman hjá sumum fasteigna-
sölum í kjölfar þess að ríkisstjórnin féll fyrr í mánuðinum. Sums staðar 
ríkti alkul í nokkra daga, samkvæmt heimildum Markaðarins. Báru mögu-
legir fasteignakaupendur þá því við að rétt væri að bíða með fjármagns-
frekar fjárfestingar líkt og fasteignakaup þar til mestri óvissunni léttir. 
Rétt er að taka fram að ekki fundu allar fasteignasölur fyrir merkjan-
legum samdrætti á dögunum eftir fall ríkisstjórnarinnar.

Kjartan Hallgeirsson, formaður Félags fasteignasala, segir að óvissa 
sé aldrei góð fyrir viðskipti, sama hvort það séu fasteignaviðskipti eða 
önnur viðskipti. „Það er alltaf óþægilegt þegar það er óvissa á stjórnar-
heimilinu og kosningar eiga það til að draga svolítið athyglina frá 
viðskiptum.“ Hann tekur þó fram að á móti aukinni óvissu vegi meðal 
annars lækkandi vextir og vaxandi kaupmáttur. „Framboðið af eignum á 
sölu hefur einnig aukist. Einhverjar eignir sitja eftir, kannski vegna þess 
að verðin eru of há. Það kann að vera. Markaðurinn þarf þá að stilla 
sig af í þeim efnum.“ Að öðru leyti sé nú ágætis gangur í fasteignavið-
skiptum eftir rólega sumarmánuði. 

Það sem skýrir 
hærra verðbólgu-

álag er fyrst og fremst 
ákveðin hræðsla og óvissu-
álag sem komið er til að 
miklu leyti vegna langvar-
andi innflæðishafta.
Agnar Tómas Möller, 
framkvæmdastjóri 
sjóða hjá GAMMA

Þegar boðað er til 
kosninga með nokk-

urra vikna fyrirvara er ekki 
ólíklegt að fjárfestar og 
fyrirtæki haldi einfaldlega að 
sér höndum.
Kristrún Mjöll 
Frostadóttir, 
hagfræðingur Við-
skiptaráðs Íslands

Kosningaskjálfti hefur gert vart við sig á mörkuðum undanfarna daga. Hann lýsir sér meðal annars í því að verðbólguálag á skuldabréfamarkaði hefur þokast 
upp á við og hlutabréfaverð farið lækkandi. 32 milljarðar króna gufuðu upp á verðbréfamörkuðum daginn eftir fall ríkisstjórnarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kristinn Ingi  
Jónsson 
kristinningi@frettabladid.is

2 7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7   M I Ð V I K U D A G U R4 MARKAÐURINN
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Elsa Kristín Auðuns-
dóttir og Þórður Kárason 
keyptu sér hús í Garða-
bæ í byrjun árs. Þau hafa 
komið sér vel fyrir enda 
Elsa snillingur í að gera 
fínt í kringum sig.
heimili ➛4
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Húsgögn sem 
stækka heimilið

Ríkey Morten-
sen Pétursdóttir 
er markaðsstjóri 
hjá Hagvís sem 
fyrst íslenskra 
fyrirtækja býður 
upp á rúmstæði 
sem horfið geta 
inn í vegg.

Okkur fannst ákall eftir 
minni íbúðum kalla á 
lausnir þar sem hvert her-

bergi nýtist á tvo vegu og hvert 
húsgagn nýtist tvisvar sinnum,“ 
segir Ríkey Mortensen Péturs-
dóttir, markaðsstjóri hjá Hagvís 
sem býður nú frábæra nýjung 
á Íslandi sem eru húsgögn fyrir 
íbúðir þar sem hver fermetri 
skiptir máli.

„Markhópurinn eru stækkandi 
fjölskyldur sem vilja síður fara 
út í kostnaðarsama flutninga og 
fólk sem er að fjárfesta í sinni 
fyrstu íbúð en nær ekki að kaupa 
sér nægilega stórt húsnæði. 
Með þessari lausn getur tveggja 
herbergja íbúð hæglega verið 
fyrir fjögurra manna fjölskyldu. 
Þá er hægt að hafa sófasett með 
hjónarúmi í stofunni og þar með 
nýta svefnherbergið, sem er ávallt 
stærst, fyrir unglingana saman 

eða haft kojur fyrir börnin, sem 
fer lítið fyrir. Uppbúin rúm, svo 
ég tali nú ekki um hjónarúm, 
taka fjögurra til fimm fermetra 
gólfpláss, sem betur má nota í 
leikrými eða dagstofu á daginn. 
Einnig er þetta snjöll lausn í 
gestaherbergið eða í tengslum við 
ferðaþjónustu, því þar má hafa 
fleiri svefnpláss, miðað við stærð 
herbergja, án þess að bæta við 
húsnæði sem er þegar til staðar,“ 
segir Ríkey.

Þegar Hagvís skoðaði sams 
konar lausnir frá hinum ýmsu 
framleiðendum heimsins heillað-
ist Ríkey af hágæða veggrúmum 
og húsgagnalausnum frá ítalska 
framleiðandanum WallbedItalia.

„WallbedItalia stendur fyrir 
fallega hönnun og mikil gæði. 
Stærstu markaðir þeirra eru 

Hver hefur ekki 
séð heillandi rúm 
sem hægt er að 
láta hverfa inn í 
vegg á daginn? Nú 
getur draumur 
um slíka galdra-
smíð ræst og 
hægt er að nota 
dýrmætt rými 
heimilisins í sam-
veru og leik.

Húsgagna- 
hreinsunin ehf.

Eldshöfði 8, 110 Rvk.   
S: 577-5000

EFTIRFYRIR

Hreinsum  
öll húsgögn, 

rúm og dýnur.

Oson hreinsum ef 
mygla er til staðar.

Jurtir, steinefni 
og vítamín

Fæst í næsta apóteki eða 
heilsuvöruverslun 

og vítamín

Fæst í næsta apóteki eða 
heilsuvöruverslun 



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. 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 
Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

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 

Hér gefur að 
líta hjónarúm 
með rúmgafli 
sem víkur fyrir 
þægilegum sófa 
og fallegri 
hillueiningu á 
daginn.  MYNDIR/
ANTON BRINK

Einstaklings-
rúm á nóttunni; 
skrifborð og 
nóg gólfpláss á 
daginn. Hentug 
lausn fyrir 
barnaherbergi, 
gestaherbergi og 
ferðaþjónustu.

Sjálfsali frá 
DormaKaba er 
tilvalinn fyrir 
söfn, salerni og 
aðra staði þar 
sem greiða þarf 
fyrir þjónustuna.

Hagvís býður 
upp á úrval að-
gengisstýringa 
sem geta stýrt 
aðgangi frá 
lóðarmörkum 
inn að innsta 
herbergi.

Singapúr og New York, þar sem 
fermetrar eru dýrir og miklu 
skiptir að nýta plássið vel. Hús-
gögnin eru sérsmíðuð og getur 
hver viðskiptavinur ráðið efni og 
áferð á þann veg sem best hentar 
fyrir viðkomandi. Hönnunar-
teymið er öflugt og við getum 
verið í samvinnu um flóknari 
verk, sé þess óskað,“ útskýrir 
Ríkey.

Í verslun Hagvís er hægt að 
upplifa og sjá hversu vönduð og 
falleg húsgögnin eru. Hagstæðir 
samningar Hagvís við Wallbed-
Italia tryggja sama verð á Íslandi 
og Ítalíu.

„Einkunnarorð Hagvís eru 
gæði, traust og öryggi, og Wall-
bedItalia mætir þeim með 
sterkum, þrautreyndum og end-
ingargóðum vörum. Ljúflokun og 
hljóðlátar pumpur auðvelda allar 
hreyfingar í hverju rúmi fyrir 
sig og upplifunin er stórkostlega 
ánægjuleg.“

Sjálfsali sem léttir undir 
Hagvís var stofnað 1985 og hefur 

síðan verið með umboð fyrir 
aðgengisstýringar utanhúss, 
girðingar, hlið, bómur og fleira 
frá Heras í Hollandi.

„Í fyrra bættist við umboð fyrir 
DormaKaba frá Þýskalandi með 
aðgangsstýringar innanhúss, 
og getur Hagvís því boðið upp 
á aðgengisstýringar frá lóðar-
mörkum að innsta herbergi. Þá 
erum við einnig með aðgangs-
stýringar fyrir hótelherbergi frá 
DormaKaba,“ upplýsir Ríkey.

„Vinsælasta varan frá Dorma-
Kaba er sjálfsali sem tekur á móti 
peningum og greiðslukortum. 
Hún er tilvalin fyrir ferðaþjón-
ustuna, inn á salerni, söfn eða 
aðra staði þar sem greiða þarf 
fyrir þjónustuna. Eigandi sjálf-
salans getur síðan ráðstafað því 
sem greitt er í aðgangseyri,“ segir 
Ríkey og við má bæta að Hagvís 
þjónustar að sjálfsögðu alla sjálf-
sala frá DormaKaba.

Hagvís er að Fossaleyni 16, 112 
Reykjavík. Sími 460 1706. Sjá nánar 
á hagvis.is og á Facebook undir Hag-
vís Húsgögn.

Framhald af forsíðu ➛ Með þessari lausn 
getur tveggja 

herbergja íbúð hæglega 
verið fyrir fjögurra 
manna fjölskyldu. Þá er 
hægt að setja sófasett 
með hjónarúmi í stofuna 
og kojur fyrir börnin í 
svefnherbergið, sem losa 
um mikið gólfpláss á 
daginn sem betur má 
nota í leikrými.
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Okkar eigin framleiðsla

Síðumúla 31 • 108 Reykjavík • Sími 581 2220 
GSM 840 0470  •  www.parketverksmidjan.is

PARKETPLANKAR Á 
BETRA VERÐI BEINT 
FRÁ VERKSMIÐJU



Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

569 1900 | Krókhálsi 3 | 110 Reykjavík | hvitlist.is

Útlit stofunnar er hugarsmíð Elsu frá a til ö og hver hlutur á sinn stað. Borðstofustólarnir eru úr Willamia á Garðatorgi en stofusófinn er 
gamall sófi sem nýverið var yfirdekktur með svörtu leðri. MYNDIR/ANTON BRINK

Elsa Kristín er mikill fagurkeri. Hún rekur kaffihúsið Mom’s Secret Café í Listasafni Íslands og er með snappið Elsa-
design.com þar sem hún sýnir þau verkefni sem hún er að vinna að. MYNDIR/ANTON BRINK

Sófinn yfirdekkti og svartmálaði kemur mjög vel út.

Elsa er aðalhugmyndasmiður-
inn þegar kemur að skipulagn-
ingu heimilisins og framkvæm-

ir mikið sjálf í samstarfi við Þórð 
sem er pípulagningameistari. Elsa 
rekur kaffihúsið sitt Mom’s secret 
café í Listasafni Íslands ásamt því að 
vera með opið snapp á Elsadesign.
com þar sem hún sýnir þau verkefni 
sem hún hefur verið að vinna að. 
„Ég ætlaði reyndar aldrei að hafa 
snappið opið og nafnið var dálítið 
grín milli mín og vinkvenna minna 

af því að ég er alltaf með eitthvað, 
að gera upp hluti, breyta og bæta,“ 
segir Elsa glettin.

Áhugsöm frá unga aldri
„Ég er stílistinn og ræð hvernig er 
inni hjá okkur enda er þetta mitt 
áhugamál og ég hef mikla ástríðu 
fyrir að hafa fínt í kringum mig og 
hef haft það frá unga aldri,“ segir 
Elsa og telur áhugann liggja í ætt-
inni. „Pabbi og mamma eru vön að 
gera hlutina sjálf. Mamma er mikill 
fagurkeri líkt og systir mín og ég 
ólst upp við að heimilið væri alltaf 
fínt,“ segir Elsa sem er óhrædd við 
að takast á við ný verkefni. „Ég læri 

Hugmyndasmiður heimilisins
Elsa Kristín Auðunsdóttir og Þórður 
Kárason keyptu hús í Garðabæ nýver-
ið. Þau hafa komið sér vel fyrir enda 
Elsa snillingur í að gera fínt í kringum 
sig og dóttirin hefur erft næmt auga 
móður sinnar fyrir hinu fagra.
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bara það sem ég þarf að læra ef mig 
langar að gera eitthvað,“ segir hún en 
flestar sínar hugmyndir segist hún 
fá hjá sjálfri sér. „Ég bara sé fyrir mér 
hvernig hlutirnir eiga að vera.“

Gert upp á hagkvæman hátt
Elsa og Þórður keyptu húsið sitt við 
Ásbúð í Garðabæ í febrúar og fluttu 
inn í byrjun maí. Tímann þar á milli 
nýttu þau til að láta mála, skipta 
um einhver gólfefni og laga það sem 
nauðsynlega þurfti að laga. Í sumar 
hafa þau haldið áfram að koma sér 
fyrir og eru nú orðin nokkuð sátt 
við árangurinn.

Eldhúsið fékk hvað mesta yfir-
halningu en þó án þess að skipta 
um skápa. „Okkur langaði að gera 
eitthvað flott án þess að það kostaði 
of mikið enda langar okkur síðar 
meir að opna eldhúsið inn í stofu 
sem verður meiri framkvæmd,“ 
segir Elsa en þau máluðu innrétt-
inguna svarta, tóku niður efri skápa, 
settu nýjar borðplötur, höldur, vask 
og tæki. „Fólk trúir því ekki að þetta 
sé gamla innréttingin.“

Skipt var um gólfefni í svefnher-
bergjum og skipt um hurðir. Stofan 
var aðeins máluð en svo hefur Elsa 
dundað sér við að raða saman fal-
legum hlutum, gömlum og nýjum. 
„Ég hef gaman af því að blanda 
saman nýju og gömlu,“ segir hún 
og tekur sem dæmi fallegan sófa. 
„Þennan keyptum við notaðan, 
lökkuðum viðinn svartan og létum 
yfirdekkja með svörtu leðri.“

Hannaði herbergið 12 ára
Saman eiga þau Þórður tvær dætur, 
þriggja ára og níu mánaða, og fyrir 
átti Elsa dóttur, Laufeyju Líf, 12 ára, 

sem hefur erft næmt auga móður 
sinnar. „Hún hefur mjög sterkar 
skoðanir á hvernig hlutirnir eigi 
að vera í herberginu hennar. Hún 
útbjó lista yfir hvernig hún vildi 
skipuleggja það, valdi liti, húsgögn 
og skraut og ég fékk engu að ráða,“ 
segir Elsa og hlær. Hún er afar stolt 
af dótturinni enda útkoman afar 
flott.

Sérleikherbergi er snilld
Tvær yngri dæturnar deila svefnher-
bergi. „Þar var markmiðið að hafa 
allt sem krúttlegast og prinsessuleg-
ast. Ég vildi hafa smá ævintýraþema 
og fékk því málarann til að útbúa 
fjöll með snjó á veggina,“ segir Elsa 

en barnaherbergin eru tvö, í öðru 
er sofið en í hinu leikið. „Þetta er 
sniðugt fyrirkomulag því þá er alltaf 
fínt í svefnherberginu og ekki verið 
að leika sér eins mikið uppi í rúmi.“

Skemmtilegt eilífðarverkefni
Þó ýmislegt sé búið að framkvæma 
er margt eftir. „Nú er verið að 
mála húsið að utan. Næsta sumar 
skiptum við um þakkant og tökum 
garðinn í gegn hjá okkur. Svo langar 
mig að taka svefnherbergið mitt í 
gegn og skipta um teppi á stigapalli. 
Verkefnin eru endalaus en maður 
verður að forgangsraða,“ segir Elsa 
sem hlakkar til að takast á við þetta 
skemmtilega eilífðarverkefni.

KLÆDDU ÞIG UPP
FYRIR VETURINN

YFIRHAFNIR - PEYSUR - KULDASKÓR

Svefnherbergi yngri stelpnanna er ævintýralegt. Skreytingar á veggjum minna 
á snæviþakin fjöll en bleikir prinsessulitir ráða ríkjum.

Litlu stelpurnar eru með sérleikherbergi þar sem þær 
geta ruslað til eins og þær vilja.

Heimasætan 
Laufey Líf 12 ára 
hannaði sjálf 
herbergið sitt.

Eldhússkáparnir eru gamlir en voru málaðir svartir. Höldurnar eru nýjar líkt og tækin og borðplatan.

Elsa hefur gaman af því að finna skrautmuni sem passa vel inn í rýmið.

Prinsessur og 
ævintýri fá sinn 
sess í barnaher-
bergjunum.
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TIMEOUT

HAUSTTILBOÐ
STÓLL + SKEMILL

kr. 286.000

Opið mánudaga - föstudaga 11 - 18 / Laugard. 11 - 16

Bæjarlind 14 - 16 | 201 Kópavogi
    Sími 553 7100  | linan.is / linanehf / linan.is

Listaverð kr. 357.600

Við smið-
irnir þurf-

um að hafa alls 
kyns verkfæri við 
höndina, hamarinn, 
tommustokk, blýant og 
þess háttar. Nú eru 
borvélar orðnar svo 
léttar að þær hanga utan 
á manni líka.

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Gulli segir að meðan þætt-
irnir hans, Gulli byggir, séu 
í vinnslu hafi hann ekki mik-

inn tíma til annarrar smíðavinnu. 
Þættirnir séu tímafrekir í vinnslu. 
„Sólarhringurinn minn er oft 
ansi athyglisverður,“ segir hann. 
„Ég starfa eingöngu sem smiður í 
þáttunum þessar vikurnar en tek 
ekki að mér önnur verkefni. Fólk 
er oft að framkvæma á kvöldin og 
um helgar og ég þarf að elta þess 
tíma. Einnig þarf ég að reka á eftir 
iðnaðarmönnum því allt þarf þetta 
að ganga upp,“ segir Gulli en fyrsti 
þátturinn fór í loftið á mánudags-
kvöldið. „Þetta er mikil vinna 
meðan á þessu stendur,“ segir Gulli 
sem heimsótti leikarahjónin Björk 
Jakobsdóttur og Gunnar Helgason 
í fyrsta þætti. Þau tóku efri hæðina 
í húsi sínu í gegn með góðum 
árangri.

Gulli vaknar virka morgna kl. 
5.30 til að mæta í Ísland í bítið. „Ég 
er búinn að vera með Bítið í fjögur 
og hálft ár svo þetta er farið að 
venjast. Mér þótti erfitt fyrsta árið 
að vakna svona snemma enda er ég 
B-týpan. Núna finnst mér eiginlega 
betra að vakna kl. 5.30 en klukkan 
sjö. Ég reyni að komast í rúmið 
klukkan tíu á kvöldin og svo tek 
ég mér 20 mínútna lúr í hádeginu. 
Geimferðastofnunin NASA komst 
að því við rannsókn vegna hvíldar-
tíma geimfara að 27 mínútna lúr 
væri hámark til að viðhalda orku. 
Ég fer eftir því,“ segir Gulli sprækur.

Þegar hann er spurður um 
eftirlætisverkfæri smiðsins, svarar 
hann: „Það er leatherman, leður-
belti sem maður hengir verkfærin 
á. Við smiðirnir þurfum að hafa 
alls kyns verkfæri við höndina, 
hamarinn, tommustokk, blýant 
og þess háttar. Nú eru borvélar 
orðnar svo léttar að þær hanga 
utan á manni líka,“ segir Gulli og 
bætir við að mikil bylting hafi 
orðið í gerð borvéla á undan-
förnum árum. „Þær eru öflugar en 
samt mjög léttar.“

Gulli segist ekki vera öflugur 
í smíðavinnu heima. „Maður er 
eiginlega búinn að fá nóg þegar 
heim er komið. Ég bý í raðhúsi sem 
var byggt árið 1972 og hef verið 
að taka það í gegn smám saman 
undanfarin ár. Ég þarf að taka 

baðherbergi í gegn hjá mér en 
það verður ekki fyrr en þættirnir 
klárast. Við tókum eldhúsið í gegn 
árið 2005 en tískan í innréttingum 
hefur breyst mikið síðan þá. Ég 
segi nú alltaf við fólk að velja 
klassískar innréttingar því þær 
þurfa að standa lengi,“ segir Gulli. 
„Núna eru hvítar innréttingar 
mest áberandi.“

Í þáttunum tekur hann 
að sér sjö mismunandi 

verkefni. „Við 
breytum fjósi í 

íbúð í Hálsa-
sveit, tökum 
hús í gegn í 

Reykjanesbæ og í Hlíðun-
um, breytum lítilli kompu 
í herbergi í miðbænum svo 
eitthvað sé nefnt,“ útskýrir 
hann. Fólk sækir um að 
komast í þáttinn til Gulla 
og verkefnin eru valin með 
framleiðsludeild Stöðvar 2. 
Gulli segir að fólk þurfi að 
borga fyrir allar breytingar 
enda fást engir iðnaðar-
menn til að vinna frítt. „Þeir 
þurfa að vinna fyrir salti 

í grautinn eins og aðrir. 
Svona breytingar verða líka 
oft mun meiri en gert er ráð 
fyrir í upphafi.“

Þættir eins og Gulli byggir 
hafa verið vinsælir víða um 
heim og nokkrir eru sýndir 
á sjónvarpsstöðinni Fine 
Living.

Tímalaus hönnun er best
Gunnlaugur Helgason eða Gulli Helga hefur í nóg að snúast þessa dagana við gerð tólf heimilis-
þátta fyrir Stöð 2 auk þess sem hann stýrir morgunþætti Bylgjunnar með Heimi Karlssyni.

Gulli Helga og Guðmundur Árni Árnason við vinnu í þáttunum Gulli byggir á Stöð 2.

Gulli segir að verkfæri hafi breyst. Borvélar núna séu bæði öflugar og léttar.
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Skrifstofan
 M I ÐV I KU DAG U R  2 7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7 Kynningar: A4, Penninn, Múlalundur

Borð fyrir betri 
líkamsstöðu
Áhersla á breytilega líkamsstöðu og 
heilbrigt vinnuumhverfi hefur  aldrei 
verið meiri en nú. A4 mælir með 
rafdrifnum borðum til að forðast of 
mikla kyrrsetu yfir daginn. ➛2

KYNNINGARBLAÐ



Frá náttúrunnar hendi er ekki 
heppilegt fyrir okkur að sitja 
of mikið. Við eigum að vera á 

sífelldri hreyfingu allan daginn og 
forðast kyrrsetu eftir fremsta megni. 
Þeir sem vinna skrifstofuvinnu ættu 
því að nota hvert tækifæri til að 
standa upp en á of mörgum vinnu-
stöðum má sjá önnum kafið starfs-
fólk, einbeitt í sínum verkefnum, sem 
nær vart að líta upp.

A4 fékk sjúkraþjálfarann Svan 
Snæ Halldórsson, Dip. Ostepractic 
sjúkraþjálfun, Cert. DN, Cert. SMT, 
hjá ÁS Sjúkraþjálfun til að fræða 
okkur aðeins um mikilvægi þess 
að standa upp af stólnum okkar 
nokkrum sinnum á dag. Svanur 
segir m.a. að slæm líkamsstaða við 
tölvuna setji mikið álag á hrygginn, 
sérstaklega háls og mjóbak, og valdi 
oft miklum vanda, stífni í vöðvum 
og liðum með tilheyrandi verkjum 
í hálsi, höfði, öxlum og mjóbaki. 
„Einnig veldur setstaða og kyrrstaða 
auknu álagi á hryggþófa, sem getur 
valdið útbungunum eða brjósklosi. 
Hreyfing er líkamanum nauðsynleg 
og hefur hún góð áhrif á hjarta og 
æðakerfi og vinnur gegn mörgum af 
þeim lífsstílssjúkdómum sem hrjá 
okkur. Fjölbreytt vinnuaðstaða og 
almenn hreyfing er því mikilvægur 
þáttur í að hugsa vel um heilsuna.“

Þarf að standa upp
Hjá A4 eru fáanleg rafmagnsborð 
á góðu verði, í nokkrum stærðum 
og gerðum, sem henta hverjum 
starfsmanni og hvaða starfsstöð 
sem er. „Auk þeirra má finna fleiri 
vörur sem aðstoða þegar hugað er 
að heilsunni, t.d. mismunandi gerðir 
af skrifborðsstólum sem henta mis-
munandi vinnuaðstöðu,“ bætir Arna 
Hagalíns, vörustjóri húsgagna hjá 
A4 við.

Það er nauðsynlegt að standa upp 
af stólnum nokkrum sinnum á dag, 
minnir Svanur á. „Því lengri tíma 
sem þú eyðir í kyrrsetu og síendur-
teknum hreyfingum, því meira 
eykur þú líkur á álagsmeiðslum á 
hálsi, öxlum, axlagrind og mjóbaki. 
Einstaklingur sem vinnur skrifstofu-
starf og situr þar í 8-9 tíma á dag er 
ekki að fara vel með líkama sinn.“

Að sögn Valgerðar Vigfúsdóttur, 
verkefnastjóra sölusviðs A4, og 
Sigurveigar Ágústsdóttur, við-

skiptastjóra fyrirtækjaþjónustu 
A4, eru hækkanleg rafmagnsborð 
orðin algengari en áður. „Þau skipta 
gríðarlega miklu máli fyrir heilsu-
vænan vinnustað því það er lykil-
atriði að starfsfólki líði vel og njóti 
sín í starfi. Húsgögnin okkar hjálpa 
til við að gera vinnuumhverfið fal-
legt og hvetjandi.“

Nánari upplýsingar má finna á www.
a4.is.

Útgefandi: 365 miðlar Veffang: Visir.isÁbyrgðarmaður: Svanur Valgeirsson Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.is, s. 512 5429

Sýningarsalur A4 fyrir skrifstofuhúsgögn er í Skeifunni. Þar eru til sýnis vörur frá húsgagnabirgjum sem sérhæfa sig í 
valkostum og hönnun til að skapa besta möguleikann á sveigjanlegu og breytilegu vinnuumhverfi.

Frá náttúrunnar hendi er ekki heppilegt fyrir fólk að sitja of lengi. Þeir sem 
vinna skrifstofuvinnu ættu að nota hvert tækifæri til að standa upp og nýta 
sér hæðarstillanleg rafmagnsborð og fjölbreytta líkamsstöðu á vinnutíma.   

Hækkanleg rafmagnsborð verða æ algengari og skipta gríðarlega miklu máli 
fyrir heilsuvænan vinnustað.  

Það er nauðsynlegt að standa upp af stólnum nokkrum sinnum á dag og þá 
koma hækkanlegu rafmagnsborðin frá A4 sterk inn.

Hreyfing er líkam-
anum nauðsynleg 

og hefur hún góð áhrif á 
hjarta og æðakerfi og 
vinnur gegn mörgum af 
þeim lífsstílssjúkdómum 
sem hrjá okkur.
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NÝI HEIMSMEISTARINNNÝI HEIMSMEISTARINN
Fyrsti stóllinn sem er hannaður með nútíma tækni í huga.  
https://innx.is/vara/gesture/

GESTURE 

InnX Skrifstofuhúsgögn | Bæjarlind 14-16 | 201 Kópavogi | Sími 577 1170 | innx@innx.is | Opið virka daga frá 9:00 til 17:00 

Guðmundur, eða Mummi eins 
og hann er jafnan kallaður, 
stofnaði fyrirtækið Ice Group 

utan um útflutning á sjávarafurðum 
árið 1997. Ári síðar kom Halla inn í 
líf hans og saman gengu þau í heilagt 
hjónaband.

„Mér fannst aldrei neitt spursmál 
að vinna með Mumma,“ segir Halla 
sem vann vaktavinnu í Leifsstöð á 
Keflavíkurflugvelli áður en hún hóf 
störf hjá eiginmanninum árið 2003.

„Okkur Mumma fannst við ekki 
hittast nóg og því hentaði vakta-
vinnan ekki lengur. Ég vann alltaf 
aðra hverja helgi og það þótti okkur 
of mikil fórn í hjónabandinu. Það er 
alltaf gaman að prófa eitthvað nýtt 
svo ég ákvað að breyta til og prófa að 
vinna hjá Mumma, þrátt fyrir að hafa 
aldrei unnið á skrifstofu fyrr né setið 
á rassinum allan daginn. Það kom á 
óvart hvað vinnan var skemmtileg 
og ég er hér enn, fjórtán árum síðar,“ 
segir Halla, sem sér um tollskýrslu-
gerð og útflutningspappíra á skrif-
stofu Ice Group, þar sem Mummi er 
framkvæmdastjóri.

„Við hjónin erum samstíga, sam-
hent og einhuga. Það hefur mikið að 
segja. Við erum líka mjög góðir vinir 
og ætli það sé ekki vegna vináttunn-
ar sem þetta hefur gengið eins og í 
sögu. Við höfum allavega ekki fengið 
nóg af hvort öðru þótt við séum 
alltaf saman og ég hef aldrei upplifað 
þá tilfinningu. Auðvitað er fullt af 
fólki sem botnar ekkert í því hvernig 
við getum verið saman dagana langa, 
en í okkar tilfelli er það mjög auð-
velt; við vinnum saman og erum í 
hestunum saman,“ segir Halla.

Mummi er fæddur og  uppalinn 
í Sandgerði en Halla í Keflavík, þar 
sem þau hjónin búa og starfa. Þau 
eru einnig með annan fótinn á 
hestabúgarði sínum á Litla-Landi í 
Ásahreppi í Rangárvallasýslu.

„Okkur hjónin vantaði sameigin-
legt áhugamál inn í hjónabandið. 
Mummi hafði verið í hestum á yngri 
árum og þegar hann spurði mig 
hvort ég væri til í að prófa hesta-
mennsku árið 2006, ákvað ég að slá 
til. Ég hafði þá aldrei farið á hestbak 
en hef svo sannarlega ekki séð eftir 
því. Nú fer frítími okkar mestmegnis 
í hestana og förum við allar helgar 
og öll sumarfrí austur á Litla-Land,“ 
segir Halla, en hrossin koma til 
Keflavíkur þegar haustar.

„Það eru samantekin ráð að tala 
ekki um vinnuna þegar vinnudegi 
lýkur og það hefur tekist mjög vel. Á 
kvöldin erum við hjónin heimakær 
og reynum ekkert að splitta okkur 
sitt í hvora áttina heldur förum bara 
í hestagallann og í hesthúsið,“ segir 
Halla, en þau Mummi eiga fjögur 
börn og sex barnabörn, þar af eitt 
sem er með þeim í hestamennsk-
unni.

„Vitaskuld er þetta ekkert alltaf 
hallelúja en kostirnir eru miklu 
meiri en gallarnir og við rífumst 
aldrei í vinnunni,“ segir Halla, en þá 
gellur í Mumma: „Ekki enn þá!“ og 
þau hjónin skella upp úr.

„Ég mæli hiklaust með því að hjón 
vinni saman ef þau eru góðir vinir 
í hjónabandinu,“ segir Halla. „Mér 
finnst mikill kostur að geta verið 
með Mumma allan daginn og það er 

alveg frábært að vinna með honum. 
Flestir vinna allan daga frá sínum 
nánustu og koma svo þreyttir heim 
á kvöldin. Því eru það forréttindi 
að geta átt fleiri samverustundir en 
ella og notið lífsins saman í starfi 
og leik. Ég vildi allavega ekki snúa 
aftur í gamla farið eftir þessa góðu 
reynslu sem við hjónin höfum af því 
að vinna saman og stunda áhugamál 
okkar saman.“

Fá ekki nóg af hvort öðru
Hjónin Guðmundur Gunnarsson og Þórhalla Maggý Sigurðardóttir eyða öllum vinnudögum 
saman á skrifstofu fyrirtækis síns, Ice Group í Keflavík. Þau eru samstíga vinir í hjónabandinu, hafa 
enn ekki rifist í vinnunni og segja dýrmæt forréttindi að mega eiga sem flesta daga saman. 
Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

Hjónunum Guð-
mundi Gunnars-
syni og Þórhöllu 
Maggý Sigurðar-
dóttur þykja það 
forréttindi að 
mega eiga sem 
flestar samveru-
stundir í lífi, starfi 
og leik.
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Starfsfólk fyrirtækjaþjónustu Pennans hefur áralanga reynslu af því að þjónusta fyrirtæki og stofnanir. MYND/HANNA

Leitz Complete er „mini“ 
hátalari með þráðlausri 
Bluetooth-tengingu. Þrátt 
fyrir að vera lítill eru hljóm-
gæðin frábær. Á hátalaran-
um er hljóðnemi og hentar 
hann því fyrir fundina, í 
bústaðinn eða útileguna. 

USB orkubanki 
fyrir farsíma 
og spjaldtölvur 
hleður tvö tæki 
í einu.

Við leggjum áherslu á að 
mæta kröfum viðskiptavina 
okkar, koma til móts við 

óskir þeirra og geta brugðist hratt 
við þegar vörur eru pantaðar,“ segir 
Jóhann Gunnarsson, sölustjóri hjá 
fyrirtækjaþjónustu Pennans. „Fyrir-
tækjaþjónustan verður tuttugu ára í 
ár og við höfum því áratuga reynslu 
í því að veita fyrirtaks þjónustu 
til fyrirtækja af öllum stærðum og 
gerðum, allt frá stærstu fyrirtækjum 
landsins, minni fyrirtækjum og 
stofnunum niður í einyrkja.“

Ný vefsíða eykur möguleika
Ýmsar leiðir eru færar til að panta 
vörur hjá Pennanum. „Hægt er 
að fá sölumenn okkar á staðinn, 
hringja í þjónustuverið eða mæta 
í verslanir okkar. En einnig hefur 
færst töluvert í vöxt að fólk kjósi að 
versla í gegnum netið,“ segir Jóhann 
en fyrr á þessu ári var opnuð ný, 
stærri og betri vefverslun á www.
penninn.is. „Vefurinn er útbúinn 
mjög öflugri leitarvél og mörgum 
þykir afar þægilegt að nota vefinn 
til að versla.“

Viðgerðarþjónusta og stóla-
verkstæði
Jóhann segir viðskiptavini sína 
leggja mikið upp úr því að fá góða 
þjónustu, ekki síst að loknum 
kaupum. „Fólk er að kaupa verð-
mæti og vill fá góða eftirfylgni ef 
eitthvað kemur upp á. Því erum við 

með stólaverkstæði ef eitthvað amar 
að skrifstofustólunum og viðgerðar-
þjónustu fyrir til dæmis kaffivélarn-
ar sem við leigjum fyrirtækjunum.“

Breitt vöruúrval
Vöruúrvalið er sannarlega breitt 
hjá Pennanum og þær fæst allt 
sem þarf til að reka skrifstofur. 
„Við erum með allt frá pennum, 
borðum og stólum upp í rekstrar-
vörur, tölvurekstrarvörur og kaffi,“ 
segir Jóhann. Fundarherbergi spila 
stóran þátt í flestum skrifstofum 
og þar er ekki komið að tómum 
kofanum frá Pennanum sem 
býður upp á fjölbreyttar lausnir 
á snertiskjáum og öðrum búnaði 
fyrir fundar herbergi.

Lögð er áhersla á gæði í vörunum 
sem boðið er upp á hjá Pennanum. 
„Við erum bæði með ný og flott 
merki en einnig vörumerki sem við 
höfum haft í marga áratugi og erum 
stolt af,“ segir Jóhann. Hann nefnir 
sem dæmi Leitz sem er þekkt fyrir 
bréfabindi, heftara, gatara, hleðslu-
banka og þráðlausa hátalara. 
„Legamaster er annað gæðamerki 
sem býður upp á tússtöflur og 
snertiskjái og svo erum við með 
Kinnarps í stólum og húsgögnum 
og Herman Miller sem er þekkt 
merki í skrifstofustólum.“

Skrifstofurými í þróun
Á þeim tuttugu árum sem 
fyrirtækjaþjónusta Pennans hefur 

starfað hafa orðið miklar breyt-
ingar á skrifstofurýmum. Í stað 
lokaðra skrifstofa eru opin rými nú 
algengust og þeim fylgja allt aðrar 
kröfur á húsgögn og þjónustu en 
áður. „Við fylgjumst vel með breyt-
ingum á skrifstofumenningunni og 
höfum tekið þátt í mikilli þróun. 
Sumar vörur hafa ekkert breyst, 
aðrar dottið út og enn aðrar þróast 
mikið,“ segir Jóhann.

Hann tekur sem dæmi að um 
þessar mundir séu vinsæl svokölluð 
standandi fundarherbergi. „Það 
eru framtíðarfundarherbergi þar 
sem haldnir eru örfundir þar sem 
fólk stendur í stað þess að sitja. Við 
erum með lausnir fyrir slík rými.“

Meðal annarra nýjunga nefnir 
Jóhann aukið úrval Pennans á 
hleðslubönkum og viðlíka græjum. 
„Það færist æ meir í vöxt að starfs-
fólk vinnur á símana sína, spjald-
tölvur eða fartölvur, og þarf þá 
að vera mikið á ferðinni. Þar 
koma hleðslustöðvar sterkt 
inn.“

Þjónusta um allt land
Penninn rekur verslanir í 
Vestmannaeyjum, Keflavík, 
Akureyri, Ísafirði, Akra-
nesi, Húsavík og nokkrar á 
höfuðborgarsvæðinu. Því 
er lítið mál að þjónusta fólk 
um allt land. „Við sendum 
út um allt land og þegar 
fyrirtæki panta hjá okkur fá 
þau vöruna senda upp að 
dyrum ásamt glaðningi,“ 
segir Jóhann en í hverjum 
mánuði er einnig boðið upp 
á skemmtilegan kaupauka.

Allar nánari upplýsingar má finna 
á www.penninn.is

Þjónustan ávallt í fyrirrúmi
Góð og lipur þjónusta er aðalsmerki 
fyrirtækjaþjónustu Pennans sem í 
tuttugu ár hefur þjónustað fyrirtæki 
af öllum stærðum og gerðum.
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A6
Stakir fætur með tveimStakir fætur með tveimStakir fætur með tveim
mótorum og minnisstýringu.mótorum og minnisstýringu.mótorum og minnisstýringu.
Passa með öllum110 cm til Passa með öllum110 cm til Passa með öllum110 cm til 
200 cm löngum plötum.200 cm löngum plötum.200 cm löngum plötum.

TILBOÐSVERÐ

74.900 kr.

RAFMAGNSBORÐ

TENTO SKÁPAR 
OG HIRZLUR
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MÖPPUHILLA
80 X 154,5

51.900 kr.

TVÍSKIPTUR SKÁPUR
80 X 189,5

79.900 kr. 

SKÁPUR 80 X 222,5

89.900 kr. 

RENNIHURÐA SKÁPUR 
120 X 82,5

72.900 kr.

FLETTIHURÐA SKÁPUR
120 X 115,5

104.900 kr.

SKÁPUR 80 X 115,5

58.900 kr. 

360º
VELTITÆKNI

ERGOMEDIC 100-3
169.900 kr.

109.900 kr.

WAGNER 

ÞÝSK HÖNNUN
EINSTÖK GÆÐI

Að sitja á hreyfingu getur komið í veg 
fyrir ýmis bakvandamál og hjálpað 
þeim sem nú þegar stríða við eymsli 
og þreytu í baki. Hreyfingin miðar að 
því að létta álag á bakið og styrkja 
það í hrífandi samspili hvíldar og 
hreyfingar

360° 
Dondola 

veltitækninni

SITJUM Á 
HREYFINGU!  

KOMUM OKKUR  
ÚR KYRRSETU

ERGOMEDIC 100-2
199.900 kr.

129.900 kr.

Þið finnið 
okkur 
á Facebook

Síðumúla 37, 
108 Reykjavík

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

hirzlan.isGÆÐI · STÖÐUGLEIKI · SKILVIRKNI · Í 24 ÁR

NÝ 

VEFVERSLUN 

HIRZLAN.IS

OPIÐ Á

LAUGARDÖGUM

12-16

196.900 kr.
127.900 kr.

-35%

-35%

-35%

-35%-35%

197.900 kr.
127.900 kr.

234.900 kr.
149.900 kr.

Bjóðum upp á rafmagnsborð frá  Bjóðum upp á rafmagnsborð frá  
3 framleiðendum í fjölda stærða og lita.3 framleiðendum í fjölda stærða og lita.3 framleiðendum í fjölda stærða og lita.3 framleiðendum í fjölda stærða og lita.

PRIMA
RAFMAGNSBORÐRAFMAGNSBORÐ
VERÐ FRÁ:

56.000,-
eMODELeMODEL
RAFMAGNSBORÐRAFMAGNSBORÐ
VERÐ FRÁ

129.900,-

FRÁBÆR TILBOÐSVERÐ 
Í SAMVINNU VIÐ
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ERGOMEDIC 100-3
169.900 kr.

109.900 kr.

WAGNER 

ÞÝSK HÖNNUN
EINSTÖK GÆÐI

Að sitja á hreyfingu getur komið í veg 
fyrir ýmis bakvandamál og hjálpað 
þeim sem nú þegar stríða við eymsli 
og þreytu í baki. Hreyfingin miðar að 
því að létta álag á bakið og styrkja 
það í hrífandi samspili hvíldar og 
hreyfingar

Einu stólarnir meðEinu stólarnir með

360° 
Dondola 

veltitækninni
10 ára ábyrgð*10 ára ábyrgð*10 ára ábyrgð*

SITJUM Á 
HREYFINGU!  

KOMUM OKKUR  
ÚR KYRRSETU

Höfuðpúði 
seldur sér

Höfuðpúði 
seldur sér

ERGOMEDIC 100-2
199.900 kr.

129.900 kr.

Þið finnið 
okkur 
á Facebook

Síðumúla 37, 
108 Reykjavík

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

hirzlan.isGÆÐI · STÖÐUGLEIKI · SKILVIRKNI · Í 24 ÁR

NÝ 

VEFVERSLUN 

HIRZLAN.IS

OPIÐ Á

LAUGARDÖGUM

12-16

ALUMEDIC 5
196.900 kr.

127.900 kr.

-35%

-35%

-35%

-35%-35%

ALUMEDIC 10ALUMEDIC 10
197.900 kr.

127.900 kr.

ALUMEDIC 15
234.900 kr.

149.900 kr.

Fagaðilar mæla 
eindregið 
með Wagner

Elís Þór Rafnsson
sjúkraþjálfari

VERÐ FRÁ:

56.000,-

VERÐ FRÁ

129.900,-

FRÁBÆR TILBOÐSVERÐ 
Í SAMVINNU VIÐ



Stóllinn Sayl frá stólaframleiðand-
anum Herman Miller er notaður 

í þjálfunarbúðum British School 
of Osteopathy en skólinn sér-

hæfir sig í skekkjulækningum. 
Golden Gate brúin í San 

Francisco var hönnuðinum 
Yves Béhar 
að yrkisefni 

við hönnun 
stólsins.

Vinnuvistfræði í stólum
Vefsíðan IndyBest á vegum bresku Independent-fréttasíðunnar gerði úttekt á bestu vinnu-
vistfræðilegu skrifstofustólunum og valdi þá níu sem þóttu standa upp úr.

Mera Klimastuhl frá Klöber 
eftir hönnuðinn Jörg Bern-
auer er einn frumlegasti 
stóllinn á listanum. Stóllinn 
hefur innbyggða miðstöð 
sem leyfir fólki að stilla 
hita og kælingu eftir því 
sem við á en notuð er 

tækni úr bíla-
iðnaðinum. 

Einnig er hægt 
að stilla stólinn 

á marga vegu, 
bæði bak, 
sæti og arma.

Murray vinnuvistfræðilegi 
skrifstofustóllinn frá John 
Lewis þykir flottur. Hann 
gefur góðan stuðning og er 
með net í bakið sem leyfir 
loftun. Ekki skemmir verðið 

sem þykir afar 
hagstætt. 
Stólinn er 

hægt að stilla 
á marga mögulega 

vegu.

Don Chadwick og Bill Stumpf 
hönnuðu Aeron stólinn árið 
1992 en hann varð fljótlega 
einn söluhæsti skrifstofu-

stóll í Bandaríkjunum. Hann 
þykir æði merkilegur í hönn-

unarsögunni 
enda notuðu 
hönnuðirnir 

nútíma tækni 
og nýstárleg 

efni. Stóllinn 
hefur nú verið 

endurhannaður 
fyrir stólafram-

leiðandann Hermann 
Miller. Til gamans má 

geta að þegar teikni-
myndafígúran 
Homer Simpson 
fór til himna og 
hitti guð sat sá í 

Aeron stól.

Back App stóllinn lítur 
kannski ekki út fyrir 

að vera mjög þægi-
legur, en þar sem 

fæturnir hvíla á fót-
skemli á stólnum getur 

fólk snúið sér á alla kanta án 
nokkurra vandræða. Þetta þykir 
einnig styrkja bakvöðvana 
sem oft vilja slappast við setu í 
venjulegum stólum. Mögulega 
fær fólk aðeins illt í mjóbakið 
fyrst um sinn meðan bakið er 

að styrkjast en það ætti að 
ganga yfir á um viku.

Sæti hins skandínavíska 
HÅG Capisco Puls 

stóls er mótað 
eftir reiðhnakki. 

Hægt er að snúa í 
ýmsar áttir í stólnum. 

Þá er hægt að stilla stólinn 
nokkuð háan til að 
auka möguleika 
fólks til að tylla 
sér hálf standandi, 
auk þess sem hann 

passar þá vel við borð sem má 
hækka og lækka en þau eru orðin 
nokkuð vinsæl á skrifstofum. 
Einn kostur til viðbótar er að 
stóllinn er búinn til úr endur-
unnum stuðurum af bílum.

Markus stóllinn frá IKEA er 
með ódýrari skrifstofustólum 
sem þó stenst flestar þær 
kröfur sem gerðar eru til vinnu-
vistfræðilegra skrifstofustóla 
sem henta jafnt almennum 
starfsmönnum og forstjórum. 
Býður upp á góðan stuðning, 
netið í bakið gefur góða 
loftun og hann má stilla á 
marga vegu. Hann fær einnig 
plús fyrir góðan 
stuðning við 
höfuð. Hins 
vegar þarf 
að setja hann 
saman sjálfur ... 
að sjálfsögðu.

Pacific stóllinn frá Vitra var 
hannaður af Barber og 
Osgerby árið 2016. Þeir höfðu 
tækni og vinnuvistfræði að 
leiðarljósi við hönnunina 
en lögðu einnig áherslu á 
nútímalegt og mínímalískt 
útlit enda telja margir að 
hér sé kominn klassískur 
stóll sem muni lifa vel og 
lengi.

Humanscale stóllinn er hann-
aður af Niels Diffrient sem er 
einn af frumkvöðlum í vinnu-
vistfræðilegri hönnun. Þetta 
er fyrsti stóllinn frá honum 
með neti í bakið. Stóllinn 
vegur ekki nema 11 kíló 
og er hann 
að mestu 
leyti búinn 
til úr endurunnu 
efni. Stóllinn lagar sig 
sjálfkrafa 
að líkam-
anum.
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Múlalundur Vinnustofa SÍBS   
Reykjalundur 270 Mosfellsbær Sími 562 8500
mulalundur@mulalundur.is www.mulalundur.is

Takk fyrir að versla við Múlalund

Vinnustofa SÍBS

Láttu gott af þér leiða þegar þú kaupir skrifstofuvörur
Vörur frá Múlalundi skapa störf fyrir fólk með skerta starfsorku

Allt fyrir skrifstofuna
Þú pantar og færð vörurnar sendar daginn eftir

Sigurður Viktor segir að ánægjulegt að horfa upp á einstaklinga byggja sig upp á Múlalundi. MYNDIR/VILHELM

Störf á Múlalundi gefa mörgum, sem 
annars væru heima aðgerðarlausir, 
tækifæri til að spreyta sig og taka 
þátt í að skapa verðmæti. Frá árinu 1959 hefur Múlalundur verið rekinn af SÍBS. 

Múlalundur selur ekki bara 
möppur heldur allt fyrir 
skrifstofuna,“ segir Sigurð-

ur Viktor Úlfarsson, framkvæmda-
stjóri Múlalundar. Sigurður segir 
starfsemi Múlalundar standa og 
falla með stuðningi samfélagsins 
og því að einstaklingar, fyrirtæki 
og stofnanir kaupi vörur af Múla-
lundi, þar með talið almennar 
skrifstofuvörur.

„Við erum almennt samkeppnis-
hæf og stundum ódýrari en aðrir 
á markaðnum. Við seljum eigin 
framleiðsluvörur, eins og gata-
poka, plastvasa, klemmubækur, 
gyllingar og fleira en einnig vörur 
sem við kaupum annars staðar frá 
því þær eru líka mikilvægur fjár-
hagslegur styrkur fyrir starfsemina. 
Viðskiptavinir okkar eiga almennt 
ekki að þurfa að fara annað eftir 
almennum skrifstofuvörum.“

Ný vefverslun
Múlalundur tók nýlega í gagnið 
nýja vefverslun á heimasíðu sinni 
mulalundur.is. „Þar geta viðskipta-
vinir valið úr miklum fjölda vara 
og kemur bæði úrval og verð flest-
um á óvart,“ segir Sigurður. „Ferlið 
er einfalt, viðskiptavinir panta í 
gegnum vefinn eða beint frá okkur 
og við sendum vörurnar almennt 
til þeirra daginn eftir. Sé pöntunin 
yfir 16 þúsund krónum sendum 
við frítt um allt land. Fyrir smærri 
pantanir er sendingargjald.“

Á Múlalundi er sífellt leitað 
nýrra verkefna til að skjóta fleiri og 
styrkari stoðum undir reksturinn. 
„Við erum til að mynda opin 
fyrir því að taka að okkur hluta 
úr framleiðslu fyrirtækja, jafnt 
rótgróinna sem sprotafyrirtækja 
sem eru að stíga sín fyrstu skref 
sem og allt það sem kallar á mikla 
handavinnu. Þannig tökum við 
að okkur fjölbreytt verkefni til 
lengri og skemmri tíma,“ segir 
Sigurður og nefnir ýmis dæmi. 
„Framhaldsskólar og háskólar láta 
okkur framleiða fallegar kápur 
utan um prófskírteini útskriftar-
nema sem gera gögnin eigulegri og 
útskriftina að meiri viðburði. Þá 
hefur ferðaþjónustan komið sterkt 
inn með framleiðslu á upplýsinga-
möppum fyrir hótelherbergi, 
flottum kápum utan um matseðla 
þar sem merki veitingastaðarins er 
gjarnan þrykkt í kápuna og fleira. 
Bókaforlög láta einnig framleiða 

plastkápur utan um ferðabækur 
og ferðakort til að auka endingu 
þeirra. Öllum þessum verkefnum, 
pökkun, merkingum, gyllingum 
og meiru til er sinnt af starfsfólki 
Múlalundar.“

Sigurður segir langtímaverkefni 
mjög mikilvæg fyrir starfsemi 
Múlalundar. „Múlalundur setur 
til dæmis saman fylgigögn með 

greiðslukortum Landsbankans og 
Valitor, verkefni sem Múlalundur 
hefur séð um í mörg ár.“

Öllum mikilvægt að vinna
Á síðasta ári greiddi Múlalundur 
um 100 milljónir í laun og skapaði 
varanleg störf fyrir yfir fjörutíu 
manns með skerta starfsorku auk 
þess sem aðrir fjörutíu fengu tæki-

færi til að spreyta sig í fjögurra 
vikna vinnuprufum sem hjálpar 
fólki að komast af stað eftir lang-
varandi veru frá vinnumarkaði.

„Múlalundur stendur sjálfur 
undir stærstum hluta sinna tekna 
sem er allt að því einsdæmi á 
vinnustofum fyrir fólk með skerta 
starfsorku. Starfsemin stendur 
því og fellur með viðskiptavinum 

okkar,“ segir Sigurður. „Í dag eru 
mörg fyrirtæki að standa sig vel 
á sviði samfélagslegrar ábyrgðar. 
Einföld leið til að flétta samfélags-
lega ábyrgð við daglega starfsemi 
er að kaupa skrifstofuvörur og 
fleira af Múlalundi.“

Frá árinu 1959 hefur Múla-
lundur verið rekinn af SÍBS með 
stuðningi Happdrættis SÍBS. 
Þúsundir hafa fengið annað tæki-
færi og öðlast aukið sjálfstraust og 
starfsorku eftir störf hjá Múla-
lundi.

Virkir á vinnumarkaði
„Góð samvinna er á milli Múla-
lundar og Reykjalundar, sem er 
einnig rekinn af SÍBS. Þá er Múla-
lundur í samvinnu við Vinnumála-
stofnun og ræður fólk til vinnu af 
biðlistum, en umsækjendur geta 
þurft að bíða lengi á biðlista áður 
en þeir komast að. Öll aðstaða er 
til staðar til að taka á móti mun 
fleira starfsfólki en aukin viðskipti 
og verkefni eru forsenda fjölgunar 
starfa,“ segir Sigurður og bætir við 
að markmiðið sé að sem flestir séu 
virkir á vinnumarkaðnum.

Hjá Vinnumálastofnun eru til 
staðar úrræði sem styðja fyrirtæki 
í að taka við fólki með fötlun út á 
vinnumarkaðinn eftir starfsendur-
hæfingu hjá Múlalundi. Störf á 
Múlalundi gefa mörgum, sem ann-
ars væru heima aðgerðarlausir, 
tækifæri til að spreyta sig og taka 
þátt í að skapa verðmæti.

„Fólki er mjög mikilvægt að fá 
að mæta til vinnu og vera virkt í 
samfélaginu. Bakgrunnur starfs-
fólks Múlalundar er margvíslegur 
og margir þurfa að takast á við 
krefjandi veikindi eða fötlun, 
andlega eða líkamlega, í kjölfar 
slyss eða veikinda. Máltækið „Það 
þarf þorp til að ala upp barn“ á vel 
við um Múlalund en starfsemin 
stendur og fellur með viðskipta-
vinum okkar þar sem hver króna 
skiptir máli.“

Sigurður segir ánægjulegt að 
horfa upp á einstaklinga byggja 
sig upp á Múlalundi eftir erfið 
veikindi eða slys. „Á Múlalundi 
eru þeir þátttakendur á vinnu-
markaði sem er sameiginlegur 
árangur þeirra sjálfra, Múlalundar 
og viðskiptavina.“

Sjá nánar á mulalundur.is.

Ekki bara möppur á Múlalundi
Múlalundur, vinnustofa SÍBS, framleiðir og selur allt fyrir skrifstofuna. Á Múlalundi fær fólk með 
skerta starfsorku tækifæri til að leggja sitt af mörkum til atvinnulífsins og skiptir stuðningur við-
skiptavina þar sköpum. Um 70 manns með skerta starfsorku fengu að spreyta sig á síðasta ári.
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Fernando Abellanas hannar ljós og húsgögn á vinnustofu sinni sem hangir í 
margra metra hæð undir brú. MYNDIR/ JOSE MANUEL PEDRAJAS

Aðstaðan virðist nokkuð þægileg undir brúnni.Hægt er að loka öllum hliðum á skrifstofunni til að fá næði.

Fernando geymir sæng og kodda 
uppi í hillu og getur gist á skrif-
stofunni þegar honum sýnist. 

Undir dynjandi umferðarnið 
Valenciaborgar á Spáni situr 
Fernando Abellanas og 

hannar ljós og húsgögn á útiskrif-
stofunni sinni. Skrifstofan er undar-
lega staðsett en hún hangir í margra 
metra hæð undir steinsteyptri brú.

Í umfjöllun á vefsíðunni dezeen.
com vill hönnuðurinn ekki gefa 
upp nákvæmlega hvar skrifstofan 
hans er staðsett. Hann segist oft 
langa til að teikna kofa eða afdrep á 
fáförnum eða vanhirtum stöðum og 
burðarvirkið undir þessari brú hafi 
strax kveikt með honum hugmynd 
um hvernig hægt væri að nota 
það sem loft og veggi, hann þyrfti 
einungis að búa til gólf. Það tók 
hann tvær vikur að hanna og smíða 
einfaldan pall úr járnprófílum og 
krossviðarplötum. Pallurinn rennur 
á hjólum eftir burðarbitunum 
undir brúnni og knúinn áfram með 
sveif. Upp í pallinn kemst hann við 
hinn enda brúarinnar.

Fernando segir að með þessu 
nálgist hann aftur hugmyndina um 
leynikofa og afdrep sem krakkar 
útbúa sér gjarnan, til að vera í 
friði með sitt en samt í nálægð við 
heimilið. Í hans tilfelli í nálægð 
við hávært borgarlífið. Staðir sem 
þessir veki yfirleitt ekki athygli 
fólks og fari fram hjá flestum.

Á skrifstofunni er hann með hill-
ur, skrifborð og stól og litla gaslukt. 
Hann geymir sæng og kodda uppi 
í hillu og ef honum sýnist svo getur 
hann lokað hliðunum á pallinum 
og lagst til svefns.

Útiskrifstofa á leynistað
Fernando Abellanas, sjálflærður hús-
gagna- og ljósahönnuður hefur kom-
ið sér upp allsérstöku skrifstofurými, 
á færanlegum palli undir steinsteyptri 
brú í borginni Valencia.

Á skrifstofunni er 
hann með hillur, 

skrifborð og stól og litla 
gaslukt. Hann geymir 
sæng og kodda uppi í 
hillu og ef honum sýnist 
svo getur hann lokað 
hliðunum á pallinum og 
lagst til svefns. 

Tranavogur 1 • 104, Reykjavík
S : 588 9200 • www.varmabok.is S : 588 9200 • www.varmabok.is 

varma@varmabok.is 

DAGBÓKIN 2018DAGBÓKIN 2018
ER FARIN Í 

DREIFINGU!DREIFINGU!

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 
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STOFNAÐ 1956

30% afsláttur af 
rafdrifnum skrifborðum 

Bæjarlind 8-10 
201 Kópavogur
sími 510 7300

www.ag.is
ag@ag.is

Verð frá 68.947 kr.

Hæðarstillanleg rafdrifin borð 
stuðla að betri líkamsstöðu og 
bættri líðan í vinnunni.



Teygjuhlé fyrir börn og 
unglinga er tölvuforrit sem 
minnir fólk á að taka sér 

reglulega hlé frá tölvuvinnu eða 
annarri kyrrsetu og teygja úr sér. 
Þó það sé að heitinu til fyrir börn 
og unglinga gagnast það skrifstofu-
fólki á öllum aldri.

Forritið byggist á vinnuvistfræði 
og nýtist sem forvörn gegn álags-
meiðslum í stoðkerfi. Forritið, sem 
er bandarískt, var hannað af hópi 
sérfræðinga á heilbrigðissviði. 
Teygjurnar eru tuttugu talsins og 
hreyfimyndir, ásamt skýringar-
texta, sýna hvernig gera á hverja 
teygju. Hvert teygjuhlé tekur 
aðeins um 1-2 mínútur, eftir því 
hversu margar teygjur eru valdar.

Teygjurnar beinast að þeim 
svæðum stoðkerfisins sem eru við-
kvæmust fyrir álagsmeiðslum eins 
og hálsi, öxlum, örmum, úlnliðum, 
höndum, baki og fótleggjum. Í 
forritinu eru einnig æfingar fyrir 
augu.

Grunnstilling fyrir hvert teygju-
hlé eru þrjár teygjuæfingar, með 
30 mínútna hléi á milli, en auðvelt 
er að breyta tímastillingunum. 
Æfingarnar er ýmist hægt að gera 
sitjandi eða standandi.

Forritið er að finna á heimasíðu 
landlæknis, landlaeknir.is.

Nauðsynlegt að 
teygja úr sér

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN

GLÆSILEGT ÚRVAL OG FRÁBÆRT VERÐ

ALHLIÐA LAUSNIR

Funi LjúfurFannar

         
Syrusson Hönnunar hús

Síðumúla 33

Vinnan þín getur sagt til um 
heilsufarsástand. Mikið álag 
í vinnu getur haft mjög slæm 

áhrif á heilsuna. Þegar fólk fær 
sveigjanlegan vinnutíma virðist 
það vera í betra formi og heilsu-
hraustara, samkvæmt bandarískri 
rannsókn sem birt var í Personnel 
Psych o logy. Mikið vinnuálag getur 
verið hættulegt heilsu fólks.

Rannsóknin náði yfir sjö ár en 
fylgt var 2.000 manns um sex-
tugt. Skoðað var hversu langan 
vinnudag fólk vann, álagspunkta 
í starfinu og ákvarðanatöku gagn-
vart verkefnum. Rannsóknin fór 
fram meðal íbúa Wisconsin og var 
unnin af Kelley School of Business 
við Indianaháskóla.

Greinilegt þykir að mikil streita 
í starfi hefur mjög neikvæð áhrif 
á heilsu starfsmanna. Það getur 
sömuleiðis valdið streitu og álagi 
ef fólki er ekki treyst fyrir krefjandi 
verkefnum. Aukin áhrif í starfinu 
hafa góð áhrif á starfsmenn. Í ljós 
kom að starfsmenn, sem ekki var 
nægilega treyst í starfinu, áttu 
frekar í vandamálum með offitu en 
þeir sem höfðu áhrif á vinnustað. 
Mögulegt þykir að fólk sem ekki 
getur stjórnað vinnu sinni leiti 
frekar í óhollustu.

Streita er 
hættuleg

Taipei 101 fjármálamiðstöðin í Taívan er ein hæsta skrif-
stofubygging heims. Byrjað var að byggja húsið 1999 og 
lauk framkvæmdum árið 2004. Taipei 101 er 509 metrar 

að hæð og var allt til ársins 2010 hæsta bygging í heimi eða þar 
til Burj Khalifa turninn í Dúbaí var reistur. Hann er um 830 
metra hár og hýsir hótel og íbúðir. Almas turninn er aftur á 
móti hæsta skrifstofubygging Dúbaí. Turninn er 360 metra hár 
og hönnun hans á að minna á lögun demanta. Petronas tví-
buraturnarnir í Kúala Lúmpúr í Malasíu voru hæstu byggingar 
í heimi á árunum 1998-2004 og annar turninn hýsir skrifstofur. 
Þeir halda enn titlinum hæstu tvíburaturnar heims. Þá er 
Pentagon, sem hýsir varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna, sú 
skrifstofubygging sem er ein sú stærsta að flatarmáli, eða 116 
þúsund fermetrar. Byggingin hýsir um þrjátíu þúsund manns 
og innan hennar fara um 27 kílómetrar aðeins undir ganga.

Hæstu og stærstu skrifstofubyggingar heims

Taipei 101 er hæsti skrifstofuturninn í Taívan.
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Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is Gott verð fyrir alla, alltaf !

Hágæða gólfefni
Harðparket: 8 mm verð frá  1.390  kr. m2

 10 mm verð frá  2.480 kr. m2 

 12 mm verð frá  2.990 kr. m2 

Vínilparket: 5 mm verð  4.490 kr. m2

Undirlag: Verð frá 120 kr. m2

 



Þórunn, Örn, Ásta og Kristján aðstoða þig við að hanna draumainnréttinguna frá JKE DESIGN. JKE DESIGN er með fallegar innréttingar fyrir þvottahúsið. MYND/HANNA

Innréttingarnar frá JKE DESIGN hafa verið mjög vinsælar í Danmörku allt frá 
því að þær komu fyrst á markaðinn árið 1970.

Innréttingarnar frá JKE DESIGN 
hafa verið mjög vinsælar í Dan-
mörku allt frá því þær komu 

fyrst á markaðinn árið 1970. „Frá 
upphafi hefur verið lögð áhersla 
á vandað handbragð og hugað er 
að hverju smáatriði. JKE DESIGN 
býður einnig upp á góðar lausnir 
sem gera vinnuna í eldhúsinu 
auðveldari og skemmtilegri og 
reglulega koma fram spennandi 
nýjungar þar sem þægindi eru í 
fyrirrúmi,“ segir Ásta. Hún starfar 
með einvalaliði hönnuða hjá BYKO 
sem sjá um að hanna eldhús, bað-
herbergi eða þvottahús að óskum 
hvers og eins.

Draumaeldhúsið í BYKO
„Hjá JKE DESIGN fær viðskipta-
vinurinn draumainnréttinguna 
hvort sem er fyrir eldhúsið eða 
baðherbergið. Við hjá BYKO 
bjóðum upp á einstaklega góða 
þjónustu og hver og einn fær þá 
innréttingu sem hann óskar sér 
því hún er hönnuð algjörlega að 
hans óskum,“ segir Ásta. „Hjá JKE 
DESIGN fást æðislegir búrskápar, 
stórir tækjaskápar og hornskúffur 
sem ekki fást annars staðar og 
margar spennandi útfærslur á 
haldalausum innréttingum. Hægt 
er að fá innréttingarnar sprautu-
lakkaðar í hvaða lit sem er og 
viðurinn í þær er sérvalinn svo 
hann hafi sama útlit og áferð,“ 
upplýsir Ásta og bætir við að JKE 

DESIGN bjóði líka upp á einfaldari 
innréttingar.

„Við erum með flottar innrétt-
ingar fyrir verktaka, svo sem hvítar 
innréttingar með plastfrontum 
sem eru harðgerðir og þola mikið 
álag,“ nefnir hún.

Hjá BYKO fást einnig hágæða 
borðplötur í miklu úrvali og valið 
stendur um stein- eða viðar-
plötur. „Við höfum hafið sölu á 
alveg möttum borðplötum frá 
Fenix. Þær fást í nokkrum litum, 
eru hitaþolnar og hægt er að laga 
fínar rispur með straujárni þar sem 
nanótækni er notuð. Falleg borð-
plata setur mikinn svip á heildar-

útlitið á eldhúsi og baðherbergi,“ 
segir Ásta.

Allt sem tengist heimilinu
Auk JKE DESIGN innréttinga 
fæst allt sem tengist heimilinu í 
BYKO. „Ef þú kaupir innréttingu 
hjá okkur færðu einnig vaskinn, 
blöndunartækin, sturtuna, flís-
arnar, parket og í raun allan 
pakkann til að ljúka verkefninu. 
Það sparar ótrúlega mikinn tíma 
sem annars færi í að fara á milli 
staða. Við erum með mjög vönduð 
merki og það er markmið okkar að 
bjóða framúrskarandi þjónustu,“ 
segir Ásta.

JKE DESIGN 
innréttingar 
fást í BYKO
„Hjá BYKO  í Breiddinni fást nú innrétt-
ingar frá JKE DESIGN en það er danskt 
vörumerki sem býður upp á einstak-
lega breiða línu í innréttingum í hæsta 
gæðaflokki. JKE DESIGN er með inn-
réttingar fyrir eldhús, baðherbergi og 
þvottahús og að auki skápa og renni-
hurðir,“ segir Ásta Sigurðardóttir, ráð-
gjafi og stílisti hjá BYKO.

JKE DESIGN býður upp á góðar lausnir sem gera vinnuna í eldhúsinu auð-
veldari og reglulega koma fram spennandi nýjungar. 
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„Hjá JKE DESIGN fær viðskiptavinurinn draumainnréttinguna. Hver og einn fær þá innréttingu sem 
hann óskar sér því hún er hönnuð algjörlega að hans óskum,“ segir Ásta, ráðgjafi og stílisti. MYND/HANNA

Í BYKO í Breiddinni er sýningarsalur með innréttingum frá JKE og tilvalið að koma þangað og 
skoða úrvalið. MYND/HANNA

Hjá JKE DESIGN fást góðir búrskápar, stórir tækjaskápar og hornskúffur svo hægt er að koma eld-
húsáhöldum og -tækjum haganalega fyrir.  MYND/HANNA

Falleg og tímalaus hönnun einkennir JKE DESIGN. 
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Heimurinn er fullur af hljóðum 
sem við viljum fylgjast með 
– tali, hlátri, lækjarnið, fugla-

söng og þyt í laufi eða hljóði frá reið-
hjóli á gangbrautinni. Þegar heyrnin 
fer að daprast er mikilvægt að nýta 
sér nútímaheyrnartæki til að geta 
sinnt lífi og starfi óhindrað,“ segir 
Ellisif Katrín Björnsdóttir, heyrnar-
fræðingur hjá Heyrn í Kópavogi. 
Skert heyrn hafi áhrif á daglegt líf og 
líðan fólks.

„Því miður gerist það að fólk fer 
að einangrast félagslega og getur 
ekki sinnt starfi sínu vegna heyrnar-
skerðingar. Það er í flestum tilfellum 
til lausn sem felst í heyrnartækjum. 
Háþróuð tækni tekur að fullu tillit 
til eðlilegs hæfileika heilans til að 
heyra og beina athyglinni að því sem 
þér finnst mikilvægt og gefur þér 
skýra og eðlilega tilfinningu fyrir 
hljóðunum í kringum þig. Í flóknu 
hljóðumhverfi tryggir gervigreind að 
þú getir einbeitt þér að því sem þú 
vilt án þess að missa af því sem er að 
gerast kring um þig,“ segir Ellisif.

„Fólk með heyrnarskerðingu er 
það sem allt okkar starf snýst um. 
Okkar margverðlaunuðu ReSound 
Smart Hearing heyrnartæki hjálpa 
þeim sem eru heyrnarskertir við að 
taka meiri þátt, vera betur tengdir 
og hafa stjórn á hlutunum. Í stöðugt 
„snjallari“ heimi hugsum við stórt 
og setjum ný viðmið svo við getum 
breytt lífinu með krafti hljóðsins og 
með hjálp heyrnarfræðinga,“ segir 
Ellisif.

Bætt heyrnarupplifun
„Þú getur stýrt og sniðið virkni 
tækjanna eftir þínum persónulegu 
þörfum með nýja ReSound Smart 
3D appinu svo þau virki sem best. 
Appið gefur einnig leiðbeiningar 
um heyrnartækin, með því geturðu 
fundið tækin ef þú manst ekki hvar 
þú lagðir þau frá þér og jafnvel 
notað fjarþjónustu heyrnarfræð-

ings.“ Tenging heyrnartækja við 
farsíma var þróuð í samvinnu við 
tæknirisann Apple og tækin virka 
sem heyrnartól við símann. Nánari 
upplýsingar eru á www.heyrn.is.

„ReSound heyrnartækin eru svo 
haganlega gerð að maður verður að 
taka þau af sér til  þess að sýna þau. 
Þau eru þar að auki svo þægileg að 
fólk gleymir því jafnvel að það sé 

með þau tækin,“ segir Ellisif.
Ýmsir þráðlausir aukahlutir eru í 

boði frá ReSound sem nota má við 
heyrnartækin til að heyra betur úr 
fjarlægð eða við háværar aðstæð-
ur. Þeir vinna með tækjunum sem 
ein snjöll heild, t.d. slokknar á 
hljóðinu frá sjónvarpinu þegar 
síminn hringir en kviknar aftur 
þegar símtali lýkur.

„Það er oft fjallað um kostnað við 
heyrnartæki en gleymist að fjalla 
um ávinninginn af því að heyra 
betur og að eiga snurðulaus sam-
skipti,“ segir Ellisif. „Mikilvægt er að 
velja sér heyrnartæki með aðstoð 
heyrnarfræðings sem getur leið-
beint um val og virkni réttu tækj-
anna. Hafa ber í huga að hjá flestum 
endast heyrnartæki að meðaltali 
um 5 ár, tækin eru í daglegri notkun 
frá morgni til kvölds og því lykil-
atriði að fólki líði vel með tækin og 
geti treyst á þau. Með því að mæta í 
endurstillingar og að láta þjónusta 
heyrnartækin reglulega fæst betri 
heyrnarupplifun og tækin endast 
lengur. Þetta ferli er endurhæfing á 
heyrninni og tekur mislangan tíma. 
Því fyrr sem heyrnarskerðing upp-
götvast og endurhæfing hefst, því 
betri árangur verður.

Ekki láta heyrnarskerðingu aftra 
þér. Taktu til þinna ráða og fáðu 
tíma í heyrnargreiningu og jafnvel 
að prófa heyrnartæki. Þú veist ekki 

af hverju þú ert að 
missa fyrr en þú 

heyrir það.“

Snjöll heyrn er framtíðin
ReSound Smart Hearing heyrnartæki gera fólki kleift að sinna lífi og starfi óhindrað eftir að heyrn 
daprast. Ellisif Katrín Björnsdóttir, heyrnarfræðingur hjá Heyrn, segir mikilvægt að nýta tæknina.

ReSound 
heyrnar-
tækin eru 
haganlega 
gerð og 
þægileg. 

Ellisif Katrín Björnsdóttir, heyrnarfræðingur hjá Heyrn. MYND/ANTON BRINK

20% 
afsláttur 

af húsgögnum 
og ljósum

Ármúla 23, 108 Reykjavík
S : 553-0605
www.amira.is
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Bílar 
Farartæki

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

 Húsbílar

Ford Capron A 361 Árgerð 2010 
Ekinn 123.þús Verð: 4250.000.- S. 
776 7600

Ford Capron A361 Árgerð 2011 
Ekinn : 145000 Verð: 4.750.000.- S. 
776 7600

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 699 6069 og 663 5315

 Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

 Málarar
Getum bætt við okkur inni 
verkefnum. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758

 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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

Húsasmíðameistari getur bætt við 
sig verkefnum, utan sem innanhúss, 
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S. 
867 7753

 Spádómar

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

Spái í spil og bolla, tek heim eða 
símaspá frá kl.14. Góð reynsla.
Trúnaður. Kristin s. 897 9002

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

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

SKODA Kodiaq 4x4 ambition . Árgerð 
2017, ekinn -1 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 
gírar. Verð 6.290.000.til afhendingar strax  
Rnr.116026.

SKODA Superb 4x4. Árgerð 2016, ekinn 
68 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. Verð 
4.590.000. Rnr.212574.

SKODA Octavia 1600 4x4. Árgerð 2016, 
ekinn 62 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Ásett verð 
3.790  Tilboðsverð  3.290.000. Rnr.340519.

KIA Ceed lx. Árgerð 2015, ekinn 68 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 1.690.000. 
Rnr.212583.

TOYOTA Hilux lx . Árgerð 2015, ekinn 
37 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 4.250.000. 
Rnr.115973.

MERCEDES-BENZ Cla 220 cdi. Árgerð 
2015, ekinn 38 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 
gírar.Ásett verð 5.280 Tilboð  4.890.000. 
Rnr.212525.

TOYOTA Yaris active ssk . Árgerð 2016, 
ekinn 63 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.950.000. Rnr.116036.

KIA Rio ex. Árgerð 2017, ekinn 17 Þ.KM, 
dísel, 6 gírar. Verð 2.650.000. Rnr.212520.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2012, ekinn 
101 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.190.000. 
Rnr.330691.

NISSAN Qashqai. Árgerð 2017, ekinn 
34 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 3.890.000. 
Rnr.212543.

LAND ROVER Range rover sport hse 
sdv6 293 hö .22” felgur  Árgerð 2014, 
ekinn 56 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. m /öllu 
Verð 11.480.000. Rnr.211931.

TOYOTA Land cruiser 150 gx 33” dekk. 
Árgerð 2016, ekinn 27 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. 7 manna. Ásett Verð 
8.890.000.Tilboð 7.990.000 Rnr.212537.

DODGE Ram 3500 laramie black l edi-
tion. Árgerð 2017, ekinn -1 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur.6 manna  Verð 7.241.000.án 
vsk  Rnr.212516.

GÓÐIR Í HAUST!

Góð sala! 
Vantar nýlega bíla á staðinn. Úti og innisvæði.

NÝR BÍLL

NÝR BÍLL

TILBOÐ 

3.290.000

TILBOÐ 

4.890.000

TILBOÐ 

7.9
90.000

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

107 Rvk, 2 herb. 40m2. V. 150þ m 
raf/hita. F/ rólega: leiga.ibud.17@
gmail.com

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna í boði

DEVITOS PIZZA
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu 

og pizzabakara. Dagvinna, 
Kvöldvinna

Uppl. í s. 833 8434

Til leigu

SÍÐUMÚLI - LEIGA
TIL LEIGU 2 RÚMGÓÐ SKRIFSTOFUHERB. 

Á BESTA STAÐ.
GÓÐ SAMEIGN, NÆG BÍLASTÆÐI.

Upplýsingar í 822 4850 eða haukur@fastis.is

Smiðjustígur 10 og Klapparstígur 16
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 30. ágúst 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 7. september 2017 var 
samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi reits 1.151.5 vegna lóða nr. 10  við Smiðjustíg og 16 við 
Klapparstíg. Í breytingunni felst að rífa eldri byggingu að Smiðjustíg 10 og byggja nýtt íbúðarhús með vinnustofum 
og íbúðum, minnka byggingarreit á suðvesturhluta lóðar við Danska sendiráðið en viðbótar byggingarreitur bætist við 
austast á lóð, stækka byggingarreit á lóð Klapparstíg 16 til suðurs og flytja samþykkt viðbótabyggingarmagn á lóð 
Smiðjustíg 10 yfir á lóðina að Klapparstíg 16. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Hafnarstræti 18
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 6. september 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann  14. september 2017 
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Kvosarinnar vegna lóðarinnar nr. 18 við Hafnarstræti. Í 
breytingunni felst aukning á byggingarmagni sem felst í að lyfta núverandi húsi upp um 90 cm, byggja kjallara undir 
það og nýja viðbyggingu sunnan við húsið, kjallari og tvær hæðir. Þá fellst breytingin einnig í því að skúrar sem byggðir 
eru á baklóð verði rifnir. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Haðaland 26, Fossvogsskóli
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 6. september 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 14. september 2017 var 
samþykkt að auglýsa breytingu á deiliskipulagi Fossvogsskóla. Í breytingunni felst að koma fyrir nýjum byggingarreit 
fyrir færanlegar kennslustofur á suðausturhluta lóðarinnar. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Snorrabraut 54
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 6. september 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 14. september 2017 
var samþykkt að auglýsa breytingu á deiliskipulagi Heilsuverndarreits vegna lóðarinnar nr. 54 við Snorrabraut. Í 
breytingunni felst að gera nýbyggingu á lóð með verslun og þjónustu á jarðhæð og í kjallara og hótel á efri hæðum. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar er einnig hægt að fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 27. september 2017 til og með 8. nóvember 2017. Einnig má sjá tillögurnar á 
vefsíðunni, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 8. nóvember 2017. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir 
innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 27. september 2017
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um breytingar 
á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
eru hér með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.iswww.rumfatalagerinn.is

SÖLUMAÐUR
SÖLUMAÐUR ÓSKAST Í HÚSGAGNADEILD 

OKKAR Á SMÁRATORGI
Leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum 

einstaklingi í húsgagnadeildina okkar. 
Skemmtilegt starf í lifandi umhver�.

Áhugasamir ha�ð samband við
Smára 842-8065 

smari.hauksson@r�.is

Áhugasamir ha�ð samband við

Spennandi starf þar sem miklir 
möguleikar eru á að 

vaxa í star�. 
Góð árangurstengd laun  
í boði fyrir réttan aðila. 

Til leigu

Tilkynningar

Atvinna

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

TIL LEIGU
300 fm. hæð við Eyjarslóð 7, 101 Rvk.

Glæsileg og mikið standsett efri hæð tilvalin fyrir flott 
fyrirtæki í langtímaleigu. Húsið er staðsett við sjávargarðinn 
í Örfirsey.  Nánari uppl. veitir Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. 
leigumiðlari í s: 8249098 eða hilmar@eignamidlun.is
Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Aðeins 149.900 kr.

ZEKE
rafmagns lyftistóll

Stillanlegur hægindastóll.

Svart leður/PVC.

Fullt verð: 179.900 kr.

Þessi hallar til baka, 
skemill fram og lyftir 
þér á fætur.

16%
AFSLÁTTUR

Aðeins 139.900 kr.

LEO
rafmagns lyftistóll

Stillanlegur hægindastóll.

Svart og dökkbrúnt leður.

Fullt verð: 169.900 kr.

Þessi hallar til baka, 
skemill fram og 
lyftir þér á fætur.

kr.

17%
AFSLÁTTUR

Aðeins 43.900 kr.

RANDERS
hægindastóll 
með skemli

Stillanlegur hægindastóll.

Rautt, ljós- eða dökkgrátt 

slitsterkt áklæði. Einnig 

fáanlegur í PVC leðri.

Fullt verð: 59.900 kr.

16%
AFSLÁTTUR

Fyrir þínar
bestu stundir

Haust–tilboðin

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

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

Konur nýta sér þjónustu erlendra vef-
verslana 20% oftar en karlar en fyrir 
helmingi lægri upphæð í hvert skipti.

Það kemur ýmislegt áhugavert 
í ljós þegar rótað er í gögnum um 
erlenda vefverslun Íslendinga. Vegna 
minna vöruúrvals í heimabyggð 

mættum við kannski eiga von á að 
íbúar landsbyggðarinnar sýndu Ali 
Express, Amazon og fleiri vefversl-
unum meiri áhuga en við sem búum 
hér á höfuðborgarsvæðinu. Þvert á 
móti eru viðskiptin helmingi minni 
á landsbyggðinni.

Þetta er meðal þess sem Vilhelm 
Már Þorsteinsson, framkvæmdastjóri 
hjá Íslandsbanka, ræddi á fjármála-
þingi bankans í gær. Tilefnið var þær 
miklu breytingar sem eru að verða á 
smásölumarkaði. Við höfum öll tekið 
eftir auknum áhuga erlendra verslun-
arrisa á landinu en á sama tíma má 
segja að vefverslun sé loksins að verða 

almenn. 79% þátttakenda í könnun 
Gallup í vor sögðust hafa verslað á 
netinu undanfarið ár. Erlend velta 
hefur tvöfaldast frá árinu 2014 og 
kemur eflaust til með að aukast enn 
frekar eftir því sem tækninni fleygir 
fram. Þetta gerist þrátt fyrir tolla og 
háan flutningskostnað.

Það er herjað á íslenska smá-
söluaðila úr tveimur áttum í einu og 
breytingarnar gerast á ógnarhraða. 
Viðbrögðin hafa meðal annars verið 
tilraunir (sem ýmist tókust eða ekki) til 
sameininga og hagræðingar en í ein-
hverjum tilvikum hefur samkeppnis-
löggjöf gert aðilum erfitt um vik.

Viðskiptaráð Íslands hittir nagl-
ann á höfuðið í nýlegri umsögn 
sinni sem ber heitið Samkeppni í 
breyttri heimsmynd. Þar er lögð 
áhersla á að samkeppnisyfirvöld 
taki tillit til stærðar erlendra aðila 
sem koma inn á okkar litla örmark-
að og viðurkenni vefverslun sem 
hluta innlends markaðar. Sam-
keppnin er orðin alþjóðleg og nær 
inn á mun fleiri svið en matvöru, 
eldsneyti og föt, sem hvað mest hafa 
verið í umræðunni. Samkeppnis-
aðilar Icelandair eru fleiri en 
íslenska flugfélagið WOW. 365 lítur 
eflaust ekki síður til Netflix, Hulu og 

Amazon en Símans og RÚV þegar 
bitist er um markaðshlutdeild. Þessi 
nýi heimur er kominn til að vera og 
erlendir samkeppnisaðilar sem búa 
við allt aðra stærðarhagkvæmni og 
fjárhagslegt umhverfi eru komnir 
niður úr stúkunni og farnir að taka 
aukinn og áberandi þátt í leiknum.

Leikurinn þarf að vera sanngjarn. 
Vonandi ber framtíðin í skauti sér 
lægri innflutningskostnað, skilvirk-
ari póstsendingar, meiri erlenda fjár-
festingu og aukna vefverslun. Íslensk 
fyrirtæki þurfa að aðlagast þessum 
breytingum en það sama má segja 
um regluramma stjórnvalda.

Vefverslun og erlendir risar
Björn Berg
Gunnarsson
fræðslustjóri 
Íslandsbanka 

Helga Þórisdóttir hefur gegnt 
starfi forstjóra Persónuverndar frá 
árinu 2015 en fyrirséð er að starf-
semi stofnunarinnar taki miklum 
stakkaskiptum á komandi miss-
erum. Á næsta ári er áætlað að 
innleiða í íslenskan rétt umfangs-
miklar breytingar á persónuvernd-
arlöggjöfinni sem á eftir að hafa 
veruleg áhrif á öll þau fyrirtæki sem 
vinna með persónuupplýsingar. 
Helga situr hér fyrir svörum í Svip-
mynd Markaðarins.

Hvað hefur komið þér mest á 
óvart það sem af er ári? Það er 
tvennt. Annars vegar að gögn séu 
nú talin verðmætari en olía og 
svo hitt að lesa um það í greininni 
„The Data That Turned the World 
Upside Down“, eftir Hannes Grass-
egger og Mikael Krogerus, hvernig 
samfélagsmiðlar hafa verið not-
aðir af utanaðkomandi aðilum 
til að greina persónuleika fólks 
og þannig orðið að leiksoppum 
þeirra sem hafa vald yfir gögnum 
og persónuupplýsingum, samanber 
niðurstöður forsetakosninganna í 
Bandaríkjunum og Brexit-kosning-
anna í Bretlandi.

Hvaða app notarðu mest? Ef frá er 
talið Google Maps, þá nota ég ekki 
öpp. Ég lifi eftir þeirri leiðbeiningu 
að maður eigi að þekkja kerfin 
sem maður notar. Með uppgangi 
gervigreindar og notkun hennar á 
gríðargögnum (e. big data), þá hef 
ég ekki enn skilið til fulls hvernig 
persónuupplýsingar eru notaðar og 
rýndar í flestum þeim öppum sem 
boðið er upp á – og þess vegna nota 
ég þau ekki.

Hvað gerir þú í frístundum 
þínum? Við erum fimm í fjölskyld-
unni – sex með öldruðum hundi – 
og best þykir mér nú að hafa fólkið 
mitt í kringum mig eða bjóða fjöl-
skyldunni og góðum vinum í mat. 
Það verður að segjast eins og er að 
með þokkalega stórt heimili og 
meira en nóg að gera í vinnunni, 
þá eru frístundirnar fáar, en þegar 

þær gefast þá er líka fátt betra en 
breskir sakamálaþættir.

Hvernig heldur þú þér í formi? 
Með því að fara seint og jafnvel ekki 
í hádegismat og gera upp húsnæði 
á milli þess sem hundurinn bjargar 
mér með hundagöngum. En svona 
án gríns, þá er hægt að fara ansi 
langt á bláberjaskyri og ristaðri 
brauðsneið auk þess sem góður 
taktur hefur alltaf fengið mig til að 
hreyfa mig.

Hvernig tónlist hlustar þú á? Ég 
er hrifin af nær allri tónlist frá sin-
fóníu til R&B – ef frá er talið þunga-
rokk og rokk. Ég er alin upp með 
Abba og Boney M og get vel raulað 
með þeim enn þá. Þeir sem klikka 
aldrei eru George Michael, Paolo 
Conte, Carla Bruni – og ótrúlega 
margir nýir flottir íslenskir, og svo 
gamlir og góðir eins og Nýdönsk og 
Mezzoforte – þvílíkir afmælistón-
leikar um daginn.

Ertu í þínu draumastarfi? Að 
starfa sem forstjóri Persónuverndar 
er mest krefjandi en að sama skapi 
áhugaverðasta viðfangsefnið sem 
ég hef tekist á hendur hingað til. 
Útgangspunkturinn hjá okkur er 
að standa vörð um mannréttindi 
og grundvallarréttindi einstaklinga 
þegar kemur að vinnslu persónu-
upplýsinga. Það er mjög auðvelt 
að láta það viðfangsefni fanga sig á 
tímum tæknibyltingar.

Notar ekki öpp og 
þykir fátt betra en 
breskir sakamálaþættir

Helga Þórisdóttir hefur gegnt starfi forstjóra Persónuverndar frá árinu 2015 en fyrirséð er að starfsemi stofnunarinnar 
taki miklum stakkaskiptum á komandi misserum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Svipmynd
Helga Þórisdóttir

Að starfa sem 
forstjóri Persónu-

verndar er mest krefjandi en 
að sama skapi áhugaverðasta 
viðfangsefnið sem ég hef 
tekist á hendur hingað til.
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Olíuverð hækkar á nýSkotsilfur

Áhrif nýrra tæknilausna 
á fjármálamarkaði eru 
mikil og fyrirtæki sem 
nýta sér svokallaða 
fjártækni og trygginga-

tækni (e. Fintech, Insurtech) veita 
nú hefðbundnum bönkum og fjár-
málafyrirtækjum samkeppni þegar 
kemur að lánastarfsemi, verðbréfa-
viðskiptum og tryggingaþjónustu. 
Margir spá að straumhvörf séu fram 
undan vegna þessarar þróunar og 
fjármálakerfið muni taka stakka-
skiptum á næstu árum.

Þróunin er knúin áfram af fyrir-
tækjum sem nýta sér tækni á borð 
við bálkakeðjur (e. blockchain) og 
aðra umbreytingatækni til að svara 
kalli um aðgengilegri og hraðari 
þjónustu frá hinum stafrænu kyn-
slóðum. Þetta eru sjaldnast fjár-
málafyrirtæki í lagalegum skilningi 

og fæst því eftirlitsskyld: samt sem 
áður bjóða þau oft á tíðum sömu 
þjónustu og eiginleg fjármálafyrir-
tæki og eru í beinni samkeppni við 
þau.

Samkeppni og skilvirkni
Grundvallarhlutverk fjármála-
fyrirtækja er að sinna miðlunar-
hlutverki í hagkerfinu: umbreyta 
sparnaði í fjárfestingu og dreifa 
áhættu. Sú staðreynd að fjárfest 
hefur verið í fjártæknifyrirtækj-
um fyrir meira en 100 milljarða 
Bandaríkjadala á undanförnum 
árum bendir sterklega til að þessu 
grundvallarhlutverki verði ekki 
eingöngu sinnt af bönkum, verð-
bréfafyrirtækjum og -sjóðum og 
tryggingafélögum í framtíðinni. 
Þeirri þróun ber að fagna, enda 
mun hún að öllum líkindum gera 
fjármálamarkað skilvirkari, lækka 
viðskiptakostnað og auka hagræði 
fyrir viðskiptavinina.

Hefðbundin fjármálafyrirtæki 
taka virkan þátt í þessari þróun 
og eiga annaðhvort í samstarfi 
við fjártæknifyrirtæki og/eða eru 
að þróast sem slík sjálf. En það 
er kostnaðarsamt. Talið er að 
evrópskir bankar muni verja um 
50 milljörðum dala í nýja fjárfest-
ingu í upplýsingatækni til að laga 
sig að samkeppni úr nýjum áttum.

Þjónusta þvert á landamæri
Vísbendingar eru um að fram-
kvæmdastjórn Evrópusambands-
ins geri sér grein fyrir að fjártækni 
muni umbreyta hinum sameigin-
lega markaði og að nauðsynlegt 
sé að gera bönkum kleift að nýta 
sér þau tækifæri sem hún kemur 
til með að skapa, til dæmis þegar 
kemur að auknu aðgengi fólks að 
fjármálaþjónustu þvert á landa-
mæri. Það kunni að vera nauð-
synleg forsenda þess að markmið 
ESB um sameiginlegan fjármagns-
markað náist (e. Capital Markets 
Union).

Þannig hefur framkvæmdastjórn-
in tekið til skoðunar breytingar 
á reglum í þá veru að kaup fjár-
málafyrirtækja á hugbúnaði skil-
greinist sem fjárfesting fremur en 
rekstrarkostnaður. Um helmingur 
kostnaðar evrópskra banka vegna 
upplýsingatækni er tilkominn 
vegna kaupa á hugbúnaði og slík 
breyting myndi leiða til þess að fjár-
binding þeirra myndi minnka um 
20 milljarða evra á ári hverju. Slík 
breyting myndi efla samkeppni á 
fjármálamarkaði enn frekar og gera 
fjármálafyrirtæki betur í stakk búin 
til að nýta möguleika fjármálatækn-
innar neytendum til hagsbóta.

Þá er einnig rætt um að endur-
skoða þurfi reglur um breytileg 

starfskjör. Engar takmarkanir eru á 
slíkum greiðslum hjá starfsmönn-
um fjártæknifyrirtækja á meðan 
strangar reglur gilda um slíkt hjá 
fjármálafyrirtækjum.

Framtíðarskipan fjármálakerfisins
Miklar breytingar eru að eiga sér 
stað á fjármálamarkaði og vafalaust 
verður þróunin það hröð að umhverfi 
fjármálaþjónustu taki stakkaskiptum 
næsta áratuginn. Íslensk fjármála-
fyrirtæki starfa á hinum sameiginlega 
evrópska markaði og þessar breyting-
ar munu einnig hafa mikil áhrif hér 
á landi. Framtíðarskipan fjármála-
kerfisins er reglulega rædd á hinum 
pólitíska vettvangi. Það er ekki síst 
tilkomið vegna þeirrar staðreyndar 
að umsvif ríkisins á fjármálamark-
aði hér á landi eru verulega mikil í 
hinu evrópska samhengi. En það er 
ekki nóg að ræða einungis um stærð 
eignarhluta ríkisins til framtíðar 
litið. Þessi umræða verður að byggja 
á grunni þeirra breytinga sem eru að 
eiga sér stað á fjármálamörkuðum 
og leitast verður við að svara spurn-
ingum um; hvað þurfi að gera til þess 
að íslensk fjármálafyrirtæki fullnýti 
þau tækifæri sem eru að skapast með 
örum tæknibreytingum og íslenskir 
neytendur fái þannig aðgang að 
hagkvæmari fjármálaþjónustu sem 
þessar breytingar geta leitt af sér.

Stafræn straumhvörf

 Heimsmarkaðsverð á olíu hefur um þessar mundir ekki verið hærra í liðlega tvö ár. Aukin eftirspurn og áhyggjur fjárfesta af þróun alþjóða-
stjórnmála skýra hækkanirnar að mati greinenda, en auk þess eru vísbendingar um að áhrifa af samkomulagi ríkja innan OPEC, samtaka 
stærstu olíuframleiðsluríkja heims, um að draga úr framleiðslu sé farið að gæta í verði. Búast má við frekari verðhækkunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Umheimurinn er að fara í gegnum 
eitt magnaðasta og hraðasta breyt-
ingaskeið sögunnar. Nýsköpun og 
tækni eru og verða lykilorð þessa 
umbreytingatímabils. Í þessu sam-

hengi er oft talað um fjórðu iðn-
byltinguna sem mun bylta vinnu-
markaðnum eins og við þekkjum 
hann á komandi árum. Stór hluti 
þeirra starfa sem við þekkjum í dag 
mun breytast, jafnvel hverfa, og ný 
störf verða til.

Tækifærin sem munu skapast 
við þessa umbreytingu eru mikil, 
en erum við sem samfélag tilbúin 
til að takast á við þessa áskorun? 
Við þessi tímamót sannast hið 
fornkveðna að „mennt er máttur“. 
Í menntun felast tækifæri til að 

bregðast við hinu óþekkta og skapa 
ný tækifæri. Menntun í tækni og 
nýsköpun þarf að færast ofar á for-
gangslistann á öllum menntastig-
um og áhugavert væri að sjá meira 
samstarf og gegnsæi á milli ólíkra 
menntastiga.

Forskot sem skiptir sköpum
Nýsköpun felst í hnotskurn í að 
skapa eitthvað nýtt eða endurbæta 
eitthvað sem þegar er til staðar. 
Á þetta jafnt við menntastofn-
anir og atvinnulífið í heild. Geta 

skipulagsheilda til nýsköpunar er 
mikilvægt samkeppnisforskot og 
skiptir sköpum í því hvort fyrirtæki 
og stofnanir lifi af í síbreytilegu 

umhverfi. Þverfagleiki, sköpunar-
gleði og hæfni til að starfa í teymi 
með ólíkum einstaklingum eru 
jafnframt veigamikil atriði í þessu 
samhengi. Mikilvægt er að áhersla 
á tækni og nýsköpun verði samofin 
í menntakerfið frá upphafi skóla-
göngu og í gegnum allt lífið.

Lærdómur og skapandi hugsun 
ætti að verða lífsstíll, eitthvað 
sem endar aldrei þannig að við 
séum sífellt í stakk búin til þess að 
aðlagast breyttu umhverfi og takast 
á við nýjar áskoranir í lífi og starfi.

Umheimur á hröðu breytingaskeiði
Guðmunda 
Smáradóttir 
formaður Opna 
háskólans í HR 
og FKA-félags-
kona

Menntun í tækni og 
nýsköpun þarf að 

færast ofar á forgangslistann 
á öllum menntastigum og 
áhugavert væri að sjá meira 
samstarf og gegnsæi á milli 
ólíkra menntastiga.

Katrín  
Júlíusdóttir 
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
fjármálafyrir-
tækja

Stokkað upp
Sigurður Hannes-
son var ekki 
lengi að láta 
til sín taka hjá 
Samtökum 
iðnaðarins 
(SI). Tæplega 
tveimur mán-
uðum eftir að Sigurður tók við 
starfi framkvæmdastjóra hefur 
hann hrundið af stað verulegum 
skipulags- og áherslubreytingum 
í starfsemi samtakanna. Allir sem 
til þekkja vita að þær voru nauð-
synlegar – og þó fyrr hefði verið. 
Breytingar hafa orðið á starfsliði 
SI vegna þessa og talsvert af nýju 
fólki mun bætast við á næstunni í 
stað þeirra sem eru á útleið. Með 
þessu þykir Sigurður hafa sýnt 
að hann muni láta verkin tala og 
ekki veigra sér við að taka erfiðar 
ákvarðanir í því skyni að styrkja 
samtökin.

Minnka hlut sinn
Litlar breyt-
ingar urðu 
á hluthafa-
hópi Kviku 
eftir að hlutafé 
bankans var 
aukið um daginn. 
Eignarhaldsfélagið Brimgarðar, 
sem er í eigu Guðnýjar, Eggerts, 
Halldórs og Gunnars Þórs Gísla-
barna, minnkaði hlut sinn í bank-
anum úr 5 í 4,12 prósent, en fyrr í 
sumar seldi félagið 3,3 prósenta 
hlut til Hjörleifs Jakobssonar, 
fjárfestis og fyrrverandi stjórnar-
manns í Kaupþingi. Þá bætti VÍS 
lítillega við hlut sinn í bankanum 
og á nú 25,11 prósenta hlut og er 
sem fyrr stærsti hluthafi Kviku. 
Eftirlitsstjórnvöld lögðu nýverið 
blessun sína yfir kaup Kviku á 
Virðingu.

Ekki 
norður
Steve Pappas, 
aðstoðarfor-
stjóri Costco í 
Evrópu, þvertók 
fyrir það á fjármálaþingi Íslands-
banka í gær að heildsölurisinn 
hefði hug á því að opna verslun á 
Akureyri. Þrálátur orðrómur hefur 
verið uppi síðustu vikur um að 
Costco sé að íhuga að opna versl-
un nyrðra og var Pappas sérstak-
lega spurður út í þennan orðróm. 
Hann tók fram að markaðurinn á 
Akureyri væri afar smár í sniðum 
og eins og sakir stæðu væru afar 
litlar líkur á því að Costco legði 
leið sína þangað. Fyrirtækið 
myndi frekar skoða aðrar leiðir 
til þess að koma vörum sínum til 
Akureyrar.
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Opin Kerfi // Höfðabakka 9 // 110 Reykjavík // 570 1000 // ok.is

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

Öruggir. Skilvirkir. Í lit.
Prentaðu á skilvirkari hátt með nýja HP fjölnota prentaranum sem gjörbyltir prentiðnaðinum með lágum
kostnaði per prentaða blaðsíðu. Nýju HP fjölnotaprentararnir státa af framúrskarandi öryggi, hámarka 
notkunartíma og tryggja sem besta framleiðni.

 

 

Skilvirkni
Meiri afköst, hraðvirkari útprentun, 
ódýrari rekstur og umhverfisvænni 
prentun með betri nýtingu.

Í lit
Björt og skýr lita- eða svart/hvít 
útprentun með lægri kostnaði 
á blaðsíðu.

Öryggi 
Vertu tilbúinn í ný lög á sviði 
persónuverndar með prentlausn 
sem er á verði allan sólahringinn. 
Sjálvirkt eftirlit og öryggi í
rauntíma (WIP).

 

Við kynnum nýja kynslóð
A3 fjölnotaprentara!

 

Láttu okkur sjá um prentreksturinn
Opin kerfi getur séð um allan rekstur prentumhverfisins sem inniheldur m.a. HP prentlausnir, 
rekstrarvöru og alla þjónustu ásamt vöktun sem tryggir að pappír og blek er sent þegar lágmarksstöðu 
er náð. Fyrir þessa þjónustu og alla rekstrarvöru er greitt fast blaðsíðuverð* á samningstímanum.
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Ég hef svo sem 
ekki fundið 

neitt á minni stuttu ævi 
sem er frítt í þessum 
heimi. Á einhverju 
þurfa viðkomandi 
aðilar að lifa.
Björgólfur Jóhannsson, 
forstjóri Icelandair 
Group

Hæstaréttarlögmaðurinn Eyvindur Sólnes, sem 
hefur starfað hjá CATO Lögmönnum frá árinu 
2011, hefur gengið til liðs við LEX þar sem hann 
verður á meðal eigenda að lögmannsstofunni. 
Eyvindur mun formlega hefja störf á LEX, næst-
stærstu lögmannsstofu landsins, síðar á árinu. 

Á meðal helstu sérsviða Eyvindar eru samn-
ingaréttur, félagaréttur, samkeppnisréttur, 
málflutningur og fjárhagsleg endurskipu-
lagning. Eyvindur hlaut réttindi til málflutnings fyrir 
Hæstarétti 2010 en sama ár lauk hann MBA-námi við 
Háskólann í Reykjavík.

Talsvert hefur verið um breytingar í eig-
endahópi LEX síðustu misseri. Karl Axelsson 

hæstaréttarlögmaður hætti hjá stofunni í 
árslok 2015 þegar hann var skipaður dómari 
við Hæstarétt og ári síðar hætti einnig Garð-

ar G. Gíslason, einn af aðaleigendum LEX í 
yfir áratug, og stofnaði lögmannsstofuna IUS. 

Þá hefur Aðalsteinn E. Jónasson hætt hjá LEX 
eftir að hann var skipaður dómari við Lands-

rétt. Óskar Sigurðsson hæstaréttarlögmaður kom hins 
vegar í eigendahópinn í ársbyrjun 2017 við samruna 
JP Lögmanna og LEX.  -hae

Eyvindur í eigendahóp LEX

442 1000
Þjónustuver 9:30-15:30rsk@rsk.is

Ársreikningaskrá RSK

Tilkynning um ákvörðun sektar 
vegna vanskila á ársreikningi 2016

Félögum sem falla undir 1. gr. laga um ársreikninga bar almennt 

að  senda ársreikningaskrá ársreikning félagsins 2016 ásamt áritun 

endurskoðenda eða skoðunarmanna fyrir lok ágústmánaðar sl. 

Framangreind skilaskylda að viðlögðum sektum nær til allra félaga 

hvort sem þau höfðu starfsemi með höndum á árinu 2016 eða ekki. 

Ársreikningaskrá skal leggja stjórnvaldssektir á þau félög sem 

vanrækja að standa skil á ársreikningi eða samstæðureikningi til 

opinberrar birtingar. Jafnframt skal ársreikningaskrá krefjast úrbóta. 

Hér með er skorað á skilaskyld félög sem hafa ekki nú þegar 

skilað ársreikningi eða samstæðureikningi 2016 að senda ársreikning 

félagsins rafrænt til ársreikningaskrár. Vakin er athygli á því að 

örfélög sem hafa skilað skattframtali geta nýtt sér Hnappinn með 

því að fara inn á þjónustusíðu félagsins á www.skattur.is og velja að 

ríkisskattstjóri útbúi ársreikning félagsins til opinberrar birtingar.

Félögum sem ekki hafa staðið skil á ársreikningi  
eða samstæðureikningi 2016 í síðasta lagi 2. október 
2017 verður ákvörðuð sekt án frekari viðvörunar.

Sú ákvörðun samgönguyfirvalda í 
London að draga starfsleyfi Uber til 
baka hefur vakið mikla athygli. Flestir 
eru á því að yfirvöld hafi gengið fram 
af miklu offorsi, og þegar þetta er 
ritað hafa safnast hátt í milljón undir-
skriftir Uber til stuðnings.

Hrifning fólks á Uber er skiljanleg. 
Þjónustan er langtum betri en hefð-
bundnir leigubílar geta veitt og not-
endaviðmótið með miklum ágætum. 
Ekki spillir heldur fyrir að Uber er 
starfrækt í flestum stórborgum í 
heiminum og ekki amalegt að geta 
gengið að þjónustunni vísri á ferðum 
sínum. Uber er af þeim sökum, ásamt 
félögum á borð við Netflix, Facebook 
og Google, eitt af þessum fyrirtækjum 
sem eru að taka heiminn yfir með 
nýja tækni að vopni. Því má hins 
vegar ekki gleyma að þessum hnatt-
rænu risum fylgja ýmsir fylgikvillar.

Uber hefur til að mynda ekki gætt 
sín á því að virða lágmarksréttindi 
starfsfólks síns og virðist hafa látið 
öryggismál reka á reiðanum. Að því 
leyti hefur falist afturför í innkomu 
Uber á breska markaðinn. Ef slíku er 
leyft að viðgangast getum við hætt að 
velta fyrir okkur markaðsyfirráðum 
á einstökum mörkuðum og farið að 
hugsa um slík yfirráð á hnattrænum 
grunni. Nú er viðbúið að Uber undir-
gangist þær breytingar sem þarf til að 
endurnýja starfsleyfið í London. Hvað 
sem því líður er inngrip samgöngu-
yfirvalda ef til vill þörf áminning fyrir 
Uber um að gera hlutina almennilega.

Málið er sömuleiðis umhugsunarvert 
fyrir hérlend yfirvöld. Fyrir stuttu 
komust samkeppnisyfirvöld að þeirri 
óskiljanlegu niðurstöðu að Costco 
væri ekki hluti af íslenskum lyfja-
markaði. Sama yfirvald skilgreinir 
Netflix ekki sem aðila að íslenskum 
fjölmiðlamarkaði þrátt fyrir að 50 
þúsund heimili séu með áskrift. 
Netflix þarf ekki að undirgangast 
sömu kvaðir og innlendir aðilar, t.d. 
varðandi íslenskan texta og annað. 
Þá er ekki minnst á hið langtum hag-
stæðara skattaumhverfi sem alþjóð-
legum fyrirtækjum býðst.

Alþjóðlegu tæknifyrirtækin hafa 
umbylt lífi okkar á margan hátt 
og eru að langmestu leyti jákvæð 
fyrirbæri. Eftirlitsaðilar í einstökum 
ríkjum hafa hins vegar ekki brugðist 
við þessum nýja veruleika, og starfa 
ennþá í heimi sem löngu er horfinn. 
Bæði þarf að gæta þess að alþjóðleg 
stórfyrirtæki starfi eftir landslögum 
á hverjum stað, en ekki síður þarf 
að gæta þess að innlendir aðilar 
mæti ekki samkeppninni með báðar 
hendur fyrir aftan bak. Fákeppni og 
markaðsyfirráð geta nefnilega verið 
alþjóðleg, og gæta þarf þess að slík 
staða sé ekki beinlínis í boði opin-
berra aðila.

Markaðsyfirráð
Eyvindur Sólnes



Gæðavörur frá traustum 
framleiðanda

800w

MS23

Verð kr. 18.900,-

Örbylgjuofn
Keramik-emeleraður að innan

1000w

MS28

Verð kr. 27.900,-

Örbylgjuofn
Keramik-emeleraður að innan

Verð 149.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu stáli 
/ Stillingar ofan á hurð, 

blár litur / Tekur 14 manna 
stell / 5 þvottakerfi / 

Starttímaseinkun / Orkunýtni 
A++ / Orkunotkun á ári 

(kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 
41db / Stillanleg efrigrind 
/ Grind efst fyrir hnífapör 
með sérstökum "FLEX" 
bakka / 2 þvottaarmar + 

"WATERWALL" / Stærð (h x 
b x d): 817 x 598 x 575 mm

Einnig fánleg til 
innbyggingar

DV80M Þurrkari
8 kg barkarlaus þurrkari.
Varmadæla í stað elements.
Verð 119.900,-

DV80M Þurrkari
8 kg barkarlaus þurrkari.
Varmadæla í stað elements.
Verð 119.900,-

DV70M ÞurrkariDV70M Þurrkari
7 KG. barkarlaus þurrkari.7 KG. barkarlaus þurrkari.

Varmadæla í stað elements.Varmadæla í stað elements.
Verð 89.900,-

SÍÐUMÚLA 9 · SÍMI 530 2900LÁGMÚLA 8 · SÍMI 530 2800

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ORMSSON
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

PENNINN
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

TÆKNIBORG
BORGARNESI 
SÍMI 422 2211

BLÓMSTURVELLIR
HELLISSANDI
SÍMI 436 6655

OMNIS
AKRANESI 

SÍMI 433 0300

Greiðslukjör
Opnunartímar: 

Netverslun
nýr vefur

samsungsetrid.is

Örbylgjuofnar

WW80 Þvottavél
8 KG. 1600 SN. Eco Bubble

Verð 99.900,-

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

HVAÐ ER
ECO BUBBLE?

Leysir upp þvottaduft 
undir þrýstingi og 

myndar kvoðu, 
svo duftið leysist upp 
á um það bil 15 mín,

í stað 30-40 ella.
WW70 Þvottavél

7 KG. 1400 SN. Eco Bubble
Verð 64.900,-

TMTM

64.900,-

Til í hvítu 
og gráu.



Maðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir, a� og langa�,

Ingvar Hallgrímsson
�skifræðingur, 

Hlíðarhúsum 5, áður að Espigerði 12,
sem lést 19. september, verður 

jarðsunginn frá Fríkirkjunni í Reykjavík, 
föstudaginn 29. september kl. 13.00.

Helga Guðmundsdóttir
Brynhildur Ingvarsdóttir, Magnús Ingimundarson

Ósk Ingvarsdóttir,
Elísabet V. Ingvarsdóttir, Ágúst Tómasson

barnabörn, barnabarnabörn
og aðrir aðstandendur.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og a�,

Örn Ingi Gíslason
�öllistamaður,  

Klettagerði 6, Akureyri,
lést á Sjúkrahúsinu á Akureyri 

laugardaginn 23. september sl.  
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn  

29. september kl. 13.30.  
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Hollvinasamtök 

Sjúkrahússins á Akureyri og Heimahlynningu.

Dýrleif Bjarnadóttir
Halldóra Arnardóttir Javier Sánchez Merina
Þórarinn Stefánsson Petrea Óskarsdóttir

og barnabörn.

Ástkær eiginkona mín,  
besti vinur og móðir okkar,

Helga Ósk Kúld
sjúkraliði, 

Brávallagötu 16, Reykjavík,
lést 21. september. Hún verður 

jarðsungin mánudaginn 2. október 
klukkan 13.00 frá Neskirkju.

Stefán Brynjólfsson
Aðalbjörg Ólafsdóttir
Halldóra Ólafsdóttir
Heiðrún Ólafsdóttir

Guðlaug Helga Helgudóttir Kúld

Þökkum innilega auðsýnda samúð 
og hlýhug við andlát og útför, 

móður okkar, tengdamóður, ömmu, 
langömmu og langalangömmu,

Önnu Ha�iðadóttur 
frá Neðri–Tungu 

Þórsgötu 1, Patreks�rði.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Heilbrigðisstofnunar 

Patreks�arðar.

Börn, tengdabörn, barnabörn, 
barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir, a og langa,

Einar Þorvarðarson 
veggfóðrara- og dúklagningameistari,  

Prestastíg 9, Reykjavík, 
lést á Landspítalanum Hringbraut 
miðvikudaginn 20. september.  

Útförin fer fram frá Kópavogskirkju mmtudaginn  
28. september klukkan 15. Blóm og kransar vinsamlegast 

afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er bent á 
Minningarsjóð krabbameinslækningadeildar LSH. 

Guðbjörg Benjamínsdóttir 
Guðlaug Einarsdóttir Magnús Agnarsson 
Herdís Einarsdóttir Oddur B. Grímsson 
Þorvarður Einarsson Guðbjörg Halldóra Ólafsdóttir
Sigvaldi Einarsson Guðlaug Birgisdóttir 
Agnes Vilhelmsdóttir 
Kolbrún Vilhelmsdóttir Ólafur Skúli Guðmundsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Anna Björgúlfsdóttir
frá Neskaupstað,

                                                                                                                                                                 lést á heimili sínu, Dvalar- og 
hjúkrunarheimilinu Grund við 

Hringbraut, mánudaginn 18. september.
Útförin fer fram frá Langholtskirkju �mmtudaginn  

28. september kl. 13.00.

Óliver Úlfar Hermannsson Sigrún Eyjólfsdóttir
Margrét Jónsdóttir Hjalti H. Hjaltason 
Marteinn Steinar Jónsson Úl�ildur S. Úlfarsdóttir

 og �ölskyldur.

Það er eitthvað sem við Sölvi 
ætlum í sameiningu að reyna 
að komast að. Hann mun 
kannski meira fjalla um tölur 
og fasta staðla, ég reyndar líka, 

en ég mun meira miðla af reynslu minni 
sem tónlistarmaður sem hefur verið það 
í mörg ár og sérstaklega á því tímabili 
sem ég hef verið að gera tónlist; þegar ég 
byrjaði í tónlistinni steig forsetinn bara 
fram dapur og sagði „plötusala er dauð“. 
Núna er það streymið sem er að taka við 
keflinu. Við erum að fjalla um landslagið 
í dag á þessum nýju og breyttu tímum og 
hvort það sé hagur að því að vera tónlist-
armaður og hvernig það sé hægt að hagn-
ast á tónlist,“ segir Arnar Freyr Frostason 
viðskiptafræðingur en hann ásamt Sölva 
Blöndal hagfræðingi mun halda fyrir-
lestur með yfirskriftinni „Er hagur í tón-
listinni?“. Fyrirlesturinn er á vegum FVH, 
félags viðskipta- og hagfræðinga, og fer 
fram á Kex hosteli klukkan fimm í dag.

Líklegt er að fleiri kannist við Arnar 
og Sölva sem annars vegar Arnar Frey 
úr rappdúettinum Úlfur Úlfur og hins 
vegar við Sölva sem Sölva úr rapp-
sveitinni Quarashi. Sölvi starfar sem 
hagfræðingur hjá Gamma ásamt því 
að vera einn af stofnendum Öldu, 
nýjasta íslenska útgáfufyrirtækisins – 
sem meðal annars er með Úlfur Úlfur 
á sínum snærum. Arnar hins vegar er í 
atvinnumennskunni og starfar einungis 
sem tónlistarmaður. Hann er þó með 
viðskiptafræðigráðu þar sem áherslan 
er á markaðsfræði – svona ef allt fer 
til fjandans í músíkbransanum. Úlfur 
Úlfur hefur hins vegar verið að ferðast 
ansi stíft upp á síðkastið þar sem þeir 
félagarnir hafa meðal annars spilað 
fyrir Pólverja og Rússa, svo að það 
virðist ekkert þurfa að reyna á gráðuna 
neitt bráðlega.

Hvernig er það að vera listamaður 
með viðskiptafræðigráðu, er það ekki 

Bóheminn sem er 
viðskiptafræðingur
Félag viðskipta- og hagfræðinga býður í kvöld upp á létt spjall þar sem þeir Sölvi 
Blöndal og Arnar Freyr Frostason ræða það hvort tónlistarbransinn sé fyrirbæri sem 
hægt sé að hagnast á. Þeir hafa báðir mikla þekkingu á tónlist og hagnaði.

Merkisatburðir
1264 Þórður Andrésson, goðorðsmaður á Völlum á 
Rangárvöllum, er veginn af mönnum Gissurar Þorvalds-
sonar jarls. Þórður er e�ir dauða sinn nefndur síðasti 
Oddaverjinn.

1290 Jarðskjál�i í Hebei-héraði í Kína; talið að um 100.000 
manns ha� farist.

1529 Umsátrið um Vínarborg hefst. Það er fyrsta tilraun 
Suleimans fyrsta til að ná borginni á sitt vald.

1540 Jesúítareglan, sem Ignatius Loyola stofnaði 1534, fær 
viðurkenningu páfa.

1590 Úrbanus VII. pá� deyr aðeins 13 dögum e�ir að hann 
er kjörinn pá� og hefur enginn pá� setið skemur í embætti.

1922 Fyrsta íslenska myntin fer í drei�ngu í Reykjavík. Eru 
það 10 aura og 25 aura peningar. Krónupeningur er ekki 
sleginn fyrr en 1925.

1958 Í Hlíðarendakoti í Fljótshlíð er reist minnismerki um 
Þorstein Erlingsson á aldarafmæli hans. Þorsteinn ólst upp 
í Hlíðarendakoti.

1963 Kona á leið frá Akureyri til Reykjavíkur verður millj-
ónasti farþegi Flugfélags Íslands.

1964 Warren-nefndin gefur út skýrslu sína um morðið 
á John F. Kennedy Bandaríkjaforseta og kemst að þeirri 
niðurstöðu að Lee Harvey Oswald ha� verið einn að verki.

1966 Rússneska skemmtiferðaskipið Baltika leggur upp í 
mjög umtalaða ferð frá Reykjavík til Svartahafs með 421 
farþega. Áfengisneysla þykir keyra um þverbak í ferðinni.

1981 Pétur Sigurgeirsson, 62 ára prestur og vígslubiskup, 
er settur í embætti biskups y�r Íslandi.

1983 Tilkynnt er um tilurð GNU-verkefnisins með skeyti 
sem sent er á Usenet-fréttahópa.

1998 Fyrirtækið Google er stofnað.

Arnar Freyr Frostason kláraði viðskiptafræðigráðu meðan hann rappaði með Úlfur Úlfur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Sölvi 
Blöndal, 
hagfræð-
ingur og 
aðal-
sprauta 
Quarashi. 

Þegar ég byrjaði í 
tónlistinni steig for-

setinn bara fram dapur og sagði 
„plötusala er dauð“.

pínu mótsögn? „Það er geggjað. Fyrir 
þann sem veit ekkert hvað hann á að 
læra er þetta ógeðslega praktísk þekk-
ing af því að viðskipti eru alls staðar. 
Eins leiðinlegt og það er eru það nátt-
úrulega peningar sem snúa öllum tann-
hjólum. Þó að ég sé tilfinningaríkur 
listamaður sem vill bara vera bóhem 

þá verð ég líka að vita þetta. Þetta er 
auðvitað nytsamleg þekking svo ég 
geti miðlað mínum boðskap – ég verð 
að vita hvernig peningar virka svo ég 
geti talað um að peningar séu vondir.“
stefanthor@frettabladid.is
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TÍMAMÓT

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

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



MJÓLKIN
GEFUR STYRK

KUSU Á SPÍTALANN!
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Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Zlaticani átti leik gegn Kanjo 
árið 1981.
Svartur á leik
1...Dxb2! 2. Hxe7 Da1+ 3. Bd1 
Hxe7 4. fxg3 He4 0-1.  Stór 
hópur íslenskra skákmanna er 
þessa dagana að tefla á alþjóð-
legu skákmóti í Mön.  Hrað-
skákmót TR fer fram í kvöld. 

www.skak.is:  Heimsbikar-
mótið. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum  3x3 reit birtist 
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig 
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í 
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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Miðvikudaguriðvikudagur
Það er útlit 
fyrir óvenju 
mikla rigningu á mikla rigningu á 
Suðausturlandi 
og Austfjörðum 
þangað til síðdegis 
í dag. Þessu fylgir 
allhvöss suðaust-
anátt, vestanvert 
landið sleppur við 
vindinn. Þurrast 
verður á Norð-
austurlandi og þar 
verður jafnframt 
hlýjast, eða 16 stig 
þegar best lætur.
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus Eftir Frode Øverli

Ahh... hringdir þú í 
hann? Ég er löngu 
Ahh... hringdir þú í 
hann? Ég er löngu 
Ahh... hringdir þú í 

búinn að blokka hann.
hann? Ég er löngu 

búinn að blokka hann.
hann? Ég er löngu Þá er 

best að 
ég skelli 
á núna. 
Bless!

Klárlega 
Palli!

Lækka? 
Vá! Hvort 

mig langar 
til! En hvað 
mig langar 
til! En hvað 
mig langar 

með þig?

Hefurðu áhuga 
á að lækka sím
Hefurðu áhuga 

á að lækka sím
Hefurðu áhuga 

-
reikninginn þinn, 

Páll?

Já, hæ Páll. Snögg 
spurning til þín í dag 

Páll ...

Er ég virki-
lega ekki með 

Er ég virki
lega ekki með 

Er ég virki

erfðasjóð?
lega ekki með 

ðasjóð?
lega ekki með Nei.

Það virðist vera 
óábyrgt ekki 

satt? Hm...

„Óábyrgt“?

Þið getið ekki 
bara stólað á 
Þið getið ekki 
bara stólað á 
Þið getið ekki 

að konan mín 
styðji mig 

fjárhagslega.

Hvaða hluti orðsins 
„starf“ er svona 

ruglandi?

Komiði krakkar, við 
ætlum í garðinn!

Af 
hverju?

Svo að þið hlaupið 
um þangað til þið 
Svo að þið hlaupið 
um þangað til þið 
Svo að þið hlaupið 

eruð svo þreytt að 
um þangað til þið 

eruð svo þreytt að 
um þangað til þið 

þið farið snemma að 
sofa og ég og mamma 
ykkar eigum smá tíma 

út af fyrir okkur.

Veeiii.
Já, enginn nema 

pabbi nær að gera 
Já, enginn nema 

pabbi nær að gera 
Já, enginn nema 

fjör að verkefni.
pabbi nær að gera 

fjör að verkefni.
pabbi nær að gera 

LÁRÉTT: 2. orri, 6. ál, 8. ryð, 9. rif, 11. ku, 12. atlas, 14. 
bágur, 16. ól, 17. agi, 18. sær, 20. að, 21. króa.
LÓÐRÉTT: 1. gára, 3. rr, 4. ryksuga, 5. iðu, 7. litblær, 
10. flá, 13. aga, 15. riða, 16. ósk, 19. ró.

LÁRÉTT
2. fugl
6. málmur
8. járnskemmd
9. sandeyri
11. kvað
12. goðsagna-
vera
14. örðugur14. örðugur14. örðu
16. belti
17. væta
18. mar
20. til
21. umkringja

LÓÐRÉTT
1. ýfa
3. tveir eins
4. heimilistæki
5. svelg
7. litbrigði
10. hamfletta
13. siða
15. titra
16. þrá
19. kyrrð.

Varmadælur &
loftkæling

Verð frá aðeins
kr. 155.000 m.vsk 
Midea MOB12  
Max 4,92 kW 
2,19 kW við -7° úti og  
20° inni hita (COP 2,44) 
f. íbúð ca 60m2.

• Kyndir húsið á  
   veturna og kælir á         
   sumrin
• Fyrir norðlægar       
   slóðir 
• Fjarstýring fylgir
• Hægt að fá WiFi 

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

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Fréttablaðið í heild 

Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

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

27. SEPTEMBER 2017
Tónlist
Hvað?  Hádegi í París
Hvenær?  12.15
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Flautuleikarinn Hafdís Vigfúsdóttir 
og gítarleikarinn Svanur Vilbergs-
son flytja franska tóna á hádegis-
tónleikunum í dag. Á efnisskrá 
þeirra eru verkin Pavane pour une 
infante défunte og Pièce en forme 
de habanera eftir Maurice Ravel, 
Mouvement perpétuels eftir Francis 
Poulenc, La fille aux cheveux de lin 
eftir Claude Debussy og Entr’acte 
eftir Jaques Ibert.

Hvað?  Óvenjulegir tangótónleikar 
með Valgerði Guðnadóttur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Iðnó
Sjóðheitur tangó eftir Gardel, Piazz-
olla og fleiri fræg tangótónskáld. 
Valgerður Guðnadóttir, ásamt 
Bjarna Þór Jónatanssyni píanóleik-
ara, Matta Kallio harmóníkuleikara 
og Matthíasi Stefánssyni, fiðlu-og 
gítarleikara, flytur tónlist helstu 
snillinga tangóheimsins. Tónlistin 
sem á rætur að rekja til Argentínu 
og Úrúgvæ hefur hljómað á ólíkum 
vettvangi, frá sjúskuðum börum 
fátækrahverfanna til danssala og 
kvikmynda eins og Volver eftir 
Almodóvar. Seiðandi tangóinn 
er fullur af ástríðu og fallegum 
melódíum.

Hvað?  Markús
Hvenær?  21.00
Hvar?  Hlemmur Square
Markús spilar á tónleikum.

Hvað?  Kvartett Phil Doyle og Einars 
Scheving á Múlanum
Hvenær?  21.00
Hvar?  Harpa
Múlinn byrjar spennandi haustdag-
skrá sína að þessu sinni með tón-
leikum þar sem kvartett saxófón-
leikarans Phils Doyle, sem kemur 
frá Chicago í Bandaríkjunum, og 
Einars Scheving kemur fram. Þeir 
félagar hittust í Miami þegar þeir 
voru báðir við nám við University 
of Miami. Þeir hafa haldið sam-
bandi æ síðan og luku þeir nýverið 
við að hljóðrita fyrstu sólóplötu 
Phils Doyle. Hljómsveitin mun leika 
lög eftir Phil og Einar, í bland við vel 
valda standarda. Ásamt þeim koma 
fram Eyþór Gunnarsson og Valdi-

mar Kolbeinn Sigurjónsson.

Hvað?  Sváfnir Sig & Haraldur Vignir
Hvenær?  21.00
Hvar?  Petersen svítan Ingólfsstræti
Petersen svítan býður upp á lifandi 
tónlist alla miðvikudaga og fimmtu-
daga í vetur. Sváfnir Sig og Haraldur 
Vignir skemmta gestum miðviku-
dagskvöldið 27. september. Þeir 
félagarnir hafa í meira en hálfan 
annan áratug samið, gefið út og flutt 
saman músík. Þeir bjóða gestum 
í tímavél með viðkomu á a.m.k. 
fjórum áratugum og leita víða fanga 
í huggulegu og skemmtilegu laga-
vali. Lagvissir mega syngja með og 
taktvissir smella fingrum. Þá er að 
sjálfsögðu lögboðið að smella á 
tveimur og fjórum.

Viðburðir
Hvað?  Er einkavæðing lausnin?  – 
Viðburður með Tim Stockwell
Hvenær?  16.00
Hvar?  Háskóli Íslands, Stakkahlíð
Opinn fundur sem ber yfirskriftina 
„Er einkavæðing lausnin?“ Tim 
Stockwell mun kynna niðurstöður 
nýrrar úttektar um áhrif þess að 
einkavæða smásölu áfengis.

Hvað?  Tvísaga Ásdísar Höllu – Bóka-
kaffi í Gerðubergi
Hvenær?  20.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Gerðubergi
Á Bókakaffi í september les Ásdís 
Halla Bragadóttir úr og segir frá 
tilurð bókarinnar Tvísaga, móðir, 
dóttir og feður, sem hún sendi frá 
sér í fyrra. Bókin vakti mikla athygli, 
en þar segir Ásdís Halla frá ævi sinni 
og æsku, frá átakanlegri ævi móður 
sinnar og leit sinni að faðerni sínu 
af einlægni og hispursleysi.

Hvað?  Vatnslitun
Hvenær?  20.00
Hvar?  Loft, Bankastræti
Boðið verður upp á vatnsliti og 

Hvað?     
Hvenær?    
Hvar?   
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

Seiðandi tangó svífur yfir vötnum í Iðnó á miðvikudagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

pappír en að sjálfsögðu megið þið 
koma með ykkar eigin. Íris María 
mun veita ráðgjöf og kennslu við 
vatnslitun ef áhugi er fyrir hendi.

Hvað?  Heilsukvöld – Ragga nagli og 
Ásdís grasa
Hvenær?  20.00
Hvar?  Lyngháls 13

Hvað?  Íslenskt snitsel #1 / Janus 
Bragi Jakobsson
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Íslenskt snitsel er gjörninga-
fyrirlestraröð þar sem Janus Bragi 
notast við fundið efni, myndbönd 
sem aðrir Íslendingar hafa skapað 
og sett á netið. Frá september til 
desember 2017 munu hann og 
meðleikari halda tilraunakvöld í 
Mengi þar sem rannsókn á efninu 
fer fram fyrir opnum tjöldum. Til-
raunakvöldin verða haldin síðasta 
miðvikudag hvers mánaðar.

Hvað?  Guð er ekki dáinn, fyrirlestur
Hvenær?  20.30
Hvar?  Háskólabíó
Fyrirlestur og margmiðlunarefni 
sem hefur verið flutt í háskólum um 
allan heim með dr. Rice Broocks, dr. 
Brian Miller o.fl. Rök, spurningar 
og svör um tilvist Guðs. Allir gestir 
fá ókeypis eintak af bókinni Guð er 
ekki dáinn eftir dr. Rice. Aðgangur 
ókeypis á meðan húsrúm leyfir.

ÁLFABAKKA
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40 - 6:30
KINGSMAN 2 KL. 6 - 9
KINGSMAN 2 VIP KL. 6 - 9
IT KL. 5 - 9 - 10:10 - 10:30
MOTHER! KL. 8 - 10:35
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:50
EVERYTHING, EVERYTHING KL. 8
HITMAN’S BODYGUARD KL. 8

LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:30
KINGSMAN 2 KL. 5 - 7:50 - 10:40
IT KL. 5:20 - 8 - 10:45
MOTHER! KL. 5:20 - 8 - 10:30
AMERICAN MADE KL. 8 - 10:30

EGILSHÖLL
LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO NINJAGO ENSKT TAL KL. 5:40 - 8
IT KL. 8 - 10:20
MOTHER! KL. 10:10
DUNKIRK KL. 5:40

KRINGLUNNI  NÚMERUÐ SÆTI

LEGO NINJAGO ÍSL TAL KL. 5:40
LEGO NINJAGO ENSKT TAL KL. 8
IT KL. 7:30 - 10:20
MOTHER! KL. 10:20
SKRÍMSLAFJÖLSKYLDAN ÍSL TAL KL. 5:30

AKUREYRI
KINGSMAN 2 KL. 8 - 10:05
UNDIR TRÉNU KL. 8

KEFLAVÍK 93%
THE HOLLYWOOD REPORTER
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Jackson

���
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TOTAL FILM

Úr smiðju Stephen King

85%

CHICAGO SUN-TIMES
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SAN FRANCISCO CHRONICLE
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KAUPTU BÍÓMIÐANN
 Í SAMBÍÓ APPINU

THE TELEGRAPH
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THE GUARDIAN
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FRÉTTABLAÐIÐ
�����

EMPIRE
���� USA TODAY

����

INDIEWIRE
����

Colin
Firth

Julianne
Moore

Taron
Egerton

Channing
Tatum

Frábær mynd fyrir alla fjölskylduna
Sýnd með íslensku og ensku tali

Miðasala og nánari upplýsingar

5%

SÝND KL. 10.50 SÝND KL. 6

SÝND KL. 6, 8SÝND KL. 8, 10

HAPPY HOUR Á 
BARNUM 17-19

The Square 17:15, 20:00
The Big Sick  17:45, 22:45
Hjartasteinn 17:30
Good Time 20:00, 22:00 
The Limehouse Golem 20:00
Ég Man Þig 22:15

 

Láttu okkur ráða

Elja starfsmannaþjónusta  4 150 140  elja.is  elja@elja.is

Þarftu að ráða?
Iðnaðarmann
Bílstjóra
Bifvélavirkja
Þjónustufólk
Öryggisvörð
Lagerstarfsmann
Matreiðslumann
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ERGOMOTION E40+
TILBOÐSVERÐ AÐEINS 22.782 kr. Á MÁNUÐI*

á meðan birgðir endast- vaxtalaust og fyrsta greiðsla í janúar 2018.

STAÐGREITT 259.465 kr.

STILLANLEG HJÓNARÚM



        

OPIÐ mánudaga - miðvikudaga frá 09:00 - 18:00 / fimmtudaga 09:00 - 18:30 
föstudaga 09:00 - 19:00 / laugardaga 10:00 - 16:00 / lokað sunnudaga. www.fjardarkaup.is

 - Tilvalið gjafakort
Fjöldi annara tilboða

Tilboð gilda til 14. október
Snertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslur

BAMBO NATURE 
JUNIOR 12-22KG
verð áður 1.998 kr.

HÚFA OG VETTLINGAR
verð áður 1.398 kr.

TWILIGHT TURLE EÐA LADYBUG
verð áður 5.998 kr./stk.

PAMPERS 11-23 KG
verð áður 1.298 kr.

PAMPERS 15+ KG
verð áður 1.298 kr.

KIDZ OMEGA 3
verð áður frá 2.128 kr.

MULTI VÍTAMÍNDROPAR
verð áður 1.798 kr.

D-LUX INFANT EÐA JUNIOR
verð áður 1.298 kr./stk.

BAMBO NATURE 2-4KG
verð áður 698 kr.

BAMBO NATURE 16-30KG
verð áður 1.598 kr.

LIBERO COMFORT STÆRÐIR, 3,4,5,6 OG 7
verð 1.698 kr./pk.

ACIDOPHI
verð áður 2.698 kr.

MAG KIDS 90STK.
verð áður 1.853 kr.

KRAKKA MULTI VIT
verð áður 1.559 kr.

ACIDOPHILUS
verð áður 1.553 kr.

KID CALCIUM
verð áður 1.598 kr.

BERRY DOPHILUS
verð áður 1.858 kr.

FJÖLVÍTAMÍN
verð 2.230 kr.

GRAUTUR 3 GERÐIR
verð áður 710 kr./pk.

BARNAOLÍA
verð áður 948 kr.

SPELTKEX
verð áður 617 kr.

HIPP LOTION
verð áður 509 kr.

HIPP BABY OIL
verð áður 338 kr.

HIPP MOISTURISER
verð áður 335 kr.

KÆLIHRINGUR
verð áður 828 kr.

HETTUHANDKLÆÐI
verð áður  2.498 kr./stk.

1.698
kr./stk.

1.438
kr. 1.038

kr./stk.

158
kr.

558
kr.

1.438
kr.

1.118
kr.

1.038
kr.

1.038
kr.

1.389
kr.

2.023
kr.

4.798
kr./stk.

1.998
kr.

1.087
kr.

1.087
kr.

106
kr./stk.

1.561
kr.

1.118
kr.1.300

kr.

1.402
kr.

1.702
kr.

FLÍSTEPPI, ÝMSAR GERÐIR
verð áður 1.348 kr.

LANGERMA SAMFELLA
verð áður 2.668 kr.

BARNA LAMBHÚSHETTA
verð áður 1.998 kr./stk.

SNUÐ AIR 16M+
verð áður 1.752 kr.

FROÐUBAÐ EÐA BAÐSÁPA
verð áður 828 kr./stk.

ABENA GRISJUR HVÍT 10X10 CM.
verð áður 198 kr.

WET WIPES 
KAUPAUKI FYLGIR 
ÖLLUM LIBERO 
PAKKNINGUM

NAN BARNAMJÓLK
verð áður 136 kr./stk.

BARNAVETLINGAR
verð áður 2.498 kr.

ÚTIVISTARSOKKAR
verð áður 1.328 kr.

BARNAKRAGI
verð áður 1.978 kr.

RAFMAGNSTANNBURSTI
0-3 ÁRA
verð áður 3.138 kr.

DENTAL WIPES
verð áður 1.788 kr.

BABY PLAY
   

NÁTTFÖT

UNGBARNATEPPI 80X110 CM BLEIKT, BLÁTT EÐA HVÍTT
verð áður 2.598 kr.

VÍKINGAPELI 150ML
verð áður 1.754 kr.

FRYSTIBAKKI 9 HÓLF
verð áður 2.598 kr.

998
kr.

1.798
kr./stk.

1.368
kr./stk.

BABY ESSENTIALS KIT 4X50ML
verð áður 1.678 kr.

MIN FRUKT 90G
verð áður 237 kr.

ORG ÝMSAR GEÐIR
verð áður 178 kr.

JUNIOR ÝMSAR GERÐIR
verð áður 228 kr.

1.492
kr. 158

kr.

183
kr.218

kr.

3.698
kr.

662
kr./stk.

1.698
kr.

1.403
kr. 2.309

kr.

711
kr.

462
kr.

468
kr.

314
kr.

310
kr.

1.998
kr.

1.062
kr.

1.582
kr.

1.430
kr.

2.510
kr.

532
kr./pk.

668
kr.

BOGS BARNASTÍGVÉL
verð áður 5.598 kr.

4.199
kr.
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 - Tilvalið gjafakort
Fjöldi annara tilboða

Tilboð gilda til 14. október
Snertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslurSnertilausar greiðslur
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verð áður 5.998 kr./stk.

PAMPERS 11-23 KG
verð áður 1.298 kr.
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verð áður 1.298 kr.
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verð áður frá 2.128 kr.

MULTI VÍTAMÍNDROPAR
verð áður 1.798 kr.

D-LUX INFANT EÐA JUNIOR
verð áður 1.298 kr./stk.

BAMBO NATURE 2-4KG
verð áður 698 kr.

BAMBO NATURE 16-30KG
verð áður 1.598 kr.

LIBERO COMFORT STÆRÐIR, 3,4,5,6 OG 7
verð 1.698 kr./pk.

ACIDOPHI
verð áður 2.698 kr.

MAG KIDS 90STK.
verð áður 1.853 kr.

KRAKKA MULTI VIT
verð áður 1.559 kr.

ACIDOPHILUS
verð áður 1.553 kr.

KID CALCIUM
verð áður 1.598 kr.

BERRY DOPHILUS
verð áður 1.858 kr.

FJÖLVÍTAMÍN
verð 2.230 kr.

GRAUTUR 3 GERÐIR
verð áður 710 kr./pk.

BARNAOLÍA
verð áður 948 kr.

SPELTKEX
verð áður 617 kr.

HIPP LOTION
verð áður 509 kr.

HIPP BABY OIL
verð áður 338 kr.

HIPP MOISTURISER
verð áður 335 kr.

KÆLIHRINGUR
verð áður 828 kr.
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SNUÐ AIR 16M+
verð áður 1.752 kr.

FROÐUBAÐ EÐA BAÐSÁPA
verð áður 828 kr./stk.

ABENA GRISJUR HVÍT 10X10 CM.
verð áður 198 kr.

WET WIPES 
KAUPAUKI FYLGIR 
ÖLLUM LIBERO 
PAKKNINGUM

NAN BARNAMJÓLK
verð áður 136 kr./stk.

BARNAVETLINGAR
verð áður 2.498 kr.

ÚTIVISTARSOKKAR
verð áður 1.328 kr.

BARNAKRAGI
verð áður 1.978 kr.

RAFMAGNSTANNBURSTI
0-3 ÁRA
verð áður 3.138 kr.

DENTAL WIPES
verð áður 1.788 kr.
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UNGBARNATEPPI 80X110 CM BLEIKT, BLÁTT EÐA HVÍTT
verð áður 2.598 kr.

VÍKINGAPELI 150ML
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af Bambo Nature allar staerdiraf Bambo Nature allar staerdir-
af Bambo Nature allar staerdir

Pampers baby dry staerdir S3,S4,S4+,S5 og S6
Pampers baby dry staerdir S3,S4,S4+,S5 og S6-
Pampers baby dry staerdir S3,S4,S4+,S5 og S6



Miðvikudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

DAGSKRÁ

07.00 The Simpsons 
07.25 Heiða 
07.50 The Middle 
08.15 The Goldbergs 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 Undateable 
10.40 My Dream Home 
11.25 Bomban 
12.15 Heilsugengið 
12.35 Nágrannar 
13.00 Á uppleið 
13.25 Grantchester 
14.15 The Night Shi� 
15.00 Major Crimes 
15.45 First Dates 
16.35 Blokk 925 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.25 Nágrannar 
17.50 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttay�rlit og veður 
19.25 Víkingalottó 
19.30 Jamie's 15 Minute Meals 
19.55 The Middle 
20.20 Against the Law 
21.45 Wentworth Fimmta serían 
af þessum dramatísku spennu-
þáttum sem eiga að gerast í 
hættulegasta kvennafangelsi 
Ástralíu. 
22.35 Nashville 
23.20 NCIS 
00.05 Animal Kingdom 
00.55 Insecure 
01.25 The Son Vönduð þáttaröð 
með Pierce Brosnan í aðalhlut-
verki og �allar um blóðugt upp-
haf ofurveldisins sem Ameríka 
varð. 
02.05 The Son 
02.50 The Son 
03.30 Sinister 
05.05 The Mysteries of Laura 
05.50 Married 
06.15 The Middle

17.30 New Girl 
17.55 Mike & Molly 
18.15 The Big Bang Theory 
18.35 Modern Family 
19.00 Curb Your Enthusiasm 
19.30 Veistu hver ég var? 
20.10 Besta svarið 
20.50 Man Seeking Woman 
21.10 Cold Case 
21.55 Supernatural 
22.40 Luck 
23.30 Banshee 
00.20 Curb Your Enthusiasm 
00.50 Veistu hver ég var? 
01.30 Modern Family 
01.55 Tónlist

11.15 Learning To Drive 
12.45 Spotlight 
14.50 The Switch 
16.35 Learning To Drive 
18.05 Spotlight Óskarsverðlauna-
mynd frá 2015 sem er sönn saga 
af því þegar Spotlight-teymi 
dagblaðsins The Boston Globe 
a�júpaði barnaníð og hylmingu 
á glæpunum innan kaþólsku 
kirkjunnar, sem átti e�ir að hafa 
mikil áhrif á kirkjuna. Myndin 
byggir á sögu raunverulega Spot-
light-teymisins, sem færði dag-
blaðinu Pulitzer-verðlaunin fyrir 
störf unnin í almannaþágu. 
20.15 The Switch 
22.00 American Heist 
23.35 The Mule 
01.10 3 Days to Kill 
03.05 American Heist 

16.55 Með okkar augum 
17.25 Úr gullkistu RÚV. Út og 
suður 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Vinabær Danna tígurs 
18.14 Klaufabárðarnir 
18.22 Sanjay og Craig 
18.45 Lautarferð með köku 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Víkingalottó 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós og Menningin 
20.00 Vatnajökull - Eldhjarta 
Íslands 
20.30 Kiljan 
21.15 Castle 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veðurfréttir 
22.20 Sögur af hreinlí� 
23.20 Kastljós og Menningin 
23.40 Dagskrárlok

06.09 Happyish 
06.40 Síminn + Spotify 
08.00 Everybody Loves Raymond 
08.23 Dr. Phil 
09.06 90210 
09.48 Royal Pains 
10.35 Síminn + Spotify 
13.10 Dr. Phil 
13.53 Playing House 
14.17 Top Chef 
15.08 Life in Pieces 
15.31 How Not to DIY 
16.26 Everybody Loves Raymond 
16.51 King of Queens 
17.16 How I Met Your Mother 
17.38 Dr. Phil 
18.23 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
19.07 The Late Late Show with 
James Corden 
19.50 The Great Indoors 
20.15 Crazy Ex-Girlfriend 
21.00 Star 
21.45 Girlfriends' Guide to 
Divorce 
22.30 Baskets 
23.00 The Tonight Show Starring 
Jimmy Fallon 
23.40 The Late Late Show with 
James Corden 
00.20 CSI Miami 
01.05 Remedy 
01.50 Chicago Justice 
02.35 The Handmaid's Tale 
03.20 Sex & Drugs & Rock & Roll 
03.50 Star 
04.35 Girlfriends' Guide to 
Divorce 
05.20 Baskets 
05.50 Síminn + Spotify

08.00 Tour Championship 
14.00 PGA Highlights 2017 
14.55 Gol�ng World 2017 
15.45 Presidents Cup 2015 
18.40 Gol�ng World 2017 
19.30 Champions Tour Highlights 
2017 
20.25 2015 Presidents Cup 
Official Film 
21.15 Gol�ng World 2017 
22.05 Champions Tour Highlights 
2017 
23.00 Presidents Cup 2015

07.15 HK - Ke°avík 
08.55 Southampton - Manchester 
United 
10.35 Everton - Bournemouth 
12.15 Premier League Review 
2017/2018 
13.10 Breiðablik - ÍBV 
14.50 Manchester City - Shakhtar 
Donetsk 
16.30 Spartak Moskva - Liverpool 
18.10 Meistaradeildarmörkin 
18.40 CSKA Moskva - Manchester 
United 
20.45 Atletico Madrid - Chelsea 
22.35 Paris St. Germain - Bayern 
München 
00.25 Manchester City - Crystal 
Palace

07.00 Spartak Moskva - Liverpool 
08.40 Meistaradeildarmörkin 
09.10 Bor. Dortmund - Real 
Madrid 
10.50 Apoel - Tottenham 
12.30 Bayern München - Wolfs-
burg 
14.10 Þýsku mörkin 2017/2018 
14.40 Stjarnan - Valur 
16.20 Pepsímörkin 2017 
17.50 Síðustu 20 
18.15 Meistaradeildarmessan 
20.45 Meistaradeildarmörkin 
21.15 Sporting - Barcelona 
23.05 CSKA Moskva - Manchester 
United 
00.55 Meistaradeildarmörkin 
01.25 Swansea - Watford

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 Hneturánið 

Doddi litli og 
Eyrnastór  
kl. 10.47, 14.47 
og  18.47

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

Fáðu þér áskrift á 365.is

 

Magnað
Miðvikudagskvöld

 365.is

AMERICAN HEIST

Smákrimminn Frankie kemur heim 
til yngri bróður síns eftir að hafa 
afplánað tíu ár í fangelsi í New 
Orleans fyrir glæp sem þeir frömdu 
saman.

KL. 22:00

AGAINST THE LAW

Mögnuð bresk mynd, byggð á sönnum atburðum. Hér segir frá Peter 
Wildeblood og ástarsambandi hans við karlmann undir lok sjötta 
áratugarins en þá var slíkt ólöglegt. Í myndinni er fjallað um 
afleiðingarnar sem samband þeirra hafði í för með sér.

KL. 20:20

CURB YOUR 
ENTHUSIASM

Í heimi þar sem almenn leiðindi eru 
skemmtilegust og óþolinmæði og 
smámunasemi eru fremstar allra 
dyggða, þar er Larry Davies 
ókrýndur konungur. 

KL. 19:00

NASHVILLE

Skemmtileg sería af þessum 
frábæru þáttum þar sem 
kántrí-söngkonurnar Rayna Jaymes 
og Juliette Barnes eiga í stöðugri 
valdabaráttu. 

KL. 22:35

WENTWORTH

Það er ekki tekið út með sældinni að 
dúsa í hættulegasta kvennafangelsi 
Ástralíu. Ögrandi sería um 
útsmognu glæpakvendin í Went-
worth-fangelsinu.

KL. 21:50

JAMIE´S 15 
MINUTE MEALS 

Stórskemmtilegir og hressandi 
matreiðsluþættir með meistara 
Jamie Oliver þar sem hann sýnir 
okkur á sinn einstaka hátt hvernig á 
að útbúa girnilega máltíð á aðeins 
15 mínútum.

KL. 19:30

Sönn
saga
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STÓRTÓNLEIKAR Í HÁSKÓLABÍÓ 21. OKTÓBER KL. 21.00

BJARNI ARA FAGNAR Í ÁR 30 ÁRA SÖNGAFMÆLI
MEÐ HONUM Á SVIÐINU VERÐUR FRÁBÆR HLJÓMSVEIT OG FLUTT VERÐA LÖGIN SEM

BJARNI HEFUR SUNGIÐ INN Í HJÖRTU LANDSMANNA SÍÐUSTU ÞRJÁ ÁRATUGI.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA Á TIX.IS

ÞÓRIR ÚLFARSSON LEIKUR Á HLJÓMBORÐ OG STÝRIR HLJÓMSVEITINNI ·  GULLI BRIEM Á TROMMUR · FRIÐRIK KARLSSON Á GÍTAR

GRÉTAR ÖRVARSSON Á HJÓMBORÐ · JÓHANN ÁSMUNDSSON Á BASSA · JÓEL PÁLSSON Á SAXAFÓN · KJARTAN HÁKONARSON Á TROMPET



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

Tæplega 20.000 meðlimir eru í 
Facebook-hópnum Sögur af dóna-
legum viðskiptavinum og eins og 
nafn hópsins gefur til kynna er 
hann vettvangur fyrir fólk til að 
deila sögum af dónalegum við-
skiptavinum. Nýverið kom upp 
sú umræða í hópnum að starfsfólk 
Domino’s héldi úti lista yfir svo-
kallaða „erfiða viðskiptavini“ og 
margir undruðu sig á að slíkur listi 
væri yfirhöfuð settur saman. „Nei, 
er þetta í alvörunni gert?“ sagði einn 
meðlimur hópsins.

Magnús Hafliðason, aðstoðar-
forstjóri Domino’s á Íslandi, sagði 

í samtali við Fréttablaðið að fyrir-
tækið héldi úti viðskiptavinakerfi 
líkt og mörg fyrirtæki þar sem fram 
kæmu upplýsingar um viðskipta-
vini og viðskiptasögu. „Í ákveðnum 

tilvikum eru viðskiptavinir sem 
krefjast sérstakrar afgreiðslu einn-
ig merktir sérstaklega og þá yfirleitt 
svo að tryggja megi hraða og góða 
þjónustu fyrir viðkomandi aðila. 
Það gerist þó vissulega að upp koma 
tilvik þar sem við treystum okkur 
ekki til að afgreiða ákveðna aðila 
vegna atvika sem upp hafa komið í 
samskiptum á milli þeirra og starfs-
fólks okkar og eru þá aðilar merktir 
með þeim hætti til upplýsingar fyrir 
starfsfólk,“ segir Magnús og bætir 
við að sem betur fer sé ekki um 
marga viðskiptavini að ræða sem 
lendi á umræddum lista. – gha

Listi Domino’s yfir „erfiða 
viðskiptavini“ vekur undrun

Vefsíða Reykjavík Fash-
ion Festival-hátíðar-
innar (RFF) er tilnefnd 
til evrópsku Lovie-verð-
launanna sem besta 

tískusíða ársins og er í úrslitum 
ásamt vefsíðu breska Vogue. Það var 
hönnunar- og markaðsstofan Ser-
ious Business sem sá um hönnunar-
vinnu og uppsetningu síðunnar og 
Helga Ósk Hlynsdóttir, einn stofn-
enda, segir að um draumaverkefni 
hafi verið að ræða.

„Samstarfið var ótrúlega ánægju-
legt og þetta var algjört drauma-
verkefni. Það var alveg ótrúlega 
gaman að fá að vinna með svona 
skapandi batteríi sem vill standa 
upp úr,“ segir Helga. Hún segir sér-
stöðu Serious Business vera þá að 
þau byggi alla vinnu á miklu sam-
starfi við kúnnann. „Við vinnum 
alltaf náið með viðskiptavinum 
okkar, sem gerir okkur svolítið 
skemmtileg. Og það er þetta sam-
starf sem er lykillinn, maður getur 
ekki gert neitt einn.“

Spurð nánar út í samstarfið á bak 
við umgjörðina í kringum RFF segir 
Helga: „Þetta var þriggja mánaða 
samvinna sem hófst með því að Ser-
ious Business-teymið fór til Íslands 
og var með vinnustofu fyrir RFF- 

hópinn. Eftir vinnustofuna fórum 
við aftur til München, þar sem við 
erum staðsett, og kláruðum hug-
myndavinnu og tókum viðtal við 
þeirra kúnnahóp, sem eru íslenskir 
fatahönnuðir.“

En hvaða þýðingu myndi það 
hafa fyrir ykkur að vinna til Lovie-
verðlauna? „Þetta er náttúrulega 
rosaleg viðurkenning. Þetta myndi 
setja okkur í flokk sem eitt af bestu 
hönnunarteymum Evrópu,“ segir 
Helga sem er himinlifandi með 
viðurkenninguna sem fylgir því að 
vera tilnefnd til Lovie.

„Við erum ótrúlega stolt af þessu. 
Ekki síst vegna þess að síðan vann 
líka ótrúlega flott verðlaun hjá 
Awwwards.“

Eins og áður sagði er RFF-síðan 
í úrslitum með vef breska Vogue 
og getur fólk kosið á milli þess-
ara tveggja vefsíðna til 5. október. 
Úrslitin ráðast svo af niðurstöðu 
vefkosningar í gegnum vef Lovie 
og einnig dómnefndar. „Spurð út í 
hvernig hlutirnir líta út segir Helga: 
„Síðast þegar við tékkuðum þá 
vorum við á undan Vogue.“ 
gudnyhronn@365.is

Keppa um verðlaun 
við breska Vogue
Heimasíða RFF-hátíðarinnar er tilnefnd til Lovie-verðlauna og er 
í sama flokki og heimasíða breska Vogue. Helga Ósk Hlynsdóttir, 
einn hugmyndasmiða síðunnar, segir um mikinn heiður að ræða.

Serious Business-teymið sá um að hanna lógóið fyrir RFF og alla listræna umgjörð.

Þessi hafa hlotið Lovie-verðlaun:
� Stephen Fry  
(manneskja ársins)
� Sigur Rós  
(listamenn ársins)
� Annie Lennox  
(manneskja árins)

Um evrópsku 
Lovie-verðlaunin:
� Veitt fyrir góða 
frammistöðu 
á internetinu á 
ýmsum sviðum.
� Veitt í ýmsum 
flokkum, m.a. 
Frumkvöðull ársins, Nýgræðingur 
ársins og Tískuvefsíða ársins.
� Sett á laggirnar árið 2011.

Hljómsveitin 
Sigur Rós fékk 
Lovie-verðlaun 
árið 2014.

www.gilbert.is

SJÓN ER SÖGU RÍKARI !
SIF NART 1948

0 kr. fyrsti mánuðurinn!

Verið vel tengd

L-Mesitran
Náttúruleg  
sáragræðsla 
með hunangi

- Fæst í apótekum -

Hunangsplástur og sárakrem með 
hunangi. Hentar á allar tegundir sára. 
Plásturinn hentar vel á lítil yfirborðssár. 
Nauðsynlegur á sára hæla eftir göngur.Nauðsynlegur á sára hæla eftir göngur.

www.wh.is
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30. SEPTEMBER
14:00 & 16:00

AÐRIR TÓNLEIKAR Í VETUR

10. FEBRÚAR
14:00 & 16:00

16. & 17. DESEMBER  
14:00 & 16:00

12. MAÍ
14:00

DREKINN 
INNRA 
MEÐ MÉRMEÐ MÉR

Gakktu frá áskrift á sinfonia.is eða í 
miðasölu Hörpu og gefðu fjölskyldunni 
sannkallaðar töfrastundir í vetur.

Kort á ferna tónleika frá 

7.680 kr.

Miðasala í Hörpu
sinfonia.is
harpa.is
528 50 50 @icelandsymphony / #sinfó



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

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

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Kristínar 
Ólafsdóttur

BAKÞANKAR

Um daginn ákvað ég að gera 
mig sæta fyrir vinnu. Ég 
setti á mig rauðan varalit 

og fór í uppáhaldsskyrtuna mína 
og svo, til þess að þrykkja punkt-
inum rækilega yfir i-ið, setti ég í 
mig eyrnalokka. Þetta voru lát-
lausir hringir, frekar stórir, og mér 
fannst ég æðislega flott gella með 
þá í eyrunum.

Þessu voru skjólstæðingar 
mínir, 8 og 9 ára krakkar á frí-
stundaheimili hér í borg, ekki 
alveg sammála. Ég var þráspurð 
út í eyrnalokkana sem komu 
börnunum stórkostlega framandi 
fyrir sjónir í svo hversdagslegu 
samhengi.

Af hverju ertu með svona stóra 
eyrnalokka? spurðu þau hvert á 
eftir öðru, opinmynnt og stóreyg, 
og voru flest sammála um að þarna 
hefði ég tekið vafasama ákvörðun 
þvert á ráðandi tískustrauma.

Mér fannst ég að sjálfsögðu enn 
þá glæsileg en ofsafengin viðbrögð 
barnanna við svo smávægilegri 
breytingu vöktu mig til umhugs-
unar. Í starfi með ungum skjól-
stæðingum kemst maður nefni-
lega fljótt að því að þeir komast 
úr jafnvægi þegar hriktir örlítið 
í hversdeginum, þegar eitthvað 
„skrýtið“ birtist á radarnum. Eins 
og til dæmis stórir eyrnalokkar á 
þriðjudegi eða nýr starfsmaður 
á frístundaheimilinu sem er ekki 
alveg búinn að læra íslensku.

En þessi þolmörk krakkanna 
eru líka næstum óendanlega teygj-
anleg. Börn eru dásamlega fljót að 
taka hið framandi í sátt um leið og 
þau kynnast því. Þess vegna eigum 
við ákveðnum skyldum að gegna 
gagnvart börnunum okkar, nefni-
lega að sýna þeim eins fjölbreytta 
sneiðmynd af heiminum og hægt 
er. Reyna á þolmörkin og ala upp 
almennilegt fólk.

Skylda gagnvart 
börnum

Eigðu ógleymanlega helgi á einhverjum af fjölmörgum 

áfangastöðum WOW air. Þú getur siglt um síkin í Amsterdam 

og notið útsýnisins, fyllt ferðatöskuna af flottum fötum

á götumörkuðum Lundúnaborgar eða bara setið og sullað

í sangríu á kaffihúsum Barcelona. Góða WOW helgi!

*Verð miðast við WOW Basic aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró. Tilboðið á aðeins við ef báðar leiðir eru bókaðar. WOWAIR.IS   WOWAIR@WOWAIR.IS

*

AMSTERDAM  f rá  

6.999 kr.
T í m a b i l : n óv. – fe b.

*

LONDON  f rá  

5.999 kr.
T í m a b i l : o k t . – m a rs

*

BARCELONA  f rá  

7.999 kr.
T í m a b i l : o k t . – m a rs

Hoppaðu
í helgarferð

OPIÐ ALLAN SÓLARHRINGINN 

Í ICELAND ENGIHJALLA,

VESTURBERGI, ARNARBAKKA,

GLÆSIBÆ OG STAÐARBERGI




