
MARGFALT SKEMMTILEGRI 9.990 kr.
Stöð 2 Sport

1.990 kr.
Stöð 2 Maraþon

6.990 kr.
Stöð 2

Viltu vinna 
áskrift í heilt ár?

Ný og betri verð
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Kveiktu á gleðinni í vetur!
Þetta eru vinsælustu áskriftarleiðirnar okkar. Þú velur hvað þú vilt, borgar ekki fyrir óþarfa og 
færð fyrir vikið meira af því sem þú vilt horfa á. Hvernig áskrift hentar þér?

Kveiktu á Stöð 2 Maraþon
Gríðarlegt magn kvikmynda og sjónvarpsþátta ásamt úrvali af 
barnaefni sem allt er með íslensku tali eða texta.

Viltu vinna áskrift í heilt ár?

Kveiktu á Skemmtipakkanum
Skemmtipakkinn inniheldur fjölbreytta afþreyingu fyrir alla fjölskylduna. 
Nýjustu þættirnir, gamlir og góðir vinir, kvikmyndir og barnaefni.

með Skemmtipakkanum:
16.990 kr. á mánuði*

 með Stöð 2 Maraþon:
 12.990 kr. á mánuði*

1.990 kr.
á mánuði 

Risastórefnisveita

K ik á Stöð 2 M þ

1.990 kr.
á mánuði 

Risastórefnisveita

Stöð 2 

6.990 kr.
á mánuði 

- bættu 

við 3.000 kr. 

og þú færð 

Skemmtipakkann á

9.990 kr.

90 kr
mánuði 

- bættu 

við 3.000 kr. 

og þú færð 

emmtipakkann á

9.990 kr.

Game of Thrones ©2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.
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Fréttablaðið í dag

SKOÐUN Sigríður Á. Andersen 
skrifar um  löggæslumál. 16 

SPORT Sigurinn á EM hafði mikið 
að segja fyrir Axel Bóasson. 12

TÍMAMÓT Doktor 
Rúnar Leifsson 
rannsakaði dýra-
fórnir á víkinga-
öld á Íslandi. 26

LÍFIÐ Stefán Karl 
Stefánsson var og 
er þjóðargersemi. 
34

PLÚS 2 SÉRBLÖÐ 
● FÓLK   
●  FYRIRTÆKJA-
ÞJÓNUSTA
*Samkvæmt prentmiðla-
könnun Gallup apríl-júní 
2015

SKÓLAVÖRUBÚÐIN ÞÍN

Finndu okkur á 

Bæjarhátíðarskraut!
Vatnsheldar fánalengjur ofl.gj

Sendum samdægurs

VIÐSKIPTI Laxeldisfyrirtækið Arnar-
lax lauk í sumar við 2,6 milljarða 
króna hlutafjáraukningu sem ætlað 
er að byggja upp seiðastöð lífmassa 

og vinnslu en samkomu-
lagið kveður á um að 
Arnarlax verði skráð 
í norsku Kauphöllina 
innan tveggja ára.

Fyrirtækið hefur 
margfaldast í umfangi 

á skömmum tíma og 
telur  stjórnar -
f o r m a ð u r i n n 
Kjartan Ólafsson 
að íslenskt lax-
eldi geti orðið 
umsvifameira en 
hinn hefðbundni 
sjávarútvegur. 
– þfh / sjá Mark-
aðinn

Arnarlax 
stækkar ört

Stefán Karl 
Stefánsson
f. 20.07. 1975 – d. 21.08. 2018

FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

VIÐSKIPTI Skúli Mogensen, forstjóri 
WOW air, segir að ekki þurfi að auka 
hlutafé félagsins til að bæta eigin-
fjárstöðuna áður en ráðist verður 
í 6 til 12 milljarða króna skulda-
bréfaútboð. Eiginfjárhlutfall flug-
félagsins, sem var aðeins 4,8 pró-
sent í lok júní, muni batna verulega 
á seinni árshelmingi en útlit sé fyrir 
að rekstrarhagnaður verði þá um 
þrír milljarðar króna og aukist um 
159 prósent á milli ára.

Í viðtali við Markaðinn segir Skúli 
að undirbúningur að þessari fjár-
mögnun hafi staðið yfir í rúmt ár 
og því „teljum við okkur geta klárað 
hana hratt núna þegar formlegt ferli 
er hafið“. Skúli, ásamt ráðgjöfum 
Pareto sem hafa umsjón með útboð-
inu, hefur undanfarna daga átt fundi 
með fjárfestum í Norður-Evrópu. 
Fjármögnunin er hugsuð sem brúar-
lán fram að skráningu á hlutabréfa-
markað innan 18 mánaða.

Aðspurður hvert sé plan b ef 
skuldabréfaútgáfan heppnast ekki 
segir Skúli að „þetta snúist í raun 
bara um kjör. Núna erum við búin 
að tala við tugi fjárfesta og fengið 
mjög góð viðbrögð en jafnframt 
góðar ábendingar og munum nota 
það til að klára næstu skref. Það má 
því segja að plan b og c snúist um 
stærð og álagningu frekar en hvort 
við klárum fjármögnunina eða 
ekki.“

Samkvæmt skilmálum útboðsins 
þarf eigið fé WOW air að nema að 
lágmarki 25 milljónum dala eftir 
útgáfu skuldabréfsins en um mitt 
þetta ár var það um 20 milljónir 
dala. Spurður hvort félagið sé af 
þeim sökum ekki að vinna að því að 
sækja sér einnig aukið hlutafé til að 
styrkja eiginfjárstöðu félagsins segir 

Skúli að gert sé ráð fyrir að WOW air 
skili hagnaði á seinni hluta ársins og 
eigið fé verði því „umtalsvert betra“ 
en 25 milljónir dala.

„Við sjáum það nú þegar miðað 
við afkomuna í júlí og bókunarstöð-
una í ágúst og september að þriðji 
ársfjórðungur á þessu ári,“ útskýrir 
Skúli, „verður næstbesti fjórðungur 
í sögu félagsins og því teljum við 
afkomuspána fyrir seinni hluta 
ársins í takt við væntingar okkar.“

Afkoma WOW air hefur versnað 
mikið á skömmum tíma og nam 
rekstrartap félagsins um 5 millj-
örðum frá júlí 2017 til júní 2018. 
Áætlanir gera hins vegar ráð fyrir 
verulegum viðsnúningi næstu mán-
uði og misseri. Skúli segir þær spár 
ekki byggja á lækkandi olíuverði 
og hækkandi meðalfargjöldum 
heldur „aðgerðum og fjárfestingum 
sem þegar hefur verið ráðist í eins 
og með hliðartekjuaukninguna og 
Premium-sætin. Þessi aukning er 
þegar orðin ljós í júlí og í bókunum 
á næstu mánuðum.“

Hann neitar því að fréttir af fjár-
hagsstöðu WOW air hafi haft nei-
kvæð áhrif á miðasölu. „Við sjáum 
ekki að þessi umfjöllun hafi haft 
nein áhrif á sölu miða síðustu daga,“ 
segir Skúli. – hae / sjá Markaðinn

Ekki þurfi að 
auka eigið fé 
fyrir útboð 
Skúli segir ekkert plan b ef skuldabréfaútboð WOW 
air heppnast ekki. Hann hefur fulla trú á að útboðið 
klárist. Spurningin sé aðeins um kjör. Útlit er fyrir að 
þriðji ársfjórðungur verði sá næstbesti í sögu félags-
ins og að eiginfjárstaðan muni því batna verulega.  

159%
aukningu er spáð í rekstrar-

hagnaði á seinni árshelmingi 

2018 og að hann verði um 

þrír milljarðar króna.  

LÍFIÐ Fræga fólkið þarf líka að fara í 
gegnum borgar- og sveitarstjórnir til 
að fá breytingar á híbýlum sínum í 
gegn.  Í fundargerðum borgarinnar 
og nágrannasveitarfélaga má sjá að 
margir frægir hyggja á breytingar á 
sínum stað.

Benedikt Erlingsson býður 
lokaúttektar byggingafulltrúa fyrir 
breytingu á vinnustofu og CrossFit-
kóngurinn Evert Víglundsson hyggst 
stækka sólstofu. – bb / sjá síðu 48

Fræga fólkið í 
framkvæmdum

Margir hyggja á breytingar í vetur.



Veður

Norðlæg átt 3-8 m/s og skúrir, 
einkum síðdegis en ætti að sjá 
eitthvað til sólar á sunnanverðu 
landinu. Hiti 8 til 15 stig, hlýjast á 
Suðurlandi. SJÁ SÍÐU 16

Veður Perlað af krafti

Í tilefni af Bæjarhátíð Mosfellsbæjar perlaði Kraftur, stuðningsfélag fyrir ungt fólk með krabbamein og aðstandendur, með Aftureldingu og Mosfell-
ingum armbönd í litum Krafts með áletruninni „Lífið er núna“. Armböndin verða svo seld og mun ágóðinn renna til félagsins. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fleiri myndir má nálgast á +Plús 
síðu Fréttablaðsins.

Fréttablaðið +Plús er eingöngu 
í Fréttablaðs-appinu eða í 
PDF-útgáfu blaðsins sem er 
aðgengileg á frettabladid.is.

+PLÚS
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Sími: 561 1433

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

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 
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www.bjornsbakari.is

HÚSNÆÐISMÁL 729 umsækjendur 
eru á biðlista eftir húsnæði á vegum 
Félagsstofnunar stúdenta eftir að 
haustúthlutun lauk. Er það betra 
ástand en í fyrra þegar 824 voru á 
biðlista.

Um 1.200 leigueiningar eru til 
ráðstöfunar og voru umsóknir fyrir 
haustið alls 1.656. Þegar búið var að 
úthluta íbúðum til núverandi leigj-
enda sem hafa rétt á áframhaldandi 
búsetu voru 185 leigueiningar til 
ráðstöfunar fyrir nýja leigjendur.

Stefnt er að því að taka næsta 
áfanga Stúdentagarða í notkun í 
janúar 2020 en um er að ræða 244 
íbúðir á lóð Vísindagarða á háskóla-
svæðinu. 

Í tilkynningu frá Félagsstofnun 
stúdenta kemur fram að í dag geti 
stofnunin boðið tíu prósentum 
nemenda við Háskóla Íslands hús-
næði. – sar

Margir stúdentar 
bíða úthlutunar

MENNTUN Framhaldsskólanemar 
mæta nú aftur til náms og halda 
skólagöngu sinni áfram eftir sum-
arið. Skólasetning var í MH og Versl-
unarskóla Íslands í vikunni. 

Samkvæmt Menntamálastofnun 
hefur hlutfall brautskráðra eftir 
fjögur ár í námi aukist síðustu ár. 
Sú tala stóð í 44 prósentum 2012 en 
er nú 55 prósent. Hlutfall nemenda 
sem eru enn í námi eftir fjögur ár 
hefur lækkað. Vísbendingar eru um 
að brotthvarf fari lítillega minnk-
andi sömuleiðis. – þea

Nemendur mæta úthvíldir til leiks
Rakel, Laureen og Rakel voru hressar í MH í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

SAMFÉLAG Stefán Karl Stefánsson 
leikari lést í gær, 43 ára gamall, eftir 
áralanga baráttu við illvígt gallganga-
krabbamein. Steinunn Ólína Þor-
steinsdóttir, eiginkona Stefáns, leik-
kona og ritstjóri, greindi frá þessu í 
gær en hann lætur eftir sig fjögur 
börn.

Á sinni of stuttu ævi gat Stefán 
Karl sér gott orð sem leikari. Jafnt 
hér á landi sem utan landsteinanna. 
Hann útskrifaðist frá Leiklistarskóla 
Íslands vorið 1999 og lék meðal ann-
ars í Kirsuberjagarðinum og Gullna 
hliðinu og vakti mikla lukku með 
Hilmi Snæ Guðnasyni í þrígang í 
sýningunni Með fulla vasa af grjóti. 
Þá sýningu sýndu þeir tíu sinnum 
á síðasta ári þegar Stefán Karl var 
nýkominn á fætur eftir erfiða skurð-
aðgerð.

Stefán Karl er þó vafalítið þekkt-
astur fyrir túlkun sína á Glanna glæp, 
erkióvini Íþróttaálfsins í Latabæ. Lék 
hann Glanna bæði á sviði og í sjón-
varpsþáttunum Lazy Town sem 
nutu gríðarlegra vinsælda víða um 
heim. Þá aflaði Stefán Karl sér einnig 
mikilla vinsælda og fjölda aðdáenda 
þegar hann lék Trölla sem stal jól-
unum í Bandaríkjunum og Kanada.

Ari Matthíasson þjóðleikhússtjóri 
segir Stefán Karl hafa verið ótrú-
legan snilling. „Ég byrjaði að leika 
með Stebba í Litlu hryllingsbúðinni, 
þá var hann nýútskrifaður úr leik-
listarskólanum. Hann var fenómenal 
snillingur, hann Stebbi minn. Ég er 
algjörlega miður mín.“

Aukinheldur segir Ari að Stefán 
Karl hafi verið „ótrúlega dýrmætur 
listamaður og hæfileikaríkur“. 
Hann tekur dæmi um að eitt sinn 
hafi Bubbi Morthens, sem söng fyrir 

plöntuna Auði 2, verið tvíbókaður. 
Stefán Karl, sem lék þá tannlækninn 
Brodda sadó og fjölda annarra hlut-
verka, tók þá á sig að syngja fyrir 
plöntuna sömuleiðis. „Þetta var 
alveg ótrúlegt vegna þess að það átti 
ekkert að vera hægt,“ segir hann.

Ari nefnir einnig sérstaklega vinnu 
Stefáns Karls gegn einelti. „Þetta 
er maður sem opnaði á umræðu 
um einelti um aldamótin og flutti 
ofboðslegan fjölda fyrirlestra um 
það. Stebbi var þannig maður að 
hann opnaði á þessa umræðu og 
stofnaði Regnbogabörn.“

Í yfirlýsingu Steinunnar Ólínu í 
gær kom fram að að ósk Stefáns Karls 
verði engin jarðarför. Jarðneskum 
leifum hans verði dreift í kyrrþey á 
úthafi fjær.
thorgnyr@frettabladid.is

Stefán Karl Stefánsson 
er öllum harmdauði
Stefán Karl Stefánsson leikari er látinn eftir erfiða baráttu við krabbamein. 
Hann naut gríðarlegra vinsælda bæði hér á landi og utan landsteinanna. Ari 
Matthíasson þjóðleikhússtjóri segir Stefán Karl hafa verið ótrúlega dýrmætan.

Stefán Karl Stefánsson leikari er fallinn frá. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

Ég byrjaði að leika 

með Stebba í Litlu 

hryllingsbúðinni, þá var 

hann nýútskrifaður úr 

leiklistarskólanum. Hann 

var fenómenal snillingur, 

hann Stebbi minn. Ég er 

algjörlega miður mín.

Ari Matthíasson, 
þjóðleikhússtjóri
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BÓKHALD – GRUNNUR

Hnitmiðað nám fyrir starfandi skrifstofu- og verslunarfólk eða þá 
sem hafa hug á að starfa á þeim vettvangi. Hentar einnig 
einstaklingum með sjálfstæðan atvinnurekstur sem vilja vera sem 
mest sjálfstæðir við bókhaldið.

Hefst 3. október  •  Morgun- og kvöldhópur  •  23 skipti

BÓKARANÁM FYRIR LENGRA KOMNA

Sérlega hagnýtt framhaldsnámskeið í bókhaldi sem hentar þeim sem 
hafa einhverja bókhaldsreynslu eða hafa lokið tölvu-, skrifstofu- og
bókhaldsnámi en vilja ná dýpri þekkingu og færni í bókhaldi. Einnig 
kjörinn undirbúningur fyrir námið Viðurkenndur bókari. Kennsla fer 

    að mestu leyti fram í formi verklegra æfinga með raunhæfum  
    verkefnum.

Hefst 18. september  •  Morgun- og kvöldhópur  •  25 skipti

AF HVERJU NÁM HJÁ PROMENNT?
• Persónuleg þjónusta og mikil aðstoð við nemendur.

• Náið samstarf við atvinnulífið.

• Mikill hluti nemenda Promennt hefur fengið ný starfstækifæri að loknu námi.

• Nemendur hafa val um staðkennslu og/eða fjarkennslu í beinni ásamt  
 góðum stuðningi með Fræðsluskýinu sem inniheldur upptökur af   
 völdum hlutum námskeiðanna.

FRAMABRAUT – VIÐURKENNDUR BÓKARI

Markmiðið með þessari námsbraut er að nemendur öðlist þá hæfni sem 
þarf til að geta skarað fram úr í bókhaldsvinnu og verði vel undirbúnir 
fyrir próf til viðurkenningar bókara á vegum atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins. 

Námið skiptist í fimm hluta: • Bókhald – grunnur 
  • Verkefnastjórnun með MindManager
  • Bókaranám fyrir lengra komna   
  • Skattskil einstaklinga með rekstur   
  • Viðurkenndur bókari
  

Hefst 3. október  •  Lýkur í desember 2019

SKRIFSTOFUSKÓLI

Mjög gagnleg námsbraut í samstarfi við Framvegis fyrir þá sem 
hafa áhuga á að ná frama með almennum skrifstofustörfum, 
styrkja kunnáttu sína eða nota sem grunn fyrir frekara nám.

 
Skrifstofuskólinn er ætlaður fólki sem er 20 ára eða eldra og hefur 
stutta formlega skólagöngu að baki. Námsbrautin er styrkt af 
Fræðslusjóði og er þess vegna hægt að bjóða hana á ótrúlegu verði, 
eða 54.000 kr. (pr. námsbraut) í stað 293.000 kr.
 
Hefst 5. september •  Morgun- og kvöldhópur  •  48 skipti 

EINSTAKT VERÐ

NÁMSKYNNING
OG RÁÐGJÖF 

BÓKHALDSGREINAR 
miðvikudaginn 
29. ágúst kl. 18  

Námið hjá Promennt gagnast mér gríðarlega 
vel á nýjum starfsvettvangi enda mjög hagnýtt 
bókhaldsnám. Möguleiki á stað- og fjarnámi skipti 
mig mjög miklu þar sem ég var í fæðingarorlofi 
mestan hluta námstímans. Í kjölfar þessa skemmtilega 
og krefjandi náms sinni ég nú verkefnum aðal-
bókara/fjármálastjóra í nýju starfi í ört vaxandi 
nýsköpunarfyrirtæki.

Ingunn Guðbrandsdóttir, fyrrverandi 
nemandi í Bókhaldi   



+PLÚS

Menntskælingar  
mættir til leiks
Sumarfríið er á enda. Menntaskólar viða um land 
hafa opnað dyr sínar fyrir nemendum sem vafalaust 
fagna því að geta loks tekið sér sæti á skólabekk.

Nemendur MH voru fljótir að finna vini sína þegar skólinn var settur og 
ræddu um það sem á daga þeirra dreif í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ekki vantaði fjörið í Verslunarskólanum. Þar hittust vinir á ný eftir sumarið. 

Þær Svandís 
Rós Ríkharðs-
dóttir, Selma 
Kristín Eydal, 
Hekla Karen 
Alexanders-
dóttir, Þyri Erla 
L. Sigurðardóttir 
og Ástrós Halla 
Harðardóttir 
voru sáttar við 
að vera mættar 
aftur til náms. 

Í Versló sátu 
Snæfríður 
Finnsdóttir, 
Thelma Sif 
Valdimarsdótt-
ir, Ísabella Líf 
Sigurðardóttir 
og Rebekka 
Líf Ingadóttir 
saman yfir há-
degismatnum.

Mikilvægt er 
að drífa sig í 
kennslustund 
svo maður 
mæti á réttum 
tíma. Oft getur 
reynst ágæt 
líkamsrækt 
að ganga upp 
stiga, sérstak-
lega ef sumarið 
hefur verið í 
rólegri kant-
inum.



Kiktu við í Smáralind og gríptu með 
þér frítt eintak!

Verslunarhandbók Glamour og 
Smáralindar er komin út!



Akstur undir áhrifum vímuefna er 
aldrei réttlætanlegur. Ökum allsgáð.

Minningarsjóður Lovísu Hrundar  |  lovisahrund.is

STJÓRNMÁL Píratar hafa óskað eftir 
lögfræðiáliti frá skrifstofu Alþingis 
á því hvort það samrýmist stjórnar-
skrá að heimila öðrum en þing-
mönnum, ráðherrum og forseta 
Íslands að ávarpa Alþingi. „Ég kall-
aði eftir áliti á þessu á sumarfundi 
forsætisnefndar í síðustu viku,“ segir 
Jón Þór Ólafsson, þingmaður Pírata 
og fulltrúi þingflokksins í forsætis-
nefnd.

Tilefni beiðni um álitið er ávarp 
Piu Kjærsgaard, forseta danska 
þingsins, á hátíðarfundi Alþingis 

í sumar. Athygli Jóns Þórs hafði 
áður verið vakin á þessari túlkun 
stjórnar skrárinnar vegna frum-
varps sem hann hugðist leggja fram 
um ávörp almennra borgara á þing-
fundum.

„Okkar þingflokkur er alveg 
harður á því að þessu þarf að svara. 
Það gengur ekki að það ríki óvissa 
um hvort þingforseti sé að brjóta 
stjórnarskrá,“ segir Jón Þór og vísar 
til þeirrar ákvörðunar Steingríms J. 
Sigfússonar að bjóða Piu Kjærsgaard 
að ávarpa hátíðarfundinn.

Aðspurður segir Jón Þór ekki hafa 
verið ákveðið hvort frekari eftirmál 
verði af heimsókn Piu þegar þing 
kemur saman.

„Ég er ekki búinn að hugsa þann 
vinkil sjálfur en hitt er alveg ákveðið 

að það verður vinnuregla í okkar 
þingflokki að það verður ekkert 
ætlað samþykki framar í málum af 
hálfu okkar þingmanna.“ 

Jón Þór segir forseta þingsins 
hafa þann stíl að miða mikið við 
ætlað samþykki án þess endilega að 
fólk átti sig á því að það sé að veita 
þögult samþykki.

„Á sumarfundi forsætisnefndar í 
síðustu viku spurði ég til dæmis ítrek-
að hvað væri að gerast og hvort um 
ákvörðunartöku væri að ræða bara 
til að vita hvort ég þyrfti mögulega 

að láta bóka andmæli. Ég get ekki 
tekið sénsa með þetta eins og gerðist 
á sumarfundinum í fyrra þar sem 
viðraðar voru einhverjar hugmyndir 
um að forseti danska þingsins kæmi 
kannski hingað til hátíðarfundar og 
forseti ynni áfram að undirbúningi, 
að þá sé ég bara búinn að samþykkja 
að ég fái ekkert meira að vita af mál-
inu fyrr en degi fyrir fundinn,“ segir 
Jón Þór Ólafsson. 

Af þessu tilefni hafi hin nýja 
vinnuregla verið tekin upp hjá þing-
flokknum. – aá

Hætt að gefa þögult samþykki eftir heimsókn Piu Kjærsgaard

Jón Þór Ólafsson, 
þingmaður Pírata.

SKÓLAR Námsgögn verða ókeypis 
fyrir nemendur í grunnskólum í 
Kópavogi sem settir verða á morgun, 
fimmtudag.

„Skólagögnin sem um ræðir eru 
stílabækur, reikningsbækur, möpp-
ur, vinnubækur, vinnubókarblöð, 
pappír, ritföng, litir, vasareiknir og 
fleira. Þess má geta að allir nemendur 
í 5. til 10. bekk í Kópavogi fá einn-
ig spjaldtölvur án endurgjalds, en 
þeim stendur til boða að kaupa þær 
ef þess er óskað,“ segir í tilkynningu 
frá bæjaryfirvöldum.

Fram kemur að um 5.000 nem-
endur verði í grunnskólum Kópavogs 
í vetur, þar af um 500 sem stíga sín 
fyrstu skref í 1. bekk. – gar

Frí námsgögn  
í Kópavogi

SAMFÉLAG Rúmlega 155 milljónir 
króna söfnuðust í styrki til ýmissa 
góðgerðarfélaga og málefna í Reykja-
víkurmaraþoninu sem fram fór 
síðastliðinn laugardag. Er um tölu-
verða aukningu að ræða frá síðasta 
ári þegar 118 milljónir söfnuðust.

Alls voru þátttakendur í mara-
þoninu um fjórtán þúsund talsins. 
Þetta kemur fram í tilkynningu frá 
Íslandsbanka sem er helsti styrktar-
aðili hlaupsins. Fjármunirnir sem 
söfnuðust munu renna óskiptir til 
180 góðgerðarfélaga. – sar

155 milljónir 
söfnuðust í 
hlaupastyrki

Frá Reykjavíkurmaraþoninu á 
laugardag. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

SKÓLAMÁL Enn er óráðið í 62 stöðu-
gildi á leikskólum borgarinnar miðað 
við grunnmönnun. Þar að auki vant-
ar 22,5 stöðugildi í afleysingar. Þetta 
kemur fram í minnisblaði skóla- og 
frístundasviðs sem lagt var fram á 
fundi skóla- og frístundaráðs í gær.

Er staðan betri en síðustu ár en á 
sama tíma í fyrra átti eftir að ráða í 
um 119 stöðugildi og í um 102 stöðu-
gildi árið áður.

Inntaka 128 barna á ellefu leikskól-
um mun dragast vegna manneklu en 
alls var um 1.400 börnum boðið leik-
skólapláss frá og með haustinu.

„Það eru mjög jákvæðar fréttir 
að þetta sé allt að ganga umtals-
vert betur en síðustu tvö ár. Á því 
eru margar skýringar en þessar fjöl-
mörgu aðgerðir sem gripið hefur 
verið til virðast vera að skila þessu,“ 
segir Skúli Helgason, formaður skóla- 
og frístundaráðs.

Hann segir aðgerðirnar hafa miðað 
að því að gera það eftirsóknarverð-
ara en áður að vinna hjá borginni. 
„Við höfum verið að bæta kjörin og 
starfsumhverfið. Talsverðu fjármagni 
hefur verið varið til þess. Undirbún-
ingstímum hefur verið fjölgað, leik-

Mönnun leikskóla borgarinnar 
gengur betur en síðustu ár

 Gripið hefur verið til ýmissa aðgerða til að bæta starfsumhverfi á leikskólum borgarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

128
börn bíða þess að 

hefja leikskóladvöl.

62
stöðugildi á enn 

eftir að ráða í.

50% 
leikskóla borgarinnar 

eru fullmönnuð.

Staðan hjá leikskólum 
borgarinnar er betri en 
síðustu ár. Engu að síður 
þurfa 128 börn að bíða 
eftir því að hefja leik-
skóladvöl. Formaður 
skóla- og frístundaráðs 
segir að aðgerðir sem 
gripið hafi verið til séu 
að skila sér en unnið sé 
af krafti að því að ráða í 
lausar stöður.

rými bætt, starfsfólki fjölgað á elstu 
deildum og svo mætti lengi telja.“

Skúli segir að enginn sé samt fylli-
lega ánægður fyrr en búið sé að full-
manna alla leikskóla. „Það er mál sem 
við munum reyna að leysa sem allra 
fyrst og það er unnið í því af fullum 
krafti. Við erum líka að bjóða upp 
á þann valkost að börn fái pláss á 
öðrum leikskólum þar sem er laust.“

Þá bendir hann á að ólíkt síðustu 
árum séu laus pláss fyrir öll þau börn 
sem núna séu á biðlistum.

Katrín Atladóttir, fulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins í ráðinu, tekur undir 
með Skúla að það sé ánægjulegt að 
staðan sé betri en síðustu ár. „Það er 
samt áhyggjuefni að mörg börn bíða 
enn eftir að komast að. Það er stórt 
vandamál fyrir fjölskyldurnar að þau 
geta ekki byrjað þótt þau séu komin 
með pláss. Óvissan er erfið fyrir fólk.“

Sveinlaug Sigurðardóttir, varafor-
maður Félags leikskólakennara, segir 
stöðuna í haust ekki hafa verið rædda 
sérstaklega í félaginu.

„Við höfum undanfarin ár verið 
að benda á að það þurfi að fjölga 
leikskólakennurum. Til þess þarf að 
hækka launin en svo er líka hávær 
umræða innan okkar raða um bætt 
starfsumhverfi. Sum sveitarfélög, 
meðal annars Reykjavík, eru að taka 
skref í rétta átt en betur má ef duga 
skal.“

Þá segist hún óttast að sú stefna að 
koma yngri börnum á leikskólana 
hafi ekki verið hugsuð til enda. „Þetta 
væri góð lausn ef leikskólarnir væru í 
aðstöðu til þess. Það var mönnunar-
vandi fyrir en þarna er í raun verið að 
auka á vandann. Ég er ekki viss um 
að þetta skref sé tímabært, það hefði 
þurft að styrkja leikskólana meira 
áður en farið verður í að stækka 
kerfið.“ sighvatur@frettabladid.is

BANDARÍKIN Paul Manafort, sem 
stýrði um skeið forsetaframboði 
Donalds Trump, var sakfelldur í 
Virginíu í gær fyrir skattsvik í fimm 
liðum. Manafort var einnig sak-
felldur fyrir að hafa ekki upplýst um 
reikninga erlendis og fyrir banka-
svindl í tveimur liðum.

Kviðdómur náði saman um þessa 
átta ákæruliði en ákæran var alls í 
18 liðum. Ekki náðist samkomu-
lag um dóm í hinum tíu ákærulið-
unum og úrskurðaði dómari þá því 
ómerka. Þeir liðir verða því teknir 
fyrir aftur.

Um er að ræða fyrstu réttarhöldin 
vegna rannsóknar Roberts Mueller, 
sérstaks saksóknara, á meintu sam-
ráði framboðs Trumps við Rússa og 
öllum þeim málum sem uppgötv-
ast við rannsóknina. Saksóknarar 
sýndu fram á að Manafort hefði 
lifað lúxuslífi og héldu því fram að 
það hefði einungis verið hægt vegna 
skattsvika hans.

Manafort á þó yfir höfði sér aðra 
ákæru, meðal annars fyrir samsæri 
gegn Bandaríkjunum, og verður það 
mál tekið fyrir í næsta mánuði.

Michael Cohen, fyrrverandi lög-
maður Trumps, hefur einnig verið 
til rannsóknar. Saksóknaraembætti 
New York-ríkis hefur farið með 
málið eftir ábendingu frá Mueller. 
Cohen lýsti sig í gær sekan meðal 
annars um að hafa brotið lög um 
fjármögnun framboða og um að 
hafa greitt tveimur konum háar 
fjárhæðir. Sagði Cohen þær greiðsl-
ur hafa verið inntar af hendi til að 
hafa áhrif á kosningarnar en  um 
er að ræða greiðslur til kvenna sem 
halda því fram að þær hafi sængað 
hjá Trump.

Cohen er nú í haldi lögreglu. 
Bandarískir miðlar greindu frá því 
í gær að hann hefði komist að sam-
komulagi við saksóknaraembættið 
en innihald þess samkomulags var 
ekki ljóst í gær. – þea

Trump-liðinn Manafort sakfelldur

Paul Manafort, áður kosningastjóri 
Donalds Trump. NORDICPHOTOS/AFP
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Skemmtileg staðreynd: Þú safnar líka punktum  þegar 
þú bókar flug með punktum

PUNKTAR

PENINGAR

Punktar og Peningar

LÆKKAÐU VERÐIÐ  
MEÐ VILDARPUNKTUM

+ icelandair.is

Hvað átt þú marga punkta?
Nýttu þér Punkta og Peninga og láttu Vildarpunktana þína ganga upp í 
flugmiðann. Kannaðu stöðuna. Verðið gæti komið þér ánægjulega á óvart. 
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STJÓRNSÝSLA „Við erum í þessum 
töluðu orðum að klára kæruna til 
ráðuneytisins, þar sem við erum að 
óska eftir betri niðurstöðu í hennar 
málum,“ segir Sveinn Guðmundsson 
lögmaður sem tók við máli Mirjam 
Van Twuijver sem boðuð var til 
afplánunar í fangelsi að nýju eftir að 
hafa unnið mál sitt gegn Útlendinga-
stofnun eins og Fréttablaðið greindi 
frá fyrr í mánuðinum.

Sveinn segir ýmsa galla vera á 
meðferð máls hennar hjá stjórn-
völdum og nefnir meðal annars upp-
lýsingaskyldu stjórnvalda. 

„Það hefði náttúrulega átt að 
koma fram í bréfi Útlendingastofn-
unar hver áhrif þess gætu orðið fyrir 
hana ef ákvörðun um brottvísun yrði 
afturkölluð. Það hefði þurft að gæta 
að þessari upplýsingaskyldu gagn-
vart henni sem er mjög íþyngjandi 
fyrir hana núna þegar á að fara að 
snúa þessu við,“ segir Sveinn og 
bætir við: „Þeir vita af þessu í dag hjá 
Útlendingastofnun og munu breyta 
þessu verklagi.“

Sjálf hefur Mirjam greint frá því 
að öll bréf sem henni berast frá 
íslenskum stjórnvöldum séu ein-
ungis á íslensku en hvorki á móður-
máli hennar né öðru tungumáli sem 
hún skilur.

Boðun Mirjam í fangelsi hefur 
verið frestað til 7. september. Sveinn 
segist  ekki geta 
svarað því hvort 
niðurstaða verði 
komin í málið 
f y r i r  þ a n n 
tíma eða hvort 
Mirjam verði 
gert að mæta 
í  afplánun 
áður en mál 
hennar hefur 
verið leitt 
til lykta.
– aá

Mál Mirjam 
kalli á breytt 
verklag

Helgistund á leikvelli víkinganna

Bandaríska NFL-liðið Minnesota Vikings efndi í gær til stórhátíðar á leikvangi sínum. Þangað mættu 
þúsundir múslima til að fagna Eid al-Adha, eða fórnarhátíðinni. Hátíðin er ein sú helgasta í íslam og stendur 
í fjóra daga. Minnast múslimar þess er Guð gaf Abraham hrút til að fórna í stað sonar síns. NORDICPHOTOS/AFP

SKÓLAMÁL Gjald sem greitt er fyrir 
hádegismat barna í grunnskólum 
og leikskólum Fjarðabyggðar verður 
lækkað um þriðjung frá 1. október 
samkvæmt ákvörðun bæjarráðs.

Fæðisgjald í grunnskólum verður 
þannig 300 krónur á dag í stað 450 
króna og hádegismatur í leikskóla 
mun kosta 2.937 krónur á mánuði 
í staðinn fyrir 4.406 krónur. „Þetta 
er fyrsti liður í átt að gjaldfrjálsum 
skólamáltíðum hjá Fjarðabyggð,“ 
segir í fundargerðinni.

Í sameiginlegri bókun fulltrúa 
meirihlutans og fulltrúa Miðflokks-
ins segir að þeir telji það mikið 
jafnréttismál að Fjarðabyggð bjóði 
upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir 
leik- og grunnskólabarna. „Með því 
munum við létta undir með barna-
fjölskyldum ásamt því að standast 
2. grein í Barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna um jafnræði og bann við 
mismunun,“ segir í bókuninni. 

Kostnaður við þetta nemur 7 millj-
ónum króna á árinu og gerður verð-
ur viðauki við fjárhagsáætlun vegna 
þessa. Fulltrúi Sjálfstæðisflokks sat 
hjá við afgreiðslu málsins. – gar

Fyrsta skrefið í 
átt að ókeypis  
skólamáltíðum

SJÁVARÚTVEGUR Útflutningsverð-
mæti sjávarafurða á síðasta ári var 
um 197 milljarðar króna sem er 
um fimmtán prósenta samdráttur 
frá fyrra ári. Hins vegar jókst magn 
útflutnings milli ára. Þannig voru á 
síðasta ári flutt út um 610 þúsund 
tonn samanborið við tæp 580 þús-
und tonn árið 2016.

Af einstökum tegundum var verð-
mæti þorskútflutnings mest eða 
tæpir 84 milljarðar, loðna var flutt 
út fyrir um 18 milljarða, karfi fyrir 
rúma 11 milljarða, makríll fyrir tæpa 
11 milljarða, ýsa fyrir 10,5 milljarða 
og rækja fyrir rúma 10 milljarða.

Ef verðmæti útflutnings til ein-
stakra landa er skoðað kemur í ljós 
að mest var flutt til Bretlands, eða 
fyrir tæpan 31 milljarð. Næstmest 
var flutt til Frakklands, eða fyrir 
rúma 22 milljarða. Útflutningur til 
Spánar nam rúmum 19 milljörðum, 
til Noregs tæpum 19 milljörðum og 
rúmum 17 milljörðum til Banda-
ríkjanna. – sar

Verðmæti 
útflutnings 
sjávarafurða 
dróst saman

SAMFÉLAG Íþróttafélögum verður 
óheimilt að ráða til starfa einstakl-
inga sem hlotið hafa refsidóma 
fyrir kynferðisbrot, sveitarfélögum 
verður skylt að skilyrða félög sem 
fá fjárframlög frá hinu opinbera til 
að hafa viðbragðsáætlun ef ofbeldis-
mál koma upp. Einnig verður sett á 
laggirnar ný staða ráðgjafa innan 
ráðuneytisins til að aðstoða félög í 
erfiðum málum.

Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, kynnti 
þessar tillögur í ríkisstjórn í gær. 
Tillögurnar voru unnar á vegum 
starfshóps sem skipaður var í kjölfar 
Metoo-yfirlýsinga íþróttakvenna. 
Tillögunum er ætlað að vernda og 
tryggja öryggi iðkenda í íþróttum á 
öllum aldri.

„Ég er afar stolt af vinnu þessa 
hóps. Grasrót íþróttahreyfingar-
innar kemur saman og vinnur náið 
með hinu opinbera að tillögum 
sem að mínu mati auka og tryggja 
öryggi barna í íþróttum,“ segir Lilja. 
„Íþrótta- og tómstundaiðkun barna 

er afar mikilvæg og umhverfi þeirra 
á að vera öruggt. Með þessum til-
lögum erum við aðeins að útvíkka 
það lagaumhverfi sem verið hefur 
við lýði innan menntastofnana. 
Fram undan eru svo tvö lagafrum-
vörp sem ég mun leggja fyrir þingið 

þar sem tillögunum verður hrundið 
í framkvæmd.“

Hafdís Hinriksdóttir var tilnefnd í 
hópinn af íþróttakonum. Hún telur 
gríðarlega mikilvæg skref stigin til 
að tryggja öryggi kvenna í íþróttum.

„Það er í mínum huga frábært að 
fá hlutlausan aðila til starfa innan 
ráðuneytisins sem getur tekið 
á erfiðum málum. Sá aðili hefði 
engra hagsmuna að gæta innan 
hreyfingarinnar. Einnig á að ráðast 
í fræðslu alveg niður í yngri flokka 
til að miðla þekkingu til iðkenda og 
þjálfara til að auðvelda félögum að 
taka umræðuna um kynferðisbrot 
innan íþróttahreyfingarinnar,“ 
segir Hafdís og telur mikilvægt að 
allir starfsmenn íþróttafélaga hafi 
óflekkað mannorð. 

„Einnig tel ég afar mikilvægt skref 
fyrir íþróttafélögin að þau geti aflað 
upplýsinga um það hvort einstakl-
ingar innan sinna raða hafa gerst 
brotlegir við kynferðisbrotakafla 
almennra hegningarlaga.“ 
sveinn@frettabladid.is

Óheimilt að ráða 
kynferðisbrotamenn
Metoo-nefnd Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra, hefur 
skilað af sér tillögum til ráðherra. Dæmdum kynferðisbrotamönnum verður 
óheimilt að starfa innan íþróttahreyfingarinnar nái tillögurnar fram að ganga.

Grasrót íþrótta-

hreyfingarinnar 

kemur saman og vinnur náið 

með hinu opinbera að 

tillögum sem að mínu mati 

auka og tryggja öryggi barna 

í íþróttum.

Lilja Alfreðsdóttir,  
mennta- og 
menningarmála-
ráðherra

UTANRÍKISMÁL Donald Trump, for-
seti Bandaríkjanna, tilnefndi í gær 
Jeffrey Ross Gunter í embætti sendi-
herra á Íslandi. Gunter er einn leið-
toga samtaka gyðinga í Repúblikana-
flokknum og húðsjúkdómalæknir 
frá Kaliforníu. Hann var jafnframt 
örlátur í garð framboðs Trumps árið 
2016 og sat að auki í fjármálanefnd 
undirbúningsteymis hans eftir kosn-
ingarnar áður en Trump var settur í 
embætti.

Gunter á eftir að mæta fyrir nefnd 
öldungadeildar Bandaríkjaþings 
þar sem hann verður væntanlega 
spurður spjörunum úr. Þekking hans 
á Íslandi og skoðanir á sambandi 
Íslands og Bandaríkjanna verða þar 
í forgrunni.

Sem læknir er Gunter misvinsæll, 
ef marka má umsagnavefinn Yelp og 
heilbrigðismálaþjónustu U.S. News. 
Meðaleinkunn Gunters á Yelp er 
1,5 stjarna af fimm og hefur 21 sagt 
skoðun sína á honum.

Ron M. sagði til að mynda að 
Gunter væri alveg sama um sjúklinga 
sína, af heimsókn sinni að dæma. 
Starfsfólk hans hafi hagað sér ófag-
mannlega og gaf Gunter eina stjörnu. 
Samantha C. var ekki sammála. Sagði 
reynslu sína frábæra og Gunter afar 
fróðan, gaf honum fimm stjörnur.

U.S. News birtir samantektir um 
lækna og í umfjöllun um Gunter fær 
hann tvö stig af fimm. Byggist sú ein-
kunnargjöf á reynslu 55 sjúklinga. 
Þessa einkunn fékk hann í öllum 
flokkum. Þeir eru hversu ítarlegar 
læknisskoðanir hans eru, hversu 
miklum tíma hann ver með sjúkling-
um, ánægja sjúklinga með árangur 
hans og almennt orðspor. – þea

Misánægð 
með nýja 
sendiherrann

Samdráttur nam um 15 prósentum 
frá fyrra ári. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Gjald fyrir mat í skólum lækkar um 
þriðjung. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Jeffrey Ross 
Gunter.
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Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifu
OpOpiðið aallllanan ssólólararhrhriningiginnnn
GaGarðrðababææ ogog SSkekeififuu

NesNestistisboxbox

1.042 kr/skr/stktk

verðverð áðuáður 1.1 489 489 kr/skr/stktk

NesNestistisbrúbrúsarsar

1.042 kr/skr/stktk

verðverð áðuáður r 1.481.4899 kr/kr/stkstk

BrúBrúsarsar sesem hm haldalda ha heiteituu
í í 1010 klsklst ot og kg köldöldu íu í 2424 klklst!st!

3.999kr/skr/stktk

BarBarnabnabrúsrúsar ar halhalda da 
kölköldu du í 1í 12 k2 klstlst..

3.499 kr/skr/stktk

EinEinhyrhyrninninga-ga-
skrskrautautblýblýantanturur

272 kr/skr/stktk

verðverð áðuáður r 389389 kr/kr/stkstk

5 s5 stk tk í pí pk. k. stístílablabókók
eðaeða rereiknikningingsbósbókk

1.899 kr/pkr/pkk

verðverð áðuður 2.692.6955 kr/kr/pkpk

EinEinhyrhyrninninga-ga- brbrúsiúsi 
og og nesnestistisboxbo

verðverð fráfrá 433 kr/skr/stktk

verðverð áðuáðurr 619619 kr/k stkstk

MarMargfögfölduldunarn blýblýantantarar

165 kr/skr/stktk

verðverð áðuáðurr 236236 kr/kr/stkstk

BlýBlýantantaseasetttt

412 kr/pkr/pkk

verðverð áðuáður r 589589 kr/kr/pkpk

BakBakpokpoki Ti Tracra kk

14.132 kr/sstkt

verðver áðuáður 20.120 18989 kr/stkk

426 kr/skr/stktk

verðrð áðuáður r 5333 kr/kr/stkk

499 kr/skr/stktk

verðverð áðuáður r 631631 krkr/stkstk

629 kr/stk

verðverð áðuá r 789789 kr/kr/stkstk

259 kr/pkr/pkk

verðve áðuurr 319319 kr/kr/pkpk

FLOTT Í SKÓLANN
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HEKLA · Laugavegi 170-174  / Audi.is

Straumhvörf
Audi A3 e-tron 
sameinar tvo heima
 
► 17“ álfelgur  ► Bakkmyndavél  
► Dökkar rúður  ► Málm/glitlakk  
► Nálgunarvörn framan og aftan  
► MMI útvarp  ► Bluetooth símatenging  
► Bluetooth tenging fyrir tónlist  
► Dynamic stefnuljós  ►  LED afturljós  
► Fjarstýrðar samlæsingar 
► Lyklalaust aðgengi  
►  Tenging fyrir USB og Iphone  
► Tvískipt sjálfvirk loftkæling   
► Hæðarstillanleg framsæti  
► Skriðstillir (Cruise control)  
►  Ljósa- og regnskynjari 
► Skynjari fyrir loftþrýsting í hjólbörðum
► Baksýnisspegill með glýjuvörn 
► Rafdrifnir upphitaðir og aðfellanlegir útispeglar  
► Audi hljóðkerfi 180w með 10 hátölurum   
► Leðurklætt aðgerðastýri ► Hiti í framsætum 
► ABS bremsukerfi  ► ESP stöðugleikastýring   
► Árekstrarvörn (pre sense)
 
Listaverð 4.560.000 kr. 

Tilboðsverð 4.090.000 kr.

Til afhendingar strax

N1 hf. býður til sölu:

Annars vegar rekstur fimm eldsneytisstöðva ásamt vörumerkinu 
„Dælunni“ og tilheyrandi eignum.

Hins vegar rekstur dagvöruverslunar á Hellu ásamt tilheyrandi eignum.

Áhugasömum fjárfestum er bent á að hafa samband við Fyrirtækja-
ráðgjöf Landsbankans sem  hefur umsjón með söluferlinu fyrir hönd 
N1. Fyrirspurnir má senda á fyrirtaekjaradgjof@landsbankinn.is. Fjár-
festar fá fjárfestakynningu afhenta gegn undirritun trúnaðaryfirlýs-
ingar og gera tilboð á grundvelli þeirra gagna. Óskað er eftir tilboðum 
í annars vegar eldsneytisreksturinn og hins vegar dagvöruverslunina. 
Tilboðsfrestur er til klukkan 16.00 þann 13. september 2018.

Dælan og fimm 
eldsneytisstöðvar til sölu
Einnig til sölu dagvöruverslun á Hellu

GRIKKLAND Bjartir tímar eru fram 
undan fyrir Grikki. Þetta sagði Alex-
is Tsipras, forsætisráðherra Grikk-
lands, í gær eftir að níu ára niður-
skurðaraðgerðum og vinnu við að 
rétta af efnahag landsins lauk.

Alvarleg staða efnahagsmálanna 
þar í landi varð öllum ljós árið 2010 
og neyddust Grikkir til að leita til 
Evrópusambandsins og Alþjóða-
gjaldeyrissjóðsins, stundum gegn 
eigin vilja. Þrír neyðarlánapakkar 
fengust og var heildarupphæð 
þeirra um 36 billjónir króna, eða 
289 milljarðar evra. Grikkir fengu 
síðustu slíka greiðslu á mánudag. 
Grikkir eru þó ekki hólpnir enn 
enda eiga þeir eftir að borga þessi 
himinháu lán.

Tsipras lýsti undanförnum 
árum sem nokkurs konar 
nútímaútgáfu Ódysseifs-
kviðu. Ræðu sína flutti Tsip-
ras á eyjunni Íþöku, þangað 
sem Ódyss eifur sneri aftur 
eftir tíu ára reisu sína 
sem skáldið Hómer 
fjallaði um í fyrr-
nefndri bók.

S a g ð i  Ts i p ra s 
að Grikkir mættu 
aldrei gleyma þeim 
erfiðu lexíum sem 
lærðust undir vök-
ulum augum lánar-
drottnanna. Krepp-
unni væri lokið og 

niðurskurður og afturhald heyrði 
nú sögunni til.

„Í dag erum við frjáls. Við munum 
aldrei gleyma lexíunum sem við 
höfum lært. Við munum aldrei 
gleyma því sem við höfum barist 
fyrir og við munum aldrei gleyma 
þeim sem komu okkur í þessa 
stöðu,“ sagði þessi leiðtogi róttæka 
vinstriflokksins Syriza.

Kreppan og niðurskurðar-
aðgerðirnar sem fylgdu í kjölfarið 
höfðu djúpstæð áhrif á líf Grikkja og 
var táragas tíður gestur þegar mót-
mælendur söfnuðust saman á Syn-
tagma-torgi fyrir framan þinghúsið.

Á undanförnum níu árum hefur 
atvinnuleysi minnkað úr 28 pró-

sentum þegar hæst stóð í 20 nú. 
Hagvöxtur var 1,4 prósent í 
fyrra. Hinn mikli niðurskurður 
þrýsti fimmtungi þjóðarinnar, 
samkvæmt BBC, hins vegar 
niður fyrir fátæktarmörk.

Í viðtali við sama miðil á 
mánudag sagði Alexis Haritsis 
aðstoðarefnahagsmálaráð-
herra að niðurskurðarleiðin 
hefði reynst röng. Ríkis-
stjórnin heldur því þó enn 
fram að hún hafi verið 

nauðsynleg, ella hefði 
ekki verið hægt að 
bjarga bankakerfinu 

og ríkinu hefði verið 
hent út af evrusvæðinu. 

thorgnyr@frettabladid.is

Fagna frelsinu
Forsætisráðherra Grikkja segir tíma niðurskurðar á 
enda. Líkir erfiðleikum landsins við Ódysseifskviðu.
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Fjórhjóladrifinn Suzuki S-Cross 
- meiri veghæð, nýjar öflugar- og sparneytnar vélar
gera frábæran bíl enn skemmtilegri og til í hvað sem er.
Þú kemst alla leið! 
Suzuki S-Cross er með ríkulegan staðalbúnað.

ÖFLUGUR

VERÐ FRÁ KR.

3.990.000 

4WD All-grip skapar aksturseiginleika í sérflokki.

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17  I  Sími 568 5100  Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

ll i k k



Frá degi til dags

Halldór
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Forysta 

stærsta 

flokksins í 

borginni þarf 

að taka 

ábyrgð og 

fara að stunda 

málefnalega 

og skilvirka 

stjórnarand-

stöðu

 

Framlög til 

löggæslumála 

voru aukin 

um milljarð 

króna á þessu 

ári og 2019 

verða fram-

lögin aukin 

um rúman 

milljarð til 

viðbótar.

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Fundarhöld í Ráðhúsi Reykjavíkur frá 
kosningunum í vor hafa ekki verið til þess 
fallin að auka tiltrú almennings á kjörnum 
fulltrúum. Tilfinningin er sú að öll áhersla 
sé á leiksýningar og fjölmiðlauppákomur 

á kostnað hins efnislega.
Auðvitað er það svo að minnihlutinn á hverjum 

tíma hefur það mikilvæga hlutverk að veita meiri-
hlutanum aðhald.

Ekki er vanþörf á í Reykjavík. Borgin hefur 
safnað skuldum í mesta tekjugóðæri Íslands-
sögunnar. Tekjutuskan hefur verið undin til hins 
ýtrasta. Meirihlutinn hefur skorast undan ábyrgð 
á sjálfsögðu aðhaldi í borgarrekstrinum og heldur 
ekki bara útsvari í hæsta lögleyfða marki heldur 
hefur hækkað tekjustofna með ýmiss konar sjón-
hverfingum.

Þjónustugjöld Orkuveitunnar eru í hæstu 
hæðum. Fasteignagjöld hafa hækkað upp úr öllu 
valdi, heimilum og ekki síður fyrirtækjum til 
mikils ama. Í Reykjavík er ekki sérstaklega vinveitt 
umhverfi til fyrirtækjareksturs. Tap er af kjarna-
rekstri borgarinnar.

Við þetta má bæta stanslausu hiksti á ýmiss 
konar þjónustu á vegum borgarinnar. Húsnæðis-
skortur er áþreifanlegur, heimilislausum fjölgar og 
vandræðagangur við mönnun leikskóla er endur-
tekið efni. Þrifnaði á götum og torgum er ábóta-
vant.

Með þetta í huga ættu tækifæri til öflugs aðhalds 
af hálfu minnihlutans að vera næg. Það hefur 
honum hins vegar algerlega mistekist. Stærsti and-
stöðuflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, ákvað af 
óskiljanlegum ástæðum að ganga til minnihluta-
samstarfs við hina flokkana. Ekki er gott að giska 
á hvernig samstarfið ætti að gagnast flokknum, en 
utan frá lítur út fyrir að um hávaðabandalag sé að 
ræða. Fyrir hópnum fara oddvitar Flokks fólksins, 
Miðflokksins og loks Marta Guðjónsdóttir sem var 
fyrir neðan miðjan lista Sjálfstæðismanna.

Sú síðastnefnda hefur einkum vakið athygli fyrir 
furðuleg upphlaup sem í öllum tilvikum snúast um 
aukaatriði fremur en merg málsins. Stóryrði um 
leka og svipbrigði fremur en efnisatriði mála.

Þessi sífelldu upphlaup og stóryrði valda því að 
allar aðgerðir minnihlutans missa marks. Farsinn 
yfirtekur sviðið. Málefnaleg gagnrýni á borð við 
þá að minnihlutinn fái hvorki tíma né rúm til 
almennilegs undirbúnings fyrir fundi sem snúast 
um mikla hagsmuni borgaranna eru stimpluð sem 
einn eitt uppþotið. Úlfur, úlfur og ekki að ástæðu-
lausu.

Á þessu þarf að taka. Oddvitinn þarf að hafa 
stjórn á liði sínu. Blaðskellandi biðukollur eiga 
ekki að vera í forsvari alvarlegs stjórnmálaafls. 
Borgin þarf á öflugum og málefnalegum minni-
hluta að halda.

Úlfur, úlfur

Queen
  13.693 kr.

  á mánuði*

KING KOIL ALPINE PLUSH 
Hágæða Amerískt heilsurúm með millistífu fimm

svæða skiptu poka gorma kerfi, mjúkur toppur
og steyptir kantar, ásamt botni og fótum.

Stærð King (193x203 cm) 
AFMÆLISVERÐ

213.459 kr.
18.816 kr.* á mánuði með kredikortaláni 

Fullt verð 355.765 kr.

Stærð Queen (153x203 cm) 
AFMÆLISVERÐ

154.070 kr.
13.693 kr.* á mánuði með kredikortaláni 

Fullt verð 256.783 kr.

og steyptir kantar, ásamt b g

cm) 

9kr.
ð kredikortaláni 

765 kr.

King
 18.816 kr.  á mánuði*

*12 mánaða vaxtalaus kreditkortalán**. Einnig hægt að greiða með Netgíró.

Ullþoli
Séra Svavar Alfreð Jónsson 
sóknarprestur á Akureyri, kynnti 
nýyrðið „ullþoli“ þegar hann 
gerði upp stóra ullmálið sem 
skekið hefur ráðhúsið og sam-
félagið. Hann bendir á að ull geti 
verið fyndið, jafnvel rómantískt, 
en allt fari það eftir því hvernig 
ullþolinn er innstilltur. „Stóra ull-
málið sýnir okkur ennfremur, að 
skopskyn fólks ákvarðast af þeim 
stjórnmálaflokkum sem það til-
heyrir; það sem stuðningsmönn-
um meirihlutans í borgarstjórn 
Reykjavíkur finnst tröllfyndið 
upplifa áhangendur minnihlut-
ans sem örgustu móðgun.“

Stórpólitískur bílabruni
Bruni átta glæsivagna við Öskju 
hefur kveikt samsæriskenningar. 
Fjölmenningarfælnir voru fljótir 
að ákveða að innflytjendur, 
örugglega múslimar, hefðu 
kveikt í bílunum og þá væntan-
lega haldnir einhvers konar 
Gautaborgarheilkenni. Þessi 
kenning fær vitaskuld helst vængi 
á Stjórnmálaspjallinu á Facebook 
þar sem almennur hljómgrunnur 
er fyrir órum af þessu tagi. Síðan 
eru þeir til sem bíða í spennu-
þrunginni angist eftir „næsta 
hruni“ en í hugum þeirra er bíla-
bruninn enn einn fyrirboðinn 
þar sem eitthvað hafi verið um 
það í aðdraganda hrunsins mikla 
2008 að menn hafi kveikt í mynt-
körfuköggum sínum til þess að 
losa um skuldir með tryggingafé.
thorarinn@frettabladid.is

Lögreglan er ein af grunnstoðum réttarríkisins og 
gætir öryggis þeirra sem hér búa og sækja landið 
heim. Hún kemur fólki til aðstoðar á þeirra erf-

iðustu tímum og tryggir að lögum sé framfylgt. Starf 
hennar er mikilvægt í þágu okkar allra og það hefur 
verið áhersla mín frá því ég tók við sem dómsmálaráð-
herra í janúar 2017 að efla löggæsluna; fjölga lögreglu-
mönnum og öðrum sérfræðingum hjá embættunum, 
standa betur að meðferð kynferðisbrota í réttarvörslu-
kerfinu, bæta aðbúnað lögreglunnar, styrkja landa-
mæragæslu og tryggja almannaöryggi.

Framlög til löggæslumála voru aukin um milljarð 
króna á þessu ári og 2019 verða framlögin aukin um 
rúman milljarð króna til viðbótar. 

Á þessu ári hafa embættin getað fjölgað í lögreglu-
liðum sínum, einkum með tilliti til bættrar meðferðar 
kynferðisbrota og vegna fjölgunar ferðamanna. Þá eru 
ótaldar auknar fjárheimildir til annarra þátta sem lúta 
að öryggi almennings og sem einskorðast ekki við lög-
gæslu.

Ég hef einnig leitað til lögregluembættanna um land 
allt til að vinna með okkur í dómsmálaráðuneytinu 
að því að greina hvernig fjárframlögum ríkisins til lög-
gæslu er best varið á næstu árum með tilliti til álags. 
Þessi vinna er grundvöllur að löggæsluáætlun sem 
verið er að leggja lokahönd á og tekið hefur breyting-
um eftir ábendingar og sjónarmið lögreglunnar. Fjár-
lögin sem kynnt verða við upphaf þings í september 
munu taka mið af þessari vinnu.

Verkefni lögreglunnar hafa aukist að undanförnu, 
meðal annars vegna fjölgunar ferðamanna með til-
heyrandi álagi um allt land. Því hefur verið mætt 
með auknu fjárframlagi en betur má ef duga skal. Það 
verður áfram kappsmál mitt að renna styrkum stoðum 
undir löggæsluna í landinu.

Styrking löggæslunnar

Sigríður Á.  
Andersen
dómsmála-
ráðherra
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HLUTHAFAFUNDUR REGINS HF.
VERÐUR HALDINN 13. SEPTEMBER 2018

Stjórn Regins hf. boðar til hluthafafundar í félaginu 
og verður hann haldinn á skrifstofu Regins, 

Dagskrá fundarins er svohljóðandi:

1.  Tillaga stjórnar um skipan og fyrirkomulag 
tilnefningarnefndar fyrir félagið.
Stjórn Regins hf. leggur til við hluthafafund 
félagsins að eftirfarandi tillaga verði samþykkt:

„Hluthafafundur Regins hf. þann 13. september 
2018 samþykkir að koma á fót tilnefningarnefnd 
sem starfa skal samkvæmt starfsreglum nefndar-
innar sem liggja fyrir sem fylgiskjal með tillögu 
þessari og skulu skoðast sem hluti hennar. Við kjör 
nefndarmanna tilnefningarnefndar í fyrsta skipti 
skulu nefndarmenn kosnir á hluthafafundi 13. sept-

sér fyrir fundinn, en að öðru leyti skal farið eftir 
starfsreglum nefndarinnar eftir því sem við getur 
átt.“

2.  Tillögur stjórnar að breytingum á 
samþykktum félagsins. 
Stjórn Regins leggur til við hluthafafund félagsins að 
gerðar verði eftirfarandi breytingar á samþykktum 
félagsins.

Tillaga um nýja 22. gr. samþykkta

grein sem verður 22. gr. og skulu númer greina 

22. gr.

„Félagið skal hafa starfandi tilnefningarnefnd sem 
hefur það meginhlutverk að tilnefna einstaklinga til 
stjórnarsetu í félaginu á aðalfundi félagsins, eða 
eftir atvikum á hluthafafundi þar sem stjórnarkjör 
er á dagskrá.

Nefndarmenn tilnefningarnefndar skulu að 
lágmarki vera þrír og skulu þeir kjörnir til tveggja 
ára á aðalfundi félagsins. Nefndin skal vera 
sjálfstæð í störfum sínum og skulu stjórnarmenn 
félagsins ekki eiga sæti í nefndinni.

Formaður tilnefningarnefndar skal kjörinn af 
nefndinni sjálfri á fyrsta fundi eftir skipun.“

Viðbætur við 15. gr. samþykkta

tölulið nr. 9 sem verði svohljóðandi: „Kosning 
nefndarmanna í tilnefningarnefnd, sé skipunartími 
nefndarmanna liðinn eða ef nefndarmaður hefur 
látið af störfum.“ Númer töluliða sem á eftir koma 

orðunum „og til nefndarmanna tilnefningarnefndar“ 
á eftir orðinu „stjórnarmanna“. 

breytinguna svohljóðandi:

„Á aðalfundi skulu tekin til afgreiðslu eftirfarandi 
mál:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins sl. 
starfsár.

2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu 
endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.

3. Ákvörðun um greiðslu arðs og meðferð 
hagnaðar eða taps á næstliðnu reikningsári.

4. Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu lögð fram 
til samþykktar.

5. Ákvörðun um heimild til stjórnar um kaup á 
eigin bréfum.

6. Tillögur til breytinga á samþykktum, ef 
einhverjar hafa borist.

7. Kosning félagsstjórnar.

8. Kosning endurskoðanda.

9. Kosning nefndarmanna í tilnefningarnefnd, 
sé skipunartími nefndarmanna liðinn eða ef 
nefndarmaður hefur látið af störfum.

10. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og til 
nefndarmanna tilnefningarnefndar fyrir næsta 
kjörtímabil.

11. Önnur mál.“

3.  Ákvörðun um þóknun tilnefningarnefndar.
Stjórn Regins hf. leggur til við hluthafafund félagsins 
að nefndarlaun fyrir setu í tilnefningarnefnd fram að 

tilnefningarnefndar verði 90.000 kr. á mánuði og 
annarra nefndarmanna 60.000 kr. á mánuði.

4.  Kosning tilnefningarnefndar.
Stjórn Regins hf. leggur til að fyrstu nefndarmenn 
tilnefningarnefndar verði kjörnir með beinni 

hluthafafundinn. 

Um kosningu nefndarmanna við fyrstu skipun 
fer eftir fyrirliggjandi drögum að starfsreglum 
tilnefningarnefndarinnar að því leyti sem við 
getur átt, þó þannig að við fyrstu skipun verði 
kosið á milli þeirra framboða sem borist hafa fyrir 
hluthafafundinn. 

Reglur samþykkta um stjórnarkjör gilda eftir 
því sem getur átt um kosningu nefndarmanna í 

5.  Önnur mál.

hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður 

og skal það dagsett. Óskað er eftir að umboð 
berist Regin fyrir dagsetningu hluthafafundar á  
reginn@reginn.is og skal það vera undirritað af 
hluthafa eða prókúruhafa. Einnig er fundarmanni 

gildis þess. Jafnframt er bent á að fundarmenn 
þurfa að vera reiðubúnir að sanna á sér deili og 

ekki afturkölluð svo gilt sé gagnvart félaginu eftir 
að þeim hefur verið framvísað við afhendingu 
fundargagna eða eftir setningu fundarins, hvort 
heldur sem fyrr er.

meðferðar á hluthafafundinum, ef hann gerir 

til hluthafafundarins. Nánar um heimildir hluthafa 
til að fá mál tekin til meðferðar á fundinum vísast 

heimasíðu þess, www.reginn.is/fjarfestavefur 

Óskað er eftir framboðum í tilnefningarnefnd 
sem skal skipuð að minnsta kosti þremur 
nefndarmönnum sem skulu hafa nauðsynlega 
þekkingu og reynslu miðað við störf nefndarinnar. 
Meirihluti nefndarmanna skal vera óháður félaginu 

Þá skal að minnsta kosti einn nefndarmaður vera 
óháður stórum hluthöfum félagsins, þ.e. þeim 
sem ráða 10% eða meira af heildarhlutafé eða 

beinna og óbeinna tengsla nefndarmanna. 

Sérstök athygli er vakin á að óskað er eftir 
tillögum um 
sólarhringa fyrirvara fyrir hluthafafund, eða fyrir 

tilkynningar um framboð berast á netfangið 
tilnefningarnefnd@reginn.is

nefndar verða birtar eigi síðar en tveimur dögum 
fyrir hluthafafund.

sbr. 16. gr. samþykkta félagsins.

Gögn vegna fundarins eru aðgengileg á skrifstofu 

heimasíðu félagsins www.reginn.is/fjarfestavefur 
en endanleg dagskrá og tillögur verða aðgengileg 
a.m.k. viku fyrir hluthafafund, sbr. 18. gr. samþykkta 
félagsins. Hluthafafundur félagsins verður án 
pappírsgagna.

 Kópavogur, 21. ágúst 2018. 
 Stjórn Regins hf.

Bjarni Benediktsson skrifar 
grein í blaðið 1. ágúst sl., þar 
sem hann fjallar um það, 

að World Economic Forum hafi í 
skýrslu sinni um samkeppnishæfni 
ríkja skipað Sviss í 1. sæti, og, að Sví-
þjóð og Finnland hafi bæði komizt í 
efstu 10 sætin.

Svíþjóð var reyndar í 7. sæti og 
Finnland í því 10. Það má líka nefna, 
að Noregur var í því 11. og Danmörk 
í því 12.

Á sama tíma nefnir Bjarni það 
réttilega, að Íslandi sé aðeins í 28. 
sæti.

Í þessu sambandi bendir Bjarni 
á, að launakostnaður á Íslandi sé 
með því hæsta í OECD. Skín í gegn, 
að Bjarni vill gera há íslenzk laun 
ábyrg fyrir því, að Ísland er aftarlega 
á merinni í samkeppnishæfni.

Reyndar fer hann aðeins út í fram-
leiðni líka, án þess að útskýra á nokk-
urn hátt, hvernig bæta megi hana. 
Enda er hún oftast afleiðing annarra 
þátta, en ekki sjálf orsakavaldur.

Um gengi krónunnar segir Bjarni, 
að „mörgum þyki gengið fullsterkt“. 
Hvort það er líka hans skoðun, 
kemur ekki fram. Vexti nefnir Bjarni 
engu orði eða húsnæðiskostnað. 
Gjöld og skattar virðast heldur ekki 
spila stóra rullu í samkeppnismálum 
hjá Bjarna.

Nú er Bjarni blessaður fjármála-
ráðherra landsins, sá sem ætti að 
vita mest og bezt um þessi mál, og 
eru þessi einföldu og fátæklegu skrif 
hans um samkeppnishæfni lands-
manna því hvorki gleðileg né gæfu-
leg. Veit maðurinn ekki betur?

Um launastöðuna er það að segja, 
að laun eru skv. síðustu alþjóðlegum 
skýrslum miklu hærri í Sviss, en á 
Íslandi, eða tæplega 33% hærri.

Meðallaun í Sviss 2016 voru 
5.943,00 evrur á mánuði, eða um 
740.000 kr., í Noregi voru þau 
5.605,00 evrur, 700.000 kr., í Dan-
mörku 4.073,00 evrur, 510.000 kr., og 
í Svíþjóð 3.879,00 evrur, 485.000 kr.

Á Íslandi voru meðallaun 4.487,00 
evrur, eða 560.000 kr., á mánuði.

Þar sem Sviss og Noregur, sem 
eru í 1. sæti og 11. sæti samkeppnis-
hæfustu þjóða Evrópu, eru með 33% 
og 25% hærri laun en Ísland, verður 
skortur á samkeppnishæfni Íslands 
vart skýrður með háum launum.

Jafn undarlegt og það er, virðist 
fjármálaráðherra og ýmsir aðrir 
ráðamenn – svo að ekki sé nú talað 
um höfuðpaurinn óforbetranlega, 
seðlabankastjóra – vera blindir 
fyrir því, að það eru vextirnir, ekki 
launin, sem eru að sliga íslenzkan 
atvinnurekstur og samkeppnishæfni 
íslenzkra fyrirtækja.

Beint og óbeint
Beint horfir dæmið svona við: Stýri-
vextir í Sviss eru -0,75%, í Svíþjóð 
-0,5%, í evrulöndum 0,0%, í Dan-
mörku 0,05% og í Noregi 0,5%.

Hér á Íslandi eru stýrivextir hins 
vegar 4,25%. Mörgum sinnum hærri 
en í þeim löndunum, sem sam-
keppnishæfust eru.

Eins og við sjáum, eru stýrivextir á 
Íslandi 5% hærri en í Sviss og 4,75% 
hærri en í Svíþjóð.

Stýrivextir gilda milli seðla-
banka og viðskiptabanka. Vextir og 
vaxtamunur milli viðskiptabanka 
og almennings eða fyrirtækja eru 
miklu hærri.

Ganga má út frá því, að vextir 
viðskiptabanka hér séu að meðal-
tali 5% hærri en í þeim löndum sem 
samkeppnishæfust eru.

Hvað þýðir það?
Húskaupandi kaupir íbúð á 60 
milljónir. Fær 50 milljónir lánaðar. 

Bjarni, en hvað með vexti, gengi og aðra kostnaðarþætti?
Umframvextir hér, miðað við nefnd 
lönd, 2,5 milljónir á ári. Þessi hús-
kaupandi er að borga 200.000 kr. 
meira á mánuði í vexti, en Sviss-
lendingur eða Svíi gerir fyrir sams 
konar lán.

Það sama gildir um fyrirtæki. Ef 
við tökum fyrirtæki, sem er með 100 
milljónir í reksturs- og fjárfestingar-
fjármögnun, meðalfyrirtæki, þarf 
það að borga 5 milljónum meira í 
vexti á ári, en keppinautar þeirra í 
nefndum löndum.

Og hvað með óbeinu vaxtaáhrif-
in?

Þessir hávextir hér leiða auðvitað 
til þess, að fjármagn leitar í íslenzku 
krónuna, sem aftur spennir upp og 
afskræmir gengi hennar, uppdópar 

hana, með þeim afleiðingum, að 
hún er minnst 10-20% of sterk, 
miðað við efnahagsleg skilyrði og 
það gengi sem væri ef ekki væru 
hávextir hér.

Mat undirritaðs er, að hið raun-
verulega efnahagsvandamál, sem 
leysa verður fljótt og vel, sé glóru-
lausir vextir og uppdópað gengi. 
Leiðrétting þessa myndi hafa í för 
með sér meiri kjarabætur en nokk-
urn verkalýðsleiðtoga dreymir um.

Við kæmumst þá eflaust líka í hóp 
10-12 efstu ríkja í samkeppnishæfni, 
eins og hin Norðurlöndin.

Að lokum verður að minna á það 
lífs- og starfsumhverfi, sem ríkið 
skapar. Í Sviss er söluskattur 7,7%, 
en virðisaukaskatturinn hér er 24%.

Ole Anton 
Bieltvedt
alþjóðlegur 
kaupsýslu-
maður
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Engin bikarþynnka hjá Blikum

Sýnir takkana  Hildur Antonsdóttir, miðjumaður Breiðabliks, sækir að Ingibjörgu Valgeirsdóttur, markverði KR, í leik liðanna á Kópavogsvelli í gær. Hildur skoraði fyrra mark Blika í 
2-0 sigri. Þeir hafa unnið alla sjö heimaleiki sína í Pepsi-deildinni í sumar. Með sigrinum í gær komst Breiðablik aftur á topp deildarinnar en liðið er með tveggja stiga forskot á Íslands-
meistara Þórs/KA. Síðustu dagar hafa verið góðir hjá Blikum en á föstudaginn urðu þeir bikarmeistarar í tólfta sinn eftir sigur á Stjörnunni, 1-2, í úrslitaleik. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

GOLF Axel Bóasson, atvinnukylfing-
ur úr GK sem varð nýlega Íslands-
meistari í höggleik annað árið í 
röð, segir að fyrsta ár sitt á Áskor-
endamótaröð Evrópu hafi tekið á, 
bæði líkamlega og andlega. Axel er 
staddur á Íslandi þessa dagana að 
safna kröftum og fínpússa nokkra 
hluti áður en hann heldur aftur út. 
Hann er á fyrsta ári sínu á Áskor-
endamótaröðinni, næststerkustu 
mótaröð Evrópu eftir að hafa öðlast 
þátttökurétt með því að vera stiga-
hæsti kylfingur ársins á Ecco Nordic 
mótaröðinni í Skandinavíu.

„Þótt þetta séu auðvitað gríðar-
lega forréttindi að vera atvinnu-
kylfingur þá er þetta ár búið að taka 
mikið á mann andlega, mun meira 
en líkamlega þrátt fyrir talsverð 
ferðalög. Spilamennskan er búin 
að vera kaflaskipt, einfaldlega ekki 
nógu góð og fyrir vikið er ég ekki að 
ná niðurskurðum. Þegar komið er á 
mótin er ég oft að slá og pútta illa 
og ekki með mikið sjálfstraust. Þótt 
þetta séu erfiðari vellir þá er það 
engin afsökun og auðvitað er smá 
eftirsjá að hafa ekki nýtt tækifærið 
betur,“ segir Axel.

Ein góð helgi breytir öllu
Það getur verið afar stutt á milli 
móta og fá kylfingar þá lítinn tíma 
til hvíldar.

„Ég fann það á Norður-Írlandi um 
daginn að ég var gjörsamlega búinn 
á því. Ég vildi bara komast heim og 
að gera eitthvað annað en að spila 
eða æfa golf og þá getur verið erfitt 
að fara út á æfingasvæði, sérstaklega 
þar sem þú ert oftast einn að ferðast 

og æfa. Þegar ég lít til baka hefði ég 
sennilega átt að vera örlítið skyn-
samari, halda áætlun betur og taka 
mér oftar hvíld.“

Stutt er eftir af tímabilinu og er 
hann vongóður um að ná að spila á 
2-3 mótum til viðbótar.

„Þú þarft að eiga frábæra fjóra 
daga til að komast í toppbarátt-
una á þessum mótum og ein góð 
helgi getur breytt öllu. Ég er búinn 

að skrá mig í öll mót sem eftir eru 
og fæ sennilega þátttökurétt á 2-3 
mótum. Þá er bara að hitta á þessa 
góðu helgi og færast upp peninga-
listann, ég er að veðja á það. “

Axel var í sigurliði Íslands á EM í 
liðakeppni atvinnukylfinga ásamt 
Birgi Leifi Hafþórssyni, Ólafíu Þór-
unni Kristinsdóttur og Valdísi Þóru 
Jónsdóttir ásamt því að taka silfur 
með Birgi Leifi í karlaflokki.

„Það var virkilega ánægjuleg 
reynsla og ég verð alltaf stoltur af 
þessu afreki, það var líka gaman 
að spila með Birgi sem hefur upp-
lifað þetta allt og hefur reynst mér 
vel. Hann er með frábært hugarfar, 
hugsar um hvert mót sem nýtt tæki-
færi og vann mót í fyrra sem breytti 
ansi mörgu fyrir hann,“ segir Axel 
sem sagði að mótið hefði reynst sér 
ansi vel fjárhagslega.

Þarf að huga vel að fjármálunum
Atvinnukylfingar eru sífellt á ferð og 
flugi og hefur Axel leikið í alls tólf 
löndum á mótaröðinni.

„Staðan var ekkert beint frá-
bær en eftir EM hef ég ekki sömu 
áhyggjurnar. Það bjargaði árinu 
fjárhagslega. Það halda margir að 
með atvinnumennsku í golfi komi 
sandur af seðlum en það þarf að 
huga vel að fjárhagslegu hlið-
inni. Það er kaldur raunveruleiki 
atvinnukylfingsins og sennilega 
ástæðan fyrir því að margir fram-
bærilegir kylfingar hætta að reyna. 
Þeim tekst ekki að komast fljótlega 
inn á stærstu mótaraðirnar en sem 
betur fer erum við með afar öflugan 
styrktaraðila í Forskoti sem hefur 
lyft íslensku golfi á næsta stig. Það 
eru sífellt fleiri kylfingar að koma 
frá Íslandi og við erum komin með 
kylfinga á risamótin.“

Það lítur allt út fyrir að Axel missi 
þátttökurétt sinn á Áskorendamóta-
röðinni en hann er búinn að skrá 
sig í úrtökumót fyrir Evrópumóta-
röðina í haust, sterkustu mótaröð í 
Evrópu.

„Ég er með fimm ára þátttökurétt 
á Norðurlandamótaröðinni og fer 
þangað ef ég næ ekki að endurnýja 
hér. Ég hugsaði þegar ég komst inn á 
Áskorendamótaröðina að ég myndi 
gefa þessu 3-5 ár til viðbótar en það 
fer auðvitað allt eftir fjárhagslegu 
hliðinni. Ég er allavega búinn að 
skrá mig á fyrsta stig úrtökumóts 
fyrir Evrópumótaröðina í haust, ef 
ég kemst á lokastigið fæ ég annað 
ár á Áskorendamótaröðinni,“ segir 
Axel. kristinnpall@frettabladid.is

Sigurinn á EM bjargaði fjárhagnum
Íslandsmeistarinn Axel Bóasson hefur átt erfitt uppdráttar á fyrsta tímabilinu sínu á Áskorendamótaröðinni í Evrópu og segir það 
hafa tekið á andlega. Að hans sögn eru erfiðari vellir engin afsökun. Axel segir að það sé mikið hark að vera atvinnumaður í golfi.

Axel Bóasson ásamt Valdísi Þóru Jónsdóttur, Ólafíu Þórunni Kristinsdóttur og Birgi Leifi Hafþórssyni á verðlaunapalli 
eftir sigur íslensku sveitarinnar á Evrópumótinu í liðakeppni atvinnukylfinga fyrr í mánuðinum. NORDICPHOTOS/GETTY

2 2 .  Á G Ú S T  2 0 1 8   M I Ð V I K U D A G U R12 S P O R T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 2 2 .  Á G Ú S T  2 0 1 8   M I Ð V I K U D A G U R

SPORT



Miðvikudagur 22. ágúst 2018
MARKAÐURINN

30. tölublað | 12. árgangur

F Y L G I R I T  F R É T TA B L A Ð S I N S  U M  V I Ð S K I P T I  O G  FJ Á R M Á L

Sjónmælingar 
eru okkar fag

Tímapantanir í síma:

Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500

Skúli 
stendur 
keikur
Skúli Mogensen segir ekkert plan b 
ef skuldaútboðið heppnast ekki. 
Viðbrögð fjárfesta hafa verið góð og 
hann hefur fulla trú á að útboðið 
klárist eftir nokkrar vikur. Útlit er 
fyrir að þriðji ársfjórðungur verði 
sá næstbesti í sögu WOW air og að 
eiginfjárstaðan batni verulega vegna 
góðrar afkomu á seinni árshelmingi. 
»4

Við og Pareto 

höfum fulla trú á  

að við klárum útboðið. 

Þetta snýst bara um kjör.

»6
Arnarlax á leið í norsku 

Kauphöllina

Arnarlax hefur tryggt sér tólf pró-
senta hlutafjáraukningu að virði 2,6 
milljarðar íslenskra króna en hún 
hefur í för með sér að fyrirtækið 
verði skráð á hlutabréfamarkað í 
Noregi innan tveggja ára.

»2
Stoðir selt tæplega helming 

bréfa sinna í Arion

Stoðir hafa minnkað við sig í Arion 
banka eftir að bankinn var skráður á 
markað í júní. Félagið á nú 0,37 pró-
senta hlut á meðan Snæból, í eigu 
hjónanna Finns Reyrs og Steinunnar, 
hefur nær fjórfaldað hlut sinn.

»8
Neysla og neyslumynstur 

frá efnahagshruni

„Í utanlandsferðum hefur á síðasta 
áratug orðið alger sprenging í neyslu-
mynstri Íslendinga og sér ekki fyrir 
endann á henni enn,“ segir í Matthías 
Þorvaldsson, viðskiptastjóri hjá 
Gallup, í aðsendri grein.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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– Tengir þig við framtíðina!

Prentsmiðjan Oddi hefur selt allan 
vélbúnaðinn í verksmiðjum Plast-
prents og Kassagerðarinnar úr 
landi. Kaupendur eru prentsmiðj-
ur í Bandaríkjunum og Afríku.

Oddi sagði upp 86 starfsmönnum 
í byrjun árs vegna umfangsmikilla 
breytinga á rekstrinum. Versnandi 
samkeppnisstaða þvingaði fyrir-
tækið til að leggja niður framleiðslu 
á plast- og bylgjuumbúðum en fyrir-
tækið mun þess í stað einbeita sér 
að innflutningi og sölu á þessum 
vörum.

„Þetta er gríðarlegur vélbúnaður, 
stærsta vélin uppsett er 300 metrar 
að lengd,“ segir Kristján Geir Gunn-
arsson, framkvæmdastjóri Odda, 
í samtali við Markaðinn og bætir 
við að vélarnar hafi verið komnar 

til ára sinna. „Eins og með bíla er 
virði eldri vélbúnaðar aldrei nema 
brotabrot af því sem nýjasta mód-
elið kostar.“

Verksmiðja Kassagerðar Reykja-
víkur komst í eigu Odda við sam-
runa fyrirtækjanna haustið 2008 
en ekki hefur verið ákveðið hvernig 
henni verður ráðstafað. Verksmiðja 
Plastprents er hins vegar á leigu-
samningi.

Oddi var rekinn með 420 milljóna 
króna tapi á síðasta ári en Kristján 
segir að fyrirtækið sé nú á síðustu 
stigum endurskipulagningarinnar. 
„Þetta voru erfið en nauðsynleg 
skref í átt að því að reisa Odda við. 
Nú einblínum við á styrkleika okkar 
og byggjum á reynslu og þekkingu 
starfsmanna í næstu skrefum.“ – tfh

Verksmiðjurnar tæmdar 
og vélbúnaðurinn seldur

Það er tómlegt um að litast í verksmiðju Kassagerðarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Stjórnendur High Liner Foods, 
stærsta sjávarútvegsfélags í Norður-
Ameríku, hafa endurnýjað samning 
við vörumerkjafélagið Icelandic 
Trademark Holding um nýtingarrétt 
á vörumerkinu „Icelandic Seafood“ 
til næstu sjö ára. Íslenska ríkið, sem 
fékk fyrr á árinu afhenta alla hluti í 
vörumerkjafélaginu, mun fá í sinn 
hlut þóknanagreiðslur upp á tugi 
milljóna króna á ári á grundvelli 
samningsins.

Sara Lind Þrúðardóttir, fram-
kvæmdastjóri Icelandic Trademark 
Holding, segir það vilja beggja félaga 
að stórefla útflutning á íslenskum 
sjávarafurðum. „Samningurinn 
miðar að því að auka sölu á íslensk-
um sjávarafurðum undir vörumerk-
inu í Bandaríkjunum og Kanada.

High Liner Foods hefur tekið 
miklum breytingum síðan starfsemi 
Icelandic í Bandaríkjunum var seld 
til félagsins árið 2011 og margfald-
ast að stærð. Í samstarfi okkar felast 

því góð tækifæri fyrir íslenska fram-
leiðendur til þess að koma vörum 
sínum á framfæri.“

Sara Lind tekur einnig fram að 
samkvæmt samningnum verði 
aðeins seldar vörur af íslenskum 
uppruna undir vörumerkinu.

Samningar tókust í apríl 
síðastliðnum en norður-
ameríska félagið hefur frá 
árinu 2011 átt nýtingar-
rétt að vörumerkinu í 
Bandaríkjunum, Kanada og 
Mexíkó. Samkvæmt nýja 
samningnum mun 
High Liner Foods 
g r e i ð a  í s l e n s k a 
ríkinu, sem eig-
anda Icelandic 
Tr a d e m a r k 
H o l d i n g , 
þóknun upp 
á 1,5 prósent 
af heildsölu-
verðmætum þeirra 

afurða sem seldar verða undir 
vörumerkinu „Icelandic Seafood“ í 
Bandaríkjunum og Kanada.

Nema þóknanagreiðslurnar að 
lágmarki tugum milljóna króna 

á ári, samkvæmt upplýsingum 
Markaðarins, en til viðbótar 

skuldbindur norðurameríska 
félagið sig til þess inna af 

hendi lágmarksgreiðslu til 
ríkisins, óháð sölu sjávar-
afurða.

Icelandic Trademark 
Holding, sem var áður 

í eigu Framtakssjóðs 
Íslands, var stofnað til 
þess að halda utan um 
markaðssetningu vöru-
merkisins ásamt þjón-

ustu við leyfishafa. – kij

Fá að nota vörumerki Icelandic til næstu sjö ára

Sara Lind Þrúðardóttir, 
framkvæmdastjóri Ice-

landic Trademark Holding. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fjárfestingarfélagið Stoðir, 
sem er í meirihlutaeigu 
meðal annars Jóns Sig-
urðssonar, Einars Arnar 
Ólafssonar og Magn-
úsar Ármann í gegnum 

eignarhaldsfélagið S121, hefur selt 
tæplega helming af hlutabréfunum 
sem félagið fékk úthlutað í hlutafjár-
útboði Arion banka fyrir um tveimur 
mánuðum.

Samkvæmt lista yfir alla hlut-
hafa Arion banka mánudaginn 
20. ágúst, sem Markaðurinn hefur 
séð, áttu Stoðir um 0,37 prósent af 
heildarútgefnum bréfum bankans 
en markaðsvirði hlutarins er um 
650 milljónir króna miðað við 
núverandi gengi bréfanna. Eins og 
Markaðurinn hefur greint frá fékk 
félagið samtals 12 milljónir hluta 
úthlutaðar í bankanum í útboðinu 
í júní og varð þannig stærsti íslenski 
einkafjárfestirinn í hluthafahópnum 
með 0,6 prósenta hlut.

Félagið Snæból, sem er í eigu 
hjónanna Finns Reyrs Stefánssonar 
og Steinunnar Jónsdóttur, hefur nær 
fjórfaldað eignarhlut sinn í Arion 
banka á þeim tveimur mánuðum 
sem liðnir eru frá skráningu bankans, 
samkvæmt áðurnefndum hluthafa-
lista. Félagið á nú 0,38 prósenta hlut í 
bankanum, að virði um 680 milljónir 
króna, en það fékk úthlutaðan um 0,1 
prósents hlut í útboðinu.

Félagið Sigla, í eigu viðskiptafé-
laganna Finns Reyrs og Tómasar 
Kristjánssonar, fer jafnframt með 
0,06 prósenta hlut í Arion banka en 
samanlagður eignarhlutur Snæbóls 
og Siglu er metinn á um 800 milljónir 
króna.

Eins og Markaðurinn hefur áður 
upplýst skráðu Stoðir sig fyrir í 
kringum 100 milljónum hluta í hluta-
fjárútboði bankans, eða sem jafngildir 
um 7,5 milljörðum króna miðað við 
útboðsgengi, en fékk sem fyrr segir 
aðeins 12 milljónir hluta úthlutaðar 
í bankanum. Eiga Stoðir, sem eru 
stærsta fjárfestingarfélag landsins 
með liðlega 18 milljarða króna í eigið 
fé, nú ríflega 7 milljónir hluta í Arion.

Gildi bætt lítillega við sig
Samkvæmt hluthafalista Arion 
banka hefur lífeyrissjóðurinn Gildi 
bætt við sig 2 milljónum hluta í 
bankanum frá útboði bankans og 
þá hafa lífeyrissjóðirnir Birta og 
Stapi einnig aukið lítillega við sinn 
hlut. Átta af stærstu lífeyrissjóðum 
landsins var úthlutað ríflega 3 pró-
senta hlut í útboðinu.

Þá hafa sjóðir í stýringu Íslands-
sjóða minnkað aðeins við sig í Arion 
banka undanfarið en sjóðirnir eiga 
nú 0,43 prósenta hlut borið saman 
við 0,7 prósenta hlut í kjölfar 
útboðsins um miðjan júní síðast-
liðinn. Sjóðirnir fóru fyrst inn í hlut-
hafahóp bankans í febrúar en juku 
við hlut sinn í útboðinu.

B r e s k i  v o g u n a r s j ó ð u r i n n 
Attestor  Capital hefur jafnframt 
haldið áfram að minnka við eignar-
hlut sinn í Arion banka. Sjóðurinn 
fer nú með 8,67 prósenta hlut og 
hefur þannig selt hátt í 0,8 prósent 
af hlutafé bankans eftir að bankinn 
var skráður á hlutabréfamarkað. 
Fyrir skráningu átti vogunarsjóður-
inn 12,44 prósenta hlut.

Gengið hækkað um 22 prósent
Við lokun markaða í gær nam 
hlutabréfaverð Arion banka 91,2 
krónum á hlut og var um 22 pró-
sentum hærra en í útboði bankans 
í júní þegar Kaupþing og Attestor 
seldu um 29 prósenta hlut á geng-
inu 75 fyrir samtals um 39 milljarða 
króna.

Kaupendur að bréfunum voru 
að stærstum hluta erlendir fjárfest-
ingarsjóðir á meðan íslenskir fjár-
festar – almenningur, fagfjárfestar og 
lífeyrissjóðir – fengu aðeins að kaupa 
samanlagt um 9 prósenta hlut.

Nokkurrar óánægju gætti á meðal 
innlendra fjárfesta með þá aðferða-
fræði sem var beitt við skerðingar 
í útboði bankans, þar sem eftir-
spurnin reyndist margföld, en þeir 
fengu almennt aðeins á bilinu 10 
til 30 prósent af þeim hlut sem 
þeir höfðu óskað eftir að kaupa. 
Voru ýmis dæmi um einkafjárfesta 
sem fengu ekki nein bréf úthlutuð 
í bankanum þótt þeir hefðu skráð 
sig fyrir háum fjárhæðum.

Höskuldur Ólafsson, bankastjóri 
Arion banka, viðurkenndi í viðtali 
við Markaðinn í síðasta mánuði að 
bankinn hefði viljað að Kaupþing, 
seljandi bréfanna, hefði úthlutað 
stærri hlut til íslenskra fjárfesta. 
Ákvörðun um að gera það ekki hefði 
„truflað viðskiptasamband bankans 
eitthvað“ og væri „neikvæður vink-
ill á annars mjög vel heppnuðu 
útboði“. 
hordur@frettabladid.is
kristinningi@frettabladid.is

Selt tæplega helming 
bréfa sinna í Arion

650
milljónir króna er markaðs-

virði 0,37 prósenta eignar-

hlutar Stoða í Arion banka.

Stoðir hafa minnkað við 
sig í Arion banka eftir 
að bankinn var skráður 
á markað í júní. Félagið 
á nú 0,37 prósenta hlut 
í bankanum. Snæból, í 
eigu Finns Reyrs Stefáns-
sonar og Steinunnar 
Jónsdóttur, hefur nær 
fjórfaldað hlut sinn.

Hlutabréf Arion banka hafa hækkað um 22 prósent frá því í útboðinu í júní. 
Útboðsgengið var 75 krónur á hlut en nú er gengið 91,2. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Brim, útgerðarfélag bræðranna Guð-
mundar og Hjálmars Kristjánssona, 
hagnaðist um 1.915 milljónir króna 
í fyrra, samkvæmt nýbirtum árs-
reikningi, en félagið tapaði 100 millj-
ónum króna árið áður sem skýrist af 
2,1 milljarðs króna gjaldfærslu vegna 
gengisdóms.

Rekstrartekjur útgerðarfélagsins 
námu 19.300 milljónum króna á síð-
asta ári og jukust um 3,3 prósent frá 
fyrra ári þegar þær voru 18.671 millj-
ón króna. Kostnaðarverð seldra vara 
var ríflega 16.988 milljónir króna í 
fyrra borið saman við 16.413 milljónir 
króna árið 2016. Var rekstrarhagnað-
ur Brims 2.385 milljónir króna á árinu 
og jókst um 126 prósent á milli ára.

Eignir útgerðarfélagsins námu 
60.674 milljónum króna í lok síðasta 
árs, samkvæmt efnahagsreikningi 
félagsins, en þar af voru aflaheimildir 

þess metnar á tæpar 24.817 millj-
ónir króna. Eigið fé Brims var 24.296 
milljónir króna í lok ársins og eigin-
fjárhlutfallið um 40 prósent.

Greiddur var arður að fjárhæð 296 
milljónir króna til hluthafa á síðasta 
ári, að því er segir í ársreikningnum.

Brim keypti 34 prósenta hlut í HB 
Granda í apríl fyrir 21,7 milljarða 
króna en kaupin voru fjármögnuð 
með handbæru fé, lántöku og sölu 
eigna, að því er segir í ársreikningn-
um, en félagið seldi meðal annars 
frystitogarann Brimnes RE-27. – kij

Hagnaður Brims 1,9 milljarðar

Guðmundur 
Kristjánsson, 
aðaleigandi 
Brims
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Það geta legið margar og ólíkar ástæður fyrir því að fólk falli út af vinnumarkaði og þarfnist 
starfsendurhæfingar. Kulnun í starfi, afleiðingar slysa og áfalla, eða andlegir sem líkamlegir sjúkdómar.

Það er mikilvægt að við sem samfélag tökum vel utan um þessa einstaklinga og hjálpum þeim að fóta sig 
aftur á vinnumarkaði. Framlag allra skiptir máli, bæði fyrir samfélagið og einstaklinginn sjálfan. Við hvetjum 
atvinnurekendur til að skoða ráðningar með opnum huga og nýta sér slíka starfskrafta þar sem það hentar. 

Allir geta fundið sína fjöl.  

A U K U M  Þ ÁT T T Ö K U  –  E F L U M  S A M F É L AG I Ð



Skúli Mogensen, forstjóri 
WOW air, segir að ekki 
þurfi að auka hlutafé 
félagsins til að bæta eigin-
fjárstöðuna áður en ráðist 
verður í fyrirhugað skulda-

bréfaútboð upp á jafnvirði 6 til 12 
milljarða króna. Eiginfjárhlutfall 
flugfélagsins, sem var aðeins 4,8 
prósent í lok júní, muni batna veru-
lega á seinni helmingi ársins en útlit 
sé fyrir að rekstrarhagnaður (EBIT) 
WOW air verði þá um 26 milljónir 
Bandaríkjadala, jafnvirði um þriggja 
milljarða króna, og aukist um 159 
prósent frá sama tíma fyrir ári.

Skúli, ásamt ráðgjöfum norska 
verðbréfafyrirtækisins Pareto Sec-
urities sem mun hafa umsjón með 
skuldabréfaútboðinu, hefur undan-
farna daga átt fundi með fjárfestum 
í Norður-Evrópu í tengslum við 
skuldabréfaútgáfuna. Áætlað er að 
stærð útboðsins verði á bilinu 500 
til 1.000 milljónir sænskra króna 
en útgáfan er hugsuð sem brúarfjár-
mögnun fram að áformuðu frum-
útboði WOW air innan 18 mánaða.

Í viðtali við Markaðinn segir Skúli, 
sem er jafnframt eini hluthafi félags-
ins, að undirbúningur að þessari fjár-
mögnun hafi staðið yfir í rúmt ár og 
því „teljum við okkur geta klárað 
hana hratt núna þegar formlegt ferli 
er hafið“.

Hver hafa viðbrögð fjárfesta verið 
á þessum fundum og er komin skýr 
mynd á hversu mikið fjármagn félag-
ið getur sótt sér og á hvaða kjörum?

„Viðbrögðin hafa verið mjög góð 
og margir fagfjárfestar í raun hissa 
á að sjá hvað félagið er orðið stórt 
á skömmum tíma og það þykir full-
komlega eðlilegt að slíkur vöxtur 
kalli á miklar fjárfestingar og ekki 
hægt að ætlast til að félög skili 
hagnaði á meðan slíkt vaxtarskeið 
stendur yfir. Það er einnig ánægju-
legt að sjá að reyndir fjárfestar í 
flugheiminum skilja að við erum 
að nálgast markaðinn öðruvísi þar 
sem við leggjum mun meiri áherslu 
á tæknilausnir og hliðartekjur heldur 
en áður hefur þekkst. Menn staldra 
við þegar þeir sjá að við erum með 
hæstu hliðartekjur í heimi á hvern 
farþega og að við séum að nálgast 
Icelandair í farþegafjölda. Það bjóst 
enginn við því fyrir örfáum árum. 
Við vorum að hefja formlegt fjárfest-
ingarkynningarferli og það er eðli-
legt að það muni taka nokkrar vikur 
að klára endanlega stærð og kjör en 
ég er mjög ánægður með þann mikla 
áhuga sem við höfum fengið það sem 
komið er.“

Ef ekkert verður af skuldabréfa-
útboðinu, hvert er þá plan b? Hafa 
verið óformlegar viðræður við önnur 
flugfélög um að þau kaupi hlutafé 
WOW, að hluta eða öllu leyti?

„Við og Pareto höfum fulla trú á 
að við klárum útboðið. Þetta snýst í 
raun bara um kjör og því voru þau 
viljandi höfð opin í kynningunni. 
Núna erum við búin að tala við tugi 
fjárfesta og  höfum fengið mjög góð 
viðbrögð en jafnframt góðar ábend-
ingar og munum nota það til að klára 
næstu skref. Það má því segja að plan 
b og c snúist um stærð og álagningu 
frekar en hvort við klárum fjár-
mögnunina eða ekki. Það hafa ýmsir 
aðilar sýnt WOW air áhuga í gegnum 
tíðina en ég hef ekki viljað selja félag-
ið enda tel ég okkur eiga mikið inni 
enn þá og við höfum gaman af því 
sem við erum að gera.“

Ekki haft áhrif á miðasölu
Samkvæmt skilmálum útboðsins 
þarf eigið fé WOW air að nema að 
lágmarki 25 milljónum dala eftir 

Höfum fulla trú á að við klárum útboðið
Skúli segir ekkert plan b ef skuldaútboðið heppnast ekki. Viðbrögð fjárfesta hafa verið góð og hann hefur fulla trú á að útboðið klárist 
eftir nokkrar vikur. Útlit fyrir að þriðji fjórðungur verði sá næstbesti í sögu WOW air og eigið fé hækki verulega vegna góðrar afkomu. 

Skúli Mogensen segir fréttir síðustu daga af fjárhagsstöðu félagsins ekki hafa haft áhrif á miðasölu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

✿    Spáir miklum viðsnúningi 
 Í milljónum dala
 2H 2017 2H 2018 Ársbreyting
   
Heildartekjur 289 390 35%
Heildarrekstrarkostnaður 236 319 35%
EBITDAR 53 72 35%
EBITDA 19 37 96%
EBIT 10 26 159%

„Mjög mismunandi fyrirtæki“
Skúli segir mjög mikilvægt, þegar rætt er um Icelandair og WOW air, að 
„átta sig á því“ að flugfélögin séu í eðli sínu „mjög mismunandi fyrirtæki“ 
með mismunandi viðskiptamódel.

„Það sést mjög vel þegar borinn er saman undirliggjandi kostnaður 
fyrirtækjanna á hvern floginn kílómetra en við erum með hátt í helmingi 
lægri kostnað en Icelandair sem gerir okkur kleift að selja mun ódýrari 
fargjöld. Jafnframt er meðalaldur okkar flugvéla aðeins þrjú ár á meðan 
meðalaldur flugvéla Icelandair er um 20 ár þannig að það er eðlilegt að 
þeir hafi þegar afskrifað sinn flota að fullu á meðan við eigum enn um 
átta ár eftir af okkar leigusamningum. 

WOW air er að vaxa ört og fjárfesta mikið í uppbyggingu innviða fé-
lagsins en á sama tíma hefur farþegafjöldi Icelandair verið að dragast 
saman líkt og kom fram í júlí-farþegatölunum en farþegum WOW air 
fjölgaði um 29 prósent á meðan þeim fækkaði um 5 prósent hjá Ice-
land air milli ára. Þá er Icelandair með innanlandsstarfsemi, hótelrekstur 
og aðra ferðatengda þjónustu á sínum ársreikningi sem WOW air hefur 
ekki. Ég held að bæði fyrirtækin eigi rétt á sér og ég óska vinum mínum í 
Vatnsmýrinni alls hins besta í framtíðinni.“

útgáfu skuldabréfsins en um mitt 
þetta ár var það rúmlega 20 millj-
ónir dala. Spurður hvort félagið sé af 
þessum sökum ekki að vinna að því 
samhliða skuldabréfaútboðinu að 
sækja sér einnig aukið hlutafé til að 
styrkja eiginfjárstöðu félagsins segir 
Skúli að gert sé ráð fyrir að WOW air 
skili hagnaði á seinni hluta ársins og 
eigið fé verði því „umtalsvert betra“ 
en 25 milljónir dala.

„Núna er þriðji ársfjórðungur 
hálfnaður sem er sögulega alltaf 
besti fjórðungur ársins og við sjáum 
það nú þegar miðað við afkomuna 
í júlí og bókunarstöðuna í ágúst og 
september að þriðji fjórðungur á 
þessu ári verður næstbesti ársfjórð-
ungur í sögu félagsins og því teljum 
við afkomuspána fyrir seinni hluta 
ársins í takt við væntingar okkar.“

Rekstrarumhverfi íslensku flug-
félaganna hefur versnað til muna að 
undanförnu, einkum vegna mikillar 
samkeppni og hækkandi olíuverðs, 
en WOW air er ekki með neinar 
varnir gagnvart sveiflum í olíuverði. 
Rekstrartap á tímabilinu júlí 2017 til 
júní 2018 nam 45 milljónum dala en 
tapið var um 13 milljónir dala allt 
árið í fyrra. Samkvæmt áætlunum 
WOW air, sem upplýst er um í fjár-
festakynningu Pareto, er hins vegar 
gert ráð fyrir verulegum viðsnúningi 
á næstu mánuðum og misserum. 
Þannig er meðal annars ráðgert 
að hagnaður fyrir leigugreiðslur, 
afskriftir, fjármagnsliði og tekjuskatt 
(EBITDAR) verði 142 milljónir dala á 
árinu 2019 borið saman við spá upp 
á 63 milljónir dala á þessu ári.

Byggja þessar áætlanir einkum á 
breyttum ytri aðstæðum, það er að 
olíuverð fari lækkandi og meðalfar-
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gjöld muni hækka frá því sem nú er?
„Já, um er að ræða verulega bæt-

ingu en það er byggt á aðgerðum og 
fjárfestingum sem þegar hefur verið 
ráðist í eins og með hliðartekju-
aukninguna og Premium-sætin. 
Þessi aukning er þegar orðin ljós 
í júlí og í bókunum núna á næstu 
mánuðum. Við erum því ekki að spá 
hækkandi grunnfargjaldi og lækk-
andi olíuverði. Þvert á móti vinnum 
við alla daga að því markmiði okkar 
að lækka fargjöld og ætlum að halda 
því áfram.“

Spurður hvernig á því stóð að fjár-
festakynningu Pareto var lekið í síð-
ustu viku, meðal annars til fjölmiðla 
og markaðsaðila, og hvort fréttir 
í kjölfarið af fjárhagsstöðu félags-
ins hafi ekki haft áhrif á miðasölu 
bendir Skúli á að Pareto hafi sent 
kynninguna á um 70 fjárfesta úti 
um alla Norður-Evrópu og því erfitt 
að stjórna því hvernig hún dreifðist 
í framhaldinu.

„Í sjálfu sér kom það ekki á óvart 
í ljósi þess að félagið hefur verið 

mikið í umræðunni og þar sem við 
erum einkafyrirtæki þá höfum við 
aldrei áður deilt svona nákvæmum 
upplýsingum né um framtíðar-
horfur. En þetta er einnig liður í 
því að við ætlum að skrá félagið á 
næstu 18-24 mánuðum og munum 
við deila ársfjórðungslegum upplýs-
ingum héðan í frá. Miðasala félags-
ins hefur verið fín og við sjáum ekki 
að þessi umfjöllun hafi haft nein 
áhrif á sölu miða síðustu daga.“

Átta ár í skuldlausar vélar
Á fyrri árshelmingi var eignafærð 
viðskiptavild upp á 18,4 milljónir 
dala í efnahagsreikningi WOW air 
og styrktist eiginfjárstaðan sam-
hliða sem því nemur. Skúli segir að 
þetta skýrist aðallega vegna kaupa 
á Cargo Express „sem er félag sem 
hefur gengið mjög vel og skilaði 
235 milljónum í hagnað á síðasta ári 
og við teljum geta nýst enn betur í 
framtíðinni, sérstaklega með til-
komu fleiri stærri breiðþota sem 
hafa mun meira cargo-pláss.“

WOW fær einmitt afhentar 
fjórar nýjar breiðþotur á næstunni. 
Hefur félagið not fyrir þær allar að 
óbreyttu?

„Við fáum tvær Airbus A330neo 
seinna á þessu ári sem munu nýt-
ast í Indlandsflugið sem er mjög 
spennandi og hefur farið vel af 
stað. Við vorum að ráða frábæra 
konu sem framkvæmdastjóra 
okkar á Indlandi og það er gaman 
að segja frá því að bókunarstaðan 
á fyrri hluta næsta árs er best á 
Delí af öllum okkar áfangastöðum. 
Síðan fáum við aðrar tvær Airbus 
A330neo á næsta ári og miðað 
við þær móttökur sem við höfum 
fengið verða þær einnig notaðar í 
frekari Asíu-uppbyggingu enda er 
gríðarlegur vöxtur í alþjóðlegu flugi 
frá Asíu og er Ísland í landfræðilegri 
kjörstöðu til að tengja saman Asíu 
og Norður-Ameríku en einnig Evr-
ópu.“

WOW air hefur vaxið gríðarlega 
á undanförnum árum. Áætlaður 
farþegafjöldi þessa árs er 3,2 millj-
ónir, tekjur verði um 659 milljónir 
dala og þá starfa samtals um 1.400 
manns hjá félaginu.

Miðað við stærð flugfélagsins er 
ljóst að eiginfjárhlutfall þess, sem 
var tæplega 5 prósent í júní, er afar 
lágt á sama tíma og framtíðarskuld-
bindingar eru umtalsverðar. Hvernig 
ætlið þið að bregðast við því?

„Eins og fyrr segir er útlit fyrir að 
afkoman á seinni hluta ársins verði 
mjög góð og að við munum skila 
góðri afkomu allt árið 2019. Hins 
vegar er það rétt að til langs tíma 
væri æskilegt að efla eiginfjárstöðu 
félagsins og því erum við núna að 
hefja undirbúning að skráningu 
WOW air á hlutabréfamarkað á 
næstu 18-24 mánuðum. Skulda-
bréfaútboðið er liður í þeirri vegferð 
og mun bæta lausafjárstöðu félags-
ins og tryggja áframhaldandi vöxt 
okkar fram að útboði sem er mjög 
mikilvægt.

Þess má einnig geta að það virð-
ist ríkja misskilningur um flugflota 
WOW air og að vélarnar séu allar á 
leigu. Hið rétta er að við erum með 
fjórar af 20 flugvélum á langtíma 
kaupleigusamningum og munum 
við eiga þær flugvélar skuldlausar 
eftir um átta ár. Eigið fé okkar í við-
komandi flugvélum eykst því jafnt 
og þétt á næstu árum. Í dag eru 
þessar fjórar flugvélar langstærstu 
langtímaskuldbindingarnar á efna-
hagsreikningi okkar, eða um 139 
milljónir dala, en á móti erum við 
með vélarnar undir fastafjármunum 
í efnahagsreikningi félagsins sem 
nema 209 milljónum dala í hálfsárs-
uppgjöri félagsins.“

Gott að hægist á vextinum
Ríkisstjórnin setti á fót samráðshóp 
í vor til að meta stöðu kerfislega 
mikilvægra fyrirtækja, meðal ann-
ars flugfélaganna, og hvaða áhrif 
það hefði ef þau myndu riða til falls 
en gert er ráð fyrir að hópurinn 
skili af sér skýrslu í næsta mánuði. 
Skúli segir „eðlilegt að stjórnvöld 
fylgist vel með gangi mála sé ferða-
þjónustan orðin langstærsta greinin 
í íslensku atvinnulífi“.

Spurður um framtíðarhorfur í 
ferðaþjónustu, núna þegar margir 
telja að blikur séu á lofti, svarar Skúli 
því til að hann telji framtíðarhorfur 
vera góðar og að greinin „í heild 
sinni hafi gott að því að nú sé að 
hægja á vextinum. Það gefur okkur 
tíma til að draga andann og bæta 
innviðina sem er mjög aðkallandi 
en einnig að gera ferðaþjónustuna 
fjölbreyttari en hún er í dag. Ísland 
er gríðarlega stórt land og við getum 
dreift álaginu mun betur um landið 
svo og búið til sérhæfðari og mark-
vissari ferðir sem geta verið mun 
arðbærari til lengdar.“

Það má segja að 

plan b og c snúist 

um stærð og álagningu frekar 

en hvort við klárum fjár-

mögnunina eða ekki.
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Laxeldisfyrirtækið Arnar-
lax er vel í stakk búið fyrir 
uppbyggingu atvinnu-
greinarinnar á Íslandi. 
Eftir að hafa margfaldað 
efnahagsreikning sinn og 

lokið við 2,6 milljarða króna hluta-
fjáraukningu í sumar stefnir fyrir-
tækið á skráningu á norska hluta-
bréfamarkaðinn innan tveggja ára. 
Kjartan Ólafsson, stjórnarformaður 
Arnarlax, segir að íslensk laxeldis-
fyrirtæki geti með tímanum orðið 
stærri en útgerðirnar.

„Undirbúningstímabilinu er að 
mestu leyti lokið og nú hefst upp-
bygging atvinnugreinarinnar,“ segir 
Kjartan í samtali við Markaðinn. 
„Fyrsta heila rekstrarárið okkar var 
í fyrra og önnur laxeldisfyrirtæki 
byrja að slátra í lok árs þannig að 
beinu áhrifin af fjárfestingu í grein-
inni koma fram á næsta ári.“

Arnarlax var stofnað árið 2009 af 
feðgunum Matthíasi Garðarssyni og 
Kristian Matthíassyni ásamt hópi 
Bílddælinga. Kjartan var kjörinn 
stjórnarformaður félagsins árið 2013 
en fyrirtækið réðst í fyrstu hlutafjár-
aukninguna 2014 að virði 640 millj-
ónir króna á gengi dagsins í dag. „Þá 
fengum við inn breiðan hóp af fjár-
festum og sama ár settum við fyrstu 
laxana í sjó,“ segir Kjartan.

Norski laxeldisrisinn Salmar 
fjárfesti síðar í Arnarlaxi gegnum 
Salmus AS og jók við sinn hlut árið 
2015 til þess að fjármagna kaupin 
á Fjarðarlaxi. „Fyrirtækið marg-
faldaðist í umfangi við kaupin á 
Fjarðarlaxi. Heildareignir fyrir-
tækisins fóru úr 20 milljónum evra 
í 110 milljónir og fjöldi starfsmanna 

úr 20 í 120. Við lítum á þessi kaup 
sem mikið heillaskref og innkomu 
Salmar í hluthafahópinn fylgdi mikil 
þekking og reynsla, bæði á seiðastigi 
og í sjóeldinu. Þeir hafa náð góðum 
árangri með sínu eldi norðarlega í 
Noregi og hugmyndin var að nýta 
þá þekkingu við íslenskar aðstæður. 
Þetta hljómar kannski einfalt en er í 
framkvæmd heilmikil áskorun.“

Tólf prósenta hlutafjáraukning
Kjartan greinir Markaðinum frá 
því að Arnarlax hafi nýlokið við 2,6 
milljarða króna hlutafjáraukningu 
sem mun renna stoðum undir frekari 
uppbyggingu fyrirtækisins. Hlutafé 
var aukið um tólf prósent en hlut-
hafar Arnarlax lögðu fram rúmlega 
60 prósent á móti 40 prósentum frá 
tveimur nýjum fjárfestum, norskum 
og sænskum. „Fjármagninu verður 
ráðstafað í uppbyggingu á lífmassa, 
seiðastöð og vinnslu. Þetta er fjár-
magnsfrekur rekstur og hann krefst 
sterks efnahags,“ segir Kjartan. Hann 
segir að hluthafasamkomulagið sé 
þannig að á næsta ári sé stefnt að 
skráningu Arnarlax á markaðstorg 
í Noregi sem er sambærilegt First 
North í Kauphöllinni á Íslandi. „Eftir 
það er stefnt að skráningu á norska 
hlutabréfamarkaðinn innan árs. Það 
er framtíðarsýnin.“

Greint var frá árshlutauppgjöri 
Salmar í vor en þar kom fram að 
Arnarlax hefði tapað 810 milljónum 
á fyrsta fjórðungi ársins, samanborið 
við 514 milljónir á síðasta ári. Þá var 
EBIT-rekstrarhagnaður félagsins nei-
kvæður um 514 milljónir króna en 
hann var jákvæður um 450 milljónir 
á sama tímabili 2017. Kjartan segir 
að mikilvægt sé að skilja greinina og 
uppgjörsaðferðir skráðra fiskeldis-
fyrirtækja þar sem sveiflur í afkomu 
megi rekja til laxaverðs og bókhalds-

aðferða. „Salmar er skráð í norsku 
Kauphöllina í Ósló og gert upp með 
svokallaðri „fair-value“-aðferð en þá 
er allur lífmassinn metinn á mark-
aðsverði. Þegar verðið hækkar get-
urðu fengið út himinháan hagnað en 
stórtap þegar það lækkar. Við erum 
enn ekki skráð fyrirtæki og gerum 
lífmassann upp á kostnaðarverði en 
reikningar Arnarlax eru gerðir upp 
í evrum samkvæmt íslenskum árs-
reikningalögum.“

Árstíðasveiflur stýra væntingum
Framboð á eldislaxi jókst um ríflega 
helming á árunum 2008 til 2017. 
Atvinnugreinin hefur þó búið við 
miklar sveiflur. Heimsframleiðslan 
jókst til að mynda um 22 prósent á 
árinu 2012 og dróst saman um sjö 
prósent árið 2016. Greinendur spá 
því að framleiðsluaukningin leiti nú 
í jafnvægi og verði um fimm prósent 
á næstu tveimur árum.

„Það er útlit fyrir að tvö af stærstu 
laxeldislöndunum, Noregur og 
Síle, nálgist framleiðsluþak á næstu 
árum. Vaxtartækifærin í fiskeldi hér 
á landi eru því umtalsverð, sérstak-

lega í samanburði við hefðbundinn 
sjávarútveg. Heimsaflinn stendur í 
stað og nú er svo komið að fiskeldið 
framleiðir stærri hluta framboðs á 
sjávarafurðum. Þannig stöndum við í 
raun frammi fyrir hafi tækifæra með 
aukinni þekkingu á ræktun mat-
væla í sjónum,“ segir Kjartan. „Iðn-
byltingin kom til Íslands mörgum 
áratugum á eftir Evrópu og eins er 
fiskeldið á Íslandi áratugum á eftir 
nágrönnum okkar við Norður-Atl-
antshafið; Norðmönnum, Skotum, 
Færeyingum, Kanadamönnum. Því 
fylgja bæði áskoranir og tækifæri til 
að tileinka okkur það sem vel er gert 
og forðast mistök.“

Þá eru framboðssveiflurnar einn-
ig árstíðabundnar og verðið dansar 
í takt. Laxaverð lækkaði um nærri 
35 prósent í sumar, vegna aukinnar 
slátrunar á eldislaxi í Noregi sem 
flutti út 16 prósent meira af laxi en á 
sama tímabili í fyrra. „Markaðurinn 
hegðar sér iðulega þannig að þegar 
líður að lokum sumarsins eykst 
slátrun sem veldur umframfram-
boði. Eftirspurnin tekur síðan við 
sér þegar nær dregur hátíðunum. 

Þessar árstíðabundnu sveiflur stýra 
væntingum okkar til skemmri tíma.“

Einblína á framleiðslukostnað
Arnarlax getur varið sig fyrir verð-
sveiflunum með tvenns konar hætti, 
annars vegar með langtímaafhend-
ingarsamningum og hins vegar fram-
virkum samningum. „Arnarlax hefur 
verið ágætlega varinn fyrir sveifl-
unum með langtímasamningum en 
við einblínum þó umfram allt á að 
ná framleiðslukostnaðinum niður 
fyrir 40 norskar krónur á kílóið sem 
er meðalkostnaðarverð í greininni 
þannig að fyrirtækið sé samkeppnis-
hæft. Áherslur okkar eru því alfarið á 
rekstur félagsins þessi misserin til að 
tryggja samkeppnishæfni. Öðruvísi 
getum við ekki byggt þessa grein upp 
á Íslandi. Það er ekki í boði að sitja og 
bíða eftir betri markaðsaðstæðum.“

Arnarlax gerir ráð fyrir að fram-
leiðslan vaxi úr 10 þúsund tonnum 
árið 2017 upp í 23 þúsund tonn árið 
2022. Framleiðsluspáin fyrir árið 
2018 hljóðaði upp á um tíu þúsund 
tonn en hún var lækkuð niður í um 
7 þúsund tonn. „Við stöðvuðum 
framleiðslu í júní og júlí og munum 
einnig stöðva hana í september, 
annars vegar vegna slyss sem við 
urðum fyrir í febrúar og hins vegar 
vegna framkvæmda við vinnsluna 
á Bíldudal og seinkunar á slátrun. 
Hlutafjáraukningin gerir okkur hins 
vegar kleift að auka framleiðsluna 
enn frekar og við stefnum á að setja 
rúmlega þrjár milljónir seiða í sjó á 
næsta ári. Ef hver fiskur verður um 
fjögur kíló að þyngd eykst fram-
leiðslan um 12 þúsund tonn á næstu 
árum. Uppbyggingin tekur hins 
vegar drjúgan tíma vegna þess að 
framleiðsluferillinn er svo langur.“

Þrátt fyrir töluverðar skammtíma-
sveiflur hefur laxaverð að jafnaði 

Arnarlax á leið í norsku kauphöllina
Arnarlax hefur tryggt sér tólf prósenta hlutafjáraukningu að virði 2,6 milljarðar íslenskra króna en hún hefur í för með sér að fyrirtækið 
verði skráð á hlutabréfamarkað í Noregi innan tveggja ára. Kjartan Ólafsson stjórnarformaður segir mikil vaxtartækifæri fyrir hendi.

Kjartan Ólafsson segir útlit fyrir að tvö af stærstu laxeldislöndunum nálgist framleiðsluþak innan skamms. Ísland sé þannig í góðri stöðu til að grípa tækifærin í laxeldi á næstu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fyrsta heila rekstrarárið kröftugt 

Tekjur Arnarlax á árinu 2017 námu 
í heildina 67 milljónum evra, eða 
sem nemur 8,3 milljörðum króna. 
Þetta var fyrsta heila rekstrarár 
fyrirtækisins frá stofnun og nam 
tekjuvöxturinn á milli ára hátt 
í 150 prósent. Að sama skapi 
hækkaði kostnaðarverð seldra 
vara úr 2,9 milljörðum króna upp 
í um 6,3 milljarða og þannig nam 
brúttó ágóði Arnarlax tveimur 
milljörðum króna á árinu. Þá var 
EBITDA félagsins 1,3 milljarðar 
króna í samanburði við rúmar 

hundrað milljónir á árinu 2016. 
Eins var mikil breyting á EBIT-
rekstrarhagnaði á milli ára en 
hann snerist úr því að vera nei-
kvæður um 300 milljónir króna 
árið 2016 í það að vera jákvæður 
um rúmar 500 milljónir á síðasta 
ári. Heildartap ársins nam 70 
milljónum króna sem er minna 
tap en árið 2016 þegar það nam 
um tæplega 80 milljónum króna. 
Eignir Arnarlax námu 13,7 millj-
örðum evra í árslok 2017 og eigið 
fé tæpum 6,7 milljörðum.

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is
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Sveppatímabilið er hafið. 
Guðríður Gyða Eyjólfs-
dóttir sveppafræðingur 
segir mikilvægt að vita 
hvaða sveppir séu ætir 
áður en haldið er af stað 
út í náttúruna.
heimili  ➛6

Heimili
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Hólmfríður í nýprjónaðri lopapeysu. Hún má vera stolt af þessum glæsta skemli sem hún smíðaði sjálf og heklaði utan um afar smart áklæði. MYNDIR/STEFÁN

Húsgagnasmiður  
     í hjáverkum
Eftir hefðbundinn vinnudag á Borgarbókasafninu hverfur Hólmfríður Ólöf 
Ólafsdóttir til starfa á verkstæði jólasveinsins til að föndra jólagjafir handa 
sínum nánustu. Hún smíðar líka fádæma flott húsgögn til heimilisins.  ➛2

Engin 
uppþemba!



Stundum hellist yfir mig 
óstjórnleg föndurþörf og í eitt 
slíkt skipti fann ég þennan 

einfalda en gullfallega skemil á 
Pinterest. Ég sá í hendi mér hversu 
einfalt yrði að gera hann sjálf; 
það eina sem þurfti í smíðina var 
gamalt dekk, sem ég fékk gefins á 
dekkjaverkstæði, svamp- og efnis-
bútur, garn í heklað áklæðið og tré-
plötur, sem ég átti úti í skúr og gat 
sniðið í undir- og yfirlag á dekkið,“ 
segir Hólmfríður Ólöf Ólafsdóttir, 
verkefnisstjóri viðburða og fræðslu 
hjá Borgarbókasafninu, um stáss-
legan skemil sem hún vann ein og 
sjálf frá a til ö.

„Mestan tíma tók að finna hent-
ugt garn og fætur undir gripinn, 
en rennda fæturna fann ég loks 
í A4 og garnið í Litum og föndri. 
Þá var mér ekkert að vanbúnaði 
að byrja og ég fann nákvæmar 
leiðbeiningar á YouTube sem 
sýndu hvernig best væri að hekla 
áklæðið,“ útskýrir Hólmfríður 
sem lauk við að hekla stykkið á sól-
ríkum eftirmiðdegi.

„Samsetningin var svo leikur 
einn; plata, dekk og plata, svampur 
og efni ofan á, og svo heklaða 
áklæðið utan um allt. Þá var skem-
illinn klár og hið fínasta stofu-
stáss,“ segir Hólmfríður hreykin af 
verkinu.

Smíðaði fiskibeinaborð
Þegar skemill Hólmfríðar var 
orðinn að veruleika kviknaði hjá 
henni löngun til að smíða sófa-
borð.

„Mig hafði lengi langað í fallegt 
sófaborð en það mátti ekki vera 
of fínt og þurfti að þola mikið álag 
því dætur mínar föndra mikið í 
stofunni, með tilheyrandi lita-, 
lím- og slímklessum. Ég var því 
ekki tilbúin að borga hátt verð 
fyrir nýtt borð út úr búð en upp-
götvaði spennandi borðplötu með 
fiskibeinamynstri á netinu. Því 
var ekki eftir neinu að bíða með 
borðsmíðina,“ segir Hólmfríður 
sem hófst strax handa, dreif sig 
í spýtukaup og fann hentugan 
borðfót undir gömlum stól í Góða 
hirðinum. Stólfótinn sprautaði 
hún svartan og notaði sem undir-
stöðu fyrir borðið.

Hólmfríður í kærri og uppáhalds kaðlapeysu sem hún prjónaði fyrir 30 árum.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms 
Hallgrímsson

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

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | 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 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.
is, s. 512 5347 | 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: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442, 
Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Dætur Hólm-
fríðar eru 
listrænar og 
föndra af kappi. 
Því klæddi 
hún gamalt 
IKEA-borð með 
gömlum teikni-
myndasögum 
sem þola ágang, 
liti, lím og slím.

Framhald af forsíðu ➛

„Þá tók við vandasöm vinna við 
að skera spýturnar í fiskibeina-
munstur og var þrautin þyngri að 
láta þær passa saman. Ég nostraði 
við hverja spýtu svo að hún liti út 
fyrir að vera gömul en í verkið not-
aði ég svamp, bæs og tusku og vann 
sumar spýturnar aftur og aftur, eða 
þar til ég varð sæmilega sátt,“ segir 
Hólmfríður sem studdist við hug-
myndir úr ýmsum áttum til að ná 
útkomunni sem hana dreymdi um.

„Þegar borðið var loks tilbúið 
var ég í fyrstu viðkvæm fyrir því að 
sæist á því en svo lét ég það lönd 
og leið. Borðið þoldi enda ýmis-
legt því nú eru komnar á það bæði 
málningar- og límklessur en samt 
sér ekki á því.“

Hugur og hjarta í jólagjöfum
Hólmfríður er iðin með prjónana, 
teiknar mikið og föndrar. Þau 
hjónin eiga stóran systkinahóp og 
hefur hún fyrir sið að föndra jóla-
gjafir handa öllum.

„Það hafa verið origami-óróar, 
sætar Múmínálfastyttur úr leir, 
ilmandi sápur, dýrindis jólaskraut 
og margt fleira. Ég er því gjarnan 
föst á verkstæði jólasveinanna í 
svartasta skammdeginu fram að 
jólum, en mér finnst sjálfri gaman 
að fá persónulega handunnar gjafir 
og legg hug og hjarta í hverja og 
eina gjöf.“

Við sköpun húsmuna hefur 
Hólmfríður að leiðarljósi að 
gripirnir séu fallegir, skemmtilegir, 
fjölskylduvænir og með drjúgt 
notagildi.

„Ég er alltaf með mýmörg verk-
efni í deiglunni og ætla næst að 
yfirdekkja gamla og fallega tekk-
stóla sem ég fékk hjá tengdamóður 
minni. Þá á ég lítið antikborð og 
stól sem mig langar að gera upp en 
þá stoppar mann stundum kunn-
áttuleysið í smíðum og bólstrun,“ 
segir Hólmfríður.

Vill litríkt líf og heimili
Heimili Hólmfríðar er listrænt, 
fagurt og menningarlegt.

„Innbúið er eiginlega allt gamalt 
og 90 prósent af húsgögnunum eru 
ýmist fengin í arf eða keypt í Góða 
hirðinum. Sumt hefur fylgt mér 
alla ævi, ýmislegt frá ömmu og afa 
sem fæddust um aldamótin 1900 
og fjölmargt sem tengist æsku-
heimilinu og foreldrum mínum. 
Allt eru það hlutir sem mér þykir 
undurvænt um,“ segir Hólm-
fríður innan um málverk sem sums 
staðar eru fleiri en tuttugu á vegg.

„Ég vil helst hafa öll listaverk 

uppi við en er því miður orðin 
uppiskroppa með veggpláss fyrir 
myndirnar mínar og það sama 
á við um skápapláss undir allar 
bækurnar mínar. Mér finnst hins 
vegar erfitt að grisja hluti og láta þá 
frá mér.“

Hólmfríður og eiginmaður 
hennar, Jón Ævarr Sigurbjörnsson, 
standsettu íbúð sína í Hlíðunum 
þegar þau fluttu inn og hafa tví-
vegis fært eldhúsið til.

„Maðurinn minn er svo öflugur 
og okkur þykir báðum gaman að 
þessu stússi. Nú nýlega máluðum 
við eldhúsið og hjónaherbergið 
í bláum tónum og í bígerð er að 
mála fleiri vistarverur. Ég var áður 
með alla veggi hvíta en nú vil ég 
meiri litadýrð. Mér þykja litir síst 
minnka rýmin en þeir draga fram 
það besta í innbúinu og ekki síst 
myndirnar sem verða enn fegurri 
með lit í bakgrunni.“

Í stofunni stendur nýr sófi; það 
eina nýja sem Hólmfríður hefur 
keypt sér í búið um langa hríð.

„Ég hafði lengi verið með gamalt 
og þunglamalegt sófasett frá afa 
og langaði að breyta til. Ég hugsa 
heimilið annars mikið út frá 
umhverfissjónarmiðum og vil ekki 
endalaust kaupa nýtt og henda 
því gamla. Þannig keyptum við 
fallega rúmgrind í Góða hirðinum 
á aðeins 1.500 krónur sem við 
máluðum og gerðum sem nýja. 
Slíka gersemi hefðum við aldrei 
fundið annars staðar og eftir kaup 
á nýjum dýnum vorum við komin 
með þetta fína hjónarúm.“

Hólmfríður nostraði við hverja fjöl í fallega fiskibeinamynstruðu sófaborðinu.

Hér sést skemillinn góði í návígi og rauða lampaskerminn óf Hólmfríður sjálf.

Samsetningin var 
leikur einn; plata, 

dekk og plata, svampur 
og efni ofan á, og svo 
heklaða áklæðið utan um 
allt. Þá var skemillinn 
klár og er hið fínasta 
stofustáss.

Evonia er hlaðin bæti-
efnum sem næra hárið 
og gera það gróskumeira.
Myndirnar hér til hliðar 
sýna hversu góðum árangri 
er hægt að ná með Evonia.

Evonia

www.birkiaska.isFyrir Eftir

Evonia eykur 
hárvöxt með því 
að veita hárrótinni 
næringu og styrk.
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Gott er að byrja á 
einni eða tveimur 

tegundum af auð þekkjan-
legum matsveppum og 
tína þær eingöngu.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Matsveppir eru ljúffengir og bragðmiklir. Þá má þurrka eða þurrsteikja og frysta til vetrarins. NORDICPHOTOS/GETTY

Guðríður Gyða 
hefur lengi rann-
sakað íslenska 
sveppi, út-
breiðslu þeirra 
og tegundir. Ef ætlunin er að nýta sveppi til 

matargerðar er nauðsynlegt 
að undirbúa sig vel og vita 

nákvæmlega hvaða sveppir eru 
ætir og hverjir ekki. Gott er að byrja 
á einni eða tveimur tegundum af 
auðþekkjanlegum matsveppum 
sem ekki er hægt að rugla saman 
við aðrar tegundir og tína þær ein-
göngu. Fyrir norðan er einfaldast 
að byrja á lerkisvepp, sem á latínu 
heitir Suillus grevillei en sunnan-
lands er best að byrja á furusvepp, 
eða Suillus luteus. Þekki maður 
latnesku heitin er auðvelt að leita 
eftir upplýsingum um viðkomandi 
tegund,“ segir Guðríður Gyða 
Eyjólfsdóttir, sveppafræðingur 
hjá Náttúrufræðistofnun Íslands 
og stjórnandi Facebook-hópsins 
Funga Íslands – sveppir ætir eða ei. 
Hópurinn fer sístækkandi og má 
því ætla að áhugi fólks á sveppum 
hafi aldrei verið meiri en nú.

Hvar vaxa matsveppir?
Áður en haldið er til sveppa er 
mikilvægt að kynna sér hvar þeir 
vaxa helst til að eiga möguleika 
á að finna þá. „Sumar sveppateg-
undir vaxa í þurrlendi eða gömlu 
graslendi, aðrir vaxa neðarlega í 
fjallshlíðum og enn aðrir í skógum. 
Sé ætlunin að tína lerkisveppi 
leitar maður að lerkiskógi og fer 
inn í hann til að athuga hvort 
sprottin séu aldin í kringum trén. 
Það er möguleiki á að finna sveppi 
eins langt frá trénu og rótarkerfi 
þess nær því líkami sveppsins er 

tengdur á lifandi rótarenda trésins. 
Ef maður ætlar að tína kúalubba, 
Leccinum scabrum, leitar maður að 
birkiskógi því hann vex með birki 
og furusveppur vex í furuskógi. 
Túnkempa, Agaricus campestris, 
er ágætismatsveppur, náskyldur 
Flúðasvepp (matkempu), en hann 
vex í gömlum túnum. Stundum 
finnur maður raðir af aldinum 
túnkempu en þá hefur sveppurinn 
byrjað á einum punkti fyrir 
mörgum árum og haldið áfram að 
vaxa út frá honum og orðið með 
tímanum að stórum hring,“ segir 
Guðríður Gyða.

Best er að sveppirnir séu nýir 
og ferskir og ekki ætti að tína þá 
sem farnir eru að skemmast eða 
slá í. „Töluverð vinna er að hreinsa 
sveppi og ganga frá þeim til vetrar-
ins og ef skemmdur sveppur slæðist 
með getur skammturinn sem unnið 
er með einfaldlega skemmst,“ upp-
lýsir Guðríður Gyða.

Karfa og hnífur er staðalbún-
aður við sveppatínsluna
Hvað útbúnað varðar bendir Guð-
ríður Gyða á að fólk þurfi að vera 
vel búið til fótanna svo það komist 
auðveldlega yfir ójöfnur og klæði 
sig jafnframt eftir veðri. „Góð karfa 
eða hart ílát er þarfaþing undir 
sveppina. Ef tína á fleiri en eina 

tegund er gott að hafa skilrúm á 
milli þeirra. Ég hef oft með box eða 
bréfpoka undir sveppi sem ég ætla 
að skoða nánar og blanda þeim 
ekki saman við hina. Það er hægt 
að fá sérstaka sveppahnífa með 
bursta til að bursta moldina af en ég 
nota bara góðan hníf. Það er best að 
grófhreinsa sveppina áður en þeir 
eru settir í körfuna svo óhreinindi 
og slím sullist ekki yfir það sem 
fyrir er.“

Sveppir eru ríkir af trefjum og 
próteinum og innihalda amínó-
sýrur sem líkaminn þarf á að halda. 
Guðríður Gyða segir að þeir séu 
ágætisviðbót við fæðuna og bæti 
meltinguna. „Í staðinn fyrir að 
borða gróft korn má gjarnan borða 
sveppi en þeir ættu þó ekki að vera 
meira en fjórðungur af rúmmáli 
matarins.“

Guðríður Gyða tínir sveppi og 

Mikilvægt að 
þekkja réttu 
sveppina
Sveppatímabilið er hafið og margir 
ætla að gera sér mat úr þessu góð-
gæti sem náttúran gefur af sér. Guð-
ríður Gyða Eyjólfsdóttir sveppafræð-
ingur segir mikilvægt að vita hvaða 
sveppir séu ætir áður en haldið er af 
stað út í náttúruna að tína sveppi.

þurrkar fyrir veturinn í þar til 
gerðum sveppaþurrkara eða þurr-
steikir þá og frystir síðan. „Ég sker 
sveppina í hæfilega stórar sneiðar, 
raða þeim á grindur og stilli hitann 
á þurrkaranum á 35-40 gráður og 
hækka svo hitastigið í blálokin. Ég 
set þurrkaða sveppi í lofthelt ílát, 
t.d. góða krukku með loki. Eftir 2-4 
sólarhringa er best að athuga hvort 
þeir séu enn stökkir. Ef þeir eru 
mjúkir þarf að þurrka þá aðeins 
betur. Það má mala þurrkaða 
sveppi og búa til sveppamjöl og 
nota eins og krydd út á mat. Svo er 
gott að setja sveppi í víðan pott eða 
pönnu og hita þá í eigin safa. Þegar 
þeir hitna gefa þeir frá sér vatn. 
Ég læt þá malla í korter og kæli 
svo, skipti þeim síðan í hæfilega 
skammta og set í plastpoka og loks 
í frysti. Ég tek þá svo úr frysti þegar 
hentar og steiki í íslensku smjöri, 

krydda með salti, pipar og sítrónu 
eða hvítlauk.“

Námskeið fyrir undirstöðu-
atriðin
Guðríður Gyða segir að einna 
farsælast sé að fara á námskeið til 
að fræðast um sveppi en þau eru 
oftast haldin á haustin, t.d. á vegum 
garðyrkjufélaga og Landbúnaðar-
háskóla Íslands. „Á síðustu árum 
hafa komið út íslenskar bækur um 
matsveppi og sveppatínslu og þær 
er gott að hafa við höndina. Þetta 
eru Matsveppir í náttúru Íslands 
eftir Ásu Margréti Ásgrímsdóttur og 
Sveppahandbókin – 100 tegundir 
íslenskra villisveppa eftir Bjarna 
Diðrik Sigurðsson. Sveppabókin, 
Íslenskir sveppir og sveppafræði 
eftir Helga Hallgrímsson fjallar svo 
um fungu Íslands en í henni eru líka 
upplýsingar um alla hina sveppina 
sem verða á vegi manns.“

Þegar Guðríður Gyða er spurð 
hvort hún geti bent á góða sveppa-
staði í nágrenni höfuðborgarinnar 
segir hún að í skógum í kringum 
Reykjavík sé víða að finna sveppi. 
„Má nefna skógræktina að Mógilsá, í 
kringum Rauðavatn og Heiðmörk.“

En hvaða sveppur er í mestu 
uppáhaldi hjá Guðríði Gyðu? „Ég 
borða mest af lerkisvepp en það 
er auðveldara að verka furusvepp. 
Ætli furusveppur sé ekki í mestu 
uppáhaldi.“

Guðríður Gyða verður leiðsögu-
maður í sveppagöngu á vegum 
Skógræktarfélags Eyfirðinga á 
morgun, 23. ágúst, kl. 17.30. Gengið 
verður um Laugalandsskóg í Þela-
mörk. Sjá nánar á Facebook-síðu 
Skógræktarfélags Eyfirðinga.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 

Sími 512 5429 / jonivar@frettabladid.is 

HEILSURÆKT
Veglegt sérblað Fréttablaðsins 

um heilsurækt kemur út 24. ágúst nk. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  

í langmest lesna dagblaði landsins.
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Bókhaldskerfi dk hugbúnaðar hefur marga notkunarmöguleika og býður upp á öflug innbyggð stjórnendaverkfæri. Á myndinni eru Dagbjartur Pálsson og Hafsteinn Róbertsson. MYND/ANTON BRINK

Fyrirtækjaþjónusta

Áreiðanlegur 
þjónustuaðili  
í tæp 20 ár
Bókhaldskerfið frá dk hugbúnaði er mjög 
sveigjanlegt og býður upp á sérlausnir fyrir 
ótal gerðir reksturs. Kerfið er áreiðanlegt og 
fjölbreytt, þúsundir fyrirtækja nýta það og 
viðskiptavinum fjölgar hratt. ➛2

Áreiðanlegur  
þjónustuaðili í 20 ár

Bókhaldskerfið frá dk hugbúnaði er 
mjög sveigjanlegt og býður upp á 
sérlausnir fyrir ótal gerðir reksturs. 
Kerfið er áreiðanlegt og fjölbreytt, 
þúsundir fyrirtækja nýta það og  
viðskiptavinum fjölgar hratt. ➛2
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Hjá dk hugbúnaði starfa 59 manns, af þeim eru 16 í þróunardeildinni, 9 í hýsingardeildinni og 26 í almennri þjónustu. dk er í glæsilegu húsnæði við Smáratorg 3 (Deloitte-turninn). MYND/SIGTRYGGUR ARI

Sérfræðingur í 
afgreiðslukerfa-
lausnum nýtir 
bókhaldskerfið. 
MYND/ANTON 
BRINK

dk býður upp á lausnir sem má nálgast samstundis í snjallsímanum, á 
vefnum og spjaldtölvum. Hér er dk afgreiðsluapp, dk stjórnendaapp, dk 
reikningaapp, dk pantanaapp og dk veitingahúsaapp sem hefur notið 
mikilla vinsælda hjá veitingahúsum síðan það kom út. MYND/DK HUGBÚNAÐUR

Fyrirtækið dk hugbúnaður er 
leiðandi á sviði viðskiptahug-
búnaðar hér á landi fyrir allar 

stærðir og gerðir fyrirtækja. Fyrir-
tækið verður 20 ára í nóvember og 
starfsemin hefur farið ört vaxandi 
undanfarin ár. Í dag vinna 59 starfs-
menn hjá fyrirtækinu. „Rúmlega 
6.000 fyrirtæki nýta sér viðskipta-
hugbúnað dk og þeim fjölgar um 
500 á hverju ári,“ segir Dagbjartur 
Pálsson, en hann er framkvæmda-
stjóri dk hugbúnaðar ásamt bróður 
sínum, Magnúsi Pálssyni.

Margar sérlausnir
„Kerfið okkar er mjög sveigjanlegt, 
en takmarkaðir notkunarmöguleik-
ar eru veikleiki margra bókhalds-
kerfa á íslenska markaðnum og oft 
er ekki hægt að laga hugbúnaðinn 
að sérþörfum fyrirtækja,“ segir Dag-
bjartur. „Við höfum þróað fjölda 
sérlausna fyrir bæði íslenskan og 
erlendan markað. Við erum með 
framtalskerfi fyrir aðila sem eru í 
framtalsgerð, lausnir fyrir almenn 
þjónustufyrirtæki eins og bók-
haldsstofur, endurskoðunarstofur, 
lögfræðistofur og verkfræðistofur. 
Lausnir fyrir verslanir og veitinga-
hús, þar sem við bjóðum margar 
greiðslulausnir. Hótelbókunarkerfi, 
veitingahúsakerfi og verslunarkerfi 
fyrir hótel og gististaði. Við erum 
líka með töluvert mikið af sér-
lausnum fyrir stéttarfélög, en þau 
eru nánast öll með dk hugbúnað. 
Síðan erum við með sérlausnir fyrir 
bændur og alla aðila í búrekstri sem 
heitir dkBúbót. Hún gerir bændum 
kleift að vera með margvíslegan 
rekstur, ferðaþjónustu og alls konar 
aukabúskap eins og sölu veiðileyfa, 
gröfurekstur, skólaakstur og leigu 
á vélum og tækjum, í viðbót við 
hefðbundinn búskap. Svo höfum 
við líka sérlausnir fyrir útgerðir 
varðandi aflauppgjör og sjómanna-
laun.“

Öflug tól fyrir stjórnendur
„Einn helsti kostur dk viðskipta-
hugbúnaðarins er öflug innbyggð 
greiningartól og stjórnendaverk-
færi,“ segir Dagbjartur. „Greiningar-
vinnslurnar í dk byggja á rauntíma-

Starfsfólk dk samanstendur af öflugum hópi sérfræðinga. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Í þjónustuveri dk er vel tekið á móti fyrirspurnum viðskiptavina og starfs-
fólkið leggur alúð við veitta aðstoð eins fljótt og unnt er. MYND/SIGTRYGGUR ARI

gögnum og sýna því stöðuna eins og 
hún er hverju sinni. Með stjórn-
endaverkfærum er mjög auðvelt að 
fylgjast með „stóru myndinni“ og 
bora sig niður eftir upplýsingum 
eftir því sem þörf er á.

dk býður upp á mismunandi sýn 
á gögnin sem svipar til svokallaðra 
OLAP-teninga. Þannig er hægt að 
skoða gögnin út frá mismunandi 
hliðum og skilgreina eigin sýn á 
þau,“ segir Dagbjartur. „Í sölukerf-
inu er hægt að skoða sömu sölu-
gögn út frá tímabilum, viðskipta-
vinum, flokkum viðskiptavina, 
svæðum, vörum, vöruflokkum, 
sölumönnum eða deildum. Kostur-
inn við að hafa þetta innbyggt er að 
það er ekki þörf á neinum hliðar-
kerfum fyrir þessa sýn og ekki þarf 
að passa upp á neinar tengingar 
milli kerfa.

Þessi stjórnendaverkfæri keyra á 
snjallsímum, spjaldtölvum (iPad) 
og gegnum vefinn, þannig að það er 
hægt að nálgast upplýsingar og skrá 
upplýsingar á mjög fjölbreytilegum 
tækjum,“ segir Dagbjartur.

Stærsta hýsingarþjónusta 
landsins
„Við erum með stóra og mikla 
hýsingardeild og rekum skýja-
þjónustu fyrir stór og smá fyrirtæki. 
Við bjóðum fyrirtækjum að hafa 
öll kerfin sín hýst hjá okkur,“ segir 
Dagbjartur. „Það eru margar lausnir 
í boði þar og þetta sparar fyrir-
tækjum mikið í tækjabúnaði til að 
hýsa gögn. Alls nýta um 4.000 fyrir-
tæki þessa þjónustu og við erum í 
raun langstærstir í fjölda fyrirtækja 
í þessari þjónustu.

Skýjaþjónustan og bókhalds-
kerfið vinna saman og nánast öll 
fyrirtæki sem eru í hýsingu hjá 
okkur hafa líka aðgang að hug-
búnaðinum okkar þar,“ segir 
Dagbjartur. „Þau geta átt hann sjálf 
og geymt hann hjá okkur eða leigt 
aðgang að honum í áskrift. Þá borga 
þau aukalega fyrir aðganginn.“

Afmælisútgáfa væntanleg
„Það er ýmislegt að breytast í bók-
haldskerfinu,“ segir Dagbjartur. 
„Stefnan er að koma með veglega 
afmælisútgáfu seinnipartinn á 
árinu. Þá kynnum við betur þessar 
nýjungar í kringum snjalltækin 
og veflausnir. Það verður líka nýtt 
andlit á hugbúnaðinum. Við-
mótið breytist örlítið og einhverjar 
vinnslur færast í nýrri búning, 
en margar vinnslur hafa verið að 
færast í nýrri búning hjá okkur 
nýlega og við ætlum að klára það 
endanlega í þessari afmælisútgáfu.“

Nánari upplýsingar má finna á dk.is.
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A4 er framsækið og lif-
andi fyrirtæki sem 
er leiðandi á sviði 

skrifstofu-, skóla-, húsgagna-, 
gjafa-, föndur- og hannyrðavara. 
Við hlustum á viðskiptavininn, 
greinum þarfir hans og finnum 
þær lausnir sem henta best,“ segir 
Bylgja Bára Bragadóttir, sölustjóri 
fyrirtækjaþjónustu A4.

Hjá A4 er boðið upp á heims-
þekkt vörumerki sem eiga það 
sammerkt að vera öll í háum gæða-
flokki. Í skrifstofuvörum má nefna 
Faber-Castell, Stabilo, Acco, 3M, 
Novus og Durable. Áhersla er lögð 
á að bjóða gæðavörur á góðu verði.

Fallegar fyrirtækjagjafir
„A4 er einnig spennandi val-
kostur þegar kemur að gjöfum til 
starfsmanna og viðskiptavina, svo 
sem jólagjöfum eða öðrum tæki-
færisgjöfum. Við bjóðum breitt 
úrval af fallegri gjafavöru,“ segir 
Bylgja. Eitt af því sem hefur verið 
vinsælt hjá okkur ár eftir ár eru 
ferðatöskur frá hinu heimsþekkta 
merki Samsonite. Ferðataska er 
ekki bara gjöf sem þú notar einu 
sinni heldur er það gjöf sem getur 
enst alla ævi og allir hafa not fyrir. 
Til dæmis hafa fyrirtæki gefið 
eina stærð af tösku eitt árið og svo 
næstu stærð árið á eftir, þannig 
getur fólk eignast sitt ferðatösku-
sett. Einnig erum við með fallega 
gjafavöru frá Bloomingville og 
fleiri gjafavörubirgjum á hag-
stæðu verði og ættu allir að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi. Má 
þar nefna falleg teppi sem alltaf er 
hlýleg gjöf.“

Sérmerktar vörur
„Það er nánast ekki til sú vara 
sem við getum ekki merkt,“ segir 
Bylgja en algengt er að fyrirtæki 
gefi starfsfólki eða viðskiptavinum 
sínu merktar gjafir. „Til dæmis 
keypti fyrirtæki hjá okkur ferða-
töskur sem merktar voru fyrirtæk-
inu og gefnar voru starfsmönnum 
þegar farið var í árshátíðarferð. 
Mörg fyrirtæki leggja áherslu á 
hreyfingu og heilsu starfsmanna 
sinna og eru því vörur til útivistar, 
svo sem bakpokar, hitabrúsar og 
fleiri tengdar vörur alltaf vinsælar 
og skemmtilegt til merkinga með 
slagorði fyrirtækis sem dæmi,“ 
segir Bylgja.

Sérhæfð fyrirtækjaþjónusta 
A4
„Hjá fyrirtækjaþjónustu A4 starfa 
reynslumiklir söluráðgjafar. Við 
leggjum mikið upp úr því 

Hjá A4 er boðið upp á úrval heimsþekktra vörumerkja sem öll eru í háum gæðaflokki. 

Ánægður við-
skiptavinur er 

okkar metnaður.

Bylgja Bára Bragadóttir, sölustjóri fyrirtækjaþjónustu A4, leggur áherslu á góða þjónustu. MYND/STEFÁN 

Heimsþekkt vörumerki 
gæði og gott verð hjá A4
Hjá Fyrirtækjaþjónustu A4 starfa reynslumiklir söluráðgjafar sem veita faglega og persónulega 
ráðgjöf er varðar innkaup á rekstrar- og skrifstofuvörum fyrir fyrirtæki og stofnanir. Einnig býður 
fyrirtækjaþjónusta A4 upp á fjölbreytt úrval af fallegri gjafavöru til starfsmanna fyrirtækja.

að viðskiptavinir geti nálgast okkur 
á þann hátt sem hentar þeim best. 
Ánægður viðskiptavinur er okkar 
metnaður. Við erum til dæmis með 
viðskiptastjóra menntastofnana 
sem sinnir alfarið grunnskólum, 
framhaldsskólum og háskólum og 
annan viðskiptastjóra sem sinnir 
leikskólum og frístundaheimilum, 
svo dæmi séu nefnd. Þarfir við-
skiptavina okkar eru eðli málsins 
samkvæmt ólíkar en við svörum 
því með breiðu úrvali og góðri 
þjónustu,“ segir Bylgja.

Hún segir hægt að óska eftir 
því að fá viðskiptastjóra fyrir-
tækjaþjónustunnar í heimsókn 
sem aðstoðar fyrirtæki við að ná 
fram hagræðingu í innkaupum á 
rekstrarvörum. A4 er aðili að helstu 
samningum við ríkisstofnanir og 
sveitarfélög. Fyrirtækjaþjónustan 
er opin alla virka daga frá klukkan 
8-17, en vefverslunin a4.is er alltaf 
opin. „Vefverslunin auðveldar við-
skiptavinum að ná fram skilvirkari 
innkaupum á rekstrarvörum. Þeir 
safna í körfuna jafnóðum, vista og 
senda inn pöntun þegar hentar. Þú 
sérð þín kjör í körfunni og getur 
auðveldlega séð síðustu pöntun 
og pantað það sama og síðast, svo 
sendum við vörur frítt ef verslað 
er fyrir meira en 20.000 krónur 
og sætur glaðningur fylgir með,“ 
útskýrir Bylgja

Valkostur á húsgagna-
markaði
„Við bjóðum hágæða skrifstofuhús-
gögn fyrir bæði fyrirtæki og stofn-
anir og höfum það að leiðarljósi 
að skapa skemmtilegt og hvetjandi 
vinnuumhverfi og slagorð okkar er 
„Náðu árangri með ánægju“, sem 
þú gerir svo sannarlega með hús-
gögnunum frá okkur. Hægt er að fá 
frekari upplýsingar um húsgögnin 
með því að senda fyrirspurn á hus-
gogn@a4.is,“ segir Bylgja að lokum.

A4 býður breitt úrval af gæðamerkj-
um sem henta til starfsmannagjafa 
fyrirtækja. Hægt er að sérmerkja 
vörurnar með nafni fyrirtækis. 
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Þetta snýst um 
einlægan vilja og 

áhuga fólks á því að 
skapa góða vinnustaða-
menningu þannig að 
allir hlakki til að fara í 
vinnuna. Þannig er 
áhuginn á því að hafa 
gaman saman ávísun á 
gleði á vinnustaðnum.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Það er mikilvægt fyrir menningu hvers fyrirtækis að bjóða upp á einhvers konar hópefli, því þar gefst fólki tækifæri 
til að gera hluti saman sem eru ekki vinnutengdir og fólk sér samstarfsfélagana í alveg nýju ljósi. NORDICPHOTOS/GETTY

Björn Þór Jóhannsson, kunnáttu-
maður um hópefli og liðsheildir.

Mikilvægt er að traust sam-
staða ríki innan starfs-
mannahóps í fyrirtæki og 

að allir vinni eftir sömu gildunum. 
Því er nauðsynlegt að stjórnendur 
hlúi vel að liðsheildinni enda er 
mannauður lífæð hvers fyrir-
tækis,“ segir Björn Þór Jóhanns-
son sem hefur skipulagt hópefli 
og unnið með liðsheild í átta ár.

„Áhugi minn á þessu vaknaði 
fyrir alvöru þegar ég var að vinna 
í skemmtigarðinum í Grafarvogi 
árið 2010 þar sem ég fékk tækifæri 
til að þróa hugmyndir og prófa 
mig áfram,“ segir Björn sem lærði 
viðburðastjórnun við Háskólann 
á Hólum og mannfræði við HÍ en 
síðustu sex ár hefur hann unnið á 
vettvangi hópeflis og liðsheildar í 
samstarfi við Magnús Guðmunds-
son, en saman eiga þeir fyrirtækið 
Fúll á móti.

Hópefli er alls konar
Björn segir enga eina skilgreiningu 
vera á hópefli. „Í raun má kalla 
allt hópefli þar sem tveir eða fleiri 
koma saman til að hafa gaman, 
svo lengi sem enginn er skilinn 
út undan.“ Hópeflið nái þannig 
yfir ótal hluti, allt frá óformlegu 
föstudagskaffi yfir í þrælskipu-
lagða daga þar sem allur starfs-
mannahópurinn mæti til að leysa 
verkefni með það að markmiði að 
bæta liðsheildina.

„Það er mikilvægt fyrir menn-
ingu hvers fyrirtækis að bjóða upp 
á einhvers konar hópefli, því þar 
gefst fólki tækifæri til að gera hluti 
saman sem eru ekki vinnutengdir. 
Þannig kynnist fólk á annan hátt 
og upplifir samstarfsfélaga í nýju 
ljósi. Þannig eykst ánægja starfs-
fólks og viðhorf þess til fyrirtækis-
ins verður jákvæðara sem síðan 
eykur afköstin.“

Björn segir enga reglu vera á 
því hversu oft eigi að skipuleggja 
hópefli. „Mín reynsla er sú að fyrir-
tæki skipuleggi liðsheildardaga á 

haustin og vorin, stundum líka í 
janúar eða febrúar, en það er eins 
með þetta eins og annað, að allt er 
gott í hófi.“

Hann segir misjafnt eftir hverju 
fólk sé að leita. „Þörfin er mis-
jöfn og sumt hentar einu fyrir-
tæki meðan annað hentar öðru. 
Sumir vilja hópefli þar sem reynir 
á liðsheildina, farið er á dýptina 
og hópurinn þarf að takast á 
við hindranir og leysa úr þeim. 
Aðrir vilja léttari dagskrá þar sem 
broslegar þrautir og gleði eru í 
forgrunni.“

Mikilvægt að allir taki þátt
Til að hópefli hafi tilætluð áhrif er 
mikilvægt að allir taki þátt. „Sér í 
lagi er mikilvægt að stjórnendur 
sýni á sér mannlegu hliðina og 
taki þátt. Hlutverk stjórnandans 
er ekki að sitja til hliðar og horfa á 
hina vinna. Framlag þeirra er mjög 
mikilvægt svo heildin geti náð 
settu markmiði,“ segir Björn. Hann 
greinir frá því að ekki sé óalgengt 
að fólk fari í baklás þegar það heyri 
hugtakið hópefli. „En um leið og 
útskýrt er fyrir fólki hvert upplegg-
ið er lifnar oft yfir því. Svo skemmir 
oftast ekki að hafa smá keppni.“

Hann segir vandasamt að sníða 
rétta hópeflið að stórum hópi því 
einstaklingarnir innan hans hafi 
mismunandi skoðanir og þarfir. 
„Sumir eru neikvæðir, aðrir fóta-
fúnir og enn aðrir með sérþarfir. 
Það þarf því að taka tillit til margra 
þátta.“

Alltaf jákvætt
En virkar hópefli? „Hópefli í hvaða 
mynd sem er skilur alltaf eftir eitt-
hvað jákvætt,“ svarar Björn. Hann 
segir markmiðið að skapa betri 
menningu á vinnustaðnum, auka 
jákvæðni í garð fyrirtækisins og 
samstarfsfélaganna og fækka þeim 
sem séu „fúlir á móti“.

Hann segist sjálfur hafa orðið 
vitni að góðum árangri hópeflis 
enda hafi hann verið fenginn aftur 
inn í fyrirtækin hálfu ári eftir hóp-
efli til að meta stöðuna á ný.

Margt smátt gerir eitt stórt
Björn segir að öll fyrirtæki vinni 

með hópefli þó þau geri sér ekki 
endilega grein fyrir því. „Fólk áttar 
sig ekki á því hve mikið hópefli 
felst til dæmis í því að setjast niður 
í föstudagskaffi, fara í stutta göngu-
túra á vinnutíma með samstarfs-
félaga, halda happy hour eða álíka. 
Alls kyns uppbrot á vinnudeginum 
á það til að gera gæfumuninn.“

Hópefli þarf því hvorki að vera 
flókið né dýrt. „Þetta snýst um 
einlægan vilja og áhuga fólks á því 
að skapa góða vinnustaðamenn-
ingu þannig að allir hlakki til að 
fara í vinnuna. Þannig er áhuginn á 
því að hafa gaman saman ávísun á 
gleði á vinnustaðnum.“

Verðum að hafa gaman 
saman á vinnustaðnum
Hópefli er afar mikilvægt fyrir menningu hvers fyrirtækis, að sögn Björns Þórs Jóhannssonar 
sem unnið hefur við skipulagningu hópeflis í fjölda ára. Þar gefist fólki tækifæri til að kynnast 
samstarfsfélögum á annan hátt. Það auki ánægju starfsmanna og þar með afköst fyrirtækja.

Styrkur

Vatns- og kaffivélar, kaffi, te og 
rekstrarvörur

HEILDARLAUSNIR FYRIR 

VINNUSTAÐI!

Kynntu þér málið á www.kaffi.is 
eða í síma 585 8585
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Umbyltu viðhorfinu
Með ferskt sjónarhorn og jákvætt viðhorf er auðvelt að tileinka sér nýja hluti og nýjar aðferðir. 

Þú skapar ný tengsl og víkkar sjóndeildarhringinn. Kallaðu fram persónulegan vöxt sem skilar 

jafnframt enn betri árangri hjá fólkinu í kringum þig.

Skráðu þig núna á fagnámskeið Dale Carnegie og skapaðu þér nýtt sjónarhorn á viðskiptalífið.

Skráning á www.dale.is eða í síma 555 7080.

Leiðtogaþjálfun fyrir stjórnendur

Áhersla á að leiða fremur en stjórna

Hefst  október

Árangursrík sala

Fyrir viðskiptastjóra og söluráðgjafa

Hefst . október

Framúrskarandi öryggismenning

Leiðtoganámskeið og innleiðing öryggisstefnu

Hefst . október

Stjórnendaþjálfun

Leiðtogaþjálfun fyrir millistjórnendur

Hefst 1  október 

Þjálfun fyrir þjálfara

Að miðla efni á lifandi hátt

Hefst  nóvember

Dale Carnegie námskeiðið

Grunnur að velgengni

Hefst 1 . september

Áhrifaríkar kynningar

Þjálfun í kynningartækni

Hefst . september



Fyrirtækjasvið Danól þjónustar 
allar gerðir fyrirtækja, stór og 
smá, sem og hótel og veitinga-

staði,“ segir Anna Sigríður Péturs-
dóttir sölustjóri. „Við bjóðum upp 
á hágæða kaffi frá Lavazza og Merr-
ild og te frá Whittington. Lavazza 
er þekkt ítalskt vörumerki sem er 
selt í yfir 90 löndum og er þekkt 
fyrir að leggja mikinn metnað 
í umgjörðina á kaffidrykkjum 
sínum. Viðskiptavinir okkar fara 
ekki varhluta af því, enda leita 
margir til okkar bara út af Lavazza 
kaffinu og vilja ekkert annað. 
Merrild kaffið þekkja svo flestir 
Íslendingar, enda er það eitt mest 
selda kaffið á Íslandi.“

Ólíkar vélar fyrir ólíkar þarfir
„Við erum með gott úrval kaffivéla 
fyrir ólíkar aðstæður og bjóðum 
upp á úrval kaffibauna, sem og 
malað eða instant kaffi,“ segir 
Anna. „Fyrir kaffihús og veitinga-
staði bjóðum við bæði upp á stórar 
og minni espresso vélar, hylkja-
kaffi og baunakaffi. Með leigu á 
espresso vélum fylgir líka aðgang-
ur að námskeiði í kaffisýningarsal 
Danól þar sem kaffisérfræðingur 
okkar sýnir allt sem þarf til að búa 
til fullkomna espresso bolla.

Fyrir minni fyrirtæki og vinnu-
staði bjóðum við upp á heilbauna-
vélar, sem mala kaffibaunir fyrir 
hvern bolla,“ segir Anna. Við 
höfum líka úrval heilbauna kaffi-
véla þar sem möguleiki er á að 
annaðhvort flóa ferska mjólk eða 
nota mjólkurduft í kaffidrykki. Þú 
færð því dýrindis kaffibolla með 
því að ýta aðeins á einn takka. 
Fyrir stór fyrirtæki býður Danól 
upp á instant kaffivélar,“ segir 
Anna. „Slíkar kaffivélar eru hrað-
virkar og henta því vel þegar þörf 
er á miklu kaffi á skömmum tíma 
og hagstæðu verði.

Fyrir hótel og stóreldhús býður 

Danól einnig upp á klassískar 
uppáhellingarvélar fyrir malað 
kaffi, sem henta t.d. vel fyrir 
morgun verðarhlaðborð eða í marg-
menni,“ segir Anna. „Með þeim er 
auðvelt að hella upp á mjög mikið 
af kaffi á stuttum tíma.“

Allt með kaffinu
„Fyrirtækjaþjónusta Danól býður 
líka upp á ýmislegt spennandi sem 

gott er að gæða sér á með ljúfum 
kaffibolla,“ segir Anna. „Hjá okkur 
er til dæmis hægt að fá kex, hrökk-
brauð og sælgæti, svo fátt eitt sé 
nefnt. Svo erum við alltaf að bæta 
við spennandi nýjungum, þann-
ig að við getum boðið upp á sem 
mesta fjölbreytni.

Í byrjun árs hófum við líka að 
selja grænmetis- og veganrétti 
og bjóðum upp á stórar einingar 

sem henta vel fyrir stóreldhús og 
mötuneyti,“ segir Anna. „Þetta 
eru sænskar gæðavörur sem hafa 
slegið í gegn hér á landi, enda eru 
þær einstaklega bragðgóðar.

Við leggjum metnað í að 
bjóða upp á góða þjónustu og 
bregðumst hratt við öllum fyrir-
spurnum. Við erum með glæsi-
legan sýningarsal í húsakynnum 
okkar að Tunguhálsi 19, þar sem 

viðskiptavinir okkar geta komið 
og fengið að sjá þær vélar sem við 
bjóðum upp á og smakkað kaffið 
okkar,“ segir Anna.

Allar nánari upplýsingar er hægt 
að finna á www.danol.is eða með 
því að hafa samband í tölvupósti 
á kaffi@danol.is eða í síma 595-
8100.

Einnota borðbúnaður er skaðlegur umhverfinu. Vinnustaðir gætu boðið  
starfsfólki upp á leirtau og uppþvottaaðstöðu í stað pappírs og plasts.

Æ fleiri fyrirtæki ganga nú á 
undan með góðu fordæmi 
og lýsa yfir umhverfisvæn-

um starfsháttum en í þeim felst 
að kappkosta að velja umhverfis-
vænni kostinn þegar hann er í 
boði. Meðal þess sem má nefna 
að fyrirtæki geti tekið upp er að 
kolefnisjafna flugferðir starfsfólks 
og veita því ennfremur hvata til 
að taka strætó, ganga eða hjóla til 
og frá vinnu. Annað vistvænt skref 
sem fyrirtæki geta tekið upp er að 
flokka flöskur, dósir, nothæfan 

pappír og annað endurvinnanlegt 
rusl frá öðrum úrgangi og skila 
til endurvinnslu. Þá er einnig ráð 
að stefna að því að hætta alveg 
notkun á plastglösum og -hnífa-
pörum og pappadiskum heldur 
fjárfesta í merktum bollum og 
uppþvottavél og velja umhverfis-
vottuð hreinsiefni þegar hægt er. 
Að velja umhverfisvæna starfs-
hætti hefur bæði jákvæð áhrif á 
starfsandann og umhverfið og 
ekki eftir neinu að bíða að taka 
þá upp.

Vistvæn skref 
með því að flokka

Anna Sigríður Pétursdóttir segir að hjá Danól geti allar stærðir og gerðir fyrirtækja fengið kaffivélar sem henta þörfum þeirra. MYND/EYÞÓR

Kaffivélar fyrir allar þarfir

Félagslegur stuðningur samstarfsfólks eykur á starfsánægju og vellíðan.

Vinnuumhverfi getur haft 
mikil áhrif á heilsu og líðan 
starfsmanna. Því er mikil-

vægt að fyrirtæki hugi að góðum 
samskiptum á vinnustöðum auk 
þess að bjóða upp á streitustjórnun 
þar sem fyrri rannsóknir sýna að 
það geti dregið úr streitu og nei-
kvæðum áhrifum hennar. Niður-
stöður rannsóknar okkar sýndu 
einnig að félagslegur stuðningur 
yfirmanna og samstarfsfólks hafði 
jákvæð áhrif á streitu og starfs-
ánægju starfsmanna,“ útskýrir Kol-
brún Svava Davíðsdóttir sem ásamt 
Guðrúnu Birnu Gísladóttur fjallaði 
um heilsu og líðan á vinnustöðum í 
lokaritgerð í sálfræði við HA.

„Markmið rannsóknar okkar var 
að athuga hvaða tengsl væru á milli 
félagslegs stuðnings og streitu ann-
ars vegar og félagslegs stuðnings og 
starfsánægju hins vegar, út frá kyni, 
aldri og menntun starfsmanna.

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðis-
málastofnuninni (WHO) geta 
kröfur í nútíma vinnuumhverfi 
valdið álagi hjá starfsmönnum. 
Þegar kröfur og álag í vinnu er of 
mikið miðað við starfsgetu fólks 
getur það haft áhrif á hæfni þess 

til að ráða við aðstæður og þar 
af leiðandi orsakað vinnutengda 
streitu. Fleiri þættir geta valdið 
streitu á vinnustað eins og léleg 
stjórnun, ófullnægjandi vinnu-
aðstæður, slæm samskipti og 
skortur á stuðningi frá yfirmönnum 
eða samstarfsfólki.

Við unnum með gagnasafn úr 
könnuninni Heilsa og vellíðan á 
vinnustað sem framkvæmd var frá 

árunum 2010-2016. Þá sýndi nýleg 
rannsókn frá 2017 að vinnutengd 
streita getur haft neikvæð áhrif á 
heilsu og líðan starfsmanna, ýtt 
undir sjúkdóma og haft neikvæðar 
afleiðingar fyrir félagslega, sál-
félagslega og líffræðilega heilsu. 
Starfsmenn sem upplifa streitu í 
starfi eru líklegri til að vera oftar 
fjarverandi frá vinnu, sýna verri 
frammistöðu og hætta í starfi.“

Stuðningur eykur ánægju
Guðrún Gísladóttir og Kolbrún Davíðsdóttir rannsökuðu 
vinnutengda streitu í sálfræðinámi sínu. Þær segja stuðn-
ing vinnuveitenda og samstarfsfólks mikilvægan.

Fyrirtækjasvið Danól þjónustar allar gerðir fyrirtækja og býður upp á úrval kaffivéla sem 
henta fyrir ólíkar aðstæður. Þar er líka hægt að fá alls kyns góðgæti til að hafa með kaffinu. 
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Hjá Múlalundi tökum við 
að okkur mjög fjölbreytt 
verkefni fyrir fyrirtæki og 

stofnanir víðs vegar um samfélagið 
til lengri eða skemmri tíma. Öll 
þessi verkefni skapa störf fyrir 
fólk með skerta starfsorku auk 
þess að skila hágæðaverki til við-
skiptavina. Mörg fyrirtæki ná með 
viðskiptum sínum við Múlalund 
að flétta saman daglega starfsemi 
og samfélagsverkefni sem er frábær 
blanda. Þetta eru ýmist sérfram-
leiðsluverkefni eða fjölbreytt verk 
sem þarf að vinna í höndunum. 
Verkefni til lengri tíma eru sérstak-
lega mikilvæg,“ segir Sigurður Vikt-
or Úlfarsson, framkvæmdastjóri 
Múlalundar vinnustofu SÍBS. Þar 
vinna dugmiklir einstaklingar sem 
hafa þurft að takast á við fötlun og 
veikindi, bæði andleg og líkamleg, í 
kjölfar slyss eða heilsubrests.

Vörur sérframleiddar fyrir 
viðskiptavini
Múlalundur sérframleiðir vörur 
sem hannaðar eru sérstaklega 

„Múlalundur 
hjálpar Iceland 
Travel að stíga 
fleiri skref í átt 
til umhverfis-
vænni starf-
semi,“ segir 
Kristrún Halla.

Daglegt starf fléttað saman 
við samfélagsverkefni

Flestir kætast þegar þeim berst fersk sending 
frá Ávaxtabílnum sem dreifir ávöxtum og 
grænmeti til fyrirtækja. Það sem fáir vita er 
að starfsfólk Múlalundar sér um að pakka 
þessu góðgæti svo það skili sér rétt í hendur 
kaupenda en Múlalundur tekur að sér verk-
efni fyrir fyrirtæki úr öllum atvinnugreinum.

Haukur Magnússon, eigandi Ávaxtabílsins, 
er mjög ánægður með samstarfið við Múla-
lund og segir því sinnt af alúð og trúmennsku. 
„Ég hef rekið Ávaxtabílinn í fjórtán ár og 
fyrir tæpum tveimur árum varð að ráði að 
Múlalundur tæki að sér pökkun fyrir fyrir-
tækið. Þetta var nýtt verkefni fyrir Múlalund 
og ég hef heyrt að starfsfólkinu finnist það 
skemmtilegt og öðruvísi,“ segir Haukur og 
tekur sérstaklega fram að samstarfið hafi 
gengið einstaklega vel.

Haukur tekur sjálfur á móti pöntunum 
viðskiptavina og setur pöntunarseðla í þar til 
gerða poka sem síðan eru sendir á Múlalund. 
„Ég fæ ávextina frá mínum birgi, um 2-3 tonn 
í hvert sinn, sem eru sendir á Múlalund. Vænn 
hópur starfsmanna Múlalundar sér um að 
pökkunin gangi hratt og örugglega fyrir sig 
og að henni lokinni koma sendibílar Ávaxta-
bílsins og sækja pantanir og keyra þær út til 
viðskiptavina. Þetta ferli gengur allt hratt og 
vel fyrir sig,“ segir Haukur ánægður.

„Ég hef verið með þessa pökkun á nokkrum 
stöðum en hún hefur aldrei gengið jafn vel og 
nú. Starfsfólk Múlalundar er það besta sem 
hefur sinnt þessu verkefni fyrir mig. Starfs-
fólkið vandar sig, fylgist vel með hvað það er 
að gera og er í góðu sambandi við mig. Ég fæ 
skýrslu eftir hverja pökkun þar sem kemur 
fram hvernig allt hafi gengið. Bæði almennir 
starfsmenn og yfirmenn hafa tekið þetta 
verkefni mjög alvarlega,“ segir Haukur sem 

fer reglulega í heimsókn á Múlalund. „Það er 
ávallt mikil stemning í ávaxtapökkuninni. Ég 
mæli hiklaust með samstarfi á borð við þetta 
við Múlalund,“ segir Haukur.

„Múlalundur hefur sinnt ýmsum verkefnum 
fyrir Iceland Travel, til dæmis framleitt alls 
kyns klemmuspjöld, unnið margs konar 
handavinnu fyrir fundi og ráðstefnur, sett 
vasa framan á poka og framleitt barmmerki,“ 
segir Kristrún Halla Gylfadóttir, umhverfis-
stóri Iceland Travel.

„Nýjasta viðbótin er svo umhverfisverkefni 
þar sem Múlalundur framleiðir fyrir okkur 
A3 plastvasa til að nota sem rútuskilti fyrir 
hópa sem ferðast um í rútum. Þessi rútuskilti 
eru notuð til að merkja rútuna með nafni 
hópsins. Áður voru þessi skilti alltaf gerð með 
því að plasta pappír, sem gerir það að verkum 
að ekki er hægt að endurvinna þau. Nú getum 
við nýtt hvern plastvasa aftur og aftur og auð-
velt er að endurvinna pappírinn ef þess þarf. 
Þannig er Múlalundur að hjálpa Iceland Travel 
að stíga fleiri skref í átt til umhverfisvænni 
starfsemi,“ segir Kristrún Halla.

Hvers vegna var ákveðið að fara í samstarf 
við Múlalund? „Bæði vildum við hjá Iceland 
Travel styðja við þá mikilvægu starfsemi 
sem þar fer fram og einnig vissum við að 
við gætum treyst á að það sem við fengjum 
í hendurnar yrði vandað og vel unnið. Við 
vissum að peningarnir væru að fara í eitthvað 
sem virkilega skipti máli, en á móti fengjum 
við góða og vandaða vöru.“

Hvernig hefur samstarfið gengið? „Sam-
starfið er til fyrirmyndar, afgreiðsla á 
vörunum gengur hratt fyrir sig og samskiptin 
eru mjög góð. Svo skemmir ekki fyrir að vör-
urnar sem við fáum eru sérsniðnar að okkar 
þörfum.“

Myndir þú mæla með Múlalundi? „Ég 
myndi hiklaust mæla með Múlalundi, 
samstarfið hefur reynst Iceland Travel vel 
og mun vonandi halda því áfram lengi í 
viðbót.“

Múlalundur 
vinnustofa SÍBS 
býður einstakl-
ingum og fyrir-
tækjum allt fyrir 
skrifstofuna en 
sinnir auk þess 
fjölbreyttum sér-
verkefnum fyrir 
viðskiptavini.

„Ég hef verið með þessa pökkun á nokkrum 
stöðum en hún hefur aldrei gengið jafn vel og 
nú. Starfsfólk Múlalundar er það besta sem 
hefur sinnt þessu verkefni fyrir mig,“ segir 
Haukur hjá Ávaxtabílnum. 

fyrir tiltekna við-
skiptavini með þeirra 
útliti, áletrunum eða 
hönnun. Dæmi um þetta 
eru sérhæfðir plastvasar, 
möppur eða dagbækur með 
áletrun viðskiptavinar. Stór 
hluti landakorta sem seld 
eru á Íslandi er í plastvasa frá 
Múlalundi, Andrésar Andarmöpp-
urnar eru þekktar og matseðlar 
og hótelmöppur Múlalundar eru 
notuð víða um land.

strikamerki á vörur, við brjótum 
öskjur fyrir Valitor sem fylgja með 
greiðslukortum í bönkum, höfum 
pakkað fatnaði og merkt fyrir 
hönnuði og fataframleiðendur, 
framleitt ýmiss konar markpóst 
fyrir fyrirtæki þegar nauðsynlegt 
er að gera eitthvað alveg sérstakt 
sem þarfnast alúðar og mann-
skaps, og margt fleira. Tvisvar í 
viku pökkum við fyrir Ávaxtabíl-
inn og sjáum algjörlega um þann 
þátt í þeirra starfsemi. Þá tökum 
við að okkur að plasta vörur, t.d. 
bækur, og erum með góðan búnað 
í það.

Margir tengja Múlalund fyrst og 
fremst við möppur og plastvasa 
en fjölbreytni verkefna er miklu 
meiri,“ segir Sigurður.

Einfaldasta samfélagsverk-
efnið og gott verð
„Hjá Múlalundi fást svo allar 
almennar skrifstofuvörur, 
pappír og ritföng á einum stað. 
Við segjum að þetta sé einfaldasta 
samfélagsverkefnið, bara að panta 
og fá vörurnar sendar daginn eftir,“ 
segir Sigurður. 

Hann segir ánægjulegt að byggja 
upp sjálfstraust og þrótt fólks með 
þátttöku á vinnumarkaði. „Fólki er 
mikilvægt að fá að mæta til vinnu, 
eiga vinnufélaga og vera virkt í 
samfélaginu.“

Allar upplýsingar má finna á 
heimasíðu Múlalundar og úrvalið í 
vefversluninni kemur svo sannar-
lega á óvart. „Eru ekki einhver 
verkefni sem taka óþarfa tíma á 
vinnustaðnum? Þá er um að gera 
að láta Múlalund sjá um þau,“ segir 
Sigurður að lokum.

Nánari upplýsingar eru á heima-
síðunni www.mulalundur.is.

Múlalundur vinnur vel fyrir Ávaxtabílinn

Sérsniðið að þörfum viðskiptavinarins

Alúð í hverju hand-
taki

„Auk sérframleiðslunnar 
tökum við að okkur ýmiss 

konar handavinnuverkefni. 
Mörg fyrirtæki kjósa að 
nýta sitt starfsfólk í annað 
og fá okkur í handavinnuna. 

Ef þú þarft að raða, klippa, 
pakka, líma eða hvað sem er 
þá erum við til í tuskið. Inn-

flytjendur fá okkur til að líma 
íslenskar leiðbeiningar og 
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Þetta er ánægjuleg 
starfsgrein vegna 

þess að á hverjum degi 
höfum við tækifæri til að 
búa til ánægða viðskipta-
vini fyrir okkar við-
skiptavini.
Andri Árnason
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Halló er hluti af Miðlun og hér tekur starfsfólk Miðlunar á móti viðurkenningu frá VR.  MYND/VR

Flestir muna eflaust þá tíma 
þegar hjá flestum fyrirtækjum 
landsins mátti finna sér-

staka móttöku og þar af leiðandi 
starfsfólk sem hafði það hlutverk 
að svara í símann, flokka póst og 
taka á móti viðskiptavinum og 
öðrum gestum. Nú er öldin önnur, 
móttökur fyrirtækja horfnar og 
þau í vaxandi mæli farin að útvista 
símsvörun. Elsta og líklega stærsta 
fyrirtækið á markaði símsvörunar 
er Halló og segir Andri Árnason, 
framkvæmdastjóri þess, að gríðar-
legur vöxtur sé í þeirri þjónustu 
að svara í símann og sinna öðrum 
samskiptum fyrir fyrirtæki. Er svo 
komið að Halló annast símsvörun 
og skylda þjónustu fyrir mörg 
stærstu og virtustu verslunar- og 
þjónustufyrirtæki landsins.

„Ef þú hringir í fyrirtæki til þess 
að sinna erindum eru verulegar 
líkur á því að starfsfólk Halló svari 
þér,“ segir Andri og bætir við: „Og 
ég fullyrði að viðskiptavinir Halló 
spara tugi þúsunda í hverjum mán-
uði með því að útvista símsvörun, 
ýmist í beinhörðum peningum 
eða næði og hugarró.“ Andri segir 
að fyrirtæki og stofnanir velji 
að útvista símsvörun af ólíkum 
ástæðum. Minni fyrirtæki eru ekki 
með sérstakt starfsfólk til þess að 
sinna þessum störfum og velja 
þjónustu Halló til þess að starfs-
fólk geti einbeitt sér að öðrum og 
aðkallandi verkefnum. Stærri fyrir-
tæki nota þjónustuna aftur á móti 
oft til þess að jafna álagstoppa.

Þjónusta Halló er í raun tvíþætt, 
annars vegar veitir fyrirtækið 
almenna skiptiborðsþjónustu þar 
sem símtölum er svarað, síminn 
sendur áfram eða skilaboð tekin. 
Hins vegar getur Halló sinnt 
verkefnum þjónustuborðs fyrir 
viðskiptavini sína. „Þá tökum við 
á móti símtölum, veitum ýmsar 
upplýsingar, seljum miða, tökum 
niður pantanir, aðstoðum við-
skiptavini við kaup í netverslunum 
eða sinnum öðrum erindum. Í 
þessum tilfellum vinnur starfsfólk 
okkar oftast með gagnagrunna 
og upplýsingakerfi viðskipta-
vinarins.“

Yngra fólk velur netspjall og 
skilaboð
Á síðustu árum hefur þjónusta 

Fjöldi fyrirtækja og stofnana 
velur að útvista símsvörun
Halló byrjaði að svara í símann fyrir tæplega 20 árum og annast nú símsvörun og skylda þjónustu 
fyrir mörg stærstu og virtustu verslunar- og þjónustufyrirtæki landsins. Áhersla á vandaða síma-
þjónustu er mikilvæg.  Gæði svörunar verða meiri ef þjónustan er veitt af sérhæfðu fyrirtæki. 

1 Það er ódýrara að láta 
Halló svara í símann. 
Þar starfar fagfólk sem 
daglega svarar hundr-
uðum símtala. Fjöldi 
símtala skapar hagræði 
og lægra einingaverð.

2 Gæði svörunar verða 
meiri ef þjónustan er 
veitt af sérhæfðu fyrir-
tæki sem lítur á það 
sem meginhlutverk 
sitt að veita faglega 
símaþjónustu. Mark-
mið Halló er að búa til 
ánægða viðskiptavini.

3 Útvistun á símsvörun 
fjarlægir á einum 
degi öll vandamál 

sem tengjast fríum, 
veikindum og öðrum 
frávikum.

4 Stór þjónustuver 
geta sparað verulegar 
fjárhæðir með því að 
útvista svörun þegar 
mest er að gera. Þann-
ig er hægt að manna 
þjónustuver miðað við 
meðalálag, ekki álags-
toppa.

5 Hægt er að lengja 
opnunartíma þjónustu-
vera/símaþjónustu 
með litlum tilkostnaði 
með því að útvista 
símsvörun utan hefð-
bundins vinnutíma.

6 Neytendur velja ólíkar 
leiðir til þess að hafa 
samskipti við fyrirtæki. 
Halló svarar einnig 
netspjalli, skilaboðum 
(Messenger) og tölvu-
póstum. Það skapar 
samfellu og faglegt yfir-
bragð að svara þessum 
miðlum öllum með 
samræmdum hætti.

7 Halló getur stýrt flæði 
skilaboða um fyrir-
tækið og haft eftirlit 
með því hvernig gengur 
að sinna þeim erindum 
sem þar koma fram.

8 Í staðinn fyrir launa-
kostnað, launatengd 

gjöld og annan starfs-
mannakostnað kemur 
einingaverð fyrir hvert 
samtal sem Halló 
svarar. Þannig verður 
öll stjórnun einfaldari.

9 Samskipti einstaklinga 
við fyrirtæki verða 
flóknari með hverju 
ári, samskiptamiðlum 
fjölgar og flækjustigið 
vex. Til þess að veita 
góða þjónustu þarf full-
kominn tæknibúnað og 
sérfræðiþekkingu.

Halló gerir reglulega könnun 
á samskiptum almennings við 
fyrirtæki í samvinnu við rann-
sóknarfyrirtækið MMR. Spurt 
er „Hvaða leið notar þú oftast 
þegar þú þarft að hafa samband 
við fyrirtæki á Íslandi?“ Niður-
stöður síðustu könnunar (febrúar 
2018) gefa tilefni til eftirfarandi 
ályktana:

1. Síminn er mikilvægastur
Öll fyrirtæki þurfa að leggja 
áherslu á vandaða símaþjónustu 
– 56% einstaklinga nota helst 
símann þegar þeir þurfa að hafa 
samband við fyrirtæki. Það er 
alveg sama hvort um er að ræða 
ráðgjafa sem fær fimm símtöl í 
mánuði eða fjármálastofnun með 
fimmtán þúsund símtöl í mánuði.

2. Nýju miðlarnir  
eru mikilvægir
Netspjall og skilaboð (Messenger) 
eru mikilvægir miðlar, 17% ein-
staklinga á aldrinum 18–29 ára 
velja þá miðla helst til þess að eiga 
í samskiptum við fyrirtæki. Halló 
er búið að gera þessa mælingu 
undanfarin fjögur ár og hlutur 
þessara miðla vex á hverju ári.

3. Ekki gleyma nafnlausu 
netföngunum
Tölvupóstur er mikilvægur, 26% 
einstaklinga kjósa helst að eiga 
samskipti við fyrirtæki með tölvu-
pósti. Það þarf að passa vel upp 
á sameiginleg netföng fyrirtækja 
eins og info@, sala@ og fleiri slík. 
Þangað koma viðskiptavinir sem 
þarf að sinna af vandvirkni.

Halló tekið miklum breytingum og 
þá sökum þess að samskiptaleið-
um hefur fjölgað. „Stærstur hluti 
almennings velur að nota símann í 
samskiptum við fyrirtæki en í vax-
andi mæli velur fólk, og þá sérstak-
lega yngra fólk, að nota nýja miðla 
eins og netspjall og textaskilaboð 
í gegnum samfélagsmiðla. Þessum 
miðlum þurfum við líka að geta 
svarað fyrir viðskiptavini okkar,“ 
segir Andri. „Við sjáum að á hverju 
ári fjölgar þeim sem velja rafræna 
miðla til þess að eiga í samskiptum 

við fyrirtæki og við viljum helst sjá 
um öll samskipti einstaklinga við 
fyrirtækin sem við þjónum. Þannig 
verður til ein samfelld og fagleg 
áferð á samskiptunum og stjórn-
endur geta haft yfirsýn yfir hvernig 
þessi samskipti þróast.“

Sáraeinfalt er að útvista sím-
svörun, Halló úthlutar viðskipta-
vinum sínum símanúmeri sem 
símtölum er beint í og útbúinn 
er einfaldur gagnagrunnur með 
helstu upplýsingum um fyrirtækið. 
„Svo byrjum við að svara og smátt 

og smátt byggist upp þekking og 
samband sem oft endist áratugum 
saman. Þetta er sérlega ánægju-
leg starfsgrein og á hverjum degi 
fáum við tækifæri til þess að gera 
viðskiptavini viðskiptavina okkar 
ánægða með því að svara í símann, 
svara netspjalli, tölvupóstum og 
skilaboðum.“

Fyrirtæki þurfa vandaða símaþjónustu Hér eru nokkrar góðar ástæður fyrir því að útvista símsvörun





af vatni. Þá er hægt að bæta glimm-
eri eða málningu út í vatnið, en svo 
á að loka blöðrunni og setja hana í 
frysti yfir nótt.

Þegar vatnið er alveg frosið tekur 
maður svo blöðruna utan af „egg-
inu“, lætur barnið fá hlífðargleraugu 
og leyfir því að nota hamarinn til að 
brjóta klakann varlega utan af risa-
eðlunni og frelsa hana. Það er best 
að gera þetta utandyra. Það er líka 
hægt að nota volgt vatn í staðinn 
fyrir hamar.

Staðið á eggjum
Fyrir þetta þarf að minnsta kosti 
tvo stóra eggjabakka. Svo þarf 
bara að setja eggjabakkana á 

gólfið og passa að öll eggin standi 
upp á endann og mjói endinn vísi 
upp. Þá er hægt að standa á eggj-
unum án þess að þau brotni, lofar 
Urban, en maður þarf að passa að 
stíga á sex egg með hvorum fæti.

Fréttablaðið ábyrgist ekki að 
þessi vísindatilraun kosti ekki 
nokkur egg, en Urban segir að 
vegna forms síns geti eggin þolað 
þungann af fullorðnum einstakl-
ingi. Hann útskýrir að egg hafi 
form sem þoli töluverðan þunga, 
sé þrýst á þau úr réttri átt, því þau 
dreifa svo vel úr álaginu og að 
þegar líkamsþunganum er dreift 
á milli tólf eggja sé ekki of mikill 
þungi lagður á hvert egg.

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Sergei Urban er heilinn á bak við TheDadLab, sem kennir alls kyns 
skemmtilega og fræðandi leiki og vísindatilraunir. MYNDIR/THEDADLAB

Hér er eitt 
risaeðluegg 
á leiðinni í 
frystinn.

Hægt er að 
standa á eggjum 
án þess að þau 
brotni.

Urban-feðgarnir 
skemmta sér við 
alls konar skap-
andi verkefni. 
Hér er teiknað í 
kringum skugga.

Sergei Urban er heimavinn-
andi húsfaðir sem lumar á 
alls kyns skemmtilegum og 

áhugaverðum hugmyndum að 
vísindatilraunum og leikjum fyrir 
börn sem hann birtir á samfélags-
miðlasíðum TheDadLab og sam-
nefndum vef.

Urban vann áður sem hagfræð-
ingur og segist vera hvorki kennari 
né vísindamaður, heldur bara 
pabbi sem sé að deila upplifun 
sinni af faðerni. Hann finnur upp 
á alls kyns skemmtilegum leiðum 
til að skemmta sér með sonum 
sínum tveimur, sem eru fjögurra 
og sex ára.

Urban notar hversdagslega hluti 
sem hægt er að finna á hverju 
heimili til að heilla syni sína með 
vísindatilraunum þar sem leikið 

er með náttúruöflin og reglur 
eðlisfræðinnar. Hann finnur líka 
upp á ýmsum einföldum leikjum 
sem eru oft fræðandi og geta hrist 
upp í hversdagsleikanum, gefið 
ímyndunaraflinu lausan tauminn 
og hjálpað börnum að átta sig á 
margbreytileika heimsins.

Urban segist hafa skapað The-
DadLab til að deila skapandi 
verkefnum sem hann og synir hans 
taka sér fyrir hendur með eins 
mörgum foreldrum og hægt er til 
að hvetja þá til að verja fleiri gæða-
stundum með börnunum sínum 
og gera börnin forvitin og áhuga-
söm um heiminn.

Urban er nýbúinn að gefa út 
bók með safni tilrauna sem hjálpa 
foreldrum að kynna einföld vísindi 
fyrir börnum. Í bókinni eru 40 til-
raunir útskýrðar á einfaldan hátt, 
svo foreldrar geti lýst fyrir börnum 
sínum hvernig og hvers vegna þær 
virka.

Urban segir að engin af tilraun-
unum krefjist sérstaks útbúnaðar 
eða kunnáttu og að börn geti oft 
lært um vísindi, tækni, verkfræði 
og stærðfræði í gegnum einfaldar 
tilraunir án þess að taka eftir því. 
Á sama tíma geti foreldrar notið 
góðra stunda með börnum sínum 
og skapað minningar sem endast 
alla ævi.

Á vef og samfélagsmiðlasíðum 
TheDadLab er hægt að finna ýmsar 
skemmtilegar hugmyndir. Hér 
eru tvær sem er auðvelt að prófa 
heima.

Steingerð risaeðluegg
Fyrir þetta þarf bara frysti, blöðru, 
leikfangarisaeðlu og hamar. Maður 
setur risaeðluna varlega inn í 
blöðru án þess að gata blöðruna. 
Svo blæs maður blöðruna út til að 
teygja hana út og hleypir loftinu 
því næst úr henni. Svo setur maður 
blöðruna undir krana og fyllir hana 

Kennir frumlega 
og fræðandi leiki
TheDadLab hefur vakið athygli fyrir frumlegar hugmyndir 
að leikjum og tilraunum sem fjölskyldur geta stundað 
saman, bæði til að skemmta sér og fræða börnin.

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is  
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is 

Glæný og fersk störf í hverri viku.          
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Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2013, 
ekinn 85 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 2.390.000. ath. skipti ódýrari 
Rnr.289529.

TOYOTA Land cruiser 150 gx diesel 
7 manna. Árgerð 2011, ekinn 167 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 gírar.100% 
þjónustubók, skipt um tímareim í 
150þús. Verð 4.980.000. Rnr.289486.

TOYOTA Hilux gx disel 33”. 
Árgerð 2018, ekinn 6 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. 33” Invincible 
breyting Gluggahlífar,heithúðun 
á palli króm á afturljósum Verð 
6.570.000. Rnr.152318.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

 Bílar til sölu

Fallegur og vel með farinn lítið 
ekinn Benz CLA 180. Bíll með 
öllu, vetrardekk á felgum. Allar 
upplýsingar veitir Askja notaðir bílar 
í síma 590-2160

 Varahlutir

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

Þjónusta

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan opið mán-fös 10-18

Til afgreiðslu
 og reynsluakið

*Yaris 1,0 beinsín beinskiptir nýr bíll árgerð 2018

Bluetooth           Hiti í sætum           Akreinavari       

Árekstrarvari          USB og Aux tengi
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NÝR TOYOTA 
YARIS *

Bílar í ábyrgð – Skoðum með uppítöku á öllum tegundum bifreiða

Fyrir aðeins 

99 þúsund kr.

aukalega færð 

þú 15“ álfelgur 

og filmaðar 

rúður.

Markmið okkar er að spara  
viðskiptavinum tíma,  
fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K

Handafl er traust og fagleg  
starfsmannaveita með  

margra ára reynslu á markaði  
þar sem við þjónustum  
stór og smá fyrirtæki.

Við útvegum hæfa  
starfskrafta í flestar 

greinar atvinnulífsins

Suðurlandsbraut 6,  Rvk. |  SÍMI 419 9000  info@handafl.is  |  handafl.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 Húsaviðhald

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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Öllum 750kg 
kerrum 

fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  0

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Atvinnuauglýsingar

Rekstur upplýsingakerfa - 
mikil tækifæri

Sjá nánar á www.intellecta.is

Fjármálastjóri

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

Deildarstjóri hitaveitna

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

Viltu vinna með okkur? - 
Stjórnandi í Grafarvogslaug

Upplýsingar og umsókn á capacent.

Verkfræðingur /  
Tæknifræðingur 

Upplýsingar og umsókn á capacent.

Viðskiptastjórar

Upplýsingar og umsókn á capacent.

Hreinsa þakrennur, laga á þökum og 
tek að mér ýmis verkefni. Uppl:847-
8704 eða manninn@hotmail.com

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

 Spádómar

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

BAKARÍ / KAFFIHÚS
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí frá kl. 7:30 
-15:00.

Og annanhvern laugardag.
Íslensku kunnátta skilyrði og ekki 

yngri enn 20 ára.
Uppl. sendist á : sveinsbakari@

sveinsbakari.is

VÉLSTJÓRI/VÉLAVÖRÐUR
Vantar strax á dragnótabát frá 
Þorlákshöfn, vélarstærð 478 kw. 
Uppl s: 852-0367 eða 856-5451

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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hækkað á undanförnum árum. Þann-
ig nam árleg meðalhækkun laxaverðs 
8,2 prósentum á árunum 2008 til 
2017 en hana má rekja til kröft-
ugrar eftirspurnar að sögn Kjartans. 
„Laxinn er hágæðavara sem er neytt 
á öllum tímum dagsins, alla daga 
vikunnar, jafnt helgar sem virka daga 
hvort sem er reykt eða grafið, nú eða í 
sushi, sashimi eða laxa-carp accio svo 
dæmi sé tekið. Vöruþróunin hefur í 
raun gengið einstaklega vel,“ segir 
Kjartan.

„Það hefur verið stöðug sex til 
átta prósenta aukning í eftirspurn 
á hverju ári. Eftirspurnin hefur að 
jafnaði vaxið hraðar en framboð og 
að því leyti höfum við ekki áhyggjur 
af skammtímasveiflum í framboði,“ 
segir hann og bendir á að samkvæmt 
líkönum greinenda þurfi framboð að 
aukast um rúm 8% prósent til þess að 
verðlækkun á milli ára komi fram. Það 
séu ólíklegar langtímahorfur í ljósi 
þeirrar aukningar í eftirspurn sem 
vænta má ef spár alþjóðastofnana um 
fólksfjölgun og áframhaldandi fjölgun 
í millistétt Asíu ganga eftir.

Eldin verði  stærri en útgerðir
Kjartan segir Ísland verða að nýta 
þau tækifæri sem landfræðileg staða 
þess býður upp á. „Þannig höfum við 
í raun byggt upp þau lífsgæði sem 
við búum við í dag eins og glöggt 
má sjá af þorskinum á krónunni. 
Það eru í raun bara örfá lönd sem 
hafa aðstæður fyrir laxeldi og Sam-
einuðu þjóðirnar hafa hvatt þau 
lönd sem tækifæri hafa til til að nýta 
aðstöðu sína til fiskeldis. Færeyingar 
og Norðmenn hafa á undanförnum 
árum margfaldað útflutningsverð-
mæti sjávarafurða með laxeldi. Ef 
við viljum áframhaldandi uppbygg-
ingu lífsgæða, svo sem í mennta- og 
heilbrigðiskerfi, þá þurfum við vöxt.“

Í þessu samhengi ber Kjartan 

saman þróun á tekjum stærstu 
íslensku útgerðarinnar, HB Granda, 
annars vegar og Salmar hins vegar. 
Fyrirtækin tvö höfðu álíka miklar 
tekjur árið 2006 en tíu árum síðar 
voru tekjur Salmar orðnar um það 
bil fimm sinnum meiri. Þá vaknar sú 
spurning hvort íslensk fiskeldisfyrir-
tæki geti með tímanum orðið jafn 
umsvifamikil og útgerðirnar.

„Útgerðirnar eru nú þegar uppi í 
þakinu og geta ekki vaxið ef þeim er 

ekki heimilt að hagræða og samein-
ast. Villti aflinn í höfunum breytist 
lítið í heild sinni á meðan markaðir 
stækka. Þetta er stóri munurinn á 
fiskeldinu og hinu hefðbundna 
útgerðarformi,“ segir Kjartan og 
nefnir einnig að fiskeldi og útgerð 
séu ólík að því leyti að fiskeldið sé 
drifið áfram af eftirspurn en veið-
arnar af framboði. „Á föstudegi erum 
við búin að selja uppskeruna fyrir 
komandi viku. Hefðbundinn sjávar-

útvegur er í meiri mæli framleiðslu-
drifinn, í þeim skilningi að fiskurinn 
er seldur eftir að hann er veiddur.“

700 milljóna króna skattspor
Hvað geta stjórnvöld gert til þess að 
búa íslenska laxeldisiðnaðinum betri 
skilyrði?

„Það er að mínu mati gríðarlega 
mikilvægt að við sættumst á laga-
ramma og umgjörð sem þurfa að 
vera þannig að hagsmunaaðilar 
beygi sig undir vísindalega ráðgjöf. 
Áhættumat Hafrannsóknastofn-
unar kveður á um að framleiðsla á 
um 70 þúsund tonnum á ári sé vel 
innan skynsamlegra hættumarka 
hvað varðar hugsanleg áhrif á villi-
laxinn. Við þurfum að vinna áfram 

með áhættustýringu og beita mæli-
tækjum upplýsingar og vísinda.“

Hvaða skoðun hefurðu á umræð-
unni um laxeldi á Íslandi?

„Umræðan hefur verið lituð af 
hagsmunabaráttu þar sem veiði-
réttarhafar leitast við að rægja 
atvinnugreinina með ósannindum 
og hræðsluáróðri eins og til dæmis 
um áhrif hugsanlegrar erfðamengun-
ar og ástand botns undir sjókvíum. 
Það er að sjálfsögðu ekki okkur í hag 
og beinlínis stórhættulegt í svona 
rekstri, að sinna ekki umhverfisþátt-
um eins lús og uppsöfnun á botni. 
Þannig tekur Arnarlax umhverfis-
málin mjög alvarlega og við höfum 
stutt við tillögur um aukið gegnsæi 
og birtum nú til dæmis lúsatölur á 
heimasíðu okkar. Auk áhættumats 
á áhrifum á villilaxinn framkvæmir 
Hafrannsóknastofnun burðarþols-
mat á fjörðunum þar sem aðstæður 
eru metnar. Það er algjört lykilatriði 
að umræðan byggi á staðreyndum og 
vísindum,“ segir Kjartan.

Í skýrslu starfshóps sjávarútvegs-
ráðherra, sem þú sast í, er lagt til að 
innheimt verði auðlindagjald af þeim 
sem stunda laxeldi í sjókvíum. Hefur 
laxeldisiðnaðurinn á Íslandi burði 
til að greiða sérstakan skatt eins og 
stendur?

„Arnarlax hefur ekki sett sig upp á 
móti umræðu um auðlindagjald. En 
hafa þarf í huga að í Noregi var lax-
eldi leyft að vaxa sem atvinnugrein í 
40 ár áður en umræða um auðlinda-
gjald hófst. Skattspor Arnarlax fyrir 
síðasta ár var uppi í kringum 700 
milljónir og ef við tökum Bíldudal 
sérstaklega fyrir var það svæði áður 
skilgreint sem brothætt byggð en 
er nú í blóma. Uppbygging í þessari 
grein hefur blásið lífi í strandbæi um 
allan heim og haft ótvíræða kosti 
hvað varðar umhverfisvæna mat-
vælaframleiðslu og samfélagsáhrif.“

Suðurhrauni 1  |  210 Garðabæ  |  Sími: 59 50 300  |  www.isafold.is

Logi Knútsson, 
prentari og Leedsari

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.

✿   Framleiðsla í laxeldi og framleiðsluspá

■ Heimsframleiðsla    ■ Noregur    ■ Síle
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✿   Framleiðsla í laxeldi og framleiðsluspá

■ Færeyjar   ■ Ísland
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Víðtæk reynsla í  
sjávarútvegi 
Kjartan Ólafsson útskrifaðist 
með meistaragráðu í sjávarút-
vegsfræðum frá Háskólanum í 
Tromsø með áherslu á fiskihag-
fræði og fjármál. Árið 1999 gekk 
gekk hann til liðs við Fjárfesting-
arbanka atvinnulífsins sem síðar 
varð Glitnir. Þar vann Kjartan við 
kostgæfnisathuganir og greiningu 
á sjávarútvegi. „Ég flutti til Ála-
sunds eftir yfirtöku Glitnis á 
KredittBanken árið 2005 og leiddi 
þar norska sjávarútvegsteymið. 
Þremur árum síðar var ég ráðinn 
framkvæmdastjóri sjávarútvegs-
teymis Glitnis.“ Kjartan stofnaði 
sitt eigið ráðgjafarfyrirtæki, 
Markó Partners, árið 2011 og 
var það meðal annars ráðgjafi 
kanadíska félagsins High Liner 
Seafood við kaup á bandaríska 
hluta Icelandic Group sama ár. 
Hann var kjörinn stjórnarfor-
maður Arnarlax árið 2013.
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Áratugur er brátt liðinn 
síðan efnahagshrun-
ið reið yfir. Margir 
segja að hrunið hafi 
breytt hegðun fólks, 
að minnsta kosti til 

skamms tíma. Innflutningur nýrra 
bíla hafi lagst að stórum hluta af 
fyrst eftir hrun, en að bílaparta-
sölur og bifreiðaverkstæði hafi 
blómstrað sem aldrei fyrr. Ferða-
lög hafi aukist mikið innanlands á 
kostnað utanlandsferða, fólk hafi 
þurft að spara peninginn í stað þess 
að eyða honum í eitthvað misgáfu-
legt, ferðamáti hafi almennt breyst 
í þá veru að einkabíllinn var hvíldur 
eða seldur, ganga, hlaup, hjólreiðar 
og almenningssamgöngur hafi 
komið í staðinn, umhverfisvænni 
ferðamátar. Þá var rætt um að fólk 
hefði farið að hittast meira og að 
matarboðum hefði fjölgað. Hér 
verður skoðað hvernig þessir þættir 
þróuðust og hvernig staðan er í dag, 
en Gallup rannsakar fjölmarga þætti 
sem gætu varpað ljósi á málið.

Bílaviðgerðir
Í Neyslu- og lífsstílskönnun Gallup 
árin 2008 og 2009 sögðust einungis 
53% svarenda láta gera við heimilis-
bílinn á almennu bifreiðaverkstæði. 
Þetta hlutfall hefur æ síðan mælst 
hærra og er nær alltaf talsvert yfir 
60%.

Ferðalög
Þegar fólk var spurt hvort það hefði 
ferðast eitthvað innanlands á síðast-
liðnum 12 mánuðum, sögðust að 
meðaltali 84% hafa gert það árin 
2008 til 2010, en þetta hlutfall hefur 
farið lækkandi síðan þá og er meðal-
tal síðustu þriggja ára (árin 2015 til 
2017) nú tæplega 79%. Ekki stórkost-
leg breyting, en einhver vísbending 
um að skammtíma áherslubreyting 
hafi orðið hjá fólki í ferðavali í kjöl-
far hruns.

Ferðum Íslendinga til útlanda 
hefur fjölgað svo um munar á síðast-
liðnum áratug. Þannig fóru tæplega 
49% landsmanna í minnst eina utan-
landsferð (í frí) árin 2008 til 2009, 

Áratugur breytinga: Neysla og neyslumynstur
Matthías  
Þorvaldsson
viðskiptastjóri 
hjá Gallup

Lagardére á Íslandi, sem rekur 
veitingastaði og sælkeraversl-
un í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, 

hagnaðist um 248 milljónir króna á 
síðasta ári og jókst hagnaðurinn um 
36 prósent frá fyrra ári þegar hann 
var um 182 milljónir króna.

Fram kemur í ársreikningi félags-
ins, Lagardére Travel Retail ehf. 
sem er einn stærsti veitingasalinn á 
Íslandi, að rekstrartekjur þess hafi 
numið 3.795 milljónum króna í 
fyrra borið saman við 3.014 milljón-
ir króna árið 2016. Jukust tekjurnar 
þannig um 26 prósent á milli ára.

Rekstrargjöld Lagardére Travel 
Retail námu 3.402 milljónum króna 
á síðasta ári en þau voru 2.747 millj-
ónir króna árið áður.

Félagið, sem rekur veitingahúsin 
Nord og Mathús, kaffihúsin Kvikk 
Café og Segafredo, barinn Loksins 
og verslunina Pure Food Hall, átti 
eignir upp á 1.056 milljónir króna í 
lok síðasta árs og var eigið fé þess á 
sama tíma 545 milljónir.

Fjöldi ársverka var 153 í fyrra 
borið saman við 134 árið áður en í 
skýrslu stjórnar segir að félagið hafi 
þurft að leita til starfsmannaleiga til 
þess að brúa skort á starfsfólki.

Lagardére á Íslandi velti 3,8 milljörðum

Lagardére á Íslandi rekur fjölda kaffihúsa og veitingastaða, auk sælkeraversl-
unar, í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, þar á meðal Nord. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Verslunarrisinn S4S keypti allt 
hlutafé í útivistarverslun-
inni Ellingsen fyrir tæpar 

246 milljónir króna, að því er fram 
kemur í nýbirtum ársreikningi 
félagsins fyrir síðasta ár. Kaupin á 
Ellingsen, sem rekur tvær verslanir, 
annars vegar á Akureyri og hins 
vegar í Reykjavík, gengu í gegn í maí 
í fyrra.

Ellingsen er rekið sem dótturfélag 
S4S en síðarnefnda félagið rekur 
meðal annars verslanir Steinars 
Waage, Kaupfélagið, Ecco og Skech-
ers, auk netverslana. Seljandinn var 
Sjávarsýn, fjárfestingarfélag Bjarna 
Ármannssonar, en samhliða kaup-

unum fór eignarhlutur félagsins í S4S 
úr 26 prósentum í 40 prósent. Pétur 
Þór Halldórsson á jafnframt 40 pró-
senta hlut í verslunarrisanum en þeir 
Hermann Helgason framkvæmda-
stjóri og Georg Kristjánsson fara með 
tíu prósenta hlut hvor.

Í ársreikningi S4S kemur jafnframt 
fram að afkoma Ellingsen hafi verið 
jákvæð um 13,3 milljónir króna á 
síðasta ári. Var eigið fé útivistar-
verslunarinnar liðlega 82 milljónir 
króna.

S4S hagnaðist um ríflega 102 millj-
ónir króna í fyrra en rekstrartekjur 
verslunarfélagsins voru um 3.197 
milljónir króna á árinu. – kij

S4S keypti allt hlutafé í Ellingsen 
fyrir tæpar 250 milljónir króna

Útivistarverslunin Ellingsen er rekin sem dótturfélag S4S. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hagnaður Lagardére á 

Íslandi var um 248 milljónir 

króna á síðasta ári og jókst 

um 36 prósent á milli ára.

Í utanlandsferðum 

hefur á síðasta 

áratug orðið alger sprenging 

í neyslumynstri Íslendinga 

og sér ekki fyrir endann á 

henni enn.
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✿   Hlutfall sem fór fimm eða fleiri ferðir í frí erlendis 

2009                  2010                  2011                  2012                 2013                  2014                   2015                  2016                 2017

✿   Hlutfall sem getur safnað sparifé 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

en þetta hlutfall fyrir árin 2016 og 
2017 er ríflega 76%. Þá hefur fjöldi 
þeirra sem fara fimm eða fleiri ferðir 
í frí á ári hvorki meira né minna en 
þrettán faldast á milli áranna 2009 
og 2017 (úr 0,5% í 6,6%). Aukin sam-
keppni, lægra verð, meira framboð, 
aukið úrval. Í utanlandsferðum hefur 
á síðasta áratug orðið alger sprenging 

í neyslumynstri Íslendinga og sér 
ekki fyrir endann á henni enn.

Matargestir
Hversu oft færð þú matargesti? 
Aðspurð sögðust 83% Íslendinga 
fá matargesti minnst fimm sinnum 
árlega árið 2008. Þetta hlutfall hélst 
nánast óbreytt í sex ár, eða til ársins 
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✿   Dagleg neysla 

2010             2011            2012             2013                  2014                     2015                  2016                2017                   2018

■ Núvirt neysla   ■ Dagleg neysla í krónum

2013. Árin 2014 til 2016 mældist það 
um 77% og í fyrra féll það aftur, eða 
í 72%. Matarboðum virðist þann-
ig vera að fækka hjá Íslendingum. 
Skyldi það vera af því að þeir eru 
oftar í útlöndum?

Ferðamáti – strætó og reiðhjól
Undanfarna mánuði hefur verið 
fjallað mikið um almenningssam-
göngur, ekki síst borgarlínu. Í þeirri 
umræðu hefur verið minnst á hversu 
hægt gengur að auka notkun fólks á 
strætó, en hlutdeild strætó í ferða-
máta hefur verið um 4% og hefur 
það hlutfall lítið breyst frá árinu 
2011 samkvæmt ferðavenjukönnun 
sem Gallup framkvæmir fyrir SSH og 
Vegagerðina.

Það gengur misvel að fá Íslendinga 
til að nota reiðhjól. Þannig hefur 
reiðhjólaeign landsmanna breyst 
lítið á síðastliðnum áratug, en engu 
að síður jókst hlutdeild hjólreiða 
sem ferðamáta úr 4% í 6% milli 
áranna 2014 og 2017 samkvæmt 
áðurnefndri ferðavenjukönnun.

Neysla og sparnaður
Gallup hefur síðastliðin níu ár beðið 
fólk að áætla hversu hárri upp-
hæð í krónum það eyðir í daglega 
neyslu sína, þ.e. í mat, drykk, hrein-
lætisvörur, föt, skemmtanir og þess 
háttar, en ekki stærri innkaup svo 
sem húsnæði og bíla. Meðalupphæð 

daglegrar neyslu hefur hækkað úr 
tæplega 5 þúsund krónum í næstum 
6 þúsund á árunum 2010 til 2018. 
Þegar upphæðir fyrri ára eru á hinn 
bóginn skoðaðar á núvirði, má draga 
þá ályktun að dagleg neysla fólks hafi 
dregist aðeins saman á þessu níu ára 
tímabili.

Ef það er rétt að dagleg neysla hafi 
dregist saman eða í besta falli staðið í 
stað undanfarinn áratug, er fólk þá að 
spara meira? Gallup biður fólk í sífellu 
um að meta fjárhagsstöðu heimilis-
ins: Er verið að safna skuldum, ganga á 
sparifé til að ná endum saman, standa 
á sléttu, hvort hægt sé að spara svo-
lítið, eða talsvert. Hlutfall þeirra sem 
geta safnað sparifé hefur breyst mikið 
undanfarinn áratug. Fyrstu fjögur árin 
eftir hrun (2008-2011) lækkaði þetta 
hlutfall úr ríflega 61% í 36–41%, hélst 
á því bili til ársins 2014, en hefur síðan 
þá hækkað aftur og hefur reyndar 
aldrei mælst hærra en núna (2018), 
eða í rétt tæplega 63%. 

Að lokum
Alkunna er að besta forspá um 
hegðun fólks er fyrri hegðun þess. 
Íslenska efnahagsáfallið markaði 
upphafið að áratug breytinga og 
það breytti vissulega hegðun fólks 
sé tekið mið af fyrrgreindum niður-
stöðum. Sumt breyttist mikið og 
er enn að breytast. Ferðamanna-
iðnaðurinn er til dæmis á vegferð 
sem er enn að taka á sig mynd og 
stafræna byltingin er vel þekkt, hún 
er í fullum gangi. Samfélagslegt hlut-
verk Gallup á Íslandi felst að stórum 
hluta í að fylgjast reglulega með ótal 
þáttum mannlífsins og greina frá 
þróun þeirra yfir tíma. Gallup mun 
áfram fylgjast með framvindunni. Og 
segja frá.

Lagardére á Íslandi er að meiri-
hluta, sextíu prósentum, í eigu 
franska móðurfélagsins Lagardére 
á móti íslenskum hluthöfum sem 
eiga fjörutíu prósenta hlut í gegnum 
félagið NQ ehf. Félagið hóf starfsemi 
í Fugstöð Leifs Eiríkssonar árið 2015.
– kij

Ferðum Íslendinga til útlanda hefur fjölgað svo um munar á síðasta áratug.
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Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt EURO NCAP.

Kynntu þér Opel  og bókaðu
reynsluakstur á opel.is 

Sýningarsalir
Krókháls 9, Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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Hver þeirra þriggja hentar þér best?

Opel  Grandland X
Grandland X

 

Verð frá: 3.990.000 kr.

Frumsýningartilboð:
Verð frá: 3.790.000 kr.

Opel Crossland X
Crossland X kemur þér hvert á land
sem er, allt í senn öruggur, rúmgóður,
sparsamur og þægilegur.

Verð frá: 3.090.000 kr.

Tilboðsverð: 2.890.000 kr.

Opel Mokka X
Mokka X

Verð : 4.990.000 kr.

Tilboðsverð: 4.490.000 kr.

UPPSELDUR!
Ný sending væntanleg

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun

Aðeins örfá eintök eftir á 
þessu frábæra tilboði!



Rannsóknir hafa sýnt að vilja-
styrkur (e. willpower) er 
tæmandi auðlind: því meira 

sem við nýtum viljastyrk yfir dag-
inn, því erfiðara verður fyrir okkur 
að standast freistingar. Dr. Roy 
Baumeister sýndi m.a. fram á þetta 

í könnun þar sem nemendur sem 
máttu ekki fá sér nýbakaðar smá-
kökur gáfust fyrr upp við að leysa 
erfiðar þrautir en hópurinn sem 
mátti fá sér.

Við vitum öll að það er ekki hægt 
að taka orð til baka, og því bítum 
við stundum í tunguna á okkur 
eða höldum aftur af okkur. Slíkar 
aðgerðir geta gengið á sjálfsstjórn-
ina og viljastyrkinn hjá okkur. 
Því lengur sem svoleiðis ástand 
varir í ágreiningi, þeim mun meiri 
líkur eru á því að þú gefist upp eða 
springir og segir allt það sem þú 
ætlaðir ekki að segja.

Hér eru fimm leiðir til þess að 
auka sjálfsstjórn þína í erfiðum 
samtölum.

1) Veldu rétta tímann fyrir 
erfið samtöl. Oft höfum við meiri 

þolinmæði á morgnana, áður en 
við höfum þurft að taka mikið af 
ákvörðunum eða staðið frammi 
fyrir freistingum.

2)  Erfitt samtal eða langar samn-
ingaviðræður fram undan? Kann-
aðu hvort þú getur skipt þeim upp 
í fleiri styttri samtöl. Það er ekki 
alltaf mögulegt en það getur verið 
hjálplegt að hugsa um „erfiða sam-
talið“ sem nokkur styttri samtöl 
heldur en eitthvað sem verður að 
leysa í eitt skipti fyrir öll.

3)  Erfiður dagur? Taktu stöðuna 
áður en þú byrjar á erfiðu sam-
tali sem kemur óvænt á borðið til 

þín. Það gæti verið árangursríkara 
að segja: „Við þurfum að tala um 
þetta og ég vil að við gerum það. 
En ekki núna. Ég er uppgefin(n) og 
mun ekki sýna mínar bestu hliðar 
í þessu samtali ef við tökum það 
núna.“

4)  Passaðu að vera ekki svöng/
svangur. Sjálfsstjórn þarfnast orku 
eins og hvað annað og ef við erum 
orkulaus erum við líka líklegri til 
þess að hafa minni þolinmæði í 
ágreiningi.

5)  Leggðu þig. Orkuleysi getur 
líka stafað af þreytu og þá getur 
hjálpað að taka stuttan lúr.

Grikkir snúa aftur á fjármagnsmarkaðiSkotsilfur

Lilja  
Bjarnadóttir
sáttamiðlari hjá 
Sáttaleiðinni og 
FKA-félagskona 

 Grísk stjórnvöld munu nú í fyrsta sinn í átta ár geta sótt sér lánsfé á alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum en þriggja ára björgunaráætlun landsins 
rann sitt skeið á enda á mánudag. Forsvarsmenn Evrópusambandsins fögnuðu áfanganum og sögðu Grikki nú geta staðið á eigin fótum en grískur 
almenningur var ekki eins upprifinn við tíðindin, enda þarf hann að standa skil á níðþungum skuldum til ársins 2030. NORDICPHOTOS/GETTY

Ágreiningur og viljastyrkur

Frumforsenda þess að geta 
fylgt lögum og reglum er 
að vita hver þau eru. Þann-
ig er æskilegt að reglur séu, 
svo fátt eitt sé nefnt, birtar, 

almennar, skiljanlegar og fram-
kvæmanlegar. Löggjafinn hefur 
lagt sig fram um að tryggja að nýj-
asta útgáfa gildandi réttar sé ávallt 
aðgengileg hverjum sem vill á vef 
Alþingis, þótt mikið sé tekist á um 
hvort efni laganna sé nægilega skýrt. 
Þessari framsetningu er hins vegar 
ekki að heilsa hjá framkvæmda-
valdinu við birtingu reglugerða.

Ef einhver ætlar að kynna sér til-
tekna reglugerð eða vill fá heild-
stætt yfirlit yfir gildandi stjórn-
valdsfyrirmæli er það hægara sagt 
en gert. Nú er sá hátturinn hafður á 
að reglugerðir birtar í reglugerðar-
safni Stjórnarráðsins og allar síðari 
breytingar á þeirri reglugerð eru að 
jafnaði birtar í aðskildum skjölum. 
Reglugerð um leigubifreiðar hefur 

til dæmis verið breytt tíu sinnum 
þannig að hún minnir á öxina sem 
pabbi minn erfði frá pabba sínum 
og ég loks frá pabba mínum, nema 
hvað að það er búið að skipta þrisvar 
um haus og fimm sinnum um skaft 
á öxinni.

Gildandi reglugerð er því að efn-
inu til allt önnur en upprunalega 
reglugerðin, þó svo hún beri ennþá 
sama nafn og hafi enn undirskrift 
sama ráðherra og þegar hún var sett. 
Til að komast að því hverjar gildandi 
reglur eru þarf því að bera saman 
fjölmargar breytingarreglugerðir við 
upprunalegu reglugerðina.

Óaðgengilegar reglur  
eru ekki góðar reglur
Fólk og fyrirtæki eiga að geta kynnt 
sér lögin og reglurnar í landinu og 
hafa gott aðgengi að upplýsingum 
um þau boð og bönn sem þau eiga 
að fylgja. Í einhverjum tilvikum 
hafa stofnanir tekið að sér að halda 
úti uppfærðum reglugerðum á vef 
sínum og er það vel. Hins vegar á 
sá sem vill kynna sér gildandi rétt 
ekki að þurfa að þræða vefi ráðu-
neyta og ríkisstofnana til að finna 
læsilega útgáfu af reglugerðum, eða 
sauma breytingarreglugerðir saman 
við upprunalega reglugerð í grodda-
legu Word-skjali, fullu af breyt-

ingasporum. Reglugerðir eiga allar 
að vera auðveldlega aðgengilegar 
öllum á einum stað. Þessi skortur 
á aðgengi er ef til vill viðráðanlegri 
fyrir stærri fyrirtæki sem hafa lög-
fræðinga innan sinna vébanda, en 
mest bitnar þetta á einstaklingum, 
sprotum og litlum og meðalstórum 
fyrirtækjum sem vilja komast að því 
hvaða reglur gilda um þau.

Löggjafinn er fullmeðvitaður um 
þessa stöðu. Frumvarp um upp-
færslu stjórnvaldsfyrirmæla var lagt 
fyrir Alþingi haustið 2015. Fyrsti 
flutningsmaður var Helgi Hrafn 
Gunnarsson, þingmaður Pírata, og 
er frumvarpið svo lítið og létt að það 
rúmast ágætlega hér:

1. gr.
Við lögin [lög um Stjórnartíðindi 
og Lögbirtingablað, nr. 15/2005] 

bætist ný grein, 7. gr. a, svohljóð-
andi:
Ef gefin er út breyting við stjórn-
valdsfyrirmæli skv. 3. gr. eða við 
samning skv. 4. gr. skal fella texta 
hennar við gildandi stjórnvalds-
fyrirmæli eða samning og birta á 
vef þess ráðuneytis sem fer með 
framkvæmd málaflokksins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Svo mörg voru þau orð en frum-
varpið varð ekki að lögum. Núver-
andi ríkisstjórn ætti að kappkosta að 
taka á þessari stöðu sem er engum 
til hagsbóta og auðvelt að bæta úr. Í 
sáttmála sínum lagði ríkisstjórnin á 
það mikla áherslu að einfalda reglu-
verk í þágu atvinnulífs og almenn-
ings, góð vinnubrögð og að miðla 
upplýsingum um ákvarðanir og ferli 
sem varða hagsmuni almennings 
með aðgengilegum hætti. Betur má 
ef duga skal því stjórnsýslufyrirmæli 
eru ekki auðveldlega aðgengileg 
nema þau séu birt í uppfærðri útgáfu 
með aðgengilegum hætti. Það er 
nefnilega ekki nóg að laga umhverfið 
sé hagfellt. Framsetningin þarf líka 
að vera þannig að almenningur, 
ekki bara lögfræðingar, geti áttað 
sig á því.

Regla í heystakki
Gunnar Dofri 
Ólafsson  
lögfræðingur  
Viðskiptaráðs  

Reglugerð um 

leigubifreiðar hefur 

til dæmis verið breytt tíu 

sinnum þannig að hún 

minnir á öxina sem pabbi 

minn erfði frá pabba sínum 

og ég loks frá pabba mínum.

Við vitum öll að það 

er ekki hægt að taka 

orð til baka og því bítum við 

stundum í tunguna á okkur 

eða höldum aftur af okkur.

Copley í stjórn 
Steinhoff
Paul Copley, 
forstjóri Kaup-
þings, mun hafa 
nóg fyrir stafni 
á næstunni en 
hann var í liðinni 
viku skipaður í stjórn 
Steinhoff, suðurafríska smásölurisans 
sem hefur riðað til falls á undan-
förnum mánuðum vegna bókhalds-
hneykslis. Copley, sem tók við starfi 
forstjóra Kaupþings í apríl 2016, er 
sérfræðingur í endurskipulagningu 
fyrirtækja og var meðal annars einn 
af lykilmönnum í skiptum á slitabúi 
Lehman Brothers í Bretlandi, en gjald-
þrot bankans er stærsta gjaldþrot 
fjármálasögunnar. Hans bíður það 
vandasama verk að endurheimta 
tiltrú fjárfesta á suðurafríska félaginu 
en félagið hefur fallið um 95 prósent 
í virði eftir að efasemdir vöknuðu um 
bókhald þess.

Líklegt að Eggert 
hreppi hnossið
Afar líklegt er 
talið að Eggert Þór 
Kristófersson, 
sem hefur gegnt 
starfi forstjóra 
N1 frá byrjun árs 
2015, verði ráðinn 
forstjóri sameinaðs fé-
lags N1 og Festar. N1 tekur við rekstri 
smásölukeðjunnar, sem rekur meðal 
annars verslanir undir merkjum 
Krónunnar og ELKO, í byrjun næsta 
mánaðar og verður í kjölfarið boðað 
til hluthafafundar þar sem kjörin 
verður stjórn sameinaðs félags. Eitt 
fyrsta verk Eggerts Þórs verður að 
selja þrjár bensínstöðvar Dælunnar, 
eins og Samkeppniseftirlitið gerði 
kröfu um, en að sögn kunnugra er þó 
nokkur áhugi á að kaupa stöðvarnar 
sem hafa skilað góðri afkomu.

Bláa lónið brátt 
það verðmætasta
Líkur eru á því að 
Bláa lónið verði 
brátt verð-
mætasta ferða-
þjónustufyrirtæki 
landsins. Fyrir 
ári var markaðs-
virði félagsins um 38 
milljarðar króna en til samanburðar 
var virði Icelandair Group á sama 
tíma næstum tvöfalt hærra. Virði 
flugfélagsins er hins vegar nú komið í 
44 milljarða á meðan telja má líklegt 
að virði Bláa lónsins sé meira en 40 
milljarðar en afkoma félagsins, sem 
Grímur Sæmundsen stýrir, hefur 
haldið áfram að batna undanfarið.
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Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér nýjustu fréttir dagsins og 
ítarlega umfjöllun um málefni líðandi stundar.

Fylgstu með á frettabladid.is



MARKAÐURINN Instagram  
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Stjórnar-  
maðurinn

20.08.2018

@stjornarmadur

Það er ekki 

ríkisábyrgð á 

flugfélögum hér á 

landi svo það sé sagt.

Katrín Jakobsdóttir  
forsætisráðherra

Sjávarsýn, fjárfestingarfélag Bjarna 
Ármannssonar, hagnaðist um 419 millj-
ónir króna í fyrra samkvæmt nýbirtum 
ársreikningi félagsins. Félagið tapaði 50 
milljónum króna árið 2016 og 333 millj-
ónum árið 2015.

Hrein ávöxtun verðbréfa í eigu félagsins 
var jákvæð um 216 milljónir króna á síðasta 
ári og fékk félagið jafnframt greiddan arð 
að fjárhæð samtals um 191 milljón. Eignir 
Sjávarsýnar námu ríflega 3.916 milljónum króna í 
lok síðasta árs, þar sem mestu munaði um eignar-

hluti í öðrum félögum og skuldabréf og 
aðrar langtímakröfur, en heildarskuldir 
voru um 1.270 milljónir. Eigið fé félags-
ins var því tæplega 2.647 milljónir króna 
í árslok 2017.

Sjávarsýn heldur utan um fjárfestingar 
Bjarna í ýmsum fyrirtækjum. Þannig er 
félagið meðal annars eigandi að Gasfélag-
inu og Ísmar, á 80 prósenta hlut í hreinlætis-
félaginu Tandra, 40 prósent í verslunarris-

anum S4S og fjórðungshlut í Solo Seafood, eiganda 
spænska sölufélagsins Icelandic Iberica. – kij

Sjávarsýn hagnaðist um 420 milljónir í fyrra

Bjarni  
Ármannsson.

Á dögunum gengu fulltrúar Sjálf-
stæðisflokksins af fundi Skipulags- 
og samgönguráðs borgarinnar 
vegna þess að þeim hafði ekki 
verið veittur nægjanlegur frestur 
og aðgangur að upplýsingum til að 
taka upplýstar ákvarðanir.

Fyrir ráðinu þann dag lágu 75 mál 
og hverju þeirra fylgdu að minnsta 
kosti tugir blaðsíðna af gögnum og 
upplýsingum.

Fulltrúar minnihlutans fengu að 
eigin sögn minna en sólarhring 
til að kynna sér gögnin og áttu 
síðan að mæta á fund þar sem taka 
átti mikilvægar ákvarðanir sem 
vörðuðu mikla hagsmuni borgar-
búa.

Nú liggur fyrir að borgarstjórn 
Reykjavíkur virðist svipa meira til 
handrits að raunveruleikaþætti en 
samkomu fullorðinna og lögráða 
einstaklinga. Þar er við marga að 
sakast en skyldi þó einhver álasa 
sumum fyrir að reka út úr sér tung-
una vitandi að ákveðnir fulltrúar 
minnihlutans bíta á agnið í hvert 
einasta skipti? Hvor lítur verr út, 
fulltrúi fimm prósentanna sem 
beitir leikskólataktík, eða fulltrúi 
stærsta flokks borgarinnar sem 
tekur það svo óstinnt upp? Alveg 
örugglega sá síðarnefndi.

Sama fulltrúa stórflokksins hefur 
að því er virðist á hverjum einasta 
fundi tekist að einblína á smámál á 
kostnað hinna stærri. Auðvitað sjá 
kollegar hennar í meirihlutanum 
sér leik á borði. Hvert tækifæri er 
nýtt til að beina sjónum frá því 
sem raunverulega skiptir máli. 
Rekstri borgarinnar.

Auðvitað er það stórmál ef ákvarð-
anir hjá borginni eru teknar í 
slíkum flýti og á grundvelli svo 
takmarkaðra tækifæra til að kynna 
sér málin eins og raunin virðist 
hjá skipulagsráði. Slíkt myndi 
aldrei tíðkast hjá einkafyrirtæki, 
og ef svo væri sæjust þess fljótlega 
merki í rekstrinum.

Ruglið í borgarstjórn veldur því 
hins vegar að ekki er auðvelt að 
greina alvöru mál frá því sem engu 
skiptir. Þar eiga þeir fulltrúar 
sem einblína á ull og munngeiflur 
mesta sök. Barnaskapur þeirra 
væri skondinn, ef ekki væri fyrir 
þá staðreynd að hann kann að 
hafa raunveruleg áhrif á rekstur 
og afkomu borgarinnar. Vinsam-
legast vaxið úr grasi.

Dýrkeyptur 
barnaskapur

PwC | 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 aðstoðar 
viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. 

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur

Bókhald

Áhættustýring

Endurskoðun

Verðmæti

Hafðu samband því þinn árangur er mikils virði.

Ráðgjöf

Hámarkaða u áráranangugurinn þinn
ogog verðmæti með því að nnýtýtýtaaa þéþéþérr 
fjfjölölbrbreyeyttttt a a þeþekkkkkininingugugu oooggg vívívíðtðtðtækækæ a reynslu
PwC á öllum sviðum rekstrar

Skattamál

Jafnlaunavottun
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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www.renault.is

Þú tankar sjaldnar
á Renault sendibíl

RENAULT KANGOO, DÍSIL

1,5 L. VÉL, 90 HESTÖFL

Verð: 2.250.000 kr. án vsk.
2.790.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 4,3 l/100 km*

RENAULT TRAFIC, DÍSIL

1,6 L. VÉL, 115 HESTÖFL

Verð frá: 3.024.000 kr. án vsk.
3.750.000 kr. m. vsk.

Eyðsla frá 6,5 l/100 km*

RENAULT MASTER, DÍSIL

2,3 L. VÉL, 125 HESTÖFL

Verð frá: 3.750.000 kr. án vsk.
 4.650.000 kr. m. vsk.

Eyðsla 7,8 l/100 km*

Stjarnan - HK/Víkingur 7-1 
1-0 Guðmunda Brynja Óladóttir (4.), 2-0 
Katrín Ásbjörnsdóttir (12.), 3-0 Guðmunda 
(24.), 4-0 Þórdís Hrönn Sigfúsdóttir (53.), 4-1 
Arna Eiríksdóttir, víti (63.), 5-1 Katrín (64.), 
6-1 Þórdís Hrönn (76.), 7-1 Birna Jóhanns-
dóttir (86.). 

Breiðablik - KR 2-0 
1-0 Hildur Antonsdóttir (59.), 2-0 Berglind 
Björg Þorvaldsdóttir (60.). 

Efri
Breiðablik 37
Þór/KA  35
Stjarnan 28
Valur 26
ÍBV 18 

Neðri 
Selfoss  16 
HK/Víkingur  13
KR 12
Grindavík  10 
FH 6

Nýjast
Pepsi-deild kvenna

Ólafur Kristjánsson, þjálfari 
FH, var gestur Pepsi-mark-
anna í fyrrakvöld þar sem 

hann sat fyrir svörum um slælegt 
gengi Fimleikafélagsins í sumar. 
Ólafur er ekki bara fær þjálfari 
heldur líka góður sjónvarpsmaður 
og frammistaða hans í þættinum var 
prýðileg. Hann var opinn og hrein-
skilinn, tók ábyrgð og kastaði leik-
mönnum sínum ekki fyrir ljónin. 
Hann gaf jafnframt stuðningsmönn-
um FH og öðrum fótboltaáhuga-
mönnum innsýn í þau verkefni og 
vandamál sem hann þarf að leysa. 
Og það er engin vöntun á þeim.

Þegar Ólafur tók við FH fékk hann 
það verkefni að feta í ein stærstu 
spor íslenskrar fótboltasögu; að taka 
við af farsælasta þjálfara seinni tíma, 
Heimi Guðjónssyni. Hann stýrði FH 
í tíu tímabil. Á þeim tíma urðu FH-
ingar fimm sinnum Íslandsmeist-
arar, einu sinni bikarmeistarar og 
enduðu fjórum sinnum í 2. sæti 
Pepsi-deildarinnar. En eftir að FH 
varð í 3. sæti í fyrra, fyrsta tímabilið 
síðan 2002 sem FH-ingar enduðu 
ekki í öðru tveggja efstu sætanna, 
ákváðu forráðamenn FH að breyta 
til, létu Heimi fara og réðu Ólaf í 
hans stað.

Verkefni Ólafs er stórt og mikið og 
stærra en hann gerði sér grein fyrir 
eins og hann viðurkenndi í Pepsi-
mörkunum. Hann þarf ekki bara 
að berjast við að halda FH áfram á 

toppnum heldur að endurnýja leik-
mannahópinn í leiðinni, auk þess að 
setja sitt mark á liðið og leikstíl þess. 

Árangurinn í ár er ekki góður. 

FH-ingar eru í 5. sæti Pepsi-deild-
arinnar, dottnir út úr Mjólkurbik-
arnum og hafa aðeins unnið einn af 
síðustu níu leikjum sínum í öllum 

keppnum. FH hefur tekið þátt í Evr-
ópukeppni samfleytt síðan 2004 en 
nú er liðið þremur stigum frá Evr-
ópusæti þegar fimm umferðum er 
ólokið. 

Miklar breytingar urðu á leik-
mannahópi FH í vetur. Meira en tíu 
leikmenn komu og annar eins fjöldi 
fór. Leikmannakaupin hafa heppn-
ast misvel, svo ekki sé fastar að orði 
kveðið, og margir af nýju leikmönn-
unum hafa valdið vonbrigðum. 
FH-ingar hafa reyndar verið brokk-
gengir á félagaskiptamarkaðinum 
síðustu ár en það hefur ekki komið 
að sök því kjarninn í liðinu hefur 
verið sterkur og hlutir eins og föst 
leikatriði verið í lagi. Sú er ekki 
raunin í dag.

Eins og Ólafur komst ágætlega að 
orði í Pepsi-mörkunum er FH í hálf-
gerðri tilvistarkreppu eins og staðan 
er núna. Síðustu tvö árin hefur gefið 
á bátinn og FH-ingar eru í breytinga-
ferli. Tímabilið í ár verður alltaf 
undir væntingum en að ná Evrópu-
sæti myndi gera það ásættanlegt. Og 
það myndi líka gefa Ólafi meiri tíma 
og andrými í því vandasama verk-
efni sem hann stendur frammi fyrir. 

Tilvistarkreppan í Krikanum

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Helgi Sveinsson 
lenti í 3. sæti í spjótkasti á Evrópu-
móti fatlaðra í frjálsum íþróttum í 
Berlín í gær með kasti upp á 51,51 
metra. 

Hófst mótið í gær í höfuðborg 
Þýskalands og stendur yfir þessa 
vikuna en Helgi reið á vaðið fyrir 
hönd íslenska hópsins.

Helgi keppir í flokki F63 en búið 
var að sameina nokkra fötlunar-
flokka sem þýddi að Helgi sem hafði 
titil að verja keppti gegn afar sterk-
um andstæðingum.

Hann fékk sex tilraunir og kom 
besta kast hans, 51,51 metri, í 
fimmtu tilraun. Bætti hann með því 
eigið met í flokki F63 en var talsvert 
frá Íslandsmeti sínu sem er 59,77 
metrar sem hann náði í fyrra. – kpt

Helgi fékk brons 
á EM í Berlín

Gengi FH á fyrsta tímabilinu undir stjórn Ólafs Kristjánssonar hefur ekki verið 
gott. FH-ingar eru án sigurs í síðustu fimm leikjum sínum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ingvi Þór  
Sæmundsson 
ingvithor@frettabladid.is

UTAN VALLAR Ólafur var opinn og 

hreinskilinn, tók ábyrgð og 

kastaði leikmönnum sínum 

ekki fyrir ljónin.
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Tilkynningar um merkis atburði, stórafmæli  
og útfarir má senda á netfangið  
timamot@frettabladid.is. 

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is  
eða hringja í síma 512 5407.

Elskuleg eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma, 

systir, mágkona og frænka, 
Sigrún Jensdóttir Larson 

lést í Florida laugardaginn 21. júlí.  
Útförin fer fram frá Áskirkju 
föstudaginn 24. ágúst kl. 13.

Gordon Larson
Ralph Larson  Shannen Fogarty
Erik Larson  Jennifer Larson

Kevin Jens, Ari Thomas, Anna Margret
Sigurður Ágúst Jensson
Ásdís Jensdóttir  Ísleifur Ingimarsson
Kristjana Ragna Jensdóttir  Guðjón Hjartarson
Viðar Jensson  Inga Lára Birgisdóttir
Guðbjörg Jensdóttir  Ragnar Antonsson

og frændfólk.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 
Jón Guðnason
Naustabryggju 13,

verður jarðsunginn frá Árbæjarkirkju 
föstudaginn 24. ágúst klukkan 11.00.

Kolbrún Hámundardóttir
Guðmundur Arnar Jónsson Gerða Gunnarsdóttir
Guðni Jónsson Anna Katrín Sveinsdóttir
Ægir Hrafn Jónsson Sigrún Björk Björnsdóttir

og barnabörn.

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

Sigríður Magnúsdóttir
lést á dvalar- og hjúkrunarheimilinu 

Grund laugardaginn 11. ágúst. 
Útförin fer fram frá Langholtskirkju 
fimmtudaginn 23. ágúst kl. 14.00.  

Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast 
hennar er bent á Alzheimersamtökin.

Eiríkur Jónsson
Bryndís Eiríksdóttir 
Ólafía Jóna Eiríksdóttir   Hjalti Lúðvíksson
Jón Eiríksson                      Hólmfríður Kristjánsdóttir
Magnús Eiríksson             Unnur Fanney Bjarnadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum auðsýnda samúð, vináttu og 
hlýhug við andlát og útför ástkærs 

eiginmanns míns, föður, tengdaföður, 
afa og langafa,

Ögmundar Guðmundssonar
rafvirkjameistara,  

Sóleyjarima 11.
Innilegar þakkir til starfsfólks hjartabilunar- og 

hjartadeildar Landspítalans.

Kristín Guðjónsdóttir
Guðjón Gunnar Ögmundsson Sigrún Birgisdóttir
Sólveig Jóna Ögmundsdóttir Stefán Kristjánsson
Guðmundur Kristinn Ögmundsson Helena María  
 Agnarsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Íslenska handboltalandsliðið hlaut 
silfurverðlaun á Ólympíuleikunum í 
Peking þennan dag árið 2008, eftir stór-
kostlegan undanúrslitaleik við spænska 
liðið.

Fögnuðurinn var vitaskuld mikill að 
leik loknum hjá leikmönnum íslenska 
liðsins, þeim Íslendingum sem staddir 
voru á leikvanginum og þjóðinni allri 
sem fylgdist með í sjónvarpi eða tölvu-
skjáum. Öllum var ljóst að þeir hefðu 
orðið vitni að einstökum viðburði í 
Íslandssögunni og að brotið hefði verið 
blað, enda Íslendingar langfámennasta 
þjóð sem unnið hafði til verðlauna í 
hópíþrótt á Ólympíuleikum.

Aðeins úrslitaleikurinn við Frakka var 
eftir.
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Íslendingar unnu silfur á Ólympíuleikum í Peking

Ég rannsakaði öll tiltæk dýra-
bein úr kumlum landsins. 
Megnið af þeim er í geymslum 
Þjóðminjasafnsins. Þau eru úr 
hestum og hundum sem höfðu 

verið grafnir hjá eigendum sínum. Flest 
frá 10. öld en voru grafin upp á 20. öld 
og sum á þeirri 19. Enginn hafði farið í 
gegnum þennan safnkost og það kom 
mér á óvart hversu ríkulegur hann var,“ 
segir Rúnar Leifsson um doktorsverk-
efni sitt í fornleifafræði sem hann varði 
nýlega. Ritgerðin nefnist Dýrafórnir og 
grafsiðir víkingaaldar á Íslandi og var 
unnin undir handleiðslu Orra Vésteins-
sonar prófessors.

Í langflestum tilfellum voru það hross, 
sem hafði verið fórnað, hvort sem sá látni 
var kona eða karl, að sögn Rúnars. „Hest-
arnir voru í langflestum tilfellum karldýr, 
þeir mundu alveg falla inn í hrossastóð 
í dag, þó íslenski hesturinn hafi kannski 

örlítið stækkað á síðustu áratugum,“ 
segir hann. „Mun fleiri stærðir og týpur 
af hundum virðast hafa verið til á þessum 
tíma þó sú fjölbreytni sem við þekkjum 
núna hafi ekki verið fyrir hendi. Út frá 
stærðinni má ímynda sér að þeir hafi 
gegnt mismunandi hlutverkum, sumir 
verið varðhundar, aðrir smalahundar 
og sumir jafnvel gæludýr,“ lýsir forn-
leifafræðingurinn. „En það var miklu 
algengara að grafa hross með fólki. Um 
helmingur allra grafa frá þessum tíma var 
með hross, og svo líka vopn og skart.“ 

 Rúnar segir kumlin dreifast mismun-
andi um landið. „Við höfum fundið mörg 
kuml á Norðurlandi, allnokkur á Austur-
landi og Suðurlandi en fá á Vesturlandi. 
Það kemur í ljós að þessar grafir tíðkast 
ekki á landnámsöld, heldur í nokkra 
áratugi nokkru eftir landnám. Þær eru 
dæmi um það að samfélagið er að þró-
ast. Þarna er verið að sýna fram á stöðu 

landeigenda og efla norrænar tengingar. 
Við sjáum merkin í skreytilist og skarti, 
á þessum tíma er fólk farið að byggja 
víkingaaldarskála og sennilega er alþingi 
komið á Þingvöllum.“

Rúnar segir hugsanlegt að fólkið í 
kumlgröfunum sé ekki allt fætt á Íslandi 
heldur sé innflytjendur, þó það komi til 
landsins eftir hina hefðbundnu land-
námsöld. „Kannski kemur það til Íslands 
til að taka við jörðum landnámsfólks 
eða er að giftast til landsins. Kumlin sýna 
myndun einhvers konar elítu eða efsta 
lags á Íslandi.“

Af hverju skyldi þetta efni hafa orðið 
fyrir valinu til doktorsprófs hjá Rúnari?

„Ég er fornleifafræðingur, með meist-
arapróf í dýrameinafræði, þá rannsakaði 
ég dýrabein í fornleifafræðilegu sam-
hengi. Þetta lá því beint við, enda um 
óplægðan akur að ræða.“
gun@frettabladid.is

Hestar og hundar fengu 
hvílu hjá höfðingjum
Rúnar Leifsson er nýbakaður doktor í fornleifafræði við HÍ. Ritgerðin hans, Dýra-
fórnir og grafsiðir víkingaaldar á Íslandi, byggist á gögnum úr kumlum Íslands.

Rúnar er fornleifafræðingur, með meistarapróf í dýrameinafræði og hefur verið stundakennari við HÍ. MYND/AUÐUNN NÍELSSON
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Kynntu þér Opel Grandland X og bókaðu 
reynsluakstur á grandland.opel.is 

Sýningarsalur
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16

Nýr Opel

GRANDLAND
Opel Grandland X rúmgóður sportjepplingur á frábæru verði þar sem þægindi, 
hátækni og lúxus er staðalbúnaður. Þýsk gæði, þýsk hönnun, þýsk hagkvæmni.

Grandland X Enjoy 1,2L MT 130ha
Verð: 3.990.000 kr.

Frumsýningartilboð:

3.790.000 kr.
Nýttu þér frábær kjör áður en verð á nýjum bílum hækkar
vegna fyrirhugaðra reglugerðabreytinga

Reynsluaktu Opel og þú gætir unnið 
Opel Karl til afnota í heilt ár
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Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

David Paravyan (2.630) átti leik 
gegn Saveliy (2.470) á alþjóð-
legu móti í Pétursborg fyrir 
skemmstu.

24. Dc7!! Bxh6 (24. … Bxc7 
25. g5#). 25. De5+ Kg5 26. h4+ 
Kxh4 27. Hh3+! Kg5 28. De7+ 
1-0. Stórglæsileg skák sem finna 
má í heild sinni á skak.is. 

www.skak.is: EM ungmenna.

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

Norðlæg átt 
3-8 m/s og 
skúrir, einkum 
síðdegis en 
ætti að sjá eitt-
hvað til sólar á 
sunnanverðu 
landinu. Hiti 
8 til 15 stig, 
hlýjast á Suður-
landi.

Miðvikudagur

1 5 6 8 2 7 9 4 3
3 2 9 4 6 1 5 7 8
7 8 4 5 9 3 6 1 2
9 7 5 1 3 8 4 2 6
2 4 1 9 5 6 3 8 7
6 3 8 7 4 2 1 5 9
4 9 2 3 8 5 7 6 1
5 6 7 2 1 9 8 3 4
8 1 3 6 7 4 2 9 5

2 7 8 9 1 4 6 3 5
9 1 3 6 5 2 7 8 4
4 6 5 3 7 8 9 2 1
5 9 2 8 6 7 1 4 3
3 4 7 1 9 5 8 6 2
1 8 6 2 4 3 5 7 9
6 3 9 4 8 1 2 5 7
7 2 1 5 3 6 4 9 8
8 5 4 7 2 9 3 1 6

3 7 9 2 6 1 5 8 4
4 8 6 5 9 7 1 3 2
2 5 1 8 3 4 6 9 7
5 4 3 7 1 9 8 2 6
6 1 7 3 2 8 9 4 5
8 9 2 6 4 5 3 7 1
9 3 4 1 7 6 2 5 8
7 6 8 9 5 2 4 1 3
1 2 5 4 8 3 7 6 9

8 3 2 6 4 7 5 1 9
9 4 5 1 2 3 8 6 7
1 6 7 8 5 9 2 3 4
2 5 8 9 6 4 1 7 3
3 7 9 2 8 1 6 4 5
6 1 4 3 7 5 9 8 2
4 2 6 5 3 8 7 9 1
5 9 3 7 1 6 4 2 8
7 8 1 4 9 2 3 5 6

8 9 5 1 3 6 2 4 7
4 1 6 8 2 7 3 5 9
2 3 7 4 9 5 8 6 1
5 4 8 2 7 1 6 9 3
3 6 9 5 8 4 1 7 2
7 2 1 9 6 3 4 8 5
6 8 3 7 5 2 9 1 4
9 7 4 3 1 8 5 2 6
1 5 2 6 4 9 7 3 8

9 2 1 5 7 3 6 8 4
6 4 7 2 8 9 5 1 3
8 3 5 1 4 6 7 2 9
2 5 6 3 9 7 8 4 1
4 1 3 8 5 2 9 7 6
7 8 9 4 6 1 2 3 5
1 6 8 9 2 4 3 5 7
5 7 4 6 3 8 1 9 2
3 9 2 7 1 5 4 6 8

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

LÁRÉTT
1. spik 
5. næra 
6. í röð 
8. lyf 
10. vafi 
11. samtök 
12. útungun 
13. jurt 
15. málmur 
17. vegahótel

LÓÐRÉTT
1. helmingafélag 
2. skref 
3. gætinn 
4. lofa 
7. afæta 
9. svikult 
12. drykkur 
14. pili 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. skvap, 5. ala, 6. rs, 8. morfín, 10. ef, 11. 
así, 12. klak, 13. gras, 15. nikkel, 17. mótel.
LÓÐRÉTT: 1. sameign, 2. klof, 3. var, 4. prísa, 7. sní-
kill, 9. falskt, 12. kakó, 14. rim, 16. ee.

Á ég ekki að deila 
myndinni með 

textanum „Með 
öllum þeim sem 

ég elska“?

Pondus, 
Ég handleggs-
brýt þig ef þú 

gerir það.

AHHH!
Það er svo gott að vera 

kominn heim meðal þeirra 
sem ég elska mest.

Ó. 
Hæ, mamma. 
Ég sá þig ekki 

þarna.

Komdu nú. Það er leikur 
fram undan.

Ekki gleyma 
því að við 

erum að fara 
vinna í 

sjoppunni.

HA?? Allir þurfa að taka eina 
sjoppuvakt. Ég er 

klár.

Passaðu þig að detta 
ekki um vörina á pabba 

þinum á leiðinni út.

Hvítur á leik

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér 
allar nýjust fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

2 2 .  Á G Ú S T  2 0 1 8   M I Ð V I K U D A G U R16 F R É T T A B L A Ð I Ð



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

22. ÁGÚST
Tónlist
Hvað?  Orkester Norden
Hvenær?  19.30
Hvar?  Norðurljósasalur Hörpu
Orkester Norden er sinfóníu-
hljómsveit skipuð efnilegasta tón-
listarfólki Norðurlandanna. Fjöru-
tíu ungmenni hittast, æfa stíft og 
halda svo í tónleikaferð þar sem 
sígild tónlist er í forgrunni. Allar 
götur síðan 1993 hafa alþjóðleg 
stórmenni á borð við Esa-Pekka 
Salonen, Paavo Järvi og Vasily 
Petrenko stjórnað hljómsveitinni 
og miðlað menningararfinum 
áfram til næstu kynslóðar með 
sinni einstöku reynslu. Orkester 
Norden er að öllu leyti norrænt 
verkefni, hljóðfæraleikarar, hljóm-
sveitarstjórar, leiðbeinendur, 
skipuleggjendur, sem og fjár-
mögnun – allar stöður eru skip-
aðar fulltrúum Norðurlandanna. 
Orkester Norden er suðupottur, 
þar sem hinn norræni menningar-
arfur er í forgrunni, en ekki án 
áhrifa úr ýmsum áttum. Með þátt-
töku öðlast tónlistarfólkið unga 
ómetanlega reynslu sem það býr 
að alla ævi. Verð 2.500 kr.

Hvað?  Kvartett Sölva Kolbeinssonar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Norræna húsið
Kvartett Sölva Kolbeinssonar 
heldur tónleika í Norræna húsinu 
í kvöld. Aðgangur er 2.000 krónur. 
Sölvi Kolbeinsson er ungur tón-
listar maður búsettur í Berlín þar 
sem hann stundar nám við Jazz-
Institut Berlin. Kvartettinn er nýtt 
alþjóðlegt verkefni sem sameinar 
tengsl Sölva við tónlistarsenuna á 
Íslandi og í Berlín. Kvartettinn mun 
leika sína uppáhalds djassstand-
arda og gera þá að sínum.

Hvað?  Kjallaradjass
Hvenær?  21.00
Hvar?  Stúdentakjallarinn
Hópurinn sem gerði mánudaga 
spennandi í fyrsta sinn í sögunni 
með Mánudjass á Húrra ætlar að 
sanna í eitt skipti fyrir öll að mið-
vikudagar eru hinir nýju fimmtu-
dagar. Þeir munu tvinna litríka 
samba-ryþma og almenna gleði inn 
í grámóskulegt háskólasamfélagið. 
Kvöldin eru með frjálslegu ívafi og 
allir sem vilja syngja, dansa eða 
spila á hljóðfæri eru velkomnir og 
hvattir til að stíga í sviðsljósið og 
taka þátt. Aðgangur ókeypis, allir 
velkomnir.

Hvað?  Blues Jam með Begga Smára & 
Bexband feat. Nick Jameson
Hvenær?  21.00
Hvar?  Dillon

Hvað?  Ari Árelíus – útgáfutónleikar
Hvenær?  20.00
Hvar?  Vinyl, Hverfisgötu
Ari Árelíus hefur gefið út plötuna 
Emperor Nothing og því ber að 
fagna. Ein fegursta hljómsveit 
landsins, Quest, ætla að vera okkur 
til halds og trausts og stígur hún á 
svið kl. 21. Það verður happy hour 

á barnum eins og venjulega á Kaffi 
Vínyl og allir í góðum gír.

Hvað?  Síðustu Clapton heiðurstón-
leikar sumarsins
Hvenær?  21.00
Hvar?  Brún, Bæjarsveit
Hljómsveitin Key to the highway 
heldur síðustu Clapton-tón-
leika sumarsins í félagsheimilinu 
Brún, Bæjarsveit, í kvöld kl. 21.00. 
Landsþekktur leynigestur kemur 
einnig fram. Miðasala við inn-
ganginn.

Viðburðir
Hvað?  Djúpslökun og tónheilun með 
Arnóri
Hvenær?  20.00
Hvar?  Rope Yoga setrið, Garðatorgi 3 
Hér er boðið upp á ferðalag inn á 
við þar sem þú ferðast í gegnum 
allan líkamann, hvern einasta 
líkamspart, hverja einustu frumu 
og leyfir athyglinni að dvelja 
þar. Líkaminn fær svefn meðan 
athyglin er vakandi og skýr. Í 
djúpslökun getur þú upplifað 

meiri slökun og hvíld en í venju-
legu svefnástandi.

Hvað?  Hnattvæddur listheimur: 
orsakir, afleiðingar og áskoranir
Hvenær?  17.30
Hvar?  Múltíkúltí, Barónsstíg 3
Í erindinu verður skoðað hvernig 
jaðarsetning birtist í listheimi 
samtímans og hvernig jaðar-
settir listamenn eru „aðraðir“ 
(e. othering) út frá stöðluðum 
hugmyndum um listamanninn. 
Rýnt verður í alþjóðlegar listhá-
tíðir með hnattvæðingu, síðný-
lendustefnu, fjölmenningu og 
listamenn sem falla utan kassans 
í huga og þær lausnir skoðaðar 
sem listheimurinn teflir fram 
til að auka menningarlega fjöl-
breytni. Meðal spurninga sem 
velt verður upp er hvernig list 
sem sköpuð er af listamönnum 
utan Evrópu er stimpluð sem 
framandi en að sama skapi dæmd 
á fagurfræðilegum forsendum 
„vestursins“, hvernig og hvort 
list jaðarsettra listamanna verði 
sjálfkrafa pólitísk í eðli sínu og 
hvernig jaðarsetning litar gildis-
mat á verkum og listamönnunum 
sem skapa þau.

Hvað?  FÍ Alla leið – kynningarfundur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Ferðafélagið, Mörkinni 6
Kynningarfundur fjallaverkefnis-
ins Ferðafélags Íslands, Alla leið. 
Fundurinn verður haldinn í risi 
húsnæðis FÍ í Mörkinni 6. Fjalla-
verkefnið FÍ Alla leið er öllum 
opið, jafnt þeim sem áður hafa 
gengið í fjallaverkefnum Ferða-
félags Íslands sem og þeim sem 
vilja prufa þessa frábæru leið til 
að hreyfa sig, stunda útivist, njóta 
náttúrunnar og kynnast skemmti-
legum fjallavinum.

Kvartett Sölva Kolbeinssonar heldur tónleika í Norræna húsinu í kvöld.
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516
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Miðvikudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

STÖÐ 2 STÖÐ 3

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

RÚV

SJÓNVARP SÍMANS
STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 KRAKKAR

Strumparnir 
kl. 08.00, 12.00 og 16.00.

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

07.00 The Simpsons 
07.20 Lína Langsokkur 
07.45 Strákarnir 
08.10 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.15 Spurningabomban 
11.00 Grand Designs 
11.50 The Good Doctor 
12.35 Nágrannar 
13.00 Masterchef: The Profession-
als Australia 
14.05 The Path 
14.55 The Night Shift 
15.35 Besti vinur mannsins 
16.00 Sælkeraheimsreisa um 
Reykjavík 
16.25 Leitin að upprunanum 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.55 Ísland í dag 
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Fréttayfirlit og veður 
19.25 Víkingalottó
19.30 Mom  Fimmta gamanþátta-
röðin um einstæðu móðurina 
Christy sem hefur háð baráttu við 
Bakkus en er nú að koma lífi sínu 
á rétt ról. Hún ákveður að hefja 
nýtt líf í Napa Valley í Kaliforníu 
en það eru margar hindranir í 
veginum, ekki síst í hennar eigin 
fjölskyldu. 
19.55 The Mindy Project
20.20 The Bold Type  Önnur 
þáttaröð þessara frábæru þátta 
sem fjalla um þrjár glæsilegar 
framakonur og líf þeirra og störf 
á alþjóðlegu tísku- og lífstílstíma-
riti. Það er ekki alltaf tekið út 
með sældinni að vera í hringiðju 
tískunnar í New York því auk þess 
að sinna starfi sínu vel og lifa 
öfundsverðu lífi lenda vinkon-
urnar í ýmiss konar aðstæðum 
sem reyna á. 
21.05 Greyzone 
21.50 Nashville 
22.35 Orange is the New Black 
23.30 NCIS 
00.10 Lethal Weapon 
00.55 Animal Kingdom 
01.40 StartUp 
02.25 Gone 
03.10 Gone 
03.55 Wish Upon

19.10 Kevin Can Wait 
19.35 Last Man Standing 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Two and a Half Men 
21.15 The Newsroom 
22.10 The Hundred 
22.55 Famous In Love 
23.40 The Detour 
00.30 Last Man Standing 
00.55 Seinfeld 
01.20 Friends 
01.45 Tónlist

11.10 Kramer vs. Kramer 
12.55 Elsa & Fred 
14.30 Joy 
16.30 Kramer vs. Kramer 
18.15 Elsa & Fred
19.55 Joy  Dramatísk mynd frá 
2015 með Jennifer Lawrence sem 
var tilnefnd til Óskarsverðlaun-
anna 2016 fyrir leik sinn í mynd-
inni, Bradley Cooper og Robert 
De Niro. Hér er sögð einstök saga 
einstakrar konu, Joy Mangano. 
22.00 Horrible Bosses
23.50 The Revenant  Mögnuð 
mynd með Leonardo DiCaprio og 
Tom Hardy í aðalhlutverkum. Hér 
er sögð sönn saga Hughs Glass 
sem skilinn var eftir í óbyggðum 
nær dauða en lífi árið 1823 eftir 
árás bjarnar. 
02.25 Baby Driver 
04.20 Horrible Bosses

13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2007-2008 
13.50 Á meðan ég man 
14.20 Sætt og gott 
14.40 Bækur og staðir 
14.50 Sagan bak við smellinn 
15.20 Ísþjóðin með Ragnhildi 
Steinunni 
15.45 Útúrdúr 
16.30 Á tali við Hemma Gunn 
17.15 Vesturfarar 
17.50 Táknmálsfréttir 
18.00 KrakkaRÚV 
18.01 Tré-Fú Tom 
18.22 Krakkastígur 
18.27 Flóttaleiðin mín 
18.43 Kveikt á perunni 
18.50 Vísindahorn Ævars 
18.54 Vikinglotto 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Hásetar 
20.00 Með okkar augum 
20.30 Símamyndasmiðir 
21.15 Neyðarvaktin 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Viðtalið - Ine Eriksen 
Söreide 
22.45 Díana 
00.15 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil 
08.45 The Tonight Show 
09.30 The Late Late Show 
10.15 Síminn + Spotify 
11.45 Everybody Loves Raymond 
12.05 King of Queens 
12.30 How I Met Your Mother 
12.55 Dr. Phil 
13.40 Black-ish 
14.05 Rise 
14.55 Solsidan 
15.20 LA to Vegas 
15.45 Who Is America? 
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 
19.00 The Late Late Show 
19.45 American Housewife 
20.10 Kevin (Probably) Saves the 
World 
21.00 The Resident 
21.50 Quantico 
22.35 Elementary 
23.25 The Tonight Show 
00.45 Touch 
01.30 Station 19 
02.15 Instinct 
03.05 How to Get Away with 
Murder 
03.50 Zoo 
04.40 Síminn + Spotify

07.24 Svampur Sveinsson 
07.49 Lalli 
07.54 Rasmus Klumpur 
08.00 Strumparnir 
08.25 Ævintýraferðin 
08.37 Hvellur keppnisbíll 
08.49 Gulla og grænjaxlarnir 
09.00 Stóri og litli 
09.13 Tindur 
09.23 Mæja býfluga 
09.35 K3 
09.46 Skoppa og Skrítla 
10.00 Könnuðurinn Dóra 
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
10.47 Doddi litli og Eyrnastór 
11.00 Áfram Diego, áfram! 
11.24 Svampur Sveinsson 
11.49 Lalli 
11.54 Rasmus Klumpur 
12.00 Strumparnir 
12.25 Ævintýraferðin 
12.37 Hvellur keppnisbíll 
12.49 Gulla og grænjaxlarnir 
13.00 Stóri og litli 
13.13 Tindur 
13.23 Mæja býfluga 
13.35 K3 
13.46 Skoppa og Skrítla 
14.00 Könnuðurinn Dóra 
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
14.47 Doddi litli og Eyrnastór 
15.00 Áfram Diego, áfram! 
15.24 Svampur Sveinsson 
15.49 Lalli 
15.54 Rasmus Klumpur 
16.00 Strumparnir 
16.25 Ævintýraferðin 
16.37 Hvellur keppnisbíll 
16.49 Gulla og grænjaxlarnir 
17.00 Stóri og litli 
17.13 Tindur 
17.23 Mæja býfluga 
17.35 K3 
17.46 Skoppa og Skrítla 
18.00 Könnuðurinn Dóra 
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar 
18.47 Doddi litli og Eyrnastór 
19.00 Happy Feet

08.00 Golfing World
08.50 Indy Women in Tech 
Champ ionsip
10.50 Indy Women in Tech 
Champ ionsip
12.50 Wyndham Championship
17.50 PGA Highlights 
18.45 Golfing World 
19.35 PGA Special: This is Mac-
kenzie Tour
20.10 Champions Tour Highlights
21.05 Wyndham Championship

07.10 Benfica - PAOK 
08.50 Meistaradeildarmörkin 
09.05 Birmingham - Swansea 
10.45 Football League Show 
11.15 Barcelona - Alavés 
12.55 Spænsku mörkin 
13.25 Real Madrid - Getafe 
15.05 Norðurálsmótið 
15.40 N1 - mótið 
16.25 Arion banka mótið 
17.00 Selfoss - Grindavík 
18.40 Aston Villa - Brentford 
20.45 Premier League Review 
21.40 Messan 
22.40 Ajax - Dynamo Kiev

07.55 Manch. City - Huddersfield 
09.35 Brighton - Manch. United 
11.15 Messan 
12.15 KA - KR 
13.55 Pepsi-mörkin  
15.15 Football League Show 
15.45 Benfica - PAOK 
17.25 Meistaradeildarmörkin 
18.50 Ajax - Dynamo Kiev 
21.00 Meistaradeildarmörkin 
21.15 Pepsi-mörk kvenna  
22.15 NFL Hard Knocks  
23.10 Spænsku mörkin 
23.35 Aston Villa - Brentford

GREYZONE

Hryðjuverkamenn hyggjast láta til skarar 
skríða í Skandinavíu og lendir verk-
fræðingurinn Victoria í ógnvænlegri
atburðarás. Norræn spennuþáttaröð
eins og þær gerast bestar.

KL. 21:05

ORANGE IS THE NEW BLACK

Skemmtilegir verðlaunaþættir um Piper Chapman og samfanga hennar 

spennandi þáttum.

KL. 22:35

NASHVILLE

Skemmtileg sería af þessum 
frábæru þáttum þar sem 

valdabaráttu. 

KL. 21:50

Allt þetta og meira til 
á aðeins 9.990 kr.  stod2.is

Fáðu þér áskrift á stod2.is

 

Frábær
miðvikudagur

jast láta til skarar 
lendir verk-

ógnvænlegri
ennuþáttaröð
tar.

t á stod22..iis

r
dagur

HORRIBLE BOSSES

Myndin fjallar um þrjá vini sem allir 

tækifæri.

KL. 22:00

THE BOLD TYPE

Frábærir þættir um þrjár glæsilegar 

alþjóðlegu tískutímariti. Það er ekki 
alltaf tekið út með sældinni að vera 
í hringiðu tískunnar.

KL. 20:20

THE NEWSROOM

Önnur serían af þessum dramatísku 

Daniels í hlutverki fréttalesara 

KL. 21:15

Loka-
þáttur
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30 ÁRA AFMÆLISTÓNLEIKAR

SIGGA BEINTEINS · GRÉTAR ÖRVARSSON · EIÐUR ARNARSSON · EINAR BRAGI BRAGASON · FRIÐRIK KARLSSON

JÓN ELFAR HAFSTEINSSON · KRISTJÁN GRÉTARSSON · SIGFÚS ÓTTARSSON · ÞORSTEINN GUNNARSSON

BAKRADDIR FRIÐRIK ÓMAR · REGÍNA ÓSK · ERNA HRÖNN

SÉRSTAKIR GESTIR SVALA OG DAÐI FREYR

HÁSKÓLABÍÓ FÖSTUDAGINN 28. SEPTEMBER

MIÐASALA Á TIX.IS



      Frægir í 
framkvæmdum

Evert Víglundsson 
 

CrossFit-kóngurinn á Íslandi 
og Biggest Looser þjálfarinn 

Evert hefur sótt um leyfi til að 
endurnýja og stækka sólstofu 
til austurs og opna milli stofu 
og sólstofu á rishæð fjölbýlis-
húss í Gnoðarvogi. Málinu var 
frestað en greiddar 11 þúsund 

krónur að sjálfsögðu.

Sigurbjörn Magnússon 
Hæstaréttarlögmaðurinn og fyrr-
verandi framkvæmdastjóri þing-
flokks Sjálfstæðisflokksins hefur 
sótt um leyfi til að setja léttbyggða 
pergólu yfir verönd sem tilheyrir 
einbýlishúsi hans í Árbænum. Þrátt 
fyrir að hafa gríðarlega kunnáttu í 
kerfinu var málinu frestað og Sigur-
björn rukkaður um 11 þúsund.

Fræga fólkið þarf 
líka að fara í gegnum 
borgar- og sveitar-
stjórnir til að fá 
breytingar á hí-
býlum sínum í gegn. 
Það sleppur enginn 
í gegnum hið sein-
virka kerfi. Í fundar-
gerðum borgarinnar 
og nágrannasveitar-
félaga má sjá að 
margir frægir hyggja 
á breytingar á  
sínum stað.

Fjölnisvegur 11 
 
Eitt frægasta hús landsins er nú í eigu Sonju 
ehf. sem hefur sótt um að byggja nýjan 
kvist á norðurhlið, gera nýjan stiga milli 
annarrar hæðar og riss, breyta innra fyrir-
komulagi og lækka land við suðurhlið húss-
ins. Þarna hafa mörg íslensk fyrirmenni 
búið eins og Skúli Mogensen, Bogi Pálsson, 
Guðmundur Kristjánsson og Hannes 
Smárason. Málinu var frestað en 11 þúsund 
krónurnar voru greiddar. Málinu var vísað 
til umsagnar skipulagsfulltrúa.

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

Eftir áralanga þróun og prófanir 
höfum við náð markmiði okkar.

Við höfum búið til eina 
þróuðustu dýnu heims

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri  
samsetningu 2500 keilulaga gorma  

og móttækilegs minnissvamps. 

Fáðu betri svefn  
– sama hvert svefnmynstur þitt er.

Simba dýnurnar eru fáan-
legar í eftirtöldum stærðum

Komdu og  
kynntu þér Simba  

í næstu Dormaverslun eða á 

www.simba.is

V
A

RA ÁRSINS 2018

B

R
E T L A N

D

HEILSUDÝNUR

Kjörin heilsudýna ársins á 
meðal 10.637 þátttakenda í 
neytenda könnun KANTAR 

TNS í Bretlandi

80 x 200 cm 69.900
90 x 200 cm 79.990
90 x 210 cm 82.900
100 x 200 cm 84.900
120 x 200 cm 94.990
140 x 200 cm 104.990
160 x 200 cm 124.990
180 x 200 cm 139.990
180 x 210 cm 149.990
200 x 200 cm 154.990

Stendur undir nafni

ÞAÐ GETUR 
TEKIÐ LANGAN 
TÍMA AÐ FINNA 
RÉTTU LEIÐINA 
Í GEGNUM 
KERFI REYKJA-
VÍKURBORGAR.
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Ólafur Páll Snorrason 
Þjálfari Fjölnis í efstu deild í fótbolta, 
Ólafur Páll Snorrason, hefur fengið 
samþykkt hjá Garðabæ að byggja 
einbýlishús að Haustakri 1. Bæjar-
ráð samþykkti það í vikunni.

Benedikt Erlingsson 
 
Leikstjórinn frábæri er að sækja 
um leyfi til að breyta matshluta 
sem er vinnustofa í einbýlishús og 
að endurnefna sem Laufásvegur 
22a. Benedikt kynnti fyrirhugaðar 
áætlanir sínar fyrir nágrönnum 
sínum og bárust engar athuga-
semdir. Því greiddi hann 11 þúsund 
og var erindið samþykkt ef lokaúttekt 
byggingarfulltrúa stenst skoðun.

Hermann Jónasson 
 

Forstjóri Íbúðalánasjóðs hefur 
sótt um leyfi til að innrétta 
vinnustofu í kjallara, síkka 
glugga, stækka ljóskassa á 
norðurhlið og gera annan 
á suðurhlið með útgangi úr 
kjallara einbýlishúss nr. 12 

við Haðaland. Málinu var 
frestað og vísað til umsagnar 

skipulagsfulltrúa í júní.

Jón Gunnlaugur Jónasson 
 
Prófessorinn vill byggja tvær við-
byggingar með þaksvölum við 
hús á lóð nr. 12 við Öldugötu. 
Bílskúrinn á að stækka um 
39,4 fermetra og viðbygging-
in er 27 fermetrar. Þrátt fyrir 
að skila inn miklu magni af 
gögnum, meðal annars um-
sögn Minjastofnunar Íslands, 
var málinu frestað en prófess-
orinn rukkaður um 11 þúsund.

Hér er aðeins sýndur hluti af bílum í boði. Fullt verð er verð hvers bíls með aukabúnaði. Aukabúnaður á myndum gæti verið annar en í auglýstum verðdæmum.
5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

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

Nú er góður tími til að fá sér nýjan Mitsubishi hjá Heklu því við 
vitum aldrei hvað svona frábært verð býðst lengi. Tryggðu þér 
bíl á besta Hekluverðinu og aktu inn í sumarið.

Nýr Mitsubishi á Besta Hekluverðinu

Besta Hekluverðið 
Frá 5.490.000 kr.

Outlander PHEV Instyle
Best búna útgáfan af Outlander PHEV

Sumarauki og hleðslu-

stöð að verðmæti 

500.000 kr. fylgir PHEV!

Besta Hekluverðið 
Frá 3.990.000 kr.

Eclipse Cross
Sumarauki 

að verðmæti

350.000 kr. 

fylgir!

Besta Hekluverðið 
5.190.000 kr.

L-200 Double Cab / 4x4 / Dísil / Beinskiptur

Sumarauki 

að verðmæti

350.000 kr. 

fylgir!

Kaffi Vest  
Sótt hefur verið um leyfi til að innrétta 
geymslu í bakrými veitingastaðarins en 
Gísli Marteinn Baldursson og Pétur Mar-
teinsson standa að kaffihúsinu. Málinu 
var frestað og vísað til athugasemda en 
þeir félagar voru rukkaðir um 11 þúsund.
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Elmar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5401:  
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Valdimar Birgisson valdimar@frettabladid.is   
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 512-5402: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ólafur H. 
Hákonarson olafurh@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is og Ragnheiður Tryggvadóttir heida@frettabladid.is   
RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 512-5403: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 
512-5407: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Njóttu þess að fara
 í sund / sjósund
Verndaðu eyrun með Ear Band-It Ultra 
eyrnaböndum og eyrnatöppum 

Hannað af háls- nef- og eyrnalæknum

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

Til í þremur stærðum.

S  -  frá 1. til 3. ára
M -  frá 4.  til 9 ára
L   -  frá 10 ára og eldri  
       ( fullorðnir ) 

Fæst í apótekum, Sundlaug Kópavogs,  
Útilíf, Heimkaup og barnavöruverslunum. 

Pakkinn inniheldur bæði  
eyrnatappa og eyrnaband.

 

- í leiðinni

- um land allt

ÞjónustumiðstöðÞjón
tó li t fólktttttlitónlistarfólkstarfaraaaarfrfrfrfararararararaaatatatatatalistttstssnlnlnntóótótótt
j

www.artasan.is

Fæst í næsta 
apóteki og helstu 
stórmörkuðum

Mundir þú eftir að 
bursta og skola í 
morgun?

Tannlæknar mæla með 
GUM 

tannvörum

Hinn einstaki Stefán Karl 
Stefánsson er allur og 
skilur eftir sig stórt skarð 
í íslenskri þjóðarvitund. Á 
ferli sínum brá hann sér 
í allra kvikinda líki. 
Hann gladdi okkur 
með kímni sinni og 
látbragði, kenndi okk-
ur að bera virðingu 
hvert fyrir öðru 
og sýndi okkur 
hina raunverulegu 
merkingu orðsins 
„hugrekki“ þegar 
hann stóð and-
spænis erfiðum 
veikindum. Stef-
án Karl var og er 
þjóðargersemi. 
Hér eru nokkrar 
myndir úr lífi hans.

Þjóðargersemi 
kveður

Stefán Karl og börn af frí stunda heim il um í Reykja vík hlupu loka sprett inn í 
Friðar hlaup inu í júlí árið 2013. Stefán Karl var kyndilberi. FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Hann var einn 
ástsælasti leikari 
þjóðarinnar, en hann 

skaust upp á stjörnu-
himininn með einstakri 

túlkun sinni á illmenninu 
Glanna glæp í þáttunum 

um Latabæ.

Hann var einn 

Hjónin Stefán Karl Stefánsson og 
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir á 
góðri stundu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Stefán Karl stóð 
fyrir vitundar-
vakningu um ein-
elti og afleiðingar 
þess um langt 
árabil og rak góð-
gerðarsamtökin 
Regnbogabörn 
í ein fimmtán 
ár. FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

mar Hallgríms Hallgrímsson elmar@frettabladid is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 512-5

Glanna glæ
um Latabæ

St
fy
va
el
þe
ár
ge
Re
í e
ár
ST

Stefán hafði 
meðal annars 
ástríðu 
fyrir lífrænni 
ræktun mat-
væla. MYND/
ANDRI MARINÓ 
KARLSSON

Stefán Karl sló í 
gegn með túlkun 
sinni á Trölla (e. The 
Grinch) árið 2008. 
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

RENAULT ZOE
100% RAFBÍLL

„ÞÚ  HLEÐUR SJALDNAR

Á RENAULT“

Öllum nýjum Renault Zoe
fylgir heimahleðslustöð!

Renault  ZOE er 100% rafbíll frá Renault sem slegið hefur í gegn. 300 km uppgefin raundrægi 

á sér enga hliðstæðu í þessum stærðarflokki rafbíla og verðið er sömuleiðis með því 
hagstæðasta sem gerist í flokknum. Renault ZOE er auk þess eins og aðrir nýir Renault bílar með 
ríkulegan staðalbúnað.Nú er komið að þér að taka græna skrefið og eignast 100% rafbíl.

Meðal staðalbúnaðar í Renault Zoe er m.a.:

Lykillaust aðgengi, 7" snertiskjár með bluetooth kerfi, 16" álfelgur, tímastilli á miðstöð með 
varmadælu, leðurklætt aðgerðarstýri, LED dagljós. 



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 512 5800 
Ritstjórn 512 5801  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 512 5401 auglysingar@frettabladid.is Prentun Ísafoldarprentsmiðja

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Bjarna 
Karlssonar

BAKÞANKAR

HAFÐU  ÞAÐ  NOTALEGT 
UM  BORÐ  Í  WOW  COMFY
Þú velur um ýmsar leiðir þegar þú flýgur með WOW air. WOW comfy er fyrir 

þá sem vilja aukin þægindi um borð. Innifalið er flugmiði, lítil taska eða 

veski, handfarangur, innrituð taska, XL eða XXL sæti og forfallavernd.

XL eða XXL sætabil (81–92 cm)

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum

VEISLUÞJÓNUSTA

Sjá úrval veislubakka
á www.joifel.is 

Á laugardaginn klukka 20.00 
verður flautað til leiks í 
bikarúrslitaleik HB og 

B36 í Færeyjum. Heiðursgestur 
verður krónprinsinn í Danmörku. 
Uppselt er á leikinn en Þjóðar-
leikvangurinn tekur 3.500 manns 
í sæti. Gríðarleg eftirspurn var 
eftir miðum enda liðin tvö af þeim 
stærstu í Færeyjum.

Ég hef verið á landsleik í Fær-
eyjum. Það er geggjað gaman. Eitt 
það skemmtilegasta sem ég hef 
gert. Það er seldur bjór og stuðið á 
vellinum var ótrúlega skemmtilegt. 
Bæði fyrir og eftir leik. Umgjörðin 
var rúmlega þúsund sinnum 
skemmtilegri en í Laugardal. Þar 
er selt popp og kók en áfengi fyrir 
VIP-gesti.

Ég efast ekki að sama stemning 
verði á laugardaginn. Leikurinn 
verður leikinn undir dásamlegum 
flóðljósum en þannig verða sjón-
varpsleikir alltaf skemmtilegri. 
Allir leikir eru einhvern veginn 
fallegri í flóðljósum.

Á Íslandi er ekki horft til Færeyja 
um hvernig eigi að gera hlutina. 
Nei, það er horft til einhvers annars 
lands sem ég kann ekki deili á. 
Bikarúrslitaleikurinn í ár verður 
klukkan 16 af einhverjum furðu-
legum ástæðum og bjór verður ekki 
seldur á vellinum. Blikar hafa þess 
vegna leigt svokallað púbbtjald 
Þróttar, sem er við hliðina á vell-
inum, til að bjóða sínum stuðnings-
mönnum upp á bjór og með því.

Persónulega hef ég aldrei skilið af 
hverju við Íslendingar horfum ekki 
meira til Færeyja sem er frábær eyja 
og geggjað skemmtilegt fólk með 
hrikalega góðan bjór, hvort sem 
hann er á vellinum eða ekki.

Ég held að KSÍ ætti að skella 
sér á laugardaginn og sjá Heimi 
Guðjónsson og félaga í HB og læra 
hvernig eigi að halda bikarúrslita-
leik. Því það verða nánast pottþétt 
fleiri á þeim leik en á bikarúrslita-
leiknum hér heima.

Áfram Færeyjar



Farðu inn á Facebook-síðu Stöðvar 2, segðu okkur hvaða áskriftarpakki
er efst á þínum óskalista og þú gætir unnið áskrift í heilt ár!

Kveiktu á Sportpakkanum
Sportpakkinn inniheldur íþróttir á heimsmælikvarða á frábærum kjörum. 
Y

Kveiktu á Risapakkanum
Allt sem Stöð 2 hefur upp á að bjóða.

með Sportpakkanum:
17.990 kr. á mánuði*

með Risapakkanum:
23.990 kr. á mánuði*

Kveiktu á Risapakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkanum

K ikt á S t kk
Stöð 2 Sport 

9.990 kr.
á mánuði 

- bættu 

við 2.000 kr. 

og fáðu allan

Sportpakkann á

11.990 kr.

Hágæðasjónvarpsefni
Risapakkinn

19.990 kr.

á mánuði 

*Aðgangsgjald 3.190 kr./mán. er ekki innifalið í verði.



Afþreying frá Stöð 2

Ótakmarkað internet

Nýr 4K myndlykill

Heimasími

Fáðu sjónvarspáskrift og fjarskiptaþjónustu á miklu 
betra verði. Heima er heildarpakki sem inniheldur bestu 
fjarskiptin sem við höfum upp á að bjóða fyrir heimilið. Þú 
velur svo þá sjónvarpsáskrift sem hentar þínu heimili best. 

GLÆNÝR
HÁSKERPU-
MYNDLYKILL

Komdu við í verslunum Vodafone 
eða hjá umboðsaðilum um land 
allt og náðu þér í nýjan 
4K myndlykil frá Samsung. 

*Aðgangsgjald 3.190 kr./mán. er ekki innifalið í verði.

Fáðu sjónvarspáskrif
betra verði. Heima e

ti m við h

frá 12.990 kr. á mánuði*

Viðskipta-vinir í Heima fá10x meiragagnamagní farsímann
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