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Rannsaka nú
andlát eftir
magaminnkun

Ung kona lést nýlega á Landspítalanum. Andlátið tilkynnt af spítalanum til landlæknis sem óvænt atvik.
Konan gekkst undir magaermaraðgerð á einkaklíník.
K
Rannsakað hvort aðgerðin hafi valdið andlátinu.
HEILBRIGÐISMÁL Kona á fertugsaldri
lést fyrr á þessu ári á Landspítalanum eftir að hún undirgekkst magaminnkunaraðgerð hjá einkafyrirtækinu Gravitas. Andlát konunnar
er nú til rannsóknar hjá Embætti
landlæknis eftir að Landspítalinn
tilkynnti andlátið. Eigandi Gravitas
segist ekkert vita um málið annað
en að konan hafi verið lögð inn á
Landspítalann vegna aðgerðarinnar.
Konan fór í svokallaða magaermaraðgerð í lok febrúar í fyrra.
Auðun Sigurðsson, læknir og eigandi fyrirtækisins Gravitas, segir
konuna hafa fengið þekkta hliðarverkun vegna aðgerðarinnar sem
hafi síðan gengið til baka eftir
meðferð. Hann svaraði því ekki
hvers eðlis hliðarverkunin væri eða
hversu algeng.
„Því miður hef ég engar upplýsingar um þetta mál frá Landspítalanum. Hún fór í aðgerð í febrúar
2017 hjá okkur og fékk þekkta
hliðarverkun sem virtist ganga til
baka eftir meðferð,“ segir Auðun
í skriflegu svari til Fréttablaðsins.
„Um miðjan nóvember tók þetta
sig upp og hún var lögð inn á Landspítala til meðferðar þar. Ekki var
leitað til okkar um ráð eða aðstoð.
Við höfum engar upplýsingar um
meðferðina á Landspítala.“
Einstaklingar sem ákveða að
undirgangast aðgerðir af þessu tagi
greiða fyrirtækinu beint. Magabandsaðgerð, sem Gravitas býður
líka upp á, kostar rétt liðlega eina
milljón króna. Magaermaraðgerð,
eins og sú sem konan fór í, kostar
hálfa aðra milljón króna.
Magaermaraðgerð minnkar magann um 75 til 80 prósent. Maginn
verður eins og ermi eða banani í
laginu. Fyrirtækið Gravitas framkvæmir aðgerðirnar. Gerðar voru

Hún fór í aðgerð í
febrúar 2017 hjá
okkur og fékk þekkta
hliðarverkun sem virtist
ganga til baka
eftir meðferð.
Auðun Sigurðsson,
læknir og eigandi
Gravitas

um 330 magabands- og magaermaraðgerðir árið 2016 og svipaður fjöldi
í fyrra.
Forsvarsmenn Landspítalans gátu
ekki tjáð sig um einstök mál þegar
eftir því var leitað. Hins vegar væri
það verkefni spítalans að sinna
öllu því veika fólki sem inn til hans
kæmi, hvaðan sem orsök meina
þeirra væri komin.
Óvænt atvik í heilbrigðisþjónustu skal tafarlaust tilkynnt til
landlæknisembættisins sem hefur
eftirlit með heilbrigðisþjónustu í
landinu. Enn fremur segir í lögum
að landlæknir skuli rannsaka slík
mál til að finna á þeim skýringar
og tryggja að slíkt eigi sér ekki aftur
stað. Veita skal landlækni þær upplýsingar og gögn sem hann telur
nauðsynleg við rannsókn málsins.
Þær upplýsingar fengust frá Embætti landlæknis að Landspítalinn
hefði tilkynnt andlát konunnar til
embættisins og er það nú í rannsókn. Að öðru leyti getur embættið
ekki veitt upplýsingar um einstök
mál. – sa

Ef íslenskir lífeyrissjóðir auka ekki vægi erlendra eigna í eignasöfnum sínum eignast þeir rúman helming allra
eigna á Íslandi árið 2060 samkvæmt greiningu Hagfræðistofnunar HÍ. Eignaverð myndi hækka og samkeppni á
milli fyrirtækja minnka. Starfshópur telur brýnt að sjóðirnir fjárfesti erlendis. Sjá Markaðinn. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Skora á ráðherrann að
auglýsa stöðu Laufeyjar

Fermetrinn er
ódýr á Hlemmi

MENNING Engin ákvörðun hefur
verið tekin um hvort starf forstöðumanns Kvikmyndamiðstöðvar verður auglýst, en Lilja Alfreðsdóttir,
mennta- og menningarmálaráðherra, segir málið í skoðun. „Ég er á
þeirri grundvallarskoðun að það eigi alltaf
að auglýsa eftir fimm
ár þegar þú ert með
svona stóra stöðu á
vegum hins opinbera,“ segir Lilja.
Hagsmunaaðilar
í kvikmyndagerð hafa
s ko ra ð á

greiðir Reykjavíkurborg rétt rúma
milljón í húsaleigu á mánuði samkvæmt samningi sem gerður var í
ársbyrjun 2016. Húseignin er 529
fermetrar þannig að fermetraverðið
er tæpar 2.000 krónur sem er með
því allra ódýrasta sem þekkist fyrir
verslunarhúsnæði við Laugaveg.
Fermetrinn í verslunarhúsnæði á
Laugavegi leggur sig alla jafna einhvers staðar á bilinu 3.500 til 6.500
krónur, ásamt virðisauka og kostnaði við sameign.
Leiguverðið miðaðist á sínum
tíma við áætlaðan kostnað við
breytingar og endurbætur á gömlu
strætóstoppistöðinni en framkvæmdastjóri Mathallarinnar vill
ekki upplýsa hvort mikil hækkun á
þeim kostnaði hafi haft áhrif á leiguverðið. – þþ / sjá síðu 2

Laufey
Guðjónsdóttir.

menntamálaráðherra, sem fer með
málaflokkinn, að auglýsa starfið
áður en skipunartími núverandi
forstöðumanns stofnunarinnar
rennur út um miðjan ágúst. Reglur
gera ráð fyrir að forstöðumanninum sé tilkynnt um slíkt með sex
mánaða fyrirvara.
Laufey Guðjónsdóttir hefur verið
forstöðumaður
Kv i k my n d a sjóðs frá árinu
2003 eða undanfarin fimmtán ár.
– jhh / sjá síðu
4

Lilja
Alfreðsdóttir.

REYKJAVÍK Mathöllin á Hlemmi

Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Eyþór Arnalds vill ekki

veðja á risalausnir fyrir tugi
milljarða sem hann segir verulegar efasemdir um að gangi
upp. 8

Styttist í öskudag!
14. feb.

SPORT Ísland tapaði
fyrir Noregi í vináttulandsleik í gær. 12
LÍFIÐ Dagana 8.-10.
febrúar verður í
fyrsta skipti í
heiminum (eðlilega) haldin
skosk-íslensk
uppistandshátíð. 22

Finndu okkur á

PLÚS SÉRBLAÐ ● FÓLK
*Samkvæmt prentmiðlakönnun
Gallup apríl-júní 2015

Faxafeni 11 • Sími 534 0534
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Sjarmör liggur undir grun

Veður

Norðaustan hvassviðri eða stormur
í dag og mjög hvassar vindhviður
undir Vatnajökli, en heldur hægari
suðvestan til. Snjókoma norðan og
austan til, en yfirleitt þurrt á Suðurog Suðvesturlandi. SJÁ SÍÐU 16

Móta stefnu um
hinsegin mál
MENNTAMÁL

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
verður fyrsti
menntaskólinn á landinu til þess að móta markvissa
stefnu í málefnum hinsegin fólks
samkvæmt vef Gay Iceland.
FG hefur þegar stofnað nefnd
sem vinnur að því að móta stefnu
um málið. Hugmyndin er komin
frá tveimur kennurum við skólann
og hefur hlotið góðar undirtektir.
Kristinn Þorsteinsson, skólastjóri
FG, tjáði blaðamanni Fréttablaðsins
að fundur með nemendum hefði
verið haldinn til þess að skoða hvort
áhugi væri fyrir slíkri stefnu. Kristinn,
sem tók málefni hinsegin fólks fyrir
í útskriftarræðu sinni í desember,
gerir ráð fyrir að búið verði að móta
stefnuna fyrir páska. – bsp

Safna fyrir
heimför Sunnu
SAMFÉLAG „Við verðum að staðgreiða áður en hægt er að leggja
af stað,“ segir Unnur Birgisdóttir,
móðir Sunnu Elviru Þorkelsdóttur
sem er alvarlega slösuð eftir slys
í Málaga. Fjölskylda Sunnu hefur
hafið söfnun til að borga heimför
hennar. Kostnaðurinn við flutninginn er 5,5 milljónir. Leigja þarf
sjúkraflugvél til verksins og læknir
og hjúkrunarfræðingur þurfa að
vera með í för. Þá felst kostnaður í
að þýða skjöl og skýrslur vegna meðferðar Sunnu ytra.
„Þar sem tryggingar hennar ná
ekki yfir flutninginn höfum við
ákveðið að safna fyrir ferðinni.
Vélin myndi fljúga með hana beint
á Landspítalann þar sem hennar
bíður pláss á heila- og taugadeild,“
segir Unnur. Hún og faðir Sunnu eru
bæði úti og fengju að fara með vélinni. „Heilsu Sunnu vegna vonumst
við til að vera komin heim til Íslands
fyrir vikulok,“ segir Unnur. – jóe

Ærin Gola í Laxárdal við Hrútafjörð kom eigendum sínum, Jóhanni Ragnarssyni og Jónu Guðrúnu Ármannsdóttur, á óvart þegar hún bar fjórum
lömbum. Sjálf er hún fjórlembingur. Ekki er vitað hver faðirinn er en þeir Botni og Sjarmör liggja sterklega undir grun. Lömbin eru þau Janus, Hrafntinna, Prinsessa og Perla. Í Laxárdal eru um 1.100 fjár á fóðrum í vetur. Þar mun alvöru sauðburður hefjast í vor. MYND/JÓNA GUÐRÚN ÁRMANNSDÓTTIR.

Þorgerður fái
mótframboð
STJÓRNMÁL Líklegt er talið að bæði
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
og Þorsteinn Víglundsson, þingmenn Viðreisnar, bjóði sig fram
til formennsku í flokknum en formaður verður kosinn á landsfundi flokksins þann 10. mars.
Samkvæmt heimildum blaðsins hefur
hópur innan Viðreisnar þrýst á Þorstein að bjóða sig fram til formanns.
Viðreisn tapaði nokkru fylgi í
kosningum í október síðastliðnum. Í
miðri kosningabaráttu, þegar Viðreisn
mældist utan þings, ákvað Benedikt
Jóhannesson, þáverandi formaður,
að segja af sér og var Þorgerður Katrín
kosin formaður. Náði flokkurinn við
það vopnum sínum og flokkurinn fékk
fjóra þingmenn kjörna en þurrkaðist
út í landsbyggðarkjördæmunum. – sa

V

lyftarar og hillukerfi

www.velaborg.is velaborg@velaborg.is s. 414 8600

Mathöllin fær að leigja
Hlemm á kostakjörum
Samkvæmt leigusamningi greiðir Mathöllin á Hlemmi Reykjavíkurborg rétt
rúma milljón á mánuði í leigu fyrir gömlu strætóstoppistöðina. Fermetraverðið er
því töluvert undir því sem gengur og gerist fyrir verslunarhúsnæði í miðborginni.
VIÐSKIPTI Mánaðarleiga Hlemms
mathallar ehf. er samkvæmt leigusamningi við Eignasjóð Reykjavíkurborgar 1.012.000 krónur. Samningurinn var undirritaður í febrúar 2016 og
leigan miðaðist við breytingakostnað
á húsinu sem var við undirritun áætlaður 107 milljónir króna, þar af áttu
82 milljónir að fara í breytingar á húsnæðinu. Sá kostnaður féll á borgina.
Framkvæmdirnar fóru langt fram
úr áætlun og í desember 2016 samþykkti borgarráð uppfærða kostnaðaráætlun upp á 152 milljónir.
Ragnar Egilsson, framkvæmdastjóri
Mathallarinnar, sagðist í samtali við
blaðið ekkert vilja tjá sig um hvort
þessi kostnaðaraukning hefði orðið
til hækkunar á húsaleigunni.
Reykjavíkurborg réðst af miklum
metnaði í að breyta strætóbiðstöðinni fornfrægu í matarmarkað
snemma árs 2016. Samið var við
Hlemm mathöll um að reka matarmarkaðinn og Dagur B. Eggertssonborgarstjóri sagðist þá sjá fyrir sér
að Hlemmur yrði hjarta íslenskrar
matarmenningar.
Húsnæðið er 529 fermetrar og fermetraverðið því tæpar 2.000 krónur.
Samningurinn má því teljast býsna
góður en til samanburðar má nefna
að fermetrinn í verslunarhúsnæði á
Laugavegi leggur sig alla jafna einhvers staðar á bilinu 3.500 til 6.500
krónur, ásamt virðisauka og kostnaði
við sameign.
Samkvæmt leigusamningnum er
leigutaka heimilt að „leigja hluta hús-

Mathöllin hefur gert lukku á Hlemmi þar sem fjölbreytt úrval veitinga stendur
fólki til boða í ódýru leiguhúsnæði. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

næðisins út til annarra rekstraraðila
matarmarkaðarins“. Höllin hýsir tíu
ólíka veitingastaði, meðal annars
ísbúðina Ísleif heppna, Jómfrúna,
Borðið og Brauð & Co. Samkvæmt
heimildum er leiguverð á bás í kringum hálfa milljón á mánuði.
Mathöllin tók með samningum að
sér ákveðna þætti almannaþjónustu,
meðal annars rekstur salerna í húsinu
en borginni var mjög í mun að koma
honum í samt lag eftir langvarandi
hallæri í þeim efnum. Samningurinn
kveður á um að „salerni verði opin
fyrir almenning óháð því hvort um sé
að ræða viðskiptavini leigutaka eða

ekki“. Mathöllinni var þó heimilað að
taka gjald fyrir notkun á salernunum
og rukkar um 200 krónur þá sem ekki
eru í viðskiptum við veitingastaðina.
Þá gerði samningurinn ráð fyrir 50
fermetra opnu rými, biðsvæði fyrir
strætófarþega.
Samningurinn er til tíu ára en
þá tekur við ótímabundinn leigusamningur með tólf mánaða uppsagnarfresti. Leigutaki greiðir allan
rekstrarkostnað, þar með talið hita
og rafmagn. Leigutaki sér líka um
rekstur og viðhald á lóð, snjómokstur
og annan hefðbundinn rekstur.
thorarinn@frettabladid.is

7 ára ábyrgð á öllum
nýjum Kia bílum*

www.kia.com

Stefndu að
fullkomnun

Skaraðu fram úr á nýjum Kia Sorento
Við kynnum nýjan Kia Sorento. Þessi magnaði jeppi er Íslendingum að góðu kunnur og hefur
nú fengið enn glæsilegra útlit og uppfærslur sem gera Sorento að enn betri ferðafélaga.
Glæsileg hönnun, snjallar tæknilausnir, átta þrepa sjálfskipting, kraftmikil 200 hestafla vél
og hin einstaka 7 ára ábyrgð gera nýjan Kia Sorento að einum best búna jeppa í sínum flokki.

Verð frá 7.190.777 kr.
Kia Sorento EX — 8 þrepa sjálfskipting, 4WD

Komdu og reynsluaktu Kia Sorento. Við tökum vel á móti þér.

ASKJA · Krókhálsi 11 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.
*Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland
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Gangsetningu kísilvers PCC á Bakka seinkar um tvær vikur
IÐNAÐUR Verktaki við byggingu kísilvers PCC á Bakka við Húsavík mun
ekki afhenda verksmiðjuna fyrr en í
fyrsta lagi í fyrstu viku febrúar. Gangsetningu hennar mun því seinka um
tvær vikur til viðbótar en samkvæmt
verksamningi átti að afhenda kísilverið um miðjan síðasta mánuð.
„Við fáum hana afhenta í skrefum
og fyrsta áfangann í enda fyrstu viku
febrúar. Það þýðir ekki að við setjum
verksmiðjuna í gang heldur gerum

Annar áfram í
gæsluvarðhaldi
LÖGREGLUMÁL Annar mannanna,
sem handtekinn var í kjölfar lögregluaðgerða við Hvíta riddarann
í Mosfellsbæ og í höfuðstöðvum
Skáksambands Íslands, hefur verið
úrskurðarður í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhald. Héraðsdómur féllst ekki á áframhaldandi
varðhald yfir hinum manninum.
Mennirnir eru grunaðir um fíkniefnainnflutning.
Mennirnir hafa ekki komið við
sögu lögreglu áður, en þeir eru báðir
Íslendingar á þrítugsaldri.
Grímur Grímsson, yfirlögregluþjónn, vildi ekki tjá sig um tegund
eða magn fíkniefnanna. – aá

Tók fimm ár að
birta auglýsingu
STJÓRNSÝSLA Í fyrradag var birt í
Stjórnartíðindum auglýsing um
ákvörðun setts umhverfisráðherra
vegna staðfestingar á breytingum
á svæðis- og aðalskipulagi höfuðborgarsvæðisins. Ákvörðunin var
tekin fyrir tæpum fimm árum.
Aðdragandi málsins er enn lengri
og varðar breytingu á skipulaginu
sem gerð var 20. desember 2002.
Tillaga um breytinguna barst ráðuneytinu frá Skipulagsstofnun 2009.
Þáverandi umhverfisráðherra,
Svandís Svavarsdóttir, staðfesti
málið árið 2010. Síðar meir gerði
umboðsmaður Alþingis ráðherrann afturreka þar sem Svandís hafði
komið að málinu á sveitarstjórnarstigi. Guðbjartur Hannesson var þá
settur ráðherra og staðfesti breytinguna 1. mars 2013.
Fimmtán árum
eftir að ákvörðunin var tekin á
sveitarstjórnarstigi var hún auglýst. – jóe

Svandís
Svavarsdóttir.

við það þegar allt er orðið eins og við
viljum. Við ætlum að gera þetta vel
og mánuðurinn á dagatalinu skiptir
þar ekki öllu máli. En ég vona innilega að það verði ekki mars,“ segir
Hafsteinn Viktorsson, forstjóri PCC
BakkiSilicon hf.
Hafsteinn segir þýska fyrirtækið
SMS Siemag, hafa frest til 7. febrúar
samkvæmt samningnum. Hann ítrekar að kísilverið verði ekki gangsett fyrr
en búið verði að prófa allan búnað.

„Við munum fara yfir framleiðsluferlið á kísli á íbúafundinum á fimmtudaginn og skýra
hvernig staðið verður að öryggisog umhverfismálum, segja frá áhrifum verksmiðjunnar á lýðheilsu og
hvað íbúar gætu orðið varir við
fyrstu dagana þegar verksmiðjan
verður keyrð í gang,“ segir Hafsteinn en fyrirtækið heldur íbúafund á Fosshóteli Húsavík klukkan
17.00. – hg

Forstöðumaður umdeildur og
til skoðunar að auglýsa starfið

Hagsmunaaðilar í kvikmyndagerð vilja að starf forstöðumanns Kvikmyndamiðstöðvar verði auglýst.
Skipunartíminn rennur út í ágúst en tilkynna þarf forstöðumanni ákvörðunina með hálfs árs fyrirvara. Núverandi forstöðumaður hefur setið í starfi sínu í fimmtán ár. Útdeilir nærri milljarði króna á hverju ári.
MENNING Hagsmunaaðilar í kvikmyndaiðnaðinum á Íslandi hafa
skorað á mennta- og menningarmálaráðherra að auglýsa starf forstöðumanns Kvikmyndamiðstöðvar
áður en skipunartími Laufeyjar Guðjónsdóttur rennur út um miðjan
ágúst. Ef auglýsa á starfið þarf að
tilkynna núverandi forstöðumanni
það með sex mánaða fyrirvara og
auglýsa svo.
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra, segir enga
ákvörðun hafa verið tekna um það
hvort starfið verði auglýst. „Ég er á
þeirri grundvallarskoðun að það
eigi alltaf að auglýsa eftir fimm ár
þegar þú ert með svona stóra stöðu
á vegum hins opinbera,“ segir Lilja.
Málið sé þess vegna í skoðun.
Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins sendi Samband íslenskra
kvikmyndaframleiðenda erindi
vegna málsins í nóvember. Samkvæmt upplýsingum Fréttablaðsins
hafa forsvarsmenn einstakra framleiðenda á borð við Pegasus og Saga
film líka sent erindi.
Laufey Guðjónsdóttir hefur verið
forstöðumaður Kvikmyndasjóðs frá
árinu 2003, eða í fimmtán ár. Þar
áður var hún forstöðumaður Kvikmyndasjóðs í tvö ár. Almennt gildir
sú regla um skipan forstöðumanna
ríkisstofnana að þeir eru skipaðir
tímabundið, til fimm ára í senn. Sé
embættismanni ekki tilkynnt sex
mánuðum áður en skipunartími
hans rennur út að embættið verði
auglýst framlengist skipunartími
hans um fimm ár. Þessi regla á sér
stoð í lögum um réttindi og skyldur
opinberra starfsmanna og á líka
við um forstöðumann Kvikmynda-

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, er með málið til skoðunar hjá sér. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN KARLSSON

miðstöðvar. Um forstöðumenn
tveggja annarra menningarstofnana,
Þjóðleikhússtjóra og safnstjóra Listasafns Íslands, gildir sú regla að þeir
eru skipaðir að hámarki til tíu ára.
Kristinn Þórðarson, formaður
Sambands íslenskra kvikmyndaframleiðenda, baðst undan viðtali
þegar Fréttablaðið leitaði viðbragða
frá honum. „Mér finnst eðlilegt þegar
verið er að útdeila svona miklum
peningum inn í svona þröngan geira

#égætla
að LESA
MEIRA

Þjóðleikhússtjóri og
safnstjóri Listasafns Íslands
geta að hámarki setið í 10 ár í
sínu starfi.
að það sé skipt um mann í brúnni
reglulega,“ segir Snorri Þórisson,
stjórnarformaður Pegasusar framleiðslufyrirtækis. Hann segir líka
að forstöðumaður Kvikmyndamiðstöðvar þurfi að berjast fyrir því

900W
NUTRIBULLET
BLANDARI
JMLV2414

#égætla
að BORÐA
HOLLT

baklýstur
skjár
KINDLE
PAPERWHITE
LESBRETTI
KINDLEPW15

Talsvert er síðan hráefni til framleiðslu tók að berast á Bakka FRÉTTABLAÐIÐ/JÓIK

24.895

18.995

að fá meiri fjármuni í sjóðinn til að
hafa úr meiru að moða. „Ég hef ekki
orðið var við að það hafi gerst,“ segir
Snorri, en tekur þó fram að hann viti
ekki hvað hafi gengið á í þeim efnum
á bak við tjöldin.
Samkvæmt fjárlagafrumvarpi
ársins 2018 nema fjárheimildir til
Kvikmyndamiðstöðvar á árinu 1.130
milljónum króna. Þar af eru tæplega
995 milljónir króna framlag í Kvikmyndasjóð. jonhakon@frettabladid.is

#égætla
að snjallvæða
heimilið

AMAZON
ECHO GAGNVIRKUR
HÁTALARI
AMAZONECHOBK

24.995

HUGSANLEGA
BESTU KAUPIN

Outlander Invite PHEV
4x4, sjálfskiptur, frá:

Nú fylgir þjónustuskoðun í tvö ár með nýjum Outlander PHEV
Mitsubishi Outlander PHEV hefur slegið rækilega í gegn hjá þjóðinni og varð vinsælasti bíllinn
í flokki jeppa og jepplinga árið 2017. Í krafti vinsældanna á 100 ára afmælisári Mitsubishi getum við
áfram boðið frábær kjör á þessum magnaða bíl. Hann er ríkulega útbúinn með 5 ára ábyrgð og 8 ára
ábyrgð á rafhlöðu. Þú getur tryggt þína ábyrgð hjá viðurkenndum þjónustuaðila, því nú fylgir þjónustuskoðun
í tvö ár með í kaupunum* á nýjum Outlander PHEV frá HEKLU. Nú er tækifærið til að skipta yfir í
vistvænan bíl. Hlökkum til að sjá þig!

4.540.000 kr.

Outlander Invite PHEV
• Margmiðlunartæki með skjá
• Leðurklætt aðgerðastýri fyrir
útvarp, hraðastilli og Bluetooth
• USB tengi
• 6 hátalarar
• DAB+ (Digital Audio) útvarpstæki
• LED dagljós
• Regn- og ljósaskynjarar

•
•
•
•
•
•
•

Rafdrifnar rúður
Þokuljós að framan
Hæðarstillanlegt bílstjórasæti
7 SRS loftpúðar
ASTC spólvörn
Brekkuaðstoð (Hill Start Assist)
Rafmagnshandbremsa með
sjálfvirkri biðstöðu

•
•
•
•

Aflendurheimt á hemlum fyrir rafmótor
AVAS hljóðviðvörunarkerfi
Bakkmyndavél
Samlitir, aðfellanlegir rafstillanlegir
og upphitaðir hliðarspeglar
• 18" álfelgur 225/55 R18
• App tenging til að forhita bíl og
stýra hleðslu

*Nánari upplýsingar um þjónustuskoðun HEKLU má finna á hekla.is. Verð, tilboðsverð og búnaður eru háð gengi erlendra gjaldmiðla á hverjum tíma og geta því breyst án fyrirvara.

HEKLA
A · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Umboðsmenn um land allt: Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ

•
•
•
•
•

Lyklalaus ræsing
Skyggðar afturrúður
Hiti í sætum
Hraðastillir
Tvískipt miðstöð
með forhitara

FYRIR HUGSANDI FÓLK
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Norður-Kórea sakar Bandaríkin um að ljúga um hergagnasendingar
SVISS Bandaríkjamenn senda hergögn til Kóreuskaga undir fölsku
flaggi og þykjast vera að gera það
vegna væntanlegra Vetrarólympíuleika. Um þetta sakaði Han
Tae Song, sendiherra NorðurKóreu hjá Sameinuðu þjóðunum,
Bandaríkjamenn á afvopnunarfundi í svissnesku borginni Genf í
gær.
„Hætta er á að hergagnasendingar Bandaríkjamanna dragi
úr jákvæðri þróun samskipta
ríkjanna á Kóreuskaga og jafnvel leiði okkur í átt að hörðum
átökum,“ bætti Han við. Sagði

Norður-Kóreumenn segjast við öllu búnir. NORDICPHOTOS/AFP

hann einnig að kjarnorkutilraunir
síðasta árs hefðu sýnt fram á að
einræðisríkið væri kjarnorkuveldi.
Norður-Kórea sprengdi sína
fyrstu vetnissprengju í fyrra og
hefur ítrekað hótað að ráðast
á Bandaríkin, einkum á eyjuna
Gvam. Tilraunir ríkisins brjóta í
bága við skilyrði sem öryggisráð SÞ
hefur sett Norður-Kóreumönnum.
Þá er vert að taka fram að Donald
Trump, forseti Bandaríkjanna,
hefur hótað einræðisríkinu „eldi
og brennisteini“ til baka.
„Ég get stoltur sagt frá því að
Alþýðulýðveldið Kórea býr yfir

kjarnorkuvopnabúri sem er hægt
að beita í gagnárás gegn Bandaríkjunum og býr yfir miklum fælingarmætti sem kemur í veg fyrir
að Bandaríkjamenn hefji ævintýralegt stríð.“
Robert Wood, fulltrúi Bandaríkjanna á fundinum, sagði af og
frá að Bandaríkin viðurkenndu
Norður-Kóreu sem kjarnorkuveldi.
„Ef norðrið vill að því sé tekið aftur
opnum örmum af alþjóðasamfélaginu vita yfirvöld hvað þarf að
gera. Það þarf að stíga skref í átt til
þess að gera Kóreuskaga algerlega
kjarnorkuvopnalausan.“ – þea

Allur borðbúnaður
fyrir veitingahús

gsimport.is
892 6975

Sigríður Á. Andersen dómsmálaráðherra hefur svarað fyrirspurn umboðsmanns Alþingis. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Útgáfa
landshlutablaða

Birtir öll samskipti við
umboðsmann Alþingis

Óskað er eftir tilboðum í útgáfurétt
eftirtalinna landshlutablaða:

Sigríður Á. Andersen dómsmálaráðherra hefur þegar svarað umboðsmanni Alþingis sem óskaði eftir upplýsingum um ráðgjafa ráðherrans við skipan dómara
við Landsrétt. Hún ætlar sér að birta öll samskipti sín við umboðsmann.

•Akureyri vikublað
•Hafnarfjörður og Garðabær
•Kópavogur
•Reykjavík vikublað
•Reykjanes
•Vesturland
•Suðri
•Vestfirðir
•Aldan
•Sleggjan
•Austurland
Ofantaldar eignir eru í eigu þrotabús Pressunnar ehf.
Nánari upplýsingar veitir undirritaður.
f.h. þrotabús Pressunnar ehf.
Kristján B. Thorlacius hrl., skiptastjóri
kristjan@fortislogmenn.is

STJÓRNMÁL „Ég átti tvo fundi með
dósent í stjórnskipunarrétti við
Háskóla Íslands. Það var aðallega
til þess að fara yfir þýðingu ýmissa
ákvæða í dómstólalögunum sem
laut að aðkomu Alþingis. Hann var
í nefnd sem lagði grunn að nýjum
dómstólalögum,“ segir Sigríður
Á. Andersen dómsmálaráðherra
í samtali við Fréttablaðið en hún
hefur nú svarað bréfi umboðsmanns Alþingis sem í síðustu
viku óskaði eftir upplýsingum um
hvaða aðila ráðherra ráðfærði sig
við vegna skipunar fimmtán dómara við Landsrétt.
Bréfið sendi umboðsmaður í
aðdraganda fundar síns með stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins

en þar var einnig óskað eftir upplýsingum um hvort ráðherrann hefði
ráðfært sig við aðila utan Stjórnarráðsins. Sigríður segist hafa reifað
ýmis sjónarmið við ákvarðanatökuna um skipan dómaranna en að
lokum tekið efnislega niðurstöðu
sjálf. Þá segir hún að líkast til muni
hún greina frá samskiptum sínum
við umboðsmann. „Ég held ég birti
bara öll mín samskipti við umboðsmann fyrst menn hafa svona mikinn áhuga á þessu.“
Í óundirbúnum fyrirspurnartíma á
Alþingi í gær sagði Jón Þór Ólafsson,
þingmaður Pírata, að eðlilegt væri
að dómsmálaráðherra sem skapaði
vantraust á dómskerfi landsins segði
af sér. Átti hann þá við ákvörðun Sig-

ríðar um að líta fram hjá mati hæfisnefndar á skipan dómara Landsréttar. Spurði Jón Þór einnig hvort
dómsmálaráðherra styddi rannsókn
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar
þingsins á ákvörðunum og verklagi
við skipun dómaranna.
Í andsvari sínu sagði Sigríður að
hvorki ráðherra né aðrir ættu að
sæta tvöfaldri málsmeðferð, nú
þegar væri fallinn dómur í Hæstarétti. Þá sagði hún augljóst að Jón
Þór vildi ekki láta rannsaka neitt
heldur vildi hann einungis koma
ráðherranum frá. Málið er nú til
umfjöllunar hjá stjórnskipunar- og
eftirlitsnefnd þingsins sem kannar
verklag Sigríðar við skipunina.
danielfreyr@frettabladid.is

Íslendingar forpanta rafbíl í stórum stíl
VIÐSKIPTI „Þetta hefur farið fram
úr væntingum,“ segir Brynjar E.
Óskarsson, vörumerkjastjóri BMW,
Nissan og Subaru hjá BL, um gríðarlegan áhuga Íslendinga á nýrri kynslóð rafmagnsbílsins Nissan Leaf.
Alls hafa 129 forpantanir verið
gerðar hjá BL síðan umboðið hóf
að taka við þeim á dögunum og
eru forpantanir á við sölu þeirra á
síðasta ári. Nýi rafbíllinn fer ekki í
sölu fyrr en í apríl þó fyrstu pantanir verði afgreiddar í lok mars.
„Við höfum farið fram á innáborgarnir og langflestir hafa orðið
við því. Við þurfum að forgangsraða í fyrstu pantanirnar,“ segir
Brynjar og því ljóst að áhugasamir

ætla sér að fylgja honum á eftir, en
rafbílar hafa notið stigvaxandi vinsælda á undanförnum misserum.
Nissan Leaf hefur verið vinsælasti og mest seldi rafbíll heims
síðan hann kom fyrst á markað
og hefur nýrrar kynslóðar verið
beðið með mikilli eftirvæntingu. Tíu þúsund forpantanir
hafa verið gerðar í Evrópu og
13 þúsund í Bandaríkjunum.
Nýi bíllinn verður með 40 kWh
rafhlöðu og er uppgefið drægi
378 kílómetrar samanborið við
250 kílómetra í fyrri útgáfum, þó
raundrægi sé heldur minna.
Brynjar segir BL hafa selt 430
Nissan Leaf rafbíla frá árinu 2013

en þar af voru 135 slíkir seldir í
fyrra. Forpantanir á nýju tegundinni jafnast því á við heildarsölu
ársins í fyrra en Brynjar segir að BL
hafi sett sér markmið að forselja
60 stykki og viðtökurnar því langt
umfram væntingar. Gert er ráð fyrir
að hinir nýju rafbílar muni kosta frá
um 3,5 milljónum króna.
Fréttablaðið greindi frá því í desember að Orka náttúrunnar myndi
hefja gjaldtöku á hraðhleðslustöðvum sínum þann 1. febrúar
næstkomandi, þar sem mínútan
mun kosta 39 krónur. Hlöðum
hefur fjölgað að undanförnu og
mun fjölga umtalsvert á næstunni
samhliða þessu. – smj

Til hamingju með framúrskarandi árangur! 101 hótel · 115 Security · 1717· 200 þúsund naglbítar · 4-3 Trading

A. Óskarsson verktaki · A. Wendel · A.Ó.A. útgerð · Aalborg Portland Íslandi · AB varahlutir · ADVEL lögmenn · Aðalvík · Afa fiskur · AFA JCDecaux
Ísland · Agnar Ludvigsson · AH Pípulagnir · Akraberg · AKSO · Akureyrarapótek · Alcoa Fjarðaál · Alefli · Allianz Ísland söluumboð · Almenna K
Annata · AP varahlutir · Arcanum ferðaþjónusta · Arctic shopping · Arctica Finance · Arkís arkitektar · Artasan · Artica · ASK Arkitektar
Atlantik Legal Services · Atlas · Austarðaleið · Austur-Indíafélagið · Axis-húsgögn · AÞ-Þrif · Á. Guðmundsson · Á. Óskarsson og Co · Álnabær
Ámundakinn · Árnanes · Árnason Faktor · Árni Helgason · Árvirkinn · Ás fasteignasala · Ásbjörn Ólafsson · B. Pálsson · B.E. Húsbyggingar
Baader Ísland · Bakarameistarinn · Bakaríið við brúna · Bakkinn vöruhótel · Bakkus · Bako Ísberg · Bananar · Barki · Bautinn · Bás · BBA Legal
Beco · Beiersdorf · Bergmenn · Bergraf · Bergur · Bergur Konráðsson · Birgisson · Birnir · Birtingahúsið · Bílabúð Benna · Bílapartar · Bílar og
vélar · Bjarmar · Björg Seafood · Björgun · Bláa lónið · Bláfugl · Blettur · Blikás · Blikk- og tækniþjónustan · Blikkiðjan · Blikksmiðurinn · BLUE
Car Rental · Bolasmiðjan · Borgarbros · Borgarplast · Borgarverk · Bragi Guðmundsson · Bráð · Breiðan · Brimrún · Brúin · Bústólpi · Búvís
Byko · Bylgja VE 75 · Bændahöllin · Bær · Börkur · Cargo Express · Coca-Cola European Partners Ísland · Contra eignastýring · Creditinfo
Fjölmiðlavaktin · Creditinfo Lánstraust · CURIO · Cutis · Dalborg · Dalsnes · Danfoss · Danica sjávarafurðir · Darri · Dekkjahöllin · Deloitte
DHL Express Iceland · Dista · Distica · DK Hugbúnaður · Dodda · Dorma verslanir · Drafnarfell · Dress up games · Dressmann á Íslandi · Drífa
DS lausnir · Dynjandi · Dýraland · E. Guðmundsson · E.T. verslun · Eðalfiskur · Efla · Efnissala G.E. Jóhannssonar · EG. heild · Egill Jacobsen · Eiður
Ólafsson · Eignamiðlunin · Eignarhaldsfélag Halldórs Jónssonar · Eignarhaldsfélagið Áfangar · Eignarhaldsfélagið Bakki · Eignarhaldsfélagið Hnit
Eignarhaldsfélagið Hornsteinn · Eignarhaldsfélagið Hraun · Eignarhaldsfélagið Randver · Eignarhaldsfélagið Smáralind · Eignarhaldsfélagið
Ögur · Eik fasteignafélag · Eimskipafélag Íslands · Einar Ágústsson & Co · Einsi Kaldi Veisluþjónusta · Ekran · Eldflaugastöðin · Eldhestar
Eldsneytisafgreiðslan á Keflavíkurflugvelli · Elexa · Elko · EMBLA lögmenn · Endurskoðun og ráðgjöf · Endurskoðun Vestarða · Endurvinnslan
Epal · Ernst & Young · Erpur · Esjar · Eskimóar · Eskja · ET sjón · Expectus · Expert · Express · Eyrarbúið · Fagtækni · Fagval · Fagverk verktakar
Fallorka · Fannborg · Farfuglaheimilið Laugarvatni · Fasteignafélagið Borg · Fasteignamarkaðurinn · Fasteignasalan Miklaborg · Fastus
Faxaverk · Faxi · Fálkinn · Fást · Ferðaskrifstofa Íslands · Ferðaskrifstofa Kynnisferða · Ferill verkfræðistofa · Festi · Festir · Félagsbúið Halllandi
Félagsbústaðir · Fiskitangi · Fiskkaup · Fiskmarkaður Austurlands · Fiskmarkaður Suðurnesja · Fiskmarkaðurinn · FISK-Seafood · Fiskverkun
Ásbergs · Fiskverkun Kalla Sveins · Fitjar-vörumiðlun · Fínfiskur · Fjarðanet · Fjarðarkaup · Fjarðarstál · Fjarskipti · Fjárvakur · Fjeldsted &
Blöndal lögmannsstofa · Fjörukráin · Flatfiskur · Fles · Flófló · Flugfélagið Atlanta · Flügger · Flugtak · Flugur listafélag · FoodCo · Forlagið
Fossberg · Fossvélar · Fóðurblandan · Fóðurverksmiðjan Laxá · Framjaxlinn · Framsýnt fólk · Frár · Friðrik Jónsson · Fríhöfnin · Frostmark
Frystikerfi Ráðgjöf · Fræðslu- og símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja · Fuglar · Funi · G. Hjálmarsson · G. Skúlason vélaverkstæði
G. Sigvaldason · GAMMA Capital Management · Garðar ÞH-122 · Garðlist · Garðræktarfélag Reykhverfinga · Garðyrkjuþjónustan · Garraútgerðin
Garri · Gasfélagið · Gára · GEA Iceland · Geir · Geiri · Geirseyri · Geislatækni Laser-þjónustan · Gerðabúið · Gersemi Þröstur · Geymsla Eitt
Geymslusvæðið · Geysir shops · GG optic · GG verk · Gilhagi · Gjögur · GK heildverslun · Globus · GoPro · Góa-Linda sælgætisgerð · GPG Seafood
Grant Thornton endurskoðun · Grábrók · Green Energy Iceland · Greiðsluveitan · Grétar Guðmundsson · Grillmarkaðurinn · Grjótháls · Grænn
markaður · GSG · Guðmundur Arason · Guðmundur Skúlason · Gufuhlíð · Gullfosskaffi · Gunnar Eggertsson · Gunnars · Gæðabakstur · H.H. Smíði
H98 · Hafnareyri · Hagar · Hagar verslanir · Hagi · Hagtak · Hagvagnar · Halldór Jónsson · Hallgerður · Hallsteinn · Hamar · Hamborgarabúlla
Tómasar · Hamborgarabúlla Tómasar Geirsgötu · Hampiðjan · Handprjónasamband Íslands · Hansen verktakar · Happy Campers · Hábrot
Hásteinn · HB Grandi · H-Berg · Hefilverk · Hegas · Heildverslunin Echo · Heilsa · Heimavöllur · Heimilislæknastöðin · Heimilistæki · Heimkynni
Hekla · Hestháls 12 · Héðinn · Héðinn Schindler ly°ur · Héraðsprent · Hitastýring · Hitaveita Egilsstaða og Fella · Hjá Jóa Fel · HL Adventure
Hlaðir · Hljóðfærahúsið · HOB-vín · Hollt og gott · Hólmi NS-56 · Hópbílar · Hópferðabílar Reynis Jóhannssonar · Hótel Borgarnes · Hótel Framtíð
Hótel Geysir · Hótel Keilir · Hótel Ska°afell · HP ráðgjöf · Hraunhamar · Hreinsun & flutningur · Hreint · Hreyfill · Hreyfing · HRV · HS Veitur
Huginn · Hugvit · Húnar · Húsasmiðjan · Húsasteinn · Hvalur · Höfðabrekka · IBH · Ice Fish · Ice Fresh Seafood · Icelandair · Icelandair Group
Icelandic Tank Storage · Icepharma · Icetransport · IÐAN-Fræðslusetur · Iðnmark · Iðnver · IGS · IK Holdings · Ingibjörg · Init-rekstur · Inmarsat
Solutions · Innbak · Innnes · Inter · Inter Medica · Internet á Íslandi · Ison · ISS Ísland · IVF Iceland · Ís og ævintýri · Ísaga · ÍSAM · Ísbúð
Vesturbæjar · Ísfélag Vestmannaeyja · Ísfrost · Ísfugl · Íshamrar · Íshóll · Íslandsbleikja · Íslandssjóðir · Íslensk dreifing · Íslensk Orkuvirkjun
Seyðisfirði · Íslenska auglýsingastofan · Íslenska gámafélagið · Íslenskar matvörur · ÍSTEX · Íslo° blikk- og stálsmiðja · Ísly° · Ísmar · Ísold
Ísól · Íspan · Íspólar · Ísteka · J.S. Gunnarsson · Jarðböðin · Jarðefnaiðnaður · Já · JÁVERK · JE Vélaverkstæði · Jens Valgeir · Jensen, Bjarnason
og Co · Joe Ísland · Johan Rönning · John Lindsay · Jón Ingi Hinriksson · Jón og Margeir · Jónar Transport · Jónatansson & Co lögfræðistofa
Júpíter rekstrarfélag · Jökulsárlón ferðaþjónusta · K & G · K2B árfestingar · Kaffibaunin · Kartöfluverksmiðja Þykkvabæjar · Katla DMI
Katla ,byggingarfélag · Kaupfélag Borgfirðinga · Kaupfélag Fáskrúðsfirðinga · Kaupfélag Skagfirðinga · Kauphöll Íslands · Kári Borgar
KB lögmannsstofa · KB-fasteignir · KEA · Keahótel · Kemi · KFC · KG Fiskverkun · Kirkjutorg · Kj. Kjartansson · Kjaran · Kjarnavörur · Kjörís
Kjöthúsið · Kjötsmiðjan · Klafi · Klaki stálsmiðja · Klakki · Klappir · Klettaskjól · Klettur-sala og þjónusta · Knatthöllin · Kortaþjónustan
Kóði · Kólus · KPMG · Kra°averk · Kra°ur · Krissakot · Kristinn J. Friðþjófsson · Krónan · Krydd og Kaviar · KSÍ · Kæling · Kælismiðjan Frost
Kælitækni · Köfunarþjónustan · Kökugerð H.P. · Lali · Lambhagabúið · Landsbréf · Landskerfi bókasafna · Landslag · Landsprent · Landstólpi
Landvélar · Launafl · Leigufélag Búseta · Leigugarðar · Leiti eignarhaldsfélag · LEX · Lexus · LF11 · Libra · Libra lögmenn · Listakaup-Ljósaland
Litlalón · Litróf · Líf og List · Lífland · Líftryggingafélag Íslands · Líftryggingamiðstöðin · Límtré Vírnet · Ljósþing · Loðnuvinnslan
Fáskrúðsfirði · Lo°leiðir-Icelandic · Lo°myndir · Logey · Logoflex · Logos · Lostæti-Akureyri · Lostæti-Austurlyst · Lota · LS Retail · Lya
Lyaþjónustan · Lykill Fjármögnun · Lyra · Læknavaktin · Læknisfræðileg myndgreining · Lögfræðimiðstöðin · Lögmál · Hlaðbær-Colas
Malbikunarstöðin Höfði · Mannvit · Manus · Marel · Margt smátt · Marver · Mata · Málmsteypa Þorgríms Jónssonar · Málmtækni · Málning
Málningarvörur · MediaCom Íslandi · Medis · Medor · Meitill-GT Tækni · Mekka Wines & Spirits · Melabúðin · Melnes · Menja · MG-hús · MHG
verslun · Microso° Ísland · Miðás · Miðbúðin · Miðhólmi · Miðjan · Miðnesheiði · Miðstöðin Vestmannaeyjum · Miklatorg · Miracle · Mítra
Momentum greiðsluþjónusta · Motormax · Motus · Múlakaffi · Múrbúðin · Myllan · Myllusetur · Myndform · Myndlistaskólinn í Reykjavík
Mörkin Lögmannsstofa · N1 · Nasdaq verðbréfamiðstöð · Naust Marine · Nautafélagið · Náttúra og heilsa · Neptúnus · Nesbúegg · Nesey
Nesradíó · Nesver · Net · Netkerfi og tölvur · Netorka · NetPartner Iceland · NOKK · Nonni litli · NORAK · Nordic Seafood á Íslandi · Nordic
store · Norðanfiskur · Norðörð · Norðurflug · Norðurorka · Norðursigling · Norðurturninn · Norlandair · Nortek · Norvik · Nova · Nox Medical
Nói-Síríus · Nónvarða · Nýibær · Nýja Kaffibrennslan · Nýþrif · Oddi · Oddur Pétursson · Olíudreifing · ORF Lí°ækni · Orka · Orkuarskipti
Orkusalan · Orkuvirki · Ó. Johnson & Kaaber · Ó.K. Gámaþjónusta-sorphirða · Ólafur Gíslason og Co · Ólafur Þorsteinsson · Ós · Óskar Rafnsson
Pafi · Parlogis · Passamyndir · Pálmar · Penninn · PFAFF · Pipar Media · Pixel · PKdM Arkitektar · Plastco · PON-Pétur O Nikulásson · Poulsen
Póstdreifing · Póstmarkaðurinn · Premier Tax Free · Provision · Prófílstál · Prógramm · Pure Performance · Pure Spirits · Púst · Pústþjónusta BJB
Pökkun og flutningar · R101 · Radíómiðun · Raðhús · Rafal · Rafborg · Rafeyri · Rafha · Rafholt · Rafkaup · Rafmiðlun · Rafstjórn · Ra°íðni
Rafver · Rafvirki · Ragnar Björnsson · Rammi · Rannsóknarstofan Glæsibæ · Rannsóknarþjónustan Sýni · Ránarslóð · Rea · Reginn · Reiknistofa
bankanna · Reitir fasteignafélag · Reki · Rekstrarvörur · Reyka · Reykjabúið · Reykjafell · Reykjagarður · Reykjavík Rent · Réttur-Aðalsteinsson
& Partners · Rima Apótek · Royal Iceland · Runólfur Hallfreðsson · Rúmfatalagerinn · Rými-Ofnasmiðjan · Ræstingafélagið · S. Guðjónsson
S. Magnússon vélaleiga · S.Ó.S. Lagnir · S4S · Sabre Iceland · Salting · Saltkaup · Salus · Samasem · Samherji · Samherji Ísland · Samkaup
Samsýn · Samvirkni · Sandbrún · Sementsverksmiðjan · Sena · Sensa · Set · Sérefni · SI raflagnir · Sigurás · Sigurður G. Guðjónsson · Sigurður
Ólafsson · Sigurjónsson & Thor · SÍ · Síld og Fiskur · Síldarvinnslan · Síminn · Sjónvernd · Sjótak · Sjóvá-Almennar lí°ryggingar · Sjóvá-Almennar
tryggingar · Sjöstjarnan · Skagaverk · Skaginn · Skakkiturn · Skarðsvík · Skálpi · Skeljungur · Skinney-Þinganes · Skinnfiskur · Skipaly°an
Skorri · Skólamatur · Skútaberg · Sláturfélag Suðurlands · Smáragarður · Smith & Norland · Snorrason Holdings · Snæland Grímsson · Sorpurðun
Vesturlands · Sólar · Sólskógar · Sómi · Sparnaður · Spíra · Sportvangur · Sportver · Spur · Spölur · SS Leiguíbúðir · Stapavík · Stál og stansar
Stálgæði · Stálnaust · Stálsmiðjan-Framtak · Stefán Þórðarson · Stefnir · Steinbock-þjónustan · Steinull · Steinunn · Steypustöð Skagaarðar
Steypustöðin Dalvík · Stígur · Stjarnan · Stjörnublikk · Stjörnuegg · Stjörnugrís · Stjörnu-Oddi · Stoðkerfi · Straumnes rafverktakar · Straumrás
Strikamerki-Gagnastýring · Strontín · Summa Rekstrarfélag · Sunnugisting · Suzuki-bílar · Svalþúfa · Sverrisútgerðin · Systrakaffi · Sæfell
Sælkeradreifing · Sæmark-Sjávarafurðir · Sæplast Iceland · Sæport · Sölufélag garðyrkjumanna · T Plús · T.ark Arkitektar · Tandur · Tannbjörg
Tannlæknastofa SP · Tapas · Teitur Jónasson · Tempra · Tengi · Tengir · Tennisfélagið · Tékkland bifreiðaskoðun · THG Arkitektar · Tiger Ísland
Tinna · Títan fasteignafélag · Tjöld · TM So°ware · Touris · Tónastöðin · Trausttak · Trear · Tréiðjan Einir · Trésmiðjan Akur · Trésmiðjan Rein
Trétak · TRS · Tryggingamiðlun Íslands · Tryggingamiðstöðin · TSA · TVG-Zimsen · Tæknivörur · Tölvubílar · Umbúðamiðlun · Umslag · Undanfari
Unnarbakki · Unun · Urriðaholt · Úranus · Útgerðarfélag Akureyringa · Útgerðarfélagið Dvergur · Útgerðarfélagið Guðmundur · Útgerðarfélagið
Vigur · Útivera · Útlitslækning · Útnes · Útungun · Valhöll fasteignasala · Vallhólmi · Varma og Vélaverk · Vatnsvirkinn · Vátryggingafélag Íslands
Veiðafæraþjónustan · Veiðiklúbburinn Strengur · Veislan · Verifone á Íslandi · Veritas Capital · Verkfræðistofa Suðurnesja · Verkfæralagerinn
Verkís · Verslunartækni · Verslunin Kassinn · Vestri · Vesturgarður · Vélaleiga HB · Vélar og skip · Vélar og verkfæri · Vélaverkstæðið Þór · Vélfang
Vélsmiðja Suðurlands · Vélsmiðjan Þristur · Véltækni · Video-markaðurinn · Vignir G. Jónsson · Viking Life-Saving Equipment · Vinnslustöðin
Vinnuföt, heildverslun · Vinnuvélar Símonar · VIRK · Virki · Vistor · Víkurás · Víkurraf · Vínnes · VM vélar · Vogabú · Vogue · VSÓ Ráðgjöf · Vörður
lí°ryggingar · Vörður tryggingar · Vörubíla-/vinnuvélaverkstæðið · Vörukaup · Vörumiðlun · Wings Capital · Wise lausnir · Wurth á Íslandi · XCO
Z-brautir og gluggatjöld · Þ.S. Verktakar · Þarfaþing · Þekkingarsetur Vestmannaeyja · ÞG verktakar · Þjótandi · Þorbjörn · Þorgeir & Ellert
Þór · Þórishólmi · Þri°ækni · Þrjúbíó · Þula-Norrænt hugvit · Þvottahús Grundar og Áss · Öldungur · Ölduós · Örninn Hjól · Öryggisgirðingar
Öryggismiðstöð Íslands · Össur · Ötull Við óskum fyrirtækjum sem hlutu viðurkenningu Creditinfo sem Framúrskarandi fyrirtæki 2017 til
hamingju með árangurinn. Landsbankinn tekur virkan þátt í uppbyggingu í íslensku atvinnulífi og er traustur bakhjarl og samstarfsaðili.

Landsbankinn
Landsbankinn
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Magnús
Guðmundsson
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Dómur
Hæstaréttar í
Landsréttarmálinu féll
eftir síðustu
kosningar
sem þýðir að
úrlausn
málsins og
siðferðisleg
ábyrgð er á
herðum
ríkisstjórnar
Katrínar
Jakobsdóttur.

að er greinilegt að ekki sér fyrir endann á
Landsréttarmáli Sigríðar Á. Andersen sem
Hæstiréttur úrskurðaði að hefði brotið
lög við skipan réttarins. Að brjóta lög við
skipan hins nýja Landsréttar þykir sumum
ekki vera tiltökumál en öðrum tilefni afsagnar ráðherrans sem hefur þó lýst því yfir að hún sé ekki að
íhuga stöðu sína vegna málsins sem er reyndar enn
til umfjöllunar hjá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd.
Sitt sýnist hverjum í þessu máli en það er helst
að sjá á viðbrögðum stjórnarliða, ekki síst Sjálf
Sjálfstæðismanna, sem tjá sig um málið að það geti ekki
verið nein ríkisstjórn án Sigríðar Á. Andersen í sæti
dómsmálaráðherra. Að án hennar í þessu mikilvæga embætti muni þriðja stjórnin í röð springa
á limminu og það yrði þá fjórða ríkisstjórnin sem
Sjálfstæðisflokkurinn á aðild að frá hruni sem héldi
ekki út kjörtímabilið.
Sigríður er reyndar þeirrar skoðunar að hún hafi
þegar axlað pólitíska ábyrgð á málinu þar sem
gjörningurinn er arfleið frá síðustu ríkisstjórn og
síðan þá hafi verið gengið til kosninga. Í því samhengi er rétt að benda á að það var ekki Landsréttarmálið sem felldi síðustu ríkisstjórn heldur
óþol Bjartrar framtíðar fyrir leyndarhyggju í málum
er sneru að uppreist æru barnaníðings. Dómur
Hæstaréttar í Landsréttarmálinu féll eftir síðustu
kosningar sem þýðir að úrlausn málsins og siðferðisleg ábyrgð er á herðum ríkisstjórnar Katrínar
Jakobsdóttur.
Katrín hefur reyndar minnt á það réttilega að hún
hafi ekki lagt það í vana sinn að kalla eftir afsögnum
ráðherra, heldur horfa frekar til þess hvernig megi
láta kerfið virka. Það kom reyndar ekki fram í máli
Katrínar hvort kerfið virki mögulega best þegar það
er einfaldlega unnið eftir því, óháð því hvort viðkomandi ráðherra er sammála eða ósammála niðurstöðunni. Að skoða mikilvægi þess að ráðherrar fari að
lögum og verklagsreglum gæti reyndar verið ágætis
verkefni fyrir starfshópinn sem Katrín hefur skipað
um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu.
Umrædd nefnd er reyndar fagnaðarefni og það
verður meira en forvitnilegt að sjá niðurstöður
þeirrar vinnu sem þar er í farvatninu. Komist
nefndin að þeirri niðurstöðu að brjóti ráðherra lög,
líka þau sem viðkomandi er ósammála, sé afsögn
eina niðurstaðan, þá er ekki nokkur hætta á að slíkt
muni vera afturkræft. Íslensk stjórnmál virka ekki
þannig, svona talandi um virkni, því þar virðast
breytingarnar alltaf tilheyra framtíðinni og eiga
að koma utan frá. Frá öðrum eða hinum eða þegar
tökum hefur verið náð á verkefninu og þannig mætti
áfram telja.
Hvað sem líður afsögn eða ekki afsögn Sigríðar
Á. Andersen er ljóst að breytingarnar sem íslensk
stjórnmál og stjórnsýsla þurfa á að halda geta ekki
einvörðungu komið utan frá. Breytingarnar þurfa
að felast í breyttu viðhorfi valdhafa gagnvart lögum
og starfsreglum því eins og Thomas Jefferson benti
á fyrir um tveimur öldum þá er framkvæmd laga
mikilvægari en setning þeirra.

Varmadælur &
loftkæling
• Kyndir húsið á veturna
og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir
• Fjarstýring fylgir
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.
Uppsetningaaðilar og
umboðsmenn um allt
land

Frá degi til dags

Hvenær drepur maður mann?
Fyrir áramót var Sigríður Andersen dæmd fyrir brot á stjórnsýslulögum við skipan landsréttardómara. Það brot var annaðhvort
viljandi eða óviljandi. Ráðherrann
v
hefur hvorki botnað upp né niður
í niðurstöðu Hæstaréttar og er
henni ósammála. Sem er að mörgu
leyti undarlegt því margir hafa
haft það á orði að atvikalýsing
málsins gæti ekki einu sinni verið
prófverkefni í laganámi þar sem
það væri of auðleyst. Svör hennar í
viðtölum vegna málsins, nú síðast
í fyrradag, hafa oft í besta falli
verið vandræðaleg, sér í lagi í ljósi
þess að Sigríður starfaði sem lögmaður áður en hún settist á þing.
Að mörgu leyti væri því betra ef
hún hefði brotið lögin viljandi.
KSÍ gleymdi stelpunum
A-landslið kvenna í knattspyrnu
mætti landsliði Noregs í gær. Saga
til næsta bæjar enda norska landsliðið eitt það besta í heiminum.
Áhugi KSÍ á þessum mikla kvennaÁhu
leik virtist þó frekar takmarkaður
þar sem engin frét
frétt um leikinn
hafði birst á vef Knattspyrnusambandsins fyrr en á leikdag. Að
undangengnum heitum umr
umræðum
á samfélagsmiðlum um þessa
einkennilegu þögn. Ekki þarf að
velkjast í vafa um að ef karlalandsliðið hefði átt leik við álíka stórlið
hefði verið blásið í lúðra. Síðbúin
frétt KSÍ á leikdegi þykir til marks
um í hversu litlum tengslum sambandið er við samfélagið.
johannoli@frettabladid.is
thorarinn@frettabladid.is

Fjögur prósent

A
Eyþór Arnalds,
frambjóðandi
í leiðtogakjöri
Sjálfstæðisflokksins
í borginni

Það er einkenni rökþrota fólks
þegar það
vitnar vísvitandi
ranglega í
annarra
manna orð.

lmenningssamgöngur þarf að bæta á
raunhæfan hátt. Alla daga lendir Strætó í
umferðartöppum og töfum ekkert síður en
fjölskyldubílar í Reykjavík. Forgangsakreinar létta
þetta að hluta, en á meðan umferðin þyngist ár frá
ári verður vandi Strætó áfram mikill.
Sú leið hefur verið farin nú í fimm ár að taka
milljarð úr framkvæmdafé Vegagerðarinnar og setja
hann í tilraunverkefni sem átti að skila meiri notkun
á Strætó. Um 4% ferða voru með Strætó 2013 og
var markmið samningsins að sú tala færi í 8% á tíu
árum. Nú, fimm árum og fimm milljörðum síðar, er
hlutfallið enn þá 4% og verkefnið því fallið um sjálft
sig.
Þegar ég leyfði mér að benda á þessa staðreynd
reyndu sumir að slá pólitískar keilur með því að
halda því fram að ég hafi sett í grein að í Strætó væru
„tómir vagnar“. Fóru þá margir á flug, átu hver upp
eftir öðrum þótt ég hafi þetta hvergi skrifað. Það er
einkenni rökþrota fólks þegar það vitnar vísvitandi
ranglega í annarra manna orð. Það er einmitt svona
málflutningur sem hefur fært stjórnmálin niður
á svo lágt plan að almenningur ber litla sem enga
virðingu fyrir stjórnmálamönnum. Við skulum
horfast í augu við raunveruleikann og ræða saman
út frá staðreyndum. Eingöngu þannig getum við
tekist á við vandann sem fer vaxandi.
Ég vil bæta almenningssamgöngur með þeim
leiðum sem eru raunhæfar og markvissar og bæta
leiðakerfið. Svo er hægt að styðja við ungt fólk í
strætó óháð efnahag. Það gerði ég með félögum
mínum í Árborg þegar við samþykktum að leyfa
grunnskólabörnum að ferðast ókeypis með strætó
innan sveitarfélagsins. Þeir sem ekki hafa fengið bílpróf hafa jú engan annan kost. Þetta minnkar skutl
og nýtir vagnana betur. Ennfremur er það jafnréttismál að ungt fólk komist kostnaðarlítið í íþrótta- og
tómstundastarf frá heimili sínu. Kannski væri hægt
að læra af þessari reynslu og ná raunhæfum árangri
án þess að veðja á risalausnir fyrir tugi milljarða sem
verulegar efasemdir eru um að gangi upp.
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Er Borgarlínan lausnin á
öllum samgöngumálum
höfuðborgarsvæðisins?
Bryndís Haraldsdóttir
þingmaður Sjálfstæðisflokksins

N

ei. En Borgarlínan er hluti af
lausninni og framtíðarsýn
sveitarfélaganna á svæðinu
um hvernig hægt sé að byggja upp
gott borgarsamfélag til framtíðar.
Samfélag sem áætlað er að fjölgi
um 40.000 til ársins 2030 og um
70.000 íbúa fram til ársins 2040.
Ferðamönnum sem vilja heimsækja
svæðið mun jafnframt halda áfram
að fjölga.
Hugmynd sveitarfélaganna gengur út á samgöngu- og þróunarás
milli kjarna allra sveitarfélaganna.
Samgöngu- og þróunarásinn er
hugsaður til að auðvelda samgöngur á milli staða og stuðla að
þéttari byggð meðfram ásnum.
Hugmyndin er af skipulagslegum
toga en ekki tæknilegum, hún gerir
í raun einfaldlega ráð fyrir því að
fólk þurfi að komast á milli staða
og til þess þurfi landrými. Auðvitað
er það svo að ef við förum að notast
við fljúgandi bíla á næstu árum eða
áratugum þá er ekki lengur þörf fyrir
slíkan ás. En þar til það verður að
veruleika er óhjákvæmilegt annað
en að gera ráð fyrir landrými fyrir
samgöngur. Þá er næsta spurning
hvernig við tryggjum öruggar og
góðar samgöngur á svæðinu með
sem hagkvæmustum hætti. Þar
sýna greiningar sveitarfélaganna að
með því að fjármagna Borgarlínu

sparast fjármagn við enn dýrari
umferðarmannvirki eins og jarðgöng. Það sem meira er, ef litið er til
umferðarspálíkananna, þá náum við
líka meiri árangri með Borgarlínu en
ef eingöngu er hugað að stofnvegum
fyrir einkabílinn. Sem sagt, það að
fara ekki í Borgarlínu er dýrara og
tafir í umferðinni aukast enn meira.
Það er nauðsynlegt að setja fjármagn í samgöngumannvirki á
höfuðborgarsvæðinu
Nauðsynlegt er að horfa heildstætt til þróunar samgöngumála á
höfuðborgarsvæðinu ásamt fjármögnun fyrirhugaðrar Borgarlínu.
Samhliða útfærslu Borgarlínu verður að skoða mögulegar viðbætur og
endurbætur á stofnbrautakerfinu
sem eru til þess fallnar að auka
umferðaröryggi, greiða fyrir umferð
og leysa umferðarhnúta.
Fjármagn til samgöngumála er
af skornum skammti og hingað
til höfum við rætt meira um hvort
næstu stórframkvæmdir í samgöngumannvirkjum verði fyrir
vestan, austan eða norðan. Sem
þingmaður höfuðborgarsvæðisins segi ég að nú er kominn tími á
höfuðborgarsvæðið, við verðum að
fjárfesta í umferðarmannvirkjum
hér. En fjárfestingin þarf að vera
skynsamleg og hún þarf að hafa
raunveruleg áhrif á umferðarflæðið
á öllu svæðinu auk þess sem lausnin
þarf að taka mið af framtíðaruppbyggingu á höfuðborgarsvæðinu.
Þess vegna er mikilvægt að hlusta á
vilja sveitarfélaganna, hlusta á sérfræðinga í umferðar- og skipulagsmálum og leita raunverulegra lausna
til framtíðar. Borgarlínan er og
verður að vera hluti af þeirri lausn.

Bættar tengingar –
meiri hagsæld
Elín Árnadóttir
aðstoðarforstjóri Isavia

Þessi vöxtur í tengiflugi
er afar einstakur

Á

rið 2018 gæti orðið sögulegt
fyrir Keflavíkurflugvöll og
Ísland sem miðstöð flugs á
Norður-Atlantshafi ef farþegaspá
Isavia, sem kynnt var í lok nóvember, gengur eftir. Þá munu 10,4
milljónir farþega fara um Keflavíkurflugvöll á þessu ári sem er 18% fleiri
en á árinu sem var að líða. Athygli
vekur að fjölgunin er mest á meðal
skiptifarþega sem millilenda eingöngu á flugvellinum á leið sinni á
milli Evrópu og Norður-Ameríku,
en talið er að þeim muni fjölga um
33% í ár. Þessi vöxtur í tengiflugi er
afar einstakur líkt og kemur fram í
skýrslu Alþjóðasamtaka flugvalla,
því á aðeins 10 árum hefur tengjanleiki flugvallarins aukist um 1.000%
og búist er við frekari vexti á næstu
árum. Það er því ekki skrítið að aðrar
þjóðir líti á Keflavíkurflugvöll sem
gott dæmi um alþjóðlegan tengiflugvöll á hraðri uppleið.
Fjöldi rannsókna sýnir að öflugar
samgöngutengingar milli landa skila
sér í auknum lífsgæðum fyrir þjóðir
og er það einmitt það sem við erum
að sjá í dag hér á landi. Sá mikli fjöldi
skiptifarþega sem fer í gegn um
Keflavíkurflugvöll er forsenda þess
að stærstu flugfélögin geti haldið
uppi svo öflugu leiðakerfi sem raun
ber vitni. Staðsetning lands okkar er
einstök og þótt hún geti oft á tíðum
verið ákveðin áskorun, þá koma
þessir þættir sér ansi vel í þessu samhengi.

Tengiflug hefur á stuttum tíma
breyst í afar mikilvæga stoð undir
uppbyggingu flugs á Íslandi og þurfum við sérstaklega að líta til framtíðar í þeim efnum. Stækkun Keflavíkurflugvallar er þar efst á baugi.
Það er nauðsynlegt svo viðhalda
megi þeim góða árangri sem náðst
hefur í þessari hliðargrein og ferðaþjónustu í heild. Áframhaldandi
uppbyggingarskeið er í kortunum á
flugvellinum. Búast má við að Isavia
muni framkvæma fyrir yfir 15 milljarða króna á ári næstu árin.
Huga þarf að því hvernig íslenskt
hagkerfi getur nýtt þessa nýju stoð
enn betur til bættra lífskjara. Það er
afar brýnt að góðar flugtengingar séu
til staðar svo að íslenskt atvinnulíf
geti dafnað og tekið þátt í samkeppni á alþjóðlegum mörkuðum.
Sé haldið rétt á spöðunum má búa
til ótal tækifæri til atvinnu- og tekjusköpunar, þá sérstaklega ef litið er til
þeirrar tæknibyltingar sem nú stendur sem hæst sem og laðar til okkar
alþjóðlega starfsemi sem nýtir öflugar flugtengingar til að koma vöru
og/eða þjónustu á markað. Ekki má
heldur gleyma því að við Íslendingar
njótum einnig frekara frelsis með
fleiri áfangastöðum, en það er líklegast ekki sjálfsagt að 340 þúsund
manna þjóð geti valið að fljúga til um
100 áfangastaða með 29 flugfélögum
frá einum og sama flugvellinum.
Ísland er eyja og því verður ekki
breytt en með bættum tengingum
vinnum við gegn landfræðilegri
einangrun landsins og stuðlum að
aukinni hagsæld.

Auglýsing um framlagningu kjörskrár, tilnefningu og kosningu
vígslubiskups í Skálholti
Kjörstjórn þjóðkirkjunnar hefur, í samræmi við starfsreglur um kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa nr. 333/2017,
samið kjörskrá vegna kjörs vígslubiskups í Skálholti. Á kjörskrá eru 936.
Á kjörskrá eru þeir sem uppfylltu skilyrði kosningarréttar þann 12. janúar 2018.
Sá sem telur sig eiga að vera á kjörskrá getur kannað á þar til gerðu vefsetri hvort nafn hans er á kjörskrá.
Við aðgang að vefsetrinu skal nota rafræn skilríki eða Íslykil Þjóðskrár Íslands,
sjá vefslóðina https://kjosa.vottun.is/Home/Vote/21 velja Kjörskrá.
Athugasemdir vegna kjörskrár skulu berast kjörstjórn eigi síðar en fimm sólarhringum áður en tilnefning hefst, eða í
síðasta lagi kl. 12 sunnudaginn 28. janúar 2018. Unnt er að senda athugasemdir á netfangið kirkjan@kirkjan.is.
Allar nánari upplýsingar veitir Hanna Sampsted í síma 528-4000.
Kjörstjórn skal þegar taka til meðferðar athugasemdir sem henni berast vegna kjörskrár og gera viðeigandi leiðréttingar
á henni. Ákvörðun kjörstjórnar um leiðréttingu á kjörskrá má skjóta til yfirkjörstjórnar þjóðkirkjunnar. Skal niðurstaða
yfirkjörstjórnar liggja fyrir eigi síðar en einum sólarhring áður en tilnefning hefst.
Vakin er athygli á því að samkvæmt nýjum starfsreglum um kosningu biskups Íslands og vígslubiskupa, nr. 333/2017 mun
nú í fyrsta sinn fara fram forval (tilnefning) áður en kosning vígslubiskups fer fram. Rétt til tilnefningar hafa eingöngu
þeir vígðu einstaklingar sem kosningarréttar njóta, skv. 4. gr., sbr. 3. gr. fyrrnefndra starfsreglna. Heimilt er að tilnefna
allt að þrjá einstaklinga sem uppfylla kjörgengisskilyrði skv. 1. gr. starfsreglnanna.
Tilnefningin mun verða rafræn og standa frá kl. 12:00 hinn 2. febrúar 2018 og ljúka kl. 12:00 hinn 7. febrúar 2018.
Í 1. mgr. 13. gr. starfsreglna nr. 333/2017 segir:
Þeir þrír einstaklingar sem flestar tilnefningar fá, að teknu tilliti til 3. mgr., eru í kjöri til biskups Íslands eða
vígslubiskups. Ef tveir eða fleiri fá sama fjölda tilnefninga skulu þeir báðir eða allir vera í kjöri. Séu tilnefndir
færri einstaklingar en þrír eru þeir allir í kjöri að teknu tilliti til 3. mgr.
Ákveðið hefur verið að kosning til vígslubiskups í Skálholti fari fram dagana 9. mars til og með 21. mars 2018,
en um er að ræða póstkosningu.
Almennar upplýsingar um fyrirkomulag og framkvæmd tilnefninga og kosningu eru í starfsreglum nr. 333/2017,
sem unnt er að nálgast á eftirfarandi vefslóð:
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=a8b0f2cd-30d4-489c-acf2-2888200169d8
Reykjavík, 19. janúar 2018
f.h. kjörstjórnar þjóðkirkjunnar
Hjördís Stefánsdóttir, formaður

Félag grunnskólakennara og
Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar

MÁLÞING
UM BÆTT
STARFSUMHVERFI
KENNARA
GRAND HÓTEL
FIMMTUDAG 25. JANÚAR
KL. 13.15-16.00

Rósa
Ingvarsdóttir

Skúli
Helgason

Guðlaug
Sturlaugsdóttir

Stefán Hrafn
Jónsson

Jón Torfi
Jónasson

Fjallað verður um niðurstöður starfshóps á vegum Reykjavíkurborgar
um nýliðun og bætt starfsumhverfi grunnskólakennara.
Frummælendur:
Rósa Ingvarsdóttir, formaður Kennarafélags Reykjavíkur
Skúli Helgason, formaður skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar
Guðlaug Sturlaugsdóttir, skólastjóri Árbæjarskóla
Stefán Hrafn Jónsson, prófessor við Háskóla Íslands
Fundarstjóri er Jón Torfi Jónasson, fv. prófessor við Háskóla Íslands.
Umræður um tillögur starfshópsins, forgangsröðun og næstu skref í innleiðingu þeirra.
Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

RIA

30%

Nettir þriggja sæta sófar. Ljós- eða dökkgrátt
Holly áklæði. Stærð: 192 × 83 × 79 cm

55.993 kr. 79.990 kr.

AFSLÁTTUR

CLEVELAND

25%

Hornsófi með tungu. Vinstri tunga. Ljós- eða dökkgrátt
slitsterkt áklæði. Stærð: 308 × 140/203 × 81 cm

134.993 kr. 179.990 kr.

AFSLÁTTUR

20%

EMPIRE

71.992 kr. 89.990 kr.

209.993 kr. 279.990 kr.

STANLEY

127.992 kr. 159.900 kr.

GENOA

265.993 kr. 379.990 kr.

GRAND PINNACLE XL
159.992 kr. 199.990 kr.

NEPTUN

AFSLÁTTUR

4.796 kr. 11.990 kr.
Reykjavík
Bíldshöfði 20

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

AFSLÁTTUR

GRAND CANYON

La-Z-Boy stóll úr svörtu gæðaleðri.
Stærð: 89 x 95 x 109 cm

159.992 kr. 199.990 kr.
HUNTINGTON

30%

Stækkanlegt í
219,5 cm með
innbyggðum
stækkunum.

60%

20%

AFSLÁTTUR

La-z-boy stóll. Svart leður.
Stærð: 90 x 93 x 118 cm.

30%
AFSLÁTTUR

20%

Borðstofustóll.
Svartur og
krómfætur.

SÍÐUSTU
EINTÖKIN

AFSLÁTTUR

Tungusófi. Hægri eða vinstri tunga. Svart,
grátt eða brúnt leður. Stærð: 295 x 163 x 93 cm

AFSLÁTTUR

La-Z-Boy stóll úr svörtu leðri.
Stærð: 81 × 94 × 103 cm

25%

U-sófi. Grátt og brúnt slitsterkt áklæði.
Stærð: 330 × 230/170 × 90 cm

20%

AFSLÁTTUR

La-Z-Boy stóll. Brunt slitsterkt áklæði.
Stærð: 80 × 70 × 102 cm

FRIDAY

AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

MONTREUX

62.993 kr.
89.990 kr.

Borðstofuborð. Spónlögð hnota.
Stærð: 180 x 90 x H: 75 cm

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Borðstofustóll.
Cowboy grátt eða
svart microfiber
áklæði og
svartir
fætur.

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

11.193 kr. 15.990 kr.

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.
Gildir til 4. febrúarr eða á meðan birgðir endast.

EIFFEL

RISA

ÚTSALA
40%
AFSLÁTTUR

60%

Allt að

V

VERSLU
EF

afsláttur

N

Borðstofustóll.
Turkisblár, rauður,
svartur, grár og
hvítur með
krómfótum.
Svartur, grár,
og hvítur með
svörtum fótum.
Hvítur með
hvítum fótum.

30%
AFSLÁTTUR

Með svörtum eða hvítum fótum.

6.993 kr. 9.990 kr.
Með krómfótum.

8.393 kr. 11.990 kr.
STORY

Borðstofustóll.
Svört eða grá
skel og fætur
og grátt
áklæði
í setu.

40%
AFSLÁTTUR

8.394 kr. 13.990 kr.
OTTAWA

Borðstofustóll,
brúnt, grátt
eða svart
PVC áklæði.

www.husgagnahollin.is

25%

IN

AL

LT

AF OP

AFSLÁTTUR

8.993 kr. 11.990 kr.

35%

NESTOR

Borðstofustóll.
Coffee
áklæði.

AFSLÁTTUR

SALLY

Hægindastóll. Brúnt
eða svart PU-leður og
ljóst- eða dökkgrátt
áklæði

PU-áklæði

24.044 kr. 36.990 kr.

40%

Sléttflauel

25.994 kr. 39.990 kr.

AFSLÁTTUR

DENVER

10.794 kr. 17.990 kr.

2ja, 3ja sæta sófar og stóll. Með
brúnu slitsterku microfiber áklæði.
2ja sæta:
168 x 98 x 88 cm.

ROMBO

Borðstofustóll.
Dökkgrátt
PU-leður
og svartir
fætur.

90.993 kr.
129.990 kr.
3ja sæta:
218 x 98 x 88 cm.

118.993 kr.
169.990 kr.

Stóll

62.993 kr.
89.990 kr.
VEFVERSLUN

www.husgagnahollin.is

OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN

30% 30%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

27.993 kr. 39.990 kr.

SPORT

12
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Fín frammistaða á La Manga
Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta laut í lægra haldi fyrir Noregi, 2-1, í vináttulandsleik á La Manga í gær.
Landsliðsþjálfarinn var að mestu leyti ánægður með þennan fyrsta janúar-landsleik kvennalandsliðsins.
FÓTBOLTI „Fyrstu viðbrögð eru bara
jákvæð. Þetta var erfiður leikur
gegn erfiðum mótherja. Hugarfarið
var gott og við spiluðum á köflum
vel. Það var gott að geta gefið leik
leikmönnum tækifæri. Þetta var langt
frá því að vera fullkomið en ég er
mjög ánægður með frammistöðuna,“ sagði Freyr Alexandersson,
þjálfari íslenska kvennalandsliðsins
í fótbolta, eftir 2-1 tap fyrir Noregi í
vináttulandsleik á La Manga. Þetta
var fyrsti leikur íslenska kvennalandsliðsins í janúar frá upphafi.
Ísland fékk draumabyrjun því
strax á 3. mínútu kom Fanndís Friðriksdóttir íslenska liðinu yfir með
skoti úr vítateignum eftir sendingu
frá Söndru Maríu Jessen. Þetta var
14. landsliðsmark Fanndísar í hennar 90. landsleik. Hún fékk gott tækifæri til að skora annað í fyrri hálfleik
en Cecilie Fiskerstrand, markvörður
Noregs, varði frá henni.
Norðmenn sóttu meira í leiknum
en íslenska vörnin hélt lengst af
ágætlega og Sandra Sigurðardóttir
átti góðan leik í markinu. Hún kom
þó engum vörnum við þegar Synne
Sofie Jensen jafnaði metin þremur
mínútum fyrir hálfleik eftir laglega
norska sókn. Jensen var svo aftur á
ferðinni eftir rúmlega klukkutíma
leik þegar hún skoraði sigurmark
Noregs eftir mistök nýliðans Önnu
Rakelar Pétursdóttur í vörn Íslendinga.
„Það er 23. janúar, leikmenn voru
þreyttir og erfitt að framkvæma
tæknilega hluti. Ákvarðanatökur
og annað slíkt hefðu mátt vera
betri,“ sagði Freyr aðspurður hvað
íslenska liðið hefði getað gert betur
í leiknum í gær. „Það er aukaatriði
í stóru myndinni. Ég var búinn að
tala um það við þær að þetta væri
tíminn til að láta reyna á sig, gera
mistök og þroskast.“
Fimm nýliðar komu við sögu í
íslenska liðinu í gær. Áðurnefnd
Anna Rakel var í byrjunarliðinu og
þær Selma Sól Magnúsdóttir, Guðný
Árnadóttir, Hlín Eiríksdóttir og
Andrea Mist Pálsdóttir komu inn á
sem varamenn.
Anna Rakel, sem var í lykilhlut
lykilhlutverki hjá Íslandsmeistaraliði Þórs/
KA á síðasta tímabili, lék allan
leikinn sem vinstri kantbakvörður.
Henni er ætlað að veita Hallberu
Gísladóttur samkeppni um þá stöðu.
„Anna Rakel gerði mistök í öðru
markinu en það er eitthvað sem
hún fær að komast upp með núna

Nýjast

Olís-deild kvenna

Fram - Valur

24-18

Fram: Sigurbjörg Jóhannsdóttir 10, Hildur
Þorgeirsdóttir 5, Ragnheiður Júlíusdóttir 3,
Elísabet Gunnarsdóttir 3, Steinunn Björnsdóttir 1, Þórey Rósa Stefánsdóttir 1, Marthe
Sördal 1.
Valur: Diana Satkauskaité 7, Kristín Arndís
Ólafsdóttir 4, Morgan Marie Þorkelsdóttir
2, Díana Dögg Magnúsdóttir 1, Anna Úrsúla
Guðmundsdóttir 1, Birta Fönn Sveinsdóttir
1, Auður Ester Gestsdóttir 1, Ólöf Kristín
Þorsteinsdóttir 1.
Þetta var fyrsta deildartap Vals í vetur.

Selfoss - Grótta

20-16

Fjölnir - Stjarnan

22-29

Selfoss: Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir
7, Perla Ruth Albertsdóttir 6, Harpa Sólveig
Brynjarsdóttir 4, Hulda Dís Þrastardóttir 2,
Kristrún Steinþórsdóttir 1.
Grótta: Elva Björg Arnarsdóttir 6, Savica
Mrkikj 4, Þóra Guðný Arnarsdóttir 2, Lovísa
Thompson 2, Guðrún Þorláksdóttir 1,
Emma Havin Sardarsdóttir 1.

Fjölnir: Andrea Jacobsen 7, Berglind Benediktsdóttir 4, Helena Ósk Kristjánsdóttir 3,
Díana Ágústsdóttir 3, Ólöf Ásta Arnþórsdóttir 2, Guðrún Jenný Sigurðardóttir 2,
Diljá Baldursdóttir 1.
Stjarnan: Þorgerður Anna Atladóttir 7,
Þórey Anna Ásgeirsdóttir 6, Ramune Pekarskyte 6, Hanna G. Stefánsdóttir 4, Stefanía
Theodórsdóttir 2, Aníta Theodórsdóttir
2, Dagný Huld Birgisdóttir 1, Ragnheiður
Tómasdóttir 1.

Fanndís Friðriksdóttir skoraði sitt 14. landsliðsmark í tapinu fyrir Noregi á La Manga í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

og lærir af því,“ sagði Freyr. „Hallbera hefur verið ein um þessa stöðu
í lengri tíma. Anna Rakel er mjög
efnileg og vonandi nær hún að taka
skref fram á við og setja pressu á
Hallberu. Að sama skapi ýtir þetta
vonandi við Hallberu að halda
áfram að vera í fremstu röð, sem ég
efast ekki um að hún geri.“
Freyr stendur frammi fyrir því
erfiða verkefni að fylla skarðið sem
Dagný Brynjarsdóttir skildi eftir
sig. Dagný er barnshafandi og tekur
ekki frekari þátt í undankeppni HM
2019. Í leiknum gegn Noregi spilaði
Rakel Hönnudóttir í stöðu Dagnýjar
og komst vel frá sínu.
„Mér fannst hún leysa það mjög
vel. Rakel hljóp mikið, staðsetti sig
vel og tók bardagann í loftinu þar
sem við munum eðlilega sakna
Dagnýjar. Rakel er einn af kostunum
sem koma til greina og hún tók 90
mínútur í þessu hlutverki í dag [í
gær] og gerði það mjög vel,“ sagði
Freyr. Með því að færa Rakel inn á

Heimsmeistarar Þýskalands, Evrópumeistarar Portúgals, Belgía og
Spánn eru í potti 1 og í potti 2 eru
Frakkland, England, Sviss og Ítalía.
Það er því ljóst að strákarnir okkar
fá verðug verkefni í þessari nýju
keppni sem er búin að vera í nokkur
ár í burðarliðnum hjá UEFA.
Sigurvegarar riðlanna fjögurra
í A-deild komast áfram í úrslitakeppni Þjóðadeildarinnar sem fer
fram í júní á næsta ári. Eitt af þessum
liðum sér um að halda þá keppni.
Þar verða leiknir tveir undanúrslitaleikir, úrslita- og bronsleikur.
Liðin sem lenda í þriðja og neðsta
sæti riðlanna fjögurra í A-deild falla
niður í B-deild fyrir Þjóðadeildina
2020-21. Sæti þeirra taka sigurvegarar riðlanna í B-deild.
Þjóðadeildin gefur einnig fjögur
sæti í lokakeppni EM 2020, eitt sæti

Efri
Valur
Haukar
Fram
ÍBV

24
21
18
17

Neðri
Stjarnan
Selfoss
Grótta
Fjölnir

13
7
4
4

Fyrstu aldamótalandsliðsmennirnir
lék seinni hálfleikinn í hjarta
íslensku varnarinnar. Valskonan Hlín lék síðustu sjö
mínúturnar. Bæði Guðný
og Hlín hafa leikið fjölda
leikja fyrir yngri landslið
Íslands.
Þrír aðrir leikmenn
léku sinn fyrsta
A-landsleik í gær:
Selma Sól Magnúsdóttir, Anna Rakel
Pétursdóttir og Andrea Mist Pálsdóttir.

Guðný Árnadóttir og Hlín Eiríksdóttir urðu í gær fyrstu leikmennirnir sem eru fæddir
á þessari öld til að spila
fyrir íslenskt A-landslið í
fótbolta.
Guðný og Hlín eru
báðar fæddar árið
2000 og verða því
18 ára síðar á árinu.
Guðný, sem leikur
með FH, kom inn á
í hálfleik fyrir Sif
Atladóttur og
miðjuna leysir hann eitt vandamál
en fær annað upp í hendurnar.
„Rakel var búin að ná góðum
tökum á stöðu hægri kantbakvarðar. Maður er að fórna annarri
stöðu. Svava [Rós Guðmundsdóttir]
og Selma fengu að spreyta sig þar og
skiluðu fínu dagsverki.“

Næsta verkefni íslenska kvennalandsliðsins er hið árlega mót á
Algarve á Portúgal. Það stendur
yfir frá 28. febrúar til 7. mars. Þar
verður Ísland í riðli með Danmörku, Japan og Evrópumeisturum
Hollands.
ingvithor@frettabladid.is

Íslendingar geta mætt risaliðum í Þjóðadeildinni
FÓTBOLTI Það kemur í ljós í dag
hverjir verða mótherjar íslenska
karlalandsliðsins í fótbolta í Þjóðadeild UEFA sem hefst í september.
Með tilkomu þessarar nýju keppni
fækkar vináttulandsleikjum til
muna og keppnisleikjum fjölgar.
Búið er að skipta 55 Evrópuþjóðum niður í fjórar deildir en
skiptingin réðst af landsliðsstuðli
UEFA eftir undankeppni HM 2018.
Tólf lið eru í A- og B-deild, 15 lið í
C-deild og 16 lið í D-deild.
Íslenska karlalandsliðið er í
A-deild þar sem leikið verður í
fjórum þriggja liða riðlum. Leikið
er heima og heiman. Tveir leikir
fara fram í september næstkomandi,
tveir í október og tveir í nóvember.
Íslenska liðið verður í potti 3
ásamt Póllandi, Króatíu og Hollandi
þegar dregið verður í dag.

MIÐVIKUDAGUR

A-deild Þjóðadeildar UEFA
● Pottur 1: Þýskaland, Portúgal, Belgía, Spánn
● Pottur 2: Frakkland, England, Sviss, Ítalía
● Pottur 3: Pólland, Ísland, Króatía, Holland
● Efsta liðið í hverjum riðlanna fjögurra

kemst í úrslitakeppni Þjóðadeildarinnar
sem fer fram sumarið 2019. Neðsta liðið í
hverjum riðli fellur niður í B-deild Þjóðadeildarinnar.

fyrir hverja deild. Þetta eykur möguleika lakari liða Evrópu á að komast
í lokakeppni EM.
Hefðbundin undankeppni EM
verður leikin 2019, frá mars til
nóvember, og komast 20 lið í lokakeppnina í gegnum hana. Þau lið

sem hafa ekki enn tryggt sér sæti í
lokakeppninni fá annan möguleika
á því í gegnum umspil. Fjögur lið
úr hverri deild Þjóðadeildarinnar
keppa sín á milli um síðustu fjögur
lausu sætin á EM. Umspilið fer fram
í mars 2020. – iþs

Milliriðill 2
Slóvenía - Spánn
Makedónía - Tékkland

31-26
24-25

Stig þjóða: Danmörk 6, Spánn 4, Þýskaland
4, Tékkland 4, Slóvenía 3, Makedónía 3.

ÍSLENDINGARNIR BERJAST UM
SÆTI Í UNDANÚRSLITUM
Barein og Japan, sem Guðmundur
Guðmundsson og Dagur Sigurðsson þjálfa, mætast í hreinum
úrslitaleik um sæti í undanúrslitum á Asíuleikunum í handbolta
í dag. Liðin eru jöfn að stigum í
milliriðli 2 og það ræðst í dag hvort
Barein eða Japan fylgir Katar upp
úr riðlinum. Bæði Barein og Japan
unnu Sameinuðu arabísku furstadæmin en töpuðu fyrir sterku liði
Katar sem á titil að verja. Asíuleikarnir eru fjórða stórmótið þar
sem Guðmundur og Dagur mætast
sem þjálfarar. Þeir mættust áður
á EM 2010 og 2016 og HM 2015.
Þá mættust þeir einnig þegar þeir
stýrðu Rhein-Neckar Löwen og
Füchse Berlin í þýsku
úrvalsdeildinni á
sínum tíma.

MARKAÐURINN
Miðvikudagur 24. janúar 2018
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Stærsta fjárfestingafélag
landsins að verða til
Rekstri Stoða, áður FL Group, verður ekki hætt þegar salan á Refresco klárast síðar á
árinu. Vilji meirihluta hluthafa, áður stjórnenda og hluthafa í FL Group, stendur til
þess að koma á fót fjárfestingafélagi sem verður með um 18 milljarða í eigið fé. » 2

»2

Verð til ferðamanna
komið að þolmörkum

Ferðaþjónustufyrirtæki hefðu þurft
að hækka verð um 66 prósent í
evrum til þess að geta haft sömu
framlegð í íslenskum krónum árið
2017 og árið 2012.

»4

Bjóða lífeyrissjóðunum
að kaupa hlut í Arion
banka í vikunni

Kaupþing mun bjóða íslenskum
lífeyrissjóðum að kaupa að lágmarki
fimm prósenta hlut í Arion banka
í vikunni. Sjóðirnir verða að taka
afstöðu til tilboðsins fyrir birtingu
ársreiknings þann 14. febrúar.

»6

Lífeyrissjóðir gætu átt
helming allra eigna 2060

Ef lífeyrissjóðir auka ekki erlendar
fjárfestingar sínar munu þeir eiga rétt
rúman helming allra eigna hér á landi
árið 2060 samkvæmt greiningu Hag
Hagfræðistofnunar HÍ. Afleiðingin yrði sú
að eignaverð myndi hækka og samsam
keppni á mörkuðum minnka.

Við fjármögnum
innflutninginn
fyrir þitt fyrirtæki
Nánari upplýsingar
má finna á kfl.is
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Verð til ferðamanna
komið að þolmörkum
Ferðaþjónustufyrirtæki hefðu
þurft að hækka verð um 66 prósent
í evrum til þess að geta haft sömu
framlegð í íslenskum krónum árið
2017 og árið 2012. Miklar innlendar
kostnaðarhækkanir og gengisstyrk
gengisstyrking krónunnar á umliðnum árum
hafa haft víðtæk áhrif á rekstur fyrfyr
irtækja í atvinnugreininni. Er verð
komið að þolmörkum og ólíklegt
að unnt sé að hækka það enn frekar.
Þetta er á meðal þess sem fram
kom í máli Alexanders EðvardsEðvards
sonar, meðeiganda á skatta- og löglög
fræðisviði KPMG, á málstofu sem
Íslenski ferðaklasinn og KPMG
buðu til um samkeppnishæfni
íslenskrar ferðaþjónustu í gærgær
morgun.
Alexander benti meðal annars á
að innlendir kostnaðarliðir ferðaferða
þjónustufyrirtækja hefðu hækkað
verulega
erulega á milli áranna 2012 og
2017. Þannig hefði vísitala neysluneyslu
verðs hækkað um 11,5 prósent,
launavísitala um 44,3 prósent og
byggingarvísitala um 15,9 prósent.
Á sama tíma hefði gengi krónunnar
styrkst gagnvart öllum helstu gjaldgjald
miðlum viðskiptalanda Íslands.
Nam styrkingin gagnvart breska
pundinu til dæmis 32,3 prósentum.
Hann tók tilbúið dæmi um fyrirfyrir
tæki sem seldi þjónustu á föstu

Alexander
Eðvardsson, meðeigandi á skattaog lögfræðisviði
KPMG.

32%

var styrking krónunnar gagnvart breska pundinu
frá árinu 2012 til 2017.
verði í evrum og tæki á sig innlendar kostnaðarhækkanir. Afleiðingin
yrði sú að hlutfall rekstrarhagnaðar fyrir afskriftir, fjármagnsliði og
skatta (EBITDA) af rekstrartekjum
færi úr 20 prósentum árið 2012 og
yrði neikvæð um 39 prósent árið
2017.
Ef fyrirtækið héldi hins vegar
söluverði í krónum óbreyttu öll
sex árin, þá myndi söluverð þjónustunnar í evrum hækka um 35
prósent, samkvæmt útreikningum
Alexanders. – kij

MARKAÐURINN
ÚTGÁFUFÉLAG 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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Stoðir verða stærsta
fjárfestingafélag landins
Rekstri Stoða, áður FL Group, verður ekki hætt þegar salan á Refresco klárast á
öðrum ársfjórðungi. Vilji meirihluta hluthafa stendur til að halda starfseminni
áfram. Til verður fjárfestingafélag með um átján milljarða króna í eigið fé.
Rekstri Stoða, sem lauk nauðasamningum 2009 og hefur frá þeim
tíma unnið að því að umbreyta
eignum í reiðufé og greiða út til
hluthafa, verður ekki hætt þegar
síðasta eign félagsins, tæplega níu
prósenta hlutur í evrópska drykkjarvöruframleiðandanum Refresco,
verður seld innan nokkurra mánaða.
Samkvæmt heimildum Markaðarins er vilji til þess hjá stærstu hlut
hluthöfum, sem fara samanlagt með 50,2
prósenta hlut í Stoðum, að halda
starfsemi félagsins áfram þegar
yfirtaka fjárfestingasjóðanna PAI
Partners og British Columbia Invest
Investment Management á Refresco, fyrir
jafnvirði um 200 milljarða króna,
klárast á öðrum ársfjórðungi. Við
það verður til stærsta fjárfestingafélag
landsins með liðlega átján milljarða
króna í eigið fé. Stjórn Stoða, áður FL
Group, eins umsvifamesta fjárfest
fjárfestingafélagsins hér á landi í aðdraganda
fjármálahrunsins 2008, mun kynna
nýjar áherslur í starfsemi félagsins á
hluthafafundi síðar á árinu.
Sá hópur fjárfesta sem fer með tögl
og hagldir í Stoðum samanstendur
meðal annars af félögum tengdum
Jóni Sigurðssyni, fyrrverandi forstjóra FL Group og stjórnarmanns í
Refresco frá árinu 2009, Einari Erni
Ólafssyni, fyrrverandi forstjóra Skeljungs og stjórnarmanni í TM, Magnúsi Ármann, fjárfesti og fyrrverandi
stjórnarmanni FL Group, og Örvari
Kjærnested, fjárfesti og stjórnarmanni í TM. Fjárfestahópurinn,
ásamt tryggingafélaginu TM, eignaðist meirihluta í Stoðum þegar hópurinn keypti í byrjun síðasta árs, í gegnum félögin S121 og S122, rúmlega
fimmtíu prósenta hlut í eignarhaldsfélaginu af Glitni HoldCo og erlendum fjármálastofnunum. Ljóst er að
hópurinn hefur hagnast verulega á
þeim kaupum.
Eftir kaup fjárfestahópsins í Stoðum tók Jón sæti sem stjórnarformaður en auk hans eru í stjórninni Örvar
og Iða Brá Benediktsdóttir, framkvæmdastjóri viðskiptabankasviðs
Arion banka. Fyrir utan félögin S121
og S122 eru Arion banki og Landsbankinn í hópi stærstu hluthafa
Stoða með samanlagt um 31 prósents hlut. Þá á Íslandsbanki 1,7 prósenta hlut. Samkvæmt síðasta birta
ársreikningi var áætlað yfirfæranlegt skattalegt tap Stoða rúmlega
103 milljarðar króna í árslok 2016.
Sú skatteign mun hins vegar nýtast
félaginu að takmörkuðu leyti þar
sem hún verður að stærstum hluta
niðurfærð á þessu ári.

Jón Sigurðsson stýrir félaginu Helgafelli, sem er í eigu Bjargar Fenger, Ara
Fenger og Kristínar Vermundsdóttur, hluthafa í Stoðum. FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

Ekki hafa fengist upplýsingar
um hvað var greitt fyrir hlutinn
í Stoðum í fyrra, en miðað við
gengi bréfa Refresco á hlutabréfamarkaðinum í Amsterdam á þeim
tíma þegar kaupin gengu í gegn
er líklegt kaupverð um sjö til átta
milljarðar króna. Samkvæmt heimildum Markaðarins gerði fjárfestahópurinn einnig sérstakan afkomuskiptasamning við Glitni HoldCo
sem tryggði félaginu hlutdeild í
framtíðarhagnaði af sölu Refresco.
Var samningurinn gerður gagngert
vegna væntinga um að drykkjaframleiðandinn yrði yfirtekinn.
Umsvifamiklir fjárfestingarsjóðir
höfðu sýnt Refresco mikinn áhuga
um nokkurt skeið.
Virði 8,9 prósenta eignarhlutar
Stoða í Refresco – sem er í gegnum
félagið Ferskur Holding – var 12,7
milljarðar í árslok 2016, 15,8 milljarðar í lok júní í fyrra en er 17,9

milljarðar miðað við samþykkt
yfirtökugengi. Hefur hluturinn
þannig hækkað um 41 prósent í
virði á einu ári. Tilkynnt var um
yfirtöku PAI Partners og British Columbia Investment Management á
Refresco í október á síðasta ári en
gert ráð fyrir að kaupin gangi í gegn
í apríl á þessu ári, samkvæmt heimildum Markaðarins.
Ef tekið er mið af heildarkaupverði
erlendu sjóðanna á Refresco, sem
nemur um 1,62 milljörðum evra, þá
fær eignarhaldsfélagið Ferskur Holding, stærsti einstaki hluthafi Refresco
með 14,53 prósenta eignarhlut, 235
milljónir evra, eða sem nemur um
29 milljörðum króna, í sinn hlut.
Auk Stoða er Ferskur Holding meðal
annars í eigu Kaupþings, dótturfélags Arion banka, og Þorsteins M.
Jónssonar, fyrrverandi aðaleiganda
Vífilfells og stjórnarmanns í FL
Group. hordur@frettabladid.is

Bætir við hlut sinn í 365 miðlum

Nýtt öflugt
bókhaldskerﬁ í skýinu
frá manninum sem færði
okkur Dynamics Ax

Prófaðu
frítt í
30 daga

Erik Damgaard
Stofnandi Uniconta

Lagast að þínum þörfum

24. JANÚAR 2018

www.uniconta.is

Félagið Apogee, sem er í eigu félaga
á vegum Ingibjargar Stefaníu Pálmadóttur, forstjóra 365 miðla, hefur
keypt 14,5 prósenta hlut fagfjárfestasjóðsins Auðar I í A-flokki í fjölmiðlafyrirtækinu. Eftir viðskiptin
eiga félög á vegum Ingibjargar
samanlagt um 90,5 prósent A-hluta
í 365 miðlum, sem er eigandi Fréttablaðsins.
Félagið Grandier, í eigu Sigurðar
Bollasonar fjárfestis, hefur jafnframt
aukið lítillega við hlut sinn í A-hluta
fyrirtækisins og á nú 8,9 prósenta
eignarhlut.
Þá hefur Volta, félag Kjartans
Arnar Ólafssonar, selt allan eins
prósents hlut sinn í A-flokki fjölmiðlafyrirtækisins og Ari Edwald,
fyrrverandi
fyrrv
erandi forstjóri 365, minnkað
hlut sinn úr 1,3 í 0,6 prósent.
Apogee á jafnframt 61 prósents

91%

er eignarhlutur félaga Ingibjargar í A-flokki 365 miðla.

Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir,
forstjóri 365 miðla.

hlut í B-flokki 365 miðla á móti 39
prósenta hlut fjölmiðlafyrirtækisins
sjálfs.
Sjóðurinn Auður I, sem er í rekstri
Kviku fjárfestingarbanka, eignaðist
14,5 prósenta hlut í 365 miðlum við
sameiningu 365 og fjarskiptafélagsins Tals árið 2014. Fjölmargir einkaog fagfjárfestar lögðu sjóðnum til
fjármagn en á meðal stærstu eigenda
hans eru Lífeyrissjóður verslunarverslunar
manna, Sameinaði lífeyrissjóðurinn
og Stapi lífeyrissjóður. – kij

Ávöxtun sjóða Stefnis
Sjóður

Árleg nafnávöxtun
1 ár*

2 ár*

3 ár*

4 ár*

5 ár*

Árleg nafnávöxtun
frá stofnun*

Blandaðir sjóðir
Stefnir – Samval1

5,3%

1,9% 11,5% 10,9% 12,8%

Íslensk hlutabréf
Stefnir – ÍS 151

-4,5%

-8,0%

7,2%

7,8% 14,1%

4,3%
6,3%
9,1%
9,3%
4,6%

6,2%
5,6%
7,1%
6,3%
5,2%

6,0%
6,0%
7,6%
6,8%
5,2%

6,8%
5,3%
6,3%
5,0%
5,3%

6,3%

5,9%

5,5%

16,8%
17,3%

5,1%
0,3%

4,1%
0,7%

Íslensk skuldabréf og innlán
Stefnir – Ríkisbréfasjóður óverðtryggður2
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður millilangur2
Stefnir – Ríkisverðbréfasjóður langur2
Stefnir – Ríkisskuldabréf verðtryggð2
Stefnir – Lausafjársjóður1
Stefnir – Sparifjársjóður
Stefnir – Skuldabréfaval1

6,0%
6,0%
7,6%
6,8%
5,2%
1,7%***
5,5%

Erlend hlutabréf **
KF – Global Value2
Stefnir – Scandinavian Fund2
** Grunnmynt sjóðanna er EUR en ávöxtun er uppreiknuð í íslenskar
krónur. Gengi sjóða tekur þannig mið af gengi gjaldmiðilsins á hverjum tíma.

5,6% 6,8%
0,8% 3,2%

* 1 ár: 31.12.2016 – 31.12.2017. 2 ár: 31.12.2015 – 31.12.2017. 3 ár: 31.12.2014 – 31.12.2017.
4 ár: 31.12.2013-31.12.2017. 5 ár: 31.12.2012–31.12.2017.
Árleg nafnávöxtun frá stofnun: Ef sjóður er yngri en 5 ára.
*** Stefnir – Sparifjársjóður er stofnaður 08.08.2017 og reiknast ávöxtun frá þeim degi til 31.12.2017.

Enginn upphafskotnaður er af sjóðum Stefnis til 1. mars 2018, ef keypt er í gegnum netbanka Arion banka.
Stefnir hf. er sjálfstætt starfandi fjármálafyrirtæki sem rekur innlenda og alþjóðlega verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og
fagfjárfestasjóði fyrir einstaklinga og fagfjárfesta. Stefnir er stærsta sjóðastýringarfyrirtæki landsins. Frekari upplýsingar
um Stefni og sjóðina má finna á www.stefnir.is.

Ávöxtun í fortíð gefur ekki áreiðanlegar vísbendingar um ávöxtun í framtíð
Allar ávöxtunartölur eru í íslenskum krónum. Tekið er tillit til umsýsluþóknunar við daglegan útreikning
á gengi sjóðanna. Upplýsingar eru fengnar frá Arion banka hf., sem er vörslufyrirtæki sjóðanna, og frá upplýsingaveitu
Bloomberg.

Verðbréfaþjónusta Arion banka er söluaðili sjóða Stefnis
Kynntu þér sjóðina hjá starfsfólki Arion banka í síma 444 7000 eða á arionbanki.is/sjodir.

1) Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði
og fagfjárfestasjóði.
2) Sjóðurinn er verðbréfasjóður samkvæmt lögum nr. 128/2011 um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði
og fagfjárfestasjóði.
Vakin er sérstök athygli á að áhætta fylgir fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum verðbréfasjóða og
fjárfestingarsjóða, t.d. getur fjárfesting rýrnað eða tapast að öllu leyti. Fjárfestingarsjóðir hafa rýmri
fjárfestingarheimildir, sem geta leitt til minni áhættudreifingar en í verðbréfasjóðum. Fjárfesting í
fjárfestingarsjóði telst því almennt vera áhættumeiri en fjárfesting í verðbréfasjóði. Fyrri ávöxtun sjóða
gefur ekki áreiðanlega vísbendingu um framtíðarávöxtun þeirra. Nánari upplýsingar um sjóðina,
þ. á m. nánari upplýsingar um áhættu við fjárfestingu í hlutdeildarskírteinum þeirra, má finna í
útboðslýsingu og lykilupplýsingum þeirra, sem nálgast má á www.arionbanki.is/sjodir.

Besta eignastýring á Íslandi
á sviði skuldabréfa samkvæmt
World Finance Magazine.
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Bjóða sjóðunum að kaupa í vikunni

Kaupþing mun bjóða íslenskum lífeyrissjóðum að kaupa að lágmarki fimm prósenta hlut í Arion banka í vikunni. Sjóðirnir verða að
taka afstöðu til tilboðsins fyrir birtingu ársreiknings þann14. febrúar. Tilboðið verður rétt yfir genginu 0,8 miðað við eigið fé bankans.
Eignarhaldsfélagið Kaupþing mun
bjóða íslenskum lífeyrissjóðum að
kaupa að lágmarki fimm prósenta
hlut í Arion banka í þessari viku. SjóðSjóð
irnir munu fá frest til að taka afstöðu
til tilboðsins fram að birtingu ársárs
reiknings bankans, þann 14. febrúar,
en að honum liðnum mun tilboðið
taka breytingum og verðið hækka,
samkvæmt heimildum Markaðarins.
Tilboðið verður rétt yfir genginu
0,8 miðað við eigið fé bankans samsam
kvæmt níu mánaða uppgjöri Arion
banka á síðasta ári. Það gætt þýtt að
fimm prósenta hlutur í bankanum
verði að lágmarki seldur fyrir um níu
milljarða króna.
Samkvæmt heimildum MarkaðarMarkaðar
ins er því haldið opnu í tilboðinu
hversu stóran hlut sjóðunum býðst
að kaupa í bankanum en hann yrði
að lágmarki fimm prósent. Ef áhugi er
fyrir því af hálfu sjóðanna að kaupa
stærri hlut yrði það líklega á hærra
gengi.
Vilji Kaupþings, sem nýtur ráðráð
gjafar Kviku fjárfestingarbanka í viðvið
ræðunum, stendur til þess að halda
eftir að minnsta kosti 30 prósenta
hlut – en félagið á 57,4 prósent í Arion
banka – fyrir áformað hlutafjárútboð
og skráningu bankans á markað sem
stefnt er á að ráðast í síðar á árinu,
líklegast öðrum hvorum megin við
páska í byrjun apríl.
Stjórnir lífeyrissjóðanna hafa ekki
tekið möguleg kaup á hlut í bank
bankanum til umfjöllunar með formform

stýringar Arion banka.
Aðeins rúmir tíu mánuðir eru
liðnir síðan slitnaði upp úr viðræðum Kaupþings og lífeyrissjóðanna en þeir höfðu þá áformað að
kaupa um 20 til 25 prósenta hlut
í Arion banka. Ekkert varð hins
vegar af þeim kaupum þegar í ljós
kom að Kaupþing hafði gengið frá
sölu á tæplega 30 prósenta hlut
í bankanum til þriggja erlendra
vogunarsjóða og Goldman Sachs
auk samkomulags um kauprétt á
allt að 22 prósenta hlut til viðbótar
í Arion banka. Sá kaupréttur var
aðeins nýttur að mjög litlum hluta,
en Attestor Capital bætti við sig
um 0,44 prósenta hlut í september
síðastliðnum.
Eins og fram hefur komið í
Markaðinum samþykkti Kaupþing
að greiða beinan útlagðan kostnað
lífeyrissjóðanna, sem hafði fallið til
í tengslum við viðræðurnar, samtals
að fjárhæð um 60 milljónir króna.

Stefnt er að því að skrá Arion banka á hlutabréfamarkað síðar á árinu, líklegast öðrum hvorum megin við páska í
byrjun apríl. Kaupþing vill halda eftir um 30 prósenta hlut í bankanum fyrir hlutafjárútboðið. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

legum hætti. Heimildir Markaðarins
herma að sumir af stærstu sjóðunum
telji hverfandi líkur á því að þeir taki
afstöðu til tilboðsins fyrir 14. febrúar.
Það er undir hverjum og einum sjóði

komið hvort hann gengur að tilboði Kaupþings, en þó þykir ljóst að
afstaða stærstu sjóðanna mun hafa
veigamikil áhrif á ákvörðun minni
sjóðanna.
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Ræða við tryggingafélögin
Eins og Markaðurinn hefur greint
frá hafa fulltrúar Kviku fundað með
sumum af stærstu lífeyrissjóðum
landsins síðustu tvær vikur í kjölfar
þess að fjárfestingarbankinn hafði í
byrjun ársins sent bréf til um fimmtán sjóða þar sem þeim var boðið
að hefja viðræður um kaup á litlum
hluta í Arion banka. Fulltrúar fjárfestingarbankans hafa auk þess
fundað með stjórnendum íslensku
tryggingafélaganna í sama skyni en
þær viðræður eru skemmra á veg
komnar, samkvæmt heimildum
Markaðarins.
Marínó Örn Tryggvason, aðstoðarforstjóri Kviku, er helsti
milliliður bankans í viðræðunum
við lífeyrissjóðina en hann var áður
aðstoðarframkvæmdastjóri eigna-

Fundað með stjórnvöldum
Á meðal þess sem Kaupþing þarf
að ná samkomulagi um við nýja
ríkisstjórn – áður en Arion banki
verður skráður á markað – er
endurskoðun á mögulegum forkaupsrétti ríkisins ef hlutur í bank
bankanum er seldur á genginu 0,8 eða
lægra miðað við eigið fé. Fulltrúar
Kaupþings hafa, að því er heimildir
Markaðarins herma, fundað með
fulltrúum stjórnvalda að undanförnu um málið og er það sagt í
vinnslu.
Samkvæmt þeim stöðugleikaskilyrðum sem kröfuhafar Kaupþings samþykktu haustið 2015 er
gert ráð fyrir því að forkaupsréttur
ríkisins sé endurskoðaður við opið
hlutafjárútboð. Að öðrum kosti er
enda talið að forkaupsrétturinn
sem slíkur myndi valda óvissu
og aftra fjárfestum frá þátttöku í
útboðinu og þar með koma í veg
fyrir að raunverulegt markaðsverð
á bankanum yrði leitt fram.
hordur@frettabladid.is,
kristinningi@frettabladid.is

3.350.000 KR

BAKKAÐU AF ÖRYGGI

LENGDIN SKIPTIR MÁLI

Capacent reiknar með rekstrarbata hjá HB Granda á næstu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Telja bréf HB Granda dýr
Nálægðarskynjarar að aftan
Þrjár lengdir
– allt að 4 metra
flutningsrými

MODUWORK - aukið flutningsrými

KOMDU & MÁTAÐU
CITROËN JUMPY Í DAG!
CITROEN.IS

Brimborg Reykjavík: Bíldshöfða 8, sími 515 7040 I Brimborg Akureyri: Tryggvabraut 5, sími 515 7050

Hlutabréf í sjávarútvegsfyrirtækinu HB Granda eru verulega
yfirverðlögð samkvæmt verðmati
sérfræðinga Capacent. Þeir meta
gengi bréfanna á 22,4 krónur á hlut
sem er um 39 prósentum undir
markaðsgengi bréfanna eftir lokun
markaða í gær.
Greinendur Capacent taka fram
að félagið sé vel rekið. Hins vegar
séu rekstraraðstæður í sjávarútvegi
erfiðar og það ætti að endurspeglast í verðmati. Segir í verðmatinu
að mikla bjartsýni þurfi til að rök
rökstyðja núverandi markaðsvirði
félagsins út frá hefðbundnu sjóðstreymisverðmati.

„Þótt ekki sé útlit fyrir sjómannaverkfall í bráð er ljóst að rekstrarskilyrði í sjávarútvegi eru erfið með
sterka krónu, óvissu á vinnumark
vinnumarkaði með tilheyrandi launaskriði og
olíuverði á uppleið.
Það er þó ekki einungis sjóðstreymisverðmat sem bendir til
að verðið sé hátt því verðkennitölur Granda eru um tvöfalt til
þrefalt hærri en erlendra félaga í
fiskvinnslu og sjávarútvegi,“ segir í
verðmatinu.
Til varnar háu markaðsvirði megi
þó benda á að ástand fiskistofna á
Íslandsmiðum sé gott og hafi farið
batnandi. – kij

Rafgeymar
Meðal
viðskiptavina
Yuasa eru:

YBX rafgeymarnir frá Yuasa hafa
hærra kaldræsi og endast lengur

stærsti
rafgeymaframleiðandi
í heiminum
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Hátt vægi innlendra eigna áhættusamt
Ef íslenskir lífeyrissjóðir
auka ekki erlendar fjárfestingar sínar munu þeir
eiga rétt rúman helming
allra eigna hér á landi
árið 2060 samkvæmt
greiningu Hagfræðistofnunar HÍ. Afleiðingin yrði
sú að eignaverð myndi
hækka og samkeppni
á mörkuðum minnka.
Starfshópur telur brýnt
að sjóðirnir auki vægi
erlendra eigna sinna.
Kristinn Ingi
Jónsson

E

kristinningi@frettabladid.is

Í skýrslu starfshópsins segir að eignir lífeyrissjóðanna séu einsleitar sem stafar af því að erlendar eignir eru rétt um fjórðungur. Afar mikilvægt sé að sjóðirnir
auki vægi erlendra eigna á næstu árum. Það minnki áhættu í eignasöfnum þeirra og dragi jafnframt úr umsvifum hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

50
40
30
20
10
0

2016

2030

2060

■ 22% eigna erlendis
■ frá 22% til 42% eigna erlendis
á 25 árum

Hátt vægi áhættusamt
Gunnar Baldvinsson, formaður
starfshópsins og framkvæmdastjóri
Almenna lífeyrissjóðsins, segir að
hátt vægi innlendra eigna sjóðanna
– en sjóðirnir áttu hátt í 70 prósent
allra markaðsskuldabréfa og víxla

Gunnar Baldvinsson,
framkvæmdastjóri Almenna
lífeyrissjóðsins

Erlendar eignir sem hlutfall af eignum lífeyrissjóða
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Valdimar Ármann, forstjóri
GAMMA Capital Management á
Íslandi, segir að nú sé „prýðilegur
tími“ til þess að auka við erlendar
fjárfestingar. Gengi krónunnar
hafi styrkst umtalsvert, raungengi
sé hátt og kaupmáttur erlendis
því umtalsverður. „Það er gott að
nýta tækifærið til þess að auka
fjárfestingar erlendis á þeim tíma
þegar gjaldeyrisinnflæðið í landið
er jákvætt og staðan er góð,“
nefnir hann.
„Það er ljóst að ábati af áhættudreifingu er umtalsverður og
stór hluti af þeirri dreifingu er að
fjárfesta í eignum utan heimalands.“ Ef Ísland verði fyrir áfalli,
til dæmis í sjávarútvegi eða
ferðaþjónustu, sé mikilvægt að
fyrir hendi séu eignir sem muni
ekki verða fyrir áhrifum af þeim
sökum.
„Aukinheldur gefur það augaleið að íslenski markaðurinn
Einnig megi gera ráð fyrir því,
ef sjóðirnir ávaxtast árlega um 3,5
prósent að raungildi og vægi innlendra eigna þeirra breytist ekkert,
að innlendar eignir sjóðanna stækki
hraðar en heildarfjármunaeign í
landinu. Gætu þá sjóðirnir átt rétt
rúmlega helming allra eigna hér á
landi árið 2060, en hlutfallið er nú
um 33 prósent.
Önnur mynd blasir þó við ef
sjóðirnir auka vægi erlendra eigna.
Ef gengið er út frá því að hlutfall
erlendra eigna í sjóðunum hækki
á 25 árum um 20 prósentustig af
heildarsafninu – úr 22 prósentum
í 42 prósent – þá gerir Hagfræðistofnun ráð fyrir að hlutfall
eigna lífeyrissjóða af íslensk-

býður alls ekki upp á aðgengi að
nógu fjölbreyttum fjárfestingarkostum, til dæmis í ýmiss konar
iðnaði og tæknifyrirtækjum sem
og fyrirtækjaskuldabréfum.
Erlendar fjárfestingar minnka
því staðbundna áhættu í eignasöfnum,“ segir Valdimar.
Síðan sé spurning hversu hátt
hlutfall erlendra eigna af heildareignum sjóðanna ætti að vera.
„Stundum hefur því verið haldið á
lofti að hlutfallið ætti að vera um
40 prósent þar sem neyslukarfan
okkar er um 40 prósent innflutt,
en það má rökstyðja jafnvel
enn hærra hlutfall. Ókosturinn
við hærra hlutfall er að þá fara
sveiflur í gengi krónunnar að hafa
óæskileg áhrif á virði sjóðanna
og mögulega tryggingafræðilega
stöðu og því gæti verið skynsamlegt að verjast þeim sveiflum að
einhverju leyti.“

um fjármagnsstofni hækki úr 33
prósentum, líkt og það er nú, í tæp
40 prósent árið 2060.
Niðurstaðan er því sú að tvennt
þurfi til þess að hlutur lífeyrissjóða
í heildarfjármagni á Íslandi vaxi enn
frekar á næstu árum: Ávöxtun sjóðanna þarf að vera góð auk þess sem
hlutur erlendra eigna í eignasöfnum
má ekki vaxa sem neinu nemur.

Ýtir upp eignaverði
Sigurður Jóhannesson, forstöðumaður Hagfræðistofnunar Háskóla
Íslands, segist ekki sjá mörg rök
fyrir því að lífeyrissjóðirnir eigi
eins miklar eignir og raun ber
vitni í jafnsmáu hagkerfi eins
og hér á landi. ↣

2016

60

„Prýðilegur tími“ til þess að fjárfesta erlendis

2015

Miðað við 3,5% raunávöxtun

og ríflega 41 prósent skráðra hlutabréfa hér á landi í árslok 2016 – sé
„sérstaklega áhættusamt“ í litlu hagkerfi eins og því íslenska þar sem
atvinnulífið sé tiltölulega einhæft
og samtvinnað.
Í alþjóðlegum samanburði sé
vægi erlendra eigna íslenskra lífeyrissjóða af heildareignum með
lægsta móti. „Það er mjög mikilvægt
að sjóðirnir auki erlendar fjárfestingar sínar. Það eykur áhættudreifingu í eignasöfnum á sama tíma og
það dregur úr innlendum umsvifum
sjóðanna,“ segir hann. Það gefi
augaleið að lítil áhættudreifing sé
fólgin í því fyrir lífeyrissjóðina að
eiga stóra sneið í sextán skráðum
félögum.
Til marks um aukin umsvif lífeyris sjóðanna hér á landi er í
greinar gerð Hagfræðistofnunar
bent á að heildareignir sjóðanna
hafi frá árinu 2006 til 2016 hækkað
úr 126 í 145 prósent af vergri landsframleiðslu. Á sama tíma jukust innlendar eignir sjóðanna úr 89 í 114
prósent af vergri landsframleiðslu.
Þá leiðir greining starfshópsins í
ljós að sjóðirnir eiga á bilinu 24 til
57 prósent af hlutabréfum skráðra
félaga í Kauphöllinni. Er meðaltalseignarhlutur allra lífeyrissjóðanna
44 prósent.
Sjóðirnir eiga eftir að stækka
hröðum skrefum á komandi árum,
enda eldist þjóðin hratt. Sérfræðingar Hagfræðistofnunar áætla
að ef sjóðirnir nái 3,5 prósenta
raunávöxtun á ári muni þeir líkast
til stækka hraðar en landsframleiðslan. Gæti þannig hlutfall heildareigna sjóðanna
farið hátt í 250 prósent
af vergri landsframleiðslu
árið 2065.

2014

Hlutdeild lífeyrissjóða
í öllum fjármunum á
Íslandi

2013

f lífeyrissjóðirnir auka
ekki vægi erlendra
eigna í eignasöfnum
sínum munu þeir eiga
rétt rúman helming
allra eigna hér á landi
árið 2060. Er þá miðað við að eignir
sjóðanna ávaxtist um 3,5 prósent að
raungildi á ári. Til samanburðar eiga
lífeyrissjóðirnir nú um þriðjung
allra eigna á landinu. Afleiðingin
yrði sú að eignaverð myndi hækka
og samkeppni á milli fyrirtækja
minnka.
Ef hlutfall eigna lífeyrissjóðanna
sem ávaxtaðar eru erlendis hækkar
hins vegar á næstu þremur áratugum úr rúmum 20 prósentum í
ríflega 40 prósent – líkt og það er í
fjölmörgum samanburðarríkjum
Íslands – verður hlutur sjóðanna
í öllu fjármagni hér á landi um 39
prósent árið 2060.
Þetta er á meðal þess sem fram
kemur í greinargerð Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem unnin var
að beiðni starfshóps sem þáverandi
forsætisráðherra, Bjarni Benediktsson, skipaði síðasta sumar í samráði
við ráðherranefnd um efnahagsmál,
en starfshópnum var falið að skoða
hlutverk lífeyrissjóðanna í uppbyggingu atvinnulífsins.
Hópurinn kynnti skýrslu sína
á mánudag og var niðurstaðan
afdráttarlaus: Sjóðirnir verða að
auka vægi erlendra eigna í eignasöfnum sínum til þess að draga úr
áhættu og stuðla að aukinni samkeppni á milli fyrirtækja. Var lagt
til að stjórnvöld myndu láta semja
sérstaka skýrslu árið 2020 til að geta
lagt mat á hvort ástæða er til að endurskoða lagaákvæði um heimildir
lífeyrissjóða til erlendra fjárfestinga.
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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

Frábærar veislur

fyrir hópa

Lambalæri bernaise og lambakótelettur 3.600 kr.
Þorramatur og heit og köld sviðaveisla 3.600 kr.
Siginn fiskur og saltfiskur með hömsum 2.900 kr.
Sjávarréttasúpa, smáréttir, salatbar og viðeigandi
meðlæti, kaffi og hjónbandssæla innifalið

Lágmark 10 manns.
Nánari upplýsingar á sjavarbarinn.is

Grandagarði 9 - Sími 517 3131 - sjavarbarinn.is

„Mér finnst eldhúsið frábærlega vel skipulagt og það er hugað að hverju smáatriði. Vinnuaðstaðan er öll hin besta,“ segir Vilborg. MYNDIR/ERNIR

Gott skipulag lykilatriði
Eldhúsið á heimili Vilborgar Hjaltested er sérlega vel hannað með miklu
vinnuplássi og veglegri eldavél, enda hugað að hverju smáatriði. ➛2
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Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

Framhald af forsíðu ➛

V

ilborg Hjaltested á fallegt
heimili í Kópavogi en það sem
vekur einna mesta athygli
er eldhúsið. Það er óvenjustórt og
rúmgott en hún fékk innanhússarkitekta hjá HTH-innréttingum til að
hanna eldhúsið að sínum óskum
þegar húsið var byggt árið 2002.
„Mér finnst eldhúsið frábærlega vel
skipulagt og það er hugað að hverju
smáatriði. Vinnuaðstaðan er öll hin
besta, t.d. er uppþvottavélin í vinnuhæð, vaskurinn stór og borðplássið
mikið, auk þess sem ekki er skortur
á innstungum. Sérstakur tækjaskápur er fyrir brauðristina, kaffivélina og teketilinn en það er mikill
lúxus að hafa þetta allt á einum stað
og loka einfaldlega fyrir þegar þessi
tæki eru ekki í notkun,“ segir Vilborg
glaðlega.

Uppþvottavélin er í vinnuhæð sem Vilborg segir mjög hentugt.

að breyta einhverju myndi ég velja
steinplötur á borðin en ég leyfði
mér það ekki á sínum tíma,“ greinir
Vilborg frá.

Súpunámskeið breytti lífinu

Innréttingin hefur elst vel en hún er
úr kirsuberjaviði sem hefur dökknað
örlítið með árunum. Stór og vegleg
gaseldavél með tvöföldum ofni setur
mikinn svip á eldhúsið. „Eldavélin
er algjör draumur í dós. Ég rak lengi
vel stórt heimili og þá kom sér vel
að hafa svona stóra eldavél. Á henni
er nóg pláss fyrir marga potta og
pönnur og leikur einn að elda fyrir
stórar veislur. Þá hefur eyjan í eldhúsinu ávallt verið mikið notuð, en
hún hentar ekki aðeins fyrir matargerð heldur er líka hægt að sitja
öðrum megin við hana. En ef ég ætti

Vilborg hefur gaman af því að
matreiða og prófa sig áfram með
strauma og stefnur í matargerð.
„Undanfarin átta ár hef ég mest verið
í hráfæði og þarf því ekki að nota
eldavélina eins mikið og áður þótt
hún sé vissulega notuð þegar gesti
ber að garði. Ég fékk áhuga á hráfæði
eftir að hafa farið á súpunámskeið í
Snælandsskóla. Sú sem stýrði námskeiðinu sagði frá því að hún hefði
farið til Púertó Ríkó og kynnt sér
hráfæði hjá Ann Wigmore Natural
Health Institute og það vakti forvitni mína. Í kjölfarið fór ég út til
Púertó Ríkó í rúmar tvær vikur á
námskeið hjá Ann Wigmore og varð
svo heilluð að ég fór fljótlega út aftur
og dvaldi þá í heilan mánuð. Þetta

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

Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Draumur í dós

var stórkostleg reynsla,“ upplýsir
Vilborg sem hefur einnig prófað að
vera á paleó fæði og líkað vel.
„Mér finnst áhugavert að prófa
mig áfram með allt mögulegt tengt
næringu og finna hvað hentar mér
best. Núna ætla ég að taka þetta
skrefinu lengra og fara út í ketómataræði og hafa fituna í enn meira
magni í fæðunni en hingað til. Fitan
er einstaklega mikilvæg og hægt að
fá góða fitu úr t.d. hnetum, fræjum,
avókadói, kókosolíu, hörfræjum og
smjöri.“

Féll fyrir keramikpottum

Vilborg eldar allan mat í keramikpottum. „Ástæðan er sú að fyrir
mörgum árum var bent á að teflon
væri ekki það besta fyrir mann
þegar kemur að eldamennsku. Ég
fór því að kanna hvað hægt væri
að nota í staðinn og fann út að það
eru keramikhúðuð áhöld. Á ferð
í útlöndum rakst ég á svo fallegt

Eldavélin er engin smá græja og setur mikinn svip á eldhúsið.

pottasett með keramikhúðun að ég
fékk bókstaflega í hnén. Eftir að hafa
prófað þetta pottasett sjálf og birt
myndir af því á Facebook varð bara
allt vitlaust. Ég fór því að flytja þessa
potta inn og er með þá í heimasölu
og á Facebook. Fólk hefur líka uppi
á manni, enda Ísland lítið,“ segir Vilborg kankvís. Hún á tvöfalda pönnu

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir,
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar
Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Ruth Bergsdóttir, ruth@
frettabladid.is, s. 512 5439 ,
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DÚNÚLPUR OG ULLARKÁPUR
MEIRI VERÐLÆKKUN 50% 60%

GERRY WEBER-TAIFUN-BETTY BARCLAY- JUNGE-FUCHS SCHMITT OG FL.

S ÍG IL D

sem hún notar mikið en hún hentar
vel fyrir keto-eldamennsku sem
miðar að einfaldleika. „Þegar ég
er erlendis fer ég ekki í tískubúðir,
heldur búsáhaldaverslanir. Mér
finnst ofsalega gaman að skoða hvað
leynist í þeim og oftar en ekki rekst
ég á litla hluti sem ég vissi ekki einu
sinni að mig vantaði.“

K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Smáauglýsingar

512 5000

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

Hópferðabílar

Varahlutir

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

RÚTUR TIL SÖLU

Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar
í síma: 699-3219

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

Bílaþjónusta
MAZDA Cx-3 optimum sky . Árgerð
2017, ekinn aðeins 11 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 3.790.000.
Mjög fallegur og vel með farinn
Rnr.116173.

Pípulagnir

CAN-AM Outlander 1000 . Árgerð
2016, ekinn 1500 KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð án vsk 2.220.000.
Rnr.116169.

NULL

PÍPULAGNIR

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699-6069

Viðgerðir

Bílar til sölu

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

Hjólbarðar

TOYOTA Yaris hybrid. Árgerð 2015,
ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.290.000.umboðsbíll einn
eigandi Rnr.116167.

BMW X5 xdrive40e m pakki . Árgerð
2017, ekinn aðeins 9 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. Verð 10.900.000.
Umboðsbíll einn með öllu
Rnr.116133.

DÍSEL OG 4X4

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Húsaviðhald

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

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

Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Þjónusta

Ford Ranger díesel 2005 double
cab með húsi,ekinn 294þ.5 gíra.góð
dekk, smurbók,góður vinnuþjarkur
sem á nóg eftir.Verð 790þ.uppl.
820-5181

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

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Spádómar
SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845

Spáir í spil og bolla . Símaspá,
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er
á facebook

Rafvirkjun

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

RAFLAGNIR, DY
D RASÍMAR.
S. 663 0746.

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

LÆKKAÐ VERÐ
Ekki borga meira fyrir NÝJAN jeppa

VERÐ KR.

NÝIR

5.480

TOYOTA Rav4

ÞÚSUND

Skoðum með uppítöku
á öllum tegundum bifreiða

Hybrid 4WD Edition S - Á betra verði
Ríkulega útbúnir bílar
18“ svartar álfelgur

Lyklalaust aðgengi

Bakkmyndavél

Rafdrinn aurhleri

Bílar í ábyrgð

-

Toyota Touch margmiðlunarker
Akrinavari

Allt að 90% lánamöguleiki

Árekstrarvari

-

Handfrjáls búnaður

NÝ HEILSÁRS-A
DEKK FYLGJA

Margt eira...

Til í ýmsum litum

-

Góð endursala

Búnaður bíla á mynd getur verið frábrugðinn sölubílum

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan
Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

kaﬃ á könnunni

opið mán-fös 10-18
lau 12-15

...á verði fyrir þig!
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Keypt
Selt

Heimilið

Til sölu

Barnavörur
Hágæða Hornafjarðarhumar
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867
6677

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is
Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

SMIÐIR - VERKAMENN
- MÚRARARLAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,
múrara, pípara og
lagerstarfsmenn sem eru klárir í
mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA
s. 780 1444

Atvinna
SYSTKINA VAGN/KERRA

Húsnæði

Húsnæði í boði

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.

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Atvinna óskast

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

Verð frá 165.900 kr. Barnið
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp.
barnidokkar.is

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Til bygginga

Óska eftir íbúðum fyrir erlenda
starfsmenn á höfuðborgarsv.. Uppl.
í s: 895 2220

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

Óskast keypt

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

Húsnæði óskast

TIL LEIGU NÝLEGT 133 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK

Atvinna í boði
KÖKUHORNIÐ

Okkur vantar starfsmann í
afgreiðslustarf í bakarí og
kaffihúsið okkar í Bæjarlind.
Hentar fólki á öllum aldri.
Vinnutími eftir samkomulagi.
Uppl. gefur Gréta í s. 867 1433
milli kl. 9-18.

Sérfræðingar í
ráðningum

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

HÚSBÍLAÆÐI !
Ford Transit 2.4 diesel
Carado húsbíll

Ford Transit 2.2 diesel
LMC Húsbíll

Ford Transit 2.2 diesel
LMC Húsbíll

Verð nú 4.250.000.

Verð nú 3.650.000.

Verð nú 3.650.000.

Ford Transit 2.2 diesel
Hymer Húsbíll

Fiat Ducato 2.3 diesel
Carado húsbíll

Ford Transit 2.2 diesel
LMC Húsbíll

Verð nú 3.650.000.

Verð nú 4.750.000.

árg 2010, ekinn 124 þ.
km, 6 gíra, á tvöföldum
að aftan, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur. Verð 5.990.000

árg 2008, ekinn 117 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur. Verð 4.990.000
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Ford Transit 2.2 diesel
LMC Húsbíll

S

árg 2009, ekinn 131 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur Verð 4.990.000
Verð nú 2.200.000.
Bíllinn er bílaður líklegast með ónýta vél.

árg 2009, ekinn 131 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 tvöfalt rúm aftast.
Verð 4.990.000.-

árg 2011, ekinn 145 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur. Verð 5.590.000

árg 2009, ekinn 127 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
6 og kojur.
Verð 4.990.000,

árg 2009, ekinn 110 þ.
km, 6 gíra, með öllu því
helsta sem húsbíll þarf
að hafa, svefnpláss fyrir
2 til 3 tvöfalt rúm aftast
sólarsella Verð 5.990.000

Verð nú 4.650.000.

Dacia Dokker 1.5
diesel árg 2016,

Range Rover Vogue
diesel 3.6 vél,
ekinn 205 þ. km,
sjálfskiptur, bíllinn er
nánast með öllu.
Verð 3.990.000

Verð 1.990.000.-

Verð nú 3.490.000

ekinn 28 þ. km, 5 gíra,
svefnpláss fyrir 2, sólarsella og öndun á topp,
klár í notkun.

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

MIÐVIKUDAGUR

↣ „Í það heila finnst mér að þeir

ættu að dreifa hlutabréfaeign sinni
mun meira en þeir gera. Helstu rökin
fyrir því að sjóðirnir fjárfesti í miklum mæli á heimaslóðum eru þau að
stjórnendur þeirra þekkja betur til á
heimamarkaði en annars staðar.
En ókostirnir eru fjölmargir. Til
dæmis geta miklar fjárfestingar
sjóðanna hér á landi ýtt upp verði á
eignum. Þá er ekki skynsamlegt að
sjóðirnir hætti stórum hluta eigna
á sama stað og tekna er aflað. Þegar
kreppa ríður yfir Ísland myndu
íslenskir launþegar þá ekki aðeins
missa hluta af eign sinni í lífeyrissjóðum, heldur myndu tekjur þeirra
sennilega einnig dragast saman,“
nefnir hann.
Auk þess bendir Sigurður á að
íslensku sjóðirnir verji stærri hluta
af ráðstöfunarfé sínu heima fyrir en
erlendir sjóðir sem eiga mun stærri
og fjölbreyttari heimamarkaði.
Gunnar útskýrir að vægi erlendra
eigna sjóðanna af heildareignum
hafi minnkað umtalsvert vegna
gjaldeyrishaftanna sem komið var á
í kjölfar efnahagshrunsins. Þau voru
afnumin í fyrra sem kunnugt er.
„Það eru ákveðnar vísbendingar
um að sjóðirnir séu að auka fjárfestingar sínar erlendis með markvissum hætti. Fjármálaeftirlitið
áætlar að þeir hafi jafnvel fjárfest
fyrir 130 til 140 milljarða króna á
síðasta ári sem er veruleg aukning
á milli ára. Af fjárfestingarstefnum
sjóðanna má einnig ráða að sjóðirnir hyggjast allir auka vægi erlendra
eigna í eignasöfnum sínum. Þeir
hafa hækkað markmið um erlendar
eignir í stefnum sínum fyrir þetta ár
og hafa til að mynda þrír sjóðir sett
sér markmið um að vægið verði 40
prósent í ár,“ nefnir Gunnar..
Af þeim sökum hafi starfshópurinn ekki talið ástæðu til að leggja
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til gólf á erlendar eignir lífeyrissjóðanna. Núverandi löggjöf feli í
sér verulegar heimildir til erlendra
fjárfestinga og ljóst sé að sjóðirnir
stefni að því að nýta sér þær. Auk
þess nefnir Gunnar að það gæti
verið flókið tæknilega séð að lögfesta slíkt gólf og þá séu einnig þarfir
einstakra sjóða mismunandi.

Vegur upp gengisáhættuna
Sigurður segir mikilvægast að lífeyrissjóðirnir dreifi áhættu í þeim
fjárfestingum sem eru hvað áhættusamastar: kaupum á hlutabréfum.
Margt bendi til þess að sjóðirnir
geti dregið úr áhættu í eignasafni
sínu með því að beina hlutabréfakaupum til útlanda. „Með því að
eiga hlutabréf hér heima losna lífeyrissjóðirnir vissulega við gengisáhættuna, en minni áhætta í dreifðu
hlutabréfasafni gerir hins vegar
meira en að vega upp gengisáhættuna. Mælt í krónum hefur ávöxtun
íslenskra hlutabréfa sveiflast meira
en heimsvísitala hlutabréfa og
þá hafa erlend hlutabréf að auki
ávaxtast betur. Smæð markaðarins
hér heima bendir einnig til þess að
áfram megi vænta mikilla sveiflna í
verði á íslenskum hlutabréfum.“
Sigurður segir erfitt að sjá haldgóð rök fyrir þeirri lagareglu að
helmingur eigna lífeyrissjóðanna
skuli vera laus við gengisáhættu.
„Þeir sem stýra lífeyrissjóðunum
verða á endanum að leggja mat á
það hvar þeir vilja fjárfesta. Það er
engin ástæða fyrir löggjafann til
að skipta sér af því mati. Á meðan
meira en helmingur eigna sjóðanna
má ekki bera gengisáhættu kann svo
að fara að sjóðirnir leggi meira undir
í íslensku efnahagslífi en stjórnendum þeirra þykir skynsamlegt. Í ljósi
smæðar hagkerfisins virðist erfitt að
réttlæta slík lagaboð.“

Ísafold er ein stærsta prentsmiðja landsins og þjónustar
daglega stóran hóp viðskiptavina. Verkefni okkar eru
jafn fjölbreytt og viðskiptavinir okkar eru margir. Allt frá
einföldum nafnspjöldum til bæklinga sem dreift er í öll
heimili landsins. Bækur, tímarit, bæklingar og umbúðir.
Við komum hugmyndum þínum í framkvæmd.

Hafðu samband og við klárum þetta saman.

Erlendar eignir sem hlutfall af eignum lífeyrissjóða nokkurra ríkja árið 2016
7,3
10,9
11,3
14,5
16,2
17,3
19,3
23,3
26,6
26,8
28,7
28,8
32,9
39,0
40,8
45,5
48,8
53,1
59,4
63,7
66,4
72,0
74,9
75,7

Útflæðið hefði engin
„stórkostleg áhrif“ á
gengi krónunnar

140

Pólland
Suður-Kórea
Mexíkó
Tékkland
Svíþjóð
Ísrael
Ástralía

Ísland

milljarðar króna er áætlað að
lífeyrissjóðirnir hafi fjárfest
fyrir erlendis í fyrra.

Japan
Bretland
Danmörk
Noregur
Kanada
Síle
Sviss
Spánn
Nýja-Sjáland
Slóvenía
Ítalía
Portúgal
Lettland
Finnland
Slóvakía
Eistland

Spá um þróun heildareigna lífeyrissjóða
sem hlutfall af vergri landsframleiðslu
■ 3,5% raunávöxtun ■ 2% raunávöxtun
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Að mati Hagfræðistofnunar
Háskóla Íslands er lítill vafi á
því að innlendur gjaldeyrismarkaður ræður við miklar
hreyfingar á eignasafni lífeyrissjóðanna. Því til stuðnings
bendir stofnunin á að undanfarið ár hafi velta á markaði
með krónur verið ríflega 500
milljarðar króna. Til samanburðar er talið raunhæft að
lífeyrissjóðirnir fjárfesti fyrir
liðlega 100 milljarða á ári á
næstu árum.
Sigurður segir að erlendar
fjárfestingar sjóðanna muni
ekki hafa nein „stórkostleg
áhrif“ á gengi krónunnar.
Ekki sé þó útilokað að breytt
eignasamsetning sjóðanna
geti veikt krónuna.
Sala sjóðanna á íslenskum
verðbréfum og kaup þeirra á
erlendum bréfum breyta út
af fyrir sig engu, að sögn sérfræðinga Hagfræðistofnunar,
um framboð á krónum og
öðrum gjaldmiðlum eða sókn
í þá, nema þá rétt í svip. Eina
breytingin sé sú að sjóðirnir
eigi meira af erlendum verðbréfum en minna af íslenskum bréfum. „Frá sjónarhóli
annarra fjárfesta hefur framboð á íslenskum verðbréfum
hins vegar aukist. Það gæti
hreyft við gengi krónunnar,“
segir í greinargerð stofnunarinnar.

50%
2016 2021

2026

2031

2036

2041

2046

2051

2056

2061

2065

Marinó Önundarson,
offsetprentari og Bliki

Suðurhrauni 1 | 210 Garðabæ | Sími: 59 50 300 | www.isafold.is
Ísafoldarprentsmiðja er umhverfisvottuð prentsmiðja af Svaninum, norræna umhverfismerkinu. Við erum aðilar að Rammasamningi Ríkiskaupa og Rammasamningi Reykjavíkurborgar.
Við framleiðum dagblöð, bækur, tímarit, bæklinga, umbúðir, veggspjöld, bréfsefni, umslög, nafnspjöld, fjölpóst og margt fleira.
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Samfélagsábyrgð borgar sig

H

Fanney
Karlsdóttir
stjórnarformaður Festu,
miðstöðvar
um samfélagslega ábyrgð
fyrirtækja

vað er sammerkt með
gosrisanum Coca-Cola
annars vegar og hins vegar
Novo Nordisk, einu fremsta fyrirtæki í baráttunni gegn sykursýki og
offitu? Bæði fyrirtækin hafa látið sig
samfélagsábyrgð varða með markvissum hætti þannig að þess eru
skýr merki í viðskiptastefnu þeirra.
Þetta hefur skilað sér í meiri arðsemi fyrirtækjanna um leið og sam-

félagið nýtur góðs af. Fulltrúar fyrirtækjanna munu segja frá ávinningi
sínum af samfélagsábyrgð á árlegri
ráðstefnu Festu í Hörpu 25. janúar.
Á Íslandi má greina aukinn áhuga
fyrirtækja á samfélagsábyrgð. Fyrirtæki sjá að það getur skilað sér í
betri rekstri, til dæmis með betri
nýtingu auðlinda, minni rekstraráhættu, aukinni viðskiptavild,
minni starfsmannaveltu og nýjum
viðskiptatækifærum. Það eru þó
einkum og sér í lagi þau fyrirtæki
sem ná að beintengja samfélagsábyrgð við viðskiptastefnu sína sem
ná miklum árangri út frá arðsemi.
Hjá þeim verður viðskiptaforskotið
gjarnan mikið miðað við þau fyrirtæki sem hlúa síður að ábyrgð sinni
gagnvart samfélagi og umhverfi.

Á alþjóðavísu eru
fyrirtæki nú hvött til
þess að taka virkan þátt í að
ná Heimsmarkmiðum
Sameinuðu þjóðanna til
ársins 2030.

Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja á Íslandi, styður
fyrirtæki og stofnanir sem vilja innleiða samfélagsábyrgð með markvissum hætti. Flest fyrirtæki gera

það af fúsum og frjálsum vilja þar
sem þau sjá viðskiptatækifærin
í því. Önnur komast ekki hjá því
vegna breytinga á lögum, svo sem
um jafnara hlutfall kvenna og karla
í stjórnum fyrirtækja og jöfn laun
þeirra. Auk þess hafa nú tekið gildi
ný ársreikningalög sem skylda fyrirtæki af ákveðinni stærð og gerð til
að gera grein fyrir sinni samfélagsábyrgð.
Á alþjóðavísu eru fyrirtæki nú
hvött til þess að taka virkan þátt
í að ná Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna til ársins 2030.
Markmiðin benda á mikilvægi
þess að vinna taktfast að brýnum
verkefnum eins og loftslagsmálum,
auknum jöfnuði og útrýmingu
fátæktar. Mörg Heimsmarkmið-

anna snúast um sjálfbærni í nýtingu
auðlinda og nýsköpun. Án þátttöku
fyrirtækja er talið að Heimsmarkmiðin muni ekki nást. Á Íslandi
sjáum við að fyrirtæki sem eru
félagar í Festu eru farin að tengja
starfsemi sína og markmiðasetningu við ákveðin Heimsmarkmið og
leggja þannig sitt af mörkum.
Fyrst samfélagsábyrgð felur í
sér tækifæri til aukinnar arðsemi
fyrir fyrirtæki er þá ekki augljóst
að allir stjórnendur ættu að kynna
sér hvernig innleiða má samfélagsábyrgð með markvissum hætti
í reksturinn til heilla fyrir fyrirtækið og samfélagið? Fyrirtæki geta
stuðlað að betri heimi og ákallið til
þeirra um það verður sífellt háværara.

Fermetraverðið var
á pari við að heilt
Ísland kostaði einungis 1,6
milljarða króna.

króna. Þjóðhátíðardaginn 4. júlí
1803 lásu íbúar Bandaríkjanna í
blöðunum að landið væri tvöfalt
stærra. Degi síðar fengu Meriwether
Lewis og William Clark fyrirmæli
um að kortleggja þessa nýfengnu
viðbót og rúmlega það, allt vestur
að Kyrrahafi.
Það er erfitt að ímynda sér sögu
Bandaríkjanna án kaupanna á Louisiana. Útþenslustefnan hélt áfram
í kjölfarið en án þessara mögnuðu
kaupa árið 1803 væri saga heimsmála mögulega allt önnur í dag.

inga og kynbundinna alhæfinga.
Mannauðsstjórar hafa mikla
reynslu af því að vinna úr áreitnismálum sem upp koma í fyrirtækjum. Þetta eru erfið mál, jafnvel þó
að ferlar séu til staðar, þá reynist
það þolendum oft erfitt að ræða
áreitni, hvort sem um er að ræða
viðvarandi áreitni eða einstakt tilfelli. Mannauðsstjórar bera þó ekki
einir ábyrgð á því að unnið sé faglega úr þeim málum sem upp koma.
Hver og einn stjórnandi þarf að gera
sér grein fyrir ábyrgð sinni á starfsumhverfinu og öryggi starfsmanna.
Atvinnurekendur þurfa að gefa skýr
skilaboð um að hegðun sem þessi
sé ekki liðin og það er mikilvægt að
stjórnendur fái þjálfun í að taka faglega á þeim málum sem upp koma.
Það er ekki síður mikilvægt að gera
sér grein fyrir að starfsmenn leita
til þeirra stjórnenda sem þeir telja
sig geta treyst og það er ekkert alltaf
gefið að sá aðili hafi farið í gegnum
þjálfun. Í þeim tilvikum er mikilvægt að stjórnandinn taki á móti
viðkomandi starfsmanni, þ.e. að

starfsmanninum sé ekki beint eitthvað annað af þeirri ástæðu að
stjórnandi telji sig skorta reynslu
af því að taka á áreitnismálum.
Ef starfsmanni er vísað í burtu í
fyrsta skipti sem hann opnar sig
um áreitni eru allar líkur á að hann
ræði það aldrei aftur. Sama hversu
óöruggir stjórnendur eru þegar
kemur að því að ræða kynferðislega áreitni, kynbundna áreitni eða
ofbeldi þá er ein þumalfingursregla
sem allir geta tileinkað sér og það er
að hlusta.
Til þess að við getum upprætt
það mein sem kynferðisleg áreitni á
vinnustöðum er þurfum við að eiga
alls konar erfið samtöl um ýmsa
óæskilega hegðun. Þetta er tækifæri
fyrir okkur öll til að horfa í eigin
barm, íhuga og skoða okkar eigin
orð og hegðun. Þetta er líka tækifæri fyrir stjórnendur fyrirtækja til
að raunverulega segja það og meina
að svona hegðun verði ekki liðin,
bregðast við og halda umræðunni
lifandi þannig úr #metoo verði
raunveruleg samfélagsbreyting.

Ísland á einn og hálfan milljarð
Björn Berg
Gunnarsson
fræðslustjóri
Íslandsbanka

V

ið sjálfstæði Bandaríkjanna
1776 var landið einungis
lítil ræma við austurströnd
Norður-Ameríku. Markmiðið var
þó að ryðjast vestur með hraði og

í forsetatíð Thomas Jefferson var
handsalaður samningur sem varð
grunnurinn að yfirburðum ríkisins
í álfunni og fer í sögubækurnar sem
ein bestu kaup sem gerð hafa verið.
Frakkar höfðu nýlega tekið við
Louisiana að nýju frá Spánverjum,
landsvæði sem náði yfir rúmar 2
milljónir ferkílómetra lands, allt
frá New Orleans í suðri norður til
Kanada. Jefferson vildi New Orleans
og þar með lykilstöðu á Mississippiánni og grunaði að Napóleon skorti
aura til að fjármagna stríðsrekstur

sinn. Þegar samskipti hófust um
málið milli þjóðanna árið 1803 var
ljóst að Frakkar höfðu gefist upp
á stöðu sinni í álfunni. Þeir voru
ekki einungis tilbúnir að selja New
Orleans heldur mátti Jefferson hirða
allt heila klabbið, fyrir rétt verð.
Rétt verð reyndist vera ótrúlega
lágt, 15 milljónir dollara. Á verðlagi
dagsins í dag eru það 33 milljarðar
króna, rétt rúmlega einn Neymar.
Og þannig var þetta handsalað. Fermetraverðið var á pari við að heilt
Ísland kostaði einungis 1,6 milljarða

#Metoo á þínum vinnustað

U

Sigrún Elín
Guðlaugsdóttir
félagsmaður
Flóru, félags
mannauðsfólks,
og framkvæmdastjóri
Mannauðs í HR

ndanfarið hafa konur um
allan heim deilt áhrifamiklum frásögnum um
kynbundið ofbeldi, áreitni og
misnotkun valds. Margar þessar
frásagna eru lýsingar á atvikum
sem hafa átt sér stað innan veggja
fyrirtækja og stofnana. Fyrirtæki
eru mannanna verk, samfélög sem
við búum til, þar verður til menning sem svo mótar þann sem inn í
samfélagið kemur. Mannauðsfólki
er menning fyrirtækja hugleikin,
hvernig við mótum æskilega fyrirtækjamenningu eða hvernig við
höfum áhrif á og breytum menningu. Ef litið er yfir sviðið þá má
ætla að flest fyrirtæki hafi mótað sér
jafnréttisstefnu, jafnréttisáætlun og

Ef starfsmanni er
vísað í burtu í fyrsta
skipti sem hann opnar sig
um áreitni eru allar líkur á
að hann ræði það aldrei
aftur.

viðbragðsáætlanir vegna kynferðislegrar áreitni og eineltis. Einnig
gera flest fyrirtæki reglulega kannanir og vinnustaðagreiningar þar
sem starfsmenn eru spurðir að því
hvort þeir hafi orðið fyrir kynferðislegri áreitni, einelti eða ofbeldi eða
hafi orðið vitni að slíku og niðurstöður eru kynntar og ræddar innan
fyrirtækisins. Flest fyrirtæki bjóða
einnig upp á reglulega fræðslu um
hegðun og samskipti á vinnustað,
einelti, kynferðislega áreitni, kyn-

bundna áreitni, ofbeldi, birtingarmyndir og forvarnir. Allt þetta er
gert til móta þá menningu sem við
viljum hafa á vinnustaðnum og gera
mögulegt að bregðast hratt og rétt
við ef atvik sem þessi eiga sér stað.
Hvers vegna erum við ekki komin
lengra ?
Mannleg hegðun er alls konar og
óformleg valdakerfi verða til innan
fyrirtækja sem oft er erfitt er að átta
sig á. Oft er kynferðisleg áreitni
hugsunarleysi og misheppnað grín
sem fer yfir strikið. Það má þó ekki
gera lítið úr áhrifum á þann sem
fyrir því verður eða skrifa öll slík
atvik á athugunarleysi eða misheppnaðan húmor því að ef það er
eitthvað sem þessi samfélagsbylting
kennir okkur, er að í mörgum tilvikum er um að ræða einbeittan
brotavilja, valdníðslu, lærða hegðun eða aðferðafræði sem hefur að
öllum líkindum nýst geranda vel,
jafnvel um árabil. Að þagga niður
í ákveðnum hópi, setja niður og
gera lítið úr fólki með áreitni í formi
kynferðislegra athugasemda, snert-

Fyrirtækjalausnir
Vodafone
„Í okkar alþjóðlega umhverfi er mikilvægt
að vera í öflugu síma- og netsambandi.
Þar höfum við reitt okkur á þjónustu
Vodafone með góðum árangri.“
Gunnar Már Sigurfinnsson
framkvæmdastjóri Icelandair Cargo

Mikilvægt samband
við umheiminn

Nánar á: vodafone.is/fyrirtaeki
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Forystusauðir funda á Davos-ráðstefnunni

Hætta hjá LEX
lögmannsstofu
Tveir af færustu
lögmönnum
LEX lögmannsstofu, Aðalsteinn
Egill Jónasson
og Ásgerður
Ragnarsdóttir, hættu
störfum hjá stofunni um
áramót. Aðalsteinn tók til starfa sem
dómari við Landsrétt og þá var Ásgerður skipuð í embætti héraðsdómara í ársbyrjun. Ljóst er að brotthvarf
tvímenninganna er mikil blóðtaka
fyrir LEX, eina stærstu lögmannsstofu
landsins. Aðalsteinn hóf fyrst störf hjá
LEX árið 1992 og starfaði hjá stofunni
sem eigandi með hléum. Ásgerður
var ráðin til LEX árið 2008 en á síðustu
árum hefur hún verið einn helsti málflytjandi stofunnar á sviði eigna- og
auðlindaréttar.

Ráðgjafi
Heimavalla
Jón Ingi Árnason,
sem starfaði áður
í markaðsviðskiptum Kviku
fjárfestingarbanka,
hefur að undanförnu veitt Heimavöllum, stærsta leigufélagi
landsins, ráðgjöf við fjármögnun.
Eins og kunnugt er, þá er stefnt að
skráningu félagsins á hlutabréfamarkað í mars næstkomandi. Áður
en Jón Ingi hóf störf hjá forvera Kviku,
Straumi, árið 2015 var hann sjóðstjóri
hjá Landsbréfum frá árinu 2013. Þar
áður, frá árinu 2009 til 2013, var Jón
Ingi meðeigandi, ásamt Jóni Eggerti
Hallssyni, J Bond Partners þar sem
hann veitti meðal annars fyrirtækjum
og stofnunum ráðgjöf vegna fjármögnunar og viðskipta með skuldabréf. Einnig hefur hann starfað sem
forstöðumaður skuldabréfamiðlunar
Íslandsbanka.

Oddgeir til HÍ
Oddgeir Ágúst
Ottesen hagfræðingur hefur
tekið til starfa hjá
Hagfræðistofnun
Háskóla Íslands.
Oddgeir hefur
síðustu ár rekið ráðgjafarfyrirtækið Integra ráðgjöf, en auk þess
hefur hann meðal annars starfað sem
aðalhagfræðingur IFS greiningar, hjá
fjármálastöðugleikasviði Seðlabanka
Íslands og Fjármálaeftirlitinu. Oddgeir
var einnig varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins á árunum 2013 til 2016.

Efnahagsráðstefnan í Davos í Sviss, World Economic Forum, var sett á mánudag með formlegum hætti. Þar koma saman helstu þjóðarleiðtogar og forstjórar
heims og ræða þau tækifæri og ógnanir sem viðskiptaheimurinn stendur frammi fyrir um þessar mundir. Búist er við því að órói í alþjóðastjórnmálum
verði aðalumræðuefnið í ár og beinist athygli fjölmiðla einna helst að þátttöku Donalds Trump en hann mun flytja ávarp á föstudag. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Um hlutabréfavísitölur
Þorlákur Helgi
Hilmarsson
sjóðstjóri hjá
Júpiter

Hlutabréfavísitalan sem gjarnan er
notuð við samanburð ávöxtunar á
Íslandi er OMXI8GI vísitalan sem
Kauphöllin birtir. Í grunninn
samanstendur vísitalan af þeim
átta fyrirtækjum sem hafa hæsta
veltu í þingviðskiptum síðustu sex
mánuði. Flotleiðrétt markaðsvirði
ákvarðar síðan vægi hvers félags.
Hér er verið að styðjast við reglur
á Norðurlöndum en þar eru þingviðskipti um 90% af öllum heildarviðskiptum en einungis rúm 33%
á Íslandi. Á Aðallista NASDAQ
OMX Iceland eru 16 félög skráð
en einungis átta félög sem mynda
vísitöluna hverju sinni. Vísitalan
hefur jafnframt átt það til að útiloka eða yfirvigta ákveðnar atvinnugreinar, t.d. eru þrjú tryggingafélög

á markaðnum en engin í núverandi
vísitölu. Þá vega fasteignafélög um
26% af núverandi vísitölu en voru
0% áður en Reitir fóru á markað.
Einnig duttu Hagar einu sinni út
úr vísitölunni þegar félagið var
með 9. hæstu þingviðskiptin en á
þeim tíma var félagið með 7. hæstu
heildarviðskiptin og 5. stærsta félagið í kauphöll. Ætla mætti að stærsti
smásöluaðili á Íslandi ætti heima í
vísitölunni.
Í dag vegur Marel um 41% og Icelandair um 14% í OMXI8GI. Þessi
tvö félög vega því 55% í vísitölunni
en þegar hæst var vógu þau um
61,5%. Slíkt getur seint talist góð
dreifing og ef horft er til helstu vísitalna erlendis virðist þetta vera einsdæmi. Stærsta einstaka eign er tæp
4% í S&P 500 en í Vestur-Evrópu er
stærsta eign úrvalsvísitalna almennt
á bilinu 10-20%.
Það er mikilvægt að vísitala sé vel
dreifð, endurspegli markaðinn, sé
fyrirfram skilgreind og fjárfestanleg. OMXI8GI vísitalan getur hvorki
talist vel dreifð né endurspeglar hún
markaðinn vel. Einnig geta fjárfestingasjóðir ekki fylgt þeirri vísitölu, þar sem fjárfestingaheimildir
þeirra heimila einungis fjárfestingu

Hlutabréfavísitala Júpíters
Júpíter rekstrarfélag hefur búið til
vel dreifða vísitölu sem vænta má
að muni skila góðri áhættuleiðréttri ávöxtun frekar en að einblína
á vísitölu sem hefur sögulega skilað
hvað hæstri ávöxtun. Til að endurspegla markaðinn sem best eru öll
félög á Aðallista NASDAQ OMX
Iceland sem eru með viðskiptavakt
gjaldgeng í vísitöluna. Vægi einstakra bréfa er síðan ákvarðað með
því að reikna út markaðsvirði hvers
útgefanda og heildarveltu síðustu 12
mánuði í lok síðasta viðskiptadags
í febrúar og í ágúst. Hvort tveggja
vegur 50% í vísitölunni en hámarks
vægi hvers félags við endurstillingu
er 15% og er mismuninum síðan
dreift hlutfallslega á aðra útgef-

endur. Aðferðin er endurtekin þar
til enginn útgefandi hefur hærra
vægi en 15%.
Í desember 2017 hóf Júpíter
rekstrarfélag rekstur á verðbréfasjóði sem fylgir eignasamsetningu
Hlutabréfavísitölu Júpíters. Sjóðurinn er ætlaður þeim sem vilja fjárfesta til lengri tíma í hlutlausri stýringu með góðri dreifingu og litlum
kostnaði. Með hlutlausri stýringu
er átt við að við stýringu hafi sjóðstjóri ekki skoðun á markaðsverði
félaganna. Slík aðferðarfræði er
sprottin upp úr þeirri hugmyndafræði að markaðurinn sé skilvirkur
í þeim skilningi að erfitt sé að komast að því hvort sannvirði félaga sé
frábrugðið markaðsverði þeirra og
því sé erfitt að ná hærri ávöxtun en
markaðurinn. Jafnframt lágmarka
vísitölusjóðir mannlegar hugsunar- og tilfinningarlegar villur við
stýringu. Einnig er hægt að nota
sjóðinn sem grunnfjárfestingu en
yfirvigta heildarhlutabréfasafnið
með því að kaupa stök hlutabréf
sem fjárfestirinn telur að séu undirverðlögð. Eina fría máltíðin í fjárfestingum er eignadreifing þar sem
hún getur minnkað áhættu án þess
að hafa áhrif á vænta ávöxtun.

markvisst verið dreginn fram og
byggt á honum við skipulag og
þróun þeirra. Það er gert með því
að kortleggja og greina sérkenni,
sjálfsmynd og anda svæða og nýta
sem hráefni og grunn fyrir stefnumótun, skipulag, markaðssetningu
og vöruþróun í þjóðgarðinum eða
verndarsvæðinu og nærsvæðum.
Jafnframt verður til nauðsynlegur grunnur til að móta sterkt
staðarmark (e. brand) sem lýsir
þeirri upplifun sem þjóðgarðurinn og nærsvæðið býður, út frá sérkennum í umhverfi og menningu
og þeirri þjónustu sem er í boði.

Með yfirsýninni sem þannig fæst
yfir fjölbreytni náttúru og menningar og þá ólíku upplifun sem
njóta má á svæðinu í heild, þá opnast augun fyrir nýjum tengingum
og tækifærum, íbúum og atvinnulífi til framdráttar.
Staðarmark sem byggir á
sérkennum svæðis getur einnig
styrkt sjálfsmynd og stolt heimamanna og ýtt undir samstöðu við
þróun og eflingu byggðar. Þannig
má með þjóðgarði eða verndarsvæði byggja undir heillavænlega
þróun í sátt við náttúru og nærumhverfið.

yfir 20% hjá einum útgefanda en að
hámarki 35%.
Fjárfestingasjóðir og lífeyrissjóðir bera sig margir hverjir saman
við OMXI8GI vísitöluna en þegar
ákveðin félög vega svona þungt í
vísitölunni er hætta á að sjóðirnir
reyni frekar að faðma vísitöluna
en huga að áhættudreifingu. Óskilvirk vísitala getur því leitt til meiri
áhættusækni.

Er efnahagslegur ábati af þjóðgörðum?
Halldóra
Hreggviðsdóttir
framkvæmdastjóri
ráðgjafafyrirtækisins Alta og
FKA-félagskona

Efnahagsleg áhrif þjóðgarða á Íslandi
var viðfangsefni Jukka Siltanen í mastersritgerð hans við Háskóla Íslands
2017. Þar kemur fram að efnahagsleg
áhrif Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls séu
um 3,9 milljarðar króna á ári og þar
af séu staðbundin efnahagsleg áhrif

um 1,7 milljarðar. Tengja megi 700
störf og yfir 900 milljónir í beinum
sköttum við eyðslu gesta í tengslum
við heimsóknir í garðinn og að hlutfall efnahagslegra áhrifa miðað við
kostnað sé 58:1.
Niðurstöðurnar koma ekki á
óvart, því svipaðar sögur um efnahagslegan ábata af þjóðgörðum og
verndarsvæðum hafa heyrst víðar. Í
nýlegri rannsókn um efnahagslegan
ábata bandarískra þjóðgarða eftir
Cathrine Cullinane Thomas og fleiri
kemur fram að gestir þjóðgarða hafi
veruleg jákvæð efnahagsleg áhrif á
nærsamfélag þeirra.

Hlutverk þjóðgarða og annarra
verndarsvæða hefur þróast mikið
undanfarna áratugi. Við skipulag
fyrstu þjóðgarðanna var búseta
fólks iðulega ekki leyfð og þannig urðu þeir eylönd, án tengsla við
fólkið í landinu. Þetta hefur breyst
og nú er lögð áhersla á að uppbygging þeirra sé samvinnuverkefni
íbúa, stjórnvalda, landeigenda,
atvinnulífs og annarra sem hagsmuna eiga að gæta.
Best hefur tekist til við atvinnusköpun og samfélagslega uppbyggingu verndarsvæða og þjóðgarða
þar sem „staðarandi svæðis“ hefur

MARKAÐURINN
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Stjórnarmaðurinn
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Nýir eigendur Fákasels

22.01.2018

mikinn taprekstur. Félagið var áður í eigu
Félagið Á Ingólfshvoli ehf. hefur keypt jörðina
sjóðsins ITF 1, sem er í eigu Icelandair
Ingólfshvol í Ölfusi og allar eignir Fákasels
sem rak samnefndan hestagarð. Stendur
Group, Landsbankans og sjö lífeyrissjóða.
vilji nýrra eigenda til þess að byggja
Nýir eigendur Fákasels eru félögin
upp blómlega starfsemi á sviði hesta- og
Fylkir og Sjónver. Bryndís Anna
ferðamennsku en meðal annars er gert ráð
Brynjarsdóttir á Fylki og athafnamaðurinn
fyrir uppbyggingu gistirýma á jörðinni.
Þóroddur Stefánsson á 96 prósenta hlut í
Andrés Pétur Rúnarsson mun veita Eiríkur Óli Árnason Sjónveri. Eiríkur Óli Árnason, fyrrverandi
verkefninu forstöðu.
forstöðumaður hjá Frjálsa fjárfestingarbankanum,
Hestagarðinum var lokað í febrúar 2017 eftir
er stjórnarformaður Á Ingólfshvoli. – kij

Er ekki allt í lagi þó
að eitthvað af
útgerðarfyrirtækjunum
fari á hausinn og við
leitum í hagkvæmasta
reksturinn þannig að
þjóðin fái á endanum
afgjaldið?
Logi Einarsson, formaður Samfylkingarinnar

Góðir og
slæmir peningar
Arion banki hefur nú látið þau boð
út ganga til skiptastjóra að bankinn
hyggist ganga að veðum sínum í
eignum United Silicon. Bankinn
hyggst með öðrum orðum setja upp
nýtt félag utan um eignirnar og freista
þess að annast rekstur þeirra og
væntanlega sölu síðar meir. Nú liggur
fyrir að afskriftir Arion vegna United
Silicon hafa nú þegar numið fjórum
milljörðum. Heildarframlag bankans
til verkefnisins er sagt hafa verið um
átta milljarðar króna. Þá eru ótaldar
þær 200 milljónir sem það kostaði
bankann mánaðarlega að halda
félaginu í rekstri á meðan á greiðslustöðvun stóð. Ef sú tala stenst má
áætla að milljarður til viðbótar hafi
farið til verkefnisins með þeim hætti.
United Silicon hlýtur að hafa átt talsverðar eignir. Helstar eru væntanlega
verksmiðja félagsins og tengdar fasteignir og ýmis tæki og tól. Þar vega
brennsluofnar væntanlega þyngst.
Nú liggur hins vegar fyrir að allt
gekk á afturfótunum í starfseminni.
Verksmiðjan hefur ekkert framleitt
svo mánuðum skiptir og slökkt var á
brennsluofnunum fyrir löngu. Eins
og frægt er orðið var verksmiðjan
byggð á skjön við byggingarreglugerðir. Framleiðslan stóðst heldur
enga umhverfisstaðla, íbúar töldu sig
finna til óþæginda vegna starfseminnar og Umhverfisstofnun ákvað
að endingu að ekki mætti hefja framleiðslu að nýju fyrr en heildstæðar
endurbætur hefðu verið gerðar. Fyrir
liggur að slíkar endurbætur myndu
taka einhver ár.
Arion hefur væntanlega tvo kosti
á borðinu; annaðhvort að selja
eignir United Silicon í stykkjatali
eða freista þess að hefja reksturinn
að nýju og selja eignir og rekstur
síðar meir. Vonandi hefur bankinn
unnið betri greiningarvinnu í þeim
efnum en hann gerði á sínum tíma
þegar ákveðið var að fjármagna
United Silicon. Þeir vita sem hafa
brennt sig að það getur verið erfitt að
setja endapunktinn við slæma fjárfestingu. Það er ekki nema mannlegt
að viðurkenna ekki ósigur fyrr en í
fulla hnefana. Vitaskuld óttast forsvarsmenn bankans frekari afskriftir
vegna United Silicon, og þeir eru
væntanlega sömuleiðis hræddir við
eftirmælin ef sagt er staðar numið á
þessum tímapunkti.
Þeirra vegna, og okkar skattgreiðenda
sem eigum hlut í bankanum, skulum
við vona að bankinn haldi nú ekki
áfram að henda góðum peningum
á eftir slæmum. Stundum er nefnilega bæði skynsamlegra og ódýrara,
að hnýta lokahnútinn, viðurkenna
ósigur og halda áfram veginn.

Jafnlaunavottun hjá PwC

Sanngjörn laun
fyrir sömu vinnu
Margvíslegur ávinningur hlýst af því að jafna stöðu og kjör kynja fyrir vinnustaði og vinnumarkaðinn í heild.
PwC býður upp á heildstæða þjónustu í launamálum og jafnlaunavottun. Við búum yfir áralangri reynslu
og lausnum sem virka.
Jafnlaunavottun

Launastefna og
starfaflokkun

Aðstoð og ráðgjöf vegna
umsókna fyrirtækja og
stofnana um Jafnlaunavottun skv. ÍST 85.

Ráðgjöf um launafyrirkomulag og uppbyggingu kaupaukakerfis.
Útfærsla á launastefnu
og starfaflokkun eftir
inntaki starfa.

Jafnlaunaúttekt
og Réttlaunalíkan
Mæling á launamuni
karla og kvenna. Frávikagreining á launum
innan starfaflokka.
Ráðgjöf um launabreytingar.

Markaðslaunavöktun
Árlegt launaviðmið fyrir
markaðslaun á Íslandi.
Gögn um 150 tegundir
starfa hjá 20.000 launþegum.
Launaviðmið eftir atvinnugreinum og sérsniðnum
forsendum.

PwC | Skógarhlíð 12 | 105 Reykjavík | Sími 550 5300 | www.pwc.is
PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar,
endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem skilgreinir
sig sem þekkingarfyrirtæki sem aðstoðar viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn.
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Fasteignir

Atvinna

Auðun Ólafsson
audun@husaskjol.is
Löggiltur fasteignasali
S: 894 1976

O

SMIÐIR -- VERKAMENN
SMIÐIR
VERKAMENN– -MÚRARAR
MÚRARAR
– LAGERSTARFSMENN

Erum
vana smiði,
Erum
meðmeð
vana smiði,verkamenn,
verkamenn,
og pípara
múrara, píparamúrara
og lagerstarfsmenn
sem eru
klárir
í mikla
sem eru
klárir í mikla
vinnu.vinnu.

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 894 1976
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HANDAFL STARFSMANNAVEITA
s. 780
HANDAFL
EHF
s. 777
2 1444
333
Digranesvegur 16

Verð: 53.500.000

Opið hús í dag miðvikudaginn 24.janúar milli kl. 17:30-18:00
Björt og falleg 4ra herbergja hæð við Digranesveg 16. Eignin er 141,8 fm
sem skiptist í 109,3 fm íbúð, 27 fm bílskúr og geymslu í sameign sem er 5,5
fm. Frábær eign miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu þar sem er stutt í alla
helstu þjónustu. Glæsilegt útsýni Verð 53,5 mkr
WWW.HUSASKJOL.IS

HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS

WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

Tilkynningar

Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.

Reykjavíkurborg
Efnisvinnslusvæði við Álfsnesvík
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóraVinnslusvæði fyrir ómenguð jarðefni, landfylling og höfn

r

Tilkynningar

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta
á fiskveiðiárinu 2017/2018 sbr. reglugerð
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa
nr. 604, 3. júlí 2017

Þann 18. janúar 2018 samþykkti Borgarráð Reykjavíkur verkefnislýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar
á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030 og gerð deiliskipulags er varðar mögulegt efnisvinnslusvæði við
Álfsnesvík.
Með vísan til 1. mgr. 30. gr. og 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og laga nr. 105/2006 um
umhverfismat er verkefnislýsingin lögð fram til kynningar og umsagnar (sjá reykjavik.is og adalskipulag.
is). Verkefnislýsing er nú endurauglýst en var áður kynnt í nóvember 2017. Breytingar frá fyrri útgáfu
eru skáletraðar
og grálitaðar.
Óskað er eftir því að athugasemdum við verkefnislýsinguna verði komið á
Skrifstofa
borgarstjóra
framfæri á netfangið skipulag@reykjavik.is fyrir 20. febrúar 2018. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta
snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

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

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna í
neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 24/2018 í
Stjórnartíðindum
Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til fiskiskipa
fyrir:
Tálknafjörð
Dalvíkurbyggð (Dalvík, Árskógssandur og Hauganes)
Grýtubakkahrepp
Langanesbyggð (Þórshöfn og Bakkafjörður)
Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu stofnunarinnar
(fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur einnig aðgengilegar.
Umsóknarfrestur er til og með 7. febrúar 2018.
Fiskistofa, 23. janúar 2018 .

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra

Stefna um veitinga- og gististaði

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 18.janúar 2018, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030, varðandi almennar heimildir um veitinga- og gististaði.
Í breytingunni felst endurskoðun og uppfærsla á almennum ákvæðum um veitinga- og gististaði á
öllum landnotkunarsvæðum borgarinnar, vegna breytts lagaumhverfis. Einnig eru gerðar breytingar á
ákvæðum fyrir einstök svæði, m.a. svæði M1c í miðborginni. Ennfremur nær breytingin til endurskoðunar
Borgarverkfræðingur
á skilgreiningum
aðalgatna og nærþjónustukjarna.

Skrifstofa
Tillagan
var kynnt borgarstjóra
í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á aðalskipulagi.
Aðalskipulagstillagan var auglýst á tímabilinu frá 25. október 2017 til og með 6. desember 2017. Tíu
athugasemdir bárust við aðalskipulagstillöguna á auglýsingatímanum en auk þess lágu fyrir athugasemdir
og umsagnir sem voru til umfjöllunar í vinnsluferli tillögunnar. Formlegar athugasemdir og umsagnir leiða
ekki til efnislegra breytinga á tillögunni en gerðar voru nokkrar lagfæringar á framsetningu við lokaafgreiðslu
hennar. Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.

Þeir sem óska frekari upplýsinga og að nálgast einstök í gögn í málinu geta snúið sér til umhverfis- og
skipulagssviðs
Reykjavíkurborgar (skipulag@reykjavik.is).
Borgarverkfræðingur
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

Aflamark Byggðastofnunar
– boð um samstarf á Bakkafirði,
Drangsnesi og Hrísey
Byggðastofnun auglýsir eftir samstarfsaðilum um nýtingu
viðbótaraflaheimilda á Bakkafirði í Langanesbyggð, Drangsnesi í
Kaldrananeshreppi og Hrísey í Akureyrarbæ. Um er að ræða 100
þorskígildistonn á hverjum stað vegna fiskveiðiársins 2017/2018.
Um úthlutun og ráðstöfun aflamarksins gilda ákvæði reglugerðar
nr. 643/2016.
Nánari lýsingu á verkefninu er að finna á vef Byggðastofnunar
www.byggdastofnun.is.
Umsóknir skal senda til Byggðastofnunar, á netfangið
postur@byggdastofnun.is fyrir kl. 12:00 fimmtudaginn 8. febrúar
2018.
Nánari upplýsingar veitir Sigurður Árnason sérfræðingur
á þróunarsviði.

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

Hagdeild

Borgarverkfræðingur

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
Hagdeild

Borgarverkfræðingur
Dagvist barna
www.hagvangur.is

postur@byggdastofnun.is
Sími: 455 54 00

Fax: 455 54 99

byggdastofnun.is

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

Elsku sonur okkar,

Ziyu Duan

Jón Andrésson

fæddur 20. júní 1996,

sem lést 15. janúar verður jarðsunginn
frá Digraneskirkju fimmtudaginn
25. janúar kl. 14.00.

lést á Landspítalanum þann
12. janúar sl. Minningarstund verður
haldin í bænhúsi Fossvogskirkju
fimmtudaginn 25. janúar kl. 14.00.

rennismiður,

Guðríður Ólöf Kjartansdóttir
Gísli Jónsson
Kjartan Jónsson
Valdís Magnúsdóttir
Guðný Jónsdóttir
Birgir Svan Símonarson
Lárus Þór Jónsson
Lilja Björk Jónsdóttir
Guðrún Elísabet Jónsdóttir
Bjarni Gíslason
Andrés Jónsson
Iða Brá Vilhjálmsdóttir
afabörn og langafabörn.

Xiaoping Duan

Huaying Ding

Jóns Kr. Ingólfssonar
Bárustíg 2, Sauðárkróki.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á
Deild 2 á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Sauðárkróki.
Regína Magnúsdóttir
Magnús Jónsson
Karitas R. Sigurðardóttir
Jónína Inga Jónsdóttir
Kristján Óli Jónsson
Helgi Jón Jónsson
Inga Hjördís Aðalbjarnardóttir
Halldór Jónsson
Rósa María Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

fyrrv. skipstjóri og
útgerðarmaður frá Varmadal,
lést á Hraunbúðum í Vestmannaeyjum
16. janúar sl. Útför fer fram í Landakirkju
laugardaginn 27. janúar nk. kl. 14.

lést á krabbameinsdeild Landspítalans
við Hringbraut laugardaginn 13. janúar.
Útförin fer fram frá Bústaðakirkju föstudaginn
26. janúar kl. 13.00. Blóm og kransar eru afþakkaðir,
en þeim sem vilja minnast Stefáns er bent á að styrkja
Slysavarnafélagið Landsbjörg.
Guðríður Stefánsdóttir
Guðmundur Ágúst Ingvarsson
Hrafn Stefánsson
Sonja I. Einarsdóttir
Örn Stefánsson
Ólöf Stefánsdóttir
barnabörn og langafabörn.

Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

andaðist á Hrafnistu í Hafnarfirði
18. janúar sl. Útförin fer fram frá
Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn
29. janúar kl. 15.00.
Kristinn Arnar Jóhannesson
Björg Leifsdóttir
Ármann Jóhannesson
Gunnvör S. Karlsdóttir
Anna Kristín Jóhannesdóttir
Gústav Garðarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir en þeim sem
vilja minnast hans er bent á Hollvinasamtök Hraunbúða,
kt. 420317-0770, reikn. 0582-26-200200.
Guðfinna Sveinsdóttir
Ásgeir Þorvaldsson
Margrét Sveinsdóttir
Guðmundur Guðmundsson
barnabörn og langafabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,
bróðir, mágur og afi,

Steingrímur Eiríksson
hæstaréttarlögmaður,

Elskuleg eiginkona mín,
móðir okkar, dóttir, systir,
mágkona og tengdadóttir,

Sigríður Hrólfsdóttir
varð bráðkvödd í Frakklandi
laugardaginn 6. janúar. Útför hennar fer
fram frá Hallgrímskirkju föstudaginn 26. janúar
kl. 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir.

verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju
föstudaginn 26. janúar klukkan 11.00.
Harpa Sigríður Steingrímsdóttir Ólafur Karel Jónsson
Helga Ína Steingrímsdóttir
Bjarki Ólafsson
María Ellen Steingrímsdóttir
Lilja Eiríksdóttir
Bragi Líndal Ólafsson
Eva Eiríksdóttir Ditto
Michael Ditto
og barnabörn.

Gunnar Sverrisson
Halldór Árni Gunnarsson
Sverrir Geir Gunnarsson
Þórunn Hanna Gunnarsd.
Halldóra Sveinbjörnsd.
Þóra Hrólfsdóttir
ttir
Tómas Kristjánsson
Halldóra Hrólfsdóttir
Pétur S. Waldorff
Sverrir Gunnarsson
Sigríður H. Gunnarsdóttir
Lára Sverrisdóttir
ttir
Jón Höskuldsson
og aðrir aðstandendur.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Jón Ingi Sigursteinsson

múrari og landgræðslumaður,
áður til heimilis að Gróf,
Öldugötu 4 í Hafnarfirði,
andaðist þriðjudaginn 16. janúar. Jarðsungið verður frá
Fríkirkjunni í Hafnarfirði 2. febrúar kl. 13.00.

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Andrés Magnússon

Jónína Sigrún Sturlaugsdóttir

lést þann 20. desember sl. á
hjúkrunarheimilinu Skógarbæ.
Útför hennar hefur farið fram í kyrrþey.
Sérstakar þakkir til starfsfólksins
á Skógarbæ fyrir góða umönnun.
Blessuð sé minning hennar.

Stefán Níels Stefánsson

Hraunvangi 7, Hafnarfirði,

Sveinn Valdimarsson

Ástkær móðir okkar,
amma, langamma og langalangamma,

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,

Jóhannes Sævar Magnússon
Ástkær faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

MIÐVIKUDAGUR

Guðrún Óladóttir
Hrönn Sveinsdóttir
Snorri Jóhannsson
barnabörn, barnabarnabörn og makar.

(Númi)
rafverktaki,
Bólstaðarhlíð 41, Reykjavík,

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og velvild við andlát
eiginmanns míns, föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

24. JANÚAR 2018

Aðalheiður Jónsdóttir
Halldóra Jónsdóttir

Dagfinnur Smári
Sigurbjörn Rafn Úlfarsson
Steinvör Þorleifsdóttir
Stefán Rafn, Kristín Jóna og Þórhildur

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Sigurþór Tómasson
verkfræðingur,

sem lést á Hrafnistu í Hafnarfirði
19. janúar verður jarðsunginn frá
Vídalínskirkju í Garðabæ 25. janúar kl. 13.
Ruth Ragnarsdóttir
Ragnhildur L. Conradt-Eberlin Carsten Conradt-Eberlin
Tómas Sigurþórsson
Kristinn Sigurþórsson
Guðrún Kristjánsdóttir
barnabörn.

Auður Eiríksdóttir
á Glitstöðum,

sem lést 17. janúar verður jarðsungin
frá Reykholtskirkju laugardaginn
27. janúar kl. 11.00.
Sigurjón Valdimarsson
Guðrún Sigurjónsdóttir
Eiður Ólason
Katrín Sigurjónsdóttir
Haukur Snorrason
Valdimar Sigurjónsson
Sigrún Guðmundsdóttir
og fjölskyldur.

Elskulegur faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Þór Elísson

skipstjóri,
Laugarnesvegi 89,
lést á Landspítalanum í Fossvogi
miðvikudaginn 17. janúar sl.
Útförin fer fram frá Áskirkju mánudaginn
29. janúar nk. kl. 13.00.
Elín Þórsdóttir
Magnús Guðmundsson
Guðrún Þórsdóttir
Eðvald Eðvaldsson
Rósa Björg Þórsdóttir
Arnar Gestsson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Jón Þorleifsson

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk
föstudaginn 19. janúar sl.
Útför fer fram í Fossvogskirkju
fimmtudaginn 25. janúar kl. 15.00.
Unnur Halldórsdóttir
Anna Pálína Jónsdóttir
Hörður Sigurðsson
Halldór Þór Jónsson
Anna Valgarðsdóttir
Hulda Hrönn Jónsdóttir
Ragnar Ragnarsson
Jóna Bára Jónsdóttir
barnabörn og langafabörn.

Daltúni 2, Kópavogi,

lést í faðmi fjölskyldunnar mánudaginn
15. janúar á líknardeild Landspítalans í
Kópavogi. Hann verður jarðsunginn frá
Kópavogskirkju föstudaginn 26. janúar kl. 13.00.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Ljósið.
Guðrún Brynjólfsdóttir
Hildur Brynja Andrésdóttir
Egill Örn Petersen
Linda Mjöll Andrésdóttir
Páll Jakobsson
Linda María, Guðrún Lilja og Róbert Nökkvi
Jakob Felix og Andrea Arna

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

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

JANÚAR

2018

GÓÐ
ÞJÓNUSTA
ÆÐ
OG HAGST
KJÖR Á
SKOÐUNUM

ÖRUGGUR BÍLL OG FERÐIN
VERÐUR ÁNÆGJULEGRI

Vertu með allt á hreinu á nýskoðuðum bíl frá Frumherja
IS
Vörubílar

Eftirvagnar

Sendibílar

Hestakerrur

Hópbílar

Fólksbílar/jeppar

BIFREIÐASKOÐUN
UM ALLT LAND

Felli -og hjólhýsi

Mótorhjól

Tjaldvagnar/kerrur

OR 771

Mundu að aftasti stafurinn í
bílnúmerinu þínu táknar þann mánuð
sem mæta á með bílinn í skoðun.

STARFSMENN FRUMHERJA SKOÐA BÍLA
Á 30 STÖÐUM UM LAND ALLT, ÞAR AF ERU
7 STÖÐVAR Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU
Á ökutækjasviði Frumherja hf. er almennum skoðunum sinnt,
s.s. aðalskoðunum, endurskoðunum, breytingaskoðunum,
ástandsskoðunum og tjónaskoðunum. Einnig sinnir ökutækjasvið
skráningarstarfsemi vegna ökutækja, t.d. móttöku eigendaskiptatilkynninga, og veitir tæknilega þjónustu. Nánari upplýsingar er
að finna á vefsíðu okkar frumherji.is

www.frumherji.is

Sími: 570 9090 · Netfang: frumherji@frumherji.is · www.frumherji.is
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

Miðvikudagur

ÞRAUTIR

24. JANÚAR 2018

MIÐVIKUDAGUR

Norðaustan hvassviðri eða stormur
í dag og mjög
hvassar vindhviður
undir Vatnajökli,
en heldur hægari
suðvestan til. Snjókoma norðan og
austan til, en yfirleitt þurrt á Suðurog Suðvesturlandi.
Vægt frost inn til
landsins, en annars
hiti um frostmark.
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LÁRÉTT
1. ráðagerðir
5. magur
6. spil
8. prentun
10. átt
11. fát
12. mót
13. rándýr
15. prinsipp
17. álpast
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Sigurbjörn Björnsson (Fjölni)
átti leik gegn leik pólska stórmeistaranum Artur Jakubiec
(Víkingaklúbbnum).
Hvítur á leik
31. Bxa5! Hf6 (31. … Hxa5
32. Hd8+ Bxd8 33. Hbxd8+ með
yfirburðartafli). 32. H1d7 og
hvítur vann skákina allnokkru
síðar.
www.skak.is:

3

5

8

9

7

1

6

4

2

4

8

9

6

5

1

2

7

3

2

5

9

3

4

8

7

6

1

5

3

2

1

8

7

9

6

4

6

2

4

1

8

7

9

3

5

9

2

6

4

3

7

1

5

8

8

4

9

3

6

2

5

7

1

9

7

1

2

3

5

6

4

8

3

8

7

6

5

1

9

4

2

7

6

1

4

5

9

2

8

3

8

3

5

4

6

9

7

1

2

5

1

4

8

2

9

6

3

7

1

8

5

7

4

6

3

2

9

3

9

8

5

4

6

1

2

7

8

3

1

9

6

4

2

7

5

2

7

3

5

9

8

4

1

6

5

4

2

7

1

3

8

9

6

6

4

2

1

7

5

3

8

9

4

9

6

2

1

3

7

5

8

7

1

6

8

9

2

3

5

4

7

9

5

2

8

3

4

1

6

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.

Pondus

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1. brugg, 5. rýr, 6. ás, 8. útgáfa, 10. na, 11.
fum, 12. form, 13. otur, 15. lögmál, 17. flana.
LÓÐRÉTT: 1. brúnkol, 2. rýta, 3. urg, 4. gáfur, 7. sammála, 9. áforma, 12. fugl, 14. töf, 16. án.

9

Gunnar Björnsson

Skák

2

LÓÐRÉTT
1. mókol
2. hrína
3. ískur
4. vit
7. samþykkur
9. ráðgera
12. spjátrungur
14. frestur
16. utan

Eftir Frode Øverli

Sorrí, Brilló, ég
verð að sleppa
þessum leik, ég
er kominn með
magapestina.

Allt í góðu,
Lárus.

Þá spilar þú
bara seinni
hálfleik.

Njóttu þess að fara
í sund / sjósund

Helst ekki, Eiríkur.
Ég get spilað. Ég tek enga sénsa
með hjartatruflanirnar.
Ég er ekki Nei, en ég fæ
með hjarta- þær þegar
truflanir. þú spilar.

Verndaðu eyrun með Ear Band-It Ultra
eyrnaböndum og eyrnatöppum

Gelgjan
Er dóttir þín búin
að ákveða með
háskóla, Biggi?

Fyrirbyggjandi vörn gegn eyrnabólgu
og nauðsynlegt fyrir þá sem eru með
rör í eyrum eða viðkvæm eyru.
Til í þremur stærðum.

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jebb.
Borgaði
skólagjöldin í
dag.

Þetta var gríðarlega erfið ákvörðun.

Hei! Til hamingju!
Takk.

Fæst í apótekum,
barnavöruverslunum
og Útilíf

Barnalán

Fréttablaðið eykur þjónustu sína.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið:

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ókei, þú mátt ekki
fara í tölvuna
það sem eftir er
vikunnar.
Af hverju?

Af því að þessar heimasíður sem þú
fórst á eru óviðeigandi.

Ha?
Hvernig?

Solla, þú getur ekki boðið upp
bróður þinn.
Ég veit það
núna. Hvað
með að gefa
hann bara?

MIÐVIKUDAGUR
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5%



TOTAL FILM

Miðasala og nánari upplýsingar

Meryl Streep og
Tom Hanks í nýrri
stórmynd frá
Steven Spielberg

LOS ANGELES TIMES

MATT DAMON
CHRISTOPH WALTZ
KRISTEN WIIG



2
Sýnd kl. 5.30
ÁLFABAKKA

Sýnd kl. 8, 10.15

Sýnd kl. 7.50, 10.30

LAUGARÁSBÍÓ KYNNIR

NÝ VIÐMIÐ
Í BÍÓUPPLIFUN Á ÍSLANDI

Sýnd kl. 5.30

Sýnd kl. 5.30

DOLBY ATMOS
LUXURY · LASER

THE POST
KL. 5:30 - 8 - 10:30
THE POST VIP
KL. 5:30 - 8 - 10:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 5:50
DOWNSIZING
KL. 5:40 - 8:30 - 10:30
FATHER FIGURES
KL. 8 - 10:30
STAR WARS 2D
KL. 5:20 - 8:30
WONDER
KL. 5:40 - 8

GUARDIAN

enær



KRINGLUNNI

THE POST
KL. 6:30 - 9 - 10:40
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 5:20
STAR WARS 2D
KL. 7:30
THE DISASTER ARTIST
KL. 8 - 10:20
COCO ÍSL TAL
KL. 5:40

KAUPTU BÍÓMIÐANN
Í SAMBÍÓ APPINU

THE POST
KL. 8 - 10:40
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 5:50
12 STRONG
KL. 8 - 10:30
STAR WARS 3D
KL. 5

KL. 8
KL. 10:30
KL. 8

Hvað? Kjarval: Líðandin – la durée
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstaðir
Á sýningunni eru mörg sjaldséð
verk, einkum frá fyrri hluta starfsævi
Jóhannesar Sveinssonar Kjarval
(1885-1972).

hvar@frettabladid.is

24. JANÚAR 2018
Tónlist
Hvað? Brot af því besta – Jónína
Björt og Daníel
Hvenær? 12.00
Hvar? Hof
Hádegistónleikar verða í Hömrum
í Hofi í dag. Eru þeir hluti af 75 ára
afmælisviku Tónlistarfélags Akureyrar. Jónína Björt Gunnarsdóttir
söngkona og Daníel Þorsteinsson
píanóleikari flytja brot af því besta
úr heimi söngleikjatónlistar.
Hvað? Nemendatónleikar
Hvenær? 18.00
Hvar? Söngskólinn í Reykjavík
Nemendur syngja á tónleikum
í Snorrabúð, tónleikasal Söngskólans í Reykjavík. Allir velkomnir
og frítt inn.
Hvað? russian.girls at Hlemmur
Square
Hvenær? 20.00
Hvar? Hlemmur Square
russian.girls spila á Hlemmi Square
í kvöld.
Hvað? Gunnar Hilmarsson Trio
Hvenær? 21.00
Hvar? Dillon, Laugavegi
Hvað? Átta oktettar frumfluttir í
Mengi

Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi, Óðinsgötu
Heildarfrumflutningur
á 8 oktettum eftir Guðmund Stein Gunnarsson.
Höfundur kemur fram ásamt
félögum úr Fersteini og Fengjastrúti: Gunnari Grímssyni, Guðmundi Vigni Karlssyni, Arnljóti
Sigurðssyni, Lárusi H. Grímssyni,
Báru Sigurjónsdóttur og Inga Garðari Erlendsyni.

Viðburðir
Hvað? Jarðskjálftar og eldfjöll til
umræðu
Hvenær? 12.15
Hvar? Náttúrufræðistofa Kópavogs
Í dag mun Kristín Jónsdóttir, hópstjóri náttúruvárvöktunar hjá
Veðurstofu Íslands, kynna náttúruváreftirlit Veðurstofunnar, einkum
er varðar jarðskjálfta og eldfjöll.
Hver er staða virkra eldstöðva í dag
og hvað getur almenningur gert
til að fylgjast með atburðum sem
verða í djúpum jarðar? Á undirsíðum og tenglum Veðurstofunnar má
nálgast fróðleik af margvíslegum
toga um virkni eldstöðvanna og á
hinu eldvirka belti Íslands.
Hvað? Heilsufyrirlestur – Ragga nagli
ræðir heilsuna og Mindful Eating
Hvenær? 17.30
Hvar? Bókasafn Seltjarnarness, Eiðistorgi
Á fyrsta heilsufyrirlestri ársins
kemur Ragnhildur Þórðardóttir
(Ragga nagli) til okkar. Ragnhildur
er klínískur heilsusálfræðingur og
sérsvið hennar er að hjálpa fólki að
öðlast jafnvægi, hugarró og heilbrigt samband við mat, að njóta og

nærast í núvitund (Mindful eating), auk þess
að leggja áherslu á
þjálfun og hreyfingu.
Hvað? Málstofa /
MMD 2018
Hvenær? 18.00
Hvar? Tónmenntaskóli Reykjavíkur
Pólska kammersveitin
Elbląska Orkiestra Kameralna stendur fyrir málþingi
þar sem umræðuefnið verður
kjarninn í starfsemi viðkomandi
tónlistarstofnana og hópa á
Íslandi og í Póllandi. Áhersla
verður lögð á að deila reynslu af
mismunandi aðferðum varðandi
störf þessara stofnana. Málþingið
mun einnig stuðla að því að þátttakendur stækki faglegt og alþjóðlegt tengslanet sitt. Þátttakendur
á málþinginu verða Kammersveit
Reykjavíkur sem leikur með
Elbląska Orkiestra Kameralna á
lokatónleikum Myrkra músíkdaga,
Íslenska óperan, Sinfóníuhljómsveit Íslands, Harpa og Tónskáldafélag Íslands.

Sýningar
Hvað? Myrkraverk
Hvenær? 10.00
Hvar? Kjarvalsstaðir
Á sýningunni eru verk listamanna
sem hafa fengið innblástur úr þjóð-

Hvað? Í hlutarins eðli – skissa að
íslenskri samtímalistasögu [1.0]
Hvenær? 10.00
Hvar? Hafnarhúsið
Efnisheimurinn er viðfangsefni
nokkurra valinna verka úr safneign
Listasafns Reykjavíkur. Náttúrufyrirbæri, manngerðir hlutir og ýmiss
konar efni liggja til grundvallar með
tilliti til eiginleika, eðlis, merkingar
og gildis. Sýningin er hluti nokkurs
konar skissuvinnu Listasafns Reykjavíkur að íslenskri samtímalistasögu.
Hugmyndin er að safnið haldi áfram
að velja verk úr safneigninni og setja
í samhengi tilraunar til að skrifa
listasöguna jafnóðum.

ARGH!!! 100118#4

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Miðvikudagur

Ragnhildur Þórðardóttir
eða Ragga nagli ræðir
heilsu og mataræði í
Bókasafni Seltjarnarness í dag.

Golden globe
verðlaun

BESTI
TI LEIKARINN
LEIK

KEFLAVÍK

THE POST
12 STRONG
THREE BILLBOARDS

sögum og ævintýrum eða skapað
sinn eigin huliðsheim. Hvort tveggja
endurspeglar mannlega tilvist, samskipti, tilfinningar og hugarástand.
Sýningin er uppfull af dularfullum
og spennandi verkum sem kveikja á
ímyndunaraflinu einmitt á myrkasta
tíma ársins.

Tvær afar forvitnilegar sýningar standa yfir á Kjarvalsstöðum um þessar mundir.

NEW YORK POST

NÚMERUÐ SÆTI

EGILSHÖLL

THE POST
KL. 5:30 - 8 - 10:30
ÆVINTÝRI Í UNDIRDJÚPUM ÍSL TAL KL. 5:30
DOWNSIZING
KL. 7:40
FATHER FIGURES
KL. 5:40
STAR WARS 2D
KL. 6 - 9
THE GREATEST SHOWMAN KL. 8 - 10:30
THE DISASTER ARTIST
KL. 10:20
AKUREYRI



HOLLYWOOD REPORTER

Sýnd með íslensku tali

Góða
skemmtun
í bíó
ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD
Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Síðumúla 34 • 108 Reykjavík
Sími 696 5600 • rafsol@rafsol.is

ÚTSALAN
Í FULLUM GANGI
20AF-SL6ÁT0TU%R!

USAR
VAXTALASLUR Í
GREIÐ

*
.
N
Á
12M
LA

A GREIÐS
OG FYRSÍ ATPRÍL!

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

On Body and Soul
Eldfim Ást
The Disaster Artist
Gotowi Na Wszystko Ekstreminator ENG SUB
I, Tonya
Undir Trénu ENG SUB

17:30, 20:00, 22:30
17:30, 22:30
18:00
20:00
20:00
22:15

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

Sýnd kl. 7.50, 10.30

óskarstilnefningar
BESTA MYNDIN
BESTA LEIKKONAN
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Miðvikudagur

DIVORCE
KL. 22:00

Það verður spennandi að sjá hvernig Frances vegnar eftir að hún er
búin að klúðra hjónabandinu og brenna allar brýr að baki sér, eða
hvað? Meinfyndin gamanþáttasería úr smiðju HBO með Söruh Jessicu
Parker í aðalhlutverki.

Magnað

Miðvikudagskvöld
Fáðu þér áskrift á 365.is

JAMIE´S 15
MINUTE MEALS
KL. 19:30

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.

Snýr
Aftur

GREY´S ANATOMY
KL. 20:20

Stórskemmtileg sería þessara vinsælu dramaþátta sem gerast á
skurðstofu á Grey-Sloan spítalanum í Seattle-borg þar sem starfa ungir
og bráðefnilegir skurðlæknar.

LIAR
KL. 21:05

Lokaþáttur

Hörkuspennandi lokaþáttur þar
sem kemur í ljós hver er lygarinn í
þessum ótrúlegu þáttum sem eru
búnir að halda áhorfendum í
heljargreipum!

NASHVILLE

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ

06.05 Transparent
07.00 The Simpsons
07.20 Kalli kanína og félagar
07.45 Tommi og Jenni
08.05 The Middle
08.30 Ellen
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 The Doctors
10.15 Hell’s Kitchen
11.00 Brother vs. Brother
11.45 Grey’s Anatomy
12.35 Nágrannar
13.00 Where To Invade Next
15.00 All Roads Lead to Rome
16.30 The Simpsons
16.55 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen Ný þáttaröð:
Skemmtilegur spjallþáttur með
hinni einu sönnu Ellen DeGeneres
sem fær til sín góða gesti og
slær á létta strengi. Þættirnir eru
með þeim vinælustu í sinni röð
um allan heim enda hefur Ellen
einstakt lag á gestum sínum og
nær að skapa frábært andrúmsloft í salnum sem skilar sér beint
til áhorfenda sem sitja heima í
stofu.
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Ísland í dag
19.10 Sportpakkinn
19.20 Fréttayfirlit og veður
19.25 The Big Bang Theory
19.45 Hversdagsreglur
20.10 The Good Doctor
20.55 The X-Files Glæný þáttaröð með þeim Fox Mulder og
Dana Scully en þau eru áfram eitt
öflugasta teymi innan bandarísku
alríkislögreglunnar þegar kemur
að rannsóknum á dularfullum og
yfirnáttúrulegum fyrirbærum.
Við tökum upp þráðinn þar sem
frá var horfið í síðustu þáttaröð
þegar Miller, sonur Mulders og
Scully, hvarf af yfirborði jarðar á
dularfullan hátt.
21.40 The Blacklist
22.25 Snatch
23.10 Room 104
23.35 Real Time With Bill Maher
Vandaður og hressandi spjallþáttur í umsjón Bills Maher þar
sem hann fer yfir málefni líðandi
stundu með hinum ólíkustu
gestum.
00.30 Burðardýr
01.00 The Sandhamn Murders
01.45 Bancroft
02.35 Shameless
03.30 Peaky Blinders
04.30 All Roads Lead to Rome

18.00 Fresh off the Boat
18.25 Pretty Little Liars
19.10 New Girl
19.35 Modern Family
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Supergirl
21.35 Arrow
22.20 Næturvaktin
22.50 Entourage
23.20 Bob’s Burger
23.45 American Dad
00.35 Modern Family
01.00 Seinfeld
01.25 Friends
01.50 Tónlist

10.45 Madame Bovary
12.40 Experimenter
14.20 The Intern
16.20 Madame Bovary
18.20 Experimenter Dramatísk
mynd frá 2015 með Peter Sarsgaard og Winonu Ryder. Myndin
er byggð er á sögu hins þekkta
geðlæknis Stanleys Milgram, sem
gerði röð róttækra tilrauna um
hegðun fólks árið 1961, þar sem
vilji manna til að fylgja fyrirmælum og gefa rafstuð var prófaður.
Myndin segir frá því þegar Milgram kynnist eiginkonu sinni og
svo hinum umdeildu tilraunum
sem ollu miklu fjaðrafoki.
20.00 The Intern
22.00 You, Me and Dupree
23.50 Ted 2
01.45 Mistress America Gamanmynd frá 2015 sem fjallar um
Tracy sem er ný í New York og
veit lítið um lífið í stórborginni
en til bjargar kemur væntanleg
stjúpsystir hennar, Brooke, sem
er ævintýragjörn og finnst gaman
að skemmta sér.
03.10 You, Me and Dupree

STÖÐ 2 SPORT
09.10 West Ham - Bournemouth
12.00 Brighton - Chelsea
13.40 Messan
15.00 2013 Miami Heat NBA
Championship Film
16.10 Bristol City - Manch. City
17.50 ÍBV - Haukar
19.25 1 á 1
19.50 Arsenal - Chelsea
21.55 Njarðvík - Stjarnan
23.35 Þýsku mörkin

STÖÐ 2 KRAKKAR
07.24 Svampur Sveinsson
07.49 Lalli
07.55 Rasmus Klumpur
og félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Hvellur keppnisbíll
08.37 Ævintýraferðin
08.49 Gulla og grænjaxlarnir
09.00 Stóri og Litli
09.13 Víkingurinn Viggó
09.27 K3
09.38 Mæja býfluga
09.50 Tindur
10.00 Könnuðurinn Dóra
10.24 Mörgæsirnar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveinsson
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur
og félagar
12.00 Strumparnir
12.25 Hvellur keppnisbíll
12.37 Ævintýraferðin
12.49 Gulla og grænjaxlarnir
13.00 Stóri og Litli
13.13 Víkingurinn Viggó
13.27 K3
13.38 Mæja býfluga
13.50 Tindur
14.00 Könnuðurinn Dóra
14.24 Mörgæsirnar
14.49 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveinsson
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur
og félagar
16.00 Strumparnir
16.25 Hvellur keppnisbíll
16.37 Ævintýraferðin
16.49 Gulla og grænjaxlarnir
17.00 Stóri og Litli
17.13 Víkingurinn Viggó
17.27 K3
17.38 Mæja býfluga
17.50 Tindur
18.00 Könnuðurinn Dóra
18.24 Mörgæsirnar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Ljóti andarunginn og ég

Mörgæsirnar
kl. 10.24,
14.24
og 18.24

STÖÐ 2 SPORT 2

KL. 22:30

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

08.50 Football League Show
09.20 Grindavík - Keflavík
10.45 ÍR - KR
12.25 NFL Gameday
12.55 New England Patriots Jacksonville Jaguars
15.15 Philadelphia Eagles Minnesota Vikings
17.50 Njarðvík - Stjarnan
20.05 Njarðvík - ÍR
22.10 ÍBV - Haukar
23.40 Arsenal - Chelsea

YOU, ME AND
DUPREE
KL. 22:00

Sprenghlægileg og rómantísk
gamanmynd með Kate Hudson,
Owen Wilson og Matt Dillon í
aðalhlutverkum.

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

STÖÐ 2

GOLFSTÖÐIN
07.00 Golfing World
07.50 CareerBuilder Challenge
10.50 PGA Highlights
11.45 Abu Dhabi HSBC Golf
Championship
16.15 CareerBuilder Challenge
20.20 Golfing World
21.10 Champions Tour Highlights
22.05 Abu Dhabi HSBC Golf
Championship

RÚV
16.55 Táknmálsfréttir
17.05 Svíþjóð - Noregur
18.50 Krakkafréttir
18.54 Vikinglottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veðurfréttir
19.35 Kastljós og Menningin
20.00 Kaupmannahöfn – höfuðborg Íslands
20.30 Hæpið
21.00 Hyggjur og hugtök – Þjóðernishyggja
21.15 Castle
22.00 Tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 EM í handbolta: Samantekt
22.35 Kjarnakonur í Bandaríkjunum – Konur í Hollywood
23.30 Stjörnustílistar Danmerkur
00.00 Kveikur
00.35 Kastljós og Menningin
00.55 Dagskrárlok

SJÓNVARP SÍMANS
06.00 Síminn + Spotify
08.00 King of Queens
08.25 Dr. Phil
09.05 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
09.45 The Late Late Show with
James Corden
10.25 Síminn + Spotify
13.10 Dr. Phil
13.50 The Great Indoors
14.10 The Fashion Hero
15.05 The Mick
15.25 Man With a Plan
15.50 Ghosted
16.15 Everybody Loves Raymond
16.40 King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
19.00 The Late Late Show with
James Corden
19.45 9JKL
20.10 Wisdom of the Crowd
21.00 Chicago Med
21.50 Bull
22.35 Queen of the South
23.25 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
00.45 Deadwood
01.30 How to Get Away with
Murder
02.15 9-1-1
03.05 Scandal
03.50 Fargo
04.40 Síminn + Spotify

ÚTVARP
365.is

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

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

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

FM 102,9 Lindin
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NOKKUR VERÐDÆMI

Útlitsgallaðar vörur og síðustu eintök með miklum afslætti
Sjónvörp frá Philips, Panasonic og LG á frábærum verðum
Þvottavélar og þurrkarar á frábærum verðum
Philips ryksugur frá 9.995 - allt að 33% afsláttur
Uppþvottavélar með allt að 44% afslætti
Blandarar með allt að 50% afslætti
Whirlpool örbylgjuofnar frá 9.995
Witt spansuðuhelluborð 29.995 – 40% afsláttur
Tvöfaldir LG kæliskápar frá 149.995
65“ Panasonic Snjallsjónvarp 179.990 – 28% afsláttur
Fissler pottar og pönnur með allt að 60% afslætti
Whirlpool barkalausir þurrkarar frá 44.995
Þráðlausir bluetooth hátalarar með allt að 75% afslætti
Alsjálfvirkar DeLonghi kaffivélar frá 39.995

HÁF
AR

TAKMARKAÐ
MAGN
Fyrstur kemur
– fyrstur fær!

OPIÐ!
OPIÐ Á SUÐURLANDSBRAUT VIRKA DAGA
FRÁ 10-18 OG LAUGARDAGA 11-16.

7 VERSLANIR UM LAND ALLT

R

LÍFIÐ
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Leita uppi ætan mat í ruslagámum
Ókjörum af ætum
mat er hent daglega
í matvöruverslunum
að sögn Viktoríu Viktorsdóttur sem hefur
stundað svokallað
„dumpster dive“ í um
ár með umhverfisvernd að leiðarljósi.

útskýrir Viktoría sem fann mikið
af ferskum ávöxtum og grænmeti
í fyrstu ferðinni sinni. Sömuleiðis
fann hún mat sem var í beygluðum
umbúðum og hafði þess vegna verið
hent.
Hún viðurkennir að henni hafi
liðið skringilega í fyrstu, eins og hún
væri að gera eitthvað ólöglegt. „Það
er líka mjög skrýtið að sjá fullkomlega fína vöru liggja í ruslinu, sömu
vöru og þú ert vön að borga fyrir. Og
maður skammast sín líka smá vegna
þessara samfélagslegu viðmiða sem
maður er búinn að læra.“
Viktoría segir næstum alla vini sína
stunda gámagrams og hún verður
vör við að margt fólk hafi áhuga á
að prófa. „Við förum oft saman í hóp
og þannig getum við bjargað meira
magni af mat sem hefur verið hent.
Annars veit ég um fólk sem myndi
gera þetta ef það væri ekki með svona
miklar áhyggjur af því hvað öðrum
finnst.“

D

umpster diving“, eða
„ruslarót“ og „gámagrams“ eins og það
hefur stundum verið
kallað á íslensku, er
forvitnilegt fyrirbæri
sem snýst um að leita að ætum mat
og öðrum verðmætum í ruslagámum
á bak við verslanir. Verslunareigendur
henda nefnilega kynstrum af ætilegum mat á hverjum degi en ástæðurnar
eru oft þær að maturinn er útlitsgallaður eða að nálgast síðasta söludag.
Ýmist til að sporna gegn óþarfa
sóun, spara pening eða einfaldlega
til að skemmta sér fer sumt fólk í

skjóli nætur og tekur upp úr ruslinu
þann mat og hluti sem eru í góðu lagi.
Þetta er fólk sem hefur verið kallað
„dumpster divers“, gámagramsarar
eða ruslarótarar.
Viktoría Viktorsdóttir er ein þeirra

sem hafa stundað gámagrams hér á
Íslandi en hún prófaði það fyrst fyrir
um ári. „Persónulega held ég að þetta
sé tískubylgja,“ segir Viktoría glöð í
bragði.
Spurð út í hvernig það kom til að

hún prófaði fyrst að gramsa í gámum
segir hún: „Ég var að vinna með manni
sem stundaði þetta mikið. Hann sýndi
mér dótið sem hann fann og kom oft
með mat í vinnuna. Ég spurði hvort ég
mætti ekki koma með honum næst,“

Hugsa um náttúruna
Eins og áður sagði eru ýmsar ástæður
fyrir því að fólk stundar gámagrams
en Viktoría segir margt fólk á Íslandi
gera þetta með umhverfisvernd að
leiðarljósi.
Spurð af hverju hún geri þetta segir

Straumhvörf

Audi A3 e-tron sameinar tvo heima
Tengiltvinnbíllinn Audi A3 e-tron hefur átt mikilli velgengni að fagna.
Hann var valinn besti rafbíll ársins 2015 af What Car? og er með
fimm stjörnur í árekstrar- og öryggisprófunum hjá Euro NCAP.
50 kílómetra drægni á raforkunni einni saman dugar í flestar ferðir
en með skilvirkri samþættingu rafdrifs og sparneytinnar bensínvélar
er samanlögð heildardrægni allt að 940 km.

Verð frá 4.270.000 kr.

HEKLA · Laugavegi 170-174 / Audi.is

MIÐVIKUDAGUR
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MATUR ÚR RUSLINU

Myndir sem Viktoría
hefur tekið af matnum
sem hún finnur í ruslagámum. Myndirnar birtir
hún á Instagram undir
myllumerkinu

#dumpsterdivehere
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Draugar fortíðar fella Fredo Santana

R

apparinn Fredo Santana lést
um helgina. Banamein hans
var flogakast og er talið að
læknadópið „Lean“ – sterk hóstasaft sem gjarnan er blandað út í gosdrykki – hafi valdið flogakastinu.
Hann var 27 ára.
Fredo var hluti af drill-senunni í
Chicago-borg sem tröllreið öllu árið
2012 eftir að rapparinn Chief Keef,
frændi Fredo, sendi frá sér nokkur
tónlistarmyndbönd sem hann tók
upp í stofunni heima hjá ömmu
sinni, þar sem hann mátti dúsa í

stofufangelsi á þeim tíma. Hljómur
drill-senunnar dreifðist um allan
heim og hefur heilmikil áhrif enn
þann dag í dag.
Þessi mikla frægð virðist þó ekki
hafa haft mikil jákvæð áhrif á líf
þessara ungmenna sem sköpuðu
hljóminn.
Suðurhluti Chicago er stundum
kallaður „Chiraq“ – orðið er sett
saman úr nöfnum Chicago-borgar
og hins stríðshrjáða Íraks. Þarna er
auðvitað vísað til þess að á götum
borgarinnar virðist ríkja stríðs-

ástand. Fredo er fjórði vinur Chief
Keef sem deyr á síðustu fjórum
árum – rapparinn Blood Money var
skotinn árið 2014, rapparinn Capo
árið 2015, T.Ray um svipað leyti og
nú féll Fredo í valinn, reyndar vegna
eiturlyfjaneyslu en ekki fyrir byssukúlu.
Fredo hafði stuttu fyrir andlátið
talað um eiturlyfjaneyslu sína á
samfélagsmiðlum en hann sagðist
nota eiturlyf til að flýja frá draugum
fortíðar. Hann ætlaði sér í meðferð
en af því varð því miður ekki. – sþh

SKÓLA- OG FRÍSTUNDASVIÐ
REYKJAVÍKURBORGAR

Viktoría: „Fyrir mér er þetta borðleggjandi. Hérna er matur, góður
matur og hann er ókeypis. Og á
meðan hnattræn vandamál á borð við
hungur, offramleiðslu, mengun, matarsóun og fleira aukast, þá fer maður
að hugsa hvernig sé hægt að leggja sitt
af mörkum.“

Valda engu tjóni
Viktoría veit til þess að margir verslunareigendur vilja ekki að ruslarótarar taki úr ruslagámunum þeirra.
„Það er vegna þess að þeir vilja að við
verslum við þá, kaupum sömu vöru
og þeir hafa hent. Undanfarið hafa
sumir eigendur stórverslana tekið upp
á að láta skera í hvern einn og einasta
ávöxt og grænmeti áður en matnum
er hent, bara til að koma í veg fyrir að
einhver geti borðað hann. Þetta snýst
allt um viðskipti nú til dags, það er
sorglegur veruleiki,“ segir Viktoría.
Þess má geta að í Bandaríkjunum
og Bretlandi þekkist það að starfsfólk
stórverslana helli sápu, mýkingarefni
eða öðrum efnum yfir matinn í ruslagámunum til þess eins að skemma
matinn fyrir þeim sem stunda gámagrams.
„Við völdum engu tjóni, við erum
bara að reyna að hafa góð áhrif á plánetuna. Við skiljum engan sóðaskap
eftir okkur, við hirðum bara þann
mat sem er í góðu lagi. Og við förum
ekki í gegnum heimilissorp, einungis
í gegnum ruslagáma við stórverslanir,
bakarí og álíka.“
Keypti engan mat í október
Viktoría setti sér markmið í október. Það snerist um að kaupa engan
mat í heilan mánuð og borða bara
það sem hún fann gámum. „Ég fór í
gáma nokkrum sinnum í viku, og ég
fann alltaf eitthvað. Ávexti og grænmeti, alltaf ! Fyrst var þetta svolítið
skrýtið, að þurfa að elda það sem þú
fannst en ekki það sem þú valdir og
keyptir,“ segir Viktoría sem stóðst
þessa áskorun. „Eins ótrúlega og það
hljómar þá var mögulegt að láta þetta
ganga upp. Ég náði að fara í gegnum
heilan mánuð án þess að eyða peningum í mat. Þetta sparaði mér mikið.
Ég keypti mér reyndar pitsu einu sinni
í þessum mánuði, mér þykir hún svo
góð,“ segir Viktoría sem hefur ein
skilaboð að lokum til þeirra sem
þykir gámagrams rangt og eitthvað til
að skammast sín fyrir: „Slakaðu bara
á og hugsaðu bara um sjálfan þig.“
gudnyhronn@frettabladid.is

ST YRMIR
ÆTLAR
AÐ VERÐA
LÖGGA
LANGAR ÞIG AÐ VINNA
MEÐ FRAMTÍÐ LANDSINS?
Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar óskar eftir fólki
til starfa við fjölbreytt störf með börnum og unglingum.
Undir skóla- og frístundasvið heyra:
• LEIKSKÓLAR
• GRUNNSKÓLAR
• FRÍSTUNDAMIÐSTÖÐVAR
Nánari upplýsingar á www.reykjavik.is/laus-storf/sfs

Fredo Santana lést um helgina.
Banamein hans var flogakast.
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MIÐVIKUDAGUR

STILLANLEG RÚM • HEILSURÚM OG -DÝNUR • GAFLAR • SÆNGUR • KODDAR • SVEFNSÓFAR • STÓLAR • SÆNGURFÖT, O.FL.
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KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP

40%

Tom Stade, Jo Jo Sutherland, Jay Lafferty, Eddy Brimson og fleiri ætla að skemmta íslendingum í febrúar.

Skotar og Íslendingar
díla við svipaða hluti

A F S L ÁT T U R
PRO ENERGY!

PRO ENERGY – HEILSURÚM

Heilsudýna sem hönnuð er í samvinnu
Serta og American Sleep Foundation
til að leysa 5 algengustu svefnvandamálin
KEMUR Í VEG
F YRIR MYNDUN
ÞRÝSTIPUNKTA

CARBON STEEL
POKAGORMAKERFI

HELDUR JÖFNU
OG RÉT TU SVEFNHITASTIGI

HINDRAR ÓÞARFA
HREYFINGU MILLI
REKK JUNAUTA

STEYPTAR
HLIÐARST YRKINGAR

V ERÐDÆ MI: 180 x 200 cm rúm með Comf. botni og fótum

192.180 kr. ÚT SÖLU VE RÐ
Fullt verð: 320.300 kr.
FA XA F E N I 5
Reykjavík
588 8477

DAL S B RAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Skosk/íslenska uppistandshátíðin Scotch on Ice verður haldin dagana 8.-10. febrúar. Ingibjörg Rósa, aðstandandi hátíðarinnar, er búsett í Edinborg, höfuðborg uppistands á Bretlandseyjum, og ákvað
að kynna Íslendinga fyrir öflugri uppistandsmenningu borgarinnar.

D

agana 8.-10. febrúar
verður haldin í
fyrsta skipti í heiminum (eðlilega)
skosk/íslensk uppistandshátíð. Hátíðin
hefur verið nefnd Scotch on Ice og
fram koma nokkrir þekktir uppistandarar frá Edinborg í bland við
það besta sem Ísland hefur að bjóða
í þessum heimi grínsins. Það er hún
Ingibjörg Rósa sem stendur fyrir
þessari hátíð, en hún hefur verið
dugleg að sækja uppistandsklúbba
í Edinborg þar sem hún er búsett,
og segir hún húmor þessara tveggja
þjóða vera vel samanburðarhæfan.
„Við erum oft að díla við svipaða
hluti – það er sama veðráttan, það
er líka einmitt ástæðan fyrir því að
við ákváðum að hafa þetta í febrúar,
það þarf að hlæja aðeins í skammdeginu og hressa sig við. Ef Íslendingar eiga einhvers staðar að geta
fært út kvíarnar í húmor þá er það
í Skotlandi.“
Ingibjörg hefur sjálf verið að fikta
í gríninu í Edinborg, en hún segir
senuna þar vera gríðarlega sterka og
hægt að kíkja á uppistand á nánast
hverju einasta kvöldi.
„Þetta er svo fast í menningunni
hérna. Það eru rosalega margir
breskir uppistandarar sem flytja
til Edinborgar gagngert til að geta
æft sig á hverju kvöldi og verið með
puttana í því sem er að gerast í þessum bransa. Það er svo frábært við að
búa hérna að geta bara ákveðið um
kvöldmatarleytið á miðvikudegi að
fara á uppistandsklúbb og borga
fyrir það fimm pund og sjá fullt af
nýjum uppistöndurum og enda svo
kvöldið á að sjá Dylan Moran t.d.
Mig langaði svolítið að kynna alla
þessa möguleika fyrir Íslendingum.“

ÉG BJÓ TIL ÓSKALISTA
YFIR ÞÁ GRÍNISTA SEM
ÉG VILDI SJÁ ÞAR SEM ÉG TÓK
ÝMISLEGT MEÐ Í REIKNINGINN,
MEÐAL ANNARS HVORT ÞEIR
VÆRU MEÐ ÞYKKAN SKOSKAN
HREIM – ÞVÍ AÐ ÞAÐ GETUR
VERIÐ MJÖG ERFITT AÐ SKILJA
HANN.
Ingibjörg Rósa

Fyrsta sýningin verður í samstarfi
við Goldengang Comedy. Síðan
verður stærri sýning í Gamla bíói
þar sem aðalgesturinn verður Ari
Eldjárn.
„Gaman að segja frá því að þetta
er síðasta tækifærið til að sjá Ara á
ensku, því að hann er svo að fara út
að sýna í Soho Theatre í London
og svo fer hann á risastórt festival í
Melbourne. Við erum að gera þetta
í samstarfi við nokkra aðila, þar á
meðal breska sendiráðið – en breski
sendiherrann, Michael Nevin,
er mikill aðdáandi Ara, og hann
þrýsti mikið á að fá Ara þarna inn
svo hann gæti sýnt hann skoskum
gestum sínum. Þannig að hann er
mjög ánægður með þetta.“

Stóra sýningin verður svo í Hörpu
þar sem allir Skotarnir koma fram
ásamt Bylgju Babýlons og Jonathan
Duffy. Við það tækifæri kemur Tom
Stade fram en hann er stórstjarna
í uppistandinu í Bretlandi og einhverjir Íslendingar ættu mögulega
að kannast við hann.
Hvernig gekk þér að fá Skotana
með? „Ég bjó til óskalista yfir
þá grínista sem ég vildi sjá
þar sem ég tók ýmislegt með í reikninginn, meðal annars
hvort þeir væru
m e ð þy k k a n
skoskan hreim –
því að það getur
verið mjög erfitt
að skilja hann, ég
á sjálf erfitt með
það stundum. Líka
það hvort húmorinn
væri takmarkaður við
Skotland eða með „reffa“ í
eitthvað sem allir skilja. Ég endaði
með fimm nöfn á lista og allir sögðu
já. Þau eru svo spennt að koma að,
og ég veit ekki hvort ég má segja
þetta, sum þeirra slepptu miklu
stærri giggum til að geta komið.“
Þetta spurðist út í Edinborg og
Ingibjörg segist vera komin með
lista yfir fólk sem hefur áhuga á að
koma á næsta ári ef vel gengur í ár.
Það verður hægt að velja að
styrkja Hugarafl um ákveðna upphæð meðfram miðakaupum á tix.
is og einnig ætlar Hugarafl að mæta
á svæðið með söfnunarbauka. Ingibjörg hvetur fólk til að gera sér glaðan dag í skammdeginu og reyna að
bjóða einhverjum með sem þarf á
því að halda að hlæja, því hláturinn
lengir lífið.
stefanthor@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@365.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401: Gústaf Bjarnason gustaf@365.is,
Hjördís Zoëga hjordis@365.is, Máté Dalmay mate@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: Elín Albertsdóttir
elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.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

LESTUR Á ÚTSÖLUVERÐI!
Þá er ástæða til að hlæja
TILBOÐSVERÐ: 3.999.Verð áður: 7.999.-

Faðir Goriot
TILBOÐSVERÐ: 2.999.Verð áður: 5.999.-

Ævintýri H.C. Andersen
TILBOÐSVERÐ: 2.499.Verð áður: 4.148.-

Ofur Kalli og tuskudýraþjófurinn
TILBOÐSVERÐ: 1.999.Verð áður: 3.999.-

Mamma, ég er á lífi
TILBOÐSVERÐ: 3.899.Verð áður: 6.999.-

Leyndarmál eiginmannsins
TILBOÐSVERÐ: 1.999.Verð áður: 3.899.-

Formaður húsfélagsins
TILBOÐSVERÐ: 3.699.Verð áður: 6.499.-

Saga Ástu
TILBOÐSVERÐ: 4.199.Verð áður: 6.999.-

Gulur, rauður, grænn & salt
TILBOÐSVERÐ: 3.999.Verð áður: 6.999.-

Hvernig verða börnin til?
TILBOÐSVERÐ: 1.899.Verð áður: 2.799.-

Týndu stúlkurnar
TILBOÐSVERÐ: 1.999.Verð áður: 3.999.-

Sjöunda barnið
TILBOÐSVERÐ: 2.559.Verð áður: 3.999.-

Blómlegt fjölskyldulíf
TILBOÐSVERÐ: 1.999.Verð áður: 2.999.-

Af hverju ég?
TILBOÐSVERÐ: 2.999.Verð áður: 3.999.-

Póri skoðar heiminn
TILBOÐSVERÐ: 3.499.Verð áður: 4.999.-

Blóðug jörð
TILBOÐSVERÐ: 4.299.Verð áður: 6.999.-

Kort
TILBOÐSVERÐ: 2.100.Verð áður: 5.499.-

Tommi Teits - Ágætar afsakanir
TILBOÐSVERÐ: 999.Verð áður: 4.299.-

Maðurinn
TILBOÐSVERÐ: 3.199.Verð áður: 7.999.-

Aftur & aftur
TILBOÐSVERÐ: 4.299.Verð áður: 6.999.-

Alli Rúts
TILBOÐSVERÐ: 3.299.Verð áður: 6.999.-

Endurkoman
TILBOÐSVERÐ: 999.Verð áður: 3.699.-

Gatið
TILBOÐSVERÐ: 3.899.Verð áður: 6.999.-

Helgi - Minningar Helga
Tómassonar ballettdansara
TILBOÐSVERÐ: 4.799.Verð áður: 7.999.-

Bestu barnabrandararnir
TILBOÐSVERÐ: 699.Verð áður: 1.699.-

Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarfirði - Strandgötu 31

Ísafirði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keflavík - Sólvallagötu 2

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

Flugstöð Leifs Eiríkssonar

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 10. febrúar eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.

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

mest lesna dagblað landsins.

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

Vísir

Auglýsingadeild auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Ísafoldarprentsmiðja

BAKÞANKAR

Bjarna
Karlssonar

BÓKAÐU NÚNA Á WOWAIR.IS

Allsherjar útkall

S

íðustu tvær vikur hef ég dvalið í
litlum bústað fyrir austan fjall og
verið að lesa mér til í umhverfissiðfræði. Strax á öðrum degi varð
mér ljóst að ég er ekki einn í þessum
kofa því bráðlega tók músarögn að
stytta sér leið yfir gólfið annað veifið.
Ekki gengur að stúdera umhverfissiðfræði með músarblóð á höndum
svo ég hef samið við hana um að rísla
sér í fjölnota innkaupapokanum frá
Bónus á nóttinni innan um smárusl
og afganga (einkum dýraafurðir) svo
ég geti sofið rólega. Á daginn fær hún
frelsi.
Í þessari sambúð hef ég svo verið
að skoða hin sautján sjálfbæru þróunarmarkmið Sameinuðu þjóðanna
og líka umburðarbréf Frans páfa
frá árinu 2015 og komist að því að
páfinn í Róm og SÞ eru einhuga
varðandi músina og mig, að við séum
jafningjar í þeim skilningi að við
erum þátttakendur í sama vistkerfi.
Sú tign sem ég hef, verandi manneskja, er ekki hrósunarefni mitt í
samanburði við músina, heldur bara
siðferðisviðmið.
Meintir yfirburðir mannfólks eru
misskilningur að mati þessara aðila
en sérstaða okkar fólgin í getu til
að vera skapandi og ábyrg, eða eins
og páfinn myndi orða það, gegna
ráðsmennskuhlutverki okkar af
trúmennsku. Eins heldur þetta fólk
því fram að hugarfarið sem valdi
loftslagsbreytingum og umhverfisspjöllum sé sama hugarfarið og valdi
fátækt og almennri misskiptingu og
viðhaldi auk þess menningu sem
m.a. gefi slagrými fyrir kynbundinn
yfirgang. Þau staðhæfa öll í einum
kór að umhverfisvernd og mannréttindi verði ekki leyst í aðgreiningu
og nú verði allt fólk að gjöra svo vel
að sameinast í beinum aðgerðum
til að bjarga heiminum frá bráðri
eyðileggingu af mannavöldum. Er þá
ekki einmitt bara í góðu lagi að hvíla
olíuleitina á Drekasvæðinu?

Ameríka kallar
Stór ævintýri fyrir minna

Opið allan
sólarhringinn
í öllum verslunum

CL E V ELA N D

C I NC I N NAT I

frá

12.499 kr.

*

Tímabil: ma í & sept.–okt.

DA LLA S

DET ROI T

14.999 kr.

*

89%

af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

12.499 kr.

*

Tímabil: ma í & sept.–okt.

frá

Tímabil: ma í & sept.–okt.

S T. LOU I S

frá

frá

12.499 kr.

*

Tímabil: ma í & sept.–okt.

frá

12.499 kr.

*

Tímabil: ma í & sept.–okt.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.

*Verð miðast við WOW Basic aðra leið með sköttum ef greitt er með Netgíró. Lægsta auglýsta verð miðast við MyWOW aðild.

WOWAIR.IS WOWAIR@WOWAIR.IS

