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Allt sem er
frábært

„Ég get þó fullyrt eitt að 

ofarlega á listann minn yfir 

það sem gerir lífið þess að 

virði að lifa því er að hafa 

tekið þátt í sýningunni 

„Allt sem er frábært“ 

í Borgarleikhúsinu.“

MK. Víðsjá
borgarleikhus.is 

afa 
ni 

„Það leikur enginn vafi á 

því að Valur Freyr vann 

hjörtu áhorfenda með 

smitandi leikgleði og 

orku, söng og dansi.“

Kastljós. HA

Fréttablaðið Morgunblaðið

SJÁVARÚTVEGUR „Mér sýnist að verið 
sé að fara í leikfimiæfingar með það 
markmið að lækka gjöld á útgerð-
ina. Frumvarp sem auðveldar póli-
tíkinni að krukka í veiðigjöldin,“ 
segir Þorgerður Katrín Gunnars-
dóttir, formaður Viðreisnar, um 
nýtt veiðigjaldafrumvarp sem kynnt 

var í gær. 
Gjaldhlutfall veiði-

gjalds er óbreytt en 
viðmiðun álagningar 
færð nær í tíma með 

f r u m v a r p i n u . 
Afkoma fiskvinnslu 
verður undanskilin 
veiðigjöldum. 
– sa / sjá síðu 4

Tekist á um 
veiðigjöldin

Donald Trump Bandaríkjaforseti beið rólegur eftir 
því að stíga í pontu á allsherjarþingi SÞ í gær. Hann 
var einn 35 leiðtoga sem tóku til máls. Ræddi um 
tolla, Norður-Kóreu, Íran og hnattvæðingu. Sjá síðu 8 

Fleiri myndir er að finna á Plússíðu Frétta-
blaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-
appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.+PLÚS

NORDICPHOTOS/AFP

VIÐSKIPTI Meirihluti stjórnar Arion 
banka hafnaði tillögu fulltrúa Banka-
sýslu ríkisins um að sala bankans á 
hlut sínum í Bakkavör yrði rannsök-
uð. Tillaga þáverandi varaformanns 
stjórnar bankans svipaðs efnis var 
líka felld. Bankasýslan segir að við 
söluna hafi vaknað sömu 
spurningar og í Borg-
unarmálinu svonefnda.

Þetta er á meðal 
þess sem fram kemur 
í minnisblaði frá 
B a n k a s ý s l u n n i 
sem Markaður-
inn hefur undir 
höndum. – hae, kij /  
sjá Markaðinn

Vildi rannsaka 
sölu í Bakkavör

BARNAVERND Mál hafnfirskra systra, 
sem komst í hámæli í vor vegna 
afskipta Braga Guðbrandssonar, 
fyrrverandi forstjóra Barnaverndar-
stofu, hafa að mati lögmanns þeirra 
enn ekki fengið eðlilega rann-
sókn hjá lögreglu. Hann hefur lagt 
fram kærur  fyrir hönd systranna 
og móður þeirra,  bæði til ríkis-
saksóknara og héraðssaksóknara, 
þar sem kærðir  eru ótilgreindir 
starfsmenn lögreglunnar á höfuð-
borgarsvæðinu,  vegna  þeirrar 
málsmeðferðar sem tilkynningar 
barnaverndarnefndar Hafnarfjarð-
ar um möguleg kynferðisbrot föður 
stúlknanna fengu hjá lögreglu. 

„Ég tel að lögreglu hafi verið 
óheimilt að rannsaka ekki málin,“ 
segir Jóhann Baldursson, lögmaður 
mæðgnanna.

Um er að ræða tvær kærur, aðra 
til héraðssaksóknara og hina til 
ríkissaksóknara. Kærurnar varða 
meðferð tveggja mála sem barna-
verndar nefnd Hafnarfjarðar til-
kynnti til lögreglu með tæplega 
tveggja ára millibili, annars vegar í 
lok árs 2014 og hins vegar í árslok 
2016.

Fyrri kæran var send ríkissak-
sóknara fyrir rúmum tveimur 
mánuðum og varðar tilkynningu 

barnaverndarnefndar Hafnarfjarð-
ar til lögreglu í desember 2016 um 
sterkar vísbendingar um brot gegn 
stúlkunum sem fram komu í með-
ferð og viðtölum hjá meðferðaraðila 
í Barnahúsi. Engin lögreglurann-
sókn mun hafa farið fram í kjölfar 
þeirrar tilkynningar.

Síðari kæran var hins vegar send 
héraðssaksóknara fyrir rúmum 
tveimur vikum og varðar meinta 
óeðlilega meðferð rannsóknarlög-
reglu í kjölfar fyrri tilkynningar 
barnaverndarnefndar vegna gruns 
um brot föðurins í lok árs 2014.

Lögmaður mæðgnanna segist 
geta fullyrt að möguleg refsiverð 
háttsemi sem lögregla hafði upplýs-
ingar um hafi ekki verið rannsökuð.

Héraðssaksóknari rannsakar 
meint brot lögreglumanna í starfi og 
staðfestir Kolbrún Benediktsdóttir 
að embættið hafi til meðferðar mál 
um hvort lögreglumenn hafi gerst 
sekir um refsivert athæfi við meðferð 
máls sem var lokið fyrir nokkru. – aá

Kæra lögreglu 
vegna lélegrar 
rannsóknar
Lögmaður tveggja stúlkna og móður þeirra hefur 
lagt fram kærur bæði til ríkis- og héraðssaksóknara 
vegna meðferðar lögreglu á rannsókn brota föðurins 
gegn stúlkunum. Málið komst í hámæli í vor vegna 
afskipta þáverandi forstjóra Barnaverndarstofu.

Ég tel að lögreglu 

hafi verið óheimilt 

að rannsaka ekki málin.

Jóhann Baldursson,  
lögmaður mæðgnana



Veður

Í dag  verður fremur hægur vindur á 
landinu og verður sólríkt á Suð-
austur- og Austurlandi. Í öðrum 
landshlutum má reikna með lítils 
háttar skúrum. SJÁ SÍÐU 16

Veður Afhenti ráðherranum skýrslu um hrunið

Hannes Hólmsteinn Gissurarson prófessor afhenti Bjarna Benediktssyni fjármálaráðherra skýrslu sína um erlenda áhrifaþætti bankahrunsins 
í gær. Í skýrslunni kemur meðal annars fram að málflutningur Breta í Icesave-deilunni hafi ekki verið á rökum reistur, bresk stjórnvöld skuldi 
Íslendingum afsökunarbeiðni vegna beitingar hryðjuverkalaga og framgöngu Breta í málinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

HEILBRIGÐISMÁL Sem stendur er 
unnið að könnun á því í forsætis-
ráðuneytinu hvort fýsilegt sé að 
seinka klukkunni hér á landi um 
eina klukkustund. Óvissa var um 
undir hvaða ráðuneyti málefnið 
heyrði. Klukkan á Íslandi hefur 
verið óbreytt frá 1968.

Í janúar skilaði starfshópur um 
leiðréttingu klukkunnar minnis-
blaði til heilbrigðisráðherra. Niður-
staða hópsins var sú að núverandi 
fyrirkomulag, að miða við miðtíma 
Greenwich þótt Ísland sé talsvert 
vestan miðlínu, hafi ýmis neikvæð 
áhrif á heilsufar fólks. Neikvæð 
áhrif felist meðal annars í auknum 
líkum á ýmsum sjúkdómum, verri 
námsárangri, aukinni depurð og 
klukkuþreytu. Ekki er lagt til að tek-
inn verði upp sumar- og vetrartími.

Þegar minnisblaðið lá fyrir lagði 
Svandís Svavarsdóttir heilbrigðis-
ráðherra það fyrir á ríkisstjórnar-
fundi og tók undir niðurstöðu 
hópsins. Þá lá hins vegar ekki fyrir 
hvaða ráðherra stjórnarinnar hefði 
forráð yfir málum tímans. Að mati 
forsætisráðuneytisins fellur tíminn 
samkvæmt forsetaúrskurði um 
skiptingu málefna Stjórnarráðsins 
undir „annað“ og þar með forsætis-
ráðuneytið.

„Málið er ekki á þingmálaskrá 
minni fyrir þetta þing en inni í 
ráðuneyti stendur yfir vinna þar 
sem verið er að fara yfir það, meðal 
annars með tilliti til þeirra umsagna 
sem fengust þegar málið var lagt 
fyrir síðast á þingi,“ segir Katrín 
Jakobsdóttir forsætisráðherra.

Þingsályktunartillögur um breyt-
ingu klukkunnar hafa ítrekað verið 
lagðar fram á Alþingi án þess að ná 

fram að ganga. Fylgismenn breyt-
ingarinnar fengu byr undir báða 
vængi fyrir rétt tæpu ári þegar til-
kynnt var að rannsóknir tengdar 
líkamsklukkunni hefðu hlotið 

Nóbelsverðlaun í lífeðlis- og læknis-
fræði.

Athugasemdir gegn breytingu 
hafa á móti flestar komið frá við-
skiptalífinu og íþróttahreyfingunni. 
Icelandair mótmælti breytingu til 
að mynda á þeim grunni að fyrir-
tækið hefði lagt mikla vinnu í að 
öðlast hefðarrétt á afgreiðslutímum 
á flugvöllum og að breytingarnar 
hefðu mikil áhrif á leiðaáætlun 
félagsins. Íþróttahreyfingin bendir 
síðan á að minna sólarljós að sumri 
til myndi þýða að íþróttamannvirki 
verði verr nýtt en nú er.

„Velferðarráðuneytið fjallaði um 
málið út frá lýðheilsusjónarmiðum 
en við erum að skoða aðrar hliðar 
málsins heildstætt. Það skýrist á 
næsta þingi [2019-20, innsk. blm.] 
hvort ég legg málið fram eða ekki,“ 
segir Katrín. joli@frettabladid.is

Katrín ræður tímanum 
og getur breytt honum 
Starfshópur um leiðréttingu klukkunnar skilaði af sér í upphafi árs. Óvissa var 
uppi um hvaða ráðuneyti tíminn heyrði undir. Málið er sem stendur í vinnslu í 
forsætisráðuneytinu. Icelandair hefur efasemdir um að krukka í tímann.

Margir eiga erfitt með mesta myrkrið yfir vetrartímann. NORDICPHOTOS/GETTY

Velferðarráðuneytið 

fjallaði um málið út 

frá lýðheilsusjónarmiðum en 

við erum að skoða aðrar 

hliðar málsins heildstætt.

Katrín  
Jakobsdóttir,  
forsætisráðherra    

NOREGUR Prestur í Noregi hefur 
verið dæmdur í 14 daga skilorðs-
bundið fangelsi og gert að greiða 
20.000 norskar krónur í sekt vegna 
ölvunaraksturs auk þess sem hann 
var sviptur ökuréttindum í 12 mán-
uði. Presturinn hafði að kvöldlagi 
skálað við kærustu sína sem hann 
ræddi við á FaceTime. Hann hafði 
skrúfað frá rauðvínsbelju og var þess 
vegna ekki með það á hreinu hversu 
mikið hann hafði drukkið. Þetta var 
kvöldið fyrir guðsþjónustu þar sem 
ferma átti fjölda barna.

Presturinn hætti samtalinu við 
kærustuna fyrir miðnætti þar sem 
hann ætlaði að leggja snemma af 
stað morguninn eftir. Á leið í ferm-
inguna var hann stöðvaður af lög-
reglu og reyndist áfengismagnið vera 
0,58 prómill. Hinn dæmdi starfar 
ekki lengur sem prestur. – ibs

Prestur fullur 
undir stýri á leið 
í fermingu

BRETLAND Það þjónar ekki hags-
munum bresku þjóðarinnar að 
ganga til kosninga á ný nú þegar 
samningaviðræður um útgöngu 
úr ESB standa yfir, sagði Theresa 
May, breski forsætisráðherrann, í 
gær. Erfiður gangur viðræðna hefur 
orðið til þess að vangaveltur eru 
uppi um hvort Íhaldsflokkurinn 
steypi leiðtoga sínum af stóli eða 
að minnihlutastjórn hans falli.

Nýjustu skoðana-
kannanir benda 

til að kosning-
arnar, sem May 
vill ekki, yrðu 

spennandi.  Í 
könnun sem birt-
ist um helgina 

mældust Íhalds-
f l o k k u r i n n 
o g  Ve r ka -
m a n n a -
flokkurinn 
með jafn-
mikið fylgi.
– þea

Vill ekki nýjar 
kosningar

VEÐUR Útlit er fyrir ágætisveður í 
dag og á morgun, að því er veður-
fræðingur á Veðurstofu Íslands 
sagði í samtali við Fréttablaðið í 
gærkvöldi. „Það er útlit fyrir að 
það verði róleg vestanátt, frekar 
hægur vindur. Þrír til átta metrar 
á sekúndu og lítilsháttar skúrir eða 
slydduél en léttskýjað á Suðaustur- 
og Austurlandi.

Afar lítilli úrkomu er spáð á 
höfuðborgarsvæðinu. Segir veður-
fræðingur að spáin geri ráð fyrir 
örfáum dropum.

Á föstudaginn er hins vegar spáð 
hvassviðri og rigningu víða. „Þá fyrst 
dregur til einhverra tíðinda.“ – þea

Hvassviðri á 
föstudaginn

Theresa  
May 
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SJÁVARÚTVEGUR Skiptar skoðanir 
eru um veiðigjaldafrumvarp Krist-
jáns Þórs Júlíus sonar sem kynnt var 
í gær. Þingmenn og talsmaður sam-
taka sjávarútvegsfyrirtækja (SFS) lýsa 
vonbrigðum. Af ólíkum ástæðum.

Frumvarpið á að taka gildi á nýju 
ári og mun að fullu verða virkt árið 
2020. Vinnsla á sjávarafurðum, 
verður undanskilin veiðigjaldi þann-
ig að afkoma veiðanna sjálfra verður 
aðeins gjaldskyld. Hið opinbera mun 
ekki leggja veiðigjald á afkomu fisk-
vinnslanna í landi. Formaður Við-
reisnar undrast að VG ætli að gleypa 
við þessum breytingum sem að 
hennar mati séu alfarið í þágu stórút-
gerðar í landinu.

Heiðrún Lind Marteinsdóttir, 
framkvæmdastjóri SFS, segir frum-
varpið valda sér vonbrigðum.

„Fljótt á litið eru þetta nokkur von-
brigði. Verði frumvarpið að lögum 
verður veiðigjaldið áfram of hátt og 
ekki í takt við stöðu og horfur í sjáv-
arútvegi. Talað er um í sáttmála ríkis-
stjórnarinnar að það eigi að tryggja 
samkeppnishæfni sjávarútvegs. Það 
er umhugsunarefni að þegar sverfur 
nú að útflutningsgreinum telji menn 
leiðina til að tryggja samkeppnis-
hæfni þeirra að viðhalda gjaldtöku 
úr hófi og langt umfram það sem 
keppinautar á erlendum mörkuðum 
búa við. Inni í frumvarpinu eru þó 
ljósir punktar eins og að færa gjald-
töku nær í tíma, taka mið af raun-
tölum í rekstri og að hætta að horfa 
til vinnslu sjávarafurða. Það eru allt 
sanngirnismál og vonandi hafin yfir 
pólitískt dægurþras.“

Kristján Þór segir mikilvægt að 

Sátt um gjöldin ekki í sjónmáli

Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra kynnti nýtt veiðigjaldafrumvarp í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

menn greiði aðeins veiðigjald af 
veiddum afla og að tekið sé tillit til 
ýmiss kostnaðar við að veiða fiskinn. 
Einnig sé mikilvægt að taka aðeins 
gjald af veiðum en ekki vinnslu. 

„Við getum sagt að það sé tekið til-
lit til fjárfestinga í skipum og tækjum 
við útreikning á gjaldstofninum,“ 
segir Kristján Þór. „Við höfum ekki 
verið að velta fyrir okkur fjárhæðum 
í þessu sambandi heldur að sníða 

agnúa af núverandi kerfi og það ætti 
að geta nást góð sátt um aðferðina.“

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 
formaður Viðreisnar og fyrrverandi 
sjávarútvegsráðherra, vill að auð-
lindagjaldið verði nýtt á þeim stöðum 
þar sem það verður til. „Ég hefði vilj-
að sjá að gjaldið færi í uppbyggingu 
innviða þaðan sem gjaldið kemur, að 
mestu á landsbyggðinni, en það fylgir 
ekki. Í grunninn eru þetta æfingar 

sjávarútvegsráðherra að nýjum tekju-
skatti þar sem menn geta dregið frá 
ýmsar fjárfestingar. Það er ekki sá 
þjóðarhlutur sem ég hefði viljað sjá,“ 
segir Þorgerður. „Það sem undrar mig 
er að VG haldi í þennan leiðangur og 
kokgleypi þessar breytingar sem eru 
fyrst og fremst í þágu sérhagsmuna. 
Af hálfu hinna stjórnarflokkanna er 
þetta frekar fyrirsjáanlegt.“ 
sveinn@frettabladid.is

✿   Inga Sæland ✿   Smári McCarthy

„Það stingur í augu að veiðigjald eigi 
eingöngu að leggja á veiðar. Hagnaður 
fiskvinnslunnar á ekki að koma til út-
reikninga eins og nú er. Fiskvinnslan 
er hluti af auðlindanýtingunni. Öll 
stærstu félögin, sem greiða sér arð og 
maka krókinn, eiga vinnslurnar og hagnast 
gríðarlega. Að aðskilja þetta tvennt gefur mönnum færi 
á að færa hagnað frá veiðum og yfir á vinnslu í landi og 
kostnaður við vinnslu verði færður á skipin til frádráttar á 
veiðigjöldum. Þetta er dapurt frumvarp.“

„Það eru ljósir punktar í þessu frumvarpi 
en aðalmálið er að Sjálfstæðismenn, 
sem telja sig vera markaðssinnaðan
flokk á þingi, vilji ekki með nokkru 
móti láta markaðinn um að verðleggja 
aðgang að auðlindinni. Frumvarpið er 
ekki að laga þann stærsta galla við núver-
andi kerfi. Einnig er ég hræddur um að menn muni nýta 
sér fjárfestingar til að lækka veiðigjöld og þar með það 
sem almenningur á að fá fyrir aðgang að auðlindinni.“

SFS gagnrýna veiði-
gjaldafrumvarpið. Sé 
ekki í takt við stefnu 
ríkisstjórnarinnar um 
að tryggja samkeppnis-
hæfni. Hægt að draga frá 
fjárfestingarkostnað og 
lækka þannig veiðigjöld.

REYKJAVÍK Stærstur hluti innkaupa 
borgarinnar á fyrstu sex mánuðum 
ársins án útboðs var vegna fram-
kvæmda við Nauthólsveg 100, sem er 
betur þekktur sem bragginn í Naut-
hólsvík. Mikið hefur verið fjallað um 
braggaframkvæmdina sem fór mörg 
hundruð milljónir fram úr áætlun. 
Kostnaður við hann endaði í 404 
milljónum.

Fréttablaðið greindi frá því í gær 

að á fyrstu sex mánuðum ársins hefði 
Reykjavíkurborg keypt sérfræði-
þjónustu og ýmis önnur vörukaup 
án útboðs fyrir ríflega 574 milljónir, 
sem samsvarar ríflega 7 prósentum 
af heildarinnkaupum á tímabilinu.

Samkvæmt sundurliðuðu yfir-
liti yfir innkaup borgarinnar yfir 
1 milljón króna, sem blaðið hefur 
undir höndum, má sjá að af þessum 
574 milljónum sem keypt var fyrir 

án útboðs, voru ríflega 102 milljónir 
vegna braggans umdeilda við Naut-
hólsveg; tæpar níu milljónir í kaup 
á sérfræðiþjónustu frá Secur itas, 
verkfræðistofunni Eflu og arkitekta-
stofunni Arkibúllunni. 

Mest munar um greiðslu til verk-
taka og fyrirtækja vegna svokallaðra 
„annarra vörukaupa“ sem nema ríf-
lega 93 milljónum. Hæstar greiðslur 
eru til Smiðsins þíns slf. upp á rúm-

lega 31 milljón og Rafrúnar ehf. upp 
á rúmar 23 milljónir.

Aðrar framkvæmdir sem útheimtu 
töluverð útgjöld hjá borginni utan 
útboðs á tímabilinu voru vegna 
breytinga á Perlunni, alls ríflega 58 
milljónir. Hæsta greiðslan vegna 
kaupa á sérfræðiþjónustu þar er til 
verkfræðistofunnar Verkís hf. upp á 
tæpar 27 milljónir sem sér um fram-
kvæmdirnar. – smj

Rúmar 100 milljónir fóru í braggann í Nauthólsvík án útboðs

Kostnaður við braggann fór yfir 400 
milljónir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

VIÐSKIPTI Bandaríska kaffihúsakeðj-
an Dunkin’ Donuts greindi frá því í 
gær að fyrirtækið hygðist fjarlægja 
orðið Donuts alfarið úr nafni sínu. 
Verður keðjan því sum sé bara þekkt 
sem Dunkin’ frá og með janúar.

„Ráðist er í þessa nýju mörkun 
til þess að skerpa á því markmiði 
fyrirtækisins að bjóða upp á frábært 
kaffi en halda í okkar þekktu bleiku 
og appelsínugulu liti og leturgerð-
ina frægu,“ sagði í tilkynningunni.

Samkvæmt Reuters hefur sala 
á kaffi og morgunmat drifið fyrir-
tækið áfram á undanförnum fjórð-
ungum. Þessi stefnubreyting komi 
á sama tíma og fyrirtæki á borð við 
Starbucks eigi í erfiðleikum með að 
takast á við staðnandi eftirspurn 
eftir kaffi á bandarískum markaði.

Dunkin’ Donuts rekur staði á 
Íslandi í Kringlunni, Hagasmára, 
Fitjum og í Leifsstöð. Fyrsta útibúið 
var opnað á Laugavegi árið 2015 og 
myndaðist þá mikil og fræg röð fyrir 
utan staðinn. Útibúinu á Laugavegi 
var þó lokað fyrir tæpu ári. – þea

Bara Dunkin’  
en ekki Donuts

Frá opnun Dunkin’  á Íslandi.
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Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Allrip auto fjórhjóladrifskerfið 
gerir aksturinn skemmtilegri 
og tryggir aukið öryggi við allar 
aðstæður

 MÍKRÓ JEPPI

Suzuki bílar hf.  I  Skeifunni 17  I    Sími 568 5100  

VERÐ FRÁ

2.480.000

Suzuki Ignis er nýr valkostur fyrir þá sem vilja sparneytinn 
smábíl með öryggi og notagildi jepplings. Ignis hefur fengið 
frábæra dóma fyrir aksturseiginleika og einstaklega 
skemmtilega hönnun, jafnt utan sem innan.

ÞAÐ ER ALLTAF 
SUZUKI VEÐUR!
SUZUKI IGNIS 4X4

Suzuki Ignis er með sparneytnum 90 hestafla dual Jet 
mótor en er einnig fáanlegur með Hybrid-búnaði sem gerir 
hann enn kraftmeiri og neyslugrennri.



SKIPULAGSMÁL „Það hlýtur að vera 
sameiginlegt einkenni heiðurs-
borgara að þykja vænt um borgina 
og vilja henni allt gott. Ef eitthvað 
kemur upp á sem okkur líst ekki á, 
held ég að það sé gott að við getum 
bundist samtökum um að gera eitt-
hvað. Það er sterkara en að standa 
einn,“ segir Friðrik Ólafsson, fyrsti 
stórmeistari Íslands í skák og heið-
ursborgari Reykjavíkur.

Friðrik hefur ásamt þremur 
öðrum heiðursborgurum, Vig-
dísi Finnbogadóttur, fyrrverandi 
forseta, Þorgerði Ingólfsdóttur, 
tónlistarkennara og kórstjóra, og 
myndlistarmanninum Erró, sent 
borginni og byggingar aðilum hót-
els á Landsímareit áskorun um að 
láta af áformum um að reisa hótel 
í Víkurgarði. 

Segir í áskoruninni að það sé 
óverjandi að hótel verði reist í 
einum elsta kirkjugarði landsins 
og helgistað í borginni. Ljóst sé að 
skipulag og bygging hótels á þessum 
stað eigi sér rætur í vanþekkingu á 
sögu Víkurgarðs og mistökum við 
gerð deiliskipulags. Hagnaðarvon 
og stundarhagsmunir ryðji burt 
virðingunni og helginni.

Friðrik, Vigdís og Þorgerður áttu 
í gær fund með Degi B. Eggertssyni 
borgarstjóra og Þórdísi Lóu Þór-
hallsdóttur, formanni borgarráðs.
„Ég veit ekki hversu miklu við feng-
um áorkað en við lifum í voninni að 
borgin sjái að sér. Það eru margir 
veikir blettir í þessu. Ég er með á 
hreinu að það hafa verið framdar 
margar lögleysur í þessu máli af 
hálfu borgaryfirvalda og fleiri sem 
að þessu koma,“ segir Friðrik.

Dagur segir fundinn hafa verið 
góðan. „Ég skil áhyggjur af upp-

byggingu á þessum lykilstað í hjarta 
borgarinnar. Við létum fara vel yfir 
þetta. Garðurinn var aflagður 1837. 
Það er með hliðsjón af því sem borg-
in hefur tekið ákvarðanir.“ 

Hann segir mikilvægt að hafa 
í huga að tekist hafi að tryggja 
endurgerð Nasa-salarins og gömlu 
húsanna sem snúa út að Ingólfs-
torgi. Uppbygging fari ekki inn í 
gamla kirkjugarðinn. „Við munum 
fara yfir áskorunina og leggja hana 
fram í borgarráði.“

Þórdís Lóa segist ánægð með að 
borgarar láti sig mál varða með 
þessum hætti. „Málið er komið 
langt. Það liggja fyrir byggingar-
heimildir og deiliskipulag þannig 
að við stoppum þetta ekki svo glatt.“

Þórdís Lóa segir að sitt sýnist 
hverjum um hvort verið sé að byggja 
í Víkurgarði. „Borgin metur það sem 
svo að ekki sé verið að byggja ofan á 
sjálfum garðinum heldur á bílastæði 
sem var fyrir framan Landssíma-
húsið.“ sighvatur@frettabladid.is

Fyrirhuguð bygging hótels eigi 
sér rætur í vanþekkingu á sögu
Frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti, og þrír aðrir heiðursborgarar Reykjavíkur skora á borgina og 
byggingaraðila að láta af áformum um byggingu hótels í Víkurgarði. Skipulagið og bygging hótelsins eigi sér 
rætur í mistökum í skipulagi. Borgarstjóri segist ætla að skoða áskorunina og leggja hana fram í borgarráði.

Heiðursborgarar afhentu áskorun um að hætt yrði við fyrirhugaða hótelbyggingu í Víkurgarði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTONBRINK

FJÖLMIÐLAR „Það er mjög skýrt að 
samkvæmt fjórðu grein laga um 
Ríkisútvarpið ber RÚV að stofna 
dótturfélög um samkeppnis-
rekstur sinn. Ég tel brýnt 
að hrinda því í fram-
kvæmd og stjórn RÚV og 
stjórnendur hafa verið 
að vinna að því. Það er 
stjórnar RÚV að fylgja 
þessu eftir,“ segir Lilja 
Alfreðsdóttir mennta-
málaráðherra.

Samtök iðnaðarins 
sendu stjórn RÚV nýver-
ið bréf þar sem hvatt 
er til þess að allur 
samkeppnis-
rekstur RÚV 
verði settur 
í  d ó t t u r -
félög. Það 
sé forsenda 
heilbrigðs 
markaðar 

og frjálsrar samkeppni að allir aðilar 
á markaði starfi eftir sömu reglum.

„Mér finnst mikilvægt að 
tryggja aðskilnað á milli 

almannahlutverks og 
samkeppnisreksturs 
RÚV. Það er í takt við 
tillögurnar sem ég 
kynnti nýverið og 
miða að því að styðja 
við einkarekna fjöl-
miðla. Það er ljóst að 
RÚV er þjóðinni kært 
og ég vil hafa öflugan 

miðil í almanna-
þágu.“

Það sé hagur allra að hér sé öfl-
ugur miðill í almannaþágu en líka 
að það séu öflugir einkareknir fjöl-
miðlar. „Við þurfum að stuðla að 
auknu jafnræði á íslenskum fjöl-
miðlamarkaði.“

Lilja segir að í kjölfar umræddra 
tillagna hafi verið sett af stað 
vinna í ráðuneytinu sem tengist 
RÚV. Meðal þess sem verið sé að 
skoða sé auglýsingamarkaður-
inn. – sar

RÚV vinni að því að framfylgja lögum
Við þurfum að 

stuðla að auknu 

jafnræði á íslenskum fjöl-

miðlamarkaði.

Lilja Alfreðsdóttir, menntamálaráð-
herra

DÓMSMÁL Landsréttur staðfesti í 
gær fjögurra ára skilorðsbundinn 
fangelsisdóm yfir El Mustapha 
Bkhibkhi, karlmanni á sextugsaldri, 
fyrir að áreita fjórtán ára stúlku kyn-
ferðislega í mars í fyrra.

Var El Mustapha ákærður fyrir 
brot gegn barnaverndarlögum en 
hann kom aftan að stúlkunni á 
öskudag í fyrra í rúllustiga í Kringl-
unni. Tók hann utan um hana, sagði 
henni að hann elskaði hana, kyssti 
hana, hélt um axlir hennar og snerti 
brjóst hennar utan klæða.

Bar maðurinn því við að í heima-
landi hans þætti eðlilegt að faðma 
ókunnug börn og sýna þeim vænt-
umþykju.

Var El Mustapha einnig gert að 
greiða stúlkunni 300 þúsund krónur 
í miskabætur. – smj

Káfaði á stúlku  
í Kringlunni

DÓMSMÁL Aðalmeðferð í Aurum-
málinu hófst í gær í Landsrétti og 
heldur áfram í dag. Málið snýst um 
meint um boðs svik og hlut deild í 
tengslum við sex milljarða króna 
lán veitingu Glitnis til fé lagsins FS38 
ehf. árið 2008, en félagið var í eigu 
Pálma Haralds sonar.

Þrír eru á kærðir. Lárus Welding, 
fyrr verandi banka stjóri Glitnis, og 
Magnús Arnar Arn gríms son, fyrr-
verandi fram kvæmda stjóri fyrir-

tækja sviðs bankans, fyrir um boðs-
svik. Jón Ás geir Jóhannes son, sem 
var einn aðal eig andi Glitnis, er á-
kærður fyrir hlut deild í meintum 
um boðs svikum Lárusar og Magn-
úsar. Lárus og Magnús voru sak-
felldir í héraði í nóvember 2016 en 
Jón Ás geir og Bjarni Jóhannes son, 
fyrr verandi við skipta stjóri Glitnis, 
sýknaðir.

Þetta er í fjórða sinn sem málið er 
tekið fyrir. Það var fyrst tekið fyrir í 

héraði 2014. Allir voru sýknaðir en 
málinu áfrýjað. Í apríl 2015 ó gilti 
Hæsti réttur dóm héraðs dóms vegna 
um mæla eins með dómara. Málið var 
tekið fyrir aftur í nóvember 2016.

Gestur Jónsson, verjandi Jóns 
Ásgeirs, segir að vissulega lendi 
hann í því nú að endurtaka sig. „En 
það er ekki málið að vorkenna mér 
eða dómurunum. Þetta er verra fyrir 
fólkið sem hefur verið ákært.“ 
– þea, dfb

Segir endurtekninguna erfiða fyrir ákærðu í málinu

Gestur Jónsson flytur Aurum-málið í fjórða sinn. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Málið er komið 

langt. Það liggja 

fyrir byggingarheimildir og 

deiliskipulag þannig að við 

stoppum þetta ekki svo glatt.

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, formaður 
borgarráðs
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tryggja aðskilnað á milli 

almannahlutverks og 
samkeppnisreksturs 
RÚV. Það er í takt við 
tillögurnar sem ég 
kynnti nýverið og 
miða að því að styðja 
við einkarekna fjöl-
miðla. Það er ljóst að 
RÚV er þjóðinni kært 
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TANSANÍA Ríkisstjórn Tansaníu 
hefur afhent fjölskyldum þeirra 
sem fórust er ferju hvolfdi á Vikt-
oríuvatni í síðustu viku alls um sex 
milljónir króna. Isaac Kamwele 
samgöngumálaráðherra afhenti 
embættismönnum á svæðinu ávís-
un í gær en fjölskyldur hinna látnu 
ferðuðust til eyjunnar Ukara, sem 
ferjunni hvolfdi við, til þess að sækja 
peninginn. Um er að ræða hluta af 
þeim 20 milljónum sem íbúar Tans-
aníu, trúfélög og félagasamtök hafa 
safnað fyrir fjölskyldurnar.

Tala látinna stóð í gær í 227. Það 
þýðir að fjármagnið skiptist í fjöl-
marga hluta. Samkvæmt hinu opin-
bera eiga fjölskyldur rétt á rúmum 
40.000 krónum fyrir hvern ástvin 
sem fórst í slysinu. Björgunarstarfs-
fólk og þau sem lifðu slysið af eiga 
rétt á sömu upphæð.

Samkvæmt fjölmiðlum í Tansaníu 
mátti einungis flytja 100 með ferj-
unni. Ljóst er af tölu látinna að farið 
var langt fram úr þeim fjölda. – þea

Stjórnin bætir 
fjölskyldum 
látinna tjónið
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MEIRI SNILLD

MEIRI

OPIÐ LAUGARDAGA MILLI KL. 12:00 OG 16:00

Honda HR-V 
verð frá kr. 3.870.000

Honda Civic 
verð frá kr. 2.990.000

Honda Jazz 
verð frá kr. 2.540.000

Honda CR-V 
verð frá kr. 4.840.000

TREND

 ABS hemlakerfi
 Rafstýrð hemlaátaksdreifing
 Hemlaaðstoð
 Stöðugleikaaðstoð
 Brekkuaðstoð
 ISO festipunktar
 Neyðarstöðvunarmerki
 Loftþrýstingsviðvörunarkerfi
 Borgarhemlakerfi
 Stöðugleikakerfi
 Fjarstýrð samlæsing með tveimur lyklum
 Upplýsingaskjár
 Hraðastillir með hámarkshraða
 Sjálfvirkar þurrkur með regnskynjara
 Sjálfvirk rökkurljós með skynjara
 Rafmagn í rúðum (framan og aftan)
 Rafstýrðir hurðaspeglar
 Hæðarstilling í ökumannssæti
 Hiti í framsætum
 Hallandi aftursæti
 Töfrasæti
 USB tengi (iPod samhæft)
 4 hátalarar
 Bluetooth handfrjáls símabúnaður
 Samlitir hliðarspeglar
 Halogen aðalljós
 LED dagljós og LED hemlaljós
 15“ stálfelgur

1.3 VTEC TURBO - 102 hestöfl
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

frá kr. 2.540.000 frá kr. 2.990.000 frá kr. 3.340.000 frá kr. 3.390.000

COMFORT

 SRS loftpúðar fyrir framsæti með rofa
 ABS hemlakerfi
 Rafstýrð hemlaátaksdreifing
 Hemlaaðstoð
 Stöðugleikaaðstoð
 Brekkuaðstoð
 ISO festipunktar
 Neyðarstöðvunarmerki
 Loftþrýstingsviðvörunarkerfi
 Borgarhemlakerfi
 Árekstursvari
 Umferðarmerkjagreining
 Snjallhraðastillir
 Akreinavari
 Fjarstýrð samlæsing með tveimur lyklum
 Hraðatengt EPS rafmagnsstýri
 Hraðastillir með hámarkshraða
 Fjarlægðarskynjarar (2 að framan og 4 að aftan)
 Bakkmyndavél
 Rafmagn í rúðum (framan og aftan)
 Rafstýrðir og upphitaðir hurðaspeglar
 Hiti í framsætum
 Töfrasæti
 Honda CONNECT með 7“ snertiskjár
 2x USB tengi / HDMI tengi†
 Halogen aðalljós
 LED dagljós og LED hemlaljós
 15“ álfelgur

1.3 VTEC TURBO - 102 hestöfl
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

ELEGANCE

 ABS hemlakerfi
 Rafstýrð hemlaátaksdreifing
 Hemlaaðstoð
 Stöðugleikaaðstoð
 Brekkuaðstoð
 ISO festipunktar
 Borgarhemlakerfi
 Árekstursvari
 Umferðarmerkjagreining
 Snjallhraðastillir
 Akreinavari
 Snjallopnun og snjallræsing
 Hraðastillir með hámarkshraða
 Fjarlægðarskynjarar (2 að framan og 4 að aftan)
 Bakkmyndavél
 Rafmagn í rúðum (framan og aftan)
 Rafstýrðir og upphitaðir hliðarspeglar
 Hiti í framsætum
 Töfrasæti
 Honda CONNECT með 7“ snertiskjár
 2x USB tengi / HDMI tengi† / 6 hátalarar
 BluetoothTM handfrjáls búnaður
 Skyggt gler í afturrúðu
 Samlitir hliðarspeglar
 LED ljósakerfi
 Þokuljós að framan
 16“ álfelgur

1.3 VTEC TURBO - 102 hestöfl
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

DYNAMIC

 SRS loftpúðar fyrir framsæti með rofa
 ABS hemlakerfi
 Rafstýrð hemlaátaksdreifing
 Hemlaaðstoð
 Stöðugleikaaðstoð
 Brekkuaðstoð
 ISO festipunktar
 Neyðarstöðvunarmerki
 Loftþrýstingsviðvörunarkerfi
 Borgarhemlakerfi
 Árekstursvari
 Umferðarmerkjagreining
 Snjallhraðastillir
 Akreinavari
 Fjarstýrð samlæsing með 2 lyklum
 Leðurklædd stýri og gírstangarhnúður 

 með appelsínugulum saumi
 Fjarlægðarskynjarar (2 að framan og 4 að aftan)
 Rafmagn í rúðum (framan og aftan)
 Rafstýrðir og upphitaðir hurðaspeglar
 Hiti í framsætum
 Töfrasæti
 Honda CONNECT með 7“ snertiskjár
 2x USB tengi / HDMI tengi† / 6 hátalarar
 BluetoothTM handfrjáls búnaður
 Svartir hliðarspeglar
 Rauðir borðar á höggdeyfum að framan og aftan
 Vindskeið að aftan
 LED aðalljós með innfelldum dagljósum
 Háljósakerfi
 Þokuljós að framan
 LED hemlaljós
 Aðalljósatímastillir
 16“ álfelgur (Berlina Black)

1.5 VTEC - 130 hestöfl
6-gíra beinskipting 
7-gíra sjálfskipting (CVT)

Bernhard - Honda á Íslandi 

MEIRI GÆÐI

TRREEEENNNNDDDD

ABS hemlakerfi
Rafstýrð hemlaátaksdreifing
Hemlaaðstoð
Stöðugleikaaðstoð
Brekkuaðstoð
ISO festipunktar
Neyðarstöðvunarmerki

1 31.3 VTVTECEC TURTURBOBO - 1 10202 heshe töflfl
6-g66-g6 gíraíraíraíra bebebeinsinskipkiptintingg
7-gíra sjálfskipting (CVC T)

frá kr. 2.540.000 frá kr. 2.990.000 frá kr. 3.340.000 frá kr. 3.390.000

CCOOMMFORT

SRS loftpúðar fyrir framsæti með rofa
ABS hemlakerfi
Rafstýrð hemlaátaksdreifing
Hemlaaðstoð
Stöðugleikaaðstoð
Brekkuaðstoð
ISO festipunktar

11.31.3 VTVTTECECEC TURTURTURBOBOBO 1- 1 100202 heshestöfltöfl
6-gíra beinskipting
7-gíra sjálfskipting (CVT)

EEEELLLLEEEEGGGGAAANNCE

ABS hemlakerfi
Rafstýrð hemlaátaksdreifing
Hemlaaðstoð
Stöðugleikaaðstoð
Brekkuaðstoð
ISO festipunktar
Borgarhemlakerfi

1.3 VTEC TURBO - 102 hestöfl
6-gíra beinskipting
7-gíra sjálfskipting (CVT)

DYNAMIC

SRS loftpúðar fyrir framsæti með rofa
ABS hemlakerfi
Rafstýrð hemlaátaksdreifing
Hemlaaðstoð
Stöðugleikaaðstoð
Brekkuaðstoð
ISO festipunktar

1.5 VTEC - 130 hestöfl
6-gíra beinskipting
7-gíra sjálfskipting (CVT)



Kristrún Heimisdóttir stýrir fundinum

ALDREI AFTUR! - FUNDARÖÐ SAMTAKA SPARIFJÁREIGENDA

Svana Helen Björnsdóttir
Framkvæmdastjóri Stika

Lífeyrisfé eftir höft og áhættugreining

Sigurður B. Stefánsson
Hagfræðingur

Lífeyrissjóðirnir á alþjóðlegum 

markaði 2018-2050

SVÍÞJÓÐ Stefan Löfven nýtur ekki 
stuðnings meirihluta þingmanna í 
Svíþjóð og var í gær sparkað úr emb-
ætti forsætisráðherra. 204 þingmenn 
greiddu atkvæði gegn honum en 142 
með honum. Ríkisstjórn Löfvens 
mun sitja áfram þangað til öðrum 
tekst að mynda ríkisstjórn, en ljóst 
er að það verður flókið verkefni.

Löfven 
sparkað

Í ræðu sinni eftir atkvæða-
greiðsluna sagði Löfven að hann 
væri tilbúinn til þess að leiða ríkis-
stjórn sem nyti stuðnings sænska 
þingsins. Þau ummæli kallast á við 
málflutning ráðherrans undanfarna 
daga um að þörf væri á því að fjar-
lægjast blokkapólitíkina. Löfven er 
sum sé viljugur til þess að brúa bilið 
frá vinstri til hægri.

Andreas Norlén, þingmaður 
hægriflokksins Moderaterna og 
nýr þingforseti, sagði í yfirlýsingu 
að hann hefði boðað leiðtoga allra 
flokka á þingi til fundar á fimmtu-
daginn.

Tveir menn eru líklegastir til að 
leiða næstu ríkisstjórn. Fyrrnefndur 
Löfven, sem er leiðtogi Jafnaðar-
mannaflokksins og þar með vinstri-
blokkarinnar, og svo Ulf Kristers-
son, formaður Moderaterna og þar 
með hægriblokkarinnar er kallast 
Bandalagið. Ljóst er þó að stjórnar-
myndun verður erfið. – þea

Stefan Löfven.

BANDARÍKIN Leiðtogar 35 ríkja stigu 
í pontu á allsherjarþingi Sameinuðu 
þjóðanna í gær og fluttu ræður. 
Óhætt er að segja að kynjahlut-
fallið á mælendaskránni hafi verið 
örlítið bjagað. Að þingforsetanum 
undanskildum tók aðeins ein kona 
til máls. Það var Hilda Heine, forseti 
Marshall eyja.

Það var Donald Trump Banda-
ríkjaforseti sem vakti mesta athygli, 
eins og hann á til að gera. Trump fór 
um víðan völl í ræðu sinni á þinginu. 
Talaði um þróun mála á Kóreuskaga, 
kallaði Íran „spillt einræðisríki“, 
varði tollastríðin sem Bandaríkin 
standa nú í og gagnrýndi Þýskaland 
fyrir að reiða sig á rússneskt jarðgas 
til að svara orkuþörf sinni.

Meginstef ræðu Bandaríkjafor-
seta var það að Bandaríkin ættu 
rétt á því að marka eigin stefnu, full-
veldi þeirra ætti að virða og að ríki 
heimsins gætu ekki lengur „notfært 
sér Bandaríkin í eigin þágu“. 

Vísaði hann til að mynda til við-
skiptastríðsins við Kína, sagðist 
kunna vel við Xi Jinping forseta en 
viðskiptahalli á milli ríkjanna gengi 
ekki lengur.

Trump sagði stefnu ríkis síns 
grundvallast á föðurlandsást, ekki 
hnattvæðingarhyggju, Bandaríkin 
höfnuðu alfarið „hnattrænni stjórn-

un og drottnun“. Höfnun leiðtogans 
á hnattvæðingarhyggjunni vakti mis-
jöfn viðbrögð viðstaddra, í rými sem 
fréttastofa AP kallaði holdgerving 
stefnunnar. Alþjóðlega sakamála-
dómstólinn og mannréttindaráð SÞ 
gagnrýndi Trump í þessu samhengi.

Að mati Trumps bera leiðtogar 
Írans ábyrgð á glundroða, mann-

falli og eyðileggingu í Mið-Austur-
löndum. „Þeir virða ekki nágranna 
sína, landamæri né fullveldi annarra 
ríkja. Þess í stað hafa leiðtogar Írans 
hagnast persónulega á auðlindum 
ríkisins og valdið stórfelldum skaða 
í Mið-Austurlöndum og víðar.“

Hassan Rouhani, forseti Írans, 
svaraði Trump fullum hálsi. Sagði 

hann Bandaríkin skorast undan 
alþjóðlegri ábyrgð og gagnrýndi 
harðlega ákvörðun forsetans um 
að draga ríki sitt út úr kjarnorku-
samningnum. Sagði Rouhani að 
viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna 
gagnvart Íran jafngiltu „efnahags-
legum hryðjuverkum“ gegn írönsku 
þjóðinni. thorgnyr@frettabladid.is

Trump stal senunni enn á ný

Donald Trump Bandaríkjaforseti er hann steig úr pontu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Forseti Bandaríkjanna 
ræddi um Íran, Norður-
Kóreu, hnattvæðingar-
hyggju og ýmislegt fleira 
á allsherjarþingi SÞ.

BANDARÍKIN Nauðgarinn og leikar-
inn Bill Cosby var í gær dæmdur 
til þriggja til tíu ára fangelsisvistar 
fyrir að hafa byrlað Andreu Con-
stand ólyfjan og nauðgað henni á 
heimili leikarans í Philadelphia.

Fréttastofa AP greindi frá því að 
saksóknarar í málinu hefðu krafist 
fimm til tíu ára fangelsisdóms. Verj-
endur kröfðust þess hins vegar að 
Cosby yrði dæmdur í stofufang-
elsi, en hann var sakfelldur í apríl. 
Grundvallaðist sú krafa á því að 
Cosby er 81 árs, lögblindur og því 
væru „ótrúlega litlar“ líkur á því að 
hann gæti brotið af sér á ný.

Steven O’Neill dómari sagði 
Cosby hafa tekið „fallegan, heil-
brigðan og æskufullan anda“ þol-
andans og kramið hann. O’Neill 
sagði Constand að hann hefði heyrt 
á henni að brotið hafi haft greinileg 
áhrif á líf hennar.

Dómarinn ákvað jafnframt að 
Cosby yrði færður á skrá yfir kyn-
ferðisbrotamenn. Það þýðir að 

hann mun þurfa að skrá sig hjá 
lögreglu, láta nágranna sína vita af 
skráningu sinni og sækja mánaðar-
lega sálfræðitíma þar til hann deyr. 
– þea

Þrjú til tíu ár fyrir Cosby
Kynferðisbrotamaðurinn Cosby er hann mætti í dómsal. NORDICPHOTOS/AFP

Ásakanir gegn Cosby

60  konur hafa sakað Cosby 
um kynferðisofbeldi. 
Flest málanna eru fyrnd.

81 árs er Bill Cosby.

8  hafa höfðað einkamál gegn 
Cosby.

33  konur hafa ráðið Gloriu 
Allred lögmann vegna 
meintra brota.
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+PLÚS

Leiðtogar undir 
sama þaki
Fjöldi leiðtoga ríkja heimsins tók til máls á allsherjar-
þingi SÞ í gær. Til dæmis var rætt um flóttamenn, 
Ísrael og Palestínu, kjarnorkuvopn og hnattvæðingu. „Við munum 

bara veita 
fjárhagslega 
aðstoð til þeirra 
ríkja sem sýna 
okkur virðingu, 
þeirra ríkja 
sem við teljum 
vini okkar,“ 
sagði Donald 
Trump, forseti 
Bandaríkjanna. 
MYNDIR/NORDIC-
PHOTOS/AFP

„Það að vera andvígur gerð fjölhliða samninga er ekki merki um styrk, heldur greindarskort,“ sagði Hassan Rouhani 
Íransforseti þegar hann ræddi um ákvörðun forseta Bandaríkjanna um að segja sig frá kjarnorkusamningnum svokallaða.

„Við ítrekum ákall okkar um að farið sé eftir ályktunum öryggisráðsins um 
kjarnorkuafvopnun á Kóreuskaga,“ sagði Enrique Peña Nieto, forseti Mexíkó.

„Hvernig er hægt að leysa deilu Ísraela og Palestínumanna? Ekki með einhliða aðgerðum né því að traðka á réttindum 
Palestínumanna. Það er enginn annar úrkostur en tveggja ríkja lausnin,“ sagði Emmanuel Macron, forseti Frakklands.

„Ekkert annað ríki hefur tekið á sig jafnmikla ábyrgð og Tyrkir vegna flótta-
mannakrísunnar í Sýrlandi,“ sagði Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands.



Frá degi til dags

Halldór

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Einar Þór Sverrisson  FORSTJÓRI: Ingibjörg Stefanía Pálmadóttir  ÚTGEFANDI: Kristín Þorsteinsdóttir kristin@frettabladid.is   
RITSTJÓRAR: Kjartan Hreinn Njálssson kjartanh@frettabladid.is, Ólöf Skaftadóttir olof@frettabladid.is, MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is   FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Sunna Karen Sigurþórsdóttir sunnak@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis  á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslun um á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum 
án endurgjalds.   ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík Sími: 512 5800, ritstjorn@frettabladid.is    HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is    
MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir  kolbrunb@frettabladid.is  LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is  

 

Fangavistin 

verður að 

hafa innihald 

en ekki vera 

skammar-

krókur fyrir 

niðurlægt 

fólk.

 

Þetta er því 

sem köld 

vatnsgusa 

framan í 

vegfarendur 

sem aka um 

brautina.

Ólöf 
Skaftadóttir
olof@frettabladid.is

Á næstu dögum verður ný vegaáætlun lögð fyrir 
Alþingi sem gildir til ársins 2033. Ljóst er að 
forgangsraða verður verkefnum á grundvelli 

umferðaröryggis og umferðarþunga.
Fordæmalaus fjölgun ferðamanna til landsins 

hefur valdið því að umferðarþungi um Reykjanes-
braut hefur vaxið gríðarlega. Raunar hefur umferðar-
þunginn aukist svo mikið að umferðarþungi er óvíða 
meiri á þjóðvegakerfi landsins.

Í dag fara um 55.000 bílar á sólarhring í gegnum 
Hafnarfjörð og á þeim hluta sem er einbreiður er 
umferðin um 27.000 bílar á sólarhring. Vestan við 
Straumsvík aka um 19.000 bílar á sólarhring. Til 
samanburðar aka 15.000 bílar á sólarhring um Suður-
landsveg austan við Rauðavatn og 11.000 bílar um 
Vesturlandsveg við Kollafjörð. Umferðin um Reykja-
nesbraut við Straumsvík er 27% meiri en á Suður-
landsvegi og 73% meiri en á Vesturlandsvegi.

Fréttir berast nú af því að ráðast eigi á næsta ári í 
tvöföldun kaflans í Hafnarfirði, frá Kirkjugarði vestur 
að Krísuvíkurvegi. Það er lofsvert. Þar á að hætta og 
bíða í 15 ár eftir að ljúka við verkið, þ.e. frá Krísu-
víkurvegi að Hvassahrauni. Þetta er mikil skamm-
sýni. Gleymum ekki eðli þeirrar umferðar sem fer um 
Reykjanesbraut frá Leifsstöð til höfuðborgarinnar. 
Þetta er jú lang fjölfarnasti inngangur ferðamanna í 
landið. Þetta er því sem köld vatnsgusa framan í veg-
farendur sem aka um brautina að nú eigi að bíða til 
ársins 2033 eftir tvöföldun. Að einn fjölfarnasti þjóð-
vegur landsins eigi að vera einbreiður á þessum kafla 
næstu 15 árin er óhugsandi vegna umferðarþunga 
og ekki síður umferðaröryggis. Skv. þessari áætlun 
mun það koma í hlut annarra ríkisstjórna að ljúka við 
þetta nauðsynlega verk verði ekki breyting gerð á.

Bæjarfulltrúar Miðflokksins í Reykjanesbæ og 
Hafnarfirði gera þá skýru kröfu við afgreiðslu vega-
áætlunar á Alþingi að ráðist verði í tvöföldun allrar 
brautarinnar strax á næsta ári.

Milljónir ferðamanna og 
Reykjanesbrautin bíður

Margrét  
Þórarinsdóttir
bæjarfulltrúi 
Miðflokksins í 
Reykjanesbæ

Sigurður Þ.  
Ragnarsson
bæjarfulltrúi 
Miðflokksins í 
Hafnarfirði

Nú liggur fyrir þinginu í annað sinn 
tillaga þingflokks Samfylkingar-
innar um að einn sálfræðingur í það 
minnsta starfi í hverju fangelsi á 
Íslandi.

Eins og sakir standa starfa þrír sálfræðingar hjá 
Fangelsismálastofnun, meðan fangar, skjólstæðing-
ar stofnunarinnar, eru um 600. Einn sálfræðingur 
hefur fasta starfsstöð á Litla-Hrauni, hinir dreifa 
kröftum sínum um kerfið. Sinna þarf öðrum fang-
elsum og föngum sem afplána utan múranna – eru 
í rafrænu eftirliti, á áfangaheimilum, í samfélags-
þjónustu, á biðlistum og þar fram eftir götunum.

Fangelsismálastjóri hefur í viðtölum látið hafa 
eftir sér að það blasi við öllum þeim sem þekkja til í 
fangelsunum að flestir, ef ekki allir, sem sitja í fang-
elsi glími við einhvers konar fíknivanda. „Að sama 
skapi blasir það við okkur að það þarf að hjálpa öllu 
því fólki sem glímir við slíkan vanda. Menn eru að 
fremja langflesta glæpi undir áhrifum fíkniefna og 
ef fólki er hjálpað að takast á við slíkt, þá getum við 
fækkað afbrotum og þar af leiðandi endurkomum 
inn í fangelsin. Í mínum huga er þetta svo einfalt, 
að minnsta kosti hjá stórum hluta minna skjól-
stæðinga,“ sagði fangelsismálastjórinn.

Fyrir liggur að fangar glíma oftar en ekki við 
áföll sem mikilvægt er að vinna úr, hvort sem þau 
tengjast uppvexti, neyslu, fangelsisvistinni sjálfri 
eða öðru.

Sú sjálfsagða krafa að föngum sé tryggð heil-
brigðis þjónusta, þar með talin aðstoð sálfræðinga, 
er ekki einungis spurning um mannúð og virðingu, 
heldur hefur margsinnis verið sýnt fram á að þann-
ig má spara ríkinu háar fjárhæðir. Nærri helmingur 
fanga sem eru í afplánun í íslenskum fangelsum 
hefur áður mátt dúsa í fangelsi – er að koma í 
annað, þriðja eða fjórða sinn. Beinn kostnaður 
ríkissjóðs við hvern fanga er á bilinu níu til tíu 
milljónir á ári.  

Fagfólk kann aðferðir sem stuðla að því að fólk 
haldi sig á beinu brautinni. Þannig má afstýra 
mikilli óhamingju fanganna sjálfra og allra sem 
þeim tengjast – barna og fullorðinna.

Frelsissvipting er afar íþyngjandi hverjum þeim 
sem fyrir henni verður. Að sama skapi fylgir mikil 
ábyrgð því opinbera valdi að svipta einstakling 
frelsi sínu. Stjórnvöld þurfa að gangast við þeirri 
ábyrgð og markmiðið hlýtur að vera að fá út úr 
fangelsi betra fólk en fór þangað inn.

Raunveruleg betrun á sér oft stað ef einstaklingi 
eru færð tæki og tól til þess að takast á við lífið. Fólk 
getur öðlast trú á lífið og tilveruna og orðið virkir 
samfélagsþegnar. Fangavistin verður að hafa inni-
hald en ekki vera skammarkrókur fyrir niðurlægt 
fólk sem við vitum ekkert hvernig við eigum að 
koma fram við. Fangar þurfa að fá tækifæri til að 
breyta lífssýn sinni – koma með eitthvað í fartesk-
inu út í samfélagið að nýju.

Tillaga Samfylkingarinnar er sparnaðarráð sem 
dregur úr óhamingju.

Sparnaðarráð

Opinberun Hannesar
Hannes Hólmsteinn Gissurarson 
skilaði í gær skýrslu sinni um 
bankahrunið. Skýrslunnar hefur 
verið beðið í þrúgandi ofvæni. 
Pólitískir andstæðingar pró-
fessorsins hafa brýnt klærnar 
á meðan skutilsveinar hans og 
Davíðs Oddssonar þéttu varn-
irnar. Jón Trausti Reynisson, rit-
stjóri Stundarinnar, var snöggur 
að greina kjarna skýrslunnar og 
segir „margyfirlýstan aðdáanda“ 
Davíðs þar skella sökinni á 
hruninu á vonda útlendinga. Og 
Björn Valur Gíslason, fyrrver-
andi varaformaður VG, bregður 
sér í gervi fávita Dostojefskís og 
spyr hver þessi Davíð Oddsson 
„hvers nafn er nefnt 163 sinnum 
í þessari fínu skýrslu?“ sé.

Íslandsskýrslan
Sú var tíð, segir í bókum, að 
íslenska þjóðin átti aðeins eina 
sameign sem metin varð til fjár. 
Það var skýrsla og þessi mun 
verða þjóðinni drjúgt þrætuepli 
í það minnsta út vikuna. Stærð-
fræðiprófessorinn Einar Stein-
grímsson hefur þegar fundið 
villu í jöfnunni sem skýrslan 
byggir á. X og Y í því reiknings-
dæmi eru að sögn Hannesar að 
megintilgangur hans hafi verið 
að útskýra fyrir útlendingum 
að Íslendingar séu ekki flón. „Já, 
Hannes er rétta eintakið í þá 
sýningu,“ veltir stærðfræðingur-
inn fyrir sér eftir snögga yfirferð 
á reikningsdæmi Hannesar.
thorarinn@frettabladid.is
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Mér finnst ekki boðlegt að 
vera allt að klukkutíma að 
keyra um 10 kílómetra á 

höfuðborgarsvæðinu til að komast 
í og úr vinnu. Ef ég legg af stað úr 
Hafnarfirði á tímabilinu 7.45–9.00 
þá er þetta oft ferðatíminn, það þarf 
ekki að hafa orðið slys á leiðinni til 
að tefja, þetta er venjan núna.

Það er jafnvel verra að komast 
heim seinnipartinn, biðröðin byrjar 
á bílastæðinu hér í Háskólanum 
í Reykjavík (HR) og nefni ég sem 
dæmi að um daginn þegar ég var 
búin að bíða í nærri 10 mínútur eftir 
að komast út af stæðinu lagði ég 
aftur og fór inn og beið þar í nærri 
2 klukkutíma eftir að komast heim. 
Í annað skipti var ég 40 mínútur að 
komast frá HR út að Bústaðavegi 
sem er líklega um 2 kílómetra leið.

Oft er bent á að það sé líka hægt 
að labba, hjóla eða taka strætó en 
það hentar einfaldlega ekki öllum 
af margvíslegum ástæðum. Mér 
datt í hug að skoða hvernig væri 
að taka strætó og fór á góðan vef 
fyrirtækisins. Niðurstöðurnar eru 
að ef ég vil fara að heiman 8.30 á 
virkum degi þá tekur ferðin 47 til 
52 mínútur eftir því hvort ég næði 

vagni 8.40 eða 8.50 og þar af væri 
ég á gangi í 15 mínútur. Líklega 
er ekki gert ráð fyrir að strætó sé 
fastur í röð eins og aðrir á þessum 
tíma og því gæti tíminn verið enn 
lengri. Ekki fýsilegur kostur finnst 
mér því miður.

Það er eflaust gott og gaman að 
hjóla í vinnuna en einhvern veginn 
hugnast mér það ekki, líst ekki á að 
koma veðurbarin og sveitt í vinnuna 
fyrir utan að önnur verkefni í morg-
unsárið gera það næstum ómögu-
legt að fara nógu snemma af stað til 
að mæta um kl. 9.00. Ég veit að það 
eru til rafmagnshjól og alls konar 
hlífðarfatnaður en einhvern veginn 
leiðist mér veðrið hér á landi og 
langar ekkert að hjóla svona langa 
vegalengd í íslensku veðri.

Kannski eru einhverjir sem geta 
farið fyrr af stað bæði í og úr vinnu 
eða mætt seinna og farið seinna 
heim en flestir hafa ekki þann 
sveigjanleika og þurfa að fara af stað 
á svipuðum tíma. Einhverjir geta 
líka unnið heima oft eða stundum 
og kannski er það lausnin að fleiri 
fengju tækifæri til að gera það.

En eitt er þó gott við þetta ástand, 
þetta getur sparað mér pening. Mér 
dettur ekki í hug að fara að versla 
í Reykjavík eftir vinnu nema lífið 
liggi við. Ef mig vantar eitthvað þá 
athuga ég fyrst á netinu og í minni 
heimabyggð hvort það fæst þar. Ef 
ekki þá bíð ég eftir næstu utanlands-
ferð eða bara sleppi að kaupa það 
sem vantar. Vona að aukinn bensín/
rafmagnskostnaður við að bíða og 
bíða vegi ekki upp á móti sparnað-
inum við að sleppa að kaupa.

Gengur ekki lengur
Í könnun sem Samtök sveitarfélaga á 
höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðin 
létu gera 2017 má sjá þessar niður-
stöður: „Samkvæmt könnuninni voru 
76% allra ferða á höfuðborgarsvæð-
inu farnar með einkabíl og 4% með 
strætisvögnum, breytist lítið frá 2011 
og 2014. Áhugavert er að sjá að skv. 
könnuninni haustið 2017 jókst hlut-
deild hjólreiða úr 4% í 6% frá könnun 
2014.“ Það eru greinilegar flestir sem 
velja að nota bílinn og þarf þá ekki 
reyna að liðka fyrir umferðinni?

Þegar ég er að skrifa þennan pistil 

þá les ég á netinu að það hafi því 
miður orðið árekstur á gatnamótum 
Bústaðavegar og Flugvallarvegar í 
Reykjavík og út um gluggann sést að 
biðröðin er strax komin frá bílastæð-
unum í HR klukkan rúmlega tvö. Ekki 
bætir úr skák að það kviknar í bíl á 
Miklubrautinni skömmu seinna. Og 
ég sem ætlaði snemma heim til að 
losna við biðröðina, það endar með 
að ég verð hér til kl. 18 einu sinni enn. 
Kannski ég ætti að hringja í Vinnu-

eftirlitið eða neyðarlínuna því ég er 
föst á vinnustað.

Það er ósköp gott að það skuli vera 
fjölbreyttar samgöngur til umræðu 
og einhver stefna til 2030 en þegar 
ég sit og bíð og bíð í bílnum tvisvar 
á dag þá hjálpar það mér lítið. Ég 
hef ekki lausn á þessum vanda en 
ætlast til að þeir sem eru kosnir til 
að stýra bæjum, borgum og þjóðinni 
allri finni lausnina fljótt og vel, þetta 
gengur ekki lengur.

Æi, mig langar að komast heim!

Það er jafnvel verra að 

komast heim seinnipartinn, 

biðröðin byrjar á bílastæðinu 

hér í Háskólanum í Reykjavík 

(HR) og nefni ég sem dæmi að 

um daginn þegar ég var búin 

að bíða í nærri 10 mínútur 

eftir að komast út af stæðinu 

lagði ég aftur og fór inn og 

beið þar í nærri 2 klukkutíma 

eftir að komast heim. Í annað 

skipti var ég 40 mínútur að 

komast frá HR út að Bústaða-

vegi sem er líklega um 2 kíló-

metra leið.

Ásrún  
Matthíasdóttir
lektor við 
Háskólann í 
Reykjavík

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

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Renault KADJAR & CAPTUR
Sparneytnir sportjeppar

Renault Captur, verð frá: 2.890.000 kr.
Renault Kadjar, verð frá: 3.790.000 kr.
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250.000 kr. vetrarpakki
fylgir í september!
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VIÐ SÉRHÆFUM
OKKUR Í
ASÍSKRI

MATARGERÐ. 

HOLLUR OG
LJÚFFENGUR 

MATUR.

Vietnamese restaurantt
Laugavegi 27 og
Suðurlandsbraut 8
sími: 588 6868

pho.is

Slakaðu á 
með Slökun

 Lítil orka
 Þróttleysi
 Veik bein
 Hormóna ójafnvægi
 
 Vöðvakrampar,  

     kippir og spenna
 
 Óreglulegur hjartsláttur
 Kvíði
 Streita
 Pirringur

Einkenni 
magnesíum-
skorts

www.mammaveitbest.is

FÓTBOLTI Þór/KA sækir Wolfsburg 
heim í seinni leik liðanna í 32 liða 
úrslitum Meistaradeildar Evrópu í 
knattspyrnu kvenna síðdegis í dag, 
en leikið verður á AOK Stadion, 
heimavelli þýska liðsins.

Norðankonur fara með ágætis 
veganesti í leikinn, en fyrri leik 
liðanna, sem leikinn var á Þórsvell-
inum fyrir tveimur vikur, lyktaði 
með 1-0 sigri Wolfsburg. Þar var það 
danski landsliðsframherjinn Per-
nille Harder  sem skoraði sigurmark 
Wolfsburg.

Það var hins vegar ekki gott vega-
nesti fyrir Þór/KA að mexíkósku 
landsliðskonurnar Ariana Cald eron, 
Bianca Sierra og Sandra Stephany 
Mayor geta ekki ferðast með liðinu 
og spilað þennan leik vegna verkefna 
sinna með landsliði Mexíkó.

Leikmannahópur Þórs/KA er 
fámennur en góðmennur, en ein-
göngu 14 leikmenn munu skipa 
hópinn í leiknum í dag. Það er hins 
vegar feikinóg þar sem 11 leikmenn 
hefja leik og aðeins er heimilt að 
skipta þremur leikmönnum inn á í 
leiknum. Það má hins vegar lítið sem 
ekkert út af bregða í undirbúningi 
liðsins fram að leik.

„Undirbúningur hefur bara gengið 
vel og þær fjórtán sem eru til staðar 
eru allar leikfærar. Við værum vissu-
lega í vondum málum ef við yrðum 
fyrir skakkaföllum. Það hefur hins 
vegar ekki gerst þannig að við 
mætum til þessa leiks af fullum 
krafti. Við gerum okkur fulla grein 
fyrir því að þetta verður mjög erfitt, 
en við erum fyrst og fremst mjög 
spenntar fyrir því að mæta einu 
sterkasta liði heims. Þetta verður 

mjög lærdómsríkt fyrir leikmanna-
hópinn og það væri geggjað að ná 
að slá þær út,“ segir Sandra María 
Jessen, fyrirliði Þórs/KA, í samtali við 
Fréttablaðið umkomandi verkefni.

„Við höfum aðallega verið að fara 
yfir varnarfærslurnar hérna úti og 
ætlum að hafa það alveg á hreinu. 
Það má búast við því að þær verði 
mun meira  með boltann eins og  í 
leiknum á Akureyri, en við náðum 
að komast í fín færi þar eftir skyndi-
sóknir og  stefnan er að  gera slíkt 
hið sama í þessum leik. Við förum 
inn í þennan leik eins og alla aðra 
með  það að markmiði að vinna,“ 
segir hún enn fremur um stöðu mála 

hjá liðinu og nálgun liðsins að þeirri 
miklu áskorun sem það tekst á við.

Wolfsburg sem fór alla leið í úrslit 
keppninnar á síðustu leiktíð, þar 
sem liðið laut í lægra haldi fyrir Lyon, 
kemur að öllum líkindum fullt sjálfs-
trausts inn í þennan leik. Þýska liðið 
vann 5-0 stórsigur á Essen í síðasta 
leik sínum, en það var annar deildar-
leikur liðsins á yfirstandandi leiktíð 
og spilaði Sara Björk Gunnarsdóttir, 
fyrirliði íslenska kvennalandsliðsins 
í knattspyrnu, allan tíman í þeim 
leik.

Wolfsburg hefur haft betur í 
fyrstu fjórum leikjum sínum í öllum 
keppnum á þessari leiktíð, en liðið 
hefur aukinheldur ekki fengið á sig 
mark í þessum leikjum og skorað 
20 mörk á andstæðinga sína. Það er 
því ljóst að verkefni Þórs/KA er ærið 
og það verður erfitt að snúa taflinu 
við. Lið hafa hins vegar margoft sýnt 
fram á það að Davíð geti lagt Golíat 
að velli í fótboltanum. En ef allt er 
eðlilegt mun Sara Björk vera með far-
seðil í 16 liða úrslitin í farteskinu um 
sexleytið að íslenskum tíma. 
hjorvaro@frettabladid.is

Wolfsburg ekki enn fengið á sig mark

Sara Björk Gunnarsdóttir, leikmaður Wolfsburg, einbeitt í fyrri leiknum gegn Þór/KA á Akureyri. Liðin mætast að nýju í Wolfsburg í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Þór/KA ræðst á ansi 
háan garð þegar liðið 
mætir þýska stórliðinu 
Wolfsburg í seinni leik 
liðanna í 32 liða úr-
slitum Meistaradeildar 
Evrópu í Þýskalandi 
síðdegis í dag. Wolfs-
burg hefur leikið fjóra 
leiki í öllum keppnum 
á leiktíðinni án þess að 
fá á sig mark. Það verður 
því við ramman reip að 
draga hjá norðankonum. 

Við gerum okkur 

fulla grein fyrir því 

að þetta verður mjög erfitt, 

en við erum fyrst og fremst 

mjög spenntar fyrir því að 

mæta einu sterkasta liði 

heims.

Sandra María Jessen

FÓTBO LTI  Landsliðskonurnar 
Fanndís Friðriksdóttir og Gunn-
hildur Yrsa Jónsdóttir eru á leiðinni 
í afar spennandi verkefni en þær 
eru búnar að samþykkja að ganga 
til liðs við Adelaide United í ástr-
ölsku kvennadeildinni á láni fyrir 
komandi tímabil.

Tæpur mánuður er í að deildin 
hefjist í Ástralíu og lýkur deildar-
keppninni í febrúar. Verða þær því 
báðar komnar aftur til liða sinna, 
Vals og Utah Royals, áður en tíma-
bilin hefjast.

Kemur þetta því í staðinn fyrir 
langt undirbúningstímabil, eitt-
hvað sem þekkist í bandarísku 
NWSL-deildinni sem Gunnhildur 
leikur í. Styðja liðin þar við bakið 
á leikmönnum sem kjósa að leika 
í Ástralíu yfir vetrartímann þegar 
bandaríska deildin er ekki í gangi.

„Það eru fimm mánuðir á milli 

tímabila í Bandaríkjunum og ég var 
alltaf með það í hausnum að fara til 
Ástralíu eins og margar í deildinni 
kjósa að gera. Ég ræddi það við 
þjálfarann þegar ég skrifaði undir og 
hann studdi þá ákvörðun en ég vildi 
ekki taka neina ákvörðun fyrr en 
það væri allt komið á hreint hvort 
það væru leikir með landsliðinu á 
þessum tíma. Ég hefði ekki farið ef 
þetta hefði komið í veg fyrir lands-
liðsverkefni,“ segir Gunnhildur.

Gunnhildur fékk tilboð frá nokkr-
um liðum í Ástralíu.

„Auðvitað er þetta að einhverju 
leyti ævintýraþrá og það hefði verið 

erfitt að segja nei við þessu tækifæri. 
Þetta er sterk deild og í staðinn fyrir 
undirbúningstímabil fæ ég að æfa 
og spila leiki í sterkri deild.“

Hún verður ekki eini Íslendingur-
inn í liðinu og það líst henni vel á.

„Það er mikill kostur að hafa 
Fanndísi, við vorum saman í liði í 
Noregi en náðum aldrei leik saman 
því ég var meidd. Ég var mjög 
ánægð að heyra að hún væri tilbúin 
að stökkva á þetta tækifæri. Liðið 
vantaði framherja og ég stakk upp 
á Fanndísi og þeir vissu hver hún er 
og voru strax spenntir,“ segir Gunn-
hildur og heldur áfram:

„Ég á ekki von á fleiri Íslending-
um, það hefði verið flott að fá fleiri 
en það er búið að semja við fjóra 
erlenda leikmenn sem er hámark-
ið,“ segir hún létt í lund aðspurð 
hvort von sé á fleiri Íslendingum í 
liðið. – kpt

Var alltaf með augastað á Ástralíu
Í staðinn fyrir 

undirbúningstíma-

bil fæ ég að æfa og spila í 

sterkri deild í fimm mánuði.
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LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-15 ormsson

H L J Ó M G Æ Ð I

HW-MS660
(sjá MS661 hér að neðan)

Soundbar og Multi-Room hátalarar

SAMSUNG 
SUBWOOFER W700

vrn. SASWA-W700/XE

Frábær bassahátalari sem hægt er að 
tengja við nýjustu gerðir af Samsung 

heimabíókerfum.

10” Hátalari / Tíðnisvið: 27-120Hz / Stærð: 320x338.3x320 mm / Þyngd: 14.6 kg

 SAMSUNG SOUNDBAR
K860 SVARTUR

vrn. SAHW-K860/XE

Kerfi: 3.1.2 / Heildarkraftur: 350 W / Bassabox Þráðlaust / Tengimöguleikar: Bluetooth, 
USB 2.0, 2 x HDMI (inn og út, Optical, AUX in / Anynet+ (HDMI-CEC) Já / Multiroom 

Link: Já / Dolby Digital: Já / DTS: Já

Netverslun Ormsson:

Ormsson.is

20% afsláttur 
af soundbar 
þegar keypt 
er Samsung 

sjónvarp

20%
afsláttur

SAMSUNG SOUNDBAR
MS761 GRÁR

vrn. SAHW-MS761/XE

Kerfi: 5 Ch - 11 hátalarar / Hægt að tengja  SWA-W700  / Tengimöguleikar: Wi-Fi, Bluetooth, 
USB 2.0, 2 x HDMI (inn og út, Optical, AUX in) / Anynet+ (HDMI-CEC) Já / Multiroom Link: Já / 
Dolby Digital: Já / DTS: Já / Fjöldi tónstillinga: 5 / Stærð - 1150 x 80 x 130.4 / Þyngd - 6.3 Kg

SAMSUNG SOUNDBAR
MS661 GRÁR

vrn. SAHW-MS661/XE

Kerfi: 3.0 - 9 hátalarar / Tengimöguleikar: Wi-Fi, Bluetooth, USB 2.0, 2 x HDMI (inn og út, 
Optical, AUX in) / Anynet+ (HDMI-CEC) Já / Multiroom Link: Já / Dolby Digital: Já / DTS: Já / 

Fjöldi tónstillinga: 5

Kr. 109.900,-

Kr. 64.900,-
Kr. 139.900,-

Kr. 69.900,-



E inar Bárðarson athafnaskáld 
fagnar um þessar mundir 
20 ára höfundarafmæli en í 
apríl voru 20 ár frá því lagið 
„Farin“ með hljómsveitinni 
Skítamóral kom út. Það var 

fyrsta lagið sem Einar samdi og gefið 
var út og vinsældir lagsins urðu slíkar 
að það varð aldrei aftur snúið. Lögin 
urðu nokkur í kjölfarið en það var svo 
ekki fyrr en lagið Birta eftir Einar vann 
forkeppni Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva að Einar varð „heims-
þekktur“ á Íslandi en í framhaldi af því 
upphófst mikil og dramatísk deila við 
Útvarpsráð um það á hvaða máli yrði 
sungið í keppninni erlendis.

Um og upp úr síðustu aldamótum 
var Einar Bárðarson fyrirferðarmikill 
laga- og textahöfundur. Hann samdi 
mörg af vinsælustu lögum Skítamórals, 
Á móti sól og Nylon flokksins. Þá samdi 
hann vinsæl lög fyrir flytjendur á borð 
við Stjórnina, Björgvin Halldórsson, 
Jóhönnu Guðrúnu, Ingó og Veðurguð-
ina, Hvanndalsbræður, Garðar Thór 
Cortes, og fleiri.

Í ár fagnar Einar Bárðarson 20 ára höf-
undarafmæli en núna í júní eru 20 ár frá 
því að lagið Farin með Skítamóral kom 
út, fyrst laga hans. Farin náði 1. sæti 
íslenska vinsældalistans í sama mánuði 
og sat þar í þrjár vikur. Svo komu lögin 

eitt af öðru sem heimsóttu þann ágæta 
lista; Birta, Spenntur, Myndir, Ennþá, 
Ég sé þig og fleiri og fleiri. Einar hefur þó 
nokkuð fágæta stöðu í hópi dægurlaga-
höfunda á Íslandi þar sem hann er einn 
örfárra höfunda á Íslandi sem aldrei hefur 
flokkast sem flytjandi enda hefur hann 
aldrei gefið út efni undir eigin nafni eða 
komið fram sem slíkur.

Einar stendur í fleiri stórræðum því 
hann stendur í miðjum stormi með konu 
sinni gegn Orkuveitunni. Þar hefur hann 
verið ötull talsmaður konu sinnar og 
staðið sem klettur henni við hlið.

Í tilefni áfangans er verið að vinna 
hljómplötu með vinsælustu lögum 
Einars þar sem hann mun taka þátt í 
flutningnum. Þá verða útgáfutónleikar í 
tengslum við útgáfu plötunnar sem fara 
fram í nóvember en þar mun Einar koma 
fram ásamt völdu tónlistarfólki og nokkr-
um valinkunnum söngvurum sem bæði 
hafa unnið með Einari áður og öðrum 
sem aldrei hafa tekist á við efni höfundar 
áður. Á tónleikunum mun Einar fara yfir 
sögurnar á bak við sín vinsælustu lög og 
flytja þau með sínu nefi ásamt vinum og 
félögum. benediktboas@frettabladid.is

Sækir orku í gamla slagara
Tuttugu ár eru frá því lagið „Farin“ fór í fyrsta sæti. Einar Bárðarson athafnaskáld ætlar að 
fagna því á 20 ára höfundartónleikum í Bæjarbíói með sögustund og sing-along. Í miðri 
skipulagningu stendur kappinn svo í stórræðum við að styðja við bakið á konu sinni.

Á tónleikunum mun Einar Bárðarson fara yfir sögurnar á bak við sín vinsælustu lög. MYNDIR/ARNOLD BJÖRNSSON

5. janúar 1996; hin vinsæla hljómsveit Skítamórall með tónleika á Gauki á Stöng.

1580 Francis Drake lýkur hnattsiglingu sinni þegar Gullna 
hindin kemur til hafnar í Plymouth.
1915 Við Stjórnarráðshúsið í Reykjavík er afhjúpaður 
minnisvarði um Kristján 9. konung á afmælisdegi Kristjáns 
10. Styttan, sem er eftir Einar Jónsson, sýnir konung með 
stjórnarskrána í framréttri hendi.
1939 Við Raufarhöfn neyðist bresk Catalina-sjóflugvél til að 
lenda vegna þoku.
1942 Ríkið leggur niður einkasölu sína á bifreiðum, sem 
það hefur haft í sjö ár.
1950 Vegna mengunar í lofti er dimmt fram eftir degi á 
landinu og virðist sólin vera bláleit. Talið er að þetta stafi 
frá eldgosi á Filippseyjum eða af skógareldum í Norður-
Ameríku.
1960 Á leið sinni vestur um haf kemur Harold Macmillan, 
forsætisráðherra Breta, við á Keflavíkurflugvelli og ræðir við 
starfsbróður sinn, Ólaf Thors, um landhelgismálið.
1969 Ellefta breiðskífa Bítlanna, Abbey Road, kemur út í 
London.
1970 Íslensk flugvél ferst á Mykinesi í Færeyjum. Þetta 
var Fokker Friendship farþegavél frá Flugfélagi Íslands og 
voru 30 farþegar um borð auk fjögurra manna áhafnar. Átta 
manns fórust, þar af einn Íslendingur.
2006 Á bilinu 10-15 þúsund manns ganga mótmælagöngu 
niður Laugaveg til að mótmæla stóriðjustefnu ríkisstjórnar-
innar. Þetta eru talin vera fjölmennustu mótmæli á Íslandi 
frá 24. maí 1973.
2008 Gengisvísitala íslensku krónunnar fer upp í 183,91 
stig og hefur þá aldrei verið hærri. Krónan hafði aldrei verið 
lægri gagnvart evrunni (1/140,96) og ekki lægri gagnvart 
Bandaríkjadal síðan árið 2002 (1/96,80).

Tímamót

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Kristrún Ellertsdóttir
Eyjabakka 14, Reykjavík,
lést á kvenlækningadeild  

Landspítalans laugardaginn  
22. september. Útför hennar verður frá 

Bústaðakirkju þriðjudaginn 2. október kl. 13.00.   
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á 

Krabbameinsfélag Íslands.

Kolbrún Þorsteinsdóttir Matthías Loftsson 
Þorsteinn R. Kjartansson 
Lilja Björg Kjartansdóttir Erlendur Ingi Jónsson 

og langömmubörn.

Ástkæri maðurinn minn,  
pabbi okkar, tengdapabbi og afi, 

Árni Guðmundsson 
Lyngprýði 2, Garðabæ,

lést á krabbameinsdeild LSH að 
kvöldi fimmtudagsins 20. september 

umkringdur ástvinum sínum.  
Útförin fer fram frá Digraneskirkju miðvikudaginn  

3. október kl. 13.00. Sérstakar þakkir færum við öllu því 
frábæra starfsfólki sem annaðist hann af alúð.

Sigríður Huld Konráðsdóttir
Guðmundur Örn Árnason Elísabet Mary Arnaldsdóttir
Erla María Árnadóttir Róbert Karl Hlöðversson
Íris Björk Árnadóttir Kristján Jón Jónatansson
Unnur Svanborg Árnadóttir 
Sigríður Hulda Árnadóttir Sveinbjörn Claessen
Árni Konráð Árnason Birgitta Björt Garðarsdóttir 

og barnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
dóttir og systir,

Jóhanna Rós F. Hjaltalín
Stekkjartúni 28, Akureyri,

lést sunnudaginn 23. september  
á heimili sínu. Útför hennar fer fram 

frá Akureyrarkirkju föstudaginn  
                                            28. september kl. 13.30.

Dagur Magnússon
Fannar Magnússon Helga Margrét Ólafsdóttir
Friðgeir V. Hjaltalín Salbjörg S. Nóadóttir
Eydís F. Hjaltalín
Jófríður Friðgeirsdóttir Steinar Þór Alfreðsson

og fjölskylda.

Hugheilar þakkir til allra þeirra sem 
sýndu okkur samúð og hlýhug við 

andlát og útför elskulegrar eiginkonu 
minnar, mömmu, tengdamömmu, 

ömmu og langömmu,
Lucindu Gígju Möller

Sérstakar þakkir flytjum við starfsfólki og 
íbúum Skógarhlíðar á Akureyri fyrir alla alúð og hlýju í 

hennar garð. Guð blessi ykkur öll.

Halldór Hallgrímsson
Helga Halldórsdóttir
Halla Halldórsdóttir

og fjölskyldur.

Innilegar þakkir til allra sem sýndu 
okkur samúð og hlýhug vegna andláts 

og útfarar ástkærrar eiginkonu, 
móður, tengdamóður og ömmu,

Svövu Sjafnar 
Kristjánsdóttur
Ásvegi 1, Hvanneyri.

Pétur Jónsson
Ómar Pétursson Íris Björg Sigmarsdóttir
Kristján Ingi Pétursson Anna Sigríður Hauksdóttir
Kristín Pétursdóttir Øyvind Kulseng

og barnabörn.
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Sjónmælingar eru okkar fag

Tímapantanir í síma:

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

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Planið  
  gekk  
upp

Ég vissi 

nákvæmlega 

hvað ég vildi gera 

með Krónuna.

Jón Björnsson leiddi vel heppn-
aða umbreytingu á rekstri Festar 
sem meðal annars rekur Krónuna. 
Fjárfestar fengu góða ávöxtun 
þegar félagið var selt til N1. Best 
heppnuðu umbreytingarverkefn-
in eru oft yfirtekin af keppinaut 
fyrirtækjanna því þeir sjá tækifæri 
á að styrkja sinn rekstur.  »6

»2
ÍV missir 15 milljarða úr 

stýringu til Kviku

Lífeyrissjóður verkfræðinga hefur 
fært allar eignir sem hann var með 
í virkri stýringu hjá Íslenskum verð-
bréfum yfir til Kviku banka. Sjóður-
inn er hluthafi í báðum fjármála-
fyrirtækjunum.

»4
Vildi rannsaka sölu Arion 

banka í Bakkavör

Meirihluti stjórnar Arion banka 
hafnaði tillögu fulltrúa Bankasýslu 
ríkisins um að sala bankans á hlut 
sínum í Bakkavör yrði rannsökuð. 
Tillaga þáverandi varaformanns 
stjórnar bankans svipaðs efnis var 
einnig felld.

»10
Vaxtahækkun vekur athygli

„En erlendir fjárfestar hafa hins vegar 
í Danmörku og víðar þar sem hag-
kerfi standa traustum fótum með 
litlar skuldir og hátt lánshæfi, líkt 
og á litla Íslandi, átt þátt í að lækka 
vaxtakostnað heimila og fyrirtækja 
enn frekar,“ segir Agnar Tómas 
Möller, framkvæmdastjóri sjóða hjá 
GAMMA, í aðsendri grein.
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ÚTGÁFUFÉLAG 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5800 
Netfang rit stjorn@markadurinn.is | Sími 512 5800 

Ritstjóri Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is  
Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir  

Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@frettabladid.is  Veffang frettabladid.is

Fjárfestingarfélag í eigu Kristínar 
Péturs dóttur, stjórnarformanns 
Kviku banka, hagnaðist um 220 
milljónir króna á síðasta ári, sam-
kvæmt nýbirtum ársreikningi félags-
ins, KP Capital.

Stærstur hluti hagnaðarins kemur 
til vegna söluhagnaðar upp á 189 
milljónir króna vegna sameiningar 
Kviku og Virðingar, sem gekk endan-
lega í gegn í nóvember í fyrra, en 
Kristín átti um níu prósenta hlut í 
Virðingu og var stjórnarformaður 
verðbréfafyrirtækisins. Arðstekjur 
félagsins voru jafnframt rúmlega 22 

milljónir króna á árinu.
Félag Kristínar átti eignir upp á ríf-

lega 290 milljónir króna í lok síðasta 
árs og var eigið fé þess á sama tíma 
um 257 milljónir króna. Til saman-
burðar voru eignir félagsins 159 
milljónir og eigið fé 52 milljónir í 
lok árs 2016.

Kristín tók við formennsku í stjórn 
Kviku af Þorsteini Pálssyni á aðal-
fundi fjárfestingarbankans í mars 
síðastliðnum en Þorsteinn hafði 
verið stjórnarformaður bankans og 
forvera hans, MP banka, frá árinu 
2011. – kij

190 milljóna króna 
söluhagnaður Kristínar

Kristín Pétursdóttir, stjórnarformaður Kviku.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 

Nitur, sem seldi Ölgerðinni 
höfuðstöðvar sínar að Grjót-
háls 7-10 í fyrra, bókfærði 

1,6 milljarða króna söluhagnað það 
ár. Miðað við sjóðstreymisyfirlit 
má ætla að söluverðið hafi verið í 
kringum 1,9 milljarða króna. Félagið 
er í eigu Hilmars Þórs Kristinssonar 
og Hollendingsins Bernhards Jakobs 
Stickler.

Fasteignakaupin voru greidd 
með reiðufé og 5,75 prósenta hlut í 
Ölgerðinni sem bókfærður var á 565 
milljónir króna hjá Nitri. Fram hefur 
komið í fjölmiðlum að samhliða 
kaupunum hafi Ölgerðin hækkað 
hlutafé um 1,6 milljarða króna og 
lækkað skuldir.

Ölgerðin missti húsnæði sitt í 
uppgjöri við viðskiptabanka sinn 
árið 2010. Auður I, framtakssjóður 
sem þá var í rekstri Virðingar og nú 
Kviku, átti kauprétt að húsnæðinu 
og áframseldi það til Hilmars Þórs 
og Sticklers.

Nitur kom með 661 milljón króna 

til landsins í gegnum fjárfestingaleið 
Seðlabankans, eins og fram hefur 
komið í Markaðnum. Fyrirtækið 
hefur einkum fjárfest í fasteignum.

Eignir Niturs námu þremur millj-
örðum króna árið 2017 og jukust um 

1,3 milljarða króna á milli ára. Eigið 
fé var 1,5 milljarðar króna við árslok 
en árið 2016 var það neikvætt um 79 
milljónir króna. Fyrirtækið hagnað-
ist um 1,6 milljarða í fyrra en tapaði 
63 milljónum króna árið áður. – hvj

Nitur hagnaðist um 1,6 milljarða króna 
við sölu á fasteign til Ölgerðarinnar 

Ölgerðin missti húsnæðið 2010 í fjármálahruninu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hagnaður fjárfestingarfélags Gísla 
Haukssonar, annars stofnenda 
GAMMA, jókst um 66 milljónir 
króna á milli ára og var 84 milljónir 
króna árið 2017. Mestu skiptir að 
arðgreiðslur til Ægis Invest jukust úr 
34 milljónum í 99 milljónir króna. 
GAMMA, sem Gísli á þriðjungshlut 
í, greiddi hluthöfum 300 milljónir 
króna í arð fyrir rekstrarárið 2016 
en mun ekki greiða arð fyrir árið 
2017.

Listmunir í eigu Ægis Invest voru 
metnir á 98 milljónir króna í bókum 
félagsins við árslok og eru bókfærðir 
á kostnaðarvirði. Eiginfjárhlutfall 
fjárfestingafélagsins jókst úr 27 pró-
sentum árið 2016 í 37 prósent árið 
2017. Eigið fé fyrirtækisins jókst 
um 84 milljónir króna á milli ára og 

nam 148 milljónum króna við árs-
lok. Eignir Ægis Invest námu 428 
milljónum króna í fyrra og jukust 
um 156 milljónir króna. Fjárfest-
ingafélagið keypti hlutabréf fyrir 75 
milljónir króna í fyrra og jókst bók-
fært virði hlutabréfa sem því nemur 
í 131 milljón króna. Um er að ræða 
fjögur félög, þar á meðal eignarhlut í 
GAMMA. Kvika vinnur að kaupum á 
GAMMA fyrir allt að 3,75 milljarða 
króna. – hvj

Félag Gísla Haukssonar 
hagnast um 84 milljónir

Gísli Hauksson, 
annar stofnenda 
GAMMA.

Stendur undir nafniStendur undir nafni

Lífeyrissjóður verkfræðinga 
(Lífsverk) hefur fært eignir 
að andvirði í kringum 15 
milljarða króna, sem hafa 
verið í virkri stýringu hjá 

Íslenskum verðbréfum (ÍV), yfir 
til eignastýringar Kviku banka. 
Gengið var frá samkomulagi þess 
efnis undir lok síðustu viku, sam-
kvæmt heimildum Markaðarins. 
Ármann Þorvaldsson, forstjóri 
Kviku banka, sagðist í samtali við 
Markaðinn ekki geta tjáð sig um 
málið.

Lífsverk, en hrein eign lífeyris-
sjóðsins nam samtals rúmlega 80 
milljörðum króna í árslok 2017, er 
á meðal hluthafa í báðum fjármála-
fyrirtækjunum og fer sjóðurinn með 
um 3,2 prósenta hlut í Íslenskum 
verðbréfum. Þá er Lífsverk sjöundi 
stærsti einstaki eigandi Kviku 
banka með tæplega þriggja pró-
senta eignar hlut en sjóðurinn kom 
fyrst inn í hluthafahóp fjárfestingar-
bankans fyrir liðlega ári.

Eignir í stýringu hjá Íslenskum 
verðbréfum voru um 117 milljarðar 
í árslok 2017, að því er fram kemur 
í síðasta birta ársreikningi félagsins. 
Þær eignir sem Lífeyrissjóður verk-
fræðinga hefur nú flutt yfir í eigna-
stýringu til Kviku banka voru því 
talsverður hluti af heildareignum 
sem ÍV er með í stýringu. Þá hefur 

Lífsverk einnig verið með nokkra 
milljarða í sjóðum í stýringu hjá 
Íslenskum verðbréfum.

Heildartekjur Íslenskra verð-
bréfa námu rúmlega 700 milljónum 
í fyrra og drógust lítillega saman á 
milli ára. Þá var tæplega 36 milljóna 
króna tap á rekstrinum borið saman 
við hagnað upp á 116 milljónir á 
árinu 2016. Stærstu hluthafar ÍV, 
hver um sig með 9,99 prósenta hlut, 
eru Stapi lífeyrissjóður, Brú lífeyris-
sjóður, Lífeyrissjóður starfsmanna 
Akureyrarbæjar, Kaldbakur, sem er í 
eigu Samherja, KEA, og eignarhalds-
félagið Maritimus Investors, sem er 
í eigu Sigurðar Arngrímssonar fjár-
festis.

Félagið hefur á síðustu mánuðum, 

samkvæmt heimildum Markaðar-
ins, átt í óformlegum samskiptum 
við hluthafa og stjórnendur ýmissa 
verðbréfa- og sjóðastýringarfyrir-
tækja í því skyni að kanna áhuga á 
mögulegri sameiningu. Þær viðræð-
ur hafa hins vegar enn engu skilað.

Með 400 milljarða í stýringu
Heildareignir í stýringu hjá Kviku 
hafa aukist mjög á síðustu misserum 
í kjölfar kaupa bankans á Virðingu 
og Öldu sjóðum og voru um mitt 
þetta ár um 270 milljarðar. Gangi 
fyrirhuguð kaup fjárfestingarbank-
ans á GAMMA eftir, sem tilkynnt 
var um í júní síðastliðnum, verða 
eignir í stýringu Kviku og rekstrar-
félaga í eigu bankans samtals yfir 
400 milljarðar króna. Getur kaup-
verðið numið allt að 3,75 millj-
örðum miðað við fjárhagsstöðu 
GAMMA í árslok 2017 og stöðu 
árangurstengdra þóknana sem á 
eftir að tekjufæra.

Hagnaður Kviku banka á fyrri 
árshelmingi nam 1.056 milljónum 
króna fyrir skatta og var arð-
semi eiginfjár um 18,5 prósent á 
ársgrundvelli. Stærstu hluthafar 
bankans eru VÍS, Lífeyrissjóður 
verslunarmanna, Sigurður Bolla-
son fjárfestir og hjónin Svanhildur 
Nanna Vigfúsdóttir og Guðmundur 
Örn Þórðarson. hordur@frettabladid.is  

ÍV missir 15 milljarða  
úr stýringu til Kviku 
Lífeyrissjóður verkfræðinga hefur fært allar eignir sem hann var með í virkri 
stýringu hjá Íslenskum verðbréfum yfir til Kviku. Sjóðurinn er hluthafi í báðum 
fjármálafyrirtækjunum. Eignastýring Kviku stækkað mjög síðustu misseri.

Kvika og rekstrarfélög bankans verða með yfir 400 milljarða í stýringu eftir kaupin á GAMMA. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ármann  
Þorvaldsson, 
forstjóri Kviku 
banka.

117 
milljörðum námu eignir í 

stýringu hjá ÍV í árslok 2017.
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„ÞESSI ÞJÓNUSTA 
ER BYLTING“

segir Guðmundur Kr. Jónsson, 
framkvæmdastjóri Bako Ísbergs sem 
hefur nýtt sér Flotaleigu Lykils í 4 ár. 

Bako Ísberg ehf er eitt stærsta þjónustufyrirtæki á Íslandi fyrir veitingahús, hótel, bakarí og 
mötuneyti. Til þess að geta veitt viðskiptavinum sínum úrvalsþjónustu, er Bakó Ísberg með 
fjölbreyttan flota bíla frá Lykli; allt frá litlum skutlum fyrir sölumennina upp í stóran kassabíl 
til að flytja tæki í stóreldhús.

Við finnum saman bíla sem 
henta þínum rekstri.

Lykill sér um kaup og 
rekstur bílanna.

Þú leigir bílana og nýtur 
stærðarhagkvæmni Lykils.

1
2
3

 FLOTALEIGA
Lágmarkaðu kostnað við rekstur bílaflota fyrirtækisins

Ármúla 1  I  108 Reykjavík  I  lykill.is  I  lykill@lykill.is  I  540 1700

Lykill býður fyrirtækjum hagkvæmari leið til að reka bíl en flotaleigan einfaldar allan rekstur og kemur í 

veg fyrir sveiflur í útgjöldum. Einungis þarf að huga að einni fastri mánaðarlegri greiðslu þar sem dekk, 

dekkjaskipti, þjónustuskoðanir, smurning, bifreiðagjöld, tryggingar og viðhald er innifalið. Þá losnar þú 

við alla áhættu og umstang sem fylgir því að selja bíl.

Þjónustuver Lykils minnir viðskiptavini á þegar fara skal með bílinn í þjónustuskoðanir, dekkja- og 

olíuskipti en allan þann kostnað greiðir Lykill.

Skoðaðu bíla allra bílainnflytjenda á Íslandi í stærsta 

sýningarsal landsins á lykill.is/syningarsalurinn.
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Rekstrartekjur Kortaþjónust-
unnar námu ríflega 4,5 millj-
örðum króna á síðasta ári og 

nær tvöfölduðust frá fyrra ári þegar 
þær voru tæpir 2,3 milljarðar króna, 
að því er fram kemur í ársreikningi 
færsluhirðingarfyrirtækisins fyrir 
síðasta ár.

Kortaþjónustan tapaði 1,6 millj-
örðum króna í fyrra, eins og áður 
hefur verið upplýst um, en félagið 
stóð frammi fyrir alvarlegum fjár-
hagsvanda í kjölfar greiðslustöðv-
unar breska flugfélagsins Monarch 
síðasta haust. Íslenska félagið var 
á meðal átta félaga sem sáu um 
færsluhirðingu fyrir Monarch.

Fram kemur í ársreikningnum 
að í kjölfar greiðslustöðvunar flug-
félagsins hafi óvissa ríkt um uppgjör 
á milli Kortaþjónustunnar og korta-
samsteypanna Mastercard og VISA 
en óvissan felst meðal annars í upp-

gjöri eigna sem standa á móti skuld-
um vegna færsluhirðingar Monarch. 
Er heildarfjárhæð óvissra eigna talin 
nema um 300 milljónum króna en 
í ársreikningnum er tekið fram að 
stjórnendur Kortaþjónustunnar 
hafi unnið náið með kortasam-
steypunum til þess að leysa málið.

Hafa stjórnendurnir gert „ráð-
stafanir til tryggingar þeirri óvissu 
sem kann að tengjast þessum upp-
gjörum“, eins og það er orðað, en 
gert er ráð fyrir að endanlegt upp-
gjör Kortaþjónustunnar vegna 

greiðslustöðvunar Monarch liggi 
fyrir í byrjun næsta árs.

Sem kunnugt er keyptu Kvika 
banki og hópur einkafjárfesta 
Kortaþjónustuna á eina krónu í 
fyrra og lögðu félaginu um leið til 
nærri 1.500 milljónir í nýtt hlutafé.

Eins og Markaðurinn greindi frá 
í vor gaf færsluhirðingarfyrirtækið 
út áskriftarréttindi til félaga í eigu 
annars vegar Gunnars M. Gunnars-
sonar, fyrrverandi forstöðumanns 
hugbúnaðarsviðs Kortaþjónust-
unnar, og hins vegar hjónanna 
Jóhannesar Inga Kolbeinssonar, 
fyrrverandi framkvæmdastjóra, og 
Andreu Kristínar Jónsdóttur að allt 
að fjórðungshlut í félaginu.

Er félögunum tveimur fyrst heim-
ilt að nýta réttindin þann 1. nóvem-
ber árið 2020, að því er fram kemur í 
ársreikningnum, en réttindin gilda 
til sjö ára frá útgáfu þeirra. – kij

Velta Kortaþjónustunnar tvöfaldaðist

Ba n ka sýs l a  r í k i s i n s 
krafðist þess í des-
ember í fyrra að innri 
endurskoðanda Arion 
banka yrði falið að 
gera formlega athugun 

á sölu bankans á hlut sínum í breska 
matvælaframleiðandanum Bakka-
vör. Meirihluti stjórnar bankans 
hafnaði hins vegar tillögu Kirstínar 
Þ. Flygenring, þáverandi fulltrúa 
Bankasýslunnar í stjórn bankans, 
þess efnis á fundi sínum í desember 
síðastliðnum.

Þetta er á meðal þess sem fram 
kemur í minnisblaði sem Banka-
sýsla ríkisins, sem fór þar til í febrú-
ar fyrr á þessu ári með 13 prósenta 
hlut ríkisins í Arion banka, skrifaði 
Bjarna Benediktssyni, fjármála- og 
efnahagsráðherra, þann 15. janúar 
síðastliðinn.

Í minnisblaðinu, sem Markaður-
inn fékk afhent frá fjármála- og 
efnahagsráðuneytinu á grundvelli 
upplýsingalaga, er jafnframt upplýst 
um að Guðrún Johnsen, þáverandi 
varaformaður stjórnar Arion banka, 
hafi á stjórnarfundi bankans í 
nóvem ber 2015 greitt atkvæði gegn 
sölunni í Bakkavör. Hún lagði síðan 
til á fundi stjórnar þann 14. nóvem-
ber í fyrra að gerð yrði könnun á 
söluferli eignarhlutarins. Sú tillaga 
var felld og degi síðar var Guðrúnu 
tjáð að „breytingar væru fyrirhug-
aðar á stjórn bankans og [hennar] 
aðkomu væri ekki óskað“, eins og 
það er orðað í minnisblaðinu.

Gengið var frá sölu eignarhalds-
félagsins BG12 á 45,9 prósenta hlut 
í Bakkavör í janúar árið 2016 en 
Arion banki fór með 62 prósenta 
hlut í eignarhaldsfélaginu. Aðrir 
eigendur BG12 voru aðallega líf-
eyrissjóðir, eins og til dæmis Líf-
eyrissjóður verslunarmanna sem 
átti 14,3 prósenta hlut og Gildi með 
11,6 prósenta hlut. Kaupendur að 
hlutnum voru bræðurnir Ágúst og 
Lýður Guðmundssynir, stofnendur 
Bakkavarar, en þeir áttu fyrir um 
38 prósent í matvælaframleiðand-
anum, og bandaríski vogunar-
sjóðurinn Baupost. Var kaupverðið 
ríflega 147 milljónir punda.

Þrefaldaðist í virði
Bankasýslan tekur fram í minnis-
blaðinu til ráðherra að í kjölfar 
almenns útboðs á hlutabréfum í 
Bakkavör og skráningar þeirra í 
kauphöllina í Lundúnum í nóvem-
ber í fyrra hafi komið í ljós að verð-
mæti eignarhlutar BG12 í matvæla-

framleiðandanum hafi því sem 
næst þrefaldast. Virði hlutarins hafi 
þannig, á tuttugu mánuðum, farið 
úr 147 milljónum punda í 433 millj-
ónir punda.

Bendir Bankasýslan á að ef verð-
mæti eignarhlutarins sem BG12 
seldi í janúar 2016 hefði verið það 
sama við söluna og það var við 
útboðið í nóvember 2017, þá gæti 
Arion banki hafa farið á mis við um 
19,9 milljarða króna og ríkissjóður 
orðið af um 2,6 milljörðum króna. 
Það er, að sögn Bankasýslunnar, 
svipuð fjárhæð og talið er að ríkið 
hafi orðið af vegna sölu Landsbank-
ans á 31 prósents hlut í Borgun árið 
2014, eins og frægt er.

Að auki nefnir stofnunin að það 
sé „augljóst“ að skömmu eftir sölu 

BG12 hafi kaupendur hlutanna 
– Ágúst, Lýður og Baupost – farið 
að huga að sölu þeirra enda taki 
það um tólf mánuði að undirbúa 
almennt útboð og skráningu á 
hlutabréfum.

Í minnisblaðinu segir Bankasýsl-
an ljóst að stofnunin geti þurft að 
kalla eftir svipuðum upplýsingum 
frá Arion banka og hún óskaði eftir 
í Borgunarmálinu til þess að meta 
hvort umrædd sala hafi verið í sam-
ræmi við lög sem gilda um stofnun-
ina og eigendastefnu ríkisins. Ekk-
ert varð hins vegar af því þar sem 
Kaupskil, dótturfélag Kaupþings og 
stærsti hluthafi Arion banka, ákvað 
í febrúar síðastliðnum að nýta sér 
kauprétt á 13 prósenta hlut ríkisins í 
bankanum en með sölunni fór ríkið 
endanlega út úr hluthafahópnum.

Ekki ljóst hver stýrði ferlinu
Þá er tekið fram í minnisblaðinu að 
Bankasýslunni hafi þótt nauðsyn-

legt að spyrja stjórnendur Arion 
banka nánar um söluna í Bakkavör 
á fundi vegna fjórðungsuppgjörs 
bankans um miðjan nóvember í 
fyrra. „Gat Arion ekki svarað spurn-
ingum um hvert söluandvirði hlut-
anna hafi verið miðað við undir-
liggjandi rekstrarhagnað,“ segir í 
minnisblaðinu.

„Þá var ekki ljóst hvort að BG12 
eða Bakkavör hafi stýrt söluferlinu á 
hlut BG12 í Bakkavör, en ferlinu var 
stýrt af fjárfestingarbanka sem um 
langt skeið hefur verið nátengdur 
Bakkavör og er því vel kunn-
ugur stjórnendum félagsins,“ segir 
Bankasýslan og á þar við breska 
bankann Barclays.

„Þá er alls ekki ljóst hversu opið 
ferlið var. Má segja að frá sjónar-
hóli Bankasýslunnar vakni upp 
sömu spurningar og í Borgunarmál-
inu,“ segir í umræddu minnisblaði 
Bankasýslunnar.

Á meðal þeirra upplýsinga sem 

Bankasýslan segist mögulega þurfa 
að kalla eftir er hver hafi haft for-
ræði yfir sölu eignarhlutanna, það 
er Arion, BG12 eða Bakkavör, hver 
hafi valið fjárfestingarbanka til að 
stýra söluferlinu og hvers vegna slík 
söluaðferð á eignarhlutnum hafi 
orðið fyrir valinu í stað almenns 
útboðs á hlutnum og skráningar.

Eins segist stofnunin vilja fá upp-
lýsingar um hverjum hafi verið gef-
inn kostur á því að bjóða í eignar-
hlutinn, hve margir hafi tekið þátt 
í söluferlinu á mismunandi stigum 
þess, hvaða verðmat hafi verið lagt 
til grundvallar því að boði endan-
legra kaupenda hafi verið tekið og 
loks hvort aðrir þættir hafi haft áhrif 
á það að tilboð kaupenda hafi verið 
tekið.

Vildi rannsaka sölu Arion í Bakkavör
Meirihluti stjórnar Arion hafnaði tillögu fulltrúa Bankasýslunnar um að sala bankans á hlut sínum í Bakkavör yrði rannsökuð. Tillaga 
þáverandi varaformanns svipaðs efnis einnig felld. Bankasýslan segir sömu spurningar hafa vaknað við söluna og í Borgunarmálinu.

Eignarhaldsfélagið BG12, sem Arion banki átti 62 prósenta hlut í, seldi 45,9 prósenta hlut sinn í Bakkavör í ársbyrjun 2016.   FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Hörður  Ægisson
hordur@frettabladid.is
Kristinn Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

2,6
milljarðar króna er fjár-

hæðin sem Bankasýslan telur 

að ríkissjóður hafi farið á 

mis við vegna sölu Arion 

banka á óbeinum hlut sínum 

í Bakkavör.

Ágúst  
Guðmundsson.

Lýður  
Guðmundsson.

Advania keypti fyrr í mánuð-
inum allt hlutafé í Wise 
fyrir um 1.050 milljónir 

króna, að því er fram kemur í til-
kynningu sem seljandinn, Akva 
Group, sendi norsku kauphöllinni. 
Nokkrir stjórnendur Wise eiga rétt 
á bónusgreiðslum upp á samanlagt 
20 milljónir króna þegar kaupin 
ganga endanlega í gegn.

Advania mun greiða Akva 799 
milljónir króna í reiðufé og þá 
hyggst Akva lána félaginu 250 
milljónir króna. Kaupin bíða sam-
þykkis Samkeppniseftirlitsins en 
gert er ráð fyrir að þau gangi í gegn 
á fjórða fjórðungi síðasta árs eða 
fyrsta fjórðungi næsta árs.

Íslenska hugbúnaðarfyrirtækið 
tilkynnti um kaupin í byrjun 
mánaðarins en í tilkynningunni 

kom ekki fram hvert kaupverðið 
væri. Norræni fjárfestingarbankinn 
Beringer Finance var ráðgjafi Akva 
Group í viðskiptunum.

Wise selur Microsoft Dynamics 
NAV bókhalds- og viðskipta-
hugbúnaðinn og hefur sérhæft 
sig í lausnum fyrir meðal annars 
sveitarfélög og sjávarútveg. Félagið 
hagnaðist um ríflega 94 milljónir 
króna á síðasta ári og var velta þess 
á sama tíma um 1.479 milljónir 
króna. – kij

Advania keypti Wise fyrir 
1.050 milljónir króna

Ægir Már 
Þórisson, forstjóri 
Advania á Íslandi.

Bjögvin Skúli 
Sigurðsson,  
forstjóri Korta-
þjónustunnar.

                                                                       Við sölu BG12 Við hlutafjárútboð 
 í janúar 2016 í nóvember 2017
Söluandvirði hlutar BG12 147,0 160,7
Seldur hlutur 45,9% 17,0%
Markaðsvirði Bakkavarar 320,1 943,0
Markaðsvirði selds hlutar BG12 147,0 433,1

✿   Verðmæti eignarhlutar BG12 í Bakkavör 
 Í milljónum punda 
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Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6  Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5  Sími 515 7050 volvocars.is

ALLT SEM ÞÚ ÞARFT.  ENGU OFAUKIÐ.

Það eru breyttir tímar. Meira er ekki lengur allt.

Volvo XC40 hefur allt sem þú þarft. Engu er ofaukið. 

Framúrstefnuleg hönnunin og nýstárleg tæknin gera þennan jeppa alveg einstakan. 

Hann hefur verið valinn Bíll ársins í Evrópu 2018 og fengið fimm stjörnur

í árekstraprófunum Euro NCAP.

Komdu og sjáðu hann í glænýjum sýningarsal Volvo að Bíldshöfða 6.

Volvo XC40 D4 190 hestöfl AWD sjálfskiptur

Verð frá 5.990.000 kr.

MADE BY SWEDEN

NÝR VOLVO XC40



Helgi Vífill  
Júlíusson 
helgivifill@frettabladid.is

Ég var með hugmyndina 
mótaða þegar starfs-
maður Stefnis hringdi í 
mig sama dag og gengið 
var frá kaupum á Festi. 
Hann vildi athuga 

hvort ég hefði áhuga á að vinna að 
þessu verkefni með þeim. Ég vissi 
nákvæmlega hvað ég vildi gera 
með Krónuna, ELKO, Intersport og 
fasteignafélagið og fékk hluthafana 
með mér til að fara þá leið,“ segir 
Jón Björnsson sem var forstjóri 
Festar á árunum 2014 til 2018 en 
gegnir nú stjórnarformennsku í 
Krónunni.

Sjóður á vegum Stefnis, sjóðsstýr-
ingar í eigu Arion banka, og einka-
fjárfestar keyptu Festi árið 2013 af 
Norvik, eignarhaldsfélagi í eigu fjöl-
skyldu Jóns Helga Guðmundssonar, 
sem rekur meðal annars BYKO. 
Samkvæmt ársreikningi sjóðsins 
SFV var kaupverðið 8,8 milljarðar 
króna. Fimm árum seinna var það 
selt fyrir 23,2 milljarða króna til N1 
eftir að hafa greitt hluthöfum 1,5 
milljarða króna í arð. Þeir fengu því 
fjárfestinguna 2,8 sinnum til baka. 
Á meðal einkafjárfesta voru Hregg-
viður Jónsson, aðaleigandi Veritas 
Capital, Þórður Már Jóhannesson 
fjárfestir og Guðmundur Ásgeirsson 
í Nesskipum.

„Fæðingin var ógnarlöng. 
Áreiðanleikakönnun var fram-
kvæmd sumarið 2013. Því næst 
tekur Samkeppniseftirlitið kaupin 
til skoðunar og lýkur sinni vinnu í 
nóvember. Þá voru að koma jól og 
það er óæskilegt að taka við rekstri 
smásölufyrirtækis um það leyti 
því stjórnendur og starfsfólk þurfa 
þá að einblína á söluna um hátíð-
arnar. Nýir eigendur hefðu truflað 
þá vinnu. Við tókum því við fyrir-
tækinu í mars 2014.“

Fjárfestarnir fengu býsna góða 
ávöxtun á sitt fé.

„Engu að síður töldu ýmsir á þeim 
tíma að seljandinn hefði fengið ansi 
gott verð fyrir fyrirtækið. Það sem 
kemur saman er að tímasetning 
kaupanna var góð, planið gott og 
fyrirtækin sterk.“

Trúir ekki á miðstýringu
Hvaða sýn hafðir þú á rekstur fyrir-
tækjanna?

„Fyrirtækið var vel rekið með 
góðum gildum. Ég trúi hins vegar 
ekki á miðstýringu í rekstri fyrir-
tækja. Sparnaðurinn sem af henni 
hlýst nær ekki að vega upp á móti 
tapinu sem skapast þegar það 
skortir dýnamík. Ég vildi að fyrir-
tækin fengju meira sjálfstæði til að 
geta blómstrað. Vörur, mannauður 
og viðskiptavinir verða að mynda 

eina heild og það er ekki hægt að 
slíta neinn þessara þátta frá hinum. 
Það er leikskipulag sem ég trúi á og 
við innleiddum.

Í öðru lagi var ákveðið að gera 
vel það sem við kunnum og hætta 
því sem við kunnum ekki. Við 
hættum að reka íþróttavöruversl-
unina Inter sport og auglýsinga-
stofuna Expo. Í fasteignasafninu 
voru fasteignir sem ekki tengdust 
smásölu og þær voru seldar. Eftir 
stóð móður félag sem var sérhæft á 
þremur mörkuðum; dagvörumark-
aði, raftækja- og heimilisvörumark-
aði og rekstri fasteigna í smásölu.

Hafin var vinna við að einfalda 
reksturinn í dagvörunni. Öllum 
nema einni Nótatúnsverslun var 

Vissi nákvæmlega   
hvað gera skyldi

Jón Björnsson segir að það hafi verið mikilvægt í umskiptum á rekstri Festar að þátttakendur voru meðvitaðir um að breytingar taka tíma. Þær gerast ekki á hálfu             

Jón Björnsson leiddi vel heppnaða umbreytingu á rekstri Festar sem meðal ann-
ars rekur Krónuna. Fjárfestar fengu góða ávöxtun þegar félagið var selt til N1. Í 
umbreytingunni skiptu fjórir þættir sköpum en meðal annars var fjárfest fyrir 
700-800 milljónir í rekstrinum á hverju ári. Matvöruverslanir eiga í harðri sam-
keppni við veitingahús. Ferðamenn versluðu lítið hjá Festi árin 2014 og 2015.

„Við gerum 
okkar plön með 

bankanum“
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KYNNINGARBLAÐ

Það tók sautján klukku-
stundir að matbúa og 
grilla stærsta grillborgara 
Íslandssögunnar. Útkom-
an var tæplega átján 
kílóa hamborgari sem 
grindvíski grillkóngurinn 
Alfreð Fannar Björnsson 
segir þann besta sem 
hann hefur smakkað. ➛4
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IKEA hefur bætt við alls kyns vörum undanfarið sem geta gert lífið í eldhúsinu auðveldara, einfaldara og þægilegra. MYND/EYÞÓR

Allir geta skapað  
sér draumaeldhús
IKEA vill að allir geti skapað sér sitt eigið draumaeldhús, sama hvernig fólk 
býr eða hversu mikið það hefur á milli handanna. Á morgun kemur út nýr og 
glæsilegur eldhúsbæklingur, stútfullur af spennandi möguleikum.  ➛2

Komið í allar  
helstu verslanir

Íslenskt tískutímarit



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

Umsjónarmenn efnis: 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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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,  

Þegar kemur að þróun vöru-
úrvals lætur IKEA ekki sitt 
eftir liggja. Von er á nýjum 

og glæsilegum eldhúsbæklingi 
á morgun þar sem hægt er að fá 
sýnishorn af nýjungum og fjöl-
breyttu úrvali af eldhússkápum, 
framhliðum, blöndunar- og heim-
ilistækjum, svo eitthvað sé nefnt,“ 
segir Birna Magnea Bogadóttir, 
sölustjóri í eldhúsdeild IKEA. „Í 
bæklingnum má glögglega sjá að 
mikil áhersla er lögð á gæði, skipu-
lag og nýtingu á plássi.“

Úrvalið byggt á  
óskum viðskiptavina
Birna útskýrir að hugmyndafræði 
IKEA sé að gera daglegt líf þægilegra 
fyrir sem flesta og því sé úrvalið 
byggt á kröfum viðskiptavina. 
„Hvort sem fólk heillast meira af 
sígildum og rómantískum stíl eða 
nútímalegu og stílhreinu útliti geta 
allir fundið eitthvað við sitt hæfi 
– og á verði sem hentar flestum,“ 
segir hún. „Eldhús eru ólík og kröfur 
fólks misjafnar.“ Birna nefnir sem 
dæmi að bakaraofnar séu ekki sjálf-
sagðir í ýmsum löndum, en íslensk 
matarhefð krefjist þess að eldhúsið 
sé útbúið góðum ofni. Þess vegna 
leggi IKEA á Íslandi mikla áherslu á 
hágæða ofna og fleiri heimilistæki 
sem fylgi nútímakröfum viðskipta-
vina. „Þessa dagana bætast einmitt 
ofnar, örbylgjuofnar og háfar í stíl 
við eldhúsúrval IKEA,“ segir Birna.

Sniðið að rýminu
„Heimilin eru að breytast, fólk býr í 
smærra rými og deilir jafnvel plássi, 
svo að gott skipulag er nauðsynlegt á 
öllu heimilinu, ekki síst í eldhúsinu,“ 
segir Birna. „METOD eldhúslínan 
er grunnurinn í eldhúsinnréttingu 
IKEA og er hönnuð til að passa í 
hvaða eldhús sem er. Boðið er upp 
á skápa í öllum stærðum, sem gera 
fólki kleift að sníða eldhúsið að arki-
tektúr heimilisins.

Línan passar bæði í lítil og stór 
eldhús og jafnvel óvenjuleg eldhús, 
eins og þau sem eru byggð undir 
súð. METOD línan nýtir ekki bara 
rýmið vel heldur geta viðskiptavinir 
valið úr fjölbreyttu úrvali af hurðum 
og framhliðum, ásamt höldum og 
hnúðum, til að innrétta eldhúsið 
fullkomlega eftir sínum smekk,“ 
segir Birna. „Möguleikarnir eru í 
raun endalausir og ef fólk vill breyta 
til síðar þá má einfaldlega skipta um 
framhliðar á METOD skápunum eða 
höldur á framhliðum. Smáatriði geta 
gjörbreytt eldhúsinu.“

Betra flæði í eldhúsinu
„Í eldhúsbæklingnum má finna 
snjallar nýjar línur sem færa eldhús-
inu betra vinnuflæði, til dæmis opnar 
hirslueiningar frá TORNVIKEN, 
sem veita góða yfirsýn og auðvelda 
aðgengi. Það bætist líka í úrvalið 
af skipulagsvörum sem eru í anda 
stóreldhúsa á veitingastöðum,“ segir 
Birna. „Línan heitir KUNGSFORS 

og nýtir hvern kima í eldhúsinu, án 
þess að taka dýrmætt borðpláss. Hún 
hentar í eldhús af öllum stærðum og 
einfaldar eldamennskuna til muna.“

Gott fyrir umhverfið og veskið
Fólk er sífellt meðvitaðra um 
umhverfi sitt og IKEA tekur virkan 
þátt í að stuðla að sjálfbærara heim-
ilislífi. „IKEA hefur til dæmis byrjað 
að nota endurunnið hráefni til að 
hafa jákvæð áhrif á jörðina,“ segir 
Birna. „Til að mynda eru KUNGS-
BACKA eldhúsframhliðar úr endur-
unnum við sem er klæddur plast-
filmu úr endurunnum plastflöskum 
en KUNGSBACKA hlaut á dögunum 
hin virtu alþjóðlegu hönnunar-
verðlaun Red Dot. Annað dæmi um 
vistvænar eldhúsvörur IKEA er fjöl-
breytt úrval af blöndunartækjum, 
en öll blöndunartækin eru með 
búnaði sem dregur úr vatnsnotkun 
um allt að 40% án þess að draga úr 
þrýstingi,“ segir Birna að lokum. 
„Það er bæði umhverfisvænna og 
sparar peninga.“

Smáatriði geta gjörbreytt húsgögnum. Leðurhöldur gefa 
þessum skáp óhefðbundið yfirbragð.

KUNGSBACKA eldhúsframhliðin hlaut hin virtu alþjóðlegu hönnunarverðlaun Red Dot í flokki vöruhönnunar.

Gott skipulag gerir lífið auðveldara og er mikilvægt á öllu heimilinu, ekki síst í eldhúsinu.

KUNGSFORS línan nýtir hvern kima í eldhúsinu án þess 
að taka dýrmætt borðpláss og hentar í öll eldhús.

Hvort sem fólk 
heillast meira af 

sígildum og róman-
tískum stíl eða nútíma-
legu og stílhreinu útliti 
geta allir fundið eitthvað 
við sitt hæfi.

VADHOLMA eldhúshirslurnar færa heimilinu náttúrulegan hlýleika og hefðbund-
ið útlit með hillum úr bæsuðum askspæni og eldhúseyju með viðarborðplötu.
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Við Atli Kolbeinn Atlason, 
vinur minn og matreiðslu-
maður, fengum þessa hug-

mynd á þriðjudegi og þar sem Atli 
lætur verkin tala var strax drifið í 
að útvega kjöt, hamborgarabrauð 
og annað hráefni í þennan stærsta 
grillaða hamborgara landsins,“ 
segir Alfreð sem fékk einnig lánað 
aukagrill frá Weber til verksins.

Í hamborgarann var öllu því fín-
asta tjaldað til enda átti útkoman 
að verða sú girnilegasta og bragð-
besta hingað til.

„Við fengum átta kíló af nauta-
hakki með 20 prósenta fituinni-
haldi frá Kjötkompaní, bættum út í 
það átta eggjum og 100 grömmum 
af hveiti til að binda það saman 
og hnoðuðum í höndum. Við 
ákváðum að hafa borgarann þre-
faldan og krydduðum kjötið með 
tveimur staukum af kryddinu 
Grillmeistarinn frá Príma, en alls 
tók um klukkutíma að grilla buffin 
á kolagrillunum,“ útskýrir Alfreð 
og tveggja manna tak var að snúa 

stærsta borgara landsins á grillinu.
„Sósan var heimatilbúið lostæti 

og undir töfrasprotann fóru 1.800 
grömm af Hellman’s mæjónesi, 
stór krukka af pikkles, hálfur 
hótellaukur og hálf krukka af 
Dijon-sinnepi, allt smakkað til með 
salti og pipar.“

Þeir Alfreð og Atli grilluðu einnig 
3.150 grömm af þykku beikoni, 
skáru niður tuttugu tómata, fjóra 
hótellauka, þrjár dósir af súrum 
gúrkum og sex potta af Lambhaga-
salati til að hafa sem meðlæti á 
þennan tröllaukna grillborgara.

„Gæðabakstur hljóp undir bagga 
með risastór hamborgabrauðin 
sem voru bökuð þannig að neðsta 
brauðið var þyngst og stærst til að 
bera þyngdina, en svo urðu brauðin 
léttari eftir því sem þau nálguðust 
toppinn,“ útskýrir Alfreð, himin-
sæll með árangurinn.

„Þetta var einn sá allra besti 
hamborgari sem við Atli höfum 
smakkað enda var allt hráefni í 
hæsta gæðaflokki.“

Áhugasamur um eld og grill
Til að tryggja að grillborgarinn 
yrði örugglega sá stærsti leituðu 
Alfreð og Atli logandi ljósi að 
stærsta hamborgara Íslands hingað 
til og fundu einn stæðilegan sem 
Tommaborgarar steiktu á Kótilett-
unni árið 2013.

„Af myndum að dæma var okkar 
borgari miklu stærri enda not-
uðum við átta kíló af kjöti á móti 
þremur hjá Tommaborgurum,“ 
segir Alfreð sem er menntaður bíla-
málari en með brennandi áhuga á 
grillmennsku.

„Mér hefur reyndar verið boðin 
vinna í eldhúsi en held að ég njóti 
eldamennskunnar betur sem 
áhugamáls. Ég hef alltaf haft mikinn 
áhuga á eldi og fannst alltaf svo 
gaman í ferðalögum æskunnar með 
mömmu og pabba þar sem útilegu-
maturinn var grillaður. Ég keypti 
mér því reykofn fyrir þremur árum 
og fór að grúska við að reykja nauta-
rif, rifið svínakjöt og fleira góðgæti, 
en þá er allt hægeldað í djúpu grilli,“ 
segir Alfreð sem er með fjögur grill á 
pallinum og tvö í skúrnum.

„Safnið samanstendur af 
reykofni, kolagrilli, gasgrilli og 
rafmagnsgrilli, sem er svipað og 
gasgrill en gengur fyrir rafmagni. 
Ég bauð fólki í mat eitt kvöldið og 
gerði blinda tilraun á bragðmun 
af þessum mismunandi grillum. 

Grilluðu 18 kílóa hamborgara
Það tók 17 tíma að matbúa stærsta grillborgara Íslands. Útkoman var 17,545 kílóa hamborgari 
sem grindvíski grillkóngurinn Alfreð Fannar Björnsson segir þann besta sem hann hefur smakkað.

Alfreð og Atli skiptu átta kílóum 
nautahakks í þrjú risastór buff sem 
þeir grilluðu á kolagrillum. Tvo 
stauka af kryddi þurfti á borgarana 
sem voru tveggja manna tak að 
snúa við á grillinu, eins og sjá má á 
umfanginu. Tilbúinn hefði ham-
borgarinn dugað til að seðja sextíu 
svanga munna.

Alfreð er bílamálari og Atli yfirkokkur hjá Dögum á Reykjanesi. Hér halda þeir á glæstum stærsta grillborgara landsins. 

Kolagrillið bar af á meðan lítill sem 
enginn munur var á gas- og raf-
magnsgrillinu. Sjálfur er ég hrifn-
astur af kolagrilluðum mat. Það er 
mikil stemning að grilla á kolum 
og bragðið er ómótstæðilegt,“ segir 
Alfreð sem hefur gert tilraunir með 
súpur, pottrétti og vöfflur á grillinu 
með góðum árangri.

Sextíu manna hamborgari
Stærsti grillborgari landsins vó 17 
kíló og 545 grömm.

„Við settum okkur tuttugu kílóa 

viðmið og hefði vel verið hægt að 
troða í hann meiru en við vildum 
að hann liti girnilega út, væri 
ferskur og undur bragðgóður. Ef 
miðað er við að hver maður borði 
300 grömm af hamborgara hefði 
þessi dugað fyrir sextíu manns, 
en við vorum einir sem settumst 
að borði og vorum þó hálfsaddir 
af spenningi við matreiðsluna. 
Borgarinn fór þó ekki til spillis, 
við átum strax þriggja kílóa sneið, 
okkar skerf daginn eftir og enn eru 
til afgangar,“ segir Alfreð sem hefur 

trú á að risavaxinn borgarinn eigi 
eftir að espa menn upp í að toppa 
þá Atla.

„Sjálfir ætlum við að gera enn 
betur næsta sumar og toppa okkur 
sjálfa, ef ekki aðra, með skemmti-
legum matarútfærslum. Þetta er svo 
gaman!“

Hægt er að fylgjast með meistara-
töktum Alfreðs á Snapchat 
undir Alli-tralli og á Instagram undir 
BBQKongurinn.

BÍLABLAÐ FRÉTTABLAÐSINS
Mest lesna bílablað landsins kemur næst út 

þriðjudaginn 2. október næstkomandi.  

Ritstjóri blaðsins er Finnur Thorlacius sem er 
bílaáhugamaður af lífi og sál.

Umsjón auglýsinga:
 Atli Bergmann  atlib@ frettabladid .is  sími 512 5457
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Guðmundur Ingi Hauksson er framkvæmdastjóri Stólpa. Nýverið fagnaði Stólpi þrjátíu ára afmæli sínu en bókhaldshugbúnaðurinn er einn sá allra vinsælasti á Íslandi. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Áreiðanlegt  
bókhalds- og 
upplýsingakerfi
Stólpi er sveigjanlegt og traust 
bókhalds- og upplýsingakerfi. 
Það veitir gott, heildstætt yfirlit 
um rekstur og fjárhag fyrirtækja, 
og heldur vel utan um allt frá 
daglegri verkefnastöðu starfs-
manna yfir í árlegt yfirlit um 
fjárhagsstöðu rekstrarins. ➛2

Endurskoðun 
& bókhald
KYNNINGARBLAÐ



Stólpi samanstendur af fjöl-
mörgum einingum sem 
vinna saman sem ein heild,“ 

útskýrir Guðmundur Ingi Hauks-
son, framkvæmdastjóri Stólpa. 
„Því er auðvelt að velja kerfisein-
ingar sem henta flestum atvinnu-
greinum en vinna saman sem ein 
heildstæð lausn. Með því hafa 
stjórnendur ítarlegt yfirlit á einum 
stað yfir allan sinn rekstur.“

Grunnþarfir og sérlausnir
„Grunnkerfi Stólpa uppfylla ein-
földustu þarfir fyrirtækja,“ upplýsir 
Guðmundur um grunnkerfin sem 
samanstanda af fullbúnu fjárhags-
kerfi, lánardrottna- og skuldu-
nautakerfi, og sölukerfi. „Sérstaða 
og styrkleiki Stólpa felst í því að 
kerfið getur bætt við sig fjölda 
aukakerfa sem vinna öll saman 
með grunnkerfunum og er heildar-
lausn fyrir flestar gerðir fyrirtækja.“

Dæmi um einfaldleika ólíkra 
kerfiseininga Stólpa er öflugt sam-
spil verkbókhalds, stimpilklukku, 
launakerfis og sölukerfis sem 
vinna saman sem ein heild og gefa 
nákvæmt yfirlit yfir hvert einasta 
verk og starfsmann.

„Starfsmenn skrá sína dag-
legu mætingu í Stólpa og í hvaða 
verkefnum þeir unnu í yfir daginn. 
Á sama tíma er skráð hvaða tæki 
eða efni voru notuð í verkið, þar 
sem það á við. Framkvæmdastjóri 
hefur því á hverjum tíma heild-
stætt yfirlit yfir hversu mikið hefur 
verið skráð í hvert verkefni, ásamt 
yfirliti yfir kostnað, útsöluverð og 
framlegð verksins á hverjum tíma,“ 
útskýrir Guðmundur.

Þegar kemur að því að reikn-
ingsfæra verkið útbýr kerfi Stólpa 
sölureikning sem senda má við-
skiptavinum, með hefðbundnum 
eða rafrænum hætti.

„Tímaskráningar starfsmanna 
færast sjálfkrafa í launakerfið sem 
reiknar laun þeirra í samræmi við 
vinnuframlag og mætingarreglur. 
Þannig heldur kerfið utan um hve-
nær starfsmaður vinnur dagvinnu 
eða yfirvinnu en einnig hvort 
verkkaupi greiði fyrir dagvinnu 
eða yfirvinnu, þótt slíkt þurfi ekki 
endilega að fara saman,“ segir 
Guðmundur um sveigjanlegt kerfi 
Stólpa sem hentar jafnt stórum 
sem smáum aðilum.

„Tíma- og verkskráningar starfs-
manna geta farið fram eftir fjöl-
mörgum leiðum, allt eftir því hvað 
passar hverju og einu fyrirtæki. 
Þær geta til dæmis farið fram með 
beinni skráningu úr snjallsíma 
eða með því að skanna strika-
merki á verkbeiðni. Möguleikarnir 
eru margvíslegir, enda eru þarfir 
fyrirtækja ólíkar og kalla á ólíkar 
skráningarleiðir. Allt skilar það sér 
þó að lokum í einu heildstæðu yfir-
liti yfir reksturinn á hverjum tíma.“

Ódýrt en öflugt kerfi í skýinu
Grunnpakki Stólpa kostar 7.320 
krónur á mánuði og er virðisauka-
skattur innifalinn. Í grunnpakkan-
um er þjálfun starfsmanna, hýsing 
kerfisins, dagleg afritun gagna og 
sjálfvirkar uppfærslur.

„Við erum stolt af því að þótt 
kerfið sé öflugur og góður kostur 
fyrir kröfuharða viðskiptavini er 
það ódýrt í samanburði við sam-
bærileg kerfi,“ segir Guðmundur 
um Stólpa sem er eitt vinsælasta 
bókhalds- og upplýsingakerfi 
landsins og hefur verið í daglegri 
þróun í yfir þrjátíu ár. „Það gefur 
okkur kost á að lækka verðið til 
notenda.“

Greining á daglegum rekstri
Stólpi er Windows-kerfi sem býður 
notendum upp á fjölmarga mögu-
leika. Einfalt er að færa gögn yfir í 
Excel til frekari úrvinnslu eða nýta 
þær fjölmörgu skýrslur sem kerfið 
býður upp á.

„Sem dæmi um öfluga greining 
á rekstri má nefna ABC-greiningu 
Stólpa á viðskiptavinum eða 

vörum. Með henni er einfalt að 
sjá hvaða viðskiptavinir eða vörur 
skila mestri framlegð til fyrir-
tækisins á hverjum tíma,“ útskýrir 
Guðmundur.

Stólpi býður einnig upp á lif-
andi tengingar við Power BI, sem 
er mjög öflugur hugbúnaður frá 
Microsoft.

„Það gefur hvaða stjórnanda 
sem er ótæmandi möguleika á að 
fylgjast myndrænt með daglegum 
rekstri, hvort sem gögn eru tekin 
saman í tölulega eða myndræna 
samantekt. Stjórnandi getur þann-
ig komið sér upp sjálfvirku stjórn-

borði sem sýnir með einföldum og 
sjálfvirkum hætti hvernig rekstur 
hans þróast á hverjum tíma.“

Hröð þróun
Hugbúnaðurinn Stólpi kom fyrst 
út fyrir rúmum þrjátíu árum. 
Kerfið hefur verið í stöðugri þróun 
síðan og er fátt líkt með núverandi 
útgáfu og þeirri sem kom fyrst á 
markað 1984.

„Stólpi hefur tekið út mikinn 
þroska sem nýtist ólíkum og 
síbreytilegum þörfum notenda. Á 
síðustu árum hefur þróun kerfisins 
aukist talsvert enda er margt að 

breytast í umhverfi okkar sem 
opnar ný tækifæri og gerir Stólpa 
ennþá öflugri en áður,“ segir Guð-
mundur.

Með tilkomu öflugra snjallsíma 
hefur opnast stórt tækifæri fyrir 
upplýsingatæknina.

„Tímaskráningar starfsmanna 
eru nú þegar komnar í snjall-
símann og unnið er að því að fjölga 
snjallsímalausnum á næstunni. 
Rafræn og sjálfvirk samskipti eru 
stöðugt að þróast og við sjáum til 
þess að Stólpi sé ávallt í fremstu 
röð,“ segir Guðmundur.

Innan fárra ára gerir hann ráð 

fyrir að flest sem snýr að bókhalds- 
og upplýsingakerfum verði með 
öllu orðið rafrænt og að papp-
írsreikningar í gluggaumslögum 
heyri sögunni til.

„Við finnum fyrir því að við-
skiptavinir nýta sér í auknum mæli 
þau rafrænu samskipti sem kerfið 
býður upp á og sjálfvirkni kerfisins 
er alltaf að aukast. Á næstu dögum 
gefum við út nýja dagbók í fjár-
hagskerfi Stólpa og með henni 
verður allur innlestur og sjálfvirkar 
afstemmingar með mun öflugri og 
sjálfvirkari hætti en áður, sem er 
gríðarlegur tímasparnaður fyrir 
bókara.“

Hátt þjónustustig
Öflug og skilvirk þjónusta er lykil-
atriði fyrir viðskiptavini Stólpa.

„Því höfum við markvisst eflt 
þjónustu okkar og erum með 
öflugt starfslið á þjónustuborði 
sem leysir langflest viðfangsefni 
í einu símtali. Við höfum verið 
einstaklega heppin með starfs-
fólk enda er valinn maður í 
hverju sæti og hjá félaginu starfa 
meðal annars reyndir forritarar, 
kerfisfræðingar, viðurkenndir 
bókarar, rekstrarverkfræðingur og 
viðskiptafræðingar,“ segir Guð-
mundur um velgengni og góðan 
árangur Stólpa.

Stólpi er í Borgartúni 28, 4. hæð. 
Sími 512 4400. Nánari upplýsingar 
á stolpi.is.

Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442  

Hjá Stólpa starfa reyndir forritarar, kerfisfræðingar, viðurkenndir bókarar, rekstrarverkfræðingur og viðskiptasérfræðingar. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Öflugt og þrautreynt starfslið á þjónustuborði Stólpa leysir langflest viðfangsefni viðskiptavina í einu símtali.

Hér má sjá sýnishorn af möguleikum með að tengja Stólpa við Power BI.

Framhald af forsíðu ➛

Helstu kerfiseiningar Stólpa 
viðskiptahugbúnaðar

Við erum stolt af 
því að þótt kerfi 

Stólpa sé öflugur og 
góður kostur fyrir kröfu-
harða viðskiptavini er 
það ódýrt í samanburði 
við sambærileg kerfi.
Guðmundur Ingi Hauksson
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Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
Sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Microsoft Dynamics NAV         
er eitt mest selda bókhaldskerfi

landsins og fæst í
 mánaðarlegri áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúin viðskiptalausn, hýsing og afritun       
í Azure skýjaþjónustu Microsoft 

ásamt vottuðum sérlausnum Wise 
frá kr. 9.900 á mánuði. 

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launakerfi
Innheimtukerfi
Bankasamskiptakerfi
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk.

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnakerfi
Innkaupakerfi
Sölu- og birgðakerfi
Eignakerfi
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaðurBókhaldskerfi

í áskrift 

Kynntu þér málið á navaskrift.is



Endurskoðendur 
eru oft útsjónar-

samir og finna óvenju-
legar lausnir auk þess að 
hafa þurra og beitta 
kímnigáfu. 

Við hjá KPMG tökum að okkur að reikna út 
laun þinna starfsmanna, því launavinnsla er oft 
viðkvæmur og flókinn þáttur í rekstrinum. Með 
því að úthýsa launavinnslunni til okkar geta þínir 
lykilstarfsmenn einbeitt sér að kjarnastarfsemi 
fyrirtækisins.

Færsla bókhalds, gerð ársreikninga og 
skattframtala fyrir einstaklinga, einstaklinga með 
rekstur og fyrirtæki af öllum stærðum og gerðum 
er einnig hluti af okkar þjónustu.

Kynntu þér málið á kpmg.is eða hafðu samband 
við Birnu Rannversdóttur í síma 545 6082.

Einblíndu á 
það sem 
skiptir máli
Láttu fagfólk vinna verkið 
á meðan þú sinnir öðru

Endurskoðendur eru oft á 
tíðum mest spennandi og 
skemmtilegustu persónurnar í 

sjónvarpi og kvikmyndum. Þeir eru 
oft útsjónarsamir og klárir að finna 
óvenjulegar lausnir, hafa þurra og 
beitta kímnigáfu og sjá það sem 
öðrum er hulið með því að lesa 
rétt í aðstæður ekki síður en tölur 
á blaði. Og nota krafta sína bæði til 
góðs og ills. Þessir taumlausu talna-
spekingar krydda tilveruna svo um 
munar, þó einkum eftirtaldir.

Í kvikmyndinni Endurskoð-
andinn (The Accountant) leikur 
Ben Affleck stærðfræðisnillinginn 
Christian Wolff sem lætur siðferðis-
kenndina ekki stöðva sig í því að 
sökkva sér í undirheima glæpa og 
spillingar.

Framleiðendurnir (The Produc-
ers) er kvikmynd frá 1968 sem 
fjallar um óhæfa leikhúsframleið-
andann Max Bialystock og félaga 
hans, hinn stressaða og fjölhæfa 
bókhaldara Leo Bloom, sem óvart 
leggur fram snilldaráætlun um 
hvernig væri best að græða á því að 
setja upp versta söngleik í heimi 
sem kallast „Springtime for Hitler“ 
eða „ Vorar hjá Hitler“. Söngleikur 
samnefndur myndinni vann flest 

Tony-verðlaun sem hafa verið veitt 
sama verki árið 2001.

Hver man ekki eftir fastasta fasta-
gestinum á Staupasteini, honum 
Norm sem var heilsað svo fagnandi 
þegar hann kom enda hrókur alls 
fagnaðar? Hann var endurskoð-
andi að atvinnu og hlýtur að hafa 
verið afskaplega góður í sínu starfi 
því annars hefði hann verið rekinn 
fyrir löngu fyrir að hanga svona 
mikið á barnum.

Rick Moranis fór eftirminnilega 
með hlutverk endurskoðandans 
Louis Tully í fyrstu Ghostbusters- 
myndinni. Hann afrekaði að læsa 
sig út úr íbúðinni sinni, halda 
ömurlega leiðinleg partí þar sem 
hann bauð viðskiptavinum frekar 
en vinum sínum til að geta skrifað 
á sig kostnað. Og svo verður hann 
andsetinn af hyrndum djöflahundi 
frá annarri vídd sem fleiri endur-
skoðendur gætu mögulega státað af 
þegar einhver kemur korter í mið-
nætti á skattaskiladag með fullan 
poka af krumpuðum kvittunum.

Þó persóna efnafræðikennar-
ans Walters White sé mörgum 
áhorfendum sjónvarpsþáttanna 
Breaking Bad minnisstæð eru 
einnig margir sem telja ferðalag 
konu hans, Skyler White, gegnum 
þættina ennþá áhugaverðara. Þessi 
verndandi móðir, sem er í fyrstu 
stórlega misboðið vegna hegðunar 
mannsins síns, sýnir mikið hugvit 
og útsjónarsemi í að koma illa 
fengnum gróðanum í farveg.

 4 KYNNINGARBLAÐ  2 6 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8  M I ÐV I KU DAG U RENDURSKOÐUN OG BÓKHALD

Skylar White í 
sjónvarpsþátta-
röðinni Breaking 
Bad beitti 
ýmsum bók-
haldsbrögðum 
til að hylma 
yfir ólöglega 
gjörninga eigin-
mannsins. 

Endurskoðandinn Louis Tully (Rick Moranis) og sellóleikarinn Dana Barrett 
(Sigourney Weaver) um það bil sem heljarhundar taka yfir líkama þeirra.

Norm, einum ástsælasta endurskoð-
anda sjónvarpssögunnar, var fagnað 
eins og þjóðhetju þegar hann steig 
fæti inn á hverfisbarinn Staupastein. 

Talnaspekingar hvíta tjaldsins
Kvikmyndin Ghostbusters og sjónvarpsþættirnir Staupasteinn og Breaking Bad eiga það sameig-
inlegt að þar koma við sögu hnífskarpar talnahetjur sem eru í miklu uppáhaldi hjá áhorfendum.
Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is



Rúmlega 6.000 
fyrirtæki nýta sér 

viðskiptahugbúnað dk 
og þeim fjölgar um 500 á 
hverju ári.

Dagbjartur Pálsson

Spennandi afmælisútgáfa er væntanleg með nýju andliti og viðmóti á bókhaldshugbúnaði dk. MYNDIR/ANTON BRINK

Fyrirtækið dk hugbúnaður er 
leiðandi á sviði viðskipta-
hugbúnaðar hér á landi fyrir 

allar stærðir og gerðir fyrirtækja. 
Fyrirtækið verður 20 ára í nóvem-
ber og starfsemin hefur farið ört 
vaxandi undanfarin ár. Í dag vinna 
59 starfsmenn hjá fyrirtækinu.

„Rúmlega 6.000 fyrirtæki nýta 
sér viðskiptahugbúnað dk og þeim 
fjölgar um 500 á hverju ári,“ segir 
Dagbjartur Pálsson, en hann er 
framkvæmdastjóri dk hugbúnaðar 
ásamt bróður sínum, Magnúsi 
Pálssyni.

Margar sérlausnir
„Kerfið okkar er mjög sveigjan-
legt, en takmarkaðir notkunar-
möguleikar eru veikleiki margra 
bókhaldskerfa á íslenska mark-
aðnum og oft er ekki hægt að 
laga hugbúnaðinn að sérþörfum 
fyrirtækja,“ segir Dagbjartur. „Við 
höfum þróað fjölda sérlausna 
fyrir bæði íslenskan og erlendan 
markað. Við erum með framtals-
kerfi fyrir aðila sem eru í fram-
talsgerð, lausnir fyrir almenn 
þjónustufyrirtæki eins og bók-
haldsstofur, endurskoðunarstofur, 
lögfræðistofur og verkfræðistofur. 
Lausnir fyrir verslanir og veitinga-
hús, þar sem við bjóðum margar 
greiðslulausnir. Hótelbókunar-
kerfi, veitingahúsakerfi og versl-
unarkerfi fyrir hótel og gististaði. 
Við erum líka með töluvert mikið 
af sérlausnum fyrir stéttarfélög, 

en þau eru nánast öll með dk hug-
búnað,“ útskýrir Dagbjartur.

dk hugbúnaður býður einnig 
upp á sérlausnir fyrir bændur og 
alla aðila í búrekstri sem heitir 
dkBúbót.

„Hún gerir bændum kleift að 
vera með margvíslegan rekstur, 

ferðaþjónustu og alls konar auka-
búskap 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 sjó-
mannalaun,“ segir Dagbjartur.

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. Viðmótið 
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 afmælisút-
gáfu.“

Nánari upplýsingar má finna á dk.is.

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

dk hugbúnaður 20 ára | 1998-2018
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Íslenskir starfsmenn alþjóð-
legra endurskoðunarfyrirtækja 
taka reglulega þátt í fjöl-

breyttum verkefnum erlendis 
og þá gjarnan í samvinnu við 
systurstofur sínar í Evrópu. 
Einn þeirra starfsmanna er Lára 
Óskarsdóttir, sérfræðingur á sviði 
endurskoðunar og reiknings-
skila hjá De loitte á Íslandi. Hún 
tók þátt, ásamt öðrum íslenskum 
starfsmönnum, í verkefni sem var 
unnið í samvinnu við Deloitte í 
Danmörku á bilinu apríl 2017 til 
janúar 2018. Hún segir verkefnið 
og reynsluna hafa verið mjög 
skemmtilega og lærdómsríka. 
„Þetta byrjaði allt saman þegar 
Sunna Dóra Einarsdóttir, fjár-
málastjóri hjá Deloitte á Íslandi, 
hafði samband við mig í mars 
2017 til að kanna áhuga minn á 
að taka þátt í verkefni á vegum 
Deloitte í Danmörku. Ég vinn við 
endurskoðun og reikningshald 
á Íslandi en þetta verkefni var á 
á sviði Viðskiptalausna Deloitte. 
Við hjá Deloitte á Íslandi höfum 
unnið mikið með Deloitte skrif-
stofum á hinum Norðurlöndun-
um en þetta er í fyrsta skipti sem 
ég hef tekið þátt í slíku samstarfi. 
Mér finnst sjálfri mjög nytsam-
legt að við höfum möguleikann 
á því að nýta sérhæfða þekkingu 
frá samstarfsfólki annars staðar í 
heiminum.“

Vann mest frá Íslandi
Lára vann stærstan hluta tíma-
bilsins heima á Íslandi en fór þó 
þrisvar sinnum til Kaupmanna-
hafnar í nokkra daga í senn. „Því 
var vinna mín frábrugðin því 
hvernig svipuð verkefni fara fram 
en danskir samstarfsmenn sem 
unnu fyrir sama viðskiptavin 
unnu mest á skrifstofu viðskipta-
vinarins í Kaupmannahöfn.“

Þau skipti sem hún heimsótti 
Kaupmannahöfn vann hún hjá 
viðskiptavini og fundaði með 
eigendum verkefnisins og öðrum 
starfsmönnum sem voru bæði 
frá Deloitte í Kaupmannahöfn og 
Malmö í Svíþjóð. „Í þessu verkefni 
vann ég að viðskiptamanna- og 
lánardrottnabókhaldi viðskipta-
vinar okkar og vann einnig að 
ferlavinnu tengdri þeim liðum. 
Nýtt fjárhagskerfi var tekið í 
notkun á meðan á verkefninu 
stóð og fékk ég að taka þátt í 
innleiðingunni á því. Ég var í 
fullu starfi í verkefninu og var í 
daglegum samskiptum við starfs-
menn viðskiptavinarins í gegnum 
Skype og önnur samskiptaforrit. 
Þar sem ég vann ekki á skrif-
stofunni sjálfri var tíminn vel 
nýttur í vinnu og fundi þegar ég 
fór til Kaupmannahafnar.

Skemmtileg borg
Þótt Lára hafi bara stoppað 
nokkra daga í senn meðan hún 
dvaldi þrisvar sinnum í Kaup-
mannahöfn á þessu tímabili var 
sá tími mjög lærdómsríkur. „Mér 

fannst lítið mál að aðlagast vinnu-
menningunni en hún var alls ekki 
ólík því sem maður kynnist á 
Íslandi. Helsti munurinn sem ég 
upplifði var meira skipulag og tíð-
ari fundir en ég er vön á Íslandi. 
Ég er ekki nógu sterk í dönskunni 
en var heppin að enska var mikið 
töluð á skrifstofunni sem ég vann 
á. Það var helst erfitt að lifa úr 
ferðatösku á hóteli í þeim ferðum 
sem ég fór til Kaupmannahafnar. 
Ég var mest í Kaupmannahöfn 
um vorið og haustið og fannst 
æðislegt að geta labbað í vinnuna 
í góðu veðri og rölt aðeins um 
bæinn eftir vinnu. Mér var boðið 
að starfa í Kaupmannahöfn á 
meðan á verkefninu stóð en ég 
var nýbyrjuð í mastersnámi í 
reikningshaldi og endurskoðun 
þannig að það hentaði ekki á 
þeim tíma. Ef mér býðst tækifæri 
í framtíðinni gæti ég alveg hugsað 
mér að dvelja erlendis í nokkra 
mánuði.“

Skemmtileg reynsla
Hún segir tímann fara í reynslu-
bankann. „Þetta var skemmtileg 
reynsla sem þróaði mig í starfi 
og stækkaði tengslanetið mitt 
víða, einnig á Íslandi þar sem ég 
fékk tækifæri til að vinna með 
fjármálastjóranum heima sem 
var helsti tengiliður minn við 
eiganda verkefnisins. 

Það er ákveðin þróun að hoppa 
svona út í djúpu laugina og 
vinna með nýju fólki sem vinnur 
öðruvísi en ég er vön. Ég bætti 
enskukunnáttuna og lærði margt 
nýtt um viðskiptalausnir og 
tækni sem ég var óvön að nota frá 
samstarfsfólki í Deloitte í Dan-
mörku.“

Hoppað út í djúpu laugina
Lára Óskarsdóttir, sérfræðingur hjá Deloitte á Íslandi, vann í tíu mánaði að spennandi verkefni 
með dönskum kollegum sínum hjá Deloitte í Kaupmannahöfn í Danmörku. Hún segir verkefn-
ið hafa verið skemmtilega reynslu sem þróaði hana í starfi og stækkaði tengslanetið töluvert.

Höfuðstöðvar 
Deloitte í Kaup-
mannahöfn eru 
sérlega glæsi-
legar.

Lára Óskarsdóttir, sérfræðingur á sviði endurskoðunar og reikningsskila hjá Deloitte á Íslandi, lærði mikið á þessu tíu mánaðar tímabili. MYND/DELOITTE

Þetta var mjög 
skemmtileg reynsla 

sem þróaði mig í starfi og 
stækkaði tengslanetið 
mitt töluvert.
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Egla möppurnar 
hafa fyrir löngu fest 

sig í sessi og hér innan-
húss segjum við gjarnan 
„röð og regla með Egla“!

Sigurður Viktor Úlfarsson

Sigurður Viktor Úlfarsson, framkvæmdastjóri Múlalundar vinnustofu SÍBS.  
MYNDIR/EYÞÓR

„Við framleiðum 
einnig plast-
kápur utan um 
ferðabækur 
og landakort 
bókaforlaganna, 
plöstum bækur 
og tímarit og 
öllum þessum 
verkefnum, 
pökkun, merk-
ingum, gyll-
ingum og meira 
til, er sinnt af ná-
kvæmni og natni 
af starfsfólki 
Múlalundar.“

„Hver einasta 
króna skiptir 
Múlalund máli, 
ávinningurinn 
er samfélagsins 
í heild og við 
hjálpum fleirum 
sem glíma við 
fötlun eða veik-
indi að komast á 
vinnumarkað.“

Múlalundur selur allt sem hugsast getur fyrir skrifstofuna 

Á Múlalundi fást allar 
almennar skrifstofuvörur 
á einum stað, pappír og 

ritföng. Við segjum stundum að 
þetta sé einfaldasta samfélagsverk-
efnið, bara að panta og fá vörurnar 
sendar daginn eftir,“ segir Sigurður 
Viktor Úlfarsson, framkvæmda-
stjóri Múlalundar vinnustofu SÍBS. 
Þar starfa dugmiklir einstaklingar 
sem þurft hafa að takast á við 
fötlun og veikindi, bæði andleg og 
líkamleg, í kjölfar slyss eða heilsu-
brests. Sigurður segir ánægjulegt 
að sjá starfsfólk Múlalundar byggja 
upp sjálfstraust og þrótt með 
þátttöku á vinnumarkaði. „Fólki 
er mjög mikilvægt að fá að mæta 
til vinnu, eiga vinnufélaga og vera 
virkt í samfélaginu.“

Röð og regla með Egla
Múlalundur selur allt sem hugsast 
getur fyrir skrifstofuna og verðin 
eru vel samkeppnishæf. „Oftar en 
ekki erum við ódýrari en aðrir,“ 
segir Sigurður sem á Múlalundi 
selur til dæmis gatapoka, plastvasa 
og klemmubækur framleiddar á 
Múlalundi auk viðbótarþjónustu 
eins og gyllingar merkis eða nafns 
á vörur. Þá má fá allar almennar 
skrifstofuvörur á einum stað.

„Egla möppurnar hafa fyrir 
löngu fest sig í sessi og hér innan-
húss segjum við gjarnan „röð og 
regla með Egla“,“ segir Sigurður. 
„Þá seljum við einnig tímaritabox, 
sem líta eins út og Egla möpp-

urnar, fyrir gögn sem ekki er hægt 
að gata. Þá er snyrtilegt að horfa 
yfir skrifstofuhillurnar. Fyrirtæki 
geyma gjarnan gögn um ákveðinn 
tíma í möppum en færa þau svo 
yfir í skjalakassa til að endurnýta 
möppurnar. Við bjóðum upp á 
allar þessar lausnir.

„Máltækið „Það þarf heilt þorp 
til að ala upp barn“ á vel við. 
Múlalundur stendur og fellur með 
stuðningi samfélagsins og því að 
einstaklingar, fyrirtæki og stofn-
anir kaupi vörur af okkur,“ segir 
Sigurður og eiga viðskiptavinir 
ekki að þurfa að fara annað eftir 
almennum skrifstofuvörum.

„Að kaupa skrifstofuvörur af 

Múlalundi er einföld leið til að 
flétta saman samfélagslega ábyrgð 
og daglega starfsemi. Hver einasta 
króna skiptir Múlalund máli, 
ávinningurinn er samfélagsins í 
heild og við hjálpum fleirum sem 
glíma við fötlun eða veikindi að 
komast á vinnumarkað,“ segir 
Sigurður.

Vefverslunin vinsæl
Á heimasíðunni mulalundur.is, 
er rekin stór vefverslun. „Þar geta 
viðskiptavinir valið úr glæsilegu 
úrvali og bæði verð og úrval kemur 
flestum á óvart. Það er einfalt að 
versla á netinu og við sendum vör-
urnar strax daginn eftir,“ útskýrir 

Sigurður, en fari pöntun yfir 16 
þúsund krónur er frí heimsending 
um allt land. Fyrir lægri pantanir 
er sendingargjald 2.150 krónur.

Á Múlalundi er sífellt leitað 
nýrra verkefna svo skjóta megi 
fleiri og styrkari stoðum undir 
reksturinn.

„Langtímaverkefni eru þýðingar-
mikil fyrir starfsemi Múlalundar 
og dæmi um slíkt er að setja saman 
fylgigögn með greiðslukortum, að 
líma strikamerki og leiðbeiningar 
á umbúðir fyrir innflytjendur, 
ávaxtapökkun fyrir Ávaxtabílinn 
og fleiri verkefni sem starfsfólk 
Múlalundar hefur sinnt um langt 
skeið,“ upplýsir Sigurður.

„Við erum opin fyrir því að taka 
að okkur hluta úr framleiðslu 
fyrirtækja, jafnt rótgróinna sem 
sprotafyrirtækja sem eru að stíga 
sín fyrstu skref, og allt sem kallar á 
mikla handavinnu. Með því tökum 
við að okkur fjölbreytt verkefni til 
lengri og skemmri tíma,“ upplýsir 
Sigurður og nefnir ýmis dæmi úr 
framleiðslu Múlalundar.

„Við framleiðum fallegar kápur 
utan um prófskírteini útskriftar-
nema framhalds- og háskólanna, 
sem gera útskriftargögnin eigulegri 
og útskriftina að meiri viðburði. Þá 
hefur ferðaþjónustan komið sterk 
inn með framleiðslu á upplýsinga-
möppum fyrir hótelherbergi og 
flottum kápum utan um matseðla, 
þar sem merki veitingastaðarins 
er gjarnan letrað á eða þrykkt í 
kápuna. Við framleiðum einnig 
plastkápur utan um ferðabækur 
og landakort bókaforlaganna, 
plöstum bækur og tímarit og 
öllum þessum verkefnum, pökkun, 
merkingum, gyllingum og meira 
til, er sinnt af nákvæmni og natni 
af starfsfólki Múlalundar.“

Öllum er mikilvægt að vinna
Frá árinu 1959 hefur Múlalundur 
verið rekinn af SÍBS, með stuðn-
ingi Happdrættis SÍBS. Þar hafa 
þúsundir einstaklinga með skerta 
starfsorku fengið annað tækifæri 
og blómstrað á ný. „Árið 2017 
greiddi Múlalundur yfir 100 millj-
ónir í laun og skapaði varanleg 
störf fyrir meira en fjörutíu manns 
með skerta starfsorku. Að auki 
fengu aðrir fjörutíu tækifæri til 
að spreyta sig í fjögurra vikna 
vinnuprufum sem hjálpar fólki að 

komast af stað eftir langvarandi 
fjarveru frá vinnumarkaði,“ upp-
lýsir Sigurður. Múlalundur stendur 
sjálfur undir stærstum hluta tekna 
sinna, sem er allt að því einsdæmi 
á vinnustofum fólks með skerta 
starfsorku. „Starfsemin stendur 
því og fellur með viðskiptavinum 
okkar og í dag eru mörg fyrirtæki 
að standa sig vel á sviði samfélags-
legrar ábyrgðar,“ segir Sigurður.

Virkir á vinnumarkaði
Góð samvinna er á milli Múla-
lundar og Reykjalundar, sem er 
einnig rekinn af SÍBS. „Múlalundur 
er einnig í góðu samstarfi við 
Vinnumálastofnun og ræður fólk 
til vinnu af biðlistum, en umsækj-
endur geta þurft að bíða lengi á 
biðlista áður en þeir komast að,“ 
útskýrir Sigurður. Sigurður kallar 
eftir aukinni meðvitund fyrir-
tækja um samfélagsmál fólks með 
skerta starfsorku. „Markmiðið er 
að sem flestir séu virkir á vinnu-
markaði. Hjá Vinnumálastofnun 
eru til hvetjandi úrræði sem styðja 
fyrirtæki í að taka við fólki með 
fötlun eftir starfsendurhæfingu 
hjá Múlalundi og víðar. Störf á 
Múlalundi gefa þeim, sem annars 
sætu heima aðgerðarlausir, tæki-
færi til að spreyta sig og taka þátt í 
verðmætasköpun samfélagsins.“ Á 
Múlalundi er aðstaða til að taka á 
móti mun fleira starfsfólki en for-
senda fjölgunar er aukin viðskipti 
og verkefni. „Þetta er hörkudug-
legt fólk og það þarf að hafa nóg 
að gera, þótt vinnudagurinn sé 
lagaður að getu hvers og eins.“

Múlalundur vinnustofa SÍBS er 
við Reykjalund í Mosfellsbæ. Sími 
562 8500. Sjá nánar á mulalundur.is.

Góðvild og gæði 
á skrifstofuna
Múlalundur vinnustofa SÍBS býður fyrirtækjum og ein-
staklingum allt fyrir skrifstofuna og skapar tækifæri fyrir 
fólk með skerta starfsorku til að leggja sitt af mörkum til 
atvinnulífsins. Úrval og verð kemur þægilega á óvart.
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Karl Breta-
prins trúir 
því að 

bókhaldarar geti 
breytt heim-
inum. Hann segir 
að bókhald-
arar og aðrir sem 
starfa í fjármálalíf-
inu séu í einstakri 
aðstöðu til að hafa 
áhrif á viðskipta-
lífið og stýra því á 
sjálfbæra braut.

Árið 2004 hóf hann verkefni sem 
kallast „Accounting for Sustainabil-
ity Project“, sem snýst um að fá 
leiðtoga í fjármálalífinu til að horfa 
ekki bara á fjárhagslegan gróða, 
heldur reikna líka með félagslegum 
áhrifum og umhverfisáhrifum fyrir-
tækja sinna og miða að sjálfbærni.

Verkefnið hefur þrjú megin-
markmið sem eru undirstaða alls 
starfsins. Það fyrsta er að fá leiðtoga 
í fjármálalífinu til að tileinka sér 
ný viðskiptamódel sem geta enst 
og eru sjálfbær. Markmið númer 
tvö er að fá viðskiptalífið til að taka 
umhverfis- og félagslega þætti með 
í reikninginn og þriðja markmiðið 
er að auka umfang verkefna og 
aðgerða sem styðja þetta starf til að 
ýta undir þessa þróun.

Verkefnið var sett á laggirnar 
af því að fjármálakerfi nútímans 
einblína á fjárhagslegan gróða til 
skemmri tíma litið og endurspegla 
ekki hvernig þessi gróði er háður 
heilbrigðum og stöðugum sam-
félögum og náttúru. Verkefnið á að 
breyta þessu, með náinni samvinnu 
við fólk á ýmsum stigum og stöðum 
í fjármálalífinu.

Vilja reikna með 
sjálfbærni

Karl Bretaprins 
telur að bók-
haldarar geti 
breytt heim-

inum. NORDIC-
PHOTOS/GETTY

● reikna með að hagnaður þýði 
alltaf flæði peninga. Það er freist-
andi að skrá samninga um verkefni 
inn sem gróða strax við undir-
ritun. Það er þó ekki skynsamlegt 
þar sem margt getur komið upp 
á meðan verkið er í vinnslu sem 
seinkar greiðslum.
● taka endurskoðun ekki nógu 
alvarlega. Leiðin að farsælu bók-
haldi er að skrá allt samviskusam-
lega. Engar færslur er það litlar að 
það taki því ekki að skrá þær inn.
● skilgreina ekki fastráðna starfs-

menn og verktaka. Það er stór 
munur á að vera með fast fólk á 
launaskrá og að ráða inn verktaka í 
stöku verkefni.
● græja allt bókhald innan-
húss. Það er freistandi að sjá um 
reikningshaldið sjálf, sérstaklega 
ef fyrirtækið er lítið. Það getur þó 
margborgað sig að fá utanaðkom-
andi fagaðila til verksins, glöggt er 
gestsaugað!
● stemma ekki bókhaldið við 
bankareikningana. Þetta er nauð-
synlegt að gera reglulega svo strax 

verði vart við einhverjar misfellur. 
Til dæmis ef gleymst hefur að færa 
inn smáar færslur.
● gleyma að færa inn smáar 
færslur. Fylgist vel með minnstu 
færslum, þær vinda hratt upp á sig 
ef engin er yfirsýnin.
● hafa of lítil samskipti við bókar-
ann. Endurskoðandinn þarf að 
vera inni í öllum þínum rekstrar-
málum. Ekki gleyma að upplýsa 
hann um smávægileg viðskipti, 
kaup og sölu, það gæti dregið dilk 
á eftir sér síðar.

Helstu bókhaldsmistökin eru yfirleitt að:

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

 8 KYNNINGARBLAÐ  2 6 .  S E P T E M B E R  2 0 1 8  M I ÐV I KU DAG U RENDURSKOÐUN OG BÓKHALD

Danir hafa áhyggjur af því að 
ungt fólk kunni ekki að spara 
peninga og þurfi að læra 

meira um bókhald og hvernig hag-
kerfi virka. Kaffihúsaheimsóknir, 
tískuföt og ferðalög eru ofarlega á 
lista unga fólksins og það neitar sér 
ekki um neitt. Ungt fólk á aldrinum 
18-30 ára þarf þess vegna í auknum 
mæli að leita til fjölskyldu sinnar 
til að fá hjálp vegna peningavanda-
mála, að því er segir á vefsíðu Jyl-
lands-Posten. Um ellefu prósent 600 
ungmenna sem spurð voru í könnun 
viðurkenndu að hafa enga stjórn 
á fjármálum sínum. Það er skelfi-
legt þar sem fjármálavandræði geta 
skapað mikla streitu og svefnleysi.

Danir hafa ákveðið að fara í ein-
hvers konar herferð til að kenna 
ungu fólki um bankamál, bókhald 
og fjármál. Ef tekin eru lán með 
háum vöxtum getur ungt fólk 
fljótlega komið sér í mikil fjár-
hagsvandræði sem það ræður ekki 
við. Það þorir ekki að ræða við 
aðra um vandræði sín vegna þess 
að því finnst þetta vandræðaleg 
staða. Fyrirtækið TrygFonden og 
Neytendaráðið Tænk býður þess 
vegna ungu fólki upp á námskeið í 
reikningshaldi sem nefnist, „Tölum 
um fjármálin áður en það verður of 
seint“, til að forðast fjárhagsvanda-
mál.

Læra um fjármál 
og bókhald

Ungt fólk í Danmörku er ekki nægi-
lega meðvitað um fjármál sín. 



Aflvélar ehf.  Vesturhrauni 3  Garðabær  Sími: 480 0000  aflvelar.is  sala@aflvelar.is  

Bylting í hreinlæti! 
i-mop XL - Gólfþvottavél sem  
auðveldar þrif, sparar tíma  
og léttir lífið. 
Hafðu samband og pantaðu  
kynningu fyrir þitt fyrirtæki 
Sjá nánar á: i-teamglobal.com 



Nemendur við Hönnunar- og 
nýsköpunarbraut Tækni-
skólans sækja átta verk-

stæðisáfanga í námi sínu og er 
áfanginn Rafmagn einn þeirra. 
Þar fá þeir m.a. kennslu í lýsingu, 
lampagerð og rafhönnun og er 
afrakstur áfangans afskaplega 
litfögur og fjölbreytt flóra ljósa og 
lampa sem vekja jafnan nokkra 
athygli að sögn Tómasar Jónsson-
ar, kennara í Raftækniskólanum 
sem er einn átta skóla Tækni-
skólans. „Það hefur tekist nokkuð 
vel að efla og styrkja sköpunar-
hæfileika nemenda. Þeir fá hug-
myndir og koma stundum sjálfir 
með eigin hráefni í lampana, t.d. 
plast, gler, textíl og margt fleira. 
Þetta er síðan litað til þess að fá 
fram skemmtileg og fjölbreytt 
áhrif af lýsingunni. Við reynum 

einnig að endurnýta sem mest, 
þar má nefna plastumbúðir, bæði 
litaðar og ólitaðar, gler, málma, 
afskrifaðan tölvubúnað, afklippur 
og afganga af rafmagnsvírum og 
margt fleira sem nýtist til þess að 
skapa framsækin lýsingarlista-
verk.“

Ýmsar áherslur
Hann segir áherslurnar í rafmagns-
áfanganum vera þrenns konar. „Í 
fyrsta lagi að kynna nemendum 
grunneiginleika rafmagns, ein-
faldar tengingar, kló, perustæði 
og fjöltengi, ásamt notkun helstu 
verkfæra. Í öðru lagi að kynna 
mismunandi lýsingarmöguleika 
hinna ýmsu ljósgjafa, hitamyndun 
og varúðarráðstafanir í þröngum 
líkönum. Hér hefur LED-lýsing 
komið mjög sterkt inn, byltingar-
kennd nýjung sem býður upp á ótal 
möguleika. Í þriðja lagi er það hug-
myndavinna, hönnun og sköpun 
fullbúins ljósgjafa eða líkans.“

Framsækin lýsingarlistaverk

Eins og sjá má á sýnishornum af verkefnum nemenda eru ljósin og lamparnir litfögur og falleg. MYNDIR/ÞÓRDÍS ZOËGA

Tómas Jónsson er kennari við Raftækniskólann sem er einn af átta skólum Tækniskólans. MYND/ANTON BRINK

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Í einum áfanga sem nemendur við 
Hönnunar- og nýsköpunarbraut 
Tækniskólans sækja fá þeir kennslu í 
lýsingu, lampagerð og rafhönnun. Af-
rakstur áfangans er afskaplega litfög-
ur og fjölbreytt flóra ljósa og lampa.

Mikilvæg kynning
Auk rafmagnsáfangans sækja 
nemendur áfanga í silfursmíði, 
fatasaumi, trésmíði, prenti, tækni-
teikningu og ljósmyndun og graf-
ískri miðlun. „Hver áfangi stendur 
yfir í fimm vikur og þeir dreifast 

yfir tveggja ára tímabil. Þeim er 
ætlað að kynna nemendum fag-
lega vinnu sem kennd er innan 
Tækniskólans enda mikilvægt að 
nemendur sem eru á hönnunar- og 
nýsköpunarbraut kynnist af eigin 
raun hvernig unnið er í faginu.“

Hönnunar- og nýsköpunarbraut 
Tækniskólans er sex anna braut 
til stúdentsprófs og líka tveggja 
anna nám sem kallast Fornám og 
er fyrir þá nemendur sem hyggja 
á áframhaldandi háskólanám í 
skapandi greinum. 

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

SMART FÖT,  
FYRIR SMART KONUR

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

FLOTT FÖT, 
FYRIR FLOTTAR KONUR
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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

 Bílar til sölu
Toyota Yaris árg 06 ek 172 þús 5 
dyra bíll í góðu standi skoðaður 
verð 450 þús 8927852.

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

 Hjólhýsi

HOBBY HJÓLHÝSI 2019

STÓRSPARNAÐUR!
Nú er rétti tíminn til að panta 

Hobby hjólhýsi fyrir vorið beint 
frá Evrópu. Við aðstoðum þig. 

Allar fyrirspurnir sendist á: 

kriben@simnet.is 

s. 863 4449

 Varahlutir

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

Þjónusta

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

OUTLANDER

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

ka  á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

Hlaðnir 
aukabúnaði

Bílar á staðnum
Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 90% fjármögnun    -    Til í ýmsum litum    -  Skoðum með uppítöku á öllum gerðum bifreiða

Leðursæti

360 gráðu myndavélaker

Akreinavari

Árekstrarvari

Outlander sta r á húddi

Þokuljósasett að framan

Leiðsöguker

Rafdri n a urhleri

Blindhornsviðvörun

Fjarlægðartengdur hraðastillir

og margt eira...

MITSUBISHI

PHEV Hybrid Instyle
Nýir bílar árgerð 2018

VERÐ

ÞÚSUND

4.990

Hleðslustöð 85.000 kr.

Krókur 90.000 kr.

Getum útvegað aukahluti
á frábæru verði:*

* Gildir eingöngu með nýjum Outlander 
frá Stóru Bílasölunni.

Ný heilsársdekk fylgja



 Vinnuvélar

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

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

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

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

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

 Húsaviðhald

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

Tek að mér almennt viðhald húsa 
og nýsmíði. s: 832-1515

 Rafvirkjun
Gvendarbás Rafvirki- Alhliða 
raflagnir. Sími 853-1199 
gvendarbas@simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 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

Byggingartæknifræðingur óskar eftir 
tímabundnu hlutastarfi í verktöku 
uppl. s: 777-5066

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

Þjónusta

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Þriggja herbergja íbúð á 2. hæð  
við Flyðrugranda í Reykjavík

Eignin er 67,8 fm

Rúmgóðar svalir

Frábær staðsetning í Vesturbænum

Flyðrugrandi 2
107 Reykjavík 

Nánari upplýsingar:

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar:

Ásgrímur Ásmundsson, hdl. og lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: 865 4120 

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 26.sept. kl. 17:00-17:40

Fasteignir

Sala fasteigna frá

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

Einbýlishús í Vesturbænum
Vorum að fá í sölu eitt af virðulegustu einbýlishúsunum í 
Vesturbænum. Húsið sem er um 430 fm skiptist m.a. í 3  
glæsilegar samliggjandi stofur, 7-8 herbergi, tvö baðherbergi 
og fl. Sér íbúð í kjallara. Bílskúr. Falleg lóð.  
Frábær staðsetning. 

Nánari upplýsingar veita:
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
sverrir@eignamidlun.is
fs. 861 8514

Kjartan Hallgeirsson löggiltur fasteignasali
kjartan@eignamidlun.is
fs. 824 9093

Sverrir 
Kristinsson
Löggiltur 
fasteignasali

Kjartan 
Hallgeirsson
Löggiltur 
fasteignasali
Sími 824 9093

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

LAUSIR MENN

intellecta.is
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             ári eða einu ári. Þetta var tveggja, þriggja ára verkefni.“ FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

breytt í Krónubúðir. Við skildum 
eina Nóatúnsbúð eftir af þeirri 
ástæðu að Nóatún er sterkt og þekkt 
vörumerki sem hefur verið lengi á 
Íslandi. Mér þótti ekki rétt að fjar-
lægja vörumerkið af markaðnum 
heldur var ákveðið að vernda það 
með þessum hætti.

Við færðum rekstur Kjarvals, 
sem rak verslanir á landsbyggðinni, 
undir Krónuna og breyttum vöru-
merkinu í Kr., sem er skammstöfun 
á Krónunni, enda eru þær verslanir 
í raun Krónan aðlöguð að minna 
markaðssvæði.

Í þriðja lagi vorum við meðvituð 
um að breytingar taka tíma. Þær 
gerast ekki á hálfu ári eða einu ári. 
Þetta var tveggja, þriggja ára verk-
efni. Það er teiknuð sýn og sagt að 
þangað ætlum við að fara. Því næst 
þarf að átta sig á hver kjarninn í 
fyrirtækinu er; hvar styrkleikar og 
veikleikar liggja og ráða starfsfólk 
sem passar vel inn í teymið.

Í fjórða lagi hefur skipt sköpum 
að við fjárfestum ríkulega í inn-
viðum eins og verslunum, tækjum, 
tölvukerfum og húsnæði. Um það 
hefur ríkt einhugur á meðal hlut-
hafa og stjórnar. Það hefur gefið 
fyrirtækinu vind í seglin.“

Fjárfest fyrir 700-800  
milljónir á ári
Hve mikið var fjárfest í Festi?

„Það voru 700-800 milljónir 
króna á ári fyrir utan beinar fjár-
festingar í fasteignum. Allt til að 
styrkja undirstöður fyrirtækisins. 
Um er að ræða hátt hlutfall af hagn-
aði eða um helming hvers árs. Fyrir-
tækið greiddi ekki arð fyrr en árið 
2017 og það var vegna sölu á stærstu 
byggingu fyrirtækisins.“

Til hve langs tíma er fjárfesting 
hluthafa Festar hugsuð?

„Við höfðum ekki teiknað upp 
hvernig best væri að selja eign-
ina við kaupin. Best heppnuðu 
umbreytingarverkefnin eru oft 
yfirtekin af keppinaut fyrirtækj-
anna því þeir sjá tækifæri á að 
styrkja sinn rekstur. Að sjálfsögðu 
kom til greina að skrá fyrirtækið á 
hlutabréfamarkað. En það er ekk-
ert annað fyrirtæki á markaði sem 
er samanburðarhæft sem flækir 
málin.“

Væru Hagar ekki samanburðar-
fyrirtæki?

„Nei. Festi á langstærstan hluta 
af því húsnæði sem það nýtir og er 
raunar eitt stærsta fasteignafélag 
landsins. Mun hærra hlutfall af 
veltu Festar má rekja til sérvöru en 
hjá Högum eða 25 prósent í okkar 
tilviki. Rekstur fyrirtækisins er því 
annars eðlis.“

Halda ekki óhollustu  
að viðskiptavinum
Hvert er samkeppnisforskot Krón-
unnar?

„Við höfum lagt áherslu á fersk-

vöru, heilbrigðan lífsstíl og sam-
félagslega ábyrgð án þess að gleyma 
að lágt vöruverð er forsenda þess að 
við fáum að keppa á markaðnum. 
Danskur kunningi minn skrifaði 
eitt sinn á samfélagsmiðla að stór-
markaður hefði statt og stöðugt 
reynt að ota að honum óhollustu. 
Það vakti mig til umhugsunar. Við-
skiptavinir ráða hvað þeir kaupa 
en það þarf ekki endilega að halda 
óhollustu að þeim við hvert fót-
mál.“

Hvernig þróaðist markaðshlut-
deildin á meðan þú varst við stjórn-
völinn?

„Krónan var í sókn öll þau ár. Það 
er reyndar erfitt að mæla markaðs-
hlutdeild á Íslandi því það eru ekki 
til almennilegar tölur um það. En 
við teljum okkur hafa vaxið hraðar 
en aðrir.“

Hvað er það mikill vöxtur?
„Dagvörumarkaðurinn er ekki 

vaxtarmarkaður. Fyrstu árin voru 
tekjurnar flatar vegna þess að það 
var verðhjöðnun í matvöru. Vísi-
tölur á dagvörumarkaði leiða í ljós 
að verð hefur lækkað. Eftir breytta 
samsetningu ferðamanna hefur 

veltan aukist undanfarin tvö ár. Við 
fundum lítið fyrir ferðamennsku á 
árunum 2014 og 2015. Ég veit ekki 
hvers vegna það var. Mögulega 
fóru þeir einkum á veitingastaði á 
þeim tíma. Mögulega hefur vöxtur 
í Airbnb og aukin notkun bílaleigu-
bíla haft sitt að segja.“

Hörð samkeppni við veitingahús
Hve háu hlutfalli af veltu eru ferða-
menn að skila?

„Hlutfallið er ekki hátt. Við reikn-
um með að það sé um tvö til þrjú 
prósent. En það er ágætis viðbót á 
þroskuðum markaði. Það verður 
jafnframt að hafa í huga að mat-
vöruverslanir keppa ekki eingöngu 
sín á milli heldur er einnig mikil 
samkeppni við veitingahús. Það er 
alþjóðleg þróun að fólk fer meira 
út að borða en áður. Árið 2016 
veltu veitingahúsin 90 milljörðum 
króna en dagvörumarkaðurinn 140 
milljörðum króna. Markaðshlut-
deild veitingahúsa var því 40 pró-
sent. Fyrir 20 árum var hlutdeild 
þeirra um 25 prósent. Þetta hefur 
haft mikil áhrif á rekstur matvöru-
verslana.“

Við skildum 

eina Nóatúns-

búð eftir af þeirri 

ástæðu að Nóatún er 

sterkt og þekkt vöru-

merki sem hefur verið 

lengi á Íslandi.

Situr í stjórnum þriggja umsvifamikilla  
fyrirtækja á Norðurlöndum
Jón situr í stjórnum þriggja fyrir-
tækja sem staðsett eru á hinum 
Norðurlöndunum og tveimur 
á Íslandi. „Ég er hluthafi í Joe & 
the Juice á Íslandi með Bigga vini 
mínum, Birgi Þór Bieltvedt, og sit 
í stjórn þess,“ segir hann. Jón tók 
nýverið sæti stjórnarformanns 
Krónunnar eftir að hann sagði 
starfi sínu lausu sem forstjóri 
Festar.

„Ég hef setið í stjórn Boozt.com 
frá árinu 2012. Það er nú stærsti 
skandinavíski smásali með tísku-
fatnað á netinu og veltir nálægt 40 
milljörðum króna. Ég hef starfað 
með félaginu frá því það velti 
einum milljarði króna. Fyrirtækið 
var í fyrra skráð á hlutabréfamark-
að í Svíþjóð en selur alþjóðlega,“ 
segir hann. Forstjóri Boozt.com er 
Íslendingurinn Hermann Haralds-
son sem ólst upp í Danmörku.

„Ég sit jafnframt í stjórn IC 
Group, móðurfélags fjögurra 
tískuvörumerkja, þar á meðal 
sænska herrafatamerkisins Tiger 
of Sweden.

Enn fremur sit ég í stjórn 
sænska fyrirtækisins Åhléns sem 
rekur 65 deildarskiptar verslanir í 
Svíþjóð. Það er yfir 100 ára gamalt 
fyrirtæki og framleiðir mikið af 
eigin vörum.

Ég var einfaldlega fenginn til 
að sitja í þessum stjórnum vegna 
þekkingar minnar á smásölu-
rekstri í Skandinavíu. Ég var í sjö ár 
forstjóri umsvifamikils smásala, 

Magasin du Nord. Ég flýg alltaf 
einu sinni í mánuði út til að sinna 
stjórnarstörfunum. Nú eftir að ég 
hætti sem forstjóri Festar hefur 
skapast meiri tími til að sinna 
þeim störfum betur eins og mig 
hefur lengi langað.“

Freistar að reka eigið fyrirtæki?
„Já. Mjög. Sérstaklega ef það 

gæti starfað í alþjóðlegu um-
hverfi.“

Ertu með hugmyndir á teikni-
borðinu?

„Já, ég er alltaf með einhverjar 
hugmyndir.“

Hvort er líklegra að þú takir við 
öðrum forstjórastóli eða farir í eigin 
rekstur?

„Þetta er erfið spurning. Það 
sem mestu skiptir er að vinna 
að einhverju áhugaverðu, hvort 
ég á meira í minna fyrirtæki eða 
minna í stærra fyrirtæki, skiptir 
ekki sköpum. Almennt séð þykja 
mér umbreytingaverkefnin mest 
spennandi. Þau geta bæði kallað 
á uppbyggingu eða endurhugsun 
á hlutverki og stefnu. Hluthafarnir 
verða einnig að styðja dyggilega 
við verkefnið og stjórnin þarf að 
vera traust, vel skipuð og taka 
virkan þátt í vegferðinni. Séu 
þessir þættir fyrir hendi er hægt 
að skapa stöðugleika til að ráðast 
í umbreytingu. Ef hluthafar hafa 
ólíka sýn og stjórnin vinnur ekki 
sem teymi er líklegt að það skapist 
ekki andrými fyrir breytingar til 
langs tíma.

Álagning á matvöru jafn há eða lægri en í  Evrópu

Jón segir að álagning á matvöru 
á Íslandi sé jafn há eða lægri en í 
öðrum löndum í Vestur-Evrópu. „Ég 
rýni í ársreikninga vesturevrópskra 
matvörufyrirtækja því mér þykir 
það gaman. Þar má sjá að þeirra 
álagning, launahlutföll og arðsemi 
er álíka og hjá okkur. Verðmunurinn 
í matvöruverslunum á Íslandi og 
erlendis liggur í innkaupsverðinu. Í 
flestum tilvikum er innkaupsverðið 
sem erlendir birgjar bjóða okkur 
hærra en annars staðar. Það helgast 
af því að þeir þurfa jú jafn mikinn 
mannskap til að þjónusta Ísland 

og önnur lönd. Ef íslensk fyrirtæki 
keyptu í jafn miklu magni og er-
lendis væri vöruúrvalið af skornum 
skammti. Það væri einungis ein 
hvít skyrta á boðstólum og ein blá. 
Munurinn á stærð markaðanna er 
það mikill.

Flutningar hafa alla jafna ekki 
mikil áhrif á verðlag; yfirleitt um 
5-15 prósent. Það fer eftir eðli 
vörunnar, ef hún er lítil og verðhá 
hefur flutningur lítil áhrif á verðið 
en ef hún er stór í sniðum, eins og 
klósettpappír eða ísskápur, hefur 
hann vissulega töluvert að segja.“

360° samtal fyrirtækja er  
tækifæri til að fara yfir reksturinn og 
framtíðaráætlanir hjá þínu fyrirtæki. 
Að auki færðu yfirsýn yfir öflugar og 
sérsniðnar lausnir Landsbankans fyrir 

fyrirtæki af öllum stærðum. Kynntu þér 
360° samtal hjá fyrirtækjaþjónustu  

Landsbankans.
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GASTROPUB

LÚXUS BORGARI MEÐ NAUTALUND
Grillaður borgari úr sérvaldri rumpsteik og „short ribs“ 
í bjór brioche brauði með grillaðri nautalund, Búra, 
rauðlauk, klettasalati, ostrusveppum og bernaisesósu. 
Borinn fram með vöfflufrönskum.
ÞÚ VERÐUR AÐ SMAKKA!

NÝ
TT

MÁNAÐARINS

2.990 kr.

SÆTA SVÍNIÐ  //  Hafnarstræti 1–3  /  Sími 555 2900  /  saetasvinid.isOPIÐ 11.30–23.30

Fjármálaheimurinn er í miklu 
umbreytingarferli. Fjártækni 
er á allra vitorði og flestum er 

það kunnugt að fjártæknifyrirtæki 
eru líkleg til að umbylta því hvern-
ig við stundum viðskipti og leitum 
okkur fjármögnunar. Slík fyrirtæki 
hafa verið stofnuð vegna mikilla 
tækniframfara og leysa annaðhvort 
gömul vandamál af hólmi, t.d. með 
auknum hraða og sjálfvirkni, eða 
þá að þau eru stofnuð á grundvelli 
nýrra fjármálagerninga og nýrra 
rafrænna mynta. Sumir hafa gengið 
svo langt að tala um að bankar muni 
brátt verða úreltir og að í stað þeirra 
komi fjöldinn allur af smáforritum 
sem leysi þá af hólmi. Eins og staðan 
er í dag þá lifa hefðbundnir bankar 

enn góðu lífi, bæði á Íslandi og 
erlendis. En ný fjártæknifyrirtæki 
hafa rutt sér til rúms á síðustu árum 
og hafa markað djúp spor á fjár-
málamarkaði. Enginn veit hvernig 
þetta landslag mun þróast á næstu 
árum en nú er staðan orðin slík að 
fyrstu skrefin eru farin að verða ljós.

Spilin á borðið
Fjártæknin er komin til að vera en 
það er enn óljóst hvernig fyrirtæki 
á því sviði munu þróast og hvaða 
hlutverki bankar og aðrar hefð-
bundnar fjármálastofnanir munu 
gegna á þessum breyttu tímum. 
Erlendis hafa bankar brugðist við 

þróuninni með mismunandi hætti. 
Sumir bankar fara beinlínis í sam-
keppni við smærri fjártæknifyrir-
tæki og skilgreina sig sem fjártækni-
fyrirtæki, aðrir vinna í samstarfi 
með þeim og enn aðrir taka skref til 
baka og marka sinn sess sem hæg-
látir heildsölubankar. Tíminn mun 
svo einn leiða í ljós hver þessara 
leiða mun skila mestum árangri en 
allir þátttakendur á markaðnum 
vita að það er ekki hægt að sitja hjá 
og gera ekki neitt.

Þótt þróunin hafi gengið hraðar 
fyrir sig erlendis hafa íslenskar fjár-
málastofnanir flestar fyrir löngu 
greint hana og markað sér stefnu. 
Viðskiptabankarnir þrír hafa lagt 
spilin á borðið að einhverju leyti og 
er ekki útlit fyrir að nokkur þeirra 
hafi áhuga á að sitja hjá.

Flóra af fjártæknifyrirtækjum
Mörg fjártæknifyrirtæki hafa 
sprottið upp erlendis, mörg hver 
með einn anga af þeirri þjónustu 
sem hefðbundnar bankastofnanir 
hafa áður sinnt á meðan önnur 

sinna öllum hliðum hefðbundinnar 
bankaþjónustu á rafrænum grund-
velli. Þó nokkur fjártæknifyrirtæki 
hafa risið á Íslandi nú þegar og eru 
nær öll í útlánastarfsemi sem er 
einkar athyglisvert. Flóra erlendra 
fyrirtækja spannar allt frá innlána-
starfsemi og almennri lánveitingu 
til smærri fyrirtækja til sprotafyrir-
tækja á tryggingamarkaði. Hingað 
til virðast engin íslensk fyrirtæki 
hafa gert atlögu að þessum hliðum 
fjártækninnar.

Erlendis hafa nokkur sprotafyrir-
tæki haslað sér völl á innlánamark-
aði. Það getur verið að smæð Íslands 
komi í veg fyrir að slíkt sé yfirhöfuð 
hagkvæmt en þó gætu leynst tæki-
færi fyrir íslensk fyrirtæki á þeim 
markaði sem hefðu einnig áhuga 
á að líta út fyrir landsteinana. Enn 
sem komið er hafa fá fjártækni-
fyrirtæki sérhæft sig í útlánum til 
lítilla og meðalstórra fyrirtækja. 
Það gæti verið vegna þess að það er 
almennt erfiðara að lánshæfismeta 
fyrirtæki en einstaklinga því þar 
eru fleiri hlutir sem skipta máli, svo 

sem viðskiptaáætlun, samkeppni 
á markaði, fjármálaskipan félags-
ins, hverjir koma að fyrirtækinu 
o.fl. Ör tækniþróun gæti hins vegar 
gert slíka lánveitingu einfaldari og 
í kjölfarið gætu ný fyrirtæki haslað 
sér völl á þessu sviði. Annar spenn-
andi vettvangur fjártækninnar er 
tryggingastarfsemi. Tækniframfarir 
síðustu ára gera hefðbundin trygg-
ingafélög alveg jafn berskjölduð 
og bankana fyrir aðkomu smærri 
sprotafyrirtækja. Neytendur gera í 
dag auknar kröfur um hraða og skil-
virkni í viðskiptum sem trygginga-
félög þurfa að mæta.

Þess má einnig geta að íslenskur 
fjármálaheimur gæti einnig breyst 
vegna tilkomu erlendra fyrirtækja 
sem gætu haslað sér völl hér á landi. 
Það liggur í eðli tæknifyrirtækja að 
þeim tekst yfirleitt að fara þvert á 
landamæri og það getur einnig átt 
við um fjártæknifyrirtæki. Það er 
því ljóst að það er enn óplægður 
akur í fjártækni á Íslandi og spenn-
andi verður að fylgjast með þróun-
inni á næstu árum.

Hvernig verður íslenska fjártæknibyltingin?
Gunnar  
Gunnarsson  
forstöðumaður 
greiningar og 
ráðgjafar hjá 
Credit info

Tækniframfarir 

síðustu ára gera 

hefðbundin tryggingafélög 

alveg jafn berskjölduð og 

bankana fyrir aðkomu 

smærri sprotafyrirtækja.

Íslenska fjölskyldufyrirtækið Hjá 
Höllu opnar veitingaaðstöðu 
á Keflavíkurflugvelli á næstu 

dögum en það rekur nú þegar veit-
ingastað og fyrirtækjaþjónustu í 
Grindavík. Halla María Svansdóttir, 
stofnandi og eigandi Hjá Höllu, kom 
fyrirtækinu á fót í eldhúsinu heima 
hjá sér  fyrir sex árum. Hún segist 
vona að eftir tíu ár hafi hún náð 
að minnka vinnuna úr 18 tímum á 
sólarhring.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Fjölskyldan, hitta vini í heima-

húsi og drekka gott vín yfir 
skemmtilegu spjalli og góðri tónlist.

Matargerð, ég elska að fara út að 
borða og geri mikið af því. Síðan hef 
ég gaman af útivist og mörgu fleira.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Ég hef tekið daginn snemma síð-

ustu ár, verið að mæta í vinnu klukk-
an sex og unnið fram eftir. Upp á síð-
kastið hef ég ekki verið eins mikið 
í eldhúsinu á morgnana en vakna 
samt á sama tíma, svara nokkrum 
tölvupóstum, sinni heimilisverk-
unum og kem börnunum á stað í 
skólann ásamt betri helmingnum. Ef 
það er gott veður fæ ég mér göngutúr 
þar sem við erum með svo frábæra 
náttúruperlu hér í Grindavík, fjallið 
Þorbjörn. Ég mæti svo upp í vinnu 
upp úr klukkan átta þar sem allt er 
á fullu í undirbúningi fyrir fyrir-
tækjaþjónustuna en við sendum frá 

okkur 300 til 500 skammta af mat á 
dag til fyrirtækja á Suðurnesjunum 
og höfuðborgarsvæðinu.

Hver er bókin sem þú ert að lesa 
eða last síðast?

Því miður gef ég mér alltof lítinn 
tíma til að lesa en er þó alltaf með 
einhverja bók á náttborðinu sem 
ég gríp í. Þessa dagana er ég að lesa 
Litla bakaríið við Strandgötu. Hún 
er alveg frábær.

Hverjar eru helstu áskoranirnar í 
starfinu?

Frá því að ég byrjaði í eldhúsinu 
heima hefur þetta verið ein allsherj-
ar áskorun í starfi, það kemur alltaf 
ný áskorun þegar maður heldur að 
það fari að róast. Fyrirtækjaþjón-
ustan og veitingastaðurinn okkar 
hafa vaxið með hverju árinu og 
núna þegar við opnum stað númer 
tvö verður eflaust mikil áskorun að 
sleppa takinu af mörgu sem ég hef 
séð um frá upphafi. En okkur hefur 
tekist að að dreifa ábyrgðinni þar 
sem ég er með mikið af frábæru fólki 
sem klárar þetta 100 prósent. Svo 
má ekki gleyma að þetta er fjöl-
skyldufyrirtæki. Maðurinn minn 
og foreldrar eru á fullu í þessu með 
mér og krakkarnir farin að fá stærri 
hlutverk.

Hverjar eru helstu áskoranirnar í 
rekstrarumhverfinu?

Í dag erum við að þjónusta flest-
ar tegundir fyrirtækja og kúnna-
hópur okkar í Grindavík er mjög 
fjölbreyttur. Í hádeginu hjá okkur 
gætir þú verið á næsta borði við 
iðnaðarmann, erlenda fjölskyldu 

sem var að koma úr Bláa lóninu, 
sjómann eða stelpu úr bankanum. 
Þannig erum við  ekki háð neinni 
einni atvinnugrein en núna erum 
við auðvitað að fara á fullt í ferða-
þjónustuna með veitingastað þar 
sem jafn margir og búa á Suður-
nesjum ganga fram hjá á hverjum 
degi. Farþegaspár og gengi krónu 
eru hlutir í rekstrar umhverfinu sem 
ég hef lítið spáð í hingað til en munu 
hafa áhrif á reksturinn hjá okkur. 
Gott gengi okkar hefur mikið byggst 
á frábæru starfsfólki og er það auð-
vitað áskorun að halda þessum góða 
anda þegar nýir starfsmenn bætast 
í hópinn.

Hvaða breytingar sérðu fyrir þér 
hjá fyrirtækinu á næstu árum?

Það eru miklar breytingar á döf-
inni hjá okkur með opnuninni á 
Keflavíkurflugvelli. Ég held að þær 
breytingar eigi eftir að vera svo óút-
reiknanlegar til að byrja með að við 
eigum eftir að hafa nóg að gera með 
því að fylgja því eftir en púllum það 
auðvitað eins og allt annað.

Ef þú þyrftir að velja allt annan 
starfsvettvang, hver yrði hann?

Ég bara sé mig ekki í neinu öðru 
en þjónustustarfi. Ef það væri eitt-
hvað annað þá sæi ég mig sennilega 
í einhverri skemmtilegri iðngrein.

Hvar sérðu þig eftir tíu ár?
Eftir 10 ár verð ég vonandi búin 

að koma Hjá Höllu á góðan stað 
og búin að minnka vinnuna úr 18 
tímum á sólarhring. Get alveg séð 

fyrir mér að vera í einhverju litlu 
þorpi í Frakklandi að klára þær 
uppskriftabækur sem ég er búin 
að safna efni í. Verð líklega einn-
ig að vinna í nokkuð skemmtilegri 
hugmynd sem mig langar að fram-
kvæma næst en er í bið eins og er. Já, 
og verður maður ekki að hafa fjöl-
skylduna með, það er ef hún hefur 
áhuga á því?

Áskorun að sleppa taki á mörgu sem ég hef séð um frá upphafi
Helstu drættir
Störf
●  Ég er úr sjávarútvegsbæ, Grinda-

vík, þar sem ég fór snemma að 
vinna fyrir mér í fiski og er búin 
að vinna við margt tengt fiski, 
svo sem beitningu. Mér tókst að 
ná í nokkrar stelpur sem unnu 
með mér þar því við beitn-
ingastelpur kunnum að vinna 
hratt og vel. Svo hef ég prófað 
ýmislegt annað eins og að vinna 
við skúringar, á bar, í eldhúsi,  á 
leikskóla, sem heimavinnandi 
húsmóðir og margt fleira. Svo 
má ekki gleyma að stundum 
hef ég þurft að leysa foreldra 
mína af í kjúklingabúinu þeirra 
svo það má kalla mig kjúklinga-
bónda með meiru.

Fjölskylda
●  Gift Sigurpáli Jóhannssyni for-

ritara. Við eigum þrjú börn sem 
eru á aldrinum 17, 14 og 12 ára, 
þau Svan, Sigurbjörgu og Stein-
unni Mörtu.

Svipmynd
Halla María Svansdóttir

Halla segist ekki sjá sig í neinu öðru en þjónustustarfi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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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 grandland.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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Opel  Grandland X
Grandland X
og á frábæru verði.  Hér eru þægindi, hátækni
og lúxus staðalbúnaður. 

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 frá: 2.890.000 kr.

Opel Mokka X
Mokka X

sameinar lipurð og styrk.

Verð : 4.990.000 kr.

Tilboðsverð:
4.490.000 kr.

UPPSELDUR!
Ný sending væntanleg

Aðeins örfá eintök eftir á 
þessu frábæra tilboði!

Komdu og reynsluaktu Opel fyrir 30. september. 
 

Opel Karl til afnota í heilt ár.

REYNSLUAKTU OPEL

Hver þeirra þriggja hentar þér best?

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun



Hnútukast á milli franskra smásölurisaSkotsilfur

Agnar Tómas 
Möller  
framkvæmda-
stjóri sjóða  
hjá GAMMA

Kastast hefur í kekki á milli stjórnenda frönsku smásölukeðjanna Carrefour og Casino eftir að stjórnendur síðarnefndu keðjunnar sögðust hafa hafnað 
boði þeirrar fyrrnefndu um að ganga til viðræðna um samruna. Yfirlýsingin kom flatt upp á Carrefour sem sagði hana dylgjur einar. „Við erum undrandi á 
því að samrunatilboð sem við höfum aldrei séð hafi borist á borð stjórnar Casino,“ sagði Alexandre Bompard, forstjóri Carrefour. NORDICPHOTOS/GETTY

Tollaveislan mikla

Hvenær ætlum við Íslendingar 
að hætta að notfæra okkur 
Frakka og Spánverja í við-

skiptum? Á síðasta ári var vöruút-
flutningur okkar til þessara landa 

samtals 70 milljörðum króna meiri 
en innflutningurinn. Fjandskapur 
frænda okkar Norðmanna á sama 
tíma kemur svo óþægilega á óvart, 
en vöruskiptajöfnuður okkar við þá 
var neikvæður um 40 milljarða.

Sem betur fer kæmust fáir upp 
með svona talsmáta hér á landi, 
enda fráleit sýn á efnahagsmál. Við-
skiptajöfnuður er okkur vissulega 
mjög mikilvægur, en þar skiptir 
heildin máli. Ef jöfnuðurinn mætti 
ekki vera neikvæður gagnvart einu 
einasta landi er ljóst að alþjóðleg 
viðskipti gengju ekki upp. Þetta er 

þó orðræðan vestanhafs þessa dag-
ana og gengur forseti Bandaríkjanna 
svo langt að segja Kínverja ræna 
bandarísku þjóðina í formi við-
skiptahallans og ræðst á nágranna 
sína í Kanada vegna vöruskiptahalla 
þó viðskiptajöfnuðurinn sé í heild 
nálægt núllinu. Til að verja innlenda 
framleiðslu er tollum útdeilt eins og 
pennum á Framadögum og á end-
anum tapa allir.

Er það nú viðurkennt að frjáls 
alþjóðaviðskipti, sem rifu stóran 
hluta mannkyns upp úr sárri fátækt, 
hafi eftir á að hyggja verið mistök? 

Er Vesturlöndum betur borgið með 
verndarstefnu og viðskiptastríðum? 
Á hvaða fundi var það ákveðið? Ekki 
var ég boðaður á þann fund.

Þó að við fylgjumst með þessum 
farsa úr fjarska er ekki ósennilegt 
að við Íslendingar förum fljótlega 
að finna fyrir áhrifum hans. Ísland 
hefur einmitt notið ávaxtanna 
af frelsi í utanríkisviðskiptum í 
ríkum mæli síðustu áratugi. Útflytj-
endur hafa notið tiltölulega óhefts 
aðgangs að erlendum mörkuðum á 
sama tíma og lífskjör íslenskra fjöl-
skyldna hafa batnað vegna afnáms 

tolla og aukinnar samkeppni á 
alþjóðavísu. Við eigum því talsvert 
mikið undir því að ekki verði aftur-
för í þeim efnum.

Af þessu tilefni verður Duane 
Layton, sem komið hefur að fjölda 
milliríkjasamninga fyrir hönd 
bandaríska viðskiptaráðuneytisins, 
gestur Fjármálaþings Íslandsbanka í 
dag. Hann mun ræða um þær breyt-
ingar sem orðið hafa á viðskipta-
stefnu Bandaríkjanna í forsetatíð 
Donald Trump og í hvað stefnir 
með sama áframhaldi sem mun án 
efa hafa áhrif á okkur öll.

Í nýlegu viðtali tjáði Gylfi Zoega, 
prófessor í hagfræði við Háskóla 
Ísland, sig um hækkun fastra 

óverðtryggðra vaxta á íbúðalánum 
hjá innlánsstofnunum og lífeyris-
sjóðum, sem hafa hækkað nokkuð 
undanfarið. Í því samhengi benti 
Gylfi á að launahækkanir langt 
umfram framleiðnivöxt muni að 
öðru óbreyttu leiða til hærri verð-
bólgu og vaxta og að skýringar á 
vaxtahækkunum undan farið megi 
rekja til ótta um niðurstöðu kom-
andi kjarasamninga. Undir það má 
taka, en þegar nánar er gáð eru fleiri 
kraftar að verki.

Vextir á íbúðalánum bankanna eru 
ákvarðaðir í skuldabréfaútboðum á 
svokölluðum sértryggðum skulda-
bréfum, en vextir lífeyrissjóða taka 
mið af ríkisbréfum eða eru ákvarð-
aðir af stjórnum þeirra. Sértryggð 
skuldabréf eru bæði með veð í hús-
næðislánum og á ábyrgð bankanna 

og fylgja auk þess stífum skilyrðum. Í 
Evrópu og víðar eru sértryggð skulda-
bréf talin vera svo gott sem jafnörugg 
og ríkisskuldabréf og algengt að þau 
beri einungis á bilinu 0,1-0,25% hærri 
vexti en sambærileg ríkisbréf.

Á Íslandi er vaxtaálag þeirra nokk-
uð hærra, um 0,5% á óverðtryggð 
skuldabréf og um 0,8% ofan á verð-
tryggð. Ástæðan fyrir því er ekki sú að 
hér séu bréfin hlutfallslega áhættu-
samari heldur vegna þess sem oft 
hefur verið bent á: mikið útflæði inn-
lendra fjárfesta eftir haftaafléttingu, 
stóraukin skuldabréfaútgáfa á mark-
aði, einkum fyrirtækja, mikil aukning 
í veitingu fasteignalána banka og 
lífeyrissjóða vegna aukinnar íbúða-
fjárfestingar, og síðast en ekki síst 
vegna stífra útflæðishafta sem hefur 
stöðvað allar skuldabréfafjárfestingar 
erlendra aðila hér á landi.

Vextir skiljast að
Frá ágúst 2016 hefur Seðlabankinn 
lækkað stýrivexti úr 5,75% í 4,25%. 
Áður en vaxtalækkunarferlið hófst 
voru 4 ára óverðtryggðir ríkisbréfa-
vextir 5,8% en lækkuðu svo hratt 
næstu misseri. Sú þróun hefur svo 
snúist við og eru sömu vextir um 
5,6% í dag – talsverðar vaxtalækkanir 
Seðlabankans hafa því lítt skilað sér 

inn á skuldabréfamarkað fyrir óverð-
tryggða vexti sem mynda grunn að 
vöxtum óverðtryggðra fastavaxta 
íbúðalána.

Framvirkir vextir 4 ára ríkisbréfa 
(þ.e. spá markaðarins um framtíðar 
skammtímavexti) gera ráð fyrir 1,25% 
hækkun vaxta næstu 12 mánuði, og 
um 0,5% árið 2020, þ.e. að skamm-
tímavextir hækki úr 4,25% í 6,00% 
næstu 2 ár. Jafnframt er 4 ára verð-
bólguálag á skuldabréfamarkaði um 
3,8% þegar þetta er skrifað. Þetta er 
í nokkru ósamræmi við niðurstöður 
síðustu könnunar Seðlabankans frá 
því í ágúst á væntingum markaðs-
aðila, sem að jafnaði vænta óbreyttra 
vaxta næsta árið og að verðbólga 
verði um 2,8% að jafnaði næstu 10 
ár. Einnig í ljósi þess að áhyggjur 
markaðarins af WOW air virðast vera 
fyrir bí í bili sem og fréttir af kjara-
málum benda til minni hættu á að 
launaliðurinn muni fara út fyrir öll 
mörk, einkum í ljósi versnandi stöðu 
ferðaþjónustunnar og þungs reksturs 
innlendra fyrirtækja.

Fá óvænta aðstoð
Í Danmörku hefur átt sér stað merki-
leg þróun undanfarið – japanskir 
fjárfestar hafa keypt dönsk sértryggð 
skuldabréf af miklum móð, í heildina 

yfir 8 milljarða dollara frá árinu 2016 
og danskir húsnæðiskaupendur geta 
í dag fest óverðtryggða vexti til 30 
ára í 1,5%, meðal annars með hjálp 
japanskra sparifjáreigenda. Líkt og 
Seðlabankinn hefur bent réttilega 
á, eru svo lágir vextir ekki æskilegir 
til lengri tíma og eru „sjúkdómsein-
kenni“ fyrir hagkerfi (eða réttara sagt 
myntbandalög) sem búa við lágan 
hagvöxt og verðbólgu. En erlendir 
fjárfestar hafa hins vegar í Danmörku 
og víðar þar sem hagkerfi standa 
traustum fótum með litlar skuldir og 
hátt lánshæfi, líkt og á litla Íslandi, átt 
þátt í að lækka vaxtakostnað heimila 
og fyrirtækja enn frekar. Slíkt ætti 
alltaf að vera eftirsótt fagnaðarefni, 
sama hvert vaxtastig viðkomandi 
lands er.

En hér á landi höfum við annan 
hátt á, og sjáum merki þess undanfar-
ið í hækkun óverðtryggðra fastvaxta 
húsnæðislána, sem virðast í litlu 
samræmi við traustar undirstöður 
hagkerfisins og vænta þróun skamm-
tímavaxta. En yfirlýstur tilgangur 
hins svokallaða „fjárstreymistækis“ 
Seðlabankans hefur meðal annars 
verið fólginn í því að auka aðhald 
peningastefnunnar. Það hefur nú 
tekist svo vel, að tekið hefur verið eftir 
af fræðimönnum í Háskóla Íslands.

Vaxtahækkun vekur athygli

Björn Berg 
Gunnarsson 
fræðslustjóri 
Íslandsbanka 
 

Guðjón Karl 
hlutskarpastur
Guðjón Karl Reyn-
isson, fyrrverandi 
forstjóri bresku 
leikfangakeðj-
unnar Hamley’s, 
hlaut afgerandi 
kosningu í stjórn 
Festar, móðurfélags 
N1 og Krónunnar, og flest atkvæði 
á hluthafafundi í gær, samkvæmt 
heimildum Markaðarins. Næst á 
eftir kom Kristín Guðmundsdóttir, 
fyrrverandi forstjóri Skipta; svo 
Margrét Guðmundsdóttir, stjórnar-
formaður N1 frá 2012; þá Björgólfur 
Jóhannsson, fyrrverandi forstjóri 
Icelandair Group, og loks Þórður 
Már Jóhannesson, fyrrverandi for-
stjóri Straums og fjárfestir. Engu að 
síður er hann eini stjórnarmaðurinn 
sem á eitthvað undir í Festi með 
um 1,6 prósenta hlut. Helga Hlín 
Hákonardóttir, sem var í stjórn 
Festar fyrir samrunann, naut hins 
vegar afar lítils stuðnings hluthafa.

LSR studdi 
Bubba
Framboð Björgólfs 
í stjórn N1 kom 
mörgum á óvart 
en sagt er að 
forsvarsmenn 
LSR og Almenna 
lífeyrissjóðsins 
hafi stutt hann til 
stjórnarsetu. Áður hafði LSR stutt 
Þórarin V. Þórarinsson sem bauð 
sig ekki fram að nýju því hann er 
stjórnarformaður Reita en Festi 
rekur eitt stærsta fasteignafélag 
landsins. Björgólfur er eini stjórnar-
maðurinn sem ekki tengdist N1 
eða Krónunni fyrir sameiningu á 
meðan Guðjón Karl og Þórður Már 
komu úr matvörunni en Kristín og 
Margrét úr olíunni.

Fara til Íslenskra 
fjárfesta
Þeir Þorbjörn Atli 
Sveinsson og 
Gunnar Freyr 
Gunnarsson 
taka til starfa 
hjá Íslenskum 
fjárfestum um 
næstu mánaðamót en 
þeir létu af störfum hjá Fossum 
mörkuðum fyrr á þessu ári. Þor-
björn Atli og Gunnar Freyr hitta 
þar fyrir Hannes Árdal, sem einnig 
starfaði um skeið hjá Fossum, og þá 
Sigurð Hreiðar Jónsson og Tómas 
Karl Aðalsteinsson.
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Rekstraraðilum með heilsutengda þjónustu, verslun eða aðra 

starfsemi býðst nú til leigu bjart og rúmgott rými á jarðhæð 

glæsilegrar byggingar í Álftamýri 1-5. Sérinngangur er að framan  

og aftan og næg bílastæði eru við húsið.

Starfsmannaaðstaða er til fyrirmyndar og endurbætur eða breytingar 

koma til greina eftir þörfum. 

Í húsinu er nú þegar starfandi fjöldi lækna og tannlækna auk þess 

sem þar er að finna ýmsa aðra heilsutengda starfsemi. 

Heilbrigð starfsemi  
í traustri langtímaleigu!

Myndir, teikningar og nánari upplýsingar má nálgast 
á www.reitir.is og hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra í 
840 2100 eða halldor@reitir.is.



MARKAÐURINN Instagram  
fréttablaðsins
@frettabladidfrettabladid.is

Miðvikudagur 26. september 2018FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL |

Stjórnar-  
maðurinn

21.09.2018

@stjornarmadur

Fossar markaðir hafa undirritað samstarfs-
samning við breska fjárfestingaráðgjafar-
fyrirtækið Redington. Samstarfið felur 
í sér að starfsfólk fagfjárfestaþjónustu 
Fossa og viðskiptavinir félagsins hafa nú 
aðgang að greiningum Redington á eigna-
stýringarhúsum á heimsvísu. Í tilkynningu 
segir að sérfræðikunnátta Redington nái yfir 
45 eignaflokka um allan heim og byggi á sér-
sniðinni nálgun þar sem greind séu 5-10% 
þeirra eignastýringarhúsa sem hafa náð bestum 
árangri í hverjum eignaflokki fyrir sig.

Með samstarfinu fæst aðgangur að upp-
lýsingum og gögnum sem gefa Fossum og 
viðskiptavinum félagsins gott yfirlit yfir 
þá fjárfestingarkosti og sjóði sem stýrt er 
af fjárfestingastjórum Redington í helstu 

eignaflokkum.  
David Witzer, framkvæmdastjóri fagfjár-

festaþjónustu Fossa, segist ánægður með 
samstarfið. „Um er að ræða spennandi sam-
starf sem gerir okkur kleift að bjóða íslensk-

um stofnanafjárfestum sem vilja auka erlenda eigna-
dreifingu einstakt tækifæri á sviði fjárfestinga.“ – hae

Fossar markaðir í samstarf við Redington

David Witzer.

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

Með þessu vill 

stjórn N1 skapa 

for dæmi í ís lensku at-

vinnu lífi með því að sýna 

hóg værð í breyti leg um 

launa greiðslum til 

æðstu stjórn enda. 

Margrét Guðmunds-
dóttir, stjórnarfor-
maður N1

Íslensku ferðamannasprengingunni 
virðist lokið í bili ef marka má spá 
greiningardeildar Arion banka sem 
gerir ráð fyrir 4,5% fjölgun ferða-
manna á þessu ári, og einungis 1,4% 
á næsta ári. Auðvitað var það ekki 
sjálfbært ástand að ferðamönnum 
héldi áfram að fjölga um 20 til 30% 
á ári hverju. Einhvern tíma hlaut 
að koma að því að jafnvægi myndi 
nást. En athyglisvert er að velta fyrir 
sér hvers vegna við komum að þeim 
punkti nú. Sennilegt er að gjaldmið-
illinn eigi þar stærstan hlut að máli. 
Styrkur krónunnar er einfaldlega 
slíkur að Ísland er á meðal dýrustu 
áfangastaða í heiminum. Gleymum 
því heldur ekki að íslenska ferða-
mannasprengingin hófst þegar 
krónan var veik í sögulegu samhengi.

Mikil samkeppni hefur verið í flugi 
til Íslands sem hefur valdið því að 
hingað hefur fólk getað ferðast til-
tölulega ódýrt. Að einhverju leyti 
hefur það vegið upp á móti því 
hversu dýrt er að dvelja á Íslandi 
þegar hingað er komið. Nú eru hins 
vegar teikn á lofti. Augljós sam-
dráttur er í þeim geirum sem treysta á 
tekjur af ferðamönnum. 

Eins og allir vita hafa bæði flugfélögin 
átt í miklum vandræðum. WOW 
bjargaði sér fyrir horn á dögunum og 
Icelandair hefur birt þrjár afkomu-
viðvaranir á síðustu mánuðum. Ljóst 
er að síðarnefnda félagið þarf veru-
lega að taka til í eigin rekstri ef vel á 
að fara, og enn er óvíst um framtíð 
WOW til langs tíma. Fram kom á 
fundi Arion banka að eins og staðan 
væri nú væru flugfélögin að borga 
um þúsund krónur með hverjum far-
þega. Slíkt gengur ekki til lengdar. 

WOW mun vafalaust bjóða ódýra 
flugmiða nú meðan félagið freistar 
þess að ná upp þeim bókunum 
sem töpuðust kringum skuldafjár-
útboðið. En til langs tíma er ekki 
annað að sjá en að báðum flugfélög-
unum sé nauðugur einn kostur að 
hækka fargjöldin. Verði sú raunin 
verður bæði orðið dýrt að koma og 
vera á Íslandi. Ferðamönnum gæti 
þá farið fækkandi. Hér er því komin 
upp gamalkunnug staða. Krónan 
er orðin of sterk og farin að hamla 
samkeppnishæfni landsins. Útflutn-
ingsgreinarnar finna mest fyrir því. 
Ferðaþjónustan og útgerðin eru þar 
á sama báti. Nú heyrist ekki bara 
harmakvein frá útgerðinni heldur 
líka ferðaþjónustunni.

Samt er það þannig að einungis í 
síðarnefndu greininni heyrast raddir 
um að taka eigi upp annan gjald-
miðil. Útgerðin er hins vegar söm við 
sig enda vön því að stjórnvöld bjargi 
málum og felli gengið áður en í óefni 
er komið. Plástrar frekar en varan-
legar skurðaðgerðir. 

Á sama báti



OLED55B8 ALPHA 7 + SJ6

LG 55" OLED OG SOUNDBAR
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LG 55" OLED OG SOUNDBAR
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BETRA BORGAR SIG
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FULLKOMIN MYND · FULLKOMIÐ HLJÓÐ

FULLKOMIN UPPLIFUN!
50.000

AFSLÁTTUR

OLED Ultra HD Premium sjónvarp með Perfect Black, Active HDR myndtækni, Dolby Vision, webOS 4.0 netviðmóti og Magic Remote fjarstýringu
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LÁRÉTT
1. högni 
5. lélegur 
6. í röð 
8. ríki í Afríku 
10. átt 
11. mismunur 
12. bak 
13. ókyrrð 
15. tínsla 
17. skráning

LÓÐRÉTT
1. sárasótt 
2. rannsaka 
3. mælieining 
4. andin 
7. ódæll 
9. óbeinlínis 
12. lúka 
14. pípa 
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. fress, 5. rýr, 6. áb, 8. angóla, 10. na, 11. bil, 
12. lend, 13. órói, 15. söfnun, 17. ritun.
LÓÐRÉTT: 1. fransós, 2. rýna, 3. erg, 4. sálin, 7. 
baldinn, 9. óbeint, 12. lófi, 14. rör, 16. uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

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.

Hvítur á leik

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

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

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

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

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

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

Í dag  verður 
fremur 
hægur vindur 
á landinu og 
verður sólríkt á 
Suðaustur- og 
Austurlandi. Í 
öðrum lands-
hlutum má 
reikna með 
lítils háttar 
skúrum og víð-
ast hvar verður 
hiti mældur í 
einum tölustaf.

Miðvikudagur

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Góði Guð, 
hjálpaðu mér 
að lifa þetta 

af!

Í alvöru talað, svona 
segirðu ekki. Þú skalt vera 

ánægður með að hafa 
mat á borðinu. Mat sem 

móðir þín eldaði úr innmat 
eftir uppskrift 
ömmu þinnar.

Þúsund þakkir, Maggi. 
Nú er ég svo reiður að 
ég er búinn að missa 
matarlystina. Flott!

Fáðu! 
Þér! 

Sæti!

Góð 
tilraun, 
pabbi.

Góði 
Guð …

Ókei … tveir morgunmatar-
burritóar og tveir bananar.

Gjörið svo vel! Takk, 
mamma!

Mamma  
þín er 

langbest.

Það er nett að 
hún fatti að 

allt er bragð-
betra afgreitt 

gegnum glugga.

Hvernig komst 
keilukúla upp á þak?

Manstu eftir 
valslöngvunni 
sem þú baðst 

mig um að 
smíða ekki?

Thiermann átti leik gegn Schmitt 
í Bad Kissingen árið 1954.

1. Ha6! Dxa6 2. Rc7+1-0. 

www.skak.is:  Ólympíuskák-
mótið er hafið. Á skak.is verða 
allar upplýsingar um hvernig sé 
best að fylgjast með skákunum. 
  

 

Opel Crossland X 
er öruggasti bíllinn árið 2017

í sínum flokki, samkvæmt
EURO NCAP.

Kynntu þér Opel og bókaðu
reynsluakstur á grandland.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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Opel  Grandland X. 

Verð frá: 3.990.000 kr.

Frumsýningartilboð:
Verð frá: 3.790.000 kr.

Opel Crossland X
Verð frá: 3.090.000 kr.

Tilboðsverð frá:
2.890.000 kr.

Opel Mokka X
Verð : 4.990.000 kr.

Tilboðsverð:
4.490.000 kr.

UPPSELDUR!
Ný sending væntanleg

Aðeins örfá eintök eftir á 
þessu frábæra tilboði!

Reynsluaktu Opel fyrir 30. sept.

Hver þeirra þriggja hentar þér best?
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  Náttborð

  Höfðagaflar

  Rúm 

  Skrifborð

Ítölsk gæðahönnun og framleiðsla á hagstæðu 

og góðu verði. Vandaðar, sérhannaðar lausnir 

sem uppfylla allar kröfur og staðla. Fjölbreytt 

úrval í útliti og litum. Viðaráferðir með sterku og 

endingargóðu yfirborði.

  Skápar

  Töskustandar

  Stólar

  Sófar

- fyrir hótel, gistiheimili og smáíbúðir

Vönduð húsgögn og hurðir 

Hótelhurðir

- allt að 47dB og EICS90



TÓNLIST
★★★ ★★
Verk eftir Strauss og Tsjajkovskí. 
Sinfóníuhljómsveit Íslands lék.
Einsöngvari: Þóra Einarsdóttir. 
Stjórnandi: Petri Sakari.
Eldborg í Hörpu
fimmtudaginn 20. september

Þegar skákeinvígi aldarinnar 
stóð yfir hér olli Bobby Fischer 
mikilli hneykslun með því að 

hella úr kókflösku yfir skyr og borða 
með bestu lyst. Þar blandaðist saman 
eitt helsta tákn íslenskrar menn-
ingar og bandarískur þjóðarósómi. 
Mér datt þetta í hug á tónleikum 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 
fimmtudagskvöldið. Fyrsta verkið á 
dagskránni var Till Eulenspiegel eftir 
Richard Strauss, um mann sem uppi 
var á 14. öld. Hann var sagður mikill 
prakkari og ólíkindatól, og um hann 
spunnust ótal ævintýri. Í verkinu 
blandast saman algerar andstæður 
alvarlegrar fagurtónlistar og kæru-
leysislegra barnalaga, rétt eins og 
skyrið og kókið hans Fischers.

Till Eulenspiegel er kröftug tón-
smíð sem kemur stöðugt á óvart. Alls 
konar stef renna saman og magnast 
upp, en svo er þeim gefið langt nef, 
og eitthvað allt annað tekur við. 
Þetta kallar á snerpu og nákvæmni í 
flutningi, og stóð Sinfóníuhljómsveit 
Íslands fyllilega undir því. Horn-
leikurinn var hreinn og hnitmiðaður, 
og dillandi klarínettusóló var pott-
þétt. Samspil ólíkra hljóðfærahópa 
var flott og hljómsveitin í heild lék 
af sannfærandi innlifun undir stjórn 
Petris Sakari.

Ekki síðri voru hinir svokölluðu 
Fjórir síðustu söngvar eftir Strauss, 
sem á eftir komu. Þar söng Þóra 
Einarsdóttir einsöng. Yrkisefnið er 
dauðinn og eru táknmyndir úr nátt-

úrunni áberandi. Yfirbragð tónlist-
arinnar er angurvært, og Þóra gerði 
henni fullkomin skil. Söngur hennar 
var tilfinningaríkur og margbrotinn, 
röddin gædd ótal litbrigðum. Hljóm-
sveitin spilaði líka fallega. Áferðin 
var draumkennd og styrkleikahlut-
föll einsöngs og hljóðfæraleiks voru 
eins og best verður á kosið. Fiðlu-
einleikur konsertmeistarans var 
sérlega fagur.

Eftir hlé var flutt fimmta sinfónían 
eftir Tsjajkovskí. Hún byrjar mjög 
alvarlega. Tsjajkovskí hugsaði mikið 
um örlögin, hann þjáðist oft af þung-
lyndi, og samkynhneigð, sem hann 
fór leynt með, olli honum sálar-
angist. Í sinfóníunni heyrist sama 
stefið aftur og aftur í fleiri en einum 
kafla, og gengur í gegnum talsverðar 
umbreytingar. Það er þungbúið í 
inngangi fyrsta kafla, en þegar það 
birtist í lokakaflanum er það orðið 
sigri hrósandi. Stefið hefur verið 
kallað örlagastefið, því tónskáldið 
kallaði innganginn „algera uppgjöf 

fyrir örlögunum“ í glósubók áður en 
hann fór að semja sinfóníuna.

Tsjajkovskí var þarna undir 
áhrifum ungverska tónskáldsins 
Franz Liszt sem endurtók oft sömu 
stefin í ólíkum köflum sömu tón-
smíðarinnar. Hann skapaði þannig 
áhrifameiri heildarsvip. Sinfónían 
eftir Tsjajkovskí er makalaust verk, 
fullt af dásamlegum melódíum og 
svo mögnuðum hápunktum að 
maður fær gæsahúð aftur og aftur. 
Flutningur hljómsveitarinnar var 
í fremstu röð undir öruggri stjórn 
Sakari. Hornsólóið í hæga kaflanum 
var himneskt, og blásararnir voru 
allir með sitt á tæru. Strengirnir 
voru hnausþykkir og munúðar-
fullir, og túlkunin var gædd ákefð og 
spennu sem var einstaklega ánægju-
leg. Útkoman var stórbrotin og gríp-
andi; Sinfóníuhljómsveit Íslands var 
greinilega í toppformi. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Framúrskarandi 
flutningur á Tsjajkovskí og Strauss.

Magnaðir hápunktar framkölluðu gæsahúð

„Söngur hennar var tilfinningaríkur og margbrotinn.“ FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

BÆKUR

Reykjavík um 1900 með 
augum Benedikts Gröndals 
★★★ ★★

Útgefandi: Sögur útgáfa
Ritstjórn: Illugi Jökulsson
Blaðsíður: 260

Reykjavíkurlýsing Bene-
dikts Gröndals, sem hann 
skrifaði um aldamótin 

1900, birtist fyrst í Eimreiðinni 
en hefur ekki komið út í sér-
stakri bók fyrr en nú. Sú bók, 
sem Sögur útgáfa senda frá sér, 
er hin veglegasta, eins og Grön-
dal á skilið, og sérlegur fengur 
er að þeim fjölmörgu myndum 
sem hana prýða.

Í bókinni lýsir Gröndal Reykjavík 
síns tíma og segir frá íbúum, húsum 
og hverfum, oft mjög ítarlega. 
Hann fjallar sömuleiðis um götu-
líf, menntalíf, listir, söfn, félagslíf, 
trúarlíf, skemmtanir og fleira. Hin 
leiftrandi stílgáfa Gröndals nýtur 
sín iðulega mjög vel eins og í lýsingu 
á fínum herrum sem Gröndal segir 
vera „í hinu hærra veldi tilverunnar 
á flaksandi flugnakápum eins og 
stórkostlegir leðurblökuvængir, 
sem fylla loftið með vindi og fram-
farastormi, og svo má ekki gleyma 
að hafa staf til að slá í kringum sig 
– líklega til að ryðja í burtu öllu því 
sem er sjö eða átta ára gamalt, hvað 
þá eldra, því það er álitið óbrúkandi 
og á eftir tímanum.“

Kannski hefur enginn Íslend-
ingur verið afundinn á prenti á 
jafn skemmtilegan hátt og Bene-

dikt Gröndal. Víða í Reykjavíkur-
lýsingu hans eru meinyrtar athuga-
semdir um menn og málefni sem 
krydda verkið mjög. Nokkrum 
sinnum er lesandinn líklegur til 
að skella upp úr. Lesturinn er ein-
faldlega hin besta skemmtun, þótt 
höfundur hafi vissulega ekki ætlað 
sér að skrifa skemmtirit heldur rit 
til upplýsingar. Og upplýsingar um 
Reykjavík fær lesandinn sannar-
lega í stórum skömmtum. Sumt 
þar myndi reyndar eitt og sér virka 
á köflum sem of nákvæmt og full 
upptalningarlegt. Kemur þá að 
þætti Ívars Gissurarsonar sem sá 
um myndritstjórn en fjölmargar 
ljósmyndir eru í verkinu af húsum, 
umhverfi og fólki í Reykjavík. Les-
andinn hefur því Reykjavík þessara 
ára í mynd um leið og hann les fróð-
legar lýsingar Gröndals um bæjar-

lífið.  Áhrifamestu 
myndirnar eru af fólki 
og ber þá sérstaklega 
að nefna mynd sem 
tekin er í október-
mánuði árið 1901 af 
drukknum manni sem 
liggur í götunni. Önnur 
býsna athyglisverð er af 
hinni svipsterku og lífs-
reyndu Gunnu grallara 
í skautbúningi. Vert er 
að minnast á myndar-
textana sem eru afar 
upplýsandi. Reyndar 
má segja að þessi bók sé 
prýðilegt dæmi um það 
þegar texti og myndir 
vinna vel saman og 
skapa nær fullkomna 
heild.

Ýmiss konar ítarefni 
er í bókinni. Þar er til dæmis að 
finna stutt brot úr Dægradvöl, hinni 
leiftrandi skemmtilegu sjálfsævi-
sögu skáldsins. Einnig er birt stutt 
grein frá árinu 1900 þar sem Matthí-
as Jochumsson skrifar um þessa 
Reykjavíkurlýsingu Gröndals. Auk 
þess eru í bókinni minningarljóð og 
erfiljóð um Gröndal. Forseti Íslands, 
Guðni Th. Jóhannesson, skrifar 
aðfaraorð og Illugi Jökulsson, sem sá 
um ritstjórn, skrifar skemmtilegan 
formála. Verulega gaman er að sjá 
þegar bókaforlög vanda til verka 
eins og hér er gert. 
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Einstaklega eiguleg bók 
með Reykjavíkurlýsingu Gröndals og 
myndum sem fullkomna hana. Bók sem 
er fallega gerð úr garði.

Nær fullkomin heild

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

A F S L ÁT T U R
25%
KO M D U  N Ú N A !

T E M P U R-D A G A R

Nýjar gerðir
og fjölbreytt úrval 

 

heilsukodda

TEMPUR® Hybrid 
Hönnuð fyrir sneggra viðbragð

TEMPUR® Original 
Hönnuð fyrir meiri stuðning

TEMPUR® Cloud 
Hönnuð fyrir meiri mýkt

ALLT ÞAÐ NÝJASTA FRÁ TEMPUR ...

TEMPUR-DAGAR  
... MEÐ 25% AFSL ÆT TI Í  BETRA BAKI Í  SEPTEMBER

AÐ SOFA ER EIT T
AÐ HVÍL AST ER ANNAÐ

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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LEIKHÚS 

Svartlyng
★★★ ★
Tjarnarbíó
Leikhópurinn Gral
Höfundur: Guðmundur  
Brynjólfsson
Leikstjóri og hljóðmynd: Bergur 
Þór Ingólfsson
Leikarar: Sveinn Ólafur Gunnars-
son, Sólveig Guðmundsdóttir, 
Benedikt Karl Gröndal, Þór Tulinius, 
Valgerður Rúnarsdóttir og Ragn-
heiður Eyja Ólafsdóttir
Leikmynd, búningar og gervi:  
Eva Vala Guðjónsdóttir
Ljósahönnun: Magnús Arnar Sig-
urðsson og Hafliði Emil Barðason
Sviðshreyfingar: Valgerður Rúnars-
dóttir

Ættartengslin sem yfirgnæfa 
íslenskt samfélag. Einstaklingar sem 
virðast vera með puttana í öllum 
kökum. Skúffufyrirtæki sem rekin 
eru af fjölskyldumeðlimum ráða-
manna. Dularfull gögn sem hverfa í 
skjóli nætur. Afsökunarbeiðnir sem 
hljóma eins og ávítur. Hljómar eitt-
hvað af þessu kunnuglega? Ef ekki 
þá býður Leikhópurinn Gral upp 
á hressilega upprifjun á íslenskum 
raunveruleika í Tjarnarbíói þar sem 
leikverkið Svartlyng var frumsýnt 
síðastliðinn föstudag.

Fyrir rúmu ári riðaði þáver-
andi ríkisstjórn til falls. Ástæðan 
var trúnaðarbrestur en rótin var 
ótrúlegt hugrekki ungra kvenna 
andspænis yfirgnæfandi stjórn-
sýslukerfinu. Höfundur verksins, 
Guðmundur Brynjólfsson, tæklar 
fólkið í fílabeinsturninum með 

súrrealismann að vopni. Margt gott 
er að finna í verkinu sem blandar 
saman sápuóperu, súrum húmor 
og hádrama. Textinn hittir stundum 
beint í mark en er óþarflega langur, 
persónur þróast takmarkað og 
hlutverk sögumannsins hefði mátt 
úthugsa betur.

Um leikmynd, búninga og gervi 
sér Eva Vala Guðjónsdóttir sem 
gætir þess að leikritið fái að njóta 
sín með því að einfalda umgjörðina, 
einungis fimm stóla og tvo plexí-
glerkassa má finna á sviðinu. Rýmið 

er síðan fyllt af klósettrúllum sem 
þjóna bæði sem leikmunir af ýmsu 
tagi og myndlíking fyrir drullu-
svaðið sem stjórnmálafólk veður.

Sveinn Ólafur Gunnarsson leikur 
ráðherra ónefnds stjórnmálaflokks, 
sem allir áhorfendur ættu að geta 
nefnt með nafni. Sýninguna byrjar 
hann vel þegar kómíkin er allsráð-
andi en dalar þegar dramað tekur 
yfir eftir hlé. Síðustu árin hefur Sól-
veig Guðmundsdóttir verið að sækja 
í sig veðrið á sviðinu. Með sanni er 
hægt að segja nú að hún sé ein besta 

leikkona starfandi á íslensku sviði 
um þessar mundir. Hún er óttalaus, 
bráðfyndin og einlæg í sinni nálgun 
á hlutverki skrifstofustjórans sem 
hefur afneitunina að atvinnu.

Skrifstofublókina og millistjórn-
anda innan flokksins sem enginn 
man hvað heitir leikur Benedikt 
Karl Gröndal. Örvæntingarfullar 
tilraunir hans til að ganga í augun 
á ráðherranum gerir hann vel og 
líkamsbeitingin er smellin. Allt 
of langt er síðan Þór Tulinius sást 
á sviði og hefur hans verið sárt 

saknað. Hann hefur engu gleymt 
en fær því miður of lítið að gera sem 
undirmálsmaðurinn sem flokkur-
inn ræður til að þvo glugga í nafni 
gagnsæis. Valgerður Rúnarsdóttir 
fer með hlutverk blaðakonu en fær 
líka fátt að gera. Þó á hún heiðurinn, 
í samvinnu við Sólveigu, af einu 
fyndnasta dansatriði sem dúkkað 
hefur upp á sviðinu í langan tíma. 
Að lokum er nauðsynlegt að nefna 
hina ungu Ragnheiði Eyju Ólafs-
dóttur sem fer með smátt hlutverk 
en kannski það mikilvægasta í sýn-
ingunni sem hún leysir á afskaplega 
áhrifamikinn hátt.

Líkt og handritið spilar Bergur 
Þór fram mörgum hugmyndum í 
sýningunni, kannski of mörgum. 
Svo virðist sem allar hugmyndir 
sem lagðar voru á borðið hafi endað 
á sviðinu. Grunnurinn er súrrealísk 
kómík brotinn upp með nístandi 
ádeilu. Húmorinn er allsráðandi 
bróðurpartinn af sýningunni sem 
hittir stundum í mark en hefði þolað 
agaðri nálgun. Dramatískari augna-
blik eru römmuð inn þannig að 
áhrifin fjölfaldast. Sýningin er upp 
á sitt besta þegar Bergur Þór leggur 
hjartað á sviðið. Höggið út í sal er 
nánast líkamlegt þegar ráðherrann 
les upp úr bókinni dularfullu.

Svartlyng er einstaklega gott 
dæmi um hversu mikilvæg sjálf-
stæða senan er í leiklistarflórunni. 
Sýningin er kannski köflótt að 
gæðum en mikilvægt og skjótt við-
bragð við þeim súrrealíska sýndar-
leik sem íslensk pólitík er orðin.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Bútasaumur af bráð-
skemmtilegum senum og skerandi 
ádeilu sem skortir agaðri nálgun.

Gagnsæi og gegndarlaus spilling

„Svartlyng er einstaklega gott dæmi um hversu mikilvæg sjálfstæða senan er í leiklistarflórunni,“ segir í dómnum.
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Rafmagnsstaflarar
Lyftigeta: 1000 kg

Lyftihæð:  2,4 m og 3 m
Verð: 589.000 kr.  m/vsk

Rafmagnstjakkar
Lyftigeta: 1500 kgg

Verð: 282.897 kr.  m/vskk

Brettatjakkar
Lyftiggeta: 2500 kg

Verð: 43.1179 kr.  m/vsk

Hillur 
í bílskúrinn, 
geymsluna 
og lagerinn

Lyftarar og léttitæki
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Hvað?        
Hvenær?       
Hvar?      
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

26. SEPTEMBER 2018

Stórsveit Reykjavíkur undir stjórn Franky Rousseau spilar nokkur eldheit lög í Hörpunni í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Viðburðir
Hvað?  Una Margrét með erindi um 
leiki barna í gegnum aldirnar
Hvenær?  12.15
Hvar?  Bókasafn Kópavogs
Miðvikudaginn 26. september 
klukkan 12.15 mun útvarpskonan 
ástsæla Una Margrét Jónsdóttir 
flytja erindi um leiki barna frá 
fyrri tíð. Hún mun stikla á stóru í 
sögu íslenskra leikjasöngva allt frá 
18. öld og fram yfir aldamótin 2000. 
Meðal þess sem kemur við sögu er 
stríðnisrím frá 18. öld, rómantískir 
söngdansar frá aldamótunum 1900 
og klappleikir frá síðustu áratugum. 
Viðburðurinn er liður í dagskrá 
Menningarhúsanna í Kópavogi, 
sem fer fram kl. 12.15 á Bókasafni 
Kópavogs, Gerðarsafni, Náttúru-
fræðistofu, Héraðsskjalasafni eða í 
Salnum í hverri viku. Viðburðurinn 
hlaut styrk frá nefnd um fullveldis-
afmæli Íslands.

Hvað?  Danspartí Dans og Kúltúr
Hvenær?  21.00
Hvar?  Gaukurinn, Tryggvagötu
Þriðja danspartí Dans og Kúltúr 
verður á Gauknum í kvöld, mið-
vikudaginn 26. september. Dans-
partíin hafa gjörsamlega slegið í 
gegn því þar gefst fólki færi á að 
kynnast og læra ólíka dansstíla á 
skemmtilegan máta. Hugmyndin 
með þessum kvöldum er að sam-

eina dansmenninguna á höfuð-
borgarsvæðinu og bjóða upp á 
eina kvöldstund þar sem ólíkir 
dansstílar mætast. Engin þörf 
á fyrri dansreynslu eða á dans-
félaga. Nóg að mæta í stuði og 
með viljann til að brillera á dans-
gólfinu.

Hvað?  Bókakaffi | Gísli Marteinn 
Baldursson fjallar um leyndar hliðar 
Tinnabókanna
Hvenær?  20.00
Hvar?  Borgarbókasafnið, Gerðubergi
Í Bókakaffi í september fjallar 
sjónvarpsmaðurinn og Tinnafræð-
ingurinn Gísli Marteinn Baldursson 
um Tinnabækur Hergés. Ævintýri 
Tinna hafa notið mikilla vinsælda 
hér á landi allt frá því að Tinni kom 
fyrst út á íslensku árið 1971. Hver 
man ekki eftir bræðrunum Skafta 
og Skapta, eða hefur ekki spreytt 
sig á að tvinna saman blótsyrði í 
anda Kolbeins kafteins? Það var þó 
rúmum fjörutíu árum eftir að Tinni 
birtist fyrst á prenti í kaþólsku dag-
blaði í Belgíu, árið 1929.

Hvað?  Dansnámskeið fyrir byrjendur 
í svingdansi 4 miðvikudagskvöld
Hvenær?  20.00
Hvar?  Danshöllin, Drafnarfelli
„Komið og dansið“ verður með 
dansnámskeið fyrir byrjendur í 
svingdansi í Danshöllinni í kvöld 
og næstu þrjú miðvikudagskvöld 
klukkan 20.00 til 22.00. Skráning í 
síma 577-7700.

Hvað?  Trailer Park Boys
Hvenær?  20.00
Hvar?  Háskólabíó
Strákarnir í Trailer Park Boys 
reyna á samvisku og sómakennd 
áhorfenda með óviðjafnanlegum 
og meinfyndnum hætti, en nú er 
komið að þeim að sýna villtustu 
hliðar sínar í Háskólabíói þann 
26. september í splunkunýrri 
sýningu. Hópurinn samanstendur 
af hinum treggáfuðu og stórfurðu-
legu Ricky, Julian, Bubbles og 
Randy, sem hafa eytt öllu lífi sínu 
í hjólhýsahverfinu Sunnyvale í 
Kanada. Þríeykið hefur slegið veru-
lega í gegn í Bandaríkjunum og 
víðar með ýktum heimildarþáttum 
sínum þar sem óheflaður húmor 
þeirra er allsráðandi. Auk sjón-
varpsþáttanna hefur hópurinn gert 
garðinn frægan með ýmsum uppi-
stöndum og kvikmyndum.

Hvað?  Gagnavísindaveisla í Tjarnar-
bíói
Hvenær?  17.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Data Lab Ísland og hugbúnaðar-
fyrirtækið Dataiku bjóða til veislu 
í Tjarnarbíói. Þar verður sjónum 
beint að nýjungum á sviði gagna-
vísinda (data science) og þýðingu 
þeirra fyrir íslenskt atvinnulíf. Á 
dagskrá eru þrír fyrirlesarar sem 
nálgast viðfangsefnið úr ólíkum 
áttum.

Hvað?  Cocktail pop-up á Kryddi, vol. 
II - Berjaþema
Hvenær?  17.00
Hvar?  Krydd, Hafnarfirði
Það var bara svo gaman síðast að 
við verðum að endurtaka leikinn. 
Í þetta skipti með berja- og haust-
þema. Dagana 26.-30. september 
verður Andri Davíð Pétursson 
með pop-up kokteilaseðil á 
veitingahúsinu Kryddi í Hafnar-
firði. Andri er fyrsti sigurvegari 
World Class Bartender of the Year 
á Íslandi og keppti fyrir Íslands 
hönd í Miami árið 2016. Andri 
hefur sýnt og sannað að hann er 
einn af okkar fremstu barþjónum 
og mun hann ásamt hæfileikarík-
um barþjónum Krydds töfra fram 
einstaklega bragðgóða kokteila 
sem allir eiga það sameiginlegt 
að vera undir áhrifum íslenska 
haustsins.

Hvað?  Hrútaþukl 2018
Hvenær?  20.00
Hvar?  Hestur, Borgarbyggð
Hrútaþukl Hreðjars verður haldið 
miðvikudaginn 26. september 
næstkomandi. Herlegheitin byrja 
klukkan 20.00. Keppnin fer þannig 
fram að það verða fimm hrútar sem 
eru nú þegar stigaðir. Keppendur 
þurfa einungis að þukla á hrút-
unum og raða þeim í þá röð sem 
þér finnst vera réttust, frá versta til 
besta, auðvelt! Skráning fer fram á 

staðnum, svo að við hvetjum alla 
til að mæta hvort sem þeir ætla að 
taka þátt eða ekki.

Hvað?  Session List P2 – Mæja
Hvenær?  23.00
Hvar?  Session Craft Bar, Bankastræti
Session kynnir til leiks listakonuna 
Mæju sem tekur yfir veggi Session 
næsta mánuðinn og um sölusýn-
ingu er að ræða. Mæja er með aðra 
sýningu sama kvöld á Kexi Hosteli, 
en mun, ótrúlegt en satt, halda á 
verkum þaðan með hjálp gesta og 
koma þeim yfir á Session klukkan 
23.00.

Tónlist
Hvað?  Stórsveit Reykjavíkur og 
Franky Rousseau
Hvenær?  20.00
Hvar?  Harpa
Stórsveit Reykjavíkur heldur tón-
leika í Silfurbergi, Hörpu, mið-
vikudaginn 26. september kl. 20. 
Stjórnandi og höfundur tónlistar 
er kanadíska tónskáldið Franky 
Rousseau. Hann hefur vakið mikla 
athygli og er á meðal fremstu 
höfunda stórsveitatónlistar af 
yngri kynslóðinni í New York um 
þessar mundir. Rousseau er meðal 
annars þekktur fyrir samstarf sitt 
við píanóstjörnuna Aaron Parks. 
Einstakt tækifæri til að heyra það 
nýjasta frá New York.

Hvað?  Hist Og
Hvenær?  21.00
Hvar?  Mengi, Óðinsgötu
Eiríkur, Róbert og Magnús hafa 
spilað með mörgum, mjög lengi, 
þar með talið hver öðrum. Þeir hafa 
starfað sem tríó í tæpt ár og gera 
margt mjög skemmtilegt. Á hverj-
um tónleikum má ma. heyra: „raf-
magnshljóð“, „óhljóð“, „skrýtinn 
takt“ og síðast en ekki síst: „Heiiiii, 
hvað er þetta aftur?“

Gísli Marteinn er einn helsti Tinnasérfræðingur landsins og ræðir um blaða-
manninn knáa í Borgarbókasafninu í Gerðubergi í kvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

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

ENDURNÝJUN
OG VIÐHALD

Löggiltur rafverktaki
Sími:

696 5600
rafsol@rafsol.is

Whitney  ...................................................... 17:45 
Útey 22. júlí ............................................  18:00
Kvíðakast (Atak Paniki) .................... 18:00
Climax (ENG SUB)  ................................. 20:00
Sorry to Bother You  ......................  20:00

Útey 22. júlí ............................................  20:00
Sorry to Bother You  ....................... 22:00 
Whitney  ..................................................... 22:00
Kona fer í stríð (ENG SUB)  .............  22:00

HAPPY HOUR Á BARNUM 17-19 NÁNAR Á BIOPARADIS.IS

HÁGÆÐA IÐNAÐARHURÐIR

Járnháls 2-4  |  414-8600  |  velaborg@velaborg.is
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Prag

Frá kr.
49.995

4. OKTÓBER
4 NÆTUR

Frá kr.
64.995

19. OKTÓBER
4 NÆTUR

Frá kr.
49.995 

5. OKTÓBER
3 NÆTUR

Frá kr.
59.995 

27. SEPTEMBER
4 NÆTUR



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

DAGSKRÁ

STÖÐ 2 SPORT 2

 07.00 The Simpsons 
07.20 Lína Langsokkur 
07.45 Strákarnir 
08.15 The Middle 
08.35 Ellen 
09.15 Bold and the Beautiful 
09.35 The Doctors 
10.20 Spurningabomban 
11.20 Jamie’s 15 Minute Meals 
11.50 Deception 
12.35 Nágrannar 
13.00 Masterchef The Profess-
ionals Australia 
13.45 The Heart Guy 
14.35 The Night Shift 
15.20 Leitin að upprunanum 
15.55 Léttir sprettir 
16.15 The Bold Type 
17.00 Bold and the Beautiful 
17.20 Nágrannar 
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Frétta-
stofa Stöðvar 2 flytur fréttir í 
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Sportpakkinn  Íþrótta-
fréttamenn fara yfir það helsta úr 
heimi íþróttanna.
19.20 Fréttayfirlit og veður 
19.25 Víkingalottó 
19.30 The New Girl
19.55 Einfalt með Evu  Nýir mat-
reiðsluþættir úr smiðju Evu Lauf-
eyjar og nú leggur hún áherslu 
á einfaldan og hollan mat sem 
hentar nútíma fjölskyldum þar 
sem ekki gefst alltaf mikill tími 
til eldamennsku. Lögð er áhersla 
á gott hráefni fyrst og fremst og 
leiðir til þess að elda bragðgóðan 
mat sem nærir líkama og sál á 
skömmum tíma.
20.20 Swiped: Hooking Up in the 
Digital Age 
21.45 Nashville
22.30 Orange Is the New Black 
 Sjötta þáttaröðin af þessum 
verðlaunaþáttum um Piper Chap-
man og samfanga hennar í Litch-
field-fangelsinu í New York. Ekki 
missa af þessum hörkuspennandi 
þáttum.
23.25 Lethal Weapon 
00.10 Animal Kingdom 
00.55 Ballers 
01.25 Pure Genius 
02.10 Pure Genius 
02.55 Sinister 
04.30 StartUp 
05.15 The Middle

 19.10 Great News 
19.35 The Big Bang Theory 
20.00 Seinfeld 
20.25 Friends 
20.50 Two and a Half Men 
21.15 The Newsroom 
22.10 The Hundred 
23.20 Great News 
23.45 The Big Bang Theory 
00.30 Friends 
00.55 Tónlist

 11.20 Isabella Dances Into the 
Spotlight 
13.00 Collateral Beauty
14.35 Bridget Jones’s Baby 
 Skemmtileg mynd frá 2016 með 
Renée Zellweger, Colin Firth og 
Patrick Dempsey ásamt fleiri 
stórgóðum leikurum. Sagan um 
hina skemmtilegu en seinheppnu 
Bridget Jones heldur hér áfram.
16.35 Isabella Dances Into the 
Spotlight 
18.15 Collateral Beauty 
19.55 Bridget Jones’s Baby
22.00 The Boss  Stórkemmti-
leg gamanmynd frá 2016 með 
Melissu McCarthy og Kristen Bell. 
23.40 The Revenant 
02.15 For Those in Peril 
03.45 The Boss

 13.00 Úr Gullkistu RÚV: Útsvar 
2008-2009 
14.00 Úr Gullkistu RÚV: Halldór 
um … 
14.30 Úr Gullkistu RÚV: Gott 
kvöld 
15.20 Hyggjur og hugtök - Til-
vistarstefna 
15.30 Úr Gullkistu RÚV: Útúrdúr 
16.15 Úr Gullkistu RÚV: Á tali við 
Hemma Gunn 
17.00 Úr Gullkistu RÚV: Vestur-
farar 
17.45 Táknmálsfréttir 
17.55 Disneystundin 
17.56 Úti í umferðinni 
17.59 Gló magnaða 
18.21 Sígildar teiknimyndir 
18.28 Sögur úr Andabæ - Hinn 
ókleifi tindur, Mánt Neverest! 
18.50 Krakkafréttir 
18.54 Vikinglotto 
19.00 Fréttir 
19.25 Íþróttir 
19.30 Veður 
19.35 Kastljós 
19.50 Menningin 
20.00 Kiljan 
20.40 Norðurlandsjakinn 
21.10 Rívíeran 
22.00 Tíufréttir 
22.15 Veður 
22.20 Víetnamstríðið 
23.20 Vegir Drottins 
00.20 Kastljós 
00.35 Menningin 
00.45 Dagskrárlok

 08.00 Dr. Phil 
08.47 The Tonight Show 
09.35 The Late Late Show 
10.25 Síminn + Spotify 
11.45 Everybody Loves Raymond 
12.09 King of Queens 
12.34 How I Met Your Mother 
12.57 Dr. Phil 
13.41 Rise 
14.31 Ný sýn 
15.03 Með Loga 
16.14 Everybody Loves Raymond 
16.37 King of Queens 
17.01 How I Met Your Mother 
17.23 Dr. Phil 
18.15 The Tonight Show 
19.00 The Late Late Show 
19.45 American Housewife 
20.10 Amazing Hotels: Life 
Beyond the Lobby 
21.10 Kevin (Probably) Saves the 
World 
22.00 Elementary 
22.50 The Tonight Show 
23.35 The Late Late Show 
00.15 NCIS 
01.00 Station 19 
01.45 Billions 
02.45 The Handmaid’s Tale 
03.40 Síminn + Spotify

08.00 Tour Championship
14.00 Tour Championship
20.00 Champions Tour Highlights
20.55 Golfing World 
21.45 Estrella Damm Mediterr-
enean
00.45 Champions Tour Highlights

 09.00 Bologna - Roma 
10.40 AC Milan - Atalanta 
12.20 Frosinone - Juventus 
14.00 Ítölsku mörkin  
14.30 Liverpool - Southampton 
16.10 Brighton - Tottenham 
17.50 Messan 
18.50 Tottenham - Watford 
21.00 Celtic - Rosenborg 
22.40 Leganés - Barcelona

 07.55 Oxford - Manchester City 
09.35 Manchester United - Derby 
11.15 Inter - Fiorentina 
12.55 Espanyol - Eibar 
14.35 Atletico Madrid - Huesca 
16.15 Messan 
17.15 Pepsi-mörkin  
18.35 Liverpool - Chelsea 
20.45 Valur - Breiðablik 
22.25 Napoli - Parma

 07.24 Svampur Sveins
07.49 Lalli
07.54 Rasmus Klumpur 
 og félagar
08.00 Strumparnir
08.25 Ævintýraferðin
08.37 Gulla og grænjaxlarnir
08.48 Hvellur keppnisbíll
09.00 Stóri og Litli
09.13 Tindur
09.23 Mæja býfluga
09.35 K3
09.46 Grettir
10.00 Dóra könnuður
10.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
10.47 Doddi litli og Eyrnastór
11.00 Áfram Diego, áfram!
11.24 Svampur Sveins
11.49 Lalli
11.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
12.00 Strumparnir
12.25 Ævintýraferðin
12.37 Gulla og grænjaxlarnir
12.48 Hvellur keppnisbíll
13.00 Stóri og Litli
13.13 Tindur
13.23 Mæja býfluga
13.35 K3
13.46 Grettir
14.00 Dóra könnuður
14.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
14.47 Doddi litli og Eyrnastór
15.00 Áfram Diego, áfram!
15.24 Svampur Sveins
15.49 Lalli
15.55 Rasmus Klumpur 
 og félagar
16.00 Strumparnir
16.25 Ævintýraferðin
16.37 Gulla og grænjaxlarnir
16.48 Hvellur keppnisbíll
17.00 Stóri og Litli
17.13 Tindur
17.23 Mæja býfluga
17.35 K3
17.46 Grettir
18.00 Dóra könnuður
18.24 Mörgæsirnar 
 frá Madagaskar
18.47 Doddi litli og Eyrnastór
19.00 Paddington

Mörgæsirnar frá Madagaskar,
10.24, 14.24 og 18.24

EINFALT MEÐ EVU

Skemmtilegir og girnilegir matreiðsluþættir úr smiðju Evu Laufeyjar þar 
sem hún leggur áherslu á einfaldan og 
hollan mat sem hentar nútíma 
fjölskyldum í dagsins önn.

KL. 19:55

NASHVILLE

Allra síðasti þáttur um frábæru 
kántrí-söngkonurnar Raynu Jaymes 
og Juliettu Barnes sem eiga í 
stöðugri valdabaráttu. 

KL. 21:50

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

Fáðu þér áskrift 
á stod2.is

 

Frábær
miðvikudagur

herslu á einfaldan og 
entar nútíma 
sins önn.

skrift

ær
kudagur

BRIDGET 
JONES´S BABY

Frábær gamanmynd um hina 
seinheppnu Bridget Jones sem er nú 

af sínu fyrsta barni.

KL. 19:55

u

Allra síðastiþáttur

ORANGE IS THE 
NEW BLACK 

Skemmtilegir verðlaunaþættir um 
Piper Chapman og samfanga 

New York.

KL. 22:35

SWIPED: HOOKING UP IN THE DIGITAL AGE
KL. 20:20

Nýtt
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STOFNAÐ 1956

Glæsileg íslensk hönnun 
og smíði á skrifstofuna

Bæjarlind 8-10 
201 Kópavogur
sími 510 7300

www.ag.is
ag@ag.is

Fyrir Á Guðmundsson starfa íslenskir hönnuðir sem hafa 

þróað húsgögn og hönnunargripi sem skapa notalegt 

andrúmsloft. Hver hlutur ber einkenni klassískrar hönnunar 

en er einnig fallegur smíðisgripur sem er þægilegt að nota 

og sómir sér vel á skrifstofunni.



Opinn fundur í Gróubúð, 
Grandagarði 1, 

27. september 2018 kl. 20
Viltu gefa af þér og vera partur af 

skemmtilegum hópi slysavarnafélaga?
    

Slysavarnadeildin í Reykjavík
www.slysavarnadeild.is

Meira til skiptanna

Aðalskemmtiatriði 
kvöldsins yrði að 
sjálfsögðu rapparinn 
50 Cent sem myndi 
rifja upp sögur úr 
afmæli Björgólfs 

Thors á milli laga. Það fræga afmæli 
fór fram í borginni Miami en veisl-
an færi fram á skemmtistaðnum 
Miami.

Matseðill kvöldsins 
innihéldi ekki neinn 
eiginlegan mat heldur 
yrði að sjálfsögðu 
einungis um ætt gull 
að ræða.

Hannes Hólmsteinn 
léti sjá sig og læsi upp úr hrun-
skýrslunni, jafnvel tæki hann 
nokkra sjóðheita kafla sem 
kannski voru klipptir út, eins 
konar „director’s cut“. Im-
prov Ísland krakkarnir yrðu á 
svæðinu og túlkuðu lesturinn 
leikrænt.

Við inngöngu í veisluna fengju 
allir gestir kúlulán að eigin vali 
og einungis með plagg upp á slíkt 
yrði hægt að njóta veitinganna.

Þyrla yrði til taks allt kvöldið 
og flygi með fólk beint í Bauluna 
þar sem hægt er að kaupa pylsu 
með öllu.

Við lok veislunnar yrði 
kostnaðinum skipt niður á alla 
gestina og hann auðvitað mjög 
hár – þar yrði þá bæði táknrænt 
og eiginlegt hrun sem yrði undir-
strikað með því að hægt væri að 
lýsa yfir gjaldþroti með mjög auð-
veldum hætti í bás fyrir utan veislu-
salinn. stefanthor@frettabladid.is

Kúlulán á hvern einasta gest.

Improv-krakkarnir myndu taka spuna byggðan á góðærinu og hruninu.

Hannes Hólmsteinn myndi lesa 
valda kafla úr skýrslunni sinni.

Pylsa með öllu beint úr Baulu er 
toppurinn á menningu vorri.

Árshátíð Stjórnar-
ráðsins var felld 
niður vegna þess 
að hún átti að fara 
fram á 10 ára afmæli 
hrunsins. Í stað þess 
að fella niður partíið 
væri auðvitað til-
valið að halda upp á 
afmæli hrunsins með 
almennilegri veislu.

Táknrænt
í boði Lífsins
hrunafmæli 

50 Cent tæki sín þekktustu lög auk þess sem  hann myndi segja gamansögur úr góðærinu.

Sirka svona yrðu veitingarnar.

Skemmtistaðurinn 
Miami væri heppilegur 
vettvangur veislunnar.

Þyrla myndi flytja fólk í pylsu með öllu í Baulunni.
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17:00
19:30
19:30

29. SEP
28. SEP
27. SEP

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

Á uppistandstónleikum Ara Eldjárns og 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands fléttast 

saman óborganleg kímnigáfa og meistaraverk 
tónlistarinnar svo að úr verður sannkölluð 
eðalskemmtun fyrir alla fjölskylduna. 
Hljómsveitarstjóri er Bernharður Wilkinson.

Tryggðu þér sæti!

AUKATÓNLEIKAR

ÖRFÁ SÆTI LAUS!

ÖRFÁ SÆTI LAUS!



SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðardóttir johannahelga@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, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jón Ívar 
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@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

VIÐ SJÁUM UM BRÚÐKAUPIÐ
ÞÚ ÞARFT BARA AÐ SEGJA JÁ!

Við leigjum og seljum
Tjöld, borð og stóla, uppblásna sófa, hljóðkerfi, ljósakerfi, 

skjávarpa og sýningartjöld, confetti sprengjur.

Sláðu á þráðinn ef eitthvað af þessu er að vefjast fyrir þér. 
Það eina sem þú þarft að gera er að skemmta þér.

www.exton.is

EXTON AKUREYRI 
S: 575-4660 
AKUREYRI@EXTON.IS

EXTON REYKJAVÍK 
S: 575-4600 
EXTON@EXTON.IS

HUGINN MUNINN
SKYRTUR

NÝ 
VEFVERSLUN

www.huginnmuninn.is

gæði... ending… ánægja. 

skoðaðu úrvalið á Weber.is

Finndu okkur  
á facebook

30 
ÁRA

2018

Ástríkur, hinsegin bjór-
dós Borgar brugg - 
húss, var valin besta 
dósahönnunin á 
World Beer Awards. 
Dósin skartar regn-

bogalitunum en bjórinn er brugg-
aður árlega í samstarfi við Hinsegin 
daga. Ástríkur hefur verið árlegur 
partur af Hinsegin dögum allt frá 
2013 og hefur dósin vakið athygli 
um allan heim. Hafa fleiri framleið-
endur fengið hugmyndina lánaða 
hjá Borg.

Finnur Malmquist, grafískur 
hönnuður á Ennemm, sem hann-
aði dósina, segir að það sé alltaf 
gaman að fá viðurkenningar. „Þetta 
eru auðvitað umbúðir eins og hvað 
annað. Í sjálfu sér er ekki mikil 
hönnun á bak við dósina. Þessi 
hugmynd, að ljá þessu málefni lið, 
kemur fyrst árið 2013. Þá var spurn-
ing hvort við myndum ekki gera dós 
í litum Gay Pride-flaggsins.

Snúningurinn var að búa til 
jákvætt nafn. Lendingin var Ást-
ríkur. Við vorum líka að tengja við 
teiknimyndahetjurnar Ástrík og 
Steinrík. Töldum þá vera Belga en 
höfundarnir eru reyndar franskir. 
Þess vegna er hann bruggaður í 
belgískum stíl.

S v o 
snerum 
v i ð 
h e i t i n u 
og öllum 
u p p l ý s -
i n g u n u m 
á hvolf – til 
að tengja 
h i n s e g i n 
daga við dós-
ina,“ segir Finnur.

Árni Theodór Long, brugg-
meistari á Borg, segir að það séu 
forréttindi að taka þátt í einhverju 
sem skipti raunverulega máli og 
Hinsegin dagar séu klárlega þar á 
meðal. „Við höfum bruggað Ást-
rík frá 2013 og hann vekur jafnan 
mikla umræðu og athygli. Það er 
sérstaklega gaman að kynna hann 
erlendis og fara yfir beina og óbeina 
merkingu nafnsins Ást-ríkur og 
útskýra tengingu nafnsins við 
Hins egindaga, en það snýr jú hin-
segin á dósinni, eða á hvolfi – en á 
ensku heitir hátíðin auðvitað bara 
Reykjavík Pride – sem getur komið 
manni í alls konar útskýringarvand-
ræði. Eftirspurnin hefur aukist ár frá 
ári og Ástríkur selst alltaf upp, þrátt 
fyrir aukna framleiðslu árlega.“
benediktboas@frettabladid.is

Hönnunarverðlaun   
        til Ástríks
Árni Theodór Long bruggmeistari og Finnur Malmquist, sem hannaði umbúðirnar, opna sér einn svellkaldan. 

Baráttubjór
Hinn upphaflegi Ástríkur var 
maltríkt öl í belgískum klaustur-
stíl með styrkleika upp á heil 
10%. Það þýddi að verðið var 
hátt, þökk sé íslenska áfengis-
skattinum. En tímarnir breytast 
og Ástríkur hefur orðið sífellt 
stærri hluti af gleðinni á Hin-
segin dögum. Í fyrra var hann 
formlega orðinn hluti af há-
tíðinni sem styrktaraðili. Ástríkur 
hefur nú verið færður í aðgengi-
legri, budduvænni og hressari 
belgískan pale ale stíl og hefur 
létt sig aðeins og mælist nú með 
styrkleika upp á 4,6%.

Íslenskir bjórar eru ekki 
aðeins góðir heldur líta 
þeir líka vel út. Það var 
staðfest þegar Ástríkur, 
bjór Borgar brugghúss, 
vann til hönnunarverð-
launa á alþjóðlegu World 
Beer Awards-hátíðinni.

Ástríkur er belgískur 
bjór og er nú um 

4,6% en fyrsta út-
gáfan var um 10%.
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borgarleikhus.is 

„Hugnæm sýning um grafalvarlegt málefni þar sem Valur Freyr sýnir krafta sína á sviðinu enn á ný.“ SA. Fréttablaðið

„Það leikur enginn vafi á 

því að Valur Freyr vann 

hjörtu áhorfenda með 

smitandi leikgleði og 

orku, söng og dansi.“

Kastljós. HA

„Ég get þó fullyrt eitt að 

ofarlega á listann minn yfir 

það sem gerir lífið þess að 

virði að lifa því er að hafa 

tekið þátt í sýningunni 

„Allt sem er frábært“ 

í Borgarleikhúsinu.“

MK. Víðsjá

nginn vafi á 

„Valur Freyr er eins og fiskur  í vatni í þessari sýningu þar sem hann leikur, syngur og dansar léttilega í gegnum vandmeðfarinn efniviðinn.“SBH. Morgunblaðið
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mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Dómsmálaráðuneyti auglýsir 
laus til umsóknar tuttugu 
leyfi til að stunda lög-

mennsku á höfuðborgarsvæðinu 
og Suðurnesjum og þrjú leyfi á 
Akureyri.“ Það er erfitt að ímynda 
sér nútímalegt vestrænt ríkisvald 
sem myndi láta sér detta í hug að 
senda frá sér svona auglýsingu. 
Eða hvað? Íslenska ríkið auglýsti 
reyndar síðastliðinn fimmtudag 
laus til umsóknar tuttugu leyfi til 
leiguaksturs fólksbifreiða á höfuð-
borgarsvæðinu og Suðurnesjum og 
þrjú á Akureyri.

Leigubílstjórar eru eina starfs-
stéttin á Íslandi sem nýtur verndar 
með fjöldatakmörkunum. Þessar 
reglur er nefnilega ekki settar neyt-
endum til hagsbóta, heldur þeim 
nokkrum hundruðum sem hafa 
leyfi til að aka leigubílum. Engum 
hefur tekist að útskýra hvernig 
stendur á því og af hverju lögmál 
um framboð og eftirspurn ættu ekki 
að gilda um þessa atvinnugrein. 
Aðrir atvinnubílstjórar, svo sem 
sendi- og rútubílstjórar, virðast 
ekki vera í vandræðum með að rata 
um öngstræti hins frjálsa markaðar.

Afnám hindrananna myndi hafa 
margvísleg jákvæð áhrif í för með 
sér fyrir neytendur og efnahags-
lífið í heild. Dyr myndu opnast 
fyrir farveitur, eins og Uber og 
Lyft sem hafa það að markmiði að 
greiða fyrir umferð, til að koma 
inn á markaðinn. Verð mun lækka, 
þjónusta batna, engin þörf verður 
fyrir leigubílastæði, sveigjanleiki og 
öryggi eykst auk þess sem afnámið 
mun fela í sér þjóðhagslegan ábata.

Eftirlitsstofnun EFTA er búin að 
benda íslenskum stjórnvöldum 
á að þetta fyrirkomulag standist 
ekki. Samkeppni og frjáls markaður 
á nefnilega erindi alls staðar. Það 
gilda engin sérstök hagfræðilögmál 
um íslenska leigubílamarkaðinn 
sem kalla á aðgangshindranir.

Lögmaður 
númer 109

Davíðs 
Þorlákssonar
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KAUPMANNAHÖFNKAUPMANNAHÖFN FRÁ

5.499 kr.*

Tímabil: okt.–des.

PARÍSPARÍS FRÁ

6.499 kr.*

Tímabil: okt.–des.

LONDONLONDON FRÁ

4.999 kr.*

Tímabil: okt.–des.

STOKKHÓLMURSTOKKHÓLMUR FRÁ

4.999 kr.*

Tímabil: okt.–des.

EDINBORGEDINBORG FRÁ

4.999 kr.*

Tímabil: okt.–des.

Búðu þig undir jólin í Evrópu. Ljúktu við jólainnkaupin 

í Stokkhólmi, þræddu götumarkaðina í Dublin eða fáðu 

þér julefrokost í Köben. Kláraðu jólaundirbúninginn og 

slappaðu af á aðventunni.

BERLÍNBERLÍN FRÁ

6.499 kr.*

Tímabil: okt.–des.

BRUSSELBRUSSEL FRÁ

6.499 kr.*

Tímabil: okt.–des.

DUBLINDUBLIN FRÁ

6.499 kr.*

Tímabil: okt.–des.

MÍLANÓMÍLANÓ FRÁ

7.999 kr.*

Tímabil: okt.–des.

Októberfest

Finndu okkur á 

Opið allan 
sólarhringinn 
í öllum verslunum


