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Það besta
í mat og drykk
Ritstjórnin fór á stúfana
fyrir innanlandsferðalög
sumarsins. ➛ 18

Peningaregnið
í fótboltanum
Forbes birti lista
yfir ríkustu
fótboltalið
heims. ➛ 28

Markaði
djúp spor
Muhammad Azfar
Karim var haldið
í gíslingu með
vopnavaldi fyrir
tuttugu árum. Eftir
að honum var sleppt
sátu eftir sektarkennd
vegna lausnargjaldsins og særindi út í fjölskyldumeðlimi. Azfar
hefur búð á Íslandi í tólf
ár og starfar sem grunnskólakennari á Hellu. ➛ 22

Réttarkerfi
í vanda

Tuttugu mál um íslenska
dómskerfið bíða afgreiðslu
Mannréttindadómstóls
Evrópu. ➛ 6

Þeir bundu
fyrir augun á mér.
Svo settu
þeir mig í
búrku til
að fela mig.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

GRILLJÓN
ástæður til að grilla
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Lesið í sólinni

Veður

Rigning eða súld um austanvert
landið, en þurrt suðvestanlands
fram eftir degi. Austlægari átt í
dag, víða 8-13 m/s, og rigning með
köflum, en hægari vindur og þurrt
að mestu á Norður- og Austurlandi.
SJÁ SÍÐU 34

Drög að grænbók um flugstefnu
voru birt í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Drög að
flugstefnu
lögð fram
SAMGÖNGUMÁL Verkefnisstjórn sem
unnið hefur að mótun f lugstefnu
fyrir Ísland hefur skilað Sigurði Inga
Jóhannssyni, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra, drög um að grænbók um stefnuna. Grænbókin hefur
nú verið lögð fram til umsagnar í
samráðsgátt stjórnvalda.
Í drögunum eru settar fram tillögur að áherslum í flugmálum til
framtíðar á 21 sviði málaflokksins.
Þar er meðal annars lagt til að framtíðaruppbygging fyrir alþjóðaflugvöll á næstu árum verði í Keflavík
nema önnur staðsetning verði talin
hagkvæmari varðandi öryggi, fjárhag eða önnur atriði.
Þá er lagt til að innanlandsflug
verði skilgreint sem hluti af grunninnviðum og gjaldtakan verði í samræmi við aðra samgöngumáta. Miðstöð innanlandsflugs verði áfram í
Vatnsmýri þar til annar jafn góður
eða betri kostur sé tilbúinn. Áfram
verði haldið að greina aðra valkosti
en Vatnsmýrina en jafnframt tryggt
að starfsemin þar fái tækifæri til
uppbyggingar á meðan aðrar lausnir
séu ekki fyrir hendi.
Í tillögum er varða loftslags- og
umhverfismál segir að leggja eigi
áherslu á að íslenskur flugiðnaður
verði í fararbroddi í orkuskiptum í
flugi. Ísland verði fyrsta landið þar
sem meirihluti flugvéla í almannaog kennsluflugi verði rafrænn eða
tvinn. – sar

Þetta fólk nýtti veðurblíðuna í höfuðborginni í gær til að heimsækja Klambratún
þar sem það lá í grasinu og las. Samkvæmt veðurspám verður áfram hlýtt á suðvesturhorninu næstu daga en einhver rigning er þó í kortunum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kaupmáttur
launa eykst
EFNAHAGSMÁL Samkvæmt tölum
frá Hagstofu Íslands hækkaði launavísitala um 4,3 prósent á síðustu tólf
mánuðum og er það minnsta ársbreyting síðan árið 2011. Launavísitala hækkaði um 0,1% á milli maí og
júní á þessu ári.

Launavísitalan hækkaði
um 4,3 prósent á síðustu tólf
mánuðum. Það er minnsta
árshækkun síðan 2011.

Samanlögð hækkun launavísitölu í maí og apríl var 2,2 prósent
og gefur að mati Landsbankans
góða mælingu á upphafsáhrifum
nýgerðra kjarasamninga á almennum vinnumarkaði.
Frá áramótum 2014/2015 hefur
kaupmáttur launavísitölu hækkað
um sex prósent á ári eða um rúmlega 25 prósent. – bdj

Útsala á

Flugsætum
Alicante, Tenerife
Malaga, Mílanó

Flug frá kr.

14.950

Nánar á www.heimsferdir.is
9HU²PY0¯ODQµ£J¼VWȵXJD²UDOHL²PH²W¸VNXRJKDQGIDUDQJUL

595 1000

+PLÚS

Fleiri myndir frá Klambratúni er að finna á +Plússíðu Fréttablaðsins. Fréttablaðið +Plús er í Fréttablaðs-appinu og PDF-útgáfu á Fréttablaðið.is.

Fólk svangt en engar
matarúthlutanir
Lokað er bæði hjá Mæðrastyrksnefnd og Fjölskylduhjálp langt fram í ágúst.
Sú staða er komin upp að fjöldi fólks er matarlaus og hafa fjölmargir leitað
til hóps á Facebook. Stjórnendur hans leita allra leiða til að hjálpa fólki.
SAMFÉLAG „Þetta er alveg hræðilegt ástand,“ segir Áslaug Guðný
Jónsdóttir, stjórnandi hópsins
Matarhjálp Neyðarkall á Facebook.
Í hópnum eru rúmlega 3.600 manns
sem ýmist vanhagar um mat og
aðrar nauðsynjar eða vilja hjálpa
þeim sem þangað leita.
„Við tengjum saman fólk sem
vantar hjálp og þá sem vilja hjálpa,“
segir Áslaug. Fólk getur óskað eftir
hjálp á síðunni og þeir sem vilja
hjálpa geta sett sig í samband við
þann sem hjálpina vantar.
„Svo getur fólk einnig haft samband við mig því það eru margir sem
hreinlega hafa ekki kjark til að koma
fram undir nafni og biðja um hjálp.“
„Það nær engri átt að hafa lokað
í tvo mánuði,“ segir Áslaug, en
bæði Mæðrastyrksnefnd og Fjölskylduhjálp hafa lokað fyrir matarúthlutanir hluta sumars. „Við erum
nú þegar búin að hjálpa um 40 fjölskyldum um mat og nauðsynjar en
ég er enn þá með átta fjölskyldur á
skrá,“ bætir Áslaug við. Hún segir að
flesta vanti mat en dæmi séu um fjölskyldur sem ekki geti leyst út lyf úr
apótekum og eigi ekki föt á börnin.
Ásgerður Jóna Flosadóttir, formaður Fjölskylduhjálpar, hefur
starfað hjá samtökunum í sextán ár
og er þetta í fyrsta sinn sem lokað er
yfir sumartímann.
„Við verðum að loka í átta vikur í
júlí og ágúst,“ segir Ásgerður. Ástæðuna segir hún vera fjárhag samtakanna. „Við erum að borga hátt í 1.200
þúsund krónur í húsaleigu bæði hér
í Reykjavík og á Reykjanesi. Nú er
staðan bara þannig að við sáum
okkur ekki fært að vera með opið í
júlí og ágúst, bara því miður. Auðvitað finnst okkur þetta mjög leiðinlegt og mjög sárt,“ segir Ásgerður.

Opið er hjá Hjálparstofnun kirkjunnar í allt sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Það nær engri átt að
hafa lokað í tvo
mánuði.
Áslaug Guðný Jónsdóttir, stofnandi
hópsins Matarhjálp Neyðarkall

Mæðrastyrksnefnd er lokuð frá
20. júní til 20. ágúst og hefur frá
upphafi verið lokað þar yfir sumartímann. „Þetta er sumarfríið okkar,“
segir Aðalheiður Fransdóttir, framkvæmdastjóri Mæðrastyrksnefndar
Reykjavíkur. Bæði Ásgerður og Aðalheiður eru sammála um að mikið sé
um að fólki vanhagi um mat og aðrar
nauðsynjar og bendir Ásgerður á að
opið sé á flóamarkaði Fjölskylduhjálpar þar sem hægt sé að kaupa föt
og aðrar vörur á lágu verði.
Aðalheiður segir að mikil þörf sé á
hjálp fyrir ákveðinn hóp fólks og að

þrátt fyrir lokanir sé reynt að sinna
skjólstæðingum. „Við svörum öllum
símtölum og ef það er eitthvað sem
er áríðandi þá afgreiðum við það,“
segir Aðalheiður.
Fólk í neyð getur leitað til Hjálparstofnunar kirkjunnar og fengið þar
kort sem nota má í stórmörkuðum
landsins. „Það er aldrei lokað á sumrin hjá okkur,“ segir Vilborg Oddsdóttir, félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar.
„Forgangsröðunin hjá okkur á
höfuðborgarsvæðinu eru barnafjölskyldur númer eitt en þar sem engin
önnur hjálparsamtök eru þá færðu
aðstoð hjá okkur ef þú uppfyllir öll
skilyrði,“ segir Vilborg.
„Við erum að horfa alltaf á tekjur
og útgjöld, fólk getur ekki bara
labbað inn til okkar og fengið aðstoð,
það þarf að uppfylla ákveðnar forsendur.“ Opið er fyrir umsóknir um
aðstoð alla miðvikudaga hjá Hjálparstarfi kirkjunnar á milli klukkan
12 og 16. birnadrofn@frettabladid.is

+PLÚS

Út að leika
Grænu svæðin í borginni eru alltaf vinsæl á góðviðrisdögum eins og í gær. Menn og dýr nutu sín
á Klambratúni þar sem meðal annars er fjölsóttur
frisbígolfvöllur. Valgarður Gíslason, ljósmyndari
Fréttablaðsins, leit við og fangaði sumarstemninguna. Á sunnudag fer fjölskylduhátíð Kátt á
Klambra svo fram á túninu.

Skoðaðu

ÚTSALA
Húsasmiðjunnar og Blómavals

Sláttuvélar

Broil King grill
og fylgihlutir

25-35%

25-30%

Lady málning og lakk

Garðverkfæri

Útipottar

25%

25-40%

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

útsölublaðið
á husa.is

30%

Glös og matarstell

Orf og keðjusagir

Viðarvörn, pallaolía og pallahreinsir

30%
3
0%

25-30%
2
5 30%

20%

SUMARBLÓM -50% • TRJÁPLÖNTUR -70%

HREINSUN

50%

ALLT Á AÐ SELJAST!

70%
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53,75

92.153

Þrjú í fréttum
Sjálfvirkni,
Uber og sund

Ekki öruggt að stéttarfélögin
samþykki frekari undanþágur

eru hæstu vextir
sem lög leyfa.
Ondrej Šmakal,
forstjóri Kredia
Group, hefur sagt
að innheimta lána
á hærri vöxtum
heyri sögunni til.

Ragnar Þór Ingólfsson
formaður VR
sagði að félagið muni
taka sér forystuhlutverk í umræðunni
um fjórðu iðnbyltinguna og sjálfvirknivæðinguna.
Um sé að ræða stærsta
viðfangsefni verkalýðshreyfingarinnar. Barátta næstu ára muni taka
mið af því.

Sigurborg Ósk Haraldsdóttir
formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkur
sagði að ef farveitur á borð við
Uber hefji starfsemi
í borginni verði að
stíga varlega til
jarðar. Þrátt fyrir
betri nýtingu hvers
bíls gætu þær leitt
til aukinnar umferðar.
Reynslan í öðrum borgum bendi til
þess að umferð aukist með tilkomu
þessara aðila.

Sigrún Þuríður Geirsdóttir
sundkappi
synti Eyjasund fyrst
kvenna. Hún kláraði
leiðina frá Vestmannaeyjum til
Landeyjasands á 4
klukkustundum
og 31 mínútu við góð
veðurskilyrði. Árið 2015 synti Sigrún yfir Ermarsund, fyrst íslenskra
kvenna. Það tók hana 22 klukkustundir að synda kílómetrana 34 á
milli Englands og Frakklands.

Vertu fyrst/ur
að lesa blaðið
Fáðu fréttablað dagsins í
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana.
Skráðu þig á póstlista blaðsins á
www.frettabladid.is#nyskraning
Það kostar ekkert.

12,2 4,6

er fjöldi atkvæða sem Boris
Johnson fékk í formannskosningum breska
Íhaldsflokksins. Jeremy
Hunt mótframbjóðandi hans
hlaut 46.656
atkvæði.

milljónir lítra
áfengis hafa
selst á landinu
á árinu. Sala
áfengis hefur
aukist um þrjú
prósent frá
síðasta ári.

var stærð
jarðskjálftans
sem reið yfir
Norðurland
aðfaranótt
miðvikudags.
Skjálftinn átti upptök sín tuttugu kílómetra norðnorðvestur af
Siglufirði.

þúsund fleiri gestir hafa mætt í
Fjölskyldu- og húsdýragarðinn en
á sama tíma í fyrra, samkvæmt
tölum frá ÍTR.

Hvorki formaður Flugfreyjufélags Íslands
né formaður Félags
íslenskra atvinnuflugmanna geta svarað því
hvort frekari undanþágur verði veittar frá
kjarasamningum, en
hinn síðarnefndi telur
það erfitt. Icelandair
vill leigja vélar með
erlendum áhöfnum
lengra fram á haustið.
K JARAMÁL Eins og greint var frá
fyrr í sumar leigði Icelandair fimm
þotur af gerðinni Airbus 319 með
áhöfn erlendis frá. Var það gert
eftir að Boeing 737 MAX þotur
voru kyrrsettar eftir tvö slys.
Nýlega gaf Icelandair það út að
leigan yrði framlengd til októberloka. Lea Gestsdóttir Gayet, hjá
samskiptasviði félagsins, segir að
það verði gert í góðri samvinnu við
stéttarfélög. Samkvæmt formönnum þeirra er hins vegar óvíst hvort
frekari undanþágur frá kjarasamningum verði veittar.
Berglind Hafsteinsdóttir, formaður Flugfreyjufélags Íslands,
segir að félagið hafi veitt tímabundna undanþágu á forgangsréttarákvæði kjarasamnings. Þessi
undanþága var veitt út ágústmánuð og aðeins fyrir eina vél.
„Þær aðstæður sem uppi eru í
f lugheiminum í dag eru fordæmalausar og þegar stjórnin samþykkti
þetta var verið að bjarga þeim hagsmunum sem hægt var að bjarga,“
segir Berglind. „Við óskuðum eftir
því að þeir myndu taka inn starfsmenn sem væru nú þegar með réttindi á Airbus. Þeir sögðu að það
væri ekki hægt þar sem þetta væri

Boeing 737 MAX þotur Icelandair hafa verið kyrrsettar frá því um miðjan marsmánuð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Þær aðstæður sem
uppi eru í flugheiminum í dag eru fordæmalausar og þegar stjórnin
samþykkti
þetta var
verið að
bjarga þeim
hagsmunum
sem hægt var
að bjarga.
Berglind Hafsteinsdóttir, formaður
Flugfreyjufélags Íslands

mjög skammur leigusamningur.“
Berglind segist ekki geta svarað
því á þessari stundu hvort félagið
muni veita frekari undanþágur frá
kjarasamningum verði þess óskað.
Það sé ákvörðun sem yrði að vera
tekin af stjórn þegar svo bæri undir
og í samráði við félagsmenn.
Í Flugfreyjufélagi Íslands eru
rúmlega 1.700 félagsmenn. Um 35
prósent þeirra voru starfsmenn
WOW air sem gera tæplega 600
manns. Berglind hefur ekki upplýsingar um hversu margir f lugþjónar séu nú án atvinnu eða hafi
horfið til annarra starfa.
Hvað varðar FÍA, Félag íslenskra
atvinnuflugmanna, segir Örnólfur
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Jónsson formaður að undanþágur
hafi verið veittar í vor. Ekki hafi
verið hægt að leigja án áhafna
með svo stuttum fyrirvara. Örnólfur segir að Icelandair hafi beðið
um frekari undanþágur á sumum
vélum. En sú umræða eigi eftir að
fara fram innan félagsins.
„Það á eftir að koma í ljós hvernig
við bregðumst við. Við erum með
fólk sem er að lenda í uppsögnum
á þessum tíma. Það er alltaf erfiðara að verða við slíkum beiðnum
þegar komið er fram á haustið,“
segir hann. „Það yrði þá ekki gert
til langs tíma, sérstaklega þegar við
erum með okkar fólk í uppsögn.“
– khg

jeep.is

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 92068 07/19

Sporlaus á nýjum Hybrid
Akstur allra nýrra Hybrid bíla frá viðurkenndum söluaðilum Toyota á Íslandi, seldum frá og með 1. janúar 2019,
er núna kolefnisjafnaður að fullu í samstarfi við Kolvið. Njóttu þess að aka sporlaust á Hybrid, án þess að skilja
eftir svo mikið sem eitt kolefnisspor á leiðinni.

SPORLAUS

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
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Tuttugu dóma
beðið frá MDE

✿ Dómar MDE gegn Íslandi um réttarkerfið
rfið

Fjöldi íslenskra mála bíður afgreiðslu hjá Mannréttindadómstól Evrópu. Sex dómar fallið gegn
Íslandi á árinu. Ekki sér fyrir endann á óvissunni
sem umvafið hefur réttarkerfið síðustu misserin.

 2019 | Styrmir Þór Bragason
(Exeter-málið) Hæstiréttur sneri
sýknudómi héraðsdóms við og
sakfelldi
Styrmi fyrir
umboðssvik. Brot
ríkisins felst
í endurmati
Hæstaréttar
á sönnunargildi
munnlegs framburðar vitna í héraði án þess að hafa hlýtt á vitnin.

Aðalheiður
Ámundadóttir
adalheidur@frettabladid.is
DÓMSMÁL Auk þeirra sex áfellisdóma sem fallið hafa hjá Mannréttindadómstól Evrópu um íslenskt
refsivörslukerfi á árinu bíða að
minnsta kosti 20 mál enn afgreiðslu
í Strassborg.
Sjö mál bíða dóms, eitt bíður
endurskoðunar efri deildar og eitt
til viðbótar ákvörðunar um hvort
fallist verði á beiðni íslenskra
stjórnvalda um endurskoðun en
það er Landsréttarmálið. Þá hefur
að minnsta kosti tólf málum af
sama meiði og Landsréttarmálið
verið vísað til MDE þar sem þau
bíða afgreiðslu. Reikna má með að
afgreiðsla þeirra bíði þar til afstaða
hefur verið tekin til endurskoðunar
efri deilar.
Fimm dómþolar dóms um refsivert verðsamráð Húsasmiðjunnar
og Byko bíða niðurstöðu sinna
mála hjá MDE en fyrsti dómurinn
vegna þess máls féll nýlega í Strassborg. Niðurstaða dómsins var sú
að brotið hefði verið á rétti til réttlátrar málsmeðferðar við meðferð
málsins í Hæstarétti. Kærandi
málsins var sýknaður í héraði en
Hæstiréttur sneri þeim dómi við og
sakfelldi hann með vísan til framburðar vitna sem ekki voru kölluð
fyrir Hæstarétt.
Áhrif þessa nýfallna dóms á hin
málin verða skoðuð að loknum
sumarfríum segir í svari ríkislögmanns við fyrirspurn Fréttablaðsins.
Það f læki hins vegar málin að
sakfellingardómar Hæstaréttar
standa enn og verður ekki sjálfkrafa
hrundið með dómum MDE.
Það greiðir heldur ekki úr óvissunni að Hæstiréttur kvað nýlega
upp dóm sem felldi ákvörðun
endur upptökunefndar um endur
endurupptökunefndar
endurupptöku máls úr gildi á þeim forsendum að dómar MDE leiði ekki
sjálfkrafa til þess að skilyrði endurupptöku teljist uppfyllt.
Mál Sigríðar Elínar Sigfúsdóttur,
fyrrverandi framkvæmdastjóra
fyrir tækjasviðs Landsbankans,
fyrirtækjasviðs
bíður einnig efnisniðurstöðu í

Það eru mörg
álitamál um hvernig spilast úr þessum málum
og þetta er náttúrulega alveg
fordæmalaust.
Helga M. Óttarsdóttir, lögmaður
Elínar Sigfúsdóttur

Strassborg. Elín var sakfelld fyrir
þátttöku í umboðssvikum í svokölluðu Ímon-máli. Hún var sýknuð
í héraði en Hæstiréttur sneri þeim
dómi við og dæmdi hana til 18 mánaða fangelsisvistar.
Í kæru sinni til Mannréttindadómstólsins byggir Elín á því að
dómarar við Hæstarétt, sem áttu
hlutabréf í Landsbankanum og
urðu fyrir tjóni við fall bankans,
hefðu átt að víkja sæti í málinu
vegna vanhæfis.
Fyrr á árinu var fallist á beiðni
um endurupptöku dóms Hæstaréttar í málinu og bíður Elín því niðurstöðu á tvennum vígstöðvum.
„Það eru mörg álitamál um
hvernig spilast úr þessum málum
og þetta er náttúrulega alveg fordæmalaust,“ segir Helga M. Óttarsdóttir, lögmaður Elínar. Hún segir
enga leið að spá um hvor dómstóllinn kveði upp dóm á undan
og einnig sé erfitt að spá um áhrif
fyrrnefnds dóms Hæstaréttar, sem
felldi úr gildi ákvörðun endurupptökunefndar um endurupptöku
máls á grundvelli áfellingardóms
frá Strassborg.
Eins og Fréttablaðið greindi frá er
mál lögmannanna Gests Jónssonar
og Ragnars Hall til meðferðar hjá
efri deild MDE. Annað mál af sama
meiði bíður enn meðferðar í Strassborg en lögmaðurinn Stefán Karl
Kristjánsson kærði sambærilega
málsmeðferð um réttarfarssekt
sem honum var gerð árið 2017. Fyrir
réttarkerfið er þó mest undir í þeirri
óvissu sem enn ríkir um afdrif
Landsréttarmálsins og niðurstöðu
MDE sem íslensk stjórnvöld hafa
óskað endurskoðunar á.

LAUGARDAGUR

Brot á réttlátri málsmeðferð
Nokkrir dómar hafa fallið um
brot á rétti til réttlátrar málsmeðferðar fyrir Hæstarétti. Hér
eru meðal annars mál manna
sem sýknaðir voru í héraði en
sakfelldir í Hæstarétti án þess að
sönnunargögn hafi verið færð
eða vitni leidd fyrir réttinn.

 2019 | Júlíus Þór Sigurðsson
(Verðsamráð) Hæstiréttur sneri
við sýknudómi héraðsdóms og
sakfelldi fyrir þátt í refsiverðu
verðsamráði. Byggði sakfellingu
á munnleg um vitnisburði fyrir
héraðsdómi, án þess að hafa
hlýtt á vitnisburðinn fyrir Hæstarétti.

 Væntanlegt
Fimm mál bíða
efnisdóms MDE
vegna verðsamráðsmáls
Húsasmiðjunnar og Byko.

MDE kvað nýverið upp dóm í máli Sigurðar Einarssonar og annarra í Althani-málinu. Réttmætur vafi lék á hlutleysi dómara Hæstaréttar.

 2000 | Yrsa Sigurðardóttir
Yrsu var synjað um bætur fyrir
gæsluvarðhald að ósekju eftir
að hafa verið sýknuð af aðild að
fíkniefnainnflutningi. Brot á rétti
til að teljast saklaus uns sekt er
sönnuð.

Dómar um vanhæfa dómara
 2019 | Sigurður Einarsson o.fl.
(Al-Thani-málið). Niðurstaða MDE
var að réttmætur vafi hafi leikið á
um hlutleysi eins dómara Hæstaréttar sem dæmdi málið en
sonur hans starfaði um tíma fyrir
slitastjórn Kaupþings, sem átti í
málaferlum við tvo sakborninga
Al-Thani-málsins.
 2007 | Sara Lind Eggertsdóttir.
Hæstiréttur byggði niðurstöður
sínar í læknamistakamáli á áliti
læknaráðs þar sem í sátu starfsmenn gagnaðila hennar, Landspítalans.
 2003 | Pétur Þór Sigurðsson
Niðurstaða MDE var að réttmætur vafi hafi leikið á um hlutleysi
eins dómara Hæstaréttar sem
dæmdi málið, vegna viðskipta
eiginmanns hennar við Landsbankann á sama
a a ttíma
a og málaáa
ferlin stóðu yfir.

málið í Hæstarétti sem hún telur
hafa orðið fyrir umtalsverðu
tjóni við fall bankanna. Tveir
dómarar hafi átt verðmæt hlutabréf í Landsbankanum.

Dómar um dómstólaskipan
 2019 | Guðmundur Andri Ástráðsson (Landsréttarmál). Brot
fólst í því að dómari sem dæmdi í
sakamáli var ekki skipaður í samræmi við lög.
 1990 | Jón Kristinsson (Aðskilnaðarmál). Brot fólst í því að
sami maður rannsakaði brotið og
lagði dóm á það.
 Væntanlegt Að minnsta kosti
tólf málum af sömu rót og Landsréttarmálið hefur verið vísað til
MDE og bíða þar afgreiðslu.

Refsað tvívegis fyrir sama brot
Þrír dómar hafa fallið á síðustu
misserum í málum manna sem
voru látnir sæta sektum (álagi á
álagðar skattgreiðslur) og síðar
refsidómi. Að mati MDE var þeim
refsað tvisvar fyrir sama brot í
andstöðu við ákvæði sáttmálans.
 2019 | Bjarni Ármannsson
 2019 | Ragnar Þórisson

 2007 | Súsanna Rós Westlund
Kærandi hafði áfrýjað töpuðu
einkamáli Hæstaréttar þar sem
dómur var lagður á málið án þess
að hún fengi að flytja þar mál sitt
munnlega eða skriflega.

 2017 | Jón Ásgeir Jóhannesson
og Tryggvi Jónsson Hæstiréttur
felldi nýverið úr gildi ákvörðun
um endurupptöku sakamáls á
hendur Jóni Ásgeiri og Tryggva.

 2003 | Sigurþór Arnarson
(Vegas- málið) Kærandi var sýknaður af ákæru fyrir líkamsárás
í héraði en sakfelldur í Hæstarétti. Brot gegn MSE fólst í því að
Hæstiréttur byggði á endurmati
á munnlegum yfirheyrslum úr
héraðsdómi án þess að hafa
sjálfur hlýtt á vitni eða Sigurþór
sjálfan.

Elín fékk 18 mánaða dóm í Hæstarétti. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

 2000 | Siglfirðingur ehf. Fyrirtæki dæmt til sektargreiðslu af
Félagsdómi og fékk ekki að áfrýja
málinu andstætt fyrirmælum
MSE um rétt til áfrýjunar í refsimálum.

 Væntanlegt Sigríður Elín Sigfúsdóttir (ÍMON-málið). Elín var
sýknuð í héraði en sakfelld í
Hæstarétti og dæmd fyrir umboðssvik. Mál hennar varðar þrjá
af fimm dómurum sem dæmdu

Réttarfarssektir á lögmenn
 Væntanlegt Gestur Jónsson og
Ragnar Hall bíða endurskoðunar
dóms MDE hjá efri deild réttarins. Kærendur eru lögmenn
sem fengu réttarfarssekt án þess
að vita af ákærum á hendur sér
og fengu ekki notið neinna réttinda sem sakaðir menn áður en
dómur um sektina var kveðinn
upp.
 Væntanlegt Stefán Karl Kristjánsson bíður dóms MDE í sams
konar máli og lögmennirnir
Gestur og Ragnar.

ÚTSALA
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%
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M E I R I G Æ Ð I , B ETR A V E R Ð
FÆ S T E I N G Ö N G U Í
Finndu okkur á instagram og facebook

8

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

Þjappa sér að baki
1.
Birgittu: „Með öllu
ólíðandi.“
Elísabet tek ur Meghan
2.
og Harry fram yfir
Katrínu og Vilhjálm
setur London
3.Hitabylgja
á hliðina
Dunaway rekin
4.Faye
fyrir að slá starfsmann
„Mér finnst bara
5.
kjánalegt að fólk hagi
sér svona“

Apple fær engar
undanþágur
TÆKNI Það kemur ekki til greina
að veita bandaríska tæknirisanum
Apple undanþágur frá tollum á
íhluti fyrir Mac Pro-tölvur sem
framleiddir eru í Kína. Þetta sagði
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, á Twitter í gær. „Búið þá til í
Bandaríkjunum, engir tollar!“ hélt
forsetinn áfram.

Bandaríski tæknirisinn
hafði beðið um undanþágur
fyrir íhluti í Mac Pro.
Bandaríkin hafa átt í tollastríði
við Kína að undanförnu og ýmsir
nýir tollar verið kynntir til sögunnar. Apple sótti í síðustu viku
um undanþágu frá þeim 25 prósenta tolli sem er á fimmtán íhluti
sem nýttir eru til þess að framleiða
tölvurnar.
Upplýsingafulltrúar Apple vildu
ekki tjá sig um málið við tæknimiðilinn The Verge. Miðillinn greindi
frá því að Apple hafi hingað til komist hjá tollum Trump-stjórnarinnar,
meðal annars á íhluti fyrir Apple
Watch og AirPods. – þea
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Eiga ekki að vera einhverjar
aðgangshindranir að hleðslu
Drög að reglugerð
kveður á um að allir geti
notað hleðslustöðvar án
þess að gera sérstakan
samning. OR og Samorka gerðu athugasemdir við þetta atriði í fyrri
drögum. Framkvæmdastjóri FÍB segir allar aðgangshindranir þránd í
götu orkuskipta.
ORKUMÁL „Það er verið að styrkja
með skattfé uppbyggingu hleðslunets fyrir rafbíla og þá eiga auðvitað
ekki að vera einhverjar aðgangshindranir fyrir almenning,“ segir
Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda.
Í drögum að reglugerð um raforkuviðskipti og mælingar sem
Fréttablaðið hefur undir höndum er
að finna kvaðir um að hleðslustöðvar sem aðgengilegar eru almenningi skuli einnig bjóða upp á þann
möguleika að notendur rafknúinna
ökutækja geti hlaðið ökutækið án
þess að gera samning við hlutaðeigandi sölufyrirtæki.
Drögin, sem verða sett í samráðsgátt stjórnvalda í ágúst, kveða á um
að þjónustuveitendum verði heimilt
að veita viðskiptavinum þjónustu á
grundvelli samnings en skuli einnig
bjóða upp á viðskipti án samnings.
Orkuveita Reykjavíkur og Samorka gerðu athugasemdir við
þetta atriði í fyrri drögum reglugerðarinnar, sem sett voru í samráðsgáttina í fyrra. Í bréfi OR til
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins segir að OR „óttist að verið
sé að kalla eftir að hleðslustöð skuli
tæknilega úr garði gerð þannig að
þar verði unnt að greiða fyrir rafmagn með greiðslukortum“.
„OR telur mjög brýnt að reglu-

Allur gangur er á því hvernig greiðslufyrirkomulagi við hleðslustöðvar er háttað. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Eðlilega ættu allar
hleðslustöðvar að
vera aðgengilegar almenningi og bjóða upp á þann
möguleika að allir geti notið
þjónustunnar óháð samningsstöðu við eitthvert
fyrirtæki.
Runólfur Ólafsson,
framkvæmdastjóri FÍB

Finndu draumaeignina á Spáni fyrir
aðeins 30.000* kr. á mann.

Ferðin felur í sér:
•

Persónulegan eignalista samkvæmt fyrirfram ákveðnu verðþaki.

•

)OXJIUDPRJWLOEDNDIUi.HÀDYtNWLO$OLFDQWH

•

$NVWXUPLOOLÀXJYDOODURJKyWHOV

•

*LVWLQJXi KyWHOLtQ WXU

•
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•

.\QQLQJXiyOtNXPVY èXP

•
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•
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•

(IWLUV|OXWH\PLè RNNDU NHPXU WLO PHè Dè DèVWRèD ìLJ YLè K~VJDJQDNDXS RJ DQQDè
sem tengist eigninni þinni.

(*) Ákveðin skilyrði eru sett. Biddu okkur um nánari upplýsingar.

www.medlandspann.is
+354 800 4149

gerðin loki ekki á að nýttar séu
nútímaleiðir við greiðslu á vöru
og þjónustu og að reglugerðin skilyrði ekki reksturinn við eitt form
umfram annað,“ segir í bréfi OR.
Þessar nýju greiðsluleiðir kalli þó
á að viðskiptavinur þurfi að skrá
sig en það „flokkist tæplega undir
formlegan raforkusölusamning“.
Samorka gerði sömu athugasemdir við reglugerðina og óskaði
eftir að það yrði sérstaklega tekið
fram að sölufyrirtæki yrði heimilt
að áskilja að notendur hleðslustöðva nýti áskrift, auðkennislykla,
smáforrit eða aðrar sambærilegar
leiðir til að greiða fyrir þjónustu og
orkukaup.
Runólfur er ánægður ef þetta
verður að veruleika. „Eðlilega
ættu allar hleðslustöðvar að vera
aðgengilegar almenningi og bjóða
upp á þann möguleika að allir geti

notið þjónustunnar óháð samningsstöðu við eitthvað fyrirtæki,“
segir Runólfur.
„Hindrun á viðskiptum þeirra
sem eru „samningslausir“ er þrándur í götu uppbyggingar hleðslustöðvanets um land allt, sem er
grundvöllur orkuskipta í samgöngum og aukinnar raf bílavæðingar
sem stjórnvöld stefna að.“
Jóhann G. Ólafsson, formaður
Raf bílasambandsins, tekur í sama
streng. Einfalda þurfi notkun rafbíla og koma í veg fyrir að þörf sé á
mörgum smáforritum og lyklum.
„Við teljum að það hljóti að vera
í þágu allra að hægt sé að greiða
fyrir þjónustu án þess að þurfa að
skrá persónuupplýsingar, enda á
skráning persónuupplýsinga að
vera valkvæð þegar hægt er að veita
þjónustuna án þeirra,“ segir Jóhann.
arib@frettabladid.is

Munu fylgjast grannt
með innheimtu smálána
NEYTENDUR „Það er mjög ánægjulegt að heyra að smálánastarfsemin
á okurvöxtum sé hætt,“ segir Ásta
Sigrún Helgadóttir, umboðsmaður
skuldara.
Líkt og Fréttablaðið greindi frá í
gær segja Ondřej Šmakal, forstjóri
Kredia Group, og Gísli Kr. Björnsson, eigandi innheimtufyrirtækisins Almenn innheimta, að hætt sé að
veita smálán og innheimta smálán á
hærri vöxtum en 53,75 prósent, sem
er það hæsta sem leyfilegt er samkvæmt lögum.
„Mitt embætti mun fylgjast mjög
grannt með framhaldinu,“ segir
Ásta Sigrún. „Bæði með framgöngu
gagnvart skuldurum og einnig með
fyrirhugaðri lagasetningu í haust
sem mun þrengja að starfsemi smálánafyrirtækjanna.“
Umboðsmaður skuldara hefur
langa reynslu af smálánum, í fyrra
og árið á undan hefur meira en
helmingur sem þangað leitar glímt
við sligandi smálánaskuldir. „Það
er mikil vinna sem fylgir þessum
málum hjá embættinu. Það hefur
verið ótrúlega torsótt að fá gögn frá
bæði smálánafyrirtækjunum og
Almennri innheimtu.“
Í meira en helmingi tilfella var um
að ræða atvinnulausa eða öryrkja.
„Það er verið að nýta sér bága stöðu
fólks, ginna það til að taka lán sem
það ræður ekki við. Þetta er mjög
viðkvæmur hópur sem þarf mikla
aðstoð. Oft ungt fólk sem er ekki

Við munum óska
eftir svörum um
hvað þeir hyggjast gera í
málum þar sem einstaklingar hafa þegar borgað of
mikið.
Ásta Sigrún Helgadóttir, umboðsmaður skuldara

með gott fjármálalæsi, einnig fólk
sem er með fíknivanda eða glímir
við andleg vandamál,“ segir Ásta
Sigrún.
Ásta Sigrún segir að enn sé
mörgum spurningum ósvarað. „Við
vitum að öll þessi mál sem koma inn
á borð til okkar eru bara toppurinn
á ísjakanum. Bankar og önnur innheimtufyrirtæki láta okkur vita
hversu margir skulda þeim, nú
þurfum við að komast að því hvert
raunverulegt umfang smálánanna
er hér á landi,“ segir Ásta Sigrún.
„Þeir hafa í raun viðurkennt að
þessi lán voru allan tímann ólögleg.
Við munum óska eftir svörum um
hvað þeir hyggjast gera í málum
þar sem einstaklingar hafa þegar
borgað of mikið.“ – ab

Nú bjóðum við fjölbreytta sumarpakka að verðmæti 400.000 kr. með öllum nýjum
Outlander PHEV, L200 og Eclipse Cross frá Mitsubishi sem passa vel fyrir þá sem ætla
að nýta sér sumarið út í ystu æsar. Hvort sem þú ert fyrir veiði, ferðalög, fjallgöngur,
hjólreiðar eða ert einfaldlega með ástríðu fyrir útivist; þá eigum við pakkann fyrir þig.

Ferðabílar með sumarpökkum
• Ferðapakkinn
• Veiðipakkinn
• Sportpakkinn
• Fjallapakkinn

Hver er pakkinn þinn
Nánar á www.mitsub

?

ishi.is

• Hjólapakkinn

www.mitsubishi.is

HEKLA · Laugavegi 170-174 · Reykjavík · Sími 590 5000 · hekla.is
Höldur Akureyri · Bílasala Selfoss · Bílás Akranesi · HEKLA Reykjanesbæ · BVA Egilsstöðum
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Boris Johnson er nú orðinn leiðtogi stærsta flokksins á breska þinginu. Með sigri hans aukast líkurnar á samningslausri útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu talsvert. NORDICPHOTOS/AFP

Þórgnýr Einar
Albertsson
thorgnyr@frettabladid.is
BRETLAND Boris Johnson er orðinn

forsætisráðherra Bretlands og leiðtogi Íhaldsflokksins. Hreyfing harðlínumanna í Evrópumálum, það er
að segja þeirra sem harðastir eru í
andstöðunni við Evrópusamstarfið,
hefur þar með orðið ofan á í stríðinu
um flokkinn. Að minnsta kosti í bili.
Johnson hefur lofað því margoft
að Bretar muni ganga út úr Evrópusambandinu þann 31. október.
Ekki standi til að fresta útgöngu
aftur, líkt og gert hefur verið vegna
þess hve illa hefur gengið að koma
útgöngusamningi ríkisstjórnar
Theresu May, fyrrverandi forsætisráðherra, í gegnum þingið.
Þetta þýðir að Johnson er meira en
tilbúinn til þess að ganga út samningslaust, þvert gegn vilja breska
þingsins.
Vitaskuld mun Johnson reyna
að semja upp á nýtt við Evrópusambandið. Fá breytt atriðum er
til að mynda varða fyrirkomulag
landamæravörslu á milli Írlands og
Norður-Írlands. Þessi leið er ekki
líkleg til að bera árangur ef marka
má orð toppa ESB, sem ítrekað hafa
lýst því yfir að ekki standi til boða
að semja upp á nýtt.

Öfgar
Samningslaus útganga er harðasta
mögulega afstaða í Brexit-málinu.
Segja má að með yfirburðasigri
Johnsons í leiðtogakjörinu hafi
Íhaldsf lokkurinn því í raun lýst
sig öfgaf lokk í málinu. Vissulega
er samningslaus útganga ekki yfirlýst stefna Johnson-stjórnarinnar.
Hún hafnar hins vegar ekki möguleikanum, öfugt við þingið og flesta
aðra flokka.
Þessi öfgaafstaða í Brexit-málinu
nær einnig til flokksmanna, líkt og
sjá mátti á niðurstöðum könnunar
sem YouGov gerði í síðasta mánuði.
Sagðist þar meirihluti flokksmanna
frekar vilja að Skotar eða NorðurÍrar fengju sjálfstæði, breska hag-

Sigur harðlínumanna
í Íhaldsflokknum
Öfgamenn í Evrópuandstöðunni hafa orðið ofan á í átökunum um breska
Íhaldsflokkinn. Að minnsta kosti í bili. Átökin staðið lengi yfir. Nýr forsætisráðherra sagður líklegur til að þrýsta á samningslausa útgöngu og kosningar.

Hvað vill Íhaldsflokkurinn?
YouGov spurði meðlimi Íhaldsflokksins í júní hvort þeir myndu vilja
Brexit jafnvel ef það þýddi að eftirfarandi aðstæður yrðu að raunveruleika. Einungis Jeremy Corbyn hafði nægilegan fælingarmátt.

Atkvæðagreiðsla
almennra flokksmanna
Boris Johnson
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66,4%
Jeremy Hunt

Ef Skotland
myndi fá
sjálfstæði

Ef breska
hagkerfið
bæri mikinn skaða

Ef NorðurÍrland fengi
sjálfstæði

kerfið bæri mikinn skaða eða
Íhaldsflokkurinn leystist upp svo
lengi sem það þýddi að Brexit gengi
í gegn. Eina niðurstaðan sem þótti
óboðleg var að Jeremy Corbyn, leiðtogi Verkamannaflokksins, yrði forsætisráðherra.

Löng vegferð
Evrópusinnar hafa ráðið ríkjum
innan Íhaldsf lokksins lengi. Eða
að minnsta kosti leiðtogar sem
ekki voru eindregið á þeirri línu
að Bretland skyldi ganga út hvað

Ef Íhaldsflokkurinn
liðaðist í
sundur

Ef Corbyn
yrði forsætisráðherra

sem tautaði og raulaði. Yfirtaka
Evrópuandstæðinga hefur tekið
töluverðan tíma og á þessi nýjasta
og stærsta alda hreyfingarinnar
rætur í því þegar David Cameron,
þáverandi forsætisráðherra, lofaði
þjóðaratkvæðagreiðslu um útgöngu
fyrir kosningarnar árið 2015 til þess
að reyna að verjast sókn þjóðernishyggjuflokksins UKIP.
Cameron var sjálfur andvígur
útgöngu og beitti sér fyrir áframhaldandi aðild í aðdraganda
atkvæðagreiðslunnar. Það gerði

33,6%
Theresa May líka sem og Jeremy
Hunt, sá sem Johnson vann í leiðtogakjörinu. En jafnvel þótt Bretar
hafi valið að ganga út og Cameron
sagt af sér tók Evrópusinninn May
við stjórnartaumunum. Hún lofaði
því vissulega að virða ákvörðunina
sem tekin var í þjóðaratkvæðagreiðslunni en var, að minnsta kosti
fyrir atkvæðagreiðslu, Evrópusinni.

Brexit-flokkurinn
May gekk ekki vel með útgöngumálið. Óvíst er hvort nokkur hefði

staðið sig mun betur. Hins vegar
er staðreyndin sú að breska þingið
hafnaði samningi May-stjórnarinnar um útgöngu í þrígang, með
metfjölda atkvæða, og fresta þurfti
Brexit.
Breska þjóðin er og var, samk væmt kön nu nu m, óá nægð
með samninginn og það hvernig
May hefur haldið á málum. Þessi
óánægja er stór þáttur í velgengni
hins nýstofnaða Brexit-flokks, sem
harðlínumaðurinn Nigel Farage
leiðir. Flokkurinn mælist stór, jafnvel stærri en Íhaldsf lokkurinn, í
könnunum og vann mikinn sigur
í Evrópuþingkosningum maímánaðar. Fékk 30,5 prósent atkvæða
á meðan Íhaldsf lokkurinn galt
afhroð og fékk 8,8 prósent en hafði
23,9 prósent.
Með kjöri Johnsons reynir Íhaldsflokkurinn að svara þessum uppgangi Brexit-flokksins. Ef Johnson
tekst að koma Bretum út úr Evrópusambandinu á útgöngudag, jafnvel
þvert gegn vilja þingsins, má búast
við því að hörðustu Evrópuandstæðingar standi með flokknum og
flýi ekki til Farage og félaga. Evrópusinnarnir, sem eru ófáir, gætu hins
vegar horft til Frjálslyndra demókrata eða annarra flokka.

Næstu skref
Þeir viðmælendur og stjórnmálaskýrendur sem Financial Times
ræddi við eru á þeirri skoðun að
Johnson ætli sér að knýja fram nýjar
kosningar.
„Margir skýrendur eru á þeirri
skoðun að Johnson hafi sett markið
svo hátt fyrir viðræður vegna þess
að hann ætlar að leggja línurnar að
haustkosningum,“ skrifaði James
Blitz og bætti við:
„Markmiðið er nokkuð gegnsætt. Hann þrýstir á að drepa Maysamninginn algjörlega og vill að
Brussel hafni honum. Hann mun svo
þrýsta á samningslausa útgöngu en
þingið mun hafna því. Þá fer hann til
þjóðarinnar og segir að allir séu að
hindra störf sín. Hann sé sá eini sem
getur framfylgt vilja þjóðarinnar.“

SUMARTILBOÐ!
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VOLVO V40 CROSS COUNTRY
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O
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D2 Momentum Edition
120 hestaﬂa dísil vél, 5 dyra og sjálfskiptur

VIR ARDAG A
LAUG

Búnaður innifalinn í D2 Momentum Edition umfram ríkulegan
staðalbúnað er: Momentum útfærsla, leðuráklæði, málmlitur,
leiðsögukerﬁ, Sensus Connect hljómtæki, 8 hátalarar, 7“ skjár,
Led aðalljós, Led lýsing í innréttingu, nálægðarskynjari að aftan
og bakkmyndavél.

Verð: 5.238.000 kr.

Sumartilboð: 4.390.000 kr.
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TAKMARN!
MAG

-848.000

kr.

!
á vefnum
ð
i
l
a
v
r
ú
Sjáðu
s
rimborg.i
.b
r
i
d
a
t
o
n

UÐ
J
G
GEGBOÐ!
TIL

MAZDA 6 OPTIMUM
2.0 bensín, 165 hö, sjálfskiptur

Frábærir aksturseiginleikar og ríkulegur staðalbúnaður einkenna Mazda 6
Optimum. Leðuráklæði, rafstýrð framsæti, GPS vegaleiðsögn, Bose hljómkerﬁ
með 11 hátölurum, lyklalaust aðgengi, 19” álfelgur, Bakkmyndavél og aðlögunarhæfur hraðastillir svo fátt eitt sé upptalið.

-500.000 kr.

FORD KUGA TITANIUM S AWD
2.0 TDCi, dísil, 150 hö, 5 dyra og sjálfskiptur
Leðuráklæði á sætum, upphitanlegt stýri, lyklalaust aðgengi og starthnappur,
rafdriﬁnn afturhleri með skynjara, Apple CarPlay og Android Auto, SYNC3
raddstýrt samskiptakerﬁ, leiðsögukerﬁ með Íslandskorti, 8” snerti/litaskjár í
miðjustokk, Easy Fuel án skrúfaðs bensínloks, dökklitaðar rúður í farþegarými,
LED dagljós, bakkmyndavél, bílastæðaaðstoð, nálægðarskynjari að framan og
aftan, brekkuaðstoð, upphitanleg framrúða. Öryggispakki sem innifelur m.a.:
Árekstrarvörn, veglínuskynjara, ökumannsvaka og umferðarskiltalesara.
Aukabúnaður: Málmlitur, 10 Sony hátalarar og bassakeila í farangursrými.

Verðlistaverð með aukabúnaði: 5.230.000 kr.

Verð með málmlit: 6.400.000 kr.

Sumartilboð: 4.730.000 kr.

Sumartilboð: 5.790.000 kr.

Innifalinn aukabúnaður: Málmlitur.

-610.000

kr.

CITROËN C4 SPACETOURER FEEL

PEUGEOT 2008 ALLURE

1.2 Bensín 130 hö, sjálfskiptur 8 þrepa

1.2 bensín, 110 hö, sjálfskiptur

Há sætisstaða og gott útsýni einkennir C4 SpaceTourer. Staðalbúnaður er
ríkulegur og má þar nefna, 7” snertiskjá, Bluetooth snjallsímatengingu,
16” álfelgur, tölvustýrða miðstöð, armpúða á framsætum og þrjú jafnstór
sæti afturí svo auðvelt er að koma jafnvel þrem barnabílstólum fyrir.

Peugeot 2008 Allure er glæsilegur og staðalbúnaður ríkulegur. Sætisstaðan er
há og þú sest beint inn sem eykur þægindin. Vel fer um alla farþega. i-Cockpit
ökumannsrýmið er einstakt og farangursrýmið er stærra en hjá mörgum
sambærilegum bílum. Veghæðin er mikil, eða 16,5 cm undir lægsta punkt.

Verðlistaverð með aukabúnaði 4.300.000 kr.

Verðlistaverð með aukabúnaði 3.650.000 kr.

Sumartilboð: 3.850.000 kr.

Sumartilboð: 3.250.000 kr.

Innifalinn aukabúnaður: Bakkmyndavél, raﬀellanlegir speglar og málmlitur.

-450.000 kr.

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 og 8
Sími 515 7000
Öruggur staður til að vera á

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

-400.000

kr.

Komdu í Brimborg strax í dag og tryggðu þér
nýjan bíl á geggjuðu Sumartilboði!

brimborg.is
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S
Kristín
Þorsteinsdóttir
kristin@frettabladid.is

Svo er það
líka hluti af
því að vera
manneskja,
sýna mannúð, sýna
öðrum
vináttu og
hjálpsemi.

agan kennir okkur svo ekki verður um villst
að landflótta fólk sem hefur orðið að yfirgefa
ættlönd sín hefur víðast hvar orðið brautryðjendur nýrra hugmynda og umbóta í
nýjum heimkynnum. Fólki sem leitar til
nýrra landa í stórum hópum fylgja vissulega vandamál, en þau eru lítil miðað við ávinninginn.
Þetta blasir við í listum, íþróttum, menningu og
vísindum þar sem einstaklingar öðlast frægð, en á
ekki síður við á öðrum sviðum, svo sem í iðngreinum
og matargerð. Iðnaðarmenn, verkafólk og kokkar
hverfa oftast í fjöldann, en skapa nafnlausir sameiginlega grósku, sem við öll njótum góðs af.
Séra Magnús Erlingsson á Ísafirði skrifaði nýlega
grein í Bæjarins besta sem hann nefnir: „Innflytjendur eru bónus.“ Í hófstilltu máli tínir hann til
röksemdir og dæmi um þann ábata sem innflytjendur færa okkur: „Stjórnmálamenn tala gjarnan
um kostnað,“ segir hann, og nefnir tungumálanám
og læknisþjónustu.
En bætir svo við: „Í raun liggur þetta í augum
uppi ef við hugsum okkur aðeins um. Hinn venjulegi Íslendingur, sem fæddur er hér heima, sækir
barnaskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og heilsugæslu þar til hann er orðinn rúmlega tvítugur,“ segir
presturinn og bendir á, að litið sé á það sem fjárfestingu, sem greiðist til baka á starfsævinni.
Hann tekur svo dæmi af tvítugum Afríkumanni,
sem fer að vinna eftir stutt íslenskunámskeið og
borgar síðan skatta til samfélags, sem hefur haft
sáralítil útgjöld af honum. Þar fyrir utan sé innflytjandinn gjarnan reiðubúinn – til að byrja með – að
ganga í störf, sem landanum finnast óspennandi, en
eru þó ómissandi í gangverki atvinnulífsins.
Síðan bendir presturinn á þá staðreynd, sem
kannanir í löndum allt í kringum okkur staðfesta,
að innflytjendur eru gjarnan naskir á viðskiptatækifæri. Þeir komi auga á þarfir, sem sjálfsagt þykir að
uppfylla á þeirra fyrri heimaslóð, en enginn sinnir í
nýjum heimkynnum.
„Hafið þið ekki tekið eftir hversu margir innflytjendur stofna fyrirtæki á Íslandi, matsölustaði
og fleira? Innflytjendur eru hvalreki,“ skrifar séra
Magnús, og bendir á að 52 prósent allra nýrra fyrirtækja í Silicon-dalnum í Kaliforníu á þessari öld eigi
rætur að rekja til innflytjenda. „Fólk sem flytur á
milli landa, er gjarnan frumkvöðlar sem þora að taka
áhættu.“
Loks bendir séra Magnús á Japana, sem hafa um
árabil lokað á útlent fólk og dregist stórlega afturúr
efnahagslega. Þeir hafi áttað sig á villu síns vegar,
horfi á Silicon-dalinn sem fyrirmynd og séu nú að
snúa við blaðinu, vilji fá til sín ungt fólk til að örva
tæknivætt atvinnulífið.
„Svo er það líka hluti af því að vera manneskja,
að sýna mannúð, sýna öðrum vináttu og hjálpsemi.
Slíkt borgar sig. Kærleikurinn sigrar heiminn – ekki
hatrið."
Hér er tekið undir hvert orð prestsins fyrir vestan.

Akstur undir áhrifum vímuefna er
aldrei réttlætanlegur. Ökum allsgáð.
Minningarsjóður Lovísu Hrundar | lovisahrund.is

Mín skoðun Sif Sigmarsdóttir

Hver er Boris?

B

oris Johnson tók við embætti forsætisráðherra
Bretlands í vikunni. En hver er Boris Johnson?
Er hann góðlátlegur klaufabárður, trúður sem
álpaðist í embætti forsætisráðherra? Er hann pólitískur
bragðarefur, kaldrifjaður valdafíkill sem velur sér skoðanir eftir hentisemi? Breskir fjölmiðlar hafa undanfarið
verið uppfullir af frásögnum fólks af kynnum þess við
Boris. „Borisar saga“ fjölmiðlamannsins Jeremy Vine
fangar sagna best hversu flókin spurningin er.

Borisar saga Johnson
Árið er 2006. Fjórar mínútur eru til stefnu þegar Boris
Johnson kemur hlaupandi inn í hátíðarsal Hilton hótelsins við Park Lane í London. Hann er ræðumaður kvöldsins. Jeremy Vine situr við eitt kvöldverðarborðanna og á
að veita verðlaun. Boris rýkur á Jeremy.
„Jeremy. Hvar er ég staddur?“
„Þú ert á Alþjóðlegu verðbréfunarverðlaununum.“
„Hver er ræðumaðurinn?“
„Þú.“
„Jesús minn! Hvenær á ég að tala?“
„Umm … Núna.“
„Ein spurning: Hvað er verðbréfun?“
Viðstaddir reyna að útskýra. Boris biður um blað. Einn
gestanna snýr við matseðli kvöldsins og réttir Boris. „Er
einhver með penna?“
Jeremy fylgist með Boris hripa niður punkta. Boris
rymur af áreynslu. Skipuleggjandi verðlaunanna horfir
á þá uggandi. Jeremy greinir orðin „sauðfé“ og „hákarl“.
Skyndilega glymur í hljóðkerfinu: „Bjóðið hjartanlega velkominn þingmanninn Boris Johnson.“ Boris er
dreginn upp á svið.
Jeremy tekur eftir því að Boris gleymdi blöðunum með
ræðunni á borðinu. Hann sýpur hveljur. Ætti hann að
hlaupa á eftir honum?
En það er um seinan. Boris er byrjaður að tala. „Umm
… verið velkomin á … umm …“ Boris er búinn að gleyma
hvar hann er staddur.
Jeremy sekkur ofan í sæti sitt. Hvílíkt klúður.

Boris tvístígur á sviðinu. En skyndilega snýr hann sér
við í púltinu með leikrænum tilburðum. Yfirskrift samkomunnar blasir við á veggnum fyrir aftan hann.
„Velkomin á Alþjóðlegu verðbréfunarverðlaunin,“
hrópar Boris sigri hrósandi.
Viðstaddir skellihlæja. Boris rótar í hárinu á sér. „Umm
… Sauðfé.“ Boris segir sögu af frænda sínum sem er sauðfjárbóndi og má ekki urða dýr sem drepast heldur þarf
að fá sláturhús í málið. „Kind drapst í dag. Út af reglugerð
Evrópusambandsins þurfti frændi að hringja í náunga í
sláturhúsi í fimmtíu mílna fjarlægð. Hann hét Mick – nei,
Jim – nei, fyrirgefið, Margrét, það var Margrét.“
Salurinn veltist um af hlátri.
„Þetta er ástæðan fyrir því að borgarstjórinn í myndinni Jaws er pólitísk hetja mín. Hann hélt ströndunum
opnum. Hann afnam allar kjánalegar heilsu- og öryggisreglugerðir og sagði fólki bara að synda, synda, synda.
Ég geri mér grein fyrir því að afleiðingar þess voru að
hákarl át nokkur saklaus börn. En hugsið ykkur gleðina
sem meirihlutinn fékk út úr ströndunum vegna áræðni
borgarstjórans í Jaws.“ Fagnaðarlæti brjótast út. Boris
hafði breytt klúðri í einlægan gamanleik. Eða hvað?
Átján mánuðum síðar: Jeremy Vine er á ný staddur á
samkomu til að veita verðlaun. Skipuleggjendur eru órólegir. Aðalræðumaðurinn er ókominn. Skyndilega þýtur
Boris Johnson inn í salinn.
„Jeremy. Hvar er ég?“
Jeremy þylur yfirskrift samkomunnar.
„Hver á að tala? Ha, ég? Er einhver með penna?“ Boris
hripar niður stikkorð á blað. „Sauðfé“. „Hákarl“. Hann er
dreginn upp á svið.
„Verið velkomin á … umm …“ Boris snýr sér við og les
af veggnum. „En vandræðalegt. Þetta hefur aldrei komið
fyrir mig áður.“ Salurinn hlær.
Jeremy Vine gapir. Sauðféð; frændinn; Mick, Jim og
Margrét; borgarstjórinn úr Jaws. Allt er á sínum stað.
Er líf á öðrum hnöttum? Hvað varð um Ameliu Earhart? Hver er Boris Johnson? Spurningin bætist nú við
fleiri óleystar ráðgátur veraldar.
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80%
afsláttur af öllum vörum

Opið virka daga frá kl. 11 til 18

laugardaga frá kl. 11 til 17
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GEDVED SKAMMEL
Með ljósgráu tauáklæði 16.950 nú 7.995
Vnr. 3690352

GEDVED HÆGINDASTÓLL
Með ljósgráu tauáklæði. B70 x H90 x D76 cm.
24.950 nú 12.950 Vnr. 3690372
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DAMHALE SÓFI
3ja sæta svartur 64.950 nú 39.950
2ja sæta svartur 54.950 nú 29.950
Vnr. 3695011, 3695031

KENYA HÆGINDASTÓLL
Fullt verð: 39.990 nú 19.990
Skemill fullt verð: 16.950 nú 8.450
Vnr. 8880003000, 8880003002
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RINGSTED BORÐ
Ø60 cm hvítt 19.950 nú 9.995 Vnr. 3682511

50%
afsláttur

KALBY SKRIFBORÐ
Ljós eik. 60x120 cm. 29.950 nú 14.950 Vnr. 3620827

ESBJERG SÓFABORÐ
60x110 cm hvítt 14.950 nú 6.995 Vnr. 3680801
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afsláttur

THYRA ANDADÚNSSÆNG
135x200 cm 550 gr 34.990 nú 19.990 Vnr. 4111350

46%
afsláttur

ROXEN NÁTTBORÐ
Hvítt eða brúnt mdf. B54 x H70 x D40 cm. 12.950 nú 6.995 Vnr. 715-18-1005, 715-18-1002, 715-18-1008

%

44%
afsláttur

STENLILLE NÁTTBORÐ
1 skúffa hvítt/askur 8.995 nú 4.995 Vnr. 3674130

54%
afsláttur

52%
afsláttur

40%
afsláttur

%

ARTHUR STÓLL
Dökk grár/svartur, tauáklæði
9.995 nú 5.995
Vnr. 8880001116

FAVRBJERG STÓLL
Svartur/eik eða hvítur/eik
14.950 nú 7.475
Vnr. 3644384, 3644385

LANGESUND RUGGUSTÓLL
Hvítur/beyki 10.950 nú 4.995
Vnr. 3693921

%

R
A
N
N
U
L
ÚTSÖ
%

42%

%

%

%

afsláttur

%

45%
afsláttur
GEDVED SÓFI
Ljósgrár, tauáklæði
2ja sæta 54.950 nú 29.950
3ja sæta 69.950 nú 39.950
Vnr. 3690132,, 3690312

AFSLÁT TUR

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%

afsláttur

TAMBOHUSE GARÐSETT
Hornsófi og borð, ál/petan 299.990 nú 199.990
Vnr. 3778042

ULLEHUSE GARÐSETT
Stál/petan, svart 99.990 nú 69.990
Vnr. 3782210

66%
afsláttur

Allt að

66%
afsláttur

%
%

LERK PÚÐI
45 x 45 cm.
2.995 nú 995
Vnr. 6821342

%
%
TINDRA
ÁBREIÐA
Gervifeldur.
130x200 cm.
12.990 nú 2.995
Vnr. 530-17-1010

30%
afsláttur

ENN MEIRI
AFSLÁTTUR

%

30%

%

%

%

EBBERUP TUNGUSÓFI
Tauáklæði Grár. 211x85x90/153 cm 99.950 nú 69.950
Vnr. 3681651

N MEIRI
MEIRI AFSLÁT TUR - ÚTSALA - EN

%

%

76%

afsláttur

1.

2.

1. TORLAF vasi 399 nú 199
2. TRISTAN vasi 595 nú 299
3. TORMUND vasi 1.495 nú 499
Vnr. 4965000, 4971500, 4979300

3.

Sparið

100.000
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SPORT
Hetjusögur
íþróttamanna

LAUGARDAGUR

Alfreð Gíslason
Handboltakempan Alfreð Gíslason hljóp
uppi skemmdarvarga árið 1989 sem
höfðu verið að skemma bíla í götunni
hans og skemmtu sér, samkvæmt frétt DV,
nokkuð vel við verkið. Hann náði í skottið
á öðrum þeirra, dró hann heim og hringdi
á lögregluna. Óþokkarnir höfðu sparkað
í afturhurð á bíl Alfreðs, brotið
spegla, þurrkur og afturljós.

Hinn bosníski varnarmaður Arsenal, Sead
Kolasinac, varðist tveimur rugludöllum vopnuðum hnífum í London á fimmtudag og kom
í veg fyrir að hann og Mesut Özil yrðu rændir.
Hann er ekki fyrsti og vonandi ekki síðasti
íþróttamaðurinn sem drýgir dáð utan vallar.
Joe Delaney
Þrátt fyrir að
vera aðeins 24
ára gamall var
Delaney þekktur
fyrir að hjálpa
öðrum. Það kostaði hann lífið.
1984 sá hann
þrjú börn í vanda
í djúpri tjörn
og þrátt fyrir
að kunna ekki
að synda stökk
hann út í og tókst
að bjarga einu
barni. Hann og
tvö barnanna
létust. Hann var
heiðraður af þáverandi forseta
Bandaríkjanna,
Ronald Reagan.
Hann spilaði
númer 37 með
Kanasas City
Chiefs og hefur
enginn spilað í
því númeri síðan
hjá liðinu. 37Forever Foundation
hefur það að
markmiði að
kenna fátækum
börnum sund.

med Ali
Muham
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Guðni Bergsson
Árið 2012 drýgði núverandi formaður
KSÍ, Guðni Bergsson, mikla hetjudáð
þegar hann stöðvaði árás á samstarfsfélaga sinn. Guðni yfirbugaði
árásarmanninn en var stunginn í
lærið. Árásarmaðurinn var dæmdur
í 14 ára fangelsi fyrir árásina.

Nomar Garcia
parra
ima
ðsög nin var he
Hafnaboltago
nda
æ
fr
eð
m
ð í Boston
hjá sér í þakíbú ok tóber 2005 þegar
í
sinn í heimsókn
sem hafði
yðaróp fr á konu
þeir heyrðu ne
i ætlað að
nnur kona hafð
fallið í sjóinn. Ö argar en hafði dottið
bj
koma henni til
sjóinn.
vert við fallið í
og slas as t tölu
stök k
og
,
til
r
gu
ög
sn
r
Garciaparr a va an í ísk alt vatnið
af svölunum of im báðum.
og bjargaði þe

Shawn Daivari
Daivari var í fjölbragðaglímu sem kallast WWE
í Bandaríkjunum. Kvöld
eitt árið 2012 var maður í
lest í Minnesota að hóta farþegum öllu illu og hótaði að drepa
alla um borð. Daivari stökk á manninn og yfirbugaði, svolítið léttilega,
enda maðurinn drukkinn og ekki
skýr í kollinum.

Guy Mezger
Mezger var eitt sinn í MMA og þótti nokkuð
góður. Hann var að hjóla árið 2011 með
konu sinni og barni þegar vesalingur fór
að ýta konu sem varð á vegi þeirra. Það
fór í skapið á Mezger og gekk hann á milli
og bað manninn að róa sig og fara. Vesalingurinn tók þá upp hníf og náði að skera
Mezger nokkuð myndarlega í höndina.
Það er trúlega óþarfi að lýsa því hvernig
árásarmaðurinn leit út eftir að Mezger
var búinn að fara með hann en samkvæmt fréttum var hann með nokkur
bein brotin þegar lögreglan birtist.

HAFÐU ÞAÐ HUGGULEGT Á

AÐVENTUNNI
BERLÍN

BRUSSEL

DUBLIN

28. NÓVEMBER - 1. DESEMBER

6. - 9. DESEMBER

Berlín skartar sínum fegurstu jólaskreytingum og
jólamörkuðum út um alla borg.

Jólamarkaðirnir í Brussel eru fjölbreyttir líkt og
borgin sjálf.

29. NÓVEMBER - 2. DESEMBER

KRAFTURINN Í BERLÍN

SKEMMTILEGIR JÓLAMARKAÐIR

VERÐ FRÁ 97.900 KR.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

HAMBORG

Vinaleg hátíðarstemning sem á engan sinn líka.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

KAUPMANNAHÖFN

GAMLA HANSABORGIN

JÓL, TÍVOLÍ & KRÆSINGAR

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

SJÁÐU MEIRA Á
URVALUTSYN.IS

28. NÓVEMBER EÐA 5. DESEMBER - 4 DAGAR

22. - 25. NÓVEMBER

Jólastemning í næst stærstu og einni fallegustu
borg Þýskalands.

Upphitun fyrir jólin með glaðværð, notalegheitum og
góðum mat.

VERÐ FRÁ 89.900 KR.

VERÐ FRÁ 89.900 KR.

VERÐ FRÁ 118.900 KR.

TALAÐU VIÐ FERÐARÁÐGJAFA
Í SÍMA 585 4000 EÐA SENDU
OKKUR PÓST Á INFO@UU.IS

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

Verð á mann m.v. 2 fullorðna.

INNIFALIÐ Í VERÐI ER GISTING, FLUG MEÐ ICELANDAIR, FLUGVALLASKATTAR, FERÐATASKA & HANDFARANGUR

ÚRVAL ÚTSÝN | HLÍÐASMÁRA 19 | 201 KÓPAVOGUR | 585 4000 | UU.IS

VERÐ ERU BIRT MEÐ FYRIRVARA UM PRENTVILLUR OG STAFABRENGL.

VERÐ FRÁ 81.900 KR.

LIFANDI JÓLASTEMNING
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HELGIN
Sushi-ið

Pitsan

Staðurinn Norð
Austur – Sushi &
Bar á Seyðisfirði
kom sá og sigraði
í keppninni um
besta sushi
landsbyggðarinnar. Mikið lagt
í hvern disk og
útlit og umhverfi sem setur
punktinn yfir
i-ið.

Gæsapitsan
á Aski, Egilsstöðum, tólftommutöffarar.
Bragðbomba í
hverjum munnbita. Pitsugerð
er framarlega á
mörgum stöðum
á landsbyggðinni
þótt pitsan kosti
stundum meira
en kíló af nautalundum. Slíkt er
óþarfi.

Tjaldsvæði

Bakan

Vissulega
fer þetta allt
eftir veðri og öll
tjaldsvæði eru
dásamleg í sól
og blíðu. Húsafell er drottning
tjaldsvæðanna,
Kjarnaskógur á
Akureyri og Hólar
í Hjaltadal eru
einnig dásamleg
og það er hægt
að losna við
íslenska bolinn
uppi á hálendinu.

Hreindýrabakan
á Skriðuklaustri
kostar vissulega mikið, um
fjögur þúsund
krónur, en hún
er sögð vera vel
þess virði. Fæst
aðeins á hádegismatseðli.

Landsbyggðin heillar
Landsbyggðin hefur sjaldan boðið upp á jafn mikil gæði í mat, drykk og gistingu. Þar eru
perlur sem vert er að skoða, dýfa sér út í, smakka og njóta. Starfsfólk Fréttablaðsins hefur
flakkað um landið í sínum sumarfríum og smakkað á ýmsu góðu og gleðilegu. Óformleg
skoðanakönnun meðal starfsfólks leiddi í ljós að víða er gott betra utan höfuðborgarinnar.
Sundlaugar fyrir
fullorðna

Leikvellir
Fyrir utan Kaffi
Rauðku hefur
verið komið upp
skemmtilegum
kastala með
fjöldann allan af
rennibrautum og
rólum. Skriðuklaustur er með
lítið völundarhús, Bjössaróló
er í Borgarnesi.
Þarna hefur
höfuðborgin þó
klárlega vinninginn.

Það eiga ekki allir
börn. Bjórböðin
eru í sérflokki
fyrir pör. Lýsuhólslaug er sérstök, Hellulaug
við Flókalund
í Vatnsfirði og
Hveravellir eru
paradísir á hálendinu.

Sundlaugin
Flestar sundlaugar eru betri úti á
landi. Þar er Akureyri eina vatnapardís landsins.
En raðirnar geta
verið langar í
rennibrautirnar.
Þá er Vesturland
með frábærar
laugar. Hofsós
er með útsýni
sem enginn getur
keppt við.

LAUGARDAGUR

Bakaríið
Þarna var rifist
og það harkalega. Það er ljóst
að bakkelsið er
gott úti á landi.
Ástin og alúðin
finnst á bragðinu
og þar er minna
fjöldaframleitt eins og í
borginni. Eina
ofmatið var Bakaríið við brúna
á Akureyri – það
voru vonbrigði.

Aðrir góðir
kostir úti á landi
Kokteilar - „Fékk magnaðan kokteil í Vogafjósi í Mývatnssveit.“
Skyrdrykkur - „Útgerðin í Ólafsvík er með frábæra drykki sem
entust langt fram á daginn.“
Grænmetisrétturinn - „Móðir
Jörð í Vallanesi. Það keppir
enginn við þau.“
Grænmeti – „Laugarás við
dýragarðinn Slakka. Það þarf
ekkert að ræða það meira.
Sjálfsafgreiðsla þar sem maður
borgaði með glöðu geði meira
en minna.“
Nautakjöt – „Nýibær undir Eyjafjöllum. Byrja öll mín frí á að
panta kjöt frá Eddu og Jóni.“

Sjeikinn
Amma Habbý á
Súðavík er með
besta sjeik í Evrópu, sagði einn
starfsmaður
blaðsins sem
fór um Vestfirði.
Erfitt að keppa
við það.

Eftirrétturinn
Davíð Örn Hákonarson gerir
listaverk á Hótel
Laxá í Mývatnssveit. Það er
erfitt að keppa
við list í matargerð.

Taktu hunangið
með í fríið

MEXICO
PASO DOBLE
Hornsófi með tungu.
Ljósgátt, slitsterkt áklæði.
Stærð: 357 × 156/258 × 80 cm

479.990 kr.

Hægindastóll.
Sinnepsgult,
grænt eða grátt
sléttflauel.
Snúningsfótur

69.990 kr.
84.990 kr.

Hægindastóll.
Svart leður.
Snúningsfótur.

94.990 kr.
119.990 kr.

RIA
Tungusófi í retro-útliti í sléttflaueli í bleikum
tóni eða dökkgráu áklæði. Mjúk bólstrun í
baki og hliðum eykur þægindi og gefur sérstakt útlit.
Sófarnir hafa svarta viðarfætur. Stærð: 222 x 148 x 78 cm

EASY
119.990 kr.
159.990 kr.

Tungusófi í ljósgráu slitgóðu áklæði. Stílhrein
hönnun. Tunga getur verið beggja vegna.
Stærð: 233 x 147 x 86 cm

179.990 kr.

LARKINHURST
Klassísk amerísk
húsgögn. Fáanlegir
2ja og 3ja sæta
sófar, hægindastóll og svefnsófi.
Slitsterkt
microfiber
áklæði.
2ja sæta sófi: 168 x 99 x 96 cm

Stóll: 101 x 109 x 101 cm

154.990 kr. 179.990 kr.
3ja sæta sófi: 226 x 99 x 96 cm

84.990 kr. 99.990 kr.

EMERSON

Svefnsófi: 226 x 99 x 96 cm

164.990 kr. 189.990 kr.

219.990 kr. 249.990 kr.

Stílhreinn og fallegur tungusófi. Hægri eða vinstri tunga.
Grátt og dökkgrátt, sklitsterkt áklæði eða dökkgrátt
sléttflauel. Stærð: 244 x 12 x 78 cm

179.990 kr.

ALINA
Borðstofuhúsgögn
úr reyktri spónlagði eik.
Borðstofuborð,
stækknir (seldar
sér), borðstofuskenkur og
borðstofuskápur.
Skenkur: 160 x 45 x 72 cm

Borðstofuborð: 200 x 100 x 74 cm

144.990 kr. 169.990 kr.
Reykjavík
Bíldshöfði 20

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

129.990 kr. 149.990 kr.

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

Stækkanir 2 stk.: 50 x 100 cm

33.990 kr. 39.990 kr.
www.husgagnahollin.is
558 1100

Skápur: 72 x 36 x 145 cm

119.990 kr. 139.990 kr.
Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með
fyrirvara um prentvillur. Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru.

NELSON

NÝTT OG SPENNANDI

Í HÖLLINNI

V

V
EF

ERSL

Borðstofustóll,
gylltir fætur
og ljósgrátt
áklæði

U

N
22.990 kr. 27.990 kr.

www.husgagnahollin.is

IN

AL

LT

NELSON
Borðstofustóll,
króm fætur
og dökk- eða
ljósgrátt
áklæði

AF OP

18.990 kr. 23.990 kr.

AMAYA
3ja sæta sófi.m

LOLA

264.990 kr. 299.990 kr.

Borðstofustóll. Svart, dökkblátt,
dökkgrátt eða bleikt sléttflauel.
Einnig dökkgrátt áklæði.

AMAYA

24.990 kr.

Stílhreinir og þægilegir sófar frá Furninova. 2,5, 3ja og
4ra sæta. Endingargott, Channel grátt
áklæði. Nettir sterkir
stáfætur.
2,5 sæta: 198 x 94 x 79 cm

224.990 kr. 259.990 kr.

3ja sæta: 230 x 94 x 79 cm

264.990 kr. 299.990 kr.

4ra sæta: 273 x 94 x 79 cm

304.990 kr. 339.990 kr.

SEDUCE
3ja sæta sófi og skammel
í grágrænu sléttfalueli.
Svartir
fætur.

AUBURN
Skammel stærð: 80 x 53 x 39,5 cm

79.990 kr. 89.990 kr.

Hægindastóll á snúningsfæti. Dökkgrátt eða Bordeaux rautt sléttflauel.

Sófi stærð: 229 x 83 x 78,5 cm

259.990 kr. 299.990 kr.

69.990 kr. 89.990 kr.

BITZ
Ótrúlega fallegar
leirskálar frá Bitz.
Margir litir. Ø 14 cm.
1.990 kr.

BODUM
Stílhrein glerkanna fyrir uppáhellt kaffi.
Margnota kaffisía fylgir. 9.990 kr.

LENE BJERRE
Fallegar styttur frá
Lene Bjerre.
11.990 kr.
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Azfar var haldið í 18 daga með vopnavaldi á stað sem hann þekkti ekki til. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

18 dagar
í gíslingu
Muhammad Azfar
Karim, grunnskólakennari á Hellu,
ræðir í fyrsta sinn
um mannránið sem
markaði djúp spor,
bæði fyrir hann og
fjölskyldu hans í
Pakistan.

Kristinn Haukur
Guðnason
kristinnhaukur@frettabladid.is

Þ

ú getur ekki farið heim.“
Þessi orð voru upphafið
að því að Muhammad
Azfar Karim, grunnskólakennari á Hellu, og
félaga hans var haldið
í gíslingu fyrir tuttugu árum í Pakistan. Félaganum var fljótlega sleppt
en Azfar var haldið í átján daga, með
vopnavaldi, á stað sem hann þekkti
ekki. Hann hlýddi öllum fyrirmælum til þess að komast af.
Á háskólaárum sínum kynntist Azfar íslenskri konu og f luttu
þau til Íslands árið 2007. Azfar
hefur hingað til lítið viljað tala um
þennan atburð fyrir tuttugu árum.
Hann hefur haft mikil áhrif á Azfar
sjálfan og alla fjölskyldu hans í
Pakistan. Við þessi tímamót finnst
honum rétt að koma fram og segja
sína sögu.

Rólega systkinið
Azfar er 44 ára gamall, frá smábænum Chichawatni í Punjab-héraði í
Pakistan. Hann er kvæntur Valgerði
Sigurðardóttur og eru þau bæði

kennarar við grunnskólann á Hellu.
Þau eiga tvö börn, dreng og stúlku.
Blaðamaður hitti Azfar við skólann
og við röltum niður að Rangá á sólbjörtum sumardegi.
Æska Azfars var góð. Hann er
kominn af ágætlega settu fólki og
er yngstur af fimm systkinum.
Faðir hans var náttúrufræðikennari og síðar skólastjóri. Móðir hans
húsmóðir, eins og algengt er í Pakistan. Auk þess stundaði fjölskyldan
búskap og ræktaði hveiti, bómull,
appelsínur og mangó.
„Ég var mjög rólegur sem barn.
Bræður mínir voru alltaf með læti
og það hafði áhrif á mig. Mig langaði ekki til að verða kennari, frekar
uppfinningamaður. Ég hafði mikinn áhuga á vísindum,“ segir Azfar.
Hann er bersýnilega enn þá rólegur
og yfirvegaður maður. Einnig mjög
skýr og talar góða íslensku. Hin erfiða reynsla sést ekki utan á honum.

Grunlaus um það
sem var í vændum
Árið 1999 var Azfar á öðru ári í
háskólanámi í höfuðborginni
Islamabad. Hann var þá 24 ára gamall og bjó hjá frænda sínum, sem
starfaði hjá utanríkisráðuneytinu.
Þeir bjuggu þar tveir og Azfar fór að
taka eftir manni á fimmtugsaldri,
Haji, sem var vinur frændans. Azfar
kynntist þessum manni lítillega.
„Ég veit ekki alveg hvað var í
gangi. En mig grunar að þeir hafi
verið í einhverjum skuggalegum
viðskiptum. Að þeir hafi verið að
smygla bílum yfir landamærin frá
Afganistan,“ segir Azfar. „En ég
skipti mér ekki af þessu. Ég var í
mínu námi og umgekkst mína vini
úr háskólanum.“
Þetta sumar ákvað Azfar að verða
eftir í borginni og taka nokkra
áfanga í skólanum.
„Þann 3. júlí bauð Haji mér og
einum félaga mínum úr háskól-

ÞAÐ VAR STÓR BITI FYRIR
MIG AÐ KYNGJA AÐ VITA
AÐ ÞAU HEFÐU ÞURFT AÐ
GREIÐA HÁA UPPHÆÐ TIL
AÐ FÁ MIG LAUSAN.
anum að heimsækja sinn heimabæ,
nálægt Peshawar í norðvesturhluta
landsins,“ segir Azfar. „Það var
helgar frí og við ákváðum að slá til.“
Þeim fannst boðið ekki óeðlilegt
og voru alveg grunlausir um hvað
væri í vændum. Það var laugardagur
þegar þeir keyrðu til Haji og gistu
þar eina nótt. Ekki á heimili hans,
heldur í múrsteinssmiðju í hans
eigu. En þar gisti einnig bróðir Haji
og viðskiptafélagi hans. Á sunnudeginum sögðu þeir Haji að þeir
ætluðu að halda aftur heim.
Þá kom áfallið. „Þú getur ekki
farið heim,“ sagði Haji við Azfar.
Hann sagði Azfar jafnframt að
frændi hans skuldaði peninga, 16
þúsund dollara. „Ég spurði hvað
það kæmi mér við en hann svaraði
að þetta væri bara svona. Ég mátti
ekki fara. Ekki fyrr en búið væri að
borga.“

Tækifæri til flótta
Azfar og félaga hans var haldið þá
um nóttina og bróðir Haji vaktaði
þá. Hann var vopnaður skammbyssu. Næsta morgun var félaga
Azfars sleppt en farið var með Azfar
á annan stað. Hann hafði engin
tækifæri til að koma skilaboðum
áleiðis með félaga sínum.

„Þeir bundu fyrir augun á mér.
Svo settu þeir mig í búrku til að fela
mig,“ segir Azfar. „Ég var teymdur
inn í bíl og það var keyrt af stað. Við
keyrðum í um hálftíma og ég vissi
ekki hvert þeir ætluðu með mig.
En ég hélt að þeir væru að fara með
mig fram hjá eftirlitsstöð lögreglu.
Handan við þessa eftirlitsstöð er
það sem við köllum ættbálkasvæði.“
Þessi ættbálkasvæði eru dreifbýl
fjallasvæði. Þar eru gamlir siðir ráðandi og lög landsins eiga ekki við.
Þar ríkir eiginleg sjálfstjórn. Azfar
þekkti ekkert til á þessu svæði.
Bifreiðin stoppaði og Azfar var
teymdur út og inn í viðbyggingu á
húsi. Þar var honum haldið í níu eða
tíu daga. Bróðir Haji hélt áfram að
vakta Azfar en Haji keyrði í burtu.
„Þeir sögðu mér að ef ég myndi
valda einhverjum vanda, þá myndu
þeir fara með mig á annan stað. Ég
gerði mér grein fyrir því að enginn
vissi hvar ég væri nema þeir,“ segir
Azfar. „Ég var því mjög varkár
og reyndi ekki að gera nein vanhugsuð mistök. En tækifærin til að
flýja komu upp. Til dæmis þegar ég
fékk að kasta af mér vatni fyrir utan
húsið. Ég hugsaði oft: Núna er tækifærið, nú hleyp ég í burtu!“
Aðstæðurnar sem Azfar mátti
þola í gíslingunni voru bágbornar.
Ekkert klósett var á staðnum og
aðeins einu sinni voru föt hans
þvegin. Hann fékk þó mat þrisvar
sinnum á dag og einstaka sinnum
fékk hann að lesa dagblöð, sem voru
þá tveggja eða þriggja daga gömul.
Hann átti mjög erfitt með svefn, sérstaklega fyrstu næturnar.

Stöðugur ótti og óvissa
„Þann 13. eða 14. júlí kom Haji aftur
og var nú mjög reiður. Hann sagði að
lögreglan hefði komið og gert leit á
heimili hans og að það yrði að flytja
mig á annan stað,“ segir Azfar.
Fóru bræðurnir þá með Azfar
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Muhammad Azfar Karim lærði íslensku og aflaði sér kennsluréttinda. Hann fékk starf sem kennari á Hvolsvelli aðeins ári eftir að hann flutti hingað. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

fótgangandi um tveggja eða þriggja
kílómetra leið í gegnum gil og upp á
malarveg. Þar tóku þeir leigubíl að
stað sem heitir Darra Adam Khem
og er vægast sagt mjög skuggalegur
staður.
„Þessi staður er forn basar. Í
seinni tíð er hann þekktur fyrir
vopnasmíði og þar fara einnig
fram umtalsverð viðskipti með
hass og heróín. Lögreglan hafði
enga stjórn á þessum stað og hann
er algjörlega opinn,“ segir Azfar.
„Á þessum tímapunkti hafði ég
líka tækifæri til að f lýja. En ég var
ekki kunnugur þarna og vissi ekki
til hvers væri öruggt að leita. Það
er vel þekkt að á þessum stað eru
margir vopnaðir.“
Þeir fóru að heimili vinar Haji
og vildu fá að geyma Azfar þar en
hann neitaði. Þá fóru þeir út fyrir
bæinn og í lítið þorp þar sem þeir
gátu geymt Azfar.
„Þetta var stórt hús með háum
veggjum. Þarna var ég í viku til viðbótar. Aðstæðurnar voru þær sömu
og á hinum staðnum.“
Allan þennan tíma lifði Azfar
í stöðugum ótta og óvissu. Hann
vissi ekki hversu lengi honum yrði
haldið eða hvort hann myndi lifa
gíslinguna af.
„Þegar ég frétti að lögreglan
hefði komið og leitað þá vissi ég að
tilraunir voru í gangi til að fá mig
lausan og að þeir væru komnir á
sporið. En það þýddi líka að eitthvað gæti komið fyrir mig. Að þeir
myndu gera mér eitthvað til þess
að hefna sín.“

Tími til að fara
Azfar segir að þetta svæði sem
honum var haldið á sé gjörbreytt í
dag frá því sem það var þá. Tveimur
árum síðar, eftir árásina á Tvíburaturnana og innrásina í Afganistan,
hófst mikil gerjun í jihadisma á
þessu svæði.
„Stundum hugsa ég til þess með
þakklæti að hafa ekki verið í gíslingu eftir að það byrjaði. Þá hefði
verið auðveldara fyrir þá að gera

mér mein án þess að það kæmist
nokkurn tímann upp,“ segir Azfar.
Azfar var aldrei pyndaður eða
beittur líkamlegu of beldi á neinn
hátt. Ástæðan var sú að hann var
ávallt samvinnuþýður.
„Ég fór í lifunarham og gerði allt
sem þeir sögðu mér að gera,“ segir
hann.
Svo kom dagurinn, 21. júlí. Azfar
var farinn að sofa en klukkan 22.30
kom fangari hans. Hann sagði að
fjölskyldan hefði borgað lausnargjaldið og nú væri tími til kominn
að fara.
„Ég var ekki viss um að þetta væri
rétt. Þá var ég búinn að vera í haldi
í sautján daga. Það gat alveg eins
verið að hann ætlaði að fara með
mig á annan stað eða selja mig,“
segir Azfar.
Þeir yfirgáfu húsið og gengu
að þjóðveginum. Þar beið þeirra
maður á jeppa. Haji sagði að þetta
væri milliliður og Azfar ætti að fara
með honum. Enn þá átti Azfar erfitt
með að trúa að þetta væri að gerast.
„Þetta var mjög vinalegur maður
og hann keyrði mig um það bil
tveggja kílómetra leið. Þá komum
við að eftirlitsstöðinni. Þegar bifreiðin stoppaði sá ég bróður minn,
frænda minn og fjölskylduvin,“
segir hann.

Sektarkennd
vegna lausnargjaldsins
Azfar var heimtur úr helju, en þar
með lauk ekki vandamálunum sem
fylgdu mannráninu. Þegar hann er
spurður út í þær tilfinningar sem
bærðust í brjósti hans við að sjá fjölskyldu sína, segist hann hafa verið
gríðarlega feginn en jafnframt fyllst
sektarkennd.
„Það var stór biti fyrir mig að
kyngja að vita að þau hefðu þurft
að greiða háa upphæð til að fá mig
lausan. Þó að fjölskylda mín hafi
verið ágætlega sett þá voru þau ekki
ríkt fólk. Ég fann strax fyrir þessari
sektarkennd,“ segir hann.
Keyrt var beint til borgarinnar
Peshawar og á lögreglustöðina þar.

Azfar var þá enn þá í sömu fötum
og daginn sem hann var tekinn í
gíslingu. Síðan komst hann heim í
faðm fjölskyldunnar.
„Mamma var mjög fegin að sjá
mig. En henni var ekki sagt frá því
að mér hefði verið rænt,“ segir Azfar.
„Fjölskylda mín ákvað að segja
henni það ekki fyrr en ég væri laus.
Ég var yngsta barnið og þau höfðu
áhyggjur af því hvernig hún tæki
þessu. Hún fékk aftur á móti svolítið
áfall þegar hún heyrði alla söguna og
þetta hefur haft mikil áhrif á hana.
Fyrir nokkrum árum sagði hún við
mig: Einn bróðir þinn er í Þýskalandi og annar í Suður-Afríku. Það
er erfitt fyrir mig að þið séuð svo
langt í burtu, en ég er feginn að vita
af ykkur á svo öruggum stöðum.“
Azfar segir að þetta hafi verið
mun erfiðara fyrir hana en föður
hans, sem sé harðjaxl.

Erfiðleikar í fjölskyldunni
Eftir mannránið komu upp miklir
erfiðleikar og særindi innan fjölskyldu Azfars. Erfiðleikar sem enn
eru til staðar. Strax eftir að Azfar var
laus úr haldi var reynt að hafa uppi
á frændanum sem hann bjó með en
hann var ekki heima. Azfar sjálfur
hefur ekki séð þennan frænda sinn
síðan en hann er enn þá í tengslum
við fjölskylduna.
„Fjölskylda mín varð mjög reið
út í hann. Það var vegna þessara
viðskipta hans við Haji sem ég
varð fyrir of beldinu,“ segir Azfar.
„Frændi minn lét eins og þetta hefði
verið mér að kenna. Að hann hefði
bannað mér að tala við Haji. En það
var ekki satt, hann sagði þetta til að
reyna að fría sig ábyrgð.“
Málið er enn þá f lóknara í ljósi
þess að einn bróðir Azfars er giftur
systur þessa frænda. Hann tók
afstöðu með frændanum og gegn
Azfar.
„Samband okkar bræðra er bærilegt í dag en þetta særir mig enn í
dag,“ segir hann. „Sektarkenndin
vegna lausnargjaldsins er líka enn
þá til staðar.“

ÞEGAR ÉG FRÉTTI AÐ LÖGREGLAN HEFÐI KOMIÐ OG
LEITAÐ ÞÁ VISSI ÉG AÐ
TILRAUNIR VORU Í GANGI
TIL AÐ FÁ MIG LAUSAN OG
AÐ ÞEIR VÆRU KOMNIR
Á SPORIÐ. EN ÞAÐ ÞÝDDI
LÍKA AÐ EITTHVAÐ GÆTI
KOMIÐ FYRIR MIG.

Móðir Azfars bannaði honum að
klára sumaráfangana og hélt hann
því náminu áfram í Islamabad um
haustið. Lögreglan kom og ræddi
við Azfar á skrifstofu eins kennarans og ræddi við hann um framhaldið.
„Ég var ungur og undir mikilli
pressu. Málið var mjög flókið innan
fjölskyldunnar og þess vegna sagði
ég þeim ekki allt sem hafði gerst.
Þess vegna urðu engin eftirmál af
þessu.“

Fékk engan stuðning
Azfar segist hafa breyst mjög mikið
eftir þessa upplifun en hann fékk
enga hjálp, hvorki áfallahjálp né
aðra sálræna meðferð.
„Á námsárunum í Islamabad átti
ég mjög erfitt með að ganga í skugga.
Ég var alltaf að líta yfir öxlina á mér
til að athuga hvort einhver væri að
elta mig,“ segir Azfar. „Það eimir enn
þá eftir af þessu.“

Síðan þá hefur hann lesið sér til
um sálræn áhrif af reynslu sem þessari og tengir við margt sem hann
hefur lesið. Til dæmis hið þekkta
Stokkhólms-einkenni, þegar gíslar
finna til með föngurum sínum.
„Ég fór að finna sterkt fyrir þessu
þegar á leið í gíslingunni. Þarna
voru litlar stelpur sem heimsóttu
okkur stundum og komu með matinn fyrir mig og bróður Haji. Ég las
um þessar tilfinningar, kvíða og
fleira löngu seinna. En ég fékk aldrei
neinn stuðning. Ég þarf ábyggilega
að gera það einhvern tímann en það
hjálpar að tala um þetta eins og við
gerum nú.“

Nýtt líf á Íslandi
Árið 2003 fór Azfar til Danmerkur, í
meistaranám í umhverfisstefnu við
Hróarskelduháskóla. Þar kynntist
hann Valgerði, verðandi eiginkonu
sinni, sem var þá að læra danskar
bókmenntir. Þau bjuggu saman
um tíma í Danmörku en síðan
flutti Valgerður heim til Íslands og
byrjaði að kenna á Hellu. Eftir eitt
ár í fjarbúð flutti Azfar loks hingað
líka. Azfar var ekki viss um að þau
myndu setjast að á Íslandi til langframa.
„En svo kemur barn númer eitt
og barn númer tvö,“ segir hann og
brosir breitt. Börnin eru nú orðin
níu og sex ára. Azfar ákvað strax að
læra íslensku og taka kennsluréttindin. Hann fékk starf sem kennari
á Hvolsvelli aðeins ári eftir að hann
flutti hingað.
Hann hefur fengist við ýmislegt
annað, svo sem kennslu í leikskóla
og að reka sjoppu á Seyðisfirði. Þá
bjó fjölskyldan í eitt ár í Árósum í
Danmörku þar sem Azfar var við
háskólanám í viðskiptastjórnun.
Azfar kennir nú við grunnskólann
á Hellu líkt og Valgerður. Hann
ræktar þó enn sambandið við upprunaland sitt.
„Ég fer út til Pakistans á um
tveggja ára fresti og árið 2016 fór
öll fjölskyldan mín í fyrsta skiptið,“
segir Azfar og brosir.
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Helgin

Það er langt síðan strigaskór voru notaðir einungis fyrir íþróttaiðkun.
Í dag eru strigaskór fyrir
alla, unga sem aldna.
Strigaskór fara vel við
allt, hvort sem það eru
gallabuxur, kjólar eða
íþróttaföt. ➛4

Mömmumatur
og meira til!

Atli og Einar kynntust í New York Film Academy og hafa unnið saman í ýmsum verkefnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fjölskyldubröns um helgar
Kynningarverð 1.990 kr.
Íspinni fyrir krakkana í eftirmat
6-12 ára hálft verð, frítt fyrir
þau yngstu

Gerðu stuttmynd sem
fjallar um barnaperra

Opið 11-15 um helgar

Matarbarinn
Heimilismatur – Mom‘s food

Laugavegi 178 – matarbarinn.is

Um daginn forsýndu leikarinn og framleiðandinn Atli Óskar Fjalarsson
og Einar Pétursson leikstjóri stuttmyndina Monster. Saga myndarinnar
er sögð frá sjónarhorni manns sem þjáist af barnagirnd. ➛2
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Sólrún
Freyja Sen
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tli og Einar kynntust í
skólanum New York Film
Academy. Einar leikstýrði
myndinni og Atli framleiddi hana
og leikur aðalhlutverkið. Atli segir
það vera frábært að vinna með
Einari sem býr yfir framúrskarandi
jafnaðargeði. „Það er mjög þægilegt að hafa hann í kringum sig,
hvort sem er á setti eða ekki.“ Atli
tileinkar Einari þann heiður að
hafa dregið sig úr framleiðandastólnum og fengið hann til að leika
í myndinni, en hann segist vera
tregur til að leika í eigin myndum.

Byrjaði sem leiklistaræfing
Myndin fjallar um mann sem
þjáist af barnagirnd og sagan er
sögð frá sjónarhorni hans. Upphaflega kom hugmyndin að
myndinni út frá verkefni sem Atli
vann í leiklistarnáminu. „Þetta er
eiginlega leiklistaræfing sem fór
aðeins úr böndunum. Við áttum
að skapa karakter, þróa hann og
fara inn í hans hugarheim. Við
áttum að finna hvað léti hann tikka
og hverjir hans gallar voru. Mér
finnst alltaf gaman að skoða mjög
gallaða karaktera, því gallaðri því
skemmtilegra finnst mér það.“ Atli
fór að hugsa um hver væri mest
hataði einstaklingurinn í samfélaginu og í framhaldinu af því fór hann
að rannsaka þann jaðarhóp sem
þjáist af barnagirnd.
Atli segir að það sé krefjandi
verkefni fyrir leikara að leika
barnaperra og reyna að fá áhorfendur til að finna til með honum.
Í gegnum skólagönguna þróaði
Atli handritið að myndinni og
lagði í mikla heimildarvinnu um
viðfangsefnið. Til að geta unnið
myndina af innsæi skoðaði Atli
margar fræðigreinar um þessa
geðveilu sem er barnagirnd og datt
meðal annars inn á spjallþráð á
Reddit.

Einar á heiður skilinn fyrir að draga Atla úr framleiðandastólnum til að leika aðalhlutverkið. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það myrkasta sem
þú getur sýnt með
mynd er það sem gerist í
hausnum á áhorfandanum
Atli Óskar Fjalarsson

Það er krefjandi verkefni að leika barnaperra og fá áhorfendur til að finna
til með honum. Atli heillast helst af mjög gölluðum persónugerðum.

Vill ekki meiða börn
„Internetið er alveg ótrúlegur
staður. Það var einn spjallþráður
sem ég datt inn á þar sem ég gat
fylgst með manni í svona „ask me
anything“ þræði, þar sem þú leyfir
fólki að spyrja þig að hverju sem er.
Það var mjög áhugaverður lestur að
heyra af hans daglega lífi og hugsunum gagnvart því að vera svona.
Auðvitað er þetta eitthvað sem þú
stjórnar ekki, þetta er eitthvað sem
fólk fæðist með. Það er hræðilegt,
alveg eins og að fæðast með hvern
annan geðsjúkdóm. Ég get trúað
því að það éti mann alveg upp að
innan að vera svona.“
Eftir lestur fræðigreina um
barnagirnd lærði Atli að til eru
margir mismunandi flokkar og

Í myndinni er viðfangsefnið tæklað á fagmannlegan og snyrtilegan hátt.

skilgreiningar á geðveilunni. „Það
var ákveðinn hópur sem ég vildi
einbeita mér að. Það er þessi hópur
sem hefur ekki viljann til að meiða
aðra. Það eru einstaklingar sem

vita algjörlega upp á sig sökina
og vita að barnagirnd er eitthvað
sem hrjáir þá. Þeir kveljast af því
í rauninni. Það er sú persónugerð
sem ég vildi kanna frekar en einhver önnur.“

Reynir að bæla hvatir sínar

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
Frelsi til að veiða!

00000

ÞETTA ER BYRJAÐ!
www.veidikortid.is

Söguþráður myndarinnar snýst
um mann sem lítur út fyrir að vera
bara venjulegur maður. En þegar
hann hittir unga stelpu sem býr í
nágrenninu reynir hann að bæla
myrkar hvatir sínar. Í lok myndarinnar nær maðurinn að sanna fyrir
áhorfendum að hann sé manneskja
sem býr yfir manngæsku en með
alvarlegum afleiðingum fyrir hann
sjálfan.
Lokaafurðin sem var sýnd í Bíói
Paradís er komin langt frá upphaflega leiklistarverkefninu fyrir
skólann. „Myndin sem við gerðum
í skólanum var töluvert einfaldari
útgáfa af þessari mynd.“ Eftir að
Atli sýndi kennurunum myndina
sína fóru þeir Einar og tóku upp
meira efni, klipptu myndina aftur
og unnu hana alveg upp á nýtt. „Ég
myndi segja að myndin sem ég
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu
í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

sýndi í skólanum væri allt önnur
mynd. Það eru tvö ár síðan ég
útskrifaðist og sýndi hana, en ég
er búin að vinna að þessari útgáfu
síðan þá. Persónulega myndi ég ekki
kalla hana stúdentamyndina mína,
ekki lengur allavega. Hún er búin að
fara í gegnum of mikið.“

Varpa ljósi á myrku hliðarnar
Viðbrögðin sem strákarnir fengu
á forsýningunni voru jákvæð en
það sama var ekki hægt að segja í
sumum tilfellum á meðan ferlinu
stóð. „Það voru sumir sem skildu
ekki alveg hvað við vorum að segja,
sérstaklega í Ameríku.“
Án þess að vilja tala illa um Bandaríkjamenn telur Atli að þarlend
menning bjóði minna upp á að taka
á tabú málefnum. „Maður lenti í
því að fólk sá ekki í gegnum augu
manns. Maður þurfti svolítið að
hafa fyrir því að útskýra hugmyndina og jafnvel þá gekk það stundum
ekki.“ Atli er feginn því að hann hafi
samt haldið sínu striki og klárað
myndina.
„Ef ég hef lært eitthvað af því að
horfa á íslenskar bíómyndir þá er
það að við þorum að fara á staði sem
aðrir fara ekki á.“ Atli segist upplifa
að íslenskir kvikmyndagerðarmenn
þori að varpa ljósi á myrkar hliðar
fólks og sjálfur sé hann óhræddur
við að láta áhorfendum líða óþægilega. „Maður gerir samt ákveðinn
samning við áhorfandann í byrjun.
Það gildir ákveðið traust um að
maður sé ekki að fara að sýna einhvern viðbjóð. Ég leyfi fólki frekar
að ímynda sér hvað getur verið á
bak við söguna. Það myrkasta sem
þú getur sýnt með mynd gerist í
hausnum á áhorfandanum, ekki á
skjánum.“
Monster tæklar þetta erfiða viðfangsefni á snyrtilegan og fagmannlegan hátt. „Við vildum alls ekki
normalísera þetta en tilgangurinn
var heldur ekki að sjokkera.“ Atli
og Einar lögðu mikið upp úr því að
bera virðingu fyrir viðfangsefninu
og öllum þeim sem komu að gerð
myndarinnar.

Stofnaði framleiðslufyrirtæki
Stelpan sem leikur nágranna
mannsins í myndinni heitir Kiers-

ten Kay og var valin eftir leikaraprufur sem Atli og Einar héldu.
„Hún stóð upp úr og var langbest.
Við hittum hana og foreldra hennar,
sögðum þeim frá verkefninu og
útskýrðum fyrir þeim um hvað það
snerist, hvað við vildum segja með
myndinni. Þau voru mjög skilningsrík og skildu strax frá upphafi hvað
við værum að reyna að segja og
hvernig við ætluðum að fara að
hlutunum. Ég er mjög þakklátur
fyrir það traust sem við fengum frá
fjölskyldu hennar og henni sjálfri.“
Eftir forsýningu á myndinni ætla
Atli og Einar að senda myndina
á kvikmyndahátíðir út um allar
trissur. „Við ætlum bara að hafa
hægt um okkur þangað til við frumsýnum hana, það á í rauninni eftir
að heimsfrumsýna myndina þótt
við höfum stolist til að sýna hana
vinum og kunningjum okkar.“
Fyrir utan það er Atli með
nokkrar aðrar stuttmyndir í
vinnslu, en hann stofnaði sitt eigið
framleiðslufyrirtæki sem ber
nafnið Empath í mars á þessu ári.
Atli hefur áður skapað sér nafn
sem leikari en ætlar greinilega að
færa sig út á svið framleiðandans
líka. Meðal annars er Atli að vinna í
mynd sem er unnin í samstarfi við
tugi styrktaraðila og var þar að auki
fjármögnuð að hluta til með hópfjármögnun á Karolina fund. Til
dæmis er Minningarsjóður Einars
Darra, ADHD samtökin, Geðhjálp
og Öryrkjabandalagið að styrkja
myndina.
„Myndin heitir Lífið á eyjunni
og fjallar um hinn 12 ára Braga
sem uppgötvar það afl sem tónlistin hefur að geyma þegar hann
smíðar sér trommusett úr gömlum
málningarfötum og byggingarefni.
Sagan snertir á mörgum mikilvægum málefnum líkt og geðheilsu,
vináttu drengja og félagslegri
einangrun svo eitthvað sé nefnt.
Planið er að sýna myndina í skólum
og fylgja henni eftir með umræðu
og málþingum.“

Vonar að fólk leiti sér hjálpar
Þó Atli hafi leikið aðalhlutverkið
í Monster segir hann að leikarastarfið og framleiðandastarfið fari
ekki vel saman fyrir hann í sömu
verkefnunum. „Ég reyni ekki af
ásetningi að troða mér í mínar eigin
myndir. Mér finnst mjög gaman að
leika og líka að framleiða, en mér
finnst það ekki haldast sérstaklega
vel í hendur innan sömu verkefnanna. Ég er frekar til í að leika
í annarra manna verkefnum og
framleiða mín eigin. Af og til leik ég
þegar einhver verkefni detta inn og
það er alltaf gaman að hoppa í það
líka. Ég er með svo mikið ADHD að
ég get ekki gert sama hlutinn lengi
þannig að mér finnst mjög gott að
hoppa í ýmiss konar hlutverk og
setja á mig mismunandi hatta.“ Atli
segir að kvikmyndabransinn henti
vel fyrir einstaklinga með ADHD
enda er fólk aldrei að gera það sama
dag frá degi.
Atli vonar að Monster verði til
þess að einstaklingar sem þjást af
barnagirnd leiti sér hjálpar í stað
þess að skaða sjálfa sig eða aðra. „Ég
ætla samt ekkert að fara að ljúga því
að ég sé í einhverri guðlegri reisu að
bjarga alheiminum, ég var bara að
gera mynd til að gera mynd. En ef
þessi mynd verður til þess að hjálpa
einhverjum þá er það frábært. Ég
vona að hún verði til þess að þeir
sem þjást af þessu geti talað um
þetta og leitað sér hjálpar í stað þess
að fremja einhver voðaverk.“
Atli og Einar halda uppi Facebook
síðu myndarinnar Monster. Þar
er hægt að fræðast meira um
myndina og fylgjast með ferðalagi
hennar á kvikmyndahátíðir.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson,
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764 | Sandra
Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen, solrunfreyja@
frettabladid.is, s. 550 5765 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,
Torg ehf
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Minni líkur á endurteknum
þvagfærasýkingum
Blöðrubólga og
síendurteknar
þvagfærasýkingar
eru afar hvimleiðar. Bio Kult ProCyan er háþróuð
þrívirk formúla
sem hefur hjálpað
fjölmörgum sem
glíma við þetta
vandamál.

z Kvenfólk ætti að þurrka sig í
áttina frá þvagrásaropinu og
aftur að endaþarmsopinu til að
forðast að bakteríur frá endaþarminum fari í þvagrásina.
z Hafa þvaglát strax eftir samfarir.
z Forðast vörur sem hugsaðar
eru fyrir kynfærin á kvenfólki.
Þetta eru t.d. svitalyktarsprey og
mögulega sápur og önnur efni
sem geta valdið ertingu.
z Velja getnaðarvarnir af kostgæfni.
Hrönn Hjálmarsdóttir.

Konur frekar en karlmenn

Ó

þægindi í þvagfærum er
eitthvað sem margir þekkja
en sýking af völdum þarmabaktería er langalgengasta orsök
blöðrubólgu og þá sérstaklega hjá
konum.

Af hverju fáum við
blöðrubólgu?

Þessi þrívirka blanda örverustofna, A-vítamíns og trönuberjaþykknis hefur
reynst mörgum vel. Hvort sem um er að ræða sem fyrirbyggjandi meðferð
eða gegn vægum sýkingum sem eru á byrjunarstigi.

Í daglegu tali er oftast talað um
þvagfærasýkingar sem blöðrubólgu en ástæða þessara sýkinga er
að bakteríur, sem oftast eru E. Coli
bakteríur, komast í þvagið gegnum
þvagrásarop og fara að fjölga sér í
þvagblöðrunni. Þrátt fyrir að líkaminn sé þannig hannaður að hann
ver okkur gegn flestum bakteríum,
þá geta þessar varnir brugðist.
Algengast er að við fáum sýkingu í
neðri hluta þvagfæranna, þ.e.a.s. í
þvagrás og blöðru en svo geta þær
náð lengra upp og alveg upp í nýrun
sem er orðið mun alvarlegra.

Brunatilfinning og
tíð þvaglát
Þvagfærasýkingar geta verið einkennalausar en þegar svo er ekki
geta einkennin verið:

Pro-Cyan
inniheldur
virka innihaldsefnið PAC-A sem
er að finna í
trönuberjum og
eru vísbendingar
um að dagleg
inntaka geti
dregið verulega
úr endurteknum
sýkingum.
Hrönn Hjálmarsdóttir

Forvarnir og meðhöndlun
Þegar vægari þvagfærasýkingar (í
neðri hluta þvagfæra) eru meðhöndlaðar í tíma, eru fylgikvillar
litlir sem engir. Ýmislegt er hægt að
gera til að minnka líkurnar á því að
fá sýkingu í þvagfærin og koma hér
nokkur ráð:
z Drekka nægan vökva, helst vatn.
Þannig verður þvaglosun tíðari
sem veldur því að bakteríur
skolast út áður en þær nálgast
blöðruna.
z Drekka trönuberjasafa. Þrátt
fyrir að ekki séu til rannsóknir
sem sýna að hann sé fyrirbyggjandi, getur hann ekki skaðað.

z Tíð þvaglátaþörf
z Brunatilfinning við þvaglát
z Erfitt að losa þvag, kemur í litlum
bunum
z Þvagið virðist skýjað/gruggugt
og öðruvísi á litinn en venjulegt
er.
z Sterk lykt af þvagi
z Verkir geta verið fyrir ofan lífbein

Slepptu þynnkunni
með After Party
TM

•
•

Náttúruleg lausn við timburmönnum

•
•

Dregur úr þreytu og óþægindum

•

Taktu 2 töﬂur fyrir fyrsta drykk og 2 töﬂur fyrir svefn.

Er fyrirbyggjandi með því að vinna á móti
vökvatapi sem verður við áfengisneyslu.

Inniheldur amínósýrur, Rósepli, Cactus extract,
öﬂuga blöndu af B-vítamínum og Magnesíum.

Fæst í apótekum, heilsubúðum og stórmörkuðum.

Helstu ástæður þess að konur eru
mun útsettari fyrir þvagfærasýkingum en karlar eru m.a.:
Líffræðilegar: Styttri þvagrás
en hjá karlmönnum og því styttra
fyrir bakteríur að komast upp í
þvagblöðruna og þvagrásarop
þeirra liggur nálægt endaþarmsopinu.
Kynhegðun: Konur sem eru
kynferðislega virkar hafa meiri
tilhneigingu en aðrar til að fá
sýkingar. Nýir bólfélagar geta líka
aukið hættuna.
Ákveðnar tegundir getnaðarvarna: Konur sem nota hettuna eru
líklegri til að fá þvagfærasýkingu
sem og konur sem nota sæðisdrepandi krem.
Breytingaskeið: Eftir breytingaskeiðið dregur úr estrogenframleiðslu sem veldur breytingu á
þvagfærum og gerir þau útsettari
fyrir sýkingum.

Einkaleyfisvarið innihaldsefni í Bio Kult Pro-Cyan
Í Pro-Cyan eru 2 örverustofnar: L.
acidophilus PXN 35 & L. plantarum
PXN 47 og hefur reynslan sýnt að
þeir séu verulega bakteríudrepandi
og geti hamlað vexti
E. coli og Enterococcus faecalis sem
eru algengasta orsök þvagfærasýkinga.
Cranmax® er einkaleyfisvarin
vinnsluaðferð á trönuberjum þar
sem tryggt er að öll virk efni trönuberjanna séu til staðar og einnig
að þau lifi af ferðalagið gegnum
meltingarveginn til að tryggja
hámarksupptöku. Virka innihaldsefnið PAC-A sem finnst eingöngu
í trönuberjum hefur verið rannsakað frekar og benda niðurstöður
til þess að inntaka á 36 mg daglega
geti dregið töluvert úr líkum á
endurteknum sýkingum. Það er
einnig góð vísbending um að stærri
og frekari rannsókna sé þörf. Í ProCyan erum 500 mg af Cranmax®
sem inniheldur 36 mg af PAC-A.
A-vítamín stuðlar að eðlilegri
starfsemi ónæmiskerfisins og
viðhaldi eðlilegrar slímhúðar en
heilbrigð slímhúð veitir vernd gegn
utanaðkomandi bakteríum.
Þessi þrívirka blanda örverustofna, A-vítamíns og trönuberjaþykknis hefur reynst mörgum
vel. Hvort sem um er að ræða sem
fyrirbyggjandi meðferð eða gegn
vægum sýkingum sem eru á byrjunarstigi. Pro-Cyan hentar sérstaklega vel ófrískum konum og mega
börn einnig taka það en þá er mælt
með hálfum skammti. Þessi þrívirka blanda örverustofna, A-vítamíns og trönuberjaþykknis hefur
reynst mörgum vel. Hvort sem um
er að ræða sem fyrirbyggjandi meðferð eða gegn vægum sýkingum
sem eru á byrjunarstigi.
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Nike Air Force 1. NORDICPHOTOS/GETTY

Adidas Stan Smith. NORDICPHOTOS/GETTY

Converse Chuck Taylor All Star.

Nike Air Max 1. NORDICPHOTOS/GETTY

NORDICPHOTOS/GETTY

Strigaskór fyrir alla, alla daga
Það er langt síðan strigaskór voru notaðir einungis til íþróttaiðkunar. Í dag eru strigaskór fyrir alla,
unga sem aldna. Strigaskór passa við allt, hvort sem það eru gallabuxur, kjólar eða íþróttaföt.
Ásta Eir
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

T

ískan er síbreytileg. Síðustu
ár hafa tískustraumar
komið og farið, sumir
staldra lengur við en aðrir en
í gegnum alla straumana hafa
strigaskórnir haldið sér fast. Það
eru ekki lengur bara íþróttamerki
sem hanna og framleiða strigaskó í dag. Stærstu tískuhús heims
slaka ekki á þegar þau sjá hvað er
heitt í tískuheiminum, þau taka
þátt. Tískurisar eins og Louis
Vuitton, Gucci, Balenciaga og
Fendi eru komnir með strigaskó á
markaðinn.
Strigaskór eru jafn misjafnir og
þeir eru margir. Sumir slá í gegn

og aðrir ekki, eins og gengur og
gerist í þessum bransa. Í gegnum
tíðina hafa stærstu íþróttamerkin
sem framleiða strigaskó verið
Nike, Adidas, Puma og Reebok,
Converse, New Balance og Vans.

franska tennisleikarann Robert
Haillet. Haillet klæddist skónum
frá árunum 1960 til 1971, og í kjölfarið fór Stan Smith að nota þá. Í
dag eru skórnir afar vinsælir hjá
áhugamönnum um tennis.

Ódauðlegir strigaskór

Nike Air Force 1

Það eru ákveðnir strigaskór sem
hafa lifað lengi og munu halda
áfram að lifa um ókomin ár. Þeir
hafa gengið í gegnum alla tískustraumana og náð að festa sig í
sessi. Þeir eiga það sameiginlegt
að vera þægilegir og fara vel við
f lestar f líkur.

Mögulega vinsælustu Nike skór
allra tíma. Spiluðu gríðarlega
stórt og mikilvægt hlutverk í
hipphoppsögu Bandaríkjanna.

Converse Chuck Taylor All
Star

Adidas Stan Smith
Vinsælustu skór sem Adidas hefur
búið til. Nefndir eftir bandarísku
tennisstjörnunni Stan Smith, en
voru upprunalega hannaðir fyrir

Vans Old Skool. NORDICPHOTOS/GETTY

Tímalausir strigaskór. Converse
All Star voru búnir til árið 1917
og upprunalega hannaðir sem
körfuboltaskór. Árið 1921 byrjaði
Charles Hollis, betur þekktur
sem Chuck Talyor, að vinna sem
sölumaður hjá Converse. Hann

varð einn besti sölumaður Converse og árið 1932 fengu skórnir
nafnið Converse Chuck Taylor
All Star.

Vans Old Skool
Strigaskór sem henta f lestum
en gríðarlega vinsælir í hjólabrettaheiminum. Bræðurnir Paul
og Jim Van Doren settu skóna á
markað árið 1977 og slógu strax í
gegn og eru enn vinsælir.

Nike Air Max 1
Hannaðir af Tinker Hatfield, sem
er þekktastur fyrir hönnun sína
á strigaskóm. Hægt er að fá skóna
í óteljandi litasamsetningum en
árið 1987 voru þeir framleiddir í
sínum klassíska rauða, hvíta og
gráa lit og urðu strax gríðarlega
vinsælir.

Glitinum —
Fyrirbyggir mígreni
Viðurkennd meðferð til að fækka mígreniköstum.
Fullorðnir: 1 hylki á dag. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun
lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og
aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyﬁð á www.serlyfjaskra.is.

Fæst án lyfseðils í næsta apóteki.

ﬂorealis.is/glitinum
ﬂoreal
ﬂo
ﬂore
ali
lis
is.is/
is/gl
gli
litin
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Borgar sig að
vanda til verka
Unnið er að nauðsynlegri uppbyggingu innviða til hleðslu rafbíla í Reykjavík. Liður í því
er að gera húsfélögum fjöleignarhúsa kleift
að sækja um styrk til að koma upp hleðsluaðstöðu og tekur Verkís virkan þátt í því. ➛2

Reykjavíkurborg og Orkuveita Reykjavíkur hafa á jákvæðan og mikilvægan hátt tekið þátt í uppbyggingu innviða til hleðslu rafbíla. Hleðslustöðvum hefur til dæmis fjölgað. MYND/VERKÍS
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Framhald af forsíðu ➛

N

æstu þrjú ár munu Reykjavíkurborg og OR leggja
samtals 120 milljónir í
sjóð, fjörutíu milljónir á hverju
ári. Úr sjóðnum verður úthlutað
styrkjum í þeim tilgangi að koma
upp hleðslubúnaði fyrir rafbíla
á lóðum fjöleignarhúsa. Umsókn
um styrk þarf að uppfylla nokkur
skilyrði sem tryggja eiga faglegan
frágang. Hámarks upphæð styrks
til hvers húsfélags er 1,5 milljónir
króna. Það munar um styrk af
þessu tagi og því borgar sig að
vanda til verka við umsóknina.
Umsókn um styrk verður að
hafa verið samþykkt áður en búnaður er keyptur og hafist handa
við framkvæmdir. Aftur á móti má
húsfélag hafa leitað sér aðstoðar
sérfræðinga áður en sótt er um
styrk. Verkfræðistofan Verkís
hefur veitt ráðgjöf til einstaklinga,
húsfélaga og fyrirtækja við uppsetningu hleðsluaðstöðu fyrir rafbíla síðustu misseri. Geta húsfélög
leitað til sérfræðinga Verkís við
undirbúning umsóknar um styrk
í sjóðinn.

Verkfræðistofan
Verkís hefur veitt
ráðgjöf til einstaklinga, húsfélaga og fyrirtækja
við uppsetningu
hleðsluaðstöðu
fyrir rafbíla síðustu
misseri.
MYND/VERKÍS

Verkís býður fyrsta skref frítt
„Þegar húsfélög leita aðstoðar
okkar vegna umsóknarinnar
byrjum við á því að kynna okkur
aðstæður. Við skoðum hvaða
möguleikar eru í boði og finnum
heppilega lausn. Þetta fyrsta skref
með húsfélaginu bjóðum við frítt
til þeirra sem ætla sér að sækja
um styrk fyrir uppsetningu á
hleðslubúnaði,“ segir rafmagnstæknifræðingurinn Þórður
Þorsteinsson. Hann er einnig með
meistararéttindi í rafvirkjun og
leiðir ráðgjöf vegna hleðslu rafbíla
hjá Verkís.
Þegar Verkís hefur lagt til lausn
fyrir húsfélagið getur næsta skref
verið að leggja framkvæmd við
uppsetningu hleðsluaðstöðu fyrir
á húsfundi. Samþykki húsfélagið
framkvæmdina útbýr Verkís öll
fylgigögn fyrir umsóknina, fær
tilboð frá verktökum og aðstoðar
við að fylla út umsókn og skila á
réttan hátt. Kostnað við þá vinnu
má telja fram á umsókninni
sjálfri.
„Með umsókninni þarf meðal
annars að skila samþykki húsfélags, lýsingu á framkvæmdinni,
uppsetningu og fyrirkomulagi
ásamt kostnaðaráætlun, tilboðum
verktaka og fleiri gögnum,“
útskýrir Þórður.
Hann segir framtak Reykjavíkurborgar og Orkuveitu Reykjavíkur jákvæðan og mikilvægan
þátt í uppbyggingu innviða til
hleðslu rafbíla og mun styrkurinn
tvímælalaust koma sér vel fyrir
þau sem hann hljóta. „Ekki er
þó víst að allir fái úthlutað sem
sækja um þar sem fjármagn er
takmarkað ár hvert. Það er því
mikilvægt að vanda til verka við
gerð umsóknar strax frá byrjun,
það borgar sig,“ segir Þórður.

Stutt í að rafbílar verði
ódýrari en bensínbílar

Örugg notkun sérstaklega
mikilvæg í fjöleignarhúsum
„Mörgum kann að fallast hendur
þegar litið er yfir þau skilyrði sem
umsóknin og frágangur verksins
þurfa að uppfylla svo möguleiki
sé á því að fá styrk. Það er eðlilegt,
enda ekki sjálfgefið að allir hafi
þekkingu á hleðslu, hleðsluaðstöðu rafbíla og öðrum atriðum
sem snúa að umsókninni,“ segir
rafmagnsverkfræðingurinn Bjarni
Freyr Guðmundsson sem sinnir
viðskiptaþróun hjá Verkís.
Hann segir skilyrði í úthlutunarreglunum mikilvæg fyrir
styrkveitendur til þess að tryggja
faglegan frágang sem uppfylli
öryggisatriði. „Það borgar sig að
vanda til verka og nýta sér ráðgjöf
sérfræðinga strax frá byrjun, eða
þegar hafist er handa við gerð
umsóknarinnar. Við hjá Verkís
vitum að þekking okkar og reynsla
á þessu sviði getur komið að
Útgefandi: Torg ehf

Bjarni Freyr Guðmundsson er rafmagnsverkfræðingur
og sinnir viðskiptaþróun hjá Verkís. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

góðum notum fyrir húsfélög,“ segir
Bjarni Freyr.
Samkvæmt aðgerðaáætlun
stjórnvalda í loftslagsmálum er
stefnt að því að árið 2030 verði 100
þúsund skráðir rafbílar eða önnur
vistvæn ökutæki á Íslandi. Í maí
árið 2015 voru rúmlega 500 raf- og
tvinnbílar hér á landi en í dag eru
þeir tæplega tíu þúsund. Uppbygging innviða fyrir rafmagnsbíla er
ekki langt á veg komin miðað við
þessar áætlanir og því er ljóst að
fjölmargar hleðslustöðvar verða
settar upp næstu árin til að anna
eftirspurn vegna fjölgunar.
„Að undanförnu hefur mikið

Ábyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir

Þórður Þorsteinsson, rafmagnstæknifræðingur og
meistari í rafvirkjun. MYND/VERKÍS

Það borgar sig að
vanda til verka og
nýta sér ráðgjöf sérfræðinga strax frá byrjun.
Ekki er þó víst að allir fái
úthlutað sem sækja um
þar sem fjármagn er
takmarkað ár hvert.
verið fjallað um öryggi við hleðslu
rafbíla. Hingað til hefur verið of
mikið um fúsk og ranga notkun
sem eykur hættu á íkveikju. Sem

samfélag þurfum við að fræðast
betur um notkun rafbíla og nýta
þá sérfræðiþekkingu sem er til
staðar. Við eigum ekki að þurfa að
læra af erfiðri reynslu þegar kemur
að slysum vegna þekkingarleysis í
verki,“ segir Þórður.
Hann leggur áherslu á að faglegur frágangur og örugg notkun sé
sérstaklega mikilvæg í fjöleignarhúsum þar sem bílastæði eru oft
við inngang hússins eða í kjallara
þar sem bruni getur haft alvarlegar
afleiðingar. Háar kröfur umsóknarinnar séu því gott mál sem
tryggir aðkomu fagaðila og frágang
sem tryggir öryggi notenda.

Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,

Bjarni Freyr segir að undanfarin ár
hafi rafbílar verið álitin lúxusvara
en algengt er að rafbíll hafi verið
annar bíll heimilisins. Einnig hafi
verið auðveldara að koma upp
hleðsluaðstöðu fyrir þau sem hafa
greiðan aðgang að rafmagni við
einkabílastæði.
„Við höfum verið að sjá verð á
rafmagnsbílum lækka síðastliðin
ár en það er helst að þakka aukinni
framleiðslu og þróun á lausnum
sem lækkar framleiðslukostnað.
Við munum halda áfram að sjá
verðlækkanir á rafbílum næstu
árin og jafnvel fara undir verð á
hefðbundnum bensín- og dísilfólksbílum innan fárra ára,“ segir
Bjarni Freyr, aðspurður um þróun á
rafbílamarkaðinum.
Hann bendir á að rafbílar séu
farnir að leysa þarfir margra
bíleigenda en tæknin henti þó
ekki öllum. „Því er mikilvægt að
hleðslutæki fyrir rafbíla séu sett
upp í sátt og samlyndi við aðra
íbúa fjöleignarhúsa. Einnig er
mikilvægt að hindra ekki aðgang
þeirra sem vilja koma upp aðstöðu
fyrir heimahleðslu rafbíla. Lausnin felst í að fá faglega þjónustu við
útfærslu, koma upp sanngjörnu
greiðslukerfi svo þau borgi sem
nota og lágmarka sameiginlegan
kostnað við uppsetningu,“ segir
Bjarni Freyr.
Þeir Þórður og Bjarni Freyr
eru sammála um að til þess að ná
almennri útbreiðslu rafbíla og
markmiðum aðgerðaáætlunar
stjórnvalda sé mikilvægt að huga að
hleðsluaðstöðu fyrir fjöleignarhús.
„Styrkur og yfirlýstar framkvæmdir
Reykjavíkurborgar á þessu sviði í
samvinnu við OR og Veitur er mikilvægt skref í átt að því að gera notkun
rafbíla aðgengilega fyrir sem flesta.
Bæði OR og Veitur hafa lýst yfir
áhuga á samstarfi við fleiri sveitarfélög og við vonum að sem flest taki
við sér og fylgi í kjölfar Reykjavíkurborgar,“ segir Bjarni Freyr.
www.verkis.is.
Veffang: frettabladid.is
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Ísland er kjörlendi
rafmagnsbílsins
Orka náttúrunnar
hóf uppsetningu
hraðhleðsla árið
2014 og hefur
nú sett upp 60
hlöður fyrir almenning um land
allt. Árið 2018
tvöfaldaði ON
hleðslunet sitt.

H

afrún Þorvaldsdóttir, sölustjóri hjá ON, segir ekki
sjálfgefið að vera fyrsta
fyrirtækið sem tekur af skarið og
opnar hringveginn fyrir rafbílaeigendum, en ON kláraði það
síðastliðið vor. „Ég er stolt af því að
vinna hjá fyrirtæki sem er tilbúið
til að axla þessa samfélagslegu
ábyrgð,“ segir hún.
ON býður nú öllum viðskiptavinum sínum, bæði fyrirtækjum
og heimilum, 40% afslátt af
hraðhleðslu til 1. júlí 2020. „Allir
landsmenn geta komið í viðskipti
við okkur með því einfaldlega að
skipta um raforkusala. Þá er fólk
sjálfkrafa að styðja við rafbílavæðinguna og gefa okkur kost á
því að veita enn betri þjónustu við
rafbílaeigendur. Ég hvet fólk endilega til að skoða vandlega hvaða
áherslur þeirra raforkusali hefur
og hvaða áherslur í umhverfismálum og til uppbyggingar innviða
fyrir rafbíla það vill sjá hjá sínum
raforkusala,“ segir Hafrún.
ON hefur verið leiðandi í
orkuskiptunum að sögn Hafrúnar. Fyrirtækið vill áfram leggja
metnað í að greiða leið Íslendinga
að umhverfisvænni framtíð. „Við
höfum sett okkur þau markmið
að styðja við rafbílavæðinguna á
margvíslegan hátt. Meðal annars
með því að hjálpa viðskiptavinum
okkar að setja upp hleðslur við
heimili og vinnustaði,“ segir Hafrún.

40% fjölgun fyrir 2030
„Ríkisstjórnin hefur sett markmið
um 40% fjölgun rafbíla fyrir árið
2030. Þá er mjög mikilvægt að efla
hleðslulausnir, þannig að þú sért
ekki að stoppa til að hlaða, heldur
hlaðir meðan þú stoppar, til dæmis
yfir nótt heima hjá þér eða á gististöðum,“ segir Hafrún.
Í dag eru hreinir rafbílar á
Íslandi rúmlega 3.000 talsins og
tengiltvinnbílar, sem hafa bæði
rafhreyfil og bensín- eða dísilvél
sem aflgjafa, eru rúmlega 7.000.
Hafrún segir ljóst að fjölgun
hleðsla um allt land sé dýr en
nauðsynleg. „Þetta er langtímafjárfesting sem mun borga sig með
fjölgun rafbílanna.“
Ríkið styður líka við uppbyggingu innviða fyrir rafbíla.
„Orkusjóður hefur auglýst eftir
umsóknum um styrki til innviðauppbyggingar um 50 milljónir króna fyrir gististaði um allt
land og 200 milljónir til að koma
ferðafólki lengri vegalengdir milli
helstu staða á Íslandi. Það er frábært að ríkið vilji styrkja innviða-

Hafrún hvetur fólk til að skoða áherslur síns raforkusala í umhverfismálum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Við höfum sett
okkur þau markmið að styðja við rafbílavæðinguna á margvíslegan hátt.
Hafrún Þorvaldsdóttir

uppbygginguna, en betur má ef
duga skal,“ segir Hafrún.
Hafrún fagnar því að sveitarfélög séu líka að taka við sér.
„Reykjavík og Akranes hafa gert
samning við OR og Veitur um að
byggja upp innviði í sveitarfélögunum og að styðja íbúa í fjölbýlishúsum til að koma upp hleðslubúnaði fyrir rafbíla. Við sjáum það
hvar fólk hefur verið fyrst til að
skipta yfir í rafbíl, að það virðist
vera þröskuldur fyrir íbúa í fjölbýlishúsum að fá sér rafmagnsbíl
og þá er um að gera að lækka hann.
Ísland fullgilti Parísarsamkomulagið árið 2016. Stefna ríkisstjórnarinnar er að sölu dísil- og bensínbíla verði alveg hætt árið 2030. „Þá
er mikilvægt að við höldum áfram
að byggja upp innviðina af mun
meiri krafti en við erum að gera
núna. Orka náttúrunnar er á fullu
en það mættu fleiri sterkir aðilar
koma inn til að þessi áform gangi
eftir. Annars lendum við í því
að greiða sektir með sköttunum
okkar fyrir kolefnislosun umfram
það sem við höfum skuldbundið
okkur til eftir árið 2030,“ útskýrir
Hafrún. „Við viljum frekar eyða

fólk, nýtt ON hleðslurnar um allt
land með því að greiða í gegnum
Plugsurfing appið. Það þarf því
ekki endilega að nota ON lykilinn,
en það er einfaldast.

peningunum í innviðauppbyggingu í dag en að eyða þeim í sektir
eftir 2030. Það er miklu skynsamlegra.“

Ísland kjörið fyrir rafbíla
Hafrún segir að Ísland sé kjörland
fyrir rafbíla. Fjölgun rafbíla ætti
því að vera verkefni sem ætti bara
að kýla á strax. „Það er mikið rafmagn framleitt í landinu. Jafnvel
þótt allir 240 þúsund fólksbílarnir
í landinu væru rafbílar, þyrftu þeir
ekki nema 2,5% af rafmagninu
sem búið er til í landinu í dag. Allt
rafmagn sem við framleiðum er
endurnýjanlegt og loftslag hér er
ákjósanlegt,“ segir Hafrún.
Hafrún tekur einnig fram að
með fjölgun rafbíla spörum við
innflutning á jarðefnaeldnseyti
og drögum verulega úr losun.
„Staðbundin árleg minnkun
losunar með þeim 300 rafbílum
sem komnir eru í dag er í kringum
8.700 tonn. Hver jarðefnaeldsneytisbíll losar um 2,91 tonn á ári
miðað við 15 þúsund kílómetra
akstur á meðalstórum bíl. Miðað
við metnað og áætlanir OR og
dótturfélaga um fjölgun rafbíla
má gróflega áætla að við verðum
með um 100 þúsund rafbíla á
götunum árið 2030. Það þýðir að
við myndum spara tæplega 3.000
þúsund tonn á ári í staðbundna
losun ef eingöngu er miðað við
notkunartölur bílanna.“
Hafrún segir rafbílana komna
til að vera og bílaframleiðendur
meira og minna að vakna til lífsins.
„Nú er t.d. Þýskaland komið á fullt
í framleiðslu rafbíla þannig að
það eru að fara að flæða inn bílar
hingað á næstu tveimur árum. Ef
fólk er að hugsa um að skipta um
bíl, þá ætti það að skipta yfir í rafbíl. Sérstaklega ef fólk er aðallega

Á appelsínugulu skýi

ON hefur komið upp hraðhleðslustöðvum um allt land.

bara í þéttbýlinu, þá er það engin
spurning. Svo eru bæði komnar
og að koma fleiri tegundir langdrægari bíla sem munu nýtast
ferðafólki um allt land. “
Hafrún segir vissulega umhverfisvænast að ganga og nota
hjól, rafmagnshjól eða rafmagnsstrætó. „En ef þú þarft bíl þá er best
að nota eins litla rafhlöðu og þú
kemst upp með. Fyrir fólk sem er
bara í þéttbýlinu dugar 30-40 kílóvattstunda rafhlaða. Það er hægt
að komast allt að 200 kílómetra á
dag á henni og þá dugar að hlaða
heima hjá sér á kvöldin. Hraðhleðslustöðvarnar eru svo fyrir þá
sem þurfa að fara út fyrir borgarmörkin og þurfa að bjarga sér á
langkeyrslum.“
Hafrún tekur fram að nú geti
allir, bæði Íslendingar og ferða-

Í nýrri skýrslu sem ON kynnti í
júní kemur fram að heildarlosun
gróðurhúsalofttegunda frá rafbílum er einn fjórði til einn fimmti
af losun bensín- og dísilbíla. Framleiðsla rafbíla mengar örlítið meira
en sú losun hefur jafnað sig út eftir
eitt og hálft ár í akstri miðað við
íslenskar aðstæður.
„En jafnvel þó að notuð sé
blönduð raforka eins og í Bandaríkjunum og Evrópu er losunin
minni en með jarðefnaeldsneyti,“
segir Hafrún. „Það er ekki nema
kol séu eingöngu notuð til að framleiða rafmagnið sem mengunin er
meiri en með notkun jarðefnaeldsneytis. En það er hvergi gert. Þess
vegna finnst mér svo mikil sóun að
fara ekki strax í þau verkefni sem
hægt er að ráðast í núna. Nýta fjármunina í að byggja upp í stað þess
að borga sektir eftir á. Það vantar
meiri fræðslu til almennings. Við
höfum verið að halda opna fundi
sem við köllum „Ég elska rafbílinn
minn“. Þangað eru allir velkomnir.
Fyrirlestrarnir hafa verið haldnir
bæði í Reykjavík og á landsbyggðinni. Þegar þú mætir á svona
fund þá ertu miklu upplýstari um
það sem er að gerast í rafbílaheiminum.“
Hafrún segir að lokum að eftir
að fólk prófi rafbíl vilji það helst
ekki fara til baka. „Þú gefur inn og
bíllinn bara keyrir. Það er enginn
biðtími. Rafbílar eru svo liprir og
léttir í notkun. Þú fílar þig eins og
þú svífir um á bleiku skýi. Appelsínugulu ON skýi vil ég segja.“
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Stórkostlegar framkvæmdir óþarfar
Hlaða selur
hleðslustöðvar
fyrir fyrirtæki og
heimili, aukahluti
og veitir ráðgjöf og aðstoð
við uppsetningu
hleðslustöðva og
rekstur þeirra.

springi ekki í loft, að sögn Þórðar.

Bjóða kolefnisjöfnun með
raforku úr sólarsellum

Tölvukerfið sér um að dæla umframorku úr stigagöngum
í hleðslustöðvarnar.

H

laða heldur námskeið
fyrir fyrirtæki þar sem
starfsmönnum er kennd
umgengni við rafbíla, hleðsla og
notkun. „Það er ákveðin lífsstílsbreyting sem felst í að vera á
rafmagnsbíl,“ segir Þórður Aðalsteinsson, sölu- og markaðsstjóri.
Tilgangur námskeiðanna er fyrst
og fremst að koma fyrirtækjum yfir
fyrsta hjallann í þessari breytingu.
„Síðan sjáum við um allar stillingar og aðstoðum við allt frá því
að velja bíla sem henta í hvert sinn,
reiknum út hve mikið fé sparast
fyrir fyrirtæki og allt upp í rekstur
hleðslustöðvanna. Þannig að við
sjáum um allt frá upphafi til enda.“
Ólafur Davíð Guðmundsson
stofnaði fyrirtækið og sækir víðtæka, 20 ára reynslu frá störfum
sínum í Noregi. Þórður segir að
Hlaða geti því verið skrefinu á
undan og lært af mistökum sem
voru gerð á fyrri árum í Noregi. Í
dag snýst þróunin í rafmagnsbílum
og hleðslustöðvum rafmagnsbíla

Þórður Aðalsteinsson, sölu- og markaðsstjóri Hlöðu, segir að það séu
margar spennandi nýjungar í rafbílageiranum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

fyrst og fremst um góða nýtingu á
raforkunni.

Tölvukerfi nýtir umframorku
Til að nýta raforkuna sem best er
notast við tölvutækni til að stýra
orkunotkuninni. „Það er eitthvað
sem mér finnst allavega gríðarlega

spennandi,“ segir Þórður. Til dæmis
setti Hlaða upp hleðslustöðvar
fyrir íbúa í Skuggahverfinu. Áður
en Hlaða kom inn með sína lausn
fyrir bílakjallarann sem í eru
208 bílastæði, höfðu verið uppi
hugmyndir um stórtækar framkvæmdir til að geta komið þar

fyrir hleðslustöðvum. Hins vegar
krafðist lausn Hlöðu ekki neinna
kostnaðarfrekra breytinga.
Lausnin fólst í að setja upp
tölvukerfi sem stýrir álagi, heldur
utan um orkunotkun hjá hverjum
og einum stigagangi sem nýtir
kjallarann og beinir umframorku
úr þeim í hleðslustöðvarnar. Á
meðan rafmagnsbílarnir voru níu
talsins þegar tölvukerfið var fyrst
sett upp, eru þeir orðnir 50 í dag.
Þórður segir að tölvukerfið þyldi
jafnvel að tífalda þann fjölda, bara
vegna þess hvernig kerfinu er stýrt.
„Við náum að nýta orkuna það vel
að við gætum sennilega hlaðið 500
bíla þarna á einum degi. Þetta er
bara dæmi um að það þarf ekki að
fara í stórkostlegar framkvæmdir
til að hlaða nokkra bíla í bílageymslu.“ Vilji Íslendingar ná því
markmiði að hér verði 100.000
rafmagnsbílar í bílaflota Íslands
eftir 10 ár þá þurfi að hugsa þessar
umbreytingar heildrænt svo kerfið

Þórður segir að um leið og hleðslustöðvarnar hafa verið settar upp
fyrir fjölbýlishús fari fleiri í fjölbýlinu að festa kaup á rafbílum.
„Þegar sá möguleiki að geta hlaðið
bílana með öruggum hætti er til
staðar þá sér maður gríðarlega
fjölgun rafbíla.“
Fyrir utan sölu á hleðslustöðvum er Hlaða líka með lausnir
til kolefnisjöfnunar. „Það er hægt
að framleiða raforku sjálfur með
sólarsellum. Þetta er möguleiki
fyrir fyrirtæki sem eru að huga að
kolefnisjöfnun.
Hugmyndin er líka sú að menn
geti nýtt eigin framleiðslu á raforku til að hlaða rafmagnsbíla.“ Þó
það geti verið erfitt að framleiða
sólarorku á veturna þá eru miklir
möguleikar á því á sumrin og þar
að auki hægt að geyma raforkuna
til seinni nota.
Þórður segir að hægt sé að nota
gamlar rafhlöður úr bílum til að
vinna með sólarsellum.
„Í þeim er hægt að geyma orkuna.
Þá geturðu framleitt orkuna í sólarsellu á daginn, dælt henni á gamalt
bílabatterí sem er búið að breyta
í orkugeymslu og nýtt orkuna á
kvöldin þegar þú kemur heim.
Það er gríðarleg eftirspurn eftir
gömlum rafhlöðum í bílum því þær
eru fullkomnar í þetta.“
Þess vegna segir Þórður að það sé
stór misskilningur þegar menn tala
um að farga rafhlöðum. „Maður
tekur ekki peningana sína og
hendir þeim þegar þeir eru orðnir
illa farnir.“

TAKTU FYRSTA
SKREFIÐ MEÐ OKKUR
Húsfélög sem ætla að sækja um styrk til Reykjavíkurborgar vegna uppsetningu
hleðsluaðstöðu við fjölbýlishús taka fyrsta skrefið frítt með Verkís. Við veitum skjóta
og faglega þjónustu vegna ráðgjafar við hönnun og framkvæmd á þessu sviði.

Ertu að tengja?

Hleðsla rafbíla – hvað ber að hafa í huga
Fáið löggiltan rafverktaka til að
yfirfara og aðlaga raflögnina áður en
rafbíll er hlaðinn í fyrsta sinn.

• Mannvirkjastofnun mælir með að ekki séu
notaðir hefðbundnir heimilistenglar til hleðslu
rafbíla

• Hver tengistaður má einungis hlaða einn
rafbíl í einu

• Mannvirkjastofnun mælir með að til heimahleðslu rafbíla séu notaðar þar til gerðar
hleðslustöðvar eða iðnaðartenglar

• Hver tengistaður skal varinn með
yfirstraumvarnarbúnaði sem einungis ver
þennan tiltekna tengistað

• Stranglega er bannað að nota framlengingarsnúru, fjöltengi eða önnur „millistykki“ við
hleðslu rafbíla

• Hver tengistaður skal varinn með
bilunarstraumsrofa (lekastraumsrofa) sem
einungis ver þennan tiltekna tengistað

• Hleðslustrengir mega ekki liggja þar sem
þeir geta orðið fyrir hnjaski, t.d. yfir vegi,
gangstéttar eða stíga

• Bilunarstraumsrofinn ætti að vera af gerð
B – þó má nota gerð A sé jafnframt notuð
viðbótarvörn

• Ekki nota hleðslusnúru eða annan búnað
sem hefur skemmst
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Mikil fjölgun hefur orðið á vistvænum bílum á Akureyri. Flestir kjósa að hafa hleðslustöðvar á heimilum sínum.

Viljum fleiri vistvæna bíla
Vistorka á Akureyri var stofnuð árið 2015 og er í eigu Norðurorku sem fjármagnar reksturinn.
Félagið er hugsað sem verkefnastofa og styður við ýmis umhverfisvæn verkefni á Norðurlandi.

V

istorka styður þá aðila sem
vinna beint að umhverfismálum eins og úrgangsmálum, framleiðslu og umhverfisvænni orku. „Til að fjármagna
stærri verkefni hefur Vistorka
verið dugleg að sækja um styrki í
ýmsa sjóði og sótti til að mynda
um styrk í Orkusjóð til að setja
upp hleðslustöðvar um allt
Norðurland,“ segir Guðmundur
H. Sigurðarson framkvæmdastjóri og bætir við að umsóknin
hafi verið unnin í samstarfi við
öll sveitarfélögin á Norðurlandi.
„Vistorku var árið 2017 meðal annars úthlutað 26 milljónum til að
setja upp 13 hleðslustöðvar. Samið
var við Orku náttúrunnar og
Ísorku um uppsetningu og rekstur
stöðvanna,“ greinir hann frá.
Guðmundur segir að í tengslum
við innleiðingu rafbíla á Akureyri
hafi Vistorka sett upp vefsíðuna
http://www.vistorka.is/is/rafbilar
þar sem er að finna leiðbeiningar
og fróðleik fyrir þá sem eru að fara
að skipta yfir í rafbíl. Sérstaklega
er hugsað til fjölbýlishúsa þar sem
flækjustigið er hæst þar. „Leiðbeiningarnar eru unnar að norskri
fyrirmynd,“ segir hann.
„Vistorka er einnig að skoða með
Akureyrarbæ hvernig framtíðarþjónustu verði best háttað fyrir
ferðamenn og sömuleiðis þá sem
ekki hafa tök á að hlaða heima. Við
erum í dag með tvær hraðhleðslustöðvar á Akureyri sem ON rekur
og einnig erum við með þrjár aðrar
minni sem eru opnar almenningi. Þó svo einhver geti ekki
hlaðið heima þá ætti það ekki að
stoppa viðkomandi að fá sér rafbíl.
Kostnaðurinn við að hlaða rafbíl

Vistorku var árið
2017 meðal annars
úthlutað 26 milljónum
til að setja upp 13
hleðslustöðvar. Samið
var við Orku náttúrunnar og Ísorku um
uppsetningu og rekstur
stöðvanna.
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Akureyri – Orkuskipti í
samgöngum
Sveitarfélagið sjálft er þegar komið
með 16 bíla eða tæki sem geta
gengið á okkar eigin orku, þar af
þrjá stóra strætisvagna, að því er
Guðmundur greinir frá. „Höfnin
og Norðurorka, sem eru hluti af
rekstri sveitarfélagsins, eru einnig
byrjuð að skipta út sínum flota og
Norðurorka til að mynda búin að
skipta nálægt 40% af flotanum yfir
í metan eða rafmagn þannig að
þar verður lítið mál að hafa allan
flotann á okkar eigin orku fyrir
árið 2030. Norðurorka hefur einnig nýlega tekið allt bílaplanið við
skrifstofur sínar í gegn og þar geta
nú allt að 30 bílar hlaðið í einu.
Eins og sést á meðfylgjandi

jan.19

Guðmundur H.
Sigurðarson,
framkvæmdastjóri Vistorku á
Akureyri.

súluriti þá er allt á réttri leið en
við myndum að sjálfsögðu vilja sjá
fleiri stærri bíla og tæki nýta sér
metanið. Ef metanið er ekki nýtt
sem eldsneyti á ökutæki endar það
sem gróðurhúsalofttegund með
öllum þeim umhverfisskaða sem
við skiljum orðið öll vel í dag. Rafmagnið getum við nýtt í svo margt
annað en samgöngur en stærri
tæki eins og rútur og flutningabílar eru enn þá mjög dýr og flókinn
kostur í rafmagnsútfærslu,“ segir
Guðmundur.
Nánar má fræðast um starf Vistorku á Akureyri á heimasíðunni
vistorka.is.

www.vistorka.is/is/rafbilar
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Umferðin í versluninni að
aukast á miklum hraða
Ísorka opnar
dyrnar fyrir
öllum sem vilja
taka þátt í rafbílavæðingunni.
Ísorka býður
upp á einfaldar
og sniðugar
lausnir sem allir
geta nýtt sér.

V

inna við Ísorku hófst í ágúst
2014. Markmið verkefnisins
var einfalt – að allir geti
boðið upp á hleðslu á rafbíl – út
frá þeirri hugmynd var unnið
markvisst að því að finna leiðir til
að geta átt samskipti við hleðslustöðvar og að tengja við greiðslumiðlun og smáforrit.
Til að koma hugmyndum í
framkvæmd var ákveðið að fara
í samstarf við VIRTA í nóvember
2015. Prófun á hleðslustöðvum hér
á landi lauk síðan í febrúar 2016
og var þá ljóst að þarna var komið
kerfi sem uppfyllti allar kröfur.
Ráðist var á þýðingu á hugbúnaði og smáforritum og lauk
þeirri vinnu sumarið 2016. Við tók
vörumerkjaþróun og leit að nafni,
en það nafn sem þótti mest lýsandi
og opið, Ísorka, varð fyrir valinu.
Ísorka fór formlega í loftið í
desember 2016 og var þá fyrsta
smáforritið á Íslandi sem miðlaði
lifandi upplýsingum um hleðslustöðvar. Ísorka var fyrst til að hefja
gjaldtöku fyrir hleðslu á hleðslustöðvum, en með gjaldtöku geta
fleiri brugðist við og boðið hleðslu
til rafbílaeigenda.

Haraldur og Sigurður, starfsmenn Ísorku, taka vel á móti gestum og bjóða upp á fyrsta flokks þekkingu og þjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Breytt viðhorf hjá fólki
Ísorka er með fyrstu verslun
sinnar tegundar. „Þetta er í fyrsta
skipti á Íslandi þar sem opnuð er
verslun sem sinnir sölu á búnaði
og þjónustu fyrir hleðslu rafbíla,“ segir Sigurður Ástgeirsson,
framkvæmdastjóri Ísorku.
„Þróunin hefur verið frábær,
við finnum að viðhorf fólks til
rafbíla hefur breyst gríðarlega.
Ólíklegasta fólk er að fá sér rafbíl
í dag og margir telja að næsti bíll
þeirra verði rafmagnsbíll. Þegar þú
labbar inn í bílaumboð í dag er það
nánast undantekningarlaust að
rafmagnsbíll er fremstur í flokki
í versluninni. Fólk spyr meira um
rafbíla og bílaumboð í dag sem
bjóða upp á rafbíla eru stolt af því.
Við finnum fyrir mikilli aukningu,
bæði í versluninni og fyrirspurnum,“ útskýrir Sigurður.

Hleðslustöðvar í fjölbýlum
Ísorka býður eitt fullkomnasta
hleðslukerfi fyrir rafbíla í fjölbýli.
„Langflest verkefnin eru í gömlu
húsnæði, það eru margir íbúar í
fjölbýli sem halda að þeir geti ekki
átt rafbíl. En eins og lausnin er í
dag, er í rauninni ódýrara að koma
upp hleðslustöð í fjölbýli heldur en
einbýli.“
Ísorka býður upp á heildarlausn
fyrir fjölbýli. „Það sem húsfélagið
græðir á svona fyrirkomulagi er
að það getur haldið utan um alla
notkun. Lausnin er með innbyggðri greiðslumiðlun og því þarf

Verslun Ísorku er sérlega glæsileg þar sem viðskiptavinir geta kynnt sér allt sem í boði er.

ekkert að hafa áhyggjur af því hver
tók hvaða rafmagn og allir fá sitt.
Aðkoma okkar að svona verkefni
er að við getum séð um alla jarðvinnu, uppsetningu, tengingu og
reksturinn,“ segir Sigurður.

Fyrirtækjaþjónustan vinsæl
Það er misjafnt hvað fyrirtæki
vilja. „Ef við tölum um Kringluna,
þá voru settar þar upp hleðslustöðvar og tengdar við kerfið hjá
okkur til þess að hleðslustöðvarnar væru sýnilegar í einhverjum

gagnagrunni, þannig að þær
myndu ekki týnast.“
„Allir sem sækja appið okkar,
sem eru þúsundir núna, sjá þá
hvar allar hleðslustöðvarnar eru.
Ef þú ert nýr rafbílaeigandi, þá
veistu hvar hleðslustöðvarnar
er að finna. Og það sem meira er,
við bjóðum tengingar sem gera
okkur kleift að láta hleðslustöðvar
birtast í leiðsögubúnaði rafbíla.
Þetta er til dæmis gott fyrir svona
stórt fyrirtæki eins og Kringluna,
því núna þurfa viðskiptavinir ekki

Þetta er í fyrsta
skipti á Íslandi þar
sem opnuð er verslun
sem sinnir sölu á búnaði
og þjónustu fyrir hleðslu
rafbíla.
Sigurður Ástgeirsson

að hafa áhyggjur af því að geta
ekki hlaðið bílinn sinn á meðan
þeir eru að versla. Og þeir geta
varið meiri tíma í Kringlunni í
þokkabót. Í dag er Kringlan búin
að hlaða hátt í 15.000 rafbíla.“
Þetta er ein tegund af fyrirtækjaþjónustu frá Ísorku.
Önnur tegund af fyrirtækjaþjónustu er fyrir vinnustaði sem
setja upp hleðslustöðvar fyrir
starfsmenn. „Þar erum við með
dæmi eins og Isavia, þar sem þeir
eru að nota okkar lausnir bæði
fyrir mælingar, álagsdreifingu,
aðgangsstýringar og þess háttar.
Með okkar lausnum geta þeir tekið
út tölfræði eins og hversu oft er
búið að stinga í samband og magn
raforku hvar og hvenær sem er.
„Svo eru fyrirtæki eins og Olís,
sem ákveður að nota þjónustuna
okkar þannig að fyrirtækið kaupir
hleðslustöð, tengir hana við kerfið
hjá okkur og notar greiðslumiðlunina okkar. Hjá Olís getur hvaða
rafbílaeigandi sem er staðgreitt á
hleðslustöðinni. Rafbílaeigandinn
getur einnig stofnað aðgang og
byrjað strax að hlaða með appinu
eða beðið eftir að hleðslulykillinn
komi með pósti. Í þessum tilfellum
er þá ávallt stöðvareigandinn, Olís,
sem ákveður öll verð á þjónustunni til rafbílaeigenda,“ útskýrir
Sigurður.
„Þegar fólk lendir í vandræðum
á hleðslustöðvunum, þá hringir
það ekki í fyrirtækin, heldur í
okkur. Við getum stýrt stöðvunum
í gegnum okkar kerfi.“
Meginhugmyndafræðin á bakvið Ísorku er: „Af hverju getur hver
sem er ekki selt rafmagn?“ „Það
þurfa ekki að vera einhver risastór
fyrirtæki, heldur bara til dæmis
veitingastaðir, líkamsræktarstöðvar eða vinnustaðir.“
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Rafbílar eru samt hagkvæmari
Það er misskilningur að rafbílar
séu bara hagkvæmir vegna
skattaívilnana og
ódýrrar raforku.
Sólrún
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is

Þ

etta segir Sigurður Friðleifsson, framkvæmdastjóri
Orkuseturs. „Það er tvennt
sem er oft talað um. Það er í fyrsta
lagi að rafbílar séu bara hagkvæmir
þar sem raforkuverð er tiltölulega lágt eins og hér á landi. Það er
svo sem alveg rétt, þeir eru býsna
hagkvæmir hér vegna þess að
raforkuverð er lágt en það er í raun
ekki það sem gerir rafbíla hagkvæma almennt. Í öðru lagi halda
menn að hagkvæmnin byggist á
því að rafbílar séu undanþegnir
sköttum, veggjöldum og slíku.
Vissulega gerir það rafbíla enn
hagkvæmari en ella, sem hvetur
fólk enn frekar til að kaupa rafbíla.
En ef við settum jafn há veggjöld

Rafbílar nýta 80% af orkunni í rafhlöðunum á meðan bensínbíll nýtir aðeins 20% af bensíntanknum. NORDICPHOTOS/GETTY

ORKUSJÓÐUR
Orkusjóður auglýsir styrki til uppsetningar
á hleðslustöðvum fyrir rafbíla við gististaði
Ríkisstjórn Íslands hefur lagt fram aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Markmiðið með áætluninni er að
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og stuðla að aukinni kolefnisbindingu þannig að Ísland geti
staðið við markmið Parísarsamningsins til 2030 og markmið ríkisstjórnarinnar um kolefnishlutleysi árið
2040.
Eitt af áhersluatriðum áætlunarinnar eru orkuskipti í samgöngum sem er stærsti losunarþátturinn sem
snýr að beinum skuldbindingum Íslands.
Markmiðið með verkefninu er að fjölga hleðslustöðvum við gististaði þannig að mögulegt verði að auka
hlutdeild rafbíla í ferðaþjónustu. Þeir gististaðir sem falla undir liði (a) og (b) í 4 gr. reglugerðar nr.
1277/2016, geta sótt um styrki til uppsetninga á hleðslustöðvum.

Við úthlutun styrkja verður miðað við að:
•

Verkefnið leiði til uppsetningar á hleðslustöðvum í öllum landshlutum þannig að notendur
rafbílaleigubíla geti ferðast um landið með öruggu aðgengi að hleðslustöðvum á næturstað.

•

Þegar fleiri en einn sækir um uppsetningu stöðva á sama svæði, þá er sá umsækjandi valinn þar
sem kostnaður við uppsetningu er lægstur miðað við fjölda gesta sem nýtt geta hleðslustöðina

•

Við uppsetningu hleðslustöðva verði hugað að aðgengi fatlaðra

Til úthlutunar í eru 50 m.kr. Eingöngu eru veittir fjárfestingarstyrkir og geta styrkir hæst numið 50% af
áætluðum kostnaði verkefnis.

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2019.
Rafrænar umsóknir sendist um þjónustugátt af vef www.os.is
Staðfesting á afgreiðslu umsókna mun berast umsækjendum eigi síðar en 15. október 2019
Nánari upplýsingar fást hjá Orkusjóði, Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 603 Akureyri. Sími: 569 6083.
Netfang: jbj@os.is.

ORKUSTOFNUN

ORKUSJÓÐUR

á rafbíla og við leggjum á bensínbíla, þá væru þeir samt ódýrari í
rekstri en bensínbílar. Ef við berum
gæfu til að rafvæða samgöngur í
framtíðinni, þá munum við búa við
ódýrari samgöngur en við gerum í
dag. Þó að við myndum leggja jafn
háa skatta á samgöngur þá væru
þær samt hagkvæmari fyrir alla.“

Eftirspurnin þarf að aukast
Sigurður segir að hagkvæmni
rafbíla felist fyrst og fremst í
orkunýtingu þeirra. „Þeir nýta
orkuna miklu betur. Þar liggur
hagkvæmnin. Það eru margir
sem misskilja að rafbílar séu ekki
hagkvæmir nema í ríkjum með sérlega vænlegu raforkuverði eins og
Íslandi.“ Staðreyndin er einfaldlega
sú að raforkubílar nýta yfir 80% af
þeirri orku sem er í rafhlöðunum til
að hreyfa bíl á meðan aðeins 20% af
orkunni í bensíntanki fara í að snúa
hjólum bílsins. Fyrir utan það er
lægri viðhaldskostnaður á rafbílum
og engin olíuskipti sem þyrfti að
huga að.
Þó rafbílar séu dýrari en bensínbílar í dag er því spáð að þeir muni
lækka í verði á næstu árum. Í dag
eru þeir dýrari í framleiðslu og
færri eintök eru framleidd en af
hefðbundnum bensínbílum. Sigurður segir að hlutfall nýskráninga
á rafbílum hér á landi sé í öðru sæti
á eftir Noregi. Hlutfall nýskráninga
hefur þó staðnað undanfarið og
aðrar þjóðir sækja nú hart að silfrinu. Sigurður vonast til að stöðnunin sé vegna umfram eftirspurnar.
„Ég vona allavega að ástæðan sé sú
að framleiðendur anna ekki eftirspurninni. Ég vona að við séum
ekki búin að ná hámarki í áhuga
á rafbílum, það væri mjög slæmt.
Eftirspurnin þarf eiginlega að rúlla
upp á við, helst frekar hratt.“

Stendur allt til bóta
Sigurður segist vera í ágætu sambandi við bílasala og margir þeirra
segjast sjá að aldursbil kaupenda
rafbíla er að breytast. „Það er alls
ekki bara yngra fólk að spá í rafbíla,
sem er jákvætt. Það eru miklu færri
notaðir rafbílar til á markaðnum
og þeir sem hafa getu til að kaupa
nýja rafbíla eru kannski ekki alveg
yngsti neytendahópurinn, eðlilega.

Allar okkar bensínstöðvar voru
ekki byggðar upp á einni
nóttu á
sínum tíma.
Sigurður
Friðleifsson

Það er gott að eldri hópurinn, sem
er líklegri til að hafa efni á bílunum
sé viljugur til að stíga þarna inn.“
Samkvæmt Sigurði hagnast allir
af því að fara í rafbílavegferðina.
„Þá erum við ekki einu sinni byrjuð
að tala um umhverfisáhrifin. Það
er mikið vit í að fara í þessa vegferð,
hún ætti að leiða til hagkvæmari
samgangna fyrir alla.“
Mögulega hafa sumir þó verið
tregir til að kaupa rafbíla vegna
skorts á hleðslustöðvum. „Ég hef
fullan skilning á þeim sem eiga
erfitt með að setja upp hleðslustöð
heima hjá sér eða í vinnunni. Þá
getur verið snúið að kaupa rafbíl.
En þetta stendur allt til bóta. Allar
okkar bensínstöðvar voru ekki
byggðar á einni nóttu á sínum tíma,
en einhvern veginn komu bílarnir.“

Nýir bensínbílar verða á fullu
að brenna bensíni árið 2030
Sigurður hvetur þá sem huga að
bílakaupum á næstunni að hugsa
málið vel. „Það eru fáir sem eru
í algjöru tímahraki og verða að
kaupa glænýjan bíl strax í næsta
mánuði. Ég hvet neytendur, sem eru
ekki búnir að finna sinn draumarafbíl, að hinkra aðeins og kaupa
metanbíl, tengiltvinnbíl eða
notaðan, sparneytinn bensínbíl í
millitíðinni og alls ekki nýjan bíl.
Við viljum ekki fá nýja bensínbíla inn í kerfið.“ Sigurður segir að
ástæðan fyrir því sé að meðallíftími
bíla er 12 ár og Ísland mun skila inn
tölfræði um bílaflotann árið 2030
vegna Parísarsamkomulagsins.
„Glænýir bílar í dag verða líklega
á lífi og á fullu að brenna bensíni
árið 2030. En fimm ára gamall bíll
sem þú kaupir notaðan í dag verður
líklega dottinn úr kerfinu og nýr
kominn í staðinn.“
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Vilja bjóða þægilegustu
framtíðarlausnina
Rafbox er ungt
og vaxandi
fyrirtæki sem
býður upp á
heildarlausnir
varðandi hleðslu
fyrir rafbílaeigendur. Eigendur
eru spenntir
fyrir auknum
áhuga hjá fólki á
rafbílum.

F

yrirtækið Rafbox var stofnað
í apríl 2018 af þremur ungum
frumkvöðlum, þeim Kolbrúnu Birnu Bjarnadóttur, Emil
Erni Harðarsyni og Júlíusi Frey
Bjarnasyni. Þau eiga það öll sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á
hugmyndinni um orkuskipti og
styðja þannig við sjálfbæra þróun
samgangna á Íslandi.
Teymið ákvað að það vildi
leggja sitt af mörkum og stofna
fyrirtæki, sem myndi aðstoða við
þessa þróun og bjóða þjónustu
sína í hönnun, sölu, uppsetningu
og rekstri á hleðslulausnum fyrir
rafbílaeigendur, hvort sem það er
við einbýli, fjölbýli, fyrirtæki eða
almenningsstæði.
Í desember 2018 bættist svo í
hluthafahóp fyrirtækisins þegar
rafverktakafyrirtækið Átak gekk
til liðs við Rafbox. Auk þess hafa
öflugir birgjar, ráðgjafar og verktakar komið til liðs við fyrirtækið,
svo sem rafverktakafyrirtækið
Þelamörk.
Rafbox leggur mikið upp úr því
að veita sértækar og hagkvæmar
lausnir sem eru áreiðanlegar,
þægilegar og umhverfisvænar
fyrir viðskiptavini.

Markmiðið hjá Rafboxi hefur alltaf verið að bjóða upp á einfaldar og þægilegar lausnir.

meiri og geta hlaðið allar gerðir
rafbíla og tvo í einu. Það fer oft
eftir því hvað fyrirtækið biður um,
en við getum boðið upp á lausnir
sem henta hverju fyrirtæki fyrir
sig,“ segir Emil.

Halo hleðslustöðin

Hagkvæmar og þægilegar
lausnir
„Við viljum alltaf hafa það sem
markmið að bjóða hagkvæmustu
og þægilegustu lausnina. Sem
þýðir að við erum ekkert endilega
að selja bara hleðslustöðina heldur
erum við líka að veita ráðgjöf um
það hvernig er best að gera þetta
upp á framtíðina þó að þú eigir
núna bíl með litlum batteríum
sem þurfa litla hleðslu, en það er
mjög líklegt að næsti bíll verði
öflugri rafbíll sem þarf kraftmeiri
hleðslu. Því er skynsamlegt að gera
ráð fyrir því í upphafi, því sá sem
hefur reynslu af því að keyra rafbíl
fer ekki aftur til baka,“ segir Emil
Örn, markaðsstjóri Rafbox.
Áhuginn á rafbílum hefur aukist
mikið á síðustu misserum og segist
Emil verða töluvert var við það.
„Við finnum mikið fyrir auknum
áhuga og við erum að fá margar
fyrirspurnir um hvernig best er að
framkvæma þetta. Það vilja allir
vera með í þessu, fólk er að átta sig
á því að þetta er framtíðin eins og
staðan er núna.“
„Það er ekkert mál að leggja að
einni hleðslustöð við fjölbýli ef
einhver íbúi óskar eftir því fyrir
sig, en vegna vinnunnar sem fer í
það þá myndum við alltaf benda
fólki á að kynna sér málið og hugsa
til framtíðar til að spara kostnað

Emil Örn markaðsstjóri.

Kolbrún Birna framkvæmdastjóri.

Júlíus Freyr verkefnastjóri.

Við finnum fyrir
auknum áhuga og
fáum margar fyrirspurnir um hvernig best er að
framkvæma þetta. Fólk
er að átta sig á því að
þetta er framtíðin.
Emil Örn Harðarson

Halo hleðslustöðin hentar einbýlum og parhúsum sérstaklega vel.

fyrir húsfélagið í framhaldinu. Það
er töluvert hagkvæmara að gera
ráð fyrir fleiri bílum þar sem þeim
fer fjölgandi,“ útskýrir Emil.
Mörg fyrirtæki eru farin að
bjóða upp á hleðslustöðvar, þar
sem eigendum rafbíla fjölgar ört.
„Hleðslustöðvar fyrir fyrirtæki eru
frekar hannaðar fyrir almenningshleðslu eins og til dæmis stöðvar
sem eru tvöfaldar, með tveimur
tenglum. Þessar stöðvar er kraft-

Halo stöðin er flaggskipið hjá
Rafboxi eins og staðan er í dag.
„Halo Wallbox eru frá fyrirtækinu
ChargeAmps. ChargeAmps er
sænskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í
hágæða umhverfisvænum hleðslustöðvum fyrir rafbíla og eru gerðar
úr endurunnu áli, en ekki plastefnum eins og meirihluti stöðva.“
Hleðslustöðvarnar eru hannaðar
sérstaklega fyrir norrænt veðurfar
og eru þetta vandaðar stöðvar.
„Þær eru virkilega nettar og stílhreinar með 7,5 metrar langri
snúru sem hægt er að vefja utan
um stöðina sem kemur þá í veg
fyrir leiðinda snúruflækjur.“
„Með appinu frá ChargeAmps
getur þú stjórnað stöðinni úr
tölvunni eða símanum. Hægt er að
slökkva á hleðslustöðinni sjálfri,
stjórna lýsingu, tímastilla virkni
og fylgjast með rafmagnsnotkun
stöðvarinnar,“ segir Emil.
Þessi stöð hefur verið lang
vinsælust við einbýli eða parhús.
„Þessar stöðvar er hentugastar
fyrir þess háttar, líka fallegar og
stílhreinar.“
Emil er spenntur fyrir komandi
tímum og telur að það verði nóg
um að vera hjá fyrirtækjum líkt og
Rafboxi á næstu misserum. „Það
er gaman að sjá að áhuginn er að
verða meira og meiri. Það er fullt af
fyrirtækjum í þessum bransa í dag
á Íslandi, hvort sem það eru ráðgjafarfyrirtæki eða endursöluaðilar eða hvað annað, en samkeppnin
er heilbrigð og ég held að það muni
þurfa að hafa nóg af möguleikum
fyrir fólk í náinni framtíð.“
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Bílahleðslan leggur áherslu á að fólk hlaði rafbílana sína á öruggan máta. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Auðveldum fólki að hlaða
rafbíla heima og í vinnunni
Bílahleðslan ehf. er systurfyrirtæki Rafvirkni ehf. sem starfað hefur í 35 ár á íslenskum
markaði. Fyrirtækið býður upp á bílahleðslulausnir fyrir fjölbýlishús, fyrirtæki og einkaaðila.

F

yrirtækið hefur mjög ákveðna
sýn á tæknina í kringum bílahleðslustöðvar. Við höfðum
í nokkurn tíma velt fyrir okkur
möguleikanum á að koma inn
á markaðinn. Þetta töldum við
þó ekki tímabært að gera fyrr en
að nokkrum grunnskilyrðum
uppfylltum,“ segir Magnús Jaró
Magnússon, framkvæmdastjóri
fyrirtækisins.
Magnús segir eina ástæðu þess
að fyrirtækið ákvað að fara inn
á bílahleðslumarkaðinn vera þá
að þeir höfðu verið að setja upp
hleðslustöðvar fyrir aðra og fannst
vera horft skammt á veg í þeim
efnum. „Menn voru að leggja of
grannar lagnir og afkastalitlar
hleðslustöðvar, en nú þegar rafhlöður rafbílanna eru orðnar öfl-

ugri þá tekur marga sólarhringa að
hlaða bílana með slíkum hleðslustöðvum. Þegar bílarnir ganga einungis fyrir rafhlöðum þá þarf að
skipta út þessum gömlu stöðvum
og leggja nýja kapla til að afköstin
séu fullnægjandi. Þegar við sáum
hvað EVBox var búið að leysa
margar af þeim áskorunum sem
blasa við, á borð við álagsdreifingu
hleðslu, umsýslu hleðslukostnaðar
og notkunar töldum við rétt að
hefja innreið okkar á markaðinn
og gerast endursöluaðilar EVBox
hleðslutækja.“
EVBox er leiðandi alþjóðlegur
framleiðandi hleðslustöðva, rafhlaða og hleðslustjórnunarhugbúnaðar. Með meira en 75.000
hleðslustöðvar í meira en 55
löndum um heim allan. EVBox

Við komum á
staðinn og útbúum
allar lagnir í bílakjallaranum eða á bílaplaninu
og setjum upp töflu og
tengjum hana.
Magnús Jaró Magnússon

Bílahleðslan festi nýlega kaup á fimm hreinum rafbílum frá BL. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Sölufulltrúar
Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625
Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

VILT TÚ STARVAST SAMAN VIÐ OKKUM?

SMYRIL LINE Á ÍSLANDI
ÓSKAR EFTIR SÖLUOG MARKAÐSRÁÐGJAFA Á
FERÐASKRIFSTOFU FÉLAGSINS

HELSTU VERKEFNI ERU
ò Sala og tilboðsgerð
ò Ráðgjöf í síma og tölvupósti
ò Klæðskerasniðin þjónusta við viðskiptavini
ò Viðhald heimasíðu og SoME
ò Skipulag markaðsstarfs í samstarfi við HQ

Vinnutíminn er 8:30 til 16:30 all virka daga og lengur
eftir þörfum. Starfið hæfir báðum kynjum.

STARFSMAÐURINN ÞARF AÐ HAFA
ò Góða samskiptahæfileika og ríka þjónustulund
ò Reynsla af sölustörfum innan ferðaþjónustu
æskileg
ò Jákvæðni, heiðarleika og stundvísi
ò Góða almenna tölvukunnáttu
ò Íslensku og ensku kunnátta æskileg
ò Góð skipulagshæfni

UM STARFIÐ
Við seljum bæði einstaklings og pakkaferðir til Færeyja
og Danmerkur með Norrænu sem siglir vikulega til/frá
Seyðisfirði.

Smyril Line var stofnað 1982 og er alþjóðlegt ferðaþjónustu og flutningafyrirtæki með skrifstofur á Íslandi,
í Færeyjum, Danmörku og í Þýskalandi. Aðalskrifstofa
félagsins er í Tórshavn í Færeyjum.

Leitað er eftir hörkuduglegum þjónustulunduðum
starfsmanni í fullt starf á starfstöð félagsins í Hafnarfirði. Starfið felur í sér sölu- og ráðgjöf til viðskiptavina
ferðaskrifstofu félagsins sem ferðast með Norrænu.

SMYRIL LINE • FORNUBÚÐIR 5 • 220 HAFNARFJÖRÐUR •

Smyril Line á einnig vöruflutningafyrirtækið Smyril Line
Cargo sem sér um vöruflutninga í Norrænu, Mykinesi,
Hvítanesi og Eystnesi. Árið 2015 opnaði Smyril Line
Cargo skrifstofu í Hafnarfirði, Þorlákshöfn og á Seyðisfirði. Starfið sem auglýst er nú er nýtt starf hjá félaginu,
starfsmaðurinn verður með aðsetur í Hafnarfirði en
vinnur mjög náið með farþegaþjónustu félagsins á
Seyðisfirði og með aðalskrifstofunni í Færeyjum. Smyril
Line er framsækið og skemmtilegt fyrirtæki.
Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst 2019 og verður
öllum umsóknum svarað. Viðtöl verða 19-20. ágúst n.k.
Umsóknir berist í tp á linda@cargo.fo
Allar nánari upplýsingar veitir Linda B. Gunnlaugsdóttir
framkvæmdastjóri Smyril Line Ísland ehf – tp: linda@
cargo.fo

ICELAND • SÍMI +354 4702800

Sérfræðingar í
ráðningum

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

1

FAST

Ráðningar

www.fastradningar.is
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VERSLUN
Okkur vantar starfsmann við afgreiðslu,
lítinn lager og símavörslu í verslun okkar
í Grafarvogi.
Vinnutími, 8:30-16:30, 3 dagar vikunnar
Og 10:00-18:00, 2 daga vikunnar
Upplýsingar: elin@krumma.is

Teymisstjórar við heimahjúkrun
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins (HH) auglýsir laus til umsóknar störf teymisstjóra hjúkrunar við
Heimahjúkrun HH.

Umsóknarfrestur er til og með 6. ágúst 2019.

Heimahjúkrun HH veitir einstaklingnum viðeigandi aðstoð við að auka sjálfsbjargargetu sína og auðvelda
þeim að dveljast heima við sem eðlilegastar og bestar aðstæður eins lengi og unnt er miðað við heilsufar
RJIpODJVOHJDQDèE~QDè9HLWWHUHLQVWDNOLQJVPLèXèKM~NUXQìDUVHPIRUYDUQLUKHLOVXYHUQGKHLOVXHÀLQJ
fagleg þekking og samstarf er haft að leiðarljósi.
1iQDULXSSOêVLQJDUXPVWDUIVHPL+HLPDKM~NUXQDU++Pi¿QQDiYHI+HLOVXJ VOXQQDU
(www.heilsugaeslan.is)

Teymisstjóri
Teymisstjóri í heimahjúkrun ber ábyrgð á hjúkrun ákveðins hóps skjólstæðinga. Starfssvið hans er stýring
teymis sem veitir víðtæka hjúkrun í heimahúsum vegna langvinnra sjúkdóma, andlegrar og/eða líkamlegrar
skerðingar. Starfshlutfall er 100%.

Helstu verkefni og ábyrgð

Hæfnikröfur

Stuðningur við einstaklinga, aðstandendur sem
og samstarfsfólk
Skipuleggur og verkstýrir framkvæmd hjúkrunar
Tryggir góð samskipti og samvinnu við aðrar
sjúkrastofnanir og heilbrigðisstéttir
með hagsmuni skjólsstæðinga að leiðaljósi
Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu

 ËVOHQVNWKM~NUXQDUOH\¿HUVNLO\UèL
Reynsla af verkefnastjórn er æskileg
Reynsla af teymisvinnu og faglegur mentaður er
æskileg
Fjölbreytt reynsla í hjúkrun er nauðsynleg
Samskipta- og skipulagshæfni er nauðsynleg
Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
 *LOW|NXOH\¿RJKUHLQWVDNDYRWWRUè
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
Góð íslenskukunnátta er nauðsynleg

Náms- og starfsráðgjaﬁ
Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga auglýsir stöðu
náms- og starfsráðgjafa lausa til umsóknar.
Um er að ræða 100% starf.

Starfssvið:
Náms- og starfsráðgjöf í grunnskólunum á Snæfellsnesi,
þátttaka í þverfaglegu starﬁ
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Skriﬂeg umsókn er tilgreini menntun, starfsferil,
umsagnaraðila ásamt prófskírteinum, starfsleyﬁ
og sakavottorði berist undirrituðum sem jafnframt
veitir frekari upplýsingar.

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst 2019
Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður
Klettsbúð 4, 360 Snæfellsbær
sveinn@fssf.is; s. 430 7800, 861 7802

upplýsingar
veitir
Ábyrgð Nánari
– Fagmennska
– Traust
– Þjónusta – Framþróun
Sigrún Kristín Barkardótti, s. 513-6900, sigrun.barkardottir@heilsugaeslan.is

STÖRF HJÁ

Sjá nánar á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi (www.starfatorg.is).

GARÐABÆ
Garðaskóli
• Íþróttakennari vegna forfalla
Hofsstaðaskóli
• Skólaliði
• Stuðningsfulltrúi

Við gætum
verið með næsta
starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

Sjálandsskóli
• Stuðningsfulltrúar
Urriðaholtsskóli
• Leikskólakennarar
• Háskólamenntaðir leiðbeinendur
Leikskólinn Bæjarból
• Leikskólakennari
Leikskólinn Hæðarból
• Þroskaþjálfi eða starfsmaður með
aðra uppeldismenntun
Heimili fatlaðs fólks
• Forstöðumaður – afleysing
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns,
eru hvattir til að sækja um.
Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

capacent.is
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Starf í Hallgrímskirkju

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir til

Laust er til umsóknar starf
kirkjuvarðar í Hallgrímskirkju.

umsóknar þrjár lausar stöður

Starﬁð er fjölbreytt og oft annasamt. Meðal verkefna kirkjuvarða eru daglega umsjón með kirkju auk undirbúnings
fyrir helgihald, móttaka á fólki, afgreiðsla í verslun, þrif,
umsjón með eldhúsi og margt ﬂeira sem til fellur.
Við leitum að kirkjuverði með góða almenna menntun,
tungumálakunnáttu, haldbæra tölvukunnáttu, jákvæðni,
mikla þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum.
Unnið er alla virka daga kl. 9-17 og aðra hverja helgi en
jafnan eru 3-5 kirkjuverðir á vakt alla daga ársins.
Umsóknarfrestur er til og með 12. ágúst 2019.
Ferilskrá ásamt kynningarbréﬁ sendist á netfangið
sigridur@hallgrimskirkja.is.

HAFNARVÖRÐUR/
VIGTARMAÐUR
Faxaﬂóahafnir sf. óska eftir að ráða
hafnarvörð/vigtarmann til starfa.
Starﬁð felst í umsjón með vigtun sjávaraﬂa og
að annast hafnarþjónustu við skip og tengda
aðila.
Starfsmaðurinn mun hafa starfsstöð í
Reykjavík.
Hæfniskröfur eru réttindi til vigtunar, tölvukunnátta og góð ritun á íslensku máli.
Grunnnám Slysavarnaskóla sjómanna er
æskilegt.
Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaﬂóahafna sf., á netfangið olafur@faxaﬂoahafnir.is,
eigi síðar en miðvikudag 14. ágúst n.k.
Nánari upplýsingar um starﬁð gefur
Gísli J. Hallsson yﬁrhafnsögumaður
gisli@faxaﬂoahafnir.is

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Stöðurnar sem um ræðir eru staða yﬁrlögfræðings á skrifstofu ráðuneytisstjóra,
staða lögfræðings og staða sérfræðings á sviði byggingaframkvæmda á
skrifstofu heilbrigðisþjónustu.

Starf yﬁrlögfræðings á skrifstofu ráðuneytisstjóra
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf yﬁrlögfræðings á
skrifstofu ráðuneytisstjóra. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi til
krefjandi verkefna.
Skrifstofa ráðuneytisstjóra hefur það meginhlutverk að stuðla að faglegri og
metnaðarfullri starfsemi ráðuneytisins. Skrifstofan er ráðherra til fulltingis
við stjórnun ráðuneytisins og er með yﬁrsýn yﬁr verkefni þess og samhæﬁngu.
Skrifstofan stýrir innra stefnumótunarstarﬁ, vinnur að þróunarmálum og
hefur yﬁrsýn yﬁr stefnumótun í málaﬂokkum. Auk þess sér skrifstofan um
mannauðsmál, almannatengsl og upplýsingamál. Þá hefur skrifstofan yﬁrsýn
yﬁr alþjóðasamstarf.
Leitað er að einstaklingi sem hefur góða kunnáttu og starfsreynslu í
stjórnsýslurétti og á sviði opinberrar stjórnsýslu og er tilbúinn að takast á
við krefjandi, áhugaverð og fjölbreytt verkefni þar sem reynir á frumkvæði,
skipulagshæfni, sjálfstæð vinnubrögð ásamt samstarfs – og samskiptahæfni.

Starf lögfræðings á skrifstofu heilbrigðisþjónustu
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf lögfræðings á
skrifstofu heilbrigðisþjónustu.
Skrifstofa heilbrigðisþjónustu annast verkefni sem varða skipulag
heilbrigðisþjónustu, sérhæﬁngu og verkaskiptingu þjónustuaðila. Einnig eru á
hennar sviði sjúkrahús, heilbrigðisstofnanir, heilsugæsla, heilbrigðisþjónusta
utan stofnana, hjúkrunar- og dvalarheimili, læknisfræðileg endurhæﬁng og
sjúkratryggingar.
Starﬁð felst einkum í meðferð lögfræðilegra viðfangsefna eins og
samningu lagafrumvarpa og reglugerða og afgreiðslu stjórnsýsluerinda og
álitsgerða. Einnig umsjón og eftirfylgni með framkvæmd laga og þátttöku
í stefnumótun er lýtur að málaﬂokkum skrifstofunnar auk samskipta við
Alþingi, Eftirlitsstofnun EFTA, önnur stjórnvöld, stofnanir, hagsmunaaðila
og einstaklinga. Um er að ræða áhugavert og fjölbreytt starf í krefjandi
starfsumhverﬁ þar sem reynir á öguð vinnubrögð, ábyrgð og sjálfstæði.

Starf sérfræðings á sviði byggingarframkvæmda á
skrifstofu heilbrigðisþjónustu
Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til umsóknar starf sérfræðings á sviði
byggingaframkvæmda á skrifstofu heilbrigðisþjónustu.
Skrifstofa heilbrigðisþjónustu annast verkefni sem varða skipulag
heilbrigðisþjónustu, sérhæﬁngu og verkaskiptingu þjónustuaðila. Einnig eru á
hennar sviði sjúkrahús, heilbrigðisstofnanir, heilsugæsla, heilbrigðisþjónusta
utan stofnana, hjúkrunar- og dvalarheimili, læknisfræðileg endurhæﬁng og
sjúkratryggingar.
Helstu verkefni felast meðal annars í að fylgja eftir uppbyggingu
nýrra hjúkrunarheimila, viðbygginga og viðhaldsframkvæmda á heilbrigðisstofnunum þar með talið undirbúning, áætlunargerð, samningagerð
og eftirfylgni vegna framkvæmda í samstarﬁ við m.a. Framkvæmdasýslu
ríkisins og Ríkiseignir. Í starﬁnu felast einnig samskipti við framkvæmda-,
eftirlits- og rekstraraðila hjúkrunarheimila auk annarra verkefna.
Heilbrigðisráðuneytið, 27. júlí 2019.

Finndu þitt starf á

Job.is

Ertu að leita að sérfræðingi?
hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til 19. ágúst 2019.
Æskilegt er að umsækjendur geti haﬁð störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar um störﬁn má ﬁnna á starfatorgi
Stjórnarráðsins, www.starfatorg.is
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Stjórnandi barnaverndar á fjölskyldusviði
Mosfellsbæjar
VIÐ LEITUM AÐ METNAÐARFULLUM EINSTAKLINGI Í STARF STJÓRNANDA BARNAVERNDAR Á
FJÖLSKYLDUSVIÐI MOSFELLSBÆJAR
Fjölskyldusvið Mosfellsbæjar auglýsir stöðu stjórnanda barnaverndar lausa til umsóknar. Helstu
verkefni eru stjórnunarleg og fjárhagsleg ábyrgð á starfsemi barnaverndarmála hjá Mosfellsbæ.
Ábyrgð á undirbúningi mála fyrir fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar og eftirfylgni með framkvæmd þeirra.
Stefnumótun og umbótarstarf í málaflokknum. Stuðla að virku samstarfi við lykil samstarfsaðila
barnaverndar ásamt því að veita upplýsingar um málaflokkinn.
Mosfellsbær er öflugt og framsækið sveitarfélag þar sem gildin virðing, jákvæðni, framsækni og
umhyggja eru leiðarljós starfsmanna í daglegu starfi.
x

Menntunar- og hæfnikröfur:
x
x

Háskólamenntun sem nýtist í starfi er
skilyrði, framhaldsmenntun er skilyrði
Þekking og reynsla á skipulagi
barnaverndarstarfs og stjórnsýslu er
skilyrði

x
x
x

Leiðtogahæfileikar og framúrskarandi
hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í
vinnubrögðum
Reynsla af stjórnun og umbótastarfi
Hæfni og reynsla í miðlun upplýsinga

Umsóknarfrestur er til og með 14. ágúst 2019.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Unnur V. Ingólfsdóttir, unnur@mos.is framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs, sími 525-6700 og
Sigurbjörg Fjölnisdóttir sigurbjorgf@mos.is verkefnastjóri gæða- og þróunarmála sími 525-6700 . Umsóknir ásamt
starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt rökstuðningi fyrir hæfni í starfið
skulu berast á netfangið mos@mos.is. Um framtíðarstöðu er að ræða. Öllum umsóknum verður svarað. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í starfið óháð kyni.

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.
Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga
Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og áralöng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Almennar ráðningar á markaði

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Starfatorg.is

Sveigjanleg nálgun

Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna
Starf

Stofnun

Staður

Nr. á vef

Sjúkraflutningamaður
Nefndarritarar á nefndasviði
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingur
Ljósmóðir
Enskukennari
Aðstoðaryfirlögregluþjónar
Yfirlögfræðingur
Lögfræðingur
Sérfræðingur, byggingaframkv.
Starfsmaður í matsal
Sjúkraflutningamaður
Doktorsnemi í efnaverkfræði
Hjúkrunarfræðingur
Bókari
Upplýsinga- og bókas.fræðingur
Sérfræðingur í bráðahjúkrun
Hjúkrunarfræðingur
Hjúkrunarfræðingar
Lögfræðingur
Sérfræðingur í geðlækningum
Bókasafns- og uppl.fræðingur
Starfsmenn í aðhl. og býtibúr
Sjúkraliðar
Hjúkrunarfræðingar
Aðstoð í mötuneyti
Forstöðumaður Jarðhitaskólans
Sviðsstjóri skrifstofu forstjóra

Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Alþingi
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Heilbrigðisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Heilbrigðisráðuneytið
Landspítali, matsalur
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Háskóli Íslands, raunvísindadeild
Landspítali, Barnaspítali Hringsins
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
Landspítali, flæðisvið
Landspítali, Laugarásinn
Sjúkrahúsið á Akureyri
Samgöngu- og sveitarstj.ráðuneytið
Sjúkrahúsið á Akureyri
Menntaskólinn í Reykjavík
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Heilbrigðisstofnun Norðurlands
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
Orkumálastofnun
Þjóðskrá Íslands

Selfoss
Reykjavík
Vestm.eyjar
Reykjavík
Reykjavík
Keflavík
Keflavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Reykjavík
Selfoss
Reykjavík
Reykjavík
Akranes
Sauðárkrókur
Reykjavík
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Akureyri
Reykjavík
Blönduós
Blönduós
Blönduós
Mosfellsbær
Reykjavík
Rvk./Akureyri

201907/1414
201907/1413
201907/1412
201907/1411
201907/1410
201907/1409
201907/1408
201907/1407
201907/1406
201907/1405
201907/1404
201907/1403
201907/1402
201907/1401
201907/1400
201907/1399
201907/1398
201907/1397
201907/1396
201907/1395
201907/1394
201907/1393
201907/1392
201907/1391
201907/1390
201907/1359
201907/1389
201907/1388

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.
Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfsferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Upplýsingatæknideild
Vegagerðarinnar
6WDUIVPDéXUtNHUÀVUHNVWXU
Vegagerðin starfar á mörgum starfsstöðvum um allt land sem
tengjast víðneti stofnunarinnar. Vegagerðin rekur einnig víðfeðmt
net margvíslegra myndavéla, veðurstöðva, mælitækja og
VN\QMDUDVHPQRWDVWYLèHIWLUOLWPHèYHJDNHU¿ODQGVLQV%DNYLè
alla þessu vinnslu er fjöldi upplýsingakerfa. Upplýsingatæknideild
Vegagerðarinnar þjónustar þennan rekstur auk þess að þróa og
viðhalda mörg þessara kerfa.
Upplýsingatæknideildin er til húsa í höfuðstöðvum Vegagerðarinnar í Reykjavík. Í deildinni starfa tólf starfsmenn. Leitað er að
VWDUIVPDQQLWLODèHÀDHQQIUHNDUìHQQDQKyS
9HUNHIQLQHUXPDUJYtVOHJKHIèEXQGLQQNHU¿VUHNVWXURJêPLV
verkefni sem tengjast tæknilegri sérstöðu Vegagerðarinnar.
Framundan eru umtalsverðar breytingar á upplýsingatæknimálum
Vegagerðarinnar og mörg spennandi verkefni.

Hæfniskröfur
 +iVNyODPHQQWXQVHPQêWLVWtVWDU¿
• Umfangsmikil almenn þekking og reynsla
 DINHU¿VUHNVWUL
• Góð þekking á Windows Server rekstri.
• Góð þekking á sýndarumhverfum
(HyperV, VMware).
• Almenn þekking á nethögun.
• Reynsla af rekstri netþjóna hýstum í skýjaþjónustum, sérstaklega Azure.
 *yèLQQVêQt|QQXUVWêULNHU¿
sérstaklega Linux.
• Skilningur á gagnagrunnum (Oracle, MS Sql).
• Skipulögð vinnubrögð, góð ritfærni og hæfni
í mannlegum samskiptum.
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri.

Vegagerðin er eftirsóknarverður vinnustaður sem hentar jafnt báðum kynjum.
Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningi ríkisins og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 2019. Umsóknir berist á netfangið
starf@vegagerdin.is.
Í umsókninni komi fram persónulegar upplýsingar ásamt upplýsingum um þá menntun
og hæfni sem gerð eru til starfsins, þar með talið menntunar- og starfsferilsskrá.
Tekið skal fram að umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur
rennur út. Nánari upplýsingar veitir Marteinn Sverrisson, forstöðumaður
upplýsingatæknideildar í síma 522 1201.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Húsasmiðjan leitar að öflugum
rekstrarstjóra á Hvolsvelli
Ert þú öflugur rekstrarstjóri?
Við leitum að leiðtoga í krefjandi stjórnunarstarf sem hefur brennandi
áhuga á sölu og þjónustu. Hann þarf að búa yfir metnaði til að ná árangri,
hæfni í mannlegum samskiptum og hafa jákvætt viðhorf.
Í boði er tækifæri fyrir öflugan og drífandi einstakling sem vill taka þátt
í spennandi og fjölbreyttu starfi Húsasmiðjunnar. Rekstrarstjóri ber
ábyrgð á rekstri verslunarinnar á Hvolsvelli í samræmi við stefnu og gildi
Húsasmiðjunnar. Rekstrarstjóri starfar náið með framkvæmdastjórum
og er hluti af stjórnendateymi Húsasmiðjunnar.

Helstu verkefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Skipulagning og ábyrgð á daglegri
starfsemi og rekstri í samræmi við stefnu
og starfsáætlun
• Ráðgjöf, þjónusta og sala til viðskiptavina
ásamt tilboðsgerð
• Sköpun og eftirfylgni viðskiptasambanda
• Umsjón með innkaupum og birgðahaldi
• Umsjón með starfsmannamálum
• Stuðla að jákvæðum starfsanda og
starfsumhverfi

•
•
•
•
•

Reynsla af rekstri og stjórnun
Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
Menntun sem nýtist í starfi
Almenn tölvukunnátta
Reynsla af stjórnun mannauðs æskileg

Í boði er:
• Krefjandi stjórnunarstarf hjá góðu
fyrirtæki
• Góður starfsandi og heilbrigt
starfsumhverfi

Húsasmiðjan er leiðandi verslunar- og þjónustufyrirtæki á landsvísu á bygginga- og
heimilisvörumarkaði í heildsölu og smásölu, fyrir fyrirtæki og neytendur. Verslanir
Húsasmiðjunnar eru 16 talsins ásamt 7 verslunum Blómavals og 4 verslunum Ískrafts.

Vinsamlega sendið umsóknir ásamt ferilskrá
og kynningarbréfi á www.husa.is/laus-storf/
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Hinrik Arnar Hjörleifsson, á hinrik@husa.is.
Umsóknarfrestur er til og með 11. ágúst 2019.

Við hvetjum bæði kynin til að sækja um
starfið. Öllum umsóknum verður svarað
og farið með þær sem trúnaðarmál.

Gildin okkar eru:
Metnaður – Þjónustulund – Sérþekking
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Google markaðssetning
Vegna aukins fjölda verkefna leitar The Engine að tveimur
sérfræðingum í markaðssetningu á netinu, með áherslu á Google.

Starfssvið \ hæfniskröfur

Menntun \ reynsla

Víðtækur skilningur á stafrænni markaðssetningu

Við sækjumst eftir fólki með starfsreynslu

og leiðum í kostuðum leitarniðurstöðum.

í netmarkaðssetningu. Háskólamenntun sem

Mikil þekking á Google umhverfinu (Analytics,

nýtist í starfi er mjög æskileg ásamt ríkum

Adwords, Tag Manager, Optimize o.fl.).

vilja til að setja sig stöðugt inn í og tileinka

Víðtæk reynsla af skipulagningu, uppsetningu

sér nýjungar á sviði netmarkaðssetningar.

og utanumhaldi á herferðum á leitarvélum s.s.

Í því felst jafnframt að enskukunnátta þarf

Google, Bing, Yahoo o.fl. Þekking á aðferðafræði

að vera mjög góð. Æskilegt er að geta sýnt

A/B-prófana ásamt færni í uppsetningu og

fram á árangur af fyrri störfum.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

framkvæmd. Færni í gagnagreiningu ásamt getu
til að varpa niðurstöðum yfir í framkvæmanlegar
aðgerðir.
Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda á netfangið
umsoknir@pipar-tbwa.is fyrir 5. ágúst 2019.

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

The Engine er hluti af Pipar\TBWA.

www.fastradningar.is

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu,
getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg
fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel
takist til.
Hafðu samband við okkur og sjáðu
hvað við getum gert fyrir þig.

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og eﬂa stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is
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Ertu að leita að sérfræðingi?
Auglýsing um veitingu framkvæmdaleyﬁs

Lagning 66 kV jarðstrengja:
Sauðárkrókslína 1 og 2

hagvangur.is

Byggðaráð Sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkti á fundi
sínum þann 24. júlí sl. umsókn Landsnets um framkvæmdaleyﬁ fyrir lagningu tveggja 66 kV jarðstrengja. Um er að ræða
Sauðárkrókslínu 2, um 23 km langan jarðstreng milli Varmahlíðar
og Sauðárkróks og Sauðárkrókslínu 1 sem er 1,2 km jarðstrengur
milli fyrirhugaðs tengivirkis við Borgarteig 10b og núverandi
tengivirkis ofan Kvistahlíðar.
Byggðarráð hefur farið yﬁr umsókn og hönnunargögn Landsnets,
samræmi framkvæmdar við skipulagsáætlanir og ákvörðun
Skipulagsstofnunar um matsskyldu. Framkvæmdin er í samræmi
við aðalskipulag Skagafjarðar, m.s.br. og ákvörðun Skipulagsstofnunar. Framkvæmdaleyﬁð er bundið skilmálum sem snúa að
verklagi og menningarminjum.
Vakin er athygli á því að niðurstaða byggðaráðs er kæranleg til
úrskurðarnefndar umhverﬁs- og auðlindamála sbr. 4. gr. laga nr.
130/2011. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar.
Sauðárkróki 26. júlí 2019
Jón Örn Berndsen skipulags- og byggingarfulltrúi

ÚTBOÐ
Fjölnota íþróttahús á Selfossi, Jarðvinna
Fyrir hönd Mannvirkja- og umhverﬁssviðs Árborgar er óskað
eftir tilboðum í framkvæmdina, Fjölnota íþróttahús á Selfossi,
jarðvinna.
Um er að ræða jarðvinnu vegna fyrirhugaðrar framkvæmdar
á fjölnota íþróttahúsi á lóð ungmennafélagsins UMFS við Engjaveg, 800 Selfoss. Um er að ræða uppgröft á svæði auk þjöppun
fyllingar. Með verkinu fylgir lagning og frágangur á jarðvatnslögnum, frárennsli og aðveitulögnum fyrir neysluvatn og hita
sem liggja undir fyrirhuguðum undirstöðum íþróttahúss.
Jarðvinnu er skipt niður í áfanga og er gert ráð fyrir eftirfarandi
dagsetningum fyrir skil á hverjum áfanga fyrir sig:
Áfangi 1: Áfanga skal lokið fyrir 15.11.2019 þannig að byggingarverktaki geti haﬁst handa við að slá upp mótum og steypa
undirstöður.
Áfangi 2: Áfanga skal lokið fyrir 15.1.2020.

TILLAGA AÐ BREYTINGUM Á
SVÆÐISSKIPULAGI SUÐURNESJA 2008-2024
Svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja auglýsir tillögu
að breytingu á Svæðisskipulagi Suðurnesja 2008-2024
ásamt umhverfisskýrslu í samræmi við 27. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um
umhverfismat áætlana nr. 105/2006.
Breytingartillagan felur í sér eftirfarandi:
- Breytta afmörkun á vatnsverndarsvæði í Reykjanesbæ.
- Uppfærð flugbrautarkerfi Keflavíkurflugvallar.
- Uppfærð vatnsverndarkort fyrir Suðurnesin.
Breytingartillagan ásamt umhverfisskýrslu og
vatnsverndarkorti fyrir Suðurnesin verður aðgengileg,
frá 29. júlí til og með 16. september 2019, á
heimasíðum Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum
(https://sss.is/blog/svaedisskipulag/) sem og allra
sveitarfélaga og aðila sem eiga aðild að nefndinni.

Áfangi 3: Áfanga skal lokið fyrir 20.5.2020.
Áfangi 4: Áfanga skal lokið fyrir 15.7.2020 þannig að unnt sé að
gera hlé á framkvæmdum á meðan unglingalandsmóti UMFÍ fer
fram.
Áætluð verklok eru 1.8.2021 þegar verktaki afhendir bygginguna
til notkunar.
Nokkrar magntölur:
- Gröftur á jarðvegsmönum:
- Uppgröftur:
- Gröftur fyrir lögnum:
- Fyllingar:
- Vökvunarkerﬁ (lagnir):
- Frárennslislagnir ( í jörðu):

4.150 m³
14.400 m3
860 lm
14600 m3
140 m
950 m

Gert er ráð fyrir að hægt verði að nýta eitthvað af uppgröfnu
efni á svæðinu sem fyllingarefni.

Breytingartillagan verður á ofangreindu tímabili
jafnframt til sýnis á skrifstofu sambandsins, Skógarbraut 945, 262 Reykjanesbæ og á skrifstofum
Reykjanesbæjar, Grindavíkurbæjar, Sveitarfélagsins
Voga og Suðurnesjabæjar. Einnig verður breytingartillagan til sýnis hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b
í Reykjavík, á kynningartímanum.

Útboðsgögn verða afhent með rafrænum hætti frá og með
29.7.2019. Senda skal ósk um gögn á tölvupóstfang
verkis.selfoss@verkis.is með nafni fyrirtækis, heimilisfangi
og síma.

Skriflegar ábendingar og athugasemdir við tillöguna
skal senda til skrifstofu SSS, eða á netfangið
sss@sss.is, eigi síðar en 16. september 2019.

Tilboðum skal skila inn til Ráðhúss Árborgar, Austurvegi 2, 800
fyrir kl. 11:00, 16. september 2019, en þá verða þau opnuð að
viðstöddum fulltrúum verkkaupa og þeim bjóðendum sem
þess óska.

Kynningarfundur verður haldinn 6. ágúst kl. 14:00 á
fyrirhuguðum byggingarstað.

ÚTBOÐ
Fjölnota íþróttahús á Selfossi, Byggingarvinna
Fyrir hönd Mannvirkja- og umhverﬁssviðs Árborgar er óskað
eftir tilboðum í framkvæmdina, Fjölnota íþróttahús á Selfossi,
Byggingarvinna.
Verkið felur í sér reisingu á fjölnota íþróttahúsi á íþróttasvæði
UMFS, Engjavegi, 800 Selfoss. Húsið sem um ræðir er stálgrindarhús á steyptum undirstöðum, ﬂokkað sem hálfupphitað
hús eða 10 - 18 °C að undanskyldum fylgirýmum við hús sem
eru fulleinangruð fyrir fullupphitað hús. Aðkoma og aðstaða
vallarstarfsmanna að húsi er bæði á norður- og suðurhlið,
sem og snyrtingar, ræsting og sjúkraaðstaða. Snyrtingar eru
alls 5 í húsinu, þar af 2 með aðgengi fyrir hreyﬁhamlaða. Útveggir íþróttahúss og fylgirýmis eru klæddir með grjótfylltum
grjótgrindum úr stáli upp í 4 metra hæð. Gaﬂar íþróttahúss
eru klæddir með láréttri hvítri bárujárnsklæðningu upp í 4
metra hæð og mjólkurlituð 3-föld ylplata þar fyrir ofan. Þak er
klætt með gráum PVC þakdúk og þakkantar með sléttri hvítri
álklæðningu.
Framkvæmdatími hefst þegar verkkaupi hefur með formlegum
hætti tekið tilboði verktaka.
Áætlað er að verktaki afhendi bygginguna til notkunar þann
1.8.2021. Sjá nánari lýsingu á áfangaskiptingu verksins í útboðsgögnum.
Nokkrar magntölur:
- Mót:
- Járnbending:
- Steypa:
- Stálvirki:
- Þakfrágangur íþróttahúss:
- Grjótgrindaveggir:
- Yleiningar:

6.110 m2
130 tonn
1.150 m3
416 tonn
6.451 m2
960 m2
1.286 m2

Útboðsgögn verða afhent með rafrænum hætti frá og með
29.7.2019. Senda skal ósk um gögn á tölvupóstfang verkis.selfoss@verkis.is með nafni fyrirtækis, heimilisfangi og síma.
Kynningarfundur verður haldinn 6. ágúst kl. 14:00 á fyrirhuguðum byggingarstað.
Tilboðum skal skila til Ráðhúss Árborgar, Austurvegi 2, 800
fyrir kl. 11:00, 16. september 2019, en þá verða þau opnuð að
viðstöddum fulltrúum verkkaupa og þeim bjóðendum sem þess
óska.

Samvinnunefnd um svæðisskipulag Suðurnesja
Ólafur Þór Ólafsson, formaður

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

capacent.is
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ÚTBOÐ

ÚTBOÐ

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

NÝ ÚTBOÐ Í
AUGLÝSINGU
HJÁ KÓPAVOGSBÆ

ÚTBOÐ

• Esjumelar – Fyrsti áfangi. Gatnagerð og
stofnlagnir, útboð nr. 14617

BJARKARLAND, GATNAGERÐ OG LAGNIR
1. ÁFANGI 2019

Nánari upplýsingar er að ﬁnna á
www.reykjavik.is/utbod

Fyrir hönd Árborgar er óskað eftir tilboðum í verkið:
Bjarkarland, gatnagerð og lagnir 1. áfangi 2019

Innkaupadeild

• Vetrarþjónusta göngu- og hjólaleiða
2019-2022. Helstu vegalengdir:
Svæði A – 31 km
Svæði 1 – 10 km
Svæði 2 – 25 km
Svæði 3 – 23 km
Svæði 4 – 19 km

Verkið felur í sér gatnagerð og lagnavinnu í Bjarkarlandi á Selfossi, þ.e. gröft, fyllingar, burðarlög og malbikun gatna og stíga,
lagningu stofnlagna og heimæða fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu,
rafveitu og fjarskiptalagna og götulýsingu.
Helstu magntölur eru:
- Gröftur
- Fyllingar
- Styrktar- og burðarlag
- Malbik
- Frárennslislagnir
- Vatnslagnir
- Hitaveitulagnir
- Fjarskiptalagnir
- Götuljósastólpar

Samstæða
Orkuveitu Reykjavíkur

58.100 m³
65.000 m³
33.000 m³
22.900 m²
4.000 m
2.600 m
2.300 m
7.900 m
150 stk.

• Vetrarþjónusta stofnleiða 2019-2022.
Helstu vegalengdir:
Útkallsﬂokkur 1 – 57 km
Útkallsﬂokkur 2 – 36 km
Nánari upplýsingar á www.utbodsvefur.is
sem er sameiginlegur auglýsingavettvangur
opinberra útboða.
Ósk um útboðsgögn skal senda á póstfangið
utbod@kopavogur.is

Verkið er áfangaskipt þar sem 500 m af götu og botnlöngum skal
skilað ómalbikuðu 15. mars 2020. Heildarverklok eru 1. júlí 2021.

Allar auglýsingar vegna
innkaupaferla eru birtar á

Útboðsgögn verða afhent rafrænt frá og með 30. júlí 2019. Senda
skal ósk um gögn á tölvupóstfang verkis@verkis.is með verkefnisheiti, nafni fyrirtækis, heimilisfangi og síma.

utbodsvefur.is

kopavogur.is

Tilboðum skal skila til Verkís hf., Austurvegi 10, 800 Selfossi fyrir
kl. 11:00, 28. ágúst 2019, en þá verða þau opnuð að viðstöddum
fulltrúa verkkaupa og þeim bjóðendum sem þess óska.

Utbodsvefur.is er sameiginlegur
auglýsingavettvangur opinberra
útboða þar sem birtar eru
auglýsingar og/eða tilkynningar
um fyrirhuguð innkaup.

ÚTBOÐ
Ofanﬂóðavarnir Patreksﬁrði –
Urðir, Hólar og Mýrar
ÚTBOÐ NR. 21039
Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Vesturbyggðar og
Ofanﬂóðasjóðs, óskar eftir tilboðum í verkið: Ofanﬂóðavarnir
Patreksﬁrði – Urðir, Hólar og Mýrar. Verkið skal framkvæma
í samræmi við útboðsgögn eins og þeim er lýst í grein „0.3.1
Útboðsgögn“.

Styrkir frá NATA

Verkið felst í gerð snjóﬂóðavarnargarða ofan við byggðina
á Patreksﬁrði. Í verkinu felst einnig ﬂutningur trjágróðurs,
mótun yﬁrborðs skeringa ﬂóðmegin við garða, gerð vinnuvega,
varanlegra slóða, gangstíga og tröppustíga og áningarstaða,
gerð drenskurða, táskurða og lagning ræsa, formun vatnsfarvega, jöfnun yﬁrborðs og frágangur og ﬂeira. Þá felst einnig
í verkinu að færa hitaveitulögn Orkubús Vestfjarða (OV),
vatnslögn sveitarfélagsins og strengi í eigu OV og Mílu.

Samstarf Íslands, Grænlands og Færeyja á sviði ferðamála
TIL VERKEFNA Í FERÐAÞJÓNUSTU

TIL KYNNIS- OG NÁMSFERÐA

Allir sem starfa að eflingu ferðaþjónustu í
samstarfi landanna þriggja geta sótt um styrki
til samstarfsverkefna á eftirfarandi sviðum
ferðaþjónustu:

Um er að ræða ferðastyrki til þeirra sem vinna
að samstarfsverkefnum sem varða tvö af
löndunum þremur hið minnsta. Hámarksstyrkur
á hvern einstakling er 1.000 danskar krónur
vegna ferða milli Íslands og Grænlands annars
vegar og Íslands og Færeyja hins vegar. Ekki eru
veittir styrkir vegna gistingar og uppihalds.

· Til nýsköpunar- og vöruþróunarverkefna
· Til sameiginlegra markaðssetningarverkefna
· Til þekkingarheimsókna og miðlunar
gagnkvæmrar reynslu milli ferðaþjónustuaðila
· Til gæða- og umhverfismála innan
ferðaþjónustunnar
Hámarksstyrkur til verkefnis er 100 þúsund
danskar krónur, eða að hámarki 50%
kostnaðaráætlunar.

Helstu magntölur:
Gerð tá- og drenskurða
1.300 m
Mótun lækjarfarvega
1.700 m
Vegræsi
10 stk.
Losun klappar
10.000 m3
Fyllingar
280.000 m3
Uppsetning styrkingarkerﬁs
10.600 m2
Jöfnun yﬁrborðs
100.000 m2
Þökulögn
5.000 m2
Hellulögn
200 m2
Grjóthleðslur
350 m2
Gerð göngustíga og vegslóða
4.600 m
Lagning hitaveitu
270 m

Sækja má um styrk til kynnis- og námsferða
eftirtaldra:
·
·
·
·

Skóla
Íþróttahópa
Tónlistarhópa
Annars menningarsamstarfs

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 1. desember 2023.
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NATA er samstarfssamningur ferðamálaráðuneyta í Færeyjum, á Grænlandi og
á Íslandi. Markmið samningsins er að auka skilvirkni í samstarfi aðila er sinna
ferðamálum í Færeyjum, á Grænlandi og á Íslandi með því að styrkja, samhæfa og
tryggja framboð samvinnuverkefna aðildarlandanna á þeim sviðum ferðamála þar
sem þau eiga einkum sameiginlegra hagsmuna að gæta.

www.sansir.fo
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www.nata.is͘&ƌĞŬĂƌŝƵƉƉůǉƐŝŶŐĂƌǀĞŝƟƌŝƌŝƚĂ:ŽŚĂŶƐĞŶŚũĄEdͲnata@industry.fo

Nánari upplýsingar og útboðsgögn verða aðgengileg í rafræna
útboðskerﬁnu TendSign, á vefslóðinni https://tendsign.is/, frá
og með mánudeginum 29. júlí. Ekki verður haldinn hefðbundinn
opnunarfundur. Tilboðum skal skilað rafrænt í útboðskerﬁnu
fyrir kl. 14:00, 27. ágúst 2019.
Fyrirspurnarfrestur er til 19. ágúst 2019
Skilafrestur tilboða (rafrænt í gegnum TendSign) fyrir kl. 14:00,
27. ágúst 2019
Opnun tilboða (rafrænt) 27. ágúst kl. 14:10.
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

Biuro nieruchomości Stakfell działające
prężnie od 1984 roku jest do Twoich usług.
Oferujemy między innymi:
- Polskojęzyczne doradctwo
- Darmową wycenę Twojej własności
- dziesiątki nieruchomości na liście sprzedaży
- Pomoc w znalezieniu wymarzonego lokum
- Rzetelną asystę prawników i specjalistów
Bliższych informacji w j.polskim udziela
Sara María, szef do spraw ﬁnansów
pod numerem telefonu: 697-5524 bądź
sara@stakfell.is Zapraszamy serdecznie!

Við bjóðum upp á þjónustu á pólsku
GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI
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Atvinnuhúsnæði til leigu

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is
Atvinnuh. við Völuteig 31 í Mosfellsbæ.
Húsið er 1.965 fm og stendur á stórri
afgirtri og aðgangsstýrðri malbikaðri
lóð.
Frábær staðsetning á höfuðborgarsv.
Stór iðnaðarsalur með mikilli lofthæð
og góðu aðgengi um innkeyrsluhurðir
en einnig er skrifstofu /starfsmannaaðstaða í húsinu.
Möguleikar á að hólfa húsið niður í
minni einingar.
Möguleiki er að leigja með glæsilegt
sýningar-/ skrifstofurými í aðliggjandi húsi.
Húsið er laust strax.

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?
Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

Nánari upplýsingar veitir:

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

Job.is

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Ritarar, gjaldkerar,
þjónustufulltrúar

hagvangur.is

Sunnusmári 16 – 22

www.201.is

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 28.júlí kl.16:00-16:30

FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ
Nánari upplýsingar veita:

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232
thorhallurb@miklaborg.is

Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson
lögg. fasteignasali
899 1178
atli@miklaborg.is
Sími:

Friðrik Þ. Stefánsson

hdl. og aðst. fasteignasala
Sími: 616

1313
fridrik@miklaborg.is

Með þér alla leið

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000
thorunn@miklaborg.is

Glæsilegar íbúðir í tveimur 6 hæða fjölbýlishúsum m. lyftu við
Sunnusmára 16-18 og 20-22. Alls er um að ræða 76 fjölbreyttar
íbúðir, 2ja 3ja og 4ra herbergja. Íbúðirnar eru í hagkvæmum
stærðum allt frá 44 fm upp í 125 fm og allt þar á milli.
Flestum íbúðum fylgir stæði í bílgeymslu með hleðslustæði.
Íbúðirnar eru staðsettar í nýjasta hluta Smárans í Kópavogi
sem er nútímalegt og afar vel skipulagt borgarhverˋ þaðan
sem stutt er í þjónustu og verslanir
Íbúðum er skilað fullbúnum

Verð frá:

35,9 milljónir

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Stofnað

1983
Sími 520 7500
Kristján Baldursson
hdl. löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

BÚGARÐURINN BYGGÐARHORN 40 VIÐ SELFOSS
Glæsilegur fullbúinn búgarður/jörð/nýbýli
samtals ca 1.100 fm þar af er stórglæsilegt nýlegt einbýli á einni hæð, gestahús
og nýleg útihús, m.a. hesthús,
reiðskemma, vélageymsla oﬂ.
Landið er 4 hektarar. Heitt vatn.

Jóna Benný
Kristjánsdóttir
Lögmaður. Löggiltur
fasteigna-, fyrirtækja- og
skipasali. S: 869-8650

Heppuvegur 6, Hornaﬁrði

Frábær staðsetning, þ.e. aðeins nokkrir
km frá Selfoss.
Möguleiki er að kaupa allt að
35 hektara til viðbótar.
(Fleiri myndir á netinu)

Tilboð óskast
Eignin er 3.355,6 m2 og þar hefur fram að þessu verið rekið sláturhús svo öll tæki til þess
háttar reksturs eru því til staðar en húsið getur bæði selst með eða án þess útbúnaðar.
Eignin er á frábærum stað á Höfn og býður upp á mikla möguleika.
Nánari upplýsingar veitir Jóna Benný Kristjánsdóttir löggiltur fasteignasali í síma
869-8650, jona@trausti.is. Tilboð óskast.

Nánari uppl. gefur Helgi Jón Harðarson sölustj. s. 893-2233 eða helgi@hraunhamar.is

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík
Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
f y r i r tæ k i l a n d s i n s u m
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

Til hvers að auglýsa ?
Ráðgjafar okkar búa

Við mönnum
stöðuna

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

www.stra.is
Með starf

capacent.is

fyrir þig

AKRANES - AKRALUNDUR 15 – 19
s
Aðein
2 hús
eftir!

- FRÁBÆRT VERÐ
VERÐ
AÐEINS
42.700.000
KR.

- Seljandi er tilbúinn að skoða skipti og rúman greiðslufrest.
- Seljandi getur veitt seljandalán fyrir hluta kaupverðs.
- Húsin eru til afhendingar strax!
Nú er tækifærið til að eignast rúmgott sérbýli á einni hæð á mjög hagstæðu verðivaxtalækkun! - sumar og sól framundan.
• Húsin eru á einni hæð, stærð 183,6 fm. 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi.
• Þeim er skilað fullbúnum að utan og rúmlega fokheldum að innan, byggingarstig 4 skv. ÍST 51.
• Auk þess er búið að einangra útveggi og þak, leggja gólfhitalögn og fullklára húsin að utan.
• Til viðbótar við byggingarstig 4 eru útveggir og loft einangruð, rakarvarnarlag og lagnagrind
sett á alla útveggi og loft.
• Húsin eru klædd að utan með Cembrit ﬂísum.
• Bílskúrshurð er stálfellihurð með opnara.
• Á milli íbúðar og bílskúrs er eldvarnarhurð, aðrar hurðir og gluggar úr álklæddu timbri.

GLÆSILEG

RAÐHÚS

!

42.700.000 KR.

Þriðjudaginn 30. júlí. Kl. 17:30 til 18:00

OPIÐ
HÚS

Snorri frá Valhöll verður á staðnum. Sími: 895 2115
snorri@valholl.is

Mánudaginn 29. júlí. Kl. 17:00 til 18:00
Hákon Svavarsson frá Valfell verður á staðnum.
Sími: 898 9396. hakon@valfell.is
Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali

S í ð a n

1 9 9 5

Ingólfur Gissurarson, fasteignasali

520 9595

Áb. Sigurður G unnla ugsson löggiltur fa stei g n as al i

F a s t ei g n a s a l an T O R G

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

820 2222 898 6106

Suðurhús 13

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garð abær

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

Jóhanna Kristín Árni Ólafur
Fasteignasali
Fasteignasali

Berglind
Fasteignasali

898 3326

694 4700

837 8889

694 4000 848 7099

112 Reykjavík

893 4416

125.000.000

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jón Gunnar
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Lilja
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Sölufulltrúi

Garðar
Fasteignasali

780 2700

699 4610

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

663 0464

846 4960

844 6516

899 8811

Norðurbakki 5a

220 Hafnarﬁrði

49.900.000

112 Reykjavík

35.200.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 17.30-18.00
Herbergi: 3

Goðaborgir 8

Herbergi: 2

Stærð: 104,4 m2

Stærð: 67,0 m2

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð með stæði í bílageymslu í vönduðu
lyftuhúsi í Bryggjuhverﬁnu í miðbæ Hafnarfjarðar. Allar innréttingar og efnisval er samræmt
og gólfefni er ﬂísar og hnotulitað pl.parket. Þvottaherbergi er innan íbúðar og bæði baðkar
og sturtukleﬁ á baðherbergi. Örstutt er í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir við sjóinn.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Falleg og rúmgóð 2ja herb. íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum. Einstakt
útsýni til sjávar frá eldhúsi. Svalir í austur frá stofu. Búið er að endurnýja gólfefni
í herb., stofu og eldhúsi. Endurnýjaðar hvítar innihurðir. Sérmerkt bílastæði.
Sérgeymsla í sameign ásamt hjóla-og vagnageymslu.
Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Miðleiti 1

Hæðargarður 34

49.900.000

103 Reykjavík

108 Reykjavík

44.900.000

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222
Herbergi: 7

Stærð: 350,2 m2

Glæsilegt og vandað einbýlishús með tvöföldum bílskúr á besta
stað í Húsahverﬁ. Húsið er á jaðarlóð með frábæru útsýni og
óbyggt svæði er við bakhlið hússins. Svefnherbergi eru 4 og þar
af er hjónasvíta með fataherbergi og baðherbergi. Saunakleﬁ er
innaf aðalbaðherbergi. Aðkoman er falleg með hellulögðu stóru
bílaplani fallegri lýsingu og gróðri. Frábær staðsetning þar sem
skóli, leikskóli, íþróttaaðstaða, sundlaug og falleg náttúra er allt í
göngufæri.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Drekavellir 24 A

221 Hafnarﬁrði

52.900.000

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 31. júlí kl. 17:00 – 18:00
Herbergi: 5

*Sérinngangur* Innaf forstofu er geymslurými með glugga, hægt að nýta sem
vinnuherb. Tvö svefnherbergi. Stofa með útgengi út á verönd með afgirtum garði
að hluta af sameiginl.garði. Eldhús með borðkrók við glugga. Baðherbergi með
glugga, baðkar. Sameiginlegt þvottahús með sértengli. Búið er að endurnýja
skólplagnir. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Vogatunga 86

Kleppsvegur 28,

Herbergi: 4

Björt og rúmgóð 5 herbergja íbúð á efstu hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi á eftirsóttum
stað í Hafnarﬁrði. Íbúðin er vel skipulögð með hita í gólﬁ, suður svölum og búin vönduðum
innréttingum og gólfefnum. Íbúðin sjálf skiptist í forstofu, eldhús, stofu, baðherbergi,
þvottahús, geymslu og fjögur svefnherbergi. Stutt er í skóla, leikskóla og almenna þjónustu.
Uppl. veitir Ragnar aðstoðarmaður fasteignarsala í gsm: 844 6516

800 Selfoss

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 19:00-19:30

Herbergi: 3 Stærð: 126,6 m2
Falleg og mjög rúmgóð 3.herb.íbúð á þriðju hæð og stæði í lokaðri bílageymslu í
góðu lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað í borginni. Eignin er skráð 126,6fm og þar
af er stæði í bílageymslu skráð 24,9fm. Eldhús og stofa samliggjandi, tvö rúmgóð
svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla
þjónustu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222
270 Mosfellsbær

69.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júlí kl. 17:30 – 18:00

Stærð: 132,8 m2

Berghólar 21

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222

44.900.000

Herbergi: 4

Fallegt 4 herbergja raðhús á einni hæð við Vogatungu í Mosfellsbæ. Íbúðin sjálf
er 137,4 m2, bílskúr er 23,3 m2 og samtals er því eignin 160,7 m2. Húsið skiptist
í þrjú svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, tvö baðherbergi, þvottahús og
bílskúr með góðu geymslulofti. Stór sólpallur er við eignina með heitum potti og
geymslum. Upplýsingar veitir Haﬂiði fasteignasali í gsm: 846 4960

108 Reykjavík

58.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júlí 18:00 – 18:30

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí 17:30 – 18:00

Stærð: 145,3 m2

Stærð: 109,3 m2

Fallegt og vel skipulagt 4ra herbergja raðhús á einni hæð ásamt bílskúr. Innangengt er í skúrinn. Stofa er rúmgóð og tengist eldhúsi í opnu rými, útgengi á
stóran timbursólpall með skjólveggjum og heitum potti, fallega gróinn garður.
Eldhús með vandaðri innréttingu, baðherbergi með sturtu og baðkari, svefnherbergi eru 3 öll rúmgóð. Uppl. veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Fallegt og mikið endurnýjað raðhús á 3 hæðum ásamt sérmerktu stæði á bílaplani. Á
aðalhæð er forstofa, eldhús með vandaðri innréttingu og stofa með útgengi í garðinn, á
efri hæð eru 2 svefnherbergi, ﬂísalagt baðherbergi og sjónvarpsstofa, í kjallara eru tvö
svefnherbergi, ﬂísalagt baðherbergi og þvottahús. Húsið stendur efst í götu neðan við
Réttarholtsskóla. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Hraunbær 138

110 Reykjavík

36.900.000

Naustabryggja 57

110 Reykjavík

Stærð: 81,8 m2

íb. 203

105 Rvk

41.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 17:30-18:00

Stærð: 160,7 m2

Ásgarður 63

Herbergi: 3

Stærð: 96,5 m2

LAUS VIÐ KAUPSAMNING: RÚMGÓÐ OG VEL SKIPULÖGÐ 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ
Á 2. HÆÐ. BAKHLIÐ HÚSSINS ÁLKLÆDD AÐ UTAN. Íbúðin skiptist í rúmgott hol,
eldhús og stofu með útgengi út á svalir og svefnherbergisálmu með 3 svefnherbergjum
og baðherbergi m/baðkari. Parket á gólfum nema í eldhúsi og á baðherbergi. 4,4 fm.
sérgeymsla í kjallara. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

Starhagi 10

107 Reykjavík

76.900.000

47.900.000

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 30. júlí kl: 17:30 -18:00
Stærð: 129,3 m2

Glæsileg 105,2fm 5 herbergja miðhæð ásamt 24,1fm bílskúr,
samtals: 129,3fm.
Eignin er mikið endurnýjuð. Tvennar svalir.
OPIÐ HÚS mánudaginn 29. júlí kl. 18:30 – 19:00

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S.820-2222

Stærð: 94,5 m2

Herbergi: 4

Mjög góð 4 herbergja endaíbúð á jarðhæð. Íbúðin skiptist í forstofuhol með
fataskáp, eldhús með ljósri viðarinnréttingu og borðkrók, rúmgóða stofu og
borðstofu með útgengi á v-svalir 3 svefnherbergi og ﬂísalagt baðherbergi með
góðri innréttingu. Húsið lítur vel út og nýlega farið í gegnum endurbætur, sameign
er snyrtileg. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Sjarmerandi og falleg 4ra herb útsýnisíbúð í góðu lyftuhúsi í Bryggjuhverﬁ Reykjavíkur.
Íbúðin er á 3ju hæð,björt og falleg með gólfsíðum gluggum, mikilli lofthæð að hluta, 3
góðum svefnherb, þvottahúsi innan íbúðar og samliggjandi stofu og eldhúsi. Góð staðsetning þar sem örstutt er í fallegar gönguleiðir við voginn og frábært útsýni frá íbúð m.a að
smábátahöfninni. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Stærð: 110,5 m2

Eignin skiptist í: forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, 3 herbergi,
baðherbergi, geymslu og bílskúr sem búið er að breyta í íbúð.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700
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Fyrirtækið er stolt af að bjóða upp á EVBox hleðslutæki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hleðslustöðvarnar eru búnar til
úr polycarbonate og eru 100%
endurvinnanlegar. Hleðslustöðvar
þeirra hlóðu samanlagt um 900
milljón kílómetra árið sem þýðir
að komið er í veg fyrir losun um
18.450 tonna af útblæstri koltvísýrings árlega . EVBox rekur alla
starfsemi sína á grænni orku.
Fyrirtækið flokkar allan úrgang,
prentar eins lítið og hægt er og
innan skamms mun það nýta
sólarorku í störfum sínum.

Fyrir fjölbýlishús og fyrirtæki
„Við hjá Bílahleðslunni erum stolt
af að geta boðið Íslendingum upp á
EVBox hleðslutækin. En þau bjóða
upp á allt að 350kw hleðslu. Við
bjóðum upp á lausnir fyrir bæði
fjölbýlishús og fyrirtæki. Hvort
sem fólk er með bílakjallara, sérmerkt stæði á bílaplani eða bara
bílaplan viljum við að auðvelt sé
fyrir alla að hlaða heima,“ segir
Magnús. „EVBox er með fullkomna álagsstýringu til þess að
rafmagnið í húsinu fari ekki yfir
það sem er í boði.“
Bílahleðslan býður upp á tvenns
konar hleðslustöðvar fyrir fjölbýlishús. Elvi og BusinessLine.
Elvi hentar fyrir alla bílakjallara
og merkt bílastæði á bílaplani þar
sem hver og einn hefur aðgang að
sinni hleðslustöð. BusinessLine
hleðslustöðin er fullkomin fyrir
bílaplön sem eru ekki með merkt
stæði. Allir íbúar geta hlaðið

Það er mikilvægt að stinga ekki rafbílum í samband í venjulega innstungu.
Þessi tengill er 13 amper. Það kviknaði í honum eftir að hann var notaður
við hleðslu rafbíls. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

bílana sína og auk þess geta íbúar
opnað stöðina fyrir gestum.
BusinessLine hentar einnig vel
fyrir fyrirtæki en að auki býður
Bílahleðslan upp á PublicLine og
DC-hraðhleðslustöð fyrir fyrirtæki. PublicLine stöðvarnar geta
hlaðið tvo bíla samtímis og eru
útbúnar með kortalesara. DChraðhleðslustöðvarnar geta hlaðið
þrjá bíla samtímis. Þær geta hlaðið
allt að 125 km á 30 mínútum
miðað við 50kw stöð og upp í 400
km á 15 mínútum með 350kw
stöð.
Carl Jónas Árnason, verkefnastjóri hjá Bílahleðslunni, segir
mikilvægt að fólk hlaði bílana
sína rétt. „Mannvirkjastofnun gaf
nýlega út bækling þar sem hún tilgreinir fjórar hleðsluaðferðir. Þar
er talað um hleðsluaðferð 2, þar
sem bílnum er stungið í samband
við venjulegan tengil í heimahúsi.
Það er varað við að gera það þar
sem slíkir tenglar henta ekki til
hleðslu rafbíla nema í takmarkaðan tíma. Það hefur kviknað í
tenglum og húsum út af rangri
hleðsluaðferð.“
Carl tekur fram að eina rétta
aðferðin við að hlaða rafbíla sé
það sem Mannvirkjastofnum
kallar hleðsluaðferð 3. Þá er notuð
hleðslustöð við að hlaða bílana
sem er fasttengd raflögn.

Hver með sína stöð

EVBox hleðslutækin bjóða upp á allt að 350kw hleðslu. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Magnús segir að við uppsetningu
hleðslulausna fyrir húsfélög þurfi
að fást samþykki fyrir aðgerðunum. Húsfélög þurfa að geta
boðið upp á þann möguleika að
fólk geti hlaðið bílana sína heima
en á sama tíma eru ekki allir sem

Auk þess að bjóða
upp á hleðslulausnir fyrir fjölbýlishús og
fyrirtæki rekur Bílahleðslan nokkrar sjálfstæðar hleðslustöðvar
og stefnan er að fjölga
þeim.

þurfa að nota hleðslustöðvarnar.
„Við erum með góða lausn á þessu.
Við komum á staðinn og útbúum
allar lagnir í bílakjallaranum eða
á bílaplaninu og setjum upp töflu
og tengjum hana. Þá er húsfélagið
búið að uppfylla sínar skyldur og
gera þeim íbúum sem þess þurfa
mögulegt að hlaða rafbílana sína.
Þeir íbúar sem nota rafbíl borga
svo sjálfir fyrir lögn að sínu stæði
og kaupa hleðslustöð. Þannig er
enginn neyddur til að borga fyrir
stöð sem ekki er notuð.“
Auk þess að bjóða upp á hleðslulausnir fyrir fjölbýlishús og fyrirtæki rekur Bílahleðslan nokkrar
sjálfstæðar hleðslustöðvar og
stefnan er að fjölga þeim. „Við
erum nýbúin að gera samstarfssamning við Orku heimilanna um
að nota rafmagn frá þeim. Bæði
eru þeir ódýrastir á markaðnum
og notast við 100% græna orku,
sem okkur finnst mjög mikilvægt.
Eins erum við búin að kaupa fimm
glænýja hreina rafmagnsbíla
fyrir fyrirtækið frá BL sem keyra
á hreinni orku,“ segir Magnús að
lokum.
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Rafmögnuð stemming í New York
Hann þótti rafmagnaður, kappaksturinn Formúla E, sem fram fór í New York á dögunum.
Þar kepptu einungis rafknúnir kappakstursbílar. Kappaksturinn þótti óvenju hljóðlátur.

H

vað þýðir Formúla E? E
stendur fyrir electric car eða
rafmagnsbíll. Í keppninni
mátti meðal annars sjá Audi, BMW,
Jagúar, Mercedes-Benz, Mahindra,
NIO, Nissan og Porsche. Hver
bíll er að verðmæti um milljón
dollarar sem gerir yfir hundrað
milljónir íslenskra króna. Mikil
tækni liggur í hönnun hvers bíls
enda notfæra bílaframleiðendur
sér kappakstursbílana til að þróa
enn frekar tæknina fyrir venjulega
fólksrafbíla. Með því að fylgjast
með Formúlu E er hægt að sjá hver
framtíðin verður í rafbílum. Þannig
er kappaksturinn notaður til að
prófa og þróa rafbílatækni. Bílarnir
geta náð 240 km hraða. Þeir komast
upp í hundrað kílómetra hraða á
einungis þremur sekúndum.
Gestir sem fylgdust með í Brooklyn gátu virt fyrir sér keppnisherma, séð rafknúin farartæki í
návígi og spjallað við keppendur.
Ellefu bílar kepptu og hver þeirra
hafði tvo bílstjóra.
Á undanförnum árum hafa sérfræðingar frá bílaframleiðendum
komið á kappaksturinn enda er
þetta eina Formúlu E keppnin í
Bandaríkjunum.
Tilkynnt var að á næsta ári verði
Formúla E í London, ekki í New
York eins og undanfarin tvö ár.

Mikill spenningur var meðal áhorfenda Formúlu E enda keppnin á margan hátt sérstök. Eingöngu rafbílar keppa í þessari Formúlu.

Flottur BMW
sem gekk vel í
keppninni.

FREMSTIR Í LAUSNUM
FYRIR FJÖLBÝLI!
Allar lausnir á einum stað
•
•
•
•
•

RÁÐGJÖF
UPPSETNING
AÐGANGSSTÝRINGAR
GREIÐSLUMIÐLUN
VÖKTUN

VELKOMIN Í NÝJA VERSLUN
OKKAR Í SKEIFUNNI 19

Rafkappakstursbíll er öflugur og býr yfir
mikilli tækni
sem fólksbílar
framtíðarinnar
geta grætt á.
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Íslenskar hleðslustöðvar
fyrir íslenskt veðurfar
Faradice hleðslulausnir er eina fyrirtækið á Íslandi sem sérhæfir sig í framleiðslu og sölu á
hleðslulausnum fyrir rafbíla. Faradice var upphaflega stofnað í bílskúr en býður í dag upp á
alíslenskar hleðslulausnir fyrir heimili, fjölbýli, fyrirtæki og stofnanir sem vekja athygli.

Þ

að er Ragnar Þór Valdimarsson, rafmagnsverkfræðingur
og hugbúnaðarsérfræðingur,
sem fékk fyrst hugmyndina, eða
öllu heldur bjó hann til fyrstu
hleðslustöðina fyrir rúmum
fjórum árum eftir að hann fjárfesti
í rafbíl.
„Mig langaði að prófa að smíða
hleðslubúnað. Fór á netið, náði
mér í teikningar og fékk stöðina
til að virka. Hugmyndin var ekki
að stofna fyrirtæki í kringum
þetta en margir vinir og ættingjar
höfðu samband við mig þegar þeir
eignuðust rafbíla. Á þessum tíma
var mikil vitundarvakning hjá
fólki í sambandi við vistvæna bíla.
Áður en ég vissi af var ég búinn
að smíða 10 eða 12 stöðvar,“ segir
Ragnar Þór.

Spennandi vöruþróun
„Mér fannst þetta spennandi og
hugsaði með mér að annaðhvort
gerði ég eitthvað í þessu eða hætti
alfarið. Ég fékk David Sandahl
iðnhönnuð í lið mér og hann hannaði stöðina, því ég vildi hafa þær
flottar. Við ákváðum að stofna
Faradice og fyrirtækið hefur vaxið
ört með auknum áhuga á rafbílum. Við eyddum töluverðum
tíma í vöruþróun og lögðum mikla
áherslu á að gera vandaða vöru
sem virkar sérstaklega vel við erfið
skilyrði. Eftir því sem tíminn leið
bættust fleiri í hópinn, nú erum
við sex hluthafar. Eftirspurnin
óx hratt og við gátum ekki annað
eftirspurn um tíma, því fengum
við Örtækni í lið með okkur. Það
var góð ákvörðun, því Örtækni
hefur gríðarlega reynslu og þekkingu á þessu sviði. Við erum stoltir
af því að vera með alíslenskar
hleðslustöðvar og hversu ánægt
fólk er með þær,“ útskýrir Ragnar
Þór.

Þolir misjafnt veðurfar
Gunnar Hansson leikari er framkvæmdastjóri Faradice og hefur
starfað þar frá árinu 2017. Gunnar
er mikill áhugamaður um rafbíla
og heyrði af því sem Ragnar hafði
verið að gera fyrir tilviljun. „Við
fórum á mikið flug þegar við hittumst,“ segir hann. „Ég þurfti ekki
að hugsa mig um þegar Ragnar
bauð mér að vera með. Ég varð
strax heillaður af stöðvunum og
árangrinum sem þeir voru búnir
að ná. Þetta eru mjög flottar
íslenskar stöðvar, framleiddar og
þróaðar fyrir íslenskar aðstæður
og veðurfar. Mér þótti þetta stórkostlegt,“ segir Gunnar. „Þar sem
veðurfar á Íslandi er óútreiknanlegt eru stöðvarnar framleiddar
með það í huga. Hér geta orðið
örar hitabreytingar í báðar áttir
og erfið veður sem okkar stöðvar
þola vel,“ segir Gunnar. Ragnar
bendir á að stöðvarnar séu meðal
annars á mjög erfiðum stöðum
eins og við virkjanir. „Allar vörur
sem við notum eru fyrsta flokks
og frágangurinn pottþéttur.
Stöðvarnar þola mjög mikinn hita
og eru rakavarðar sem skiptir öllu
máli til að þær virki sem best,“
segir Ragnar og Gunnar bætir við
að hleðslustöðvarnar hafa vakið
athygli víða um heim. „Við erum
þó ekki farnir að flytja þær út enn
sem komið er.“

Faradice fyrir utan vinnustað. Mjög
handhæg og þægileg lausn.

Ragnar Þór Valdimarsson og Gunnar Hansson við Faradice hleðslustöðvar í bílastæðahúsi. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hleðslutækin eru nett og skemmtilega hönnuð. Þau eru afar einföld í
notkun. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fjölbýlishúsakerfin geta
verið mjög
flókin þar sem
þarf að hlaða
marga bíla í
einu. Faradice
er með gríðarlega gott kerfi
sem les álag
í húsinu og
reiknar út hvað
þær mega nota.
Hægt er að setja upp hleðslustöðvar sem henta hverju
og einu fyrirtæki með lógói eða sérmerkingum.

Þetta eru mjög
flottar íslenskar
stöðvar, framleiddar og
þróaðar fyrir íslenskar
aðstæður og veðurfar.
Algjörlega stórkostlegt.
Gunnar Hansson

Fyrir einstaklinga, fyrirtæki
og fjölbýlishús
Hleðslustöðvarnar eru hentugar
fyrir einstaklinga, fyrirtæki og
fjölbýlishús. Þær eru einfaldar í
notkun. „Það þarf bara að stinga
bílnum í samband. Við erum
sömuleiðis að selja fyrirtækjum
flóknari og stærri stöðvar og
getum aðlagað okkur að óskum
viðskiptavinarins þar sem hugbúnaðurinn sem stýrir stöðvunum
er líka framleiddur af okkur. Við
getum læst stöðvunum þannig að
einungis viðskiptavinir og/eða
starfsfólk geti nýtt sér þær. Það eru
óendanlegir möguleikar í aðlögun
fyrir hvert og eitt fyrirtæki,“ upplýsir Gunnar.
„Fjölbýlishúsakerfin geta verið

Hleðslutæki eru sett upp á smekklegan hátt.

mjög flókin þar sem þarf að hlaða
marga bíla í einu. Þar erum við
með gríðarlega gott kerfi sem les
álag í húsinu og reiknar út hvað
þær mega nota á hverri stundu.
Þetta kallast álagsstýring og er
háþróað kerfi sem er mjög gott að
hafa. Kerfið heldur einnig utan um
notkun hvers og eins svo það sé á
hreinu að hver og einn borgi fyrir
sína rafmagnsnotkun.“

Öryggi og einfaldleiki
Gunnar segir að mismunandi sé
hversu langan tíma tekur að hlaða

Sveinn Einarsson að störfum hjá fyrirtækinu Örtækni.

bílinn. „Það fer allt eftir því hvaða
tegund af bíl og hversu stórt batteríið er og hversu öflugt rafmagn
notandinn getur tengt í stöðina.
Hleðslustöðvarnar okkar geta
hlaðið allt að 22kw sem er ansi
öflugt. Það er mikilvægt að fólk
er að átta sig á að það er öruggara
að vera með heimahleðslustöð en
að stinga í samband við venjulegt rafmagnstengi, auk þess sem
það er mun hraðvirkara,“ segir
hann. „Við getum bent á frábæra fagmenn sem geta sett upp
stöðvarnar. Mismunandi er hversu

auðvelt er að tengja hleðslustöð.
Við erum fyllilega samkeppnishæfir á markaðnum, bæði hvað
snertir verð og gæði. Þar fyrir utan
erum við stoltir af því að öll framleiðslan er íslensk og við eigum
góða samvinnu við góð íslensk
fyrirtæki.“
Fyrir frekari upplýsingar um Faradice hleðslustöðvar má skoða
heimasíðuna www.faradice.
is eða hafa samband í síma 571
9900.
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Brugðist við vaxandi mengun
Það er augljóst að rafbílar eru framtíðin. Stórborgir víða um heim hafa reynt að finna út hvernig
best er að stemma stigu við aukinni mengun með hertum reglum um umferð bensínbíla.
Töluverð umræða
hefur verið í gangi
um nokkurt skeið vegna
aukinnar loftmengunar
og hefur í því sambandi
komið til umræðu að
banna bensín- og dísilbifreiðar frá árinu 2040.

Í

frétt á vef Félags íslenskra bifreiðaeigenda, FÍB, segir að til
að stemma stigu við aukinni
mengun í mörgum stórborgum
Evrópu hafi verið gripið til margs
konar ráða.
Eitt þeirra er að útiloka gamlar
bifreiðar, sem menga meira en
eðlilegt getur talist, frá svæðum í
og við miðborgir. Borgaryfirvöld
í París, London og Stokkhólmi
tóku ákvörðun um þetta fyrir
tveimur árum og er árangurinn
þegar farinn að koma í ljós. Nú
hafa borgaryfirvöld í Madríd
ákveðið að grípa til sömu aðgerða
til að sporna við aukinni mengun
sem er töluverð nú þegar,“ segir í
fréttinni.
„Í Madríd mega dísilbílar af
árgerð 2006 eða eldri ekki keyra
á ákveðnum svæðum í miðborginni. Bannið nær líka til
bensínbíla sem eru af árgerð 2000
eða eldri. Gangi þessi aðgerð upp
er talið að mengun í miðborg
Madríd geti minnkað um allt að
helming. Fari bílstjórar mengandi
bíla ekki eftir settum reglum eiga
þeir yfir höfði sér háar sektir.
Mikil vakning er í þessum
efnum um alla Evrópu og víðar
en markmiðið er að minnka
mengun eins og kostur er. Töluverð umræða hefur verið í gangi
um nokkurt skeið vegna aukinnar

Það er alveg ljóst að í framtíðinni hverfa bensínstöðvar og rafmagnshleðslur taka við.

loftmengunar frá bílum og hefur
í því sambandi komið til umræðu
að banna notkun bensín- og
dísilbifreiða frá árinu 2040.
Borgaryfirvöld víða um Evrópu
ætla að taka á þessum vanda en
loftmengun hefur aukist til muna
í stærstu borgum Evrópu.“

í dreif býli og þéttbýli og hækka
skilagjöld fyrir gamla og eyðslufreka bíla. Fjölgun raf bíla í landi
með gnótt sjálf bærrar raforku er
augljóslega mjög í samræmi við
þau markmið sem samþykkt voru
á loftslagsráðstefnunni í París.
Það sem helst hefur staðið í vegi
fyrir fjölgun raf bílanna er drægi
þeirra á hverri rafhleðslu, langur
endurhleðslutími og strjálir
hleðslustaðir. Allt stendur þetta
þó til bóta, rafgeyma- og hleðslutækninni f leygir hratt fram.

Margs konar ávinningur

Almennur velvilji

Helstu kostir rafbíla:

Margs konar ávinningur fylgir
því að eiga og reka raf bíl. Á f lesta
þeirra leggjast enn sem komið er
hvorki vörugjöld né virðisaukaskattur og raforkan er mjög ódýr
í samanburði við jarðefnaeldsneyti.

Fólk er almennt sammála um að
f lýta fjölgun á raf bílum og beita
til þess efnahagslegum hvötum
eins og að draga úr eða fella niður
aðflutningsgjöld og skatta af
þeim, ef la innviði fyrir þá, m.a.
með því að fjölga hleðslustöðvum

* Engin aðflutningsgjöld
* Enginn vsk við kaup
* Lægri bifreiðagjöld
* Lægri rekstrarkostnaður
Efnið er unnið af vef FÍB með
leyfi.

HLEÐSLUSTÖÐVAR
Eigum úrval hleðslustöðva
fyrir heimili, húsfélög og
fyrirtæki. Hagstætt verð,
gæði og falleg hönnun.
EO hleðslustöðvarnar eru frábær lausn
fyrir rafbílaeigendur. Þessar hleðslustöðvar
sameina gæði og hagstætt verð í fallegri
hönnun sem vakið hefur verðskuldaða
athygli í Evrópu.

Ískraft - sérfræðingar í hleðslustöðvum.

Smiðjuvegur 5 / 200 Kópavogur www.iskraft.is / Sími 535 1200

Frumsýndur í næstu viku

Audi e-tron 55
VÆNTANLEGUR

VÆNTANLEGUR

Volkswagen Passat GTE

VÆNTANLEGUR

Volkswagen ABT e-Transporter

Volkswagen ABT e-Caddy

FORSALA ER HAFIN

Volkswagen Golf TGI

Audi A3 g-tron

Volkswagen ID. 3
Audi A3 e-tron

Sýningarsalurinn okkar á netinu er opinn
allan sólarhringinn. Skoðaðu úrvalið!
www.hekla.is/vefverslun

Audi Q7 e-tron
Volkswagen Golf GTE

Volkswagen Eco-Up!

SKODA Octavia G-Tec

Volkswagen e-Crafter

Volkswagen Caddy TGI

Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-up!

Mitsubishi Outlander PHEV

Stígðu skreﬁð inn í framtíðina á vistvænum bíl frá HEKLU
Hjá HEKLU finnur þú afar fjölbreytt úrval vistvænna bíla af öllum stærðum og gerðum. Þeir eiga það allir sameiginlegt að
ganga fyrir íslenskri orku en vörumerki HEKLU eru leiðandi í tækniframförum, hönnun og þróun fjölbreyttra aflgjafa, hvort
sem um ræðir rafmagn, metan eða blöndu tveggja aflgjafa. Velkomin í HEKLU-hópinn!
Metan

Rafmagn

Tengiltvinn

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

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála.
Þá er að ﬁnna á www.hekla.is/abyrgd
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Rafbílar sem hafa slegið í gegn
Fyrir tíu árum
buðu aðeins
nokkrir bílaframleiðendur upp
á rafbíla. Margt
hefur breyst
síðan þá og í dag
er staðan allt
önnur.

Chevrolet Bolt
Bíll sem slegið hefur í gegn
vestanhafs. Þekktur fyrir
þægindi og gott verð.

Hyundai Kona Electric
Glænýr á markaðnum. Hefur fengið mikið hrós fyrir
faglega en á sama tíma sportlega hönnun.

Ásta Eir
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

R

isar líkt og Audi, BMW og
Jaguar eru með að minnsta
kosti eina rafbílategund á
markaðnum. Árið 2017 voru 155
rafbílategundir í heiminum. Gert
er ráð fyrir að þessi tala muni fara
upp í 289 fyrir árið 2022, samkvæmt Bloomberg. Talið er að sala
á rafbílum muni einnig aukast
gríðarlega á næstu fimm til tíu
árum. Bloomberg spáir því að 11
milljónir rafbíla muni seljast fyrir
2025, og fyrir 2013 munu 30 milljónir rafbíla seljast á heimsvísu.
Eins og staðan er í dag eru þessar
rafbílategundir sem myndirnar
eru af gríðarlega vinsælar.

Nissan Leaf
Var fyrst talinn frekar sérstakur í útliti en árið 2018
gerðu framleiðendur Nissan miklar breytingar á
bílnum. Þeir breyttu útlitinu, bættu tæknina og
bættu heilmiklu við úrvalið.

ORKUSJÓÐUR

Tesla Model 3
Vinsælasti rafbíll í heimi.
Markaðssettur sem rafmagnsbíll á viðráðanlegu verði. Töluvert ódýrari en hinar týpurnar.

Orkusjóður auglýsir styrki til uppbyggingar
á hraðhleðslustöðvum fyrir rafbíla
Ríkisstjórn Íslands hefur lagt fram aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Markmiðið með áætluninni er að
draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og stuðla að aukinni kolefnisbindingu þannig að Ísland geti staðið
við markmið Parísarsamningsins til 2030 og markmið ríkisstjórnarinnar um kolefnishlutleysi árið 2040.
Eitt af áhersluatriðum áætlunarinnar eru orkuskipti í samgöngum sem er stærsti losunarþátturinn sem
snýr að beinum skuldbindingum Íslands.
Því er ráðist í átaksverkefni með það að markmiði að fjölga aflmiklum hraðhleðslustöðvum (DC) þar sem
þörfin er mest til að tryggja hindrunarlausan akstur á langferðum.

Kia e-Niro

Við úthlutun styrkja verður miðað við að:
•

Verkefnið leiði til uppsetningar á aflmeiri stöðvum en fyrir eru og stytti þar með hleðslutíma.

•

Verkefnið bæti aðgengi og hleðsluhraða fyrir lengri ferðir rafbíla. Sérstaklega skal þar horft til
uppsetningu stöðva þar sem umferð milli svæða er hvað mest.

•

Verkefnið mæti þörfum bílaleigubíla og flýti þannig innleiðingu rafbíla í ferðaþjónustu.

•

Rekstur þeirra hleðslustöðva sem styrktar verða skal tryggður í a.m.k. 3 ár.

•

Greiðslufyrirkomulag á stöðvum verði opið öllum án skuldbindinga.

•

Þegar fleiri en einn sækir um uppsetningu stöðva á sama stað, þá er sá umsækjandi valinn sem
býður lægsta kostnað við uppsetningu.

•

Við uppsetningu hleðslustöðva verði hugað að aðgengi fatlaðra

Til úthlutunar eru 200 milljónir króna. Eingöngu eru veittir fjárfestingarstyrkir og geta styrkir hæst numið
50% af áætluðum kostnaði verkefnis.

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2019.
Rafrænar umsóknir sendist um þjónustugátt af vef www.os.is
Staðfesting á afgreiðslu umsókna mun berast umsækjendum eigi síðar en 15. október 2019
Nánari upplýsingar fást hjá Orkusjóði, Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 603 Akureyri.
Sími: 569 6083. Netfang: jbj@os.is.

ORKUSTOFNUN

ORKUSJÓÐUR

Kom fyrst á markað árið 2016 og
hefur verið gríðarlega vinsæll úti í
heimi. Hefur einnig
komið sterkur inn á
íslenskan markað.
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Elvi hleðslustöðvarnar eru vinsælastar fyrir heimili.

Smith og Norland selur allan búnað til að tengja þær stöðvar sem eru í boði.

Selja hleðslustöðvar til
fyrirtækja og almennings
Smith & Norland er innflutningsaðili á
hleðslustöðvum frá EVbox í Hollandi
og einnig Siemens hleðslustöðvum
frá Þýskalandi.

S

mith & Norland selur hleðslustöðvar fyrir fyrirtæki, stofnanir, almenningsbílastæði og
íbúðarhús.
EVbox er í fararbroddi á heimsvísu í framleiðslu hleðslustöðva.
Settar hafa verið upp yfir sextíu
þúsund stöðvar frá EVbox í meira
en 45 löndum í þremur heimsálfum.
Með EVbox stöðvunum er hægt
að stýra notkun og álagi fyrir
fjölbýli og fyrirtæki þar sem þörf
er á samtímahleðslu margra bíla.
Stöðvarnar eru ýmist með eða án
raforkumælis, þegar valdar eru
stöðvar með raforkumæli er hægt
að innheimta fyrir notkun hvers
og eins. Þess vegna eru þær mjög
þægilegar í notkun fyrir bæði fyrirtæki og íbúa í fjölbýlum.
DC-hraðhleðslustöðvar eru
einnig í boði frá EVbox. Þessar
stöðvar bjóða upp á ýmsa möguleika eins og að hafa rafhlöðu í

stöðinni til að auka hleðsluhraðann. Hraðhleðslustöðvarnar geta
líka hlaðið marga bíla í einu þar
sem það á við.
Vinsælasta stöðin fyrir heimili
er Elvi stöðin sem er hentug fyrir
fjölbýli, einbýli, parhús, raðhús og
staði þar sem þörf er á slíkum búnaði. Stöðvarnar henta til hleðslu
á öllum gerðum rafbíla og tengiltvinnbíla. Þær koma með eða án
hleðslukapals, Elvi stöðvarnar eru
alltaf 22kW og stýrist hleðslan af
því hversu mikið bíllinn getur tekið
við eða hversu öflugur kapallinn er
frá stöð að bíl. Elvi stöðvarnar eru
með innbyggðri DC-vörn.
Smith & Norland selur einnig
allan búnað sem þarf til að leggja
að og tengja þær stöðvar sem eru í
boði og hafa ráðgjafar fyrirtækisins mjög góða þekkingu á þeim
varbúnaði og lagnaefni sem þarf
til að koma hleðslustöðvum fyrir á
réttan hátt.

Áttu
rafbíl?
Smith & Norland hefur umboð fyrir EVBox
á Íslandi og býður hleðslustöðvar fyrir
rafbíla frá fyrirtækinu.
EVBox er í fararbroddi á heimsvísu í
framleiðslu hleðslustöðva. Settar hafa
verið upp frá EVBox rúmlega sextíu
þúsund hleðslustöðvar í um 45 löndum
og þremur heimsálfum.
Við bjóðum upp á hleðslustöðvar fyrir heimili, fjölbýli, fyrirtæki og stærri bílastæði.
Einnig mikið úrval af köplum.
Í nýjustu úttekt Navigant Research Leaderboard (des. 2018) á hleðslustöðvum frá ýmsum
framleiðendum hlaut EVBox hæstu einkunn. Þetta staðfestir gæði hleðslustöðvanna frá
EVBox.
Hleðslustöðvarnar eru frá 3,7 kW að 22 kW.
Kynntu þér málið.

EVbox er í fararbroddi á heimsvísu í framleiðslu hleðslustöðva.

Rafbúnaðardeild okkar er opin virka daga frá kl. 8 -17.
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Hleðslutæki eru ómissandi
hluti af rafbílavæðingunni
Johan Rönning hefur selt hleðslutæki fyrir rafbíla síðan 2012. Fyrirtækið selur ýmsar ólíkar
gerðir hleðslustöðva og kerfi til að stýra orkunotkun hleðslutækja. Eftirspurnin eykst stöðugt.

F

yrirtækið Johan Rönning
selur fagaðilum alls kyns
rafbúnað, en helstu viðskiptavinir fyrirtækisins eru rafverktakar, byggingaverktakar og veitufyrirtæki. Fyrirtækið var stofnað
árið 1933, svo það hefur verið lengi
að og komið að öllum helstu stórframkvæmdum á Íslandi frá því að
landið rafvæddist.
„Við höfum verið að selja
hleðslutæki fyrir rafbíla undanfarin sjö ár, svo við erum orðin
nokkuð sjóuð,“ segir Óskar Gústavsson, viðskiptastjóri Johan
Rönning ehf. „Þá hófst rafbílavæðingin fyrir alvöru og við fórum
að selja tæki til að setja upp við
heimili og fyrirtæki þannig að fólk
gæti hlaðið rafbílinn sinn heima
og á vinnustaðnum.“

Stýring á orkunotkun
nauðsynleg
„Smátt og smátt hefur eftirspurnin
aukist og þá sérstaklega í hleðslulausnum fyrir fjölbýli,“ segir
Óskar. „En þá þarf sérstakt kerfi til
að stýra hleðslutækjunum, því það
er yfirleitt ekki næg orka til staðar
til að allir geti hlaðið á sama tíma.
Ef allir íbúar myndu kaupa
hleðslutæki til að setja við stæðið
sitt og svo ætluðu allir að hlaða á
sama tíma, án stýringar, myndi
rafkerfið líklega ekki bera það,“
segir Óskar. „Íbúar í fjölbýli sem
hafa áhuga á að setja upp hleðslutæki fyrir rafbíla þurfa að fá
löggiltan rafverktaka til að skoða
stærð heimtaugar inn í húsið og
kanna hvaða möguleiki er í boði.“
Aflstýrikerfið býður upp á ýmsa
möguleika. „Þegar rafbílavæðingin hófst vissi enginn hvernig
þróun þeirra yrði. Til að byrja með
voru nokkrir áhugasamir sem
keyptu rafbíl og tengdu við sinn
orkumæli í rafmagnstöflu hússins.
Það gengur ekki lengur af því að nú
eru komnir nokkrir rafbílar í hvert
fjölbýli,“ segir Óskar. „Þá þarf að
vera kerfi til staðar sem heldur
utan um orkunotkun, dreifingu
hennar milli hleðslutækja og
gjaldfærslu á henni fyrir hvern og
einn, svo að hver notandi greiði
fyrir sína notkun. Kerfið okkar
getur séð um þetta og svo sent
upplýsingarnar um notkun allra
á hvern þann sem heldur utan um
greiðslur og innheimtu.
Ef fólk er í einbýli og með einn
rafbíl er það sjaldnast vandamál,“
segir Óskar. „En það hafa margir
svo góða reynslu af rafbílum að
þeir vilja gjarnan bæta öðrum við.
Þá þarf að kanna hvort það þurfi að
setja upp svona aflstýringu til að
hægt sé að hlaða báða bílana í einu.
Það gæti þurft stýringu sem sér
til þess að almenn notkun húsins,
önnur en hleðsla rafbíla, gangi
fyrir þannig að það sé útilokað
að það slái út þegar báðir bílarnir
eru settir í samband,“ segir Óskar.
„Þetta geta löggiltir rafverktakar
vegið og metið og við getum boðið
fólki upp á aðstoð við að finna
fagfólk sem getur tekið að sér uppsetningu búnaðarins.“

Fyrirtæki setja upp
hleðslutæki
„Við höfum selt töluvert af hleðslutækjum til fyrirtækja svo þau geti
boðið upp á hleðslu fyrir starfsfólk
sitt og viðskiptavini. Fólk getur
þá haft bílinn í hleðslu á meðan

Johan Rönning hefur selt hleðslutæki fyrir rafbíla undanfarin sjö ár. „Við erum orðin nokkuð sjóuð,“ segir Óskar Gústavsson. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Johan Rönning býður upp á nýja og snyrtilega lausn sem gleður fagurkera,
en það er að hafa hleðslustöðina innbyggða í vegg.

Við höfum verið
leiðandi í sölu
hraðhleðslustöðva og
margar af stöðvum ON
víðs vegar um landið
koma frá okkur.

það sinnir sínum erindum. Þetta
er smátt og smátt að aukast,“ segir
Óskar. „Það er hægt að virkja
þessi hleðslutæki með aðgangsstýringarkorti, eins og til dæmis
með starfsmannakorti og þá er
mögulegt að gjaldfæra í gegnum
sama aðgang, ef fólk vill. Þannig að
starfsmaður getur mætt til vinnu,
sett bílinn í hleðslu og virkjað
hleðslustöðina með starfsmanna-

kortinu sínu, þannig að hann sé
rukkaður fyrir sína notkun. Þetta
er mjög þægilegt kerfi sem er einfalt í notkun.“

Bjóða innbyggðar
hleðslustöðvar
„Um þessar mundir erum við að
taka inn nýjar gerðir af hleðslutækjum og auka úrvalið hjá
okkur. Við erum meðal annars
að bæta við vönduðum vörum
frá sænskum framleiðanda sem
heitir Chargestorm,“ segir Óskar.
„Við bjóðum líka nýja og snyrtilega lausn sem gleður fagurkera,
en það er að hafa hleðslustöðina
innbyggða í vegg. Það eru ekki
allir spenntir fyrir því að hafa
einhvern kassa á húsinu eða staur
við bílaplanið til að hlaða, þannig
að við bjóðum hleðslustöðvar sem
eru byggðar inn í vegg hússins.
Þetta er mjög fáguð lausn. Við

Aflstýrikerfi Johan Rönning býður upp á ýmsa möguleika.

seljum alla íhlutina í þetta, en svo
þarf rafverktaka til að setja þetta
saman og ganga frá. Það eina sem
er sýnilegt er hleðslutengillinn
fyrir bílinn.“

Leiðandi í sölu
hraðhleðslustöðva
„Við höfum verið leiðandi í sölu
hraðhleðslustöðva og margar af
stöðvum ON víðs vegar um landið
koma frá okkur. Þessar stöðvar
eru svo aflmiklar að það er ekki
hægt að setja þær upp við heimili,
en sífellt fleiri fyrirtæki setja upp
svona stöðvar hjá sér,“ segir Óskar.
„Stundum er það til að starfsmenn
geti nælt sér í hleðslu á stuttum
tíma fyrir þjónustubíla sem eru í
fullri notkun yfir daginn en einnig
er líka þörf á miklu afli, til dæmis
hjá bílaumboðum sem þurfa að
hlaða rafknúna sýningarbíla og
þurfa mikla orku á skömmum

Sum fyrirtæki hafa sett upp hraðhleðslustöðvar. Ein slík er fyrir
utan hjá Johan Rönning, svo viðskiptavinir geti fengið hleðslu á
skömmum tíma.

tíma. Við erum sjálf með svona
öfluga stöð fyrir utan hjá okkur,
svo að viðskiptavinir geta fengið
mikla hleðslu á skömmum tíma.
Stjórnendur fyrirtækja vilja í
auknum mæli þjónusta eigendur
rafbíla og leggja sitt af mörkum til
orkuskipta.“

CHARGESTORM
CONNECTED

FULLKOMNASTA
HLEÐSLUTÆKIÐ
OKKAR FYRIR
RAFBÍLA
Allt að 22 kW, eitt eða tvö
tengi, með eða án snúru
Innbyggður varbúnaður
og lekaliði
Aﬂstýranlegt
MID-vottaður orkumælir
Fyrir
einbýli,
fjölbýli,
fyrirtæki
og hótel

Reykjavík
Klettagörðum 25
S: 5 200 800

Akureyri
Draupnisgötu 2
S: 4 600 800

Reykjanesbær
Bolafæti 1
S: 420 7200

Reyðarfjörður
Nesbraut 9
S: 470 2020

Nánari upplýsingar á ronning.is/rafbilar

Selfoss
Eyrarvegi 67
S: 4 800 600

Hafnarfjörður
Bæjarhrauni 12
S: 5 200 880

Grundartangi
Mýrarholtsvegi 2
S: 5 200 830
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Fór þvert yfir hnöttinn á rafbíl
Hollendingurinn
Wiebe Wakker
lauk nýverið
heimsins lengsta
ferðalagi á rafbíl.
Hann fór alla leið
frá Amsterdam til
Nýja-Sjálands og
reiddi sig á velvild
ókunnugra alla
leiðina.
Wakker fór í gegnum 34 lönd á 1.222 dögum og keyrði rúmlega 100 þúsund kílómetra. Hér er hann í Kúala Lúmpúr.

H

ollenski ævintýramaðurinn
Wiebe Wakker skráði nafn
sitt í sögubækurnar þann
19. júlí síðastliðinn þegar hann
lauk lengsta ferðalagi sögunnar á
rafbíl. Hann keyrði Volkswagen
rafbílinn sinn frá borginni Amsterdam í Hollandi til syðsta hluta
Nýja-Sjálands. Þetta kom fram á
vef bílatímaritsins Wheels.
Alls keyrði Wakker 100.450 kílómetra, hann fór í gegnum 34 lönd
og ferðalagið tók hann 1.222 daga.
Wakker hleypti af stað verkefninu „Plug Me In“ til að sýna
fram á nytsemi rafbíla. Hann lagði
af stað frá Amsterdam 15. mars
2016 án þess að hafa peninga eða
hleðslutæki meðferðis og hefur
reitt sig á velvild fólks alla leiðina.

Upphaflega átti ferðalagið að enda í Sydney, en það vildu svo margir Nýsjálendingar styðja Wakker að hann fór þangað líka. FACEBOOK/PLUGMEIN

Hann sóttist eftir stuðningi frá
almenningi og mörg þúsund
manns skráðu sig á vefsíðu hans og
buðu honum upp á svefnstað, máltíðir og rafmagn. Wakker skipulagði svo ferðalagið út frá því hvar
honum bauðst stuðningur.
Á ferðalaginu varð hann fyrstur
til að keyra þvert yfir Tyrkland,
Íran, Indland, Mjanmar, Malasíu
og Indónesíu á rafknúnu farartæki. Þegar hann kom til Sydney í
Ástralíu varð hann fyrsti maðurinn sem hafði ferðast yfir hálfan
hnöttinn í rafbíl.
Upphaflega ætlaði Wakker að
enda ferðalagið í Sydney, en hann
kom þangað 7. apríl síðastliðinn.
En það voru svo margir Nýsjálend-

reykjafell.is

Hleðslustöðvar
fyrir rafbílinn þinn
Reykjafell · Reykjavík og Akureyri

588 6000

ABL hleðslustöðvarnar eru margverðlaunaðar
og meðal þeirra vinsælustu í Evrópu
eMH1 er hin fullkomna lausn fyrir heimilið. Hefur innbyggðann lekaliða og
6mA DC vörn. Aﬂ frá einum fasa 3,6kW til þriggja fasa 22 kW. Fágað útlit
sem prýðir hvert heimili, má nota innan sem og utandyra á vegg eða staur.
Nánari upplýsingar á reykjafell.is/hledslustodvar
– Leita skal til löggildra rafvertaka með uppsetningu og val á búnaði

Hæsta ein
kunn
hleðslustö
ðv
í Þýsku A a
DAC
prófunum

ingar spenntir fyrir verkefninu
og ólmir í að styðja hann að hann
ákvað að lengja ferðalagið og fara
þangað. Þar endaði hann svo í smábænum Bluff, sem er alveg syðst á
Suðurey Nýja-Sjálands. Á ferðalagi
sínu kom Wakker líka til Norðurhöfða í Noregi, sem er nyrsti
staður í Evrópu. Hann fór því yfir
hnöttinn frá norðri til suðurs.
Wakker sagði tilfinningarnar
blendnar að loknu ferðalaginu.
„Það tók mig þrjú ár að komast
hingað, þannig að mér er létt og
ég er stoltur yfir að hafa komist
alla leið,“ sagði hann. „En nú er
leiðangrinum mínum lokið og mér
finnst það leitt, því hann hefur
verið stór hluti af lífi mínu.“
Á meðan á ferðalaginu stóð
starfaði Wakker með ýmsum
samtökum, fyrirtækjum og fólki
sem vinnur að aukinni sjálfbærni.
„Rafbílar eru leið til að berjast
gegn loftslagsbreytingum,“ sagði
hann. „Ég vildi breyta viðhorfum
fólks og hvetja það til að fara að
keyra rafbíla með því að sýna
kostina við sjálfbæran hreyfanleika. Ef einn maður getur ekið yfir
hálfan hnöttinn á rafbíl hlýtur að
vera auðvelt að nota þá á hverjum
degi.“
Wakker sagði ferðalagið hafa
verið ótrúlegt ævintýri. „Fólk er
að hrósa mér fyrir að sýna möguleikana sem rafknúin farartæki
bjóða upp á, en það sem ég er
stoltastur yfir er að hafa skapað
tækifæri til að sýna örlæti fólks um
allan heim,“ segir hann. „Það hafa
margir hjálpað mér á leiðinni og ég
mun aldrei gleyma því.“
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Elsa Steinunn
Halldórsdóttir, doktor
í lyfjafræði og
þróunarstjóri
hjá Florealis.

Engin lækning til við mígreni
Mígreni er
meðal algengustu heilsufarsvandamála
heims en um
einn af hverjum
tíu þjáist af því.

E

ngin lækning er til við sjúkdómnum sem er algeng
ástæða vinnutaps hjá fólki. Á
sama tíma er ekki alltaf skilningur
fyrir þessu ástandi sem getur bæði
haft áhrif á lífsgæði fólks, daglegt
líf og árangur í starfi.

Ný leið til að hindra mígreni
Florealis býður upp á jurtalyfið Glitinum en lyfið er eina

viðurkennda meðferðin til að
fyrirbyggja mígreni sem fæst án
lyfseðils á Íslandi.
,,Mígreni er flókinn taugasjúkdómur og einkennist af
slæmum höfuðverkjaköstum sem
geta varað í nokkra daga þó að
algengast sé að köstin gangi yfir á
nokkrum klukkustundum. Köstin
eru oft það slæm að fólk er rúmfast
á meðan þau ganga yfir,“ segir Elsa
Steinunn Halldórsdóttir, doktor
í lyfjafræði og þróunarstjóri
hjá Florealis. ,,Fólk getur upplifað mikla ógleði á meðan köstin
standa og kastar jafnvel upp. Þá
er algengt að verða sérstaklega
viðkvæmur fyrir ljósi, hljóðum og
öðru áreiti. Sumir fá tvö til fjögur
köst á mánuði og eiga þá erfitt
með að sinna daglegu lífi á meðan.
Þetta getur því haft gífurleg áhrif
á fólk.“

Fátt annað í boði
Glitinum er viðurkennt af Lyfja-

Það er stundum
vanmetið hversu
gífurlega algengt mígreni
er og þá sérstaklega hjá
konum. Það er ekki vitað
hvers vegna.
Elsa Steinunn Halldórsdóttir

Sérstaklega algengt hjá
konum
stofnun og inniheldur þurrkaða
glitbrá (e. Feverfew). Glitbrá er
mikið rannsökuð og hefur verið
notuð sem jurtalyf til að fyrirbyggja mígreni í yfir 40 ár. Klínískar rannsóknir sýna að glitbráin
í Glitinum getur fyrirbyggt
mígreniköst, fækkað köstum og
lengt tímann á milli kasta.
,,Það er í raun fátt í boði fyrir
fólk með mígreni annað en að taka

FERÐALAGIÐ
Allt sem viðkemur ferðalaginu um verslunnarmannahelgina.

Tryggðu þér gott pláss í langmest lesna blaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir:
Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 550-5654 / jonivar@frettabladid.is

verkjalyf og reyna að forðast áreiti
sem getur komið kasti af stað,“
segir Elsa. „Í alvarlegri tilfellum
eru gefin sérstök mígrenilyf en
þau henta ekki öllum. Takmörkuð
úrræði voru okkur hvatning til að
kynna jurtalyfið Glitinum til leiks
en það er eina lyfið til að fækka
mígreniköstum sem fæst án lyfseðils í apótekum.“

Mígreni er algengt meðal kvenna
en allt að 18% kvenna eru með
mígreni samanborið við 6% karla.
,,Það er stundum vanmetið hversu
gífurlega algengt mígreni er og þá
sérstaklega hjá konum. Það er ekki
vitað hvers vegna en mjög margar
konur þekkja þetta og sumar fá
til dæmis mígreniköst í kringum
tíðablæðingar. Glitinum er góður
kostur fyrir þessar konur sem og
aðra sem þjást af mígreni,“ segir
Elsa.

Gagnlegar upplýsingar
Glitinum fæst án lyfseðils í öllum
apótekum. Glitinum er jurtalyf
sem hefð er fyrir til að koma í veg
fyrir mígreni og skal taka 1 hylki
daglega í allt að þrjá mánuði í
einu.
Glitinum er ekki ætlað ungmennum og börnum undir 18 ára,
þunguðum konum eða konum
með barn á brjósti. Tilgreindar
ábendingar eru eingöngu byggðar
á langri sögu um notkun lyfsins.
Lesið vandlega upplýsingar á
umbúðum og fylgiseðil fyrir
notkun lyfsins. Leitið til læknis
eða lyfjafræðings sé þörf á frekari
upplýsingum um áhættu og aukaverkanir.
Sjá nánari upplýsingar um lyfið á
www.serlyfjaskra.is og á www.florealis.is/glitinum
Þessi kynning er unnin í samstarfi
við Florealis.
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Líf og fjör í Grundarfirði
F
jölskylduhátíðin „Á góðri
stundu í Grundarfirði“ fer
fram um helgina. Hún er
hugsuð fyrir Grundfirðinga, innfædda, aðflutta og brottflutta, vini
þeirra og vandamenn, og aðra gesti
sem eiga leið um Snæfellsnesið um
helgina. Hátíðin er alltaf haldin
síðustu helgina í júlí.
Hátíðin er skipulögð af Hátíðarfélagi Grundarfjarðar en drifin
áfram af fólkinu, fyrirtækjunum og

Það er fallegt í Grundarfirði og
ástæða til að leggja leið sína
þangað um helgina.

bæjarfélaginu. Samstillt átak sem
skapar magnaða blöndu og frábæra
hátíð.
Dagskrá hátíðarinnar er iðulega
þéttskipuð og fjölbreytt og finna
allir eitthvað við sitt hæfi.
Grundarfirði er skipt upp í fjögur
hverfi á meðan á hátíð stendur.
Gult, rautt, grænt og blátt. Fólk
skreytir hús sín og klæðist fatnaði
í sínum lit. Gestir eru eindregið
hvattir til að leita sér upplýsinga

um hvar þeir muni halda til
svo þeir geti komið í viðeigandi
klæðnaði.
Margt er í boði, meðal annars
býður Lionsklúbbur Grundarfjarðar upp á fiskisúpu í hádeginu
í dag en síðan tekur við fjölskylduskemmtun. Alls kyns uppákomur
verða í dag, hoppukastali og andlitsmálun fyrir börn. Í kvöld verður
bryggjuball en kvöldið endar á
stórdansleik með Stjórninni.

Grillaðir ávextir eru mjög góðir.

Grillaðar
nektarínur eða
ferskjur

Þ

að er ótrúlega gott að hafa
grillaða ávexti með fiski,
til dæmis steinbít. Það er
auðvelt að grilla hann. Grillaðir
sumarávextir passa ótrúlega vel
með. Þessi uppskrift ætti að duga
fyrir fjóra.
800 g steinbítur
2 msk. olía
4 nektarínur eða ferskjur
1 agúrka
1 poki klettasalat
1 sítróna
Hreinsið steinbítsflök og skerið í
bita. Setjið til hliðar.
Skerið nektarínur eða ferskjur til
helminga og takið steininn úr.
Skerið agúrku eftir endilöngu með
ostaskerara. Penslið fiksbitana með
oíu og grillið í 5-6 mínútur á hvorri
hlið. Bragðbætið með salti og pipar.
Leggið fiskinn á fat og breiðið álpappír yfir á meðan nektarínur eru
grillaðar á báðum hliðum.
Leggið fiskbita á disk, agúrkustrimla yfir, nektarínu og klettasalat. Dreifið ólífuolíu yfir og
sítrónusafa. Bragðbætið aðeins með
salti og pipar. Einnig má hafa nýjar
smáar kartöflur með.

Ferskt límonaði
úr vatnsmelónu

Í

þessu einstaklega góða veðri
sem veðurguðirnir eru að
blessa okkur með er fátt betra
en að kæla sig niður með ísköldu
límónaði, og hvað þá vatnsmelónulímónaði.
Hér er uppskrift að fersku og
bragðgóðu vatnsmelónulímónaði
sem mun kæla ykkur niður í
hitanum.
Vatnsmelóna
Ískalt vatn
Fersk sítróna (nota safann)
2 msk. sykur (má sleppa)
Mynta
Klakar
Skerið
vatnsmelónuna
niður í bita
og hreinsið
steinana
úr. Setjið
melónuna
í blandara og
blandið
vel. Hellið
svo í sigti og látið
safann leka í skál. Blandið vatni,
sítrónusafa og sykri í könnu, bætið
svo vatnsmelónusafanum við og
hrærið saman. Að lokum skal bæta
við klökum og myntu( þið ráðið
hversu mikið þið notið). Njótið vel
og innilega í góða veðrinu.

Stefnumót 27. júlí
við Múlatorg

11-17

Fossheiði 1 Selfossi

Sumarhúsið og garðurinn bíður til hátíðar
Lifandi tónlist á pallinum, sýning á íslenskum hænum og skordýrum.
Markaður með plöntum, handverki og listmunum í garðinum og nágrenni
hans. Við höfum staðið fyrir menningar og sumarhátíð frá árinu 2014 sem
ætíð hefur verið lífleg og gestir skemmt sér vel og gert góð kaup.

Dagskrá:
- Hljómsveitin Skorsteinn leikur evrópska þjóðlagatónlist.
- Lista- og handverksmarkaður.
- Markaður með lifandi plöntum og garðáhöldum.
- Skordýrasýning og fræðsla um lífrænar varnir.
- Pottaplöntuskipti, komdu með plöntu og bíttaðu við aðra gesti.
- Auður I Ottesen leiðir gesti um garðinn kl. 14 og 16.
- “Rósin” veitt í fyrsta sinn. Hvatningarverðlaun Sumarhússins og garðsins.
- Ljósmyndasýning Páls Jökuls: Blómin í Fossheiðargarðinum og landslagsmyndir.
- Allt um hænsnarækt í heimagarðinum - Sýning á papeyjar- og landnámshænunni.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Bílar til sölu

Húsbílar

550 5055

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

Hjólbarðar

Spádómar
SPÁSÍMINN 9086116.
Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga.

Garðyrkja

Hyundai Tuscon 2007 til sölu.
Beinskiptur, bensín, ekinn 211.000
km, búið að skipa um tímareim.
Nýskoðaður, dráttarkrókur. Verið
í eigu sama aðila frá upphafi og
fengið gott viðhald. Verð 420.000.
Uppl. í síma 8638733.

Bílar óskast

Húsbíll til sölu: Fiat Sunlight 69T
árgerð 2017, ekinn 42.000 km.
Alpine navigation, sólarsella,
hjólagrind, vel búinn bíll með
nýjum búsáhöldum og öllu sem
þarf í útileguna. Verð 10,4 m.
Upplýsingar í síma 864 7050.

Hjólhýsi

Til sölu Kip-4,20 hjólhýsi árg ‘90. Ný
innflutt og vel með farið. Fortjaldinnbyggt salerni og innbú fylgir,
verð 800 þús, frekari upplýsingar í
síma 699-4329

Vörubílar

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

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur,
kerrusmíði, Gokart þjónusta,
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval
af notuðum sláttuvélum. Vélverk
JS S. 554 0661. www.velaverkjs.is

Þjónusta

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af
hinum frábæru vinnuvéladekkjum
frá Techking Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp.
sendist á okspares@simnet.is

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

SUZUKI FJÓRHJÓL. Fjórhjólin eru
með power stýri, 100% driflæsingu.
Létt, lipur, meðfærileg í notkun og
eyða auk þess afar litlu eldsneyti.

Bókhald

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

Til sölu Bens Sprinter 516

Pípulagnir

Varahlutir
PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

VAGNASMIÐJAN AUGLÝSIR:
ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?
Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Getum nú afgreitt með skömmum
fyrirvara okkar grimmsterku
skúffur úr Hardox 450 stáli, bæði
á 4ra öxla bíla og trailer vagna.
Getum einnig afgreitt samskonar
palla, með sturtugrind, tjakk
og öllu, tilbúna að setja á bæði
notaða og nýja 3ja og 4ra öxla bíla
á grind. Gerum líka við palla.
Vagnasmiðjan Eldshöfða 21 R.vík
s. 894-6000.

Pípulagningarmeistari. Getur bætt
við sig verkefnum smáum sem
stórum. Vanir menn. Sími: 820-9396

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

www.normx.is

Til sölu Bens Sprinter 516 nýskráður Desember 2016, AY H37
Ekinn 70.000 km, 6 gíra, 160 hp. Vindhlíf (spoler) m/geymsluhólﬁ.
Bíll skráður 5,1 tonn, 1 tonn lyfta, lyftublað 180 cm. Bakkmyndavél,
fjarstýring á lyftu, pallettutjakkur, 2 hliðahurðir h/megin breidd 2,60.
Kassi l:4,40 h:2,20 B: 2,10. Gjaldmælir og talstöð geta fylgt með.
Upplýsingar í síma: 823-2314

Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
pott á hagstæðu
verði.
ÍSLENSK
FR
Í YFIR 30 Á AMLEIÐSLA
R

NormX hitaveitupottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Við seljum lok á
alla okkar potta.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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Keypt
Selt

Húsnæði

Til sölu

Til sölu

Atvinna

Húsnæði í boði

Atvinna í boði

Herbergi til leigu, 107 RVK. S: 8600360




ET15MH 1,5t

  



HALLÓ STÚDÍÓ !
30 fm stúdíó íbúð til leigu í 104
Rvk. Sérinngangur, hiti og rafmagn
innifalið, leiguverð 120 þús per
mánuð, einn mánuð fyrirfr. í
tryggingu. Laus . Uppl s: 898-3015

ÍBÚÐIR TIL LEIGU.

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


 

ET15MH-P 1,5t
 



ETNA ehf. Til sýnis hjá Pmt, Krókhálsi 1.
Upplýsingar og fyrirspurnir í síma 698 1539 - email: siggi@pmt.is

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

Tvær íbúðir með húsgögnum
til leigu. 2ja herb. í Stakkholti
í Reykjavík með bílastæði í
bílageymslu. 4ja herb. Ársölum í
Kópavogi með tveimur bílastæðum
í bílageymslu. Sími 8972010
Til leigu björt og rúmgóð 3ja herb.
íbúð í 109 Rvk frá 1.sept. Verð:
218.500 kr. Sími: 695-1790 og
fjarason@gmail.com.

Atvinnuhúsnæði
FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil.
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m.
Lager eða geymsla.
Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella
14. Sími: 661-6800

Húsaviðhald

Viljum ráða bifvélavirkja eða
menn vana bílaþjónustu. Aðeins
vanir menn koma til greina. Góð
laun. Áhugasamir sendi umsókn á
hinrik@nrg.is
Bílstjóri óskast á sendibíl, meirapróf
ekki nauðsynlegt, íslenskukunnátta,
hreint sakavottorð. Uppl.s:8999288

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

Geymsluhúsnæði

Volvo 9500 hópbifreið til sölu
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

TIL SÖLU

Mjög gott eintak af Volvo 9500 nýskráð 04.2012 ekinn aðeins
125 þús km. Farþegafjöldi 51+1+1 vel búin með kæli,
afþreyingarkerﬁ,WC og þráðlausu hljóðkerﬁ.
Verð.18,9 millj + VSK
Upplýsingar í síma 892-1559

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

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

Barnavörur

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

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

SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Þjónustuauglýsingar
Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU
o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA
.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

Sími 550 5055

Göngubraut: 69.500,Hámarks þyngd notanda: 110 kg.
8 prógröm.
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma.
Hámarks hraði 14 km/klst.
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur
v
vogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

gudruninga@frettabladid.is

LÆGSTA
VERÐIÐ
Í ÖLLUM
LANDS
HLUTUM
Orkan býður lítrann á lægsta verðinu í öllum landshlutum — án allra skilyrða.
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Sóknin
drifin
áfram
af EES
EES-samningurinn
hefur verið einn helsti
drifkraftur lífskjarasóknar Íslendinga á
síðasta aldarfjórðungi. Ávinningurinn
sem hann hefur
skilað þjóðarbúinu er
margvíslegur.

Söguleg undirritun
EES-samningurinn var undirritaður við hátíðlega athöfn
í Opor to þann 2. maí 1992 en
Ísland var eitt af stofnríkjum
Evrópska efnahagssvæðisins.
Utanríkisráðherrar Evrópubandalagsins og EFTA undirrituðu samninginn en með því var
myndað stærsta markaðssvæði
heims. Síðan þá hafa landsframleiðsla íslands og kaupmáttur
nærri tvöfaldast og verðmæti
útflutning s þrefaldast .

Þorsteinn Friðrik
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Menntun og vísindi

Atvinnutækifæri

Neytendur

Vöruúrval

Lífskjör

EES-samningurinn auðveldar ungu
fólki að sækja sér nám á Evrópska
efnahagssvæðinu með margvíslegum hætti. Íslenskum námsmönnum sem hyggja á nám erlendis standa margvíslegir styrkir
til boða og fjölskyldur þeirra eiga
einnig rétt á að dveljast í landinu
þar sem þeir stunda nám.
Það eru mikil tækifæri fólgin
í því að hafa greiðan aðgang að
námi í erlendum skólum. Það á
bæði við um námsmennina sjálfa
og ekki síður íslenskt samfélag
sem nýtur þekkingarinnar og
reynslunnar sem þeir koma með
heim. Íslenskir háskólar munu
aldrei geta boðið upp á allt það
sem háskólar úti í heimi bjóða
og því er nauðsynlegt fyrir uppbyggingu á öflugu og alþjóðlegu
atvinnulífi að gera fólki kleift að
sækja nám erlendis.
Þá opnar samningurinn möguleika fyrir íslenska vísinda- og
fræðimenn til að taka þátt í rannsóknarstarfsemi með samstarfsaðilum hvaðanæva af Evrópska
efnahagssvæðinu. Íslenskir
vísindamenn hafa fullan aðgang
að rannsókna- og nýsköpunarsjóðum Evrópusambandsins, til
jafns við aðildarríki ESB, í gegnum
EES-samninginn. Samstarf,
þekkingarmiðlun og fjárfesting
í vísindum með þessum hætti
skilar sér í þjóðarbúið með margföldunaráhrifum.

Frjálst flæði vinnuafls milli EESríkjanna felur í sér gríðarlegan
ávinning. Það gerir Íslendingum
kleift að freista gæfunnar í
500 milljóna manna hagkerfi.
Íslendingar hafa frelsi til að heimsækja öll ríkin, dvelja þar og búa.
Auk þess höfum við réttindi til að
starfa þar og hefja eigin rekstur.
Að sama skapi hafa íbúar EESríkjanna frelsi til að búa og starfa
hér á landi en mikill meirihluti
þeirra 37.000 erlendra launamanna sem starfa hér kemur frá
EES. Hlutfall erlendra ríkisborgara
hér úr landi hefur farið úr tveimur
prósentum í 13 prósent frá gildistöku samningsins.
Þetta hefur verið ein af undirstöðunum í uppbyggingu ferðaþjónustunnar. Ferðaþjónustan
hefði aldrei getað stækkað svo
mikið og svo hratt ef ekki hefði
verið fyrir erlent vinnuafl sem
gekk í mörg störf sem greinin
skapaði. Takmarkanir á flæði
vinnuafls inn í landið hefðu takmarkað vöxt greinarinnar og þar
með allan þann efnahagslega
ávinning sem vöxturinn hefur leitt
af sér.
Íslensk alþjóðafyrirtæki á borð
við Marel og Össur eiga jafnframt auðveldara með að ráða til
sín erlenda sérfræðinga. Það er
nauðsynlegt fyrir uppbyggingu
á alþjóðafyrirtæki, sérstaklega í
fámennu landi, að geta sótt sérfræðiþekkingu með auðveldum
hætti.
Með erlendu vinnuafli og innflytjendum kemur ný þekking, ný
kunnátta og nýir siðir. Samfélagið
verður fjölbreyttara á marga vegu
fyrir vikið. Frjálst flæði vinnuafls
auðgar bæði atvinnulífið og samfélagið.

Sumir kannast við það að hafa
fengið himinháan símreikning
eftir að hafa skroppið til útlanda. Ef þú gleymdir að slökkva
á reikinu í símanum gat upphæð
reikningsins jafnvel skipt tugum
þúsunda króna. Reikigjöld í útlöndum voru því góð tekjulind
fyrir símafyrirtækin.
Þetta gjörbreyttist árið 2017
þegar Evrópureglugerð um reikigjöld tók gildi hér á landi. Hún
felur í sér að neytendur EES-ríkja
greiða sama gjald fyrir farsímanotkun á ferðalögum innan EES
og þeir greiða heima. Reglugerðin
hefur lækkað kostnað neytenda
af farsímanotkun verulega. Ein
birtingarmynd þess er lækkandi
tekjur íslensku fjarskiptafyrirtækjanna af farsímanotkun.
Alþingi samþykkti í vor frumvarp sem er af svipuðum meiði
og byggir á Evrópureglugerð. Það
kveður á um að hámark verði
lagt á milligjöld vegna neytendagreiðslukorta sem nema 0,2 prósentum af fjárhæð greiðslu með
debetkorti og 0,3 prósentum með
kreditkorti. Lögin miða að því að
lækka kostnað neytenda en samkvæmt mati ráðuneytisins getur
kostnaður lækkað um allt að 1,15
milljörðum króna.
Þá er EES-samningurinn
ástæðan fyrir því að stjórnvöld
ætla að breyta þeim lögum sem
gilda um leigubifreiðar. Markmið
nýs frumvarps er að færa lagaumhverfi leigubifreiðamarkaðarins í
frjálsræðisátt ásamt því að tryggja
örugga og góða þjónustu. Meðal
breytinga sem lagðar eru til er
afnám takmörkunarsvæða og
fjöldatakmarkana atvinnuleyfa,
afnám skyldu leigubifreiða til að
hafa afgreiðslu á leigubifreiðastöð.

EES-samningurinn felur í sér
niðurfellingu tolla og afnám viðskiptahindrana. Frjáls viðskipti eru
með vörur á innri markaðinum og
óheimilt að leggja tolla eða önnur
gjöld á vöruflutninga sem samningurinn nær yfir. Aðildarríkin hafa
auk þess samræmt margvíslegar
reglur til að auðvelda frjáls vöruviðskipti. Niðurfelling á tollum og
afnám viðskiptahindrana skilar
sér í fjölbreyttara vöruframboði í
verslunum.
Samningurinn mun einnig
hafa veruleg áhrif á vöruframboðið sem Íslendingum býðst á
netinu. Stefnt er að því að leggja
fram frumvarp að nýjum lögum á
Alþingi sem byggja á Evrópureglugerð en samkvæmt því verður
seljendum vöru og þjónustu á
netinu skylt að veita öllum neytendum sama rétt til viðskipta á
Evrópska efnahagssvæðinu. Það
þýðir að hver sem sendir vörur
milli landa innan efnahagssvæðisins verður að senda til Íslands.
Þannig hafa allir á svæðinu aðgang
að sömu vöru á sama verði.

Hagvöxtur og velsæld hafa aukist
til muna á þeim aldarfjórðungi
sem liðinn er frá gildistöku samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Frá því að Ísland gekk í EES
hefur kaupmáttur launa aukist
um 86 prósent. Það má að miklu
leyti rekja til aukins útflutnings en
utanríkisviðskipti eru smáþjóðum
sérstaklega mikilvæg. Þannig má
segja að lífsgæði Íslendinga byggi
að stórum hluta á utanríkisviðskiptum.
Á 25 árum frá innleiðingu EES
hefur útflutningur Íslands vaxið
um samtals 269 prósent. Árin
25 á undan jókst hann aftur á
móti einungis um 131 prósent.
Ef Íslendingar myndu ekki njóta
þeirra tollfríðinda sem fylgja EES
og tvíhliða samningi við ESB þá
væru tollar á útflutningi til innri
markaðar Evrópu. Áætlað hefur
verið að utan EES og án tollfríðinda væri árlegur kostnaður ríflega
30 milljarðar króna hið minnsta.
Auk þess tryggir EES-samningurinn að hér á landi sé svipað regluverk og í öðrum samningsríkjum.
Íslensk fyrirtæki sem framleiða
vörur fyrir alþjóðamarkað, ekki
bara Evrópumarkað, geta þannig
tryggt að vörur þeirra séu gjaldgengar um allan heim þar sem þær
uppfylla sömu kröfur og gerðar
eru til framleiðenda í öðrum
ríkjum.
Þá er frjálst flæði fjármagns einn
af hornsteinum samningsins en
opnir fjármagnsmarkaðir stuðla
að lægra vaxtastigi, aukinni fjárfestingu og bættum lífskjörum.
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Peningaregnið
í fótboltanum
Forbes-tímaritið
birti í vikunni lista
yfir ríkustu félög
heims. Peningarnir
halda áfram að vaxa
í fótboltanum þótt
hann sé langt á eftir
NFL-deildinni.
Benedikt Bóas
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is

F

all Manchester United er
ekki aðeins inni á vellinum en liðið fellur um
fjögur sæti á milli ára á
lista Forbes sem gefinn
var út í vikunni. Liðið er
nú sjötta verðmætasta félag heims
en félagið var í öðru sæti í fyrra.
Barcelona var eina liðið á topp 50
lista Forbes sem skilaði neikvæðri
af komu í fyrra en félagið keypti
rándýra leikmenn og gerði nýjan
samning við Lionel Messi sem þénar
nú 80 milljónir dollara á ári, um 9,7
milljarða króna. Séu bónusar teknir
með reiknar Forbes með að talan
hækki upp í 92 milljónir dollara
eða 11,2 milljarða. Þess má geta að
samningar Messi við Adidas, Gatorade, Huawei, Mastercard og Pepsi
skila honum auka 35 milljónum
dollara í vasann á ári eða 4,3 milljörðum. Aðeins Kanye West, Kylie
Jenner og Taylor Swift þéna meira
en Messi. Alls var tapið 37 milljónir
dollara hjá Börsungum á síðasta
rekstrarári eða 4,5 milljarðar.
Helmingur liðanna á topp 50 listanum skilaði meira en þremur milljörðum króna í hagnað og meira en
helmingurinn hagnaðist um 12,2
milljarða. Sem dæmi hagnaðist Real
Madrid um þessa milljarða á því að
vinna Meistaradeildina í fyrra.
Fjórða árið í röð eru kúrekarnir
frá Dallas á toppnum en þeir eru
metnir á fimm milljarða dollara
eða 611 milljarða króna. Þeir fá
um 340 milljónir dollara árlega
frá styrktaraðilum og lúxussætum á AT&T vellinum
eða 41,5 milljarð króna.
Þá voru níu af 50 vinsælustu íþróttaviðburðum
Bandaríkjanna leikir
með Dallas Cowboys
í deildinni. NFL er
í sérf lokki þegar
kemu r að p eningum en 26 NFL-lið
eru á listanum. Meistararnir í New England Patriots eru
í sjöunda sæti. Sjónvarpsstöðvarnar CBS, NBC, Fox, ESPN
og DirecTV borguðu samkvæmt Forbes 260 milljónir til hvers einasta liðs í
NFL-deildinni fyrir sjónvarpsréttinn eða 31
milljarð. Níu MLBlið eru á listanum,
átta evrópsk fótboltalið og sjö
NBA-lið.

✿ Verðmætustu félögin
í milljörðum króna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10

Dallas Cowboys
New York Yankees
Real Madrid
Barcelona
New York Knicks
Manchester United
New England Patriots
Los Angeles Lakers
Golden State Warriors
Los Angeles Dodgers
New York Giants

611
562
518
491
489
465
464
452
428
403
403

✿ Meistaradeildin
2017-2018
í milljörðum króna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Real Madrid
AS Roma
Liverpool
Juventus
Bayern München
Chelsea
Manchester City
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
Barcelona

12,2
11,7
11,3
11,1
9,8
9,1
8,8
8,6
8,5
7,9

✿ Rekstrarhagnaður
#3
#9
#5
#4
#8
#6
#1
#7
#20
#15

Manchester United
Tottenham Hotspur
Manchester City
Bayern München
Liverpool
Chelsea
Real Madrid
Arsenal
Newcastle United
Inter Milan

29,1M
25,9 M
20,5 M
15,8 M
15,6 M
15,5 M
13,7 M
9,7 M
9,7 M
8,9 M

Samkvæmt Forbes þarf félag
að vera metið á yfir tvo
milljarða dollara eða 244
milljarða til að komast
á topp 50 listann sem er
1,2 milljörðum dollara
meira en fyrir fimm árum.
Sé farið aftur til ársins
2012 þá þótti það stórfrétt að Manchester United
væri metið á tvo milljarða dollara.
Öll liðin í NFL, NBA og MLB eru
metin á meira en einn milljarð dollara. Þess má geta að verðmætasta
félagið í MLS-deildinni, Atlanta
United, er metið á 340 milljónir
dollara eða 41 milljarð króna.
„Verðmæti liðanna er alltaf að
hækka þökk sé sjónvarpssamningum. Liðin græða meira en laun leikmanna hækka lítið þannig að það
hefur aldrei verið hagkvæmara að
eiga íþróttalið,“ sagði Kurt Badenhausen, ritstjóri Forbes, í tilefni af
listanum.

Sem dæmi má nefna að síðan
Fenway Sports Group keypti Liverpool árið 2010 hefur verðmæti
félagsins margfaldast. Liðið er í nú
í fyrsta sinn á topp 50 listanum.
Þegar FSG keypti það var það metið
á 437 milljónir dollara eða skitna 53
milljarða króna. Nú eru þeir Evrópumeistarar, rétt misstu af enska
titlinum, með besta varnarmann
heims og þjálfara sem allir vilja
spila fyrir og metnir á 2,2 milljarða
dollara eða 269 milljarða.
Í grein sem Mike Ozanian, blaðamaður Forbes, skrifar segir hann
að það sé ekki verið að skrúfa fyrir
peningaregnið í fótboltanum. Það
muni aukast næstu ár. Real Madrid
hafi selt internetréttinn fyrir 224
milljónir dollara og fengið góða
summu staðgreidda. Treyjusamningur Barcelona við Rakuten er
upp á 246 milljónir dollara árlega
en hann tók í gildi í fyrra og þá fær
félagið 174 milljónir dollara árlega
fyrir samning sinn við Nike. Juventus tilkynnti að þeir væru á leið
í Adidas fyrir 457 milljónir dollara
en samningurinn er til átta ára. Real
Madrid er að að framlengja samning sinn við Adidas til 12 ára og fær
1,8 milljarða dollara fyrir það, svo
nokkur dæmi séu nefnd.
Þá eru sjónvar pssamningar
alltaf að hækka. Meistaradeildarpeningarnir flæða inn og nýverið
var samningurinn til

611
MILLJARÐA KRÓNA ER
DALLAS COWBOYS
METIÐ Á.

Bandaríkjanna seldur á 100 milljónir dollara árlega. Það er tvisvar
sinnum meira en Fox greiddi fyrir
ári. Fyrir tímabilið í fyrra fengu
liðin 2,28 milljarða dollara í verðlaunafé sem var 30 prósent aukning.
Enn er verið að semja við Amazon
um streymi frá enska boltanum og
Facebook gæti verið á leiðinni að
kaupa sig inn. Einhverjar krónur og
jafnvel aurar munu koma í kassann,
verði það að veruleika, hjá ensku
liðunum.
Þá skilar nafnaréttur á leikvöllum
félögum tekjum. Flest lið eru nú
með styrktaraðila á leikvöngum
sínum sem skilaði félögunum 127
milljónum dollurum á ári. Manchester United hefur þó ekki enn
gripið til þess ráðs enda Old Trafford eitt frægasta vallarnafn heims.
Félagið gæti þó selt sinn nafnarétt
fyrir 35 milljónir dollara á ári eða
4,2 milljarða króna, hið minnsta
samkvæmt grein Ozanian.
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Madonna gefur út fyrstu plötuna
Okkar ástkæra

Hafdís Hannesdóttir
fv. félagsráðgjafi,
Hátúni 12,
lést á gjörgæsludeild Landspítalans í
Fossvogi miðvikudaginn 24. júlí. Útför
hennar fer fram frá Digraneskirkju
föstudaginn 2. ágúst kl. 13.
Þórey Hannesdóttir
Nína Guðrún Baldursdóttir Sebastian Burton Hammani
Hrafnhildur Baldursdóttir Ármann Hallbert Jónsson
Hannes Kjartan Baldursson

Ástkær eiginmaður minn og faðir,

Helgi Þór Guðmundsson
rafeindavirki,
Stakkhömrum 9, Reykjavík,
lést á Vífilsstöðum miðvikudaginn
17. júlí. Útför hans fer fram frá
Fossvogskirkju miðvikudaginn 31. júlí kl. 15.
Salóme Guðný Guðmundsdóttir
Auður Helgadóttir

Söngkonan Madonna gaf út sína fyrstu breiðskífu árið 1983, þá 24 ára gömul. Veturinn
áður hafði hún gefið út tvær smáskífur sem
náðu töluverðum vinsældum í Bandaríkjunum. Hún þótti djörf, bæði í klæðaburði
og framkomu. Tilvalin fyrir kynslóðina sem
var að alast upp við hina nýju sjónvarpsstöð
MTV.
Madonna var alin upp í New York-borg og
áður en hún varð að stærstu poppsöngkonu
heims var hún þekkt klúbbasöngkona í borginni. Hún var ekki smeyk við að nota nýjustu
tækni hljóðgervla í tónlist sinni sem þó var í
grunninn hefðbundið diskóskotið popp.
Fyrsta plata hennar fékk einfaldlega nafnið
Madonna og innihélt smelli á borð við Lucky
Star og Burning up. Hún náði hæst í áttunda
sæti Billboard-listans og seldist í tíu milljón
eintökum um heim allan. Þegar platan kom
út höfðu hins vegar ekki allir trú á Madonnu
sem tónlistarmanni. Gagnrýnendur kölluðu hana
„eins smells undur“ og
sögðu að hún hljómaði
eins og „Mína mús á
helíum“. Annað átti eftir
að koma á daginn.
Ári seinna gaf Madonna út plötuna Like a
Virgin sem gerði hana,
ásamt Michael Jackson,
að stærstu poppstjörnu
heims. Allar tólf plötur
hennar síðan hafa náð í
fyrsta eða annað sætið á
vinsældalistum.

Madonna hefur ávallt verið lífleg á sviði. NORDICPHOTOS/GETTY

Merkisatburðir
1662 Kópavogsfundurinn, erfðahyllingin í Kópavogi. Þá
létu Árni Oddsson lögmaður og Brynjólfur Sveinsson
biskup undan kröfum danska valdsins um að samþykkja
einveldi Danakonungs á Ísland.
1821 Perú fær sjálfstæði frá Spáni.
1895 Vígð brú á Þjórsá við Þjótanda að viðstöddu fjölmenni. Sú brú var notuð í rúmlega hálfa öld.

Við erum til staðar
þegar þú þarft á
okkur að halda

1934 Stjórn hinna vinnandi stétta tekur til starfa á Íslandi.
1957 Vígð kirkja í Saurbæ á Hvalfjarðarströnd og nefnd
Hallgrímskirkja, til minningar um sálmaskáldið og prestinn

Hallgrím Pétursson, sem þjónaði þar síðustu áratugi sína í
embætti.
1960 Norðurlandaráð heldur þing sitt í fyrsta sinn á Íslandi.
1974 Þjóðhátíð til minningar um 11 alda byggð á Íslandi
er haldin á Þingvöllum. Þangað streymdi um fjórðungur
þjóðarinnar. Alþingi hélt hátíðarfund og samþykkti
ályktun um gróðurvernd og landgræðslu.
1985 Íslandsmet sett í fallhlífarstökki á Akureyri er fimm
fallhlífarstökkvarar mynduðu stjörnu og héldu henni í 45
sekúndur.

Guðmundur Baldvinsson,
umsjón útfara

Útfararþjónusta
& lögfræðiþjónusta
Við önnumst alla þætti undirbúnings og framkvæmd útfarar ásamt vinnu við dánarbússkiptin.
Við þjónum með virðingu og umhyggju að
leiðarljósi og af faglegum metnaði.
Með kærleik og virðingu
Útfararstofa Kirkjugarðanna

Okkar innilegustu þakkir til allra sem
sýndu okkur samúð og hlýhug vegna
andláts ástkærs eiginmanns míns,
föður okkar, tengdaföður,
afa og langafa,

Hjartans þakkir fyrir auðsýnda samúð,
hlýhug og vináttu vegna andláts og
útfarar ástkærs föður okkar,
tengdaföður, afa og langafa,

Einars Geirs Þorsteinssonar

fyrrverandi sýslumanns og
bæjarfógeta.

Móaflöt 45,
210 Garðabæ.
Ingveldur Björg Stefánsdóttir
Stefán Árni Einarsson
Sigurrós Ragnarsdóttir
Þorsteinn Einarsson
Ásta Sigrún Helgadóttir
Guðni Geir Einarsson
Andrea Gerður Dofradóttir
Áslaug Einarsdóttir
Einar Örn Ólafsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ásgeirs Péturssonar
Guðrún Ásgeirsdóttir
Ingibjörg Ásgeirsdóttir
Sigríður Ásgeirsdóttir
Þórður Kristinsson
Pétur Ásgeirsson
Jóhanna Gunnarsdóttir
Andrés Pétur Rúnarsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Klettaskóli, Suðurhlíð 9, Fossvogi | Sími 551 1266 | útför.is

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Tilkynningar um merkisatburði, stórafmæli
og útfarir má senda á netfangið
timamot@frettabladid.is.
Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055.

Ragnheiður Júlíusdóttir

Elskulegur faðir, tengdafaðir, afi,
langafi og langalangafi,

Sörlaskjóli 19, Reykjavík,

Ragnar Jón Jónsson

lést á Landspítalanum í Fossvogi
miðvikudaginn 17. júlí.
Útför hennar fer fram frá Háteigskirkju
miðvikudaginn 31. júlí klukkan 13.
Melkorka Gunnarsdóttir
Björn Már Jónsson
Júlíus Þór Gunnarsson
Guðrún Júlíusdóttir
Úlfar Örn Gunnarsson
Þóra Katrín Gunnarsdóttir
Þórarinn Þorgeirsson
Katinka Ýr, Jón Gunnar, Ragnheiður, Ólafur Haukur,
Kjartan Þór, Þorgeir Örn og Þorsteinn Ari

lést á Vífilsstöðum þann 23. júlí.
Hilmar Ragnarsson
Jón G. Ragnarsson
Guðrún H. Ágústsdóttir
Ágúst Ragnarsson
Bergljót Benónýsdóttir
Bjarni Ó. Guðmundsson
Þórdís K. Einarsdóttir
Ólafur Ragnarsson
Guðbjörg Pétursdóttir
Ragnar H. Ragnarsson
Katrín Ragnarsson
Heiðrún Ragnarsdóttir
Ragnar F. Magnússon
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.
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Ástkær móðir, systir,
frænka og vinkona,

Mignon Hazelie Lára
Davenport
sem lést þann 9. júlí 2019 á Bretlandi
verður jarðsungin á Bretlandi 14. ágúst
2019. Þeir sem vilja minnast hennar,
vinsamlega hafi samband við Valérie 862-3727
fyrir 10 ágúst.
Valérie Anne Descrieres
Paul Pryce
Dolores Kinsman
Paloma & Ruza Kinsman
Christine Cavanagh

Hjartans þakkir til allra þeirra sem
vottuðu okkur samúð og hlýhug við
andlát og útför elsku

Kristínar Jónasdóttur
Valdimar Örnólfsson
synir og fjölskyldur.

Okkar ástkæri og yndislegi

Sigurður Magnason
Sævar Sigurgeirsson, textasmiður og tónlistarmaður. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

læknir

Sævar Sigurgeirsson
fagnar fimmtugsafmæli
Í dag fagnar Sævar Sigurgeirsson, textasmiður, leikritaskáld, tónlistarmaður og Þingeyingur, fimmtugsafmæli. Sævar hefur lengi starfað við auglýsingagerð hjá Pipar/TBWA.
Einnig hefur hann skrifað fyrir fjölmörg leikhús, sjónvarpsefni og samið lög.

andaðist á bráðamóttöku LHS í
Fossvogi sunnudaginn 21. júlí.
Útförin verður auglýst síðar.
Anna L. Sigurðardóttir
María Sigurðardóttir
Signý Sæmundsen

Magni Hjálmarsson
Lilja Sigurðardóttir
Borgar Magnason

Með innilegri þökk fyrir þann hlýhug
og stuðning sem okkur var sýndur
vegna útfarar elskulegs eiginmanns
míns, föður okkar, afa og langafa,

Jens Inga Magnússonar

M

ér finnst þetta skrýtin tala,“ segir Sævar
þegar hann er spurður um hvernig aldurinn leggist í hann.
„Mér líður eins og ég
sé 27, í mesta lagi. Ég er nýbúinn að halda
upp á 30 ára stúdentsafmæli frá Menntaskólanum á Akureyri. Mér fannst eiginlega enginn þar hafa breyst á þessum
tíma.“

Sveitapiltur
Sævar er sveitapiltur, alinn upp í
Ásbyrgi í Norður-Þingeyjarsýslu.
Sonur hjónanna Sigurgeirs Ísakssonar
og Sveininnu Jónsdóttur. Þau stunduðu
búskap og ráku þar verslun, en Sveininna er nú látin. Þegar Sævar var ungur
gældi hann við þá hugmynd að verða
bóndi.
„Ég hafði gaman af bústörfunum og
þótti fjárglöggur með afbrigðum“ segir
hann. „Ég sökkti mér í fjárbækurnar,
þekkti allar ærnar með nafni, lærði
númer þeirra og gat rakið ættirnar langt
aftur í tímann,“ segir Sævar og hlær.
Með tímanum kom þó í ljós að penninn yrði verkfæri Sævars en ekki rúningsklippurnar. Það hefði þó ekki þurft
að koma á óvart því að hann hefur frá
unga aldri fengist við að yrkja ljóð og
semja lagatexta.
Sævar gekk í MA og þar var hann
virkur í leikfélagi skólans. Eftir stúdentspróf reyndi hann við Leiklistarskólann en þegar það gekk ekki sem
skyldi lærði hann bókmenntafræði
við Háskóla Íslands. Það gerði hann að
hluta til til þess að pressa á sjálfan sig
til þess að lesa meira af undirstöðubókmenntum. Sævar segir að það hafi síðan
nýst honum mjög vel í störfum sínum og
áhugamálum. Á námsárunum var hann
áfram viðriðinn leiklist og fór að starfa
með áhugamannafélaginu Hugleik.
Afleitur að koma sér á framfæri
Sævar hefur skrifað fjölda leikrita fyrir
hin ýmsu leikhús, bæði atvinnumanna

framfæri. Ég geri yfirleitt það sem ég er
beðinn að gera,“ segir Sævar og glottir
við tönn.

Ég er gjarn á að hlaða á mig
allt of miklu af verkefnum.

og áhugamanna. Þar að auki hefur hann
skrifað fjögur áramótaskaup og í tvö ár
skrifaði hann barnaefni fyrir Ríkissjónvarpið.
„Þetta æxlaðist nú þannig að ég hef
mestmegnis verið í gríninu,“ segir Sævar.
„Ég hef skrifað þó nokkuð af barnaefni
líka. Bæði fyrir Stundina okkar og leikhópinn Lottu. En ég hef einnig skrifað á
háalvarlegu nótunum. Í ljóðum ímynda
ég mér stundum að ég sé jafnvígur á
gaman og drama.“
Hefur þú áhyggjur af því að yngri kynslóðin tali frekar ensku en íslensku?
„Auðvitað dettur maður stundum í
smá áhyggjugír, sérstaklega þar sem ég
vinn með tungumálið alla daga. En ég
held að þetta eigi ekki aðeins við um
unga fólkið. Í þessum breytta heimi
erum við mörg hver orðin svolitlar
subbur með tungumálið, jafnvel þótt
við séum miðaldra.“
Þegar Sævar er spurður út í þau verk
sem hann er stoltastur af nefnir hann
verk unnið upp úr ævintýrum Münchausens, sem sett var á svið í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði, en það skrifaði
hann einn. Einnig nefnir hann Klaufa
og kóngsdætur í Þjóðleikhúsinu og verk
um Bólu-Hjálmar sem sýnt var í skólum
og dvalarheimilum um land allt. En þau
skrifaði hann í samvinnu við félaga sína
úr Ljótu hálfvitunum.
Falastu eftir verkefnum eða er leitað
til þín?
„Ég er alveg af leitur að koma mér á

Viðurkenning fyrir gefandi verkefni
Í nítján ár hefur Sævar starfað sem
texta- og hugmyndasmiður auglýsinga.
Hann hefur ekki skipt um vinnu þennan
tíma en gengið í gegnum nokkrar sameiningar. Síðustu 10 árin hefur hann
verið hjá Pipar/TBWA sem einnig hefur
breyst og stækkað við sameiningar.
Fyrirtækið hefur unnið fjölda verðlauna fyrir auglýsingar sínar. Hér á
Íslandi er Lúðurinn veittur fyrir auglýsingar en nýlega var auglýsing sem
Sævar kom að tilnefnd til verðlauna í
Cannes sem kallast Ljónið, en það er He
for She-herferð á vegum UN Women, um
kynbundið ofbeldi.
„Þetta var gríðarlega ánægjulegt og
ekki síst fyrir þetta verkefni sem okkur
þykir mjög vænt um. Þetta var erfitt
verkefni en einstaklega gefandi,“ segir
Sævar.
Veislan bíður fram á haust
Sævar er giftur Herborgu Eðvaldsdóttur
listgreinakennara og búa þau í Hlíðunum í Reykjavík. Þau eiga þrjú börn,
Eðvald 23 ára, Ísak 18 ára og Þórunni
Heklu 14 ára.
Aðspurður um önnur áhugamál segir
Sævar: „Ég er gjarn á að hlaða á mig allt
of miklu af verkefnum þannig að frítíminn fer mikið í að sinna tónlist, ritstússi
og þess háttar. Við ferðumst þó töluvert um landið, sérstaklega Norður- og
Austurlandið þar sem við eigum fjölskyldur. Við erum nýkomin þaðan úr
mánaðarreisu.“
Hvað á að gera í tilefni dagsins?
„Ætli ég njóti ekki dagsins í slaka með
fjölskyldunni og prófi nýja grillið, enda
kom ég heim undir morgun eftir miðnæturtónleika á Hvammstanga. Herborg verður svo fimmtug í nóvember.
Ætli við höldum ekki eitthvert sameiginlegt 100 ára húllumhæ þá,“ segir
Sævar. kristinnhaukur@frettabladid.is

bifreiðastjóra,
Merkigerði 10, Akranesi,
sem lést þann 25. júní síðastliðinn. Guð blessi ykkur öll.
Anna Hannesdóttir
Unnar Eyjólfur Jensson
Anna Rós Jensdóttir
Guðjón Ingi Jensson
Garðar Kristinn Jensson
barnabörn og barnabarnabörn.

Kærar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna fráfalls ástkærrar
eiginkonu minnar,

Guðbjargar S. Petersen
Skeggjagötu 13.
Sérstakar þakkir til starfsfólks
Droplaugarstaða fyrir góða umönnun og hlýlegt viðmót.
Fyrir hönd aðstandenda,
Steinn Guðmundsson

Okkar ástkæra

Anna Kristín Jónsdóttir
Þangbakka 10,
Reykjavík,
lést 12 júlí.
Útförin fer fram frá Breiðholtskirkju
föstudaginn 2. ágúst kl. 13.
F.h. aðstandenda,
Halldóra Traustadóttir

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.
Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot
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félagar

á ferð og flugi
„Jæja, strákar,“ sagði
Kata kotroskin. „Ég var
að lesa nokkuð ansi
skemmtilegt.“ Konráð
horfði á hana spyrjandi.
Kata snéri upp á sig.

?

Hvað
getur þú
t
brotið of
tt
saman ei
blað?

„Heldur þú að ég lesi
aldrei?“ sagði hún reið.
“ Að ég sé bara alltaf í
fótbolta?“ „Nei, nei,“
sagði Konráð. „Ég er bara
forvitinn um hvað þú
last.“ „Jæja,“ sagði Kata
og var orðin rólegri. „Vitið

?

þið hversu oft er hægt
að brjóta saman blað í
miðju?“ Róbert klóraði
sér í hausnum. „Hvað
meinar þú?“ sagði hann.
„Jú,“ sagði Kata. „Brjóta
það saman einu sinni,
svo aftur og aftur, þangað
til að það er ekki hægt
að brjóta það saman
oftar.“ Konráð hugsaði
sig um. „Það hlýtur að
fara eftir því hvað blaðið
er stórt,“ sagði hann.
„Nei,“ sagði Kata. „Það er
nefnilega það skrítna við
það, það er alveg sama
hvað blaðið er stórt, það
er bara hægt að brjóta
hvaða blað sem er visst
mörgum sinnum saman.
Prófið þið bara.“

Lestrarhestur vikunnar: Jósef Farajson Shwaiki
Hvað er skemmtilegast við
bækur? Þær eru oft svo fróðlegar og spennandi. Þær auka
ímyndunaraflið mikið vegna
þess að maður getur ímyndað
sér svo margt meðan maður er
að lesa.

Hver er uppáhaldsmaturinn
þinn? Bara kjötbollur í brúnni sósu.
Hvert er uppáhaldsdýrið þitt?
Ljón. Ég hef oft séð ljón í dýragarði
á Spáni. Uppáhaldsdýrið hennar
mömmu er fíll.

ÉG HEF OFT SÉÐ LJÓN Í
DÝRAGARÐI Á SPÁNI.
UPPÁHALDSDÝRIÐ HENNAR
MÖMMU ER FÍLL.
En varstu nokkuð hræddur þegar
þú last hana? Nei, ég varð ekki
hræddur.
Hvað finnst þér skemmtilegast að
gera? Að fara með mömmu minni
á YoYo-ís.
Hver eru áhugamálin þín? Fótbolti
og fimleikar.
Hvað langar þig að verða þegar þú
verður stór? Mig langar að verða
uppfinningamaður.
Hvað ert þú búinn að vera að gera
sumar? Í gær fór ég í Viðey með
pabba mínum og vini mínum. Við
fórum þangað með bát. Ég er líka
búinn að fara í sumarbústað og er
að fara til Akureyrar í næstu viku.

Ferðu oft í Húsdýragarðinn? Já.
Ertu hræddur við einhver dýr
þar? Nei, en mamma er hrædd við
minka og refi. Minkar og refir eru
sko rándýr.

Hvernig bækur þykir þér
skemmtilegastar? Ævintýrabækur og grínbækur.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Fótbolti og að spila tölvuleiki.

Hann Benjamín Eldjárn Snorrason
er fimm ára gamall og á afmæli
núna bráðum, en hann verður sex
ára í september . Pabbi hans heitir
Snorri og mamma hans heitir Ósk.
Unnusti Óskar heitir Aron og
gegnum hann á Benjamín systurina
Apríl Lilju. Benjamín og Apríl eru að
verða stóru-systkini á næstu dögum
og eru spennt yfir þessu nýja hlutverki.

Hvort ertu að fara að eignast bróður eða systur? Systur.

Manstu eftir fyrstu bókinni
sem var í uppáhaldi hjá þér?
Já, það voru bækurnar um Skúla
skelfi.

Ferðu oft á bókasafnið? Einu
sinni til tvisvar í mánuði.

Las Hobbitann
með pabba og finnst
skemmtilegast að fara
í ís með mömmu

Hlakkar þú til að verða stóri
bróðir? Já.

Hvaða bók lastu síðast og
um hvað var hún? Óvættaför
bækurnar, bækurnar er um
strákinn Tom og hann lendir í
ýmsum ævintýrum með vinkonu
sinni Elenu þar sem þau er að
berjast við skrímsli, það kemur
nýtt skrímsli í hverri bók.

Í hvaða skóla gengur þú? Rimaskóla.

Benjamín er nýkominn úr Viðey með pabba sínum og vini. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jósef Farajson Shwaiki fékk sjálfur að velja sér stað fyrir myndatökuna.

Borgarbókasafnið, Bókmenntaborgin og Bókabeitan efna til sumarlesturs fyrir krakka. Verið velkomin í bókasafnið í ykkar hverfi og
takið þátt í lestrarleiknum. Í hverri viku fær einn heppinn þátttakandi
bók að gjöf og í lok sumarsins er veittur einn veglegur vinningur.

Hver er uppáhaldsliturinn þinn?
Vínrauður.
Hver er uppáhaldsbókin þín?
Það er Hobbitinn, ég las hana með
pabba mínum.
Fannst þér hún ekki löng? Jú, hún
er löng.

Hvað ertu að fara að gera á Akureyri? Ég á tréhús á Akureyri, ég ætla
að leika mér í því. Bóndinn sem er
í sveitinni minni heitir líka Benjamín.
Krakkablaðið þakka Benjamín fyrir
skemmtilegt viðtal.

?

Lausn á gátunni

Eins skrýtið og það hljómar, þá er bara hægt að brjóta saman
pappírsblað sjö sinnum, alveg sama hversu stórt sem það er.

Konráð
og

?
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Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafinn
í þetta skipti eintak af bókinni
Meðleigjandinn eftir Beth O’Leary
Sveistrup frá Forlaginu. Vinningshafi
síðustu viku var Gyða Haraldsdóttir, 101 Reykjavík.
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LAUSNARORÐ: Ef bókstöfunum í skyggðu reitunum er
raðað rétt saman birtast umsvif sem fara nú aftur vaxandi
hér á landi. Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 2. ágúst á
krossgata@frettabladid.is merkt „27. júlí“.

41

42
43

Á Facebook-síðunni Krossgátan er að finna ábendingar,
tilkynningar og leiðréttingar
ef þörf krefur.

44
45

unum sem stóðu í því að
leysa leyndarmál (9)
20 Af grjótprikum í steyptum
uppgöngum (11)
26 Mun hafa þessa fanta undir,
en það verður mikið púl
(10)
27 Þeytti þessum túr í smá
snúning (9)
28 Jón og ég skeyttum saman
samskeyttum (10)
29 Í verkjafötu hinna uppsöfnuðu volta (11)
31 Fantasíur einskorðast ekki
við okkar plánetu (11)
35 Hýra Hrönn er grunuð um
glæp (7)
38 Svelti mig fyrir jörðina

LÁRÉTT
6 Hvass vinkill út frá kúlulaga

hnetti finnst bara við þetta
pláss (10)
11 Kveð niður stríðsdraug í
slagsmálahug (11)
12 Gerum vel við Krónos með
krabbadýrum (10)
13 Tortími plássum eins og
Tsjernóbil og Hesteyri (11)
14 Skrái pöntun poka og prentgripa (8)
15 Sakna baráttu um raunarollu (9)
16 Um sköpulag talna og
hvernig þær tala skal um
þær (12)
17 Hér segir frá krakkaorm-

LÉTT

undir fótum mér (11)
39 Held á bakkelsi í báðum

höndum (6)
42 Um óþægindi andvara og

svala gaura (7)
43 Set ég þennan drátt í kerið

eða skúffuskápinn? (11)
44 Spæni spýtu í spón fyrir

kappreiðar (10)
45 Hví færir Flæmingi hársekki

úr stað? (10)
LÓÐRÉTT
1 Sé eins orginal háseta og

hægt er að hugsa sér (8)
2 Læst vera eins og þau sem

allt vita; þrútinn af þekkingu (8)

3 Þrotinn er hver keimur, nema

18 Aur rafta gerir mig aldeilis

sá af hreina loftinu (8)
4 Víst var mannsins vörin
mána/mikið tækniundur
(14)
5 Muni guðs ruglar oft í klárum
heilum (8)
6 Græt mitt vol og barlóm allan
(9)
7 Sitjandi fiskur er sá stærsti í
kroppnum (9)
8 Tel þessar eyrar henta betur
til fjárrekstrar en fjársöfnunar (9)
9 Hefurðu séð berserkjabörn
bardúsa í ísabroti? (9)
10 Segja miltisvef minna á
glóandi hraun (9)

bit og hlessa (7)
19 Rjóðið reyk, aldrei breik! (7)
20 Snarruglaður símaalki er
háður þessu efni (8)
21 Kirtill Arvos Pärt (5)
22 Komast nafir þá lengra en
grútarsálir? (7)
23 Ungviðinu varð um og ó í
sveppaferðunum (9)
24 Sögðum engum frá því sem
við sáum (8)
25 Sörgum nú það svið sem við
settum mitt á milli upphafs og endis (8)
30 Tróð í ámu sem annar
treður á (7)
31 Þessi kvikindi eru öll eins,
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tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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ENGIN STUNGUHÆTTA
Sumarbridge Bridgesambands Íslands hefur alltaf verið vinsælt. Sumarbridge er öll
mánudags- og miðvikudagskvöld í sumar
og aðsókn er jafnan meiri á miðvikudagskvöldum. Aðsókn á miðvikudagskvöldum
er yfirleitt í kringum 40 pör. Í sumum tilfellum hefur aðsóknin verið meiri. Jafnan
er fylgst með bronsstigastöðu spilara
og eins og er hefur Hermann Friðriksson
forystu á toppnum (er með 183 stig þegar
þessi orð eru skrifuð). Parið Sigurður Ólafsson og Jón Sigtryggson verma annað sætið
skammt á eftir með 167 bronsstig og í
þriðja sæti er parið Magnús Sverrisson og

Ebeling átti leik Durao árið 1992.

9

Norður
G109742
873
987
D

Halldór Þorvaldsson með 144 stig. Nýlega
á miðvikudagskvöldi voru félagarnir sterku
Ómar Olgeirsson og Stefán Jóhannsson
meðal þátttakenda. Mörg sterk pör mættu
til leiks þetta kvöld, en það kom fáum á
óvart að Ómar og Stefán höfðu sigur með
62,8% skor. Toppbaráttan var lengi vel við
Berg Reynisson og Vigni Hauksson, sem
þurftu í lokin að sætta sig við fjórða sætið
með 60,3% skor. Þessi pör mættust í annarri umferð og í þessu spili höfðu Bergur og
Vignir betur með góðri sögn í AV. Vestur var
gjafari og enginn á hættu:
Vinsæll samningur var 6 á AV-hendurnar.

Vestur
K
10952
ÁKD54
Á102

Austur
ÁD
ÁDG4
G2
KG842
Suður
8653
K6
1063
9765

Gunnar Björnsson

Hvítur á leik

4

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

og rukka alltaf það sama
(7)
32 Vilja öllu ráða um brautarskot (7)
33 Þessi sportbíll er bara fyrir
brúnar dömur (7)
34 Skrá yfir rudda og það sem
þeir láta út úr sér (7)
36 Hún mun pína ál með sinni
saumamaskínu (6)
37 Temjið fisk svo hann velji
vinnuna (6)
40 Það kom þó fín tölva út úr
þessu bralli (5)
41 Það er snúið í meðförum,
þetta sár (5)

1. Dd7! Dxe1+ 2. Kh2 Bh8
3. Bxg6 1-0. Jóhann Hjartarson
og Guðmundur Kjartansson hafa 6
vinninga eftir átta umferðir á Xtracon-mótinu á Helsingjaeyri. Hilmir
Freyr Heimisson hefur 5½ vinning.
Mótinu lýkur á morgun.
www.skak.is: Xtracon-mótið.

Sá samningur er þokkalegur en hægt að
hnekkja honum með laufstungu. Átta
pör voru í hjartaslemmu sem fóru jafnan
niður vegna stungunnar í laufi. En Bergur
og Vignir virðast hafa áttað sig á hættunni og náðu mun betri samningi. Þeir
enduðu í 6 gröndum og laufstunga var
þar ekki í boði. Fyrir að spila 6 grönd og
standa þau slétt fengust 32-8 stig (sem
Bergur og Vignir fengu). Ef ekki er tekin
hjartasvíningin (og 5 slagir fást á lauf)
tókst tveimur pörum að standa 7 grönd.
Þá koma 13 slagir vegna þess að sitthvorir 5 slagirnir fást á láglitina, 2 á og
1 á . Fyrir að spila 6 grönd og standa 7,
fengust 37-1 stig.
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Gildir 25. júlí - 31. júlí. *Gildir ekki með öðrum tilboðum.
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MYNDASÖGUR

Rigning eða súld um austanvert landið, en þurrt suðvestanlands fram eftir
degi. Austlægari átt í dag, víða 8-13 m/s, og rigning með köflum, en hægari
vindur og þurrt að mestu á Norður- og Austurlandi. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast
suðvestanlands.

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................
• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18

Pondus

Eftir Frode Øverli

Hættu,
Bjarni!

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

Hann gæti
brotið loppurnar, pabbi!

OK!

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 -16.00
sunnudaga
9.00 - 16.00
www.bjornsbakari.is

Gelgjan
Ég elska
þessar tvöföldu
íssamlokur!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Það er hægt
að fá þær í
bitastærð,
líka.

Hvað er ekki
í bitastærð?

Taktu skemmtilega sumarmynd af
þér eða þínum að lesa Fréttablaðið
í appinu, á vefnum eða á prenti.
Sendu okkur á Facebook eða á
sumarleikur@frettabladid.is.

100.000 kr.

gjafabréf frá Úrval Útsýn
fyrir tvær bestu myndirnar!

Leiknum lýkur 12. ágúst

Barnalán
Segðu mamma, Lóa. Segðu
mamma. Segðu mamma.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Mamma
Mamma Mamma
Mamma
Mamma
Mamma
Mamm
Mamma
Mamma
a
Mamm
Mamma Mamma
a

Mamma

Kannski er bara betra að þú
segir eitthvað annað.

JÓHANN HELGASON 70

ÁSTIN OG LÍFIÐ

STEFÁN HILMARSSON · JÓHANNA GUÐRÚN · DANÍEL ÁGÚST · BJARNI ARASON
STEFÁN JAKOBSSON · ÞÚ OG ÉG · MAGNÚS OG JÓHANN · HLJÓMSVEIT UNDIR STJÓRN JÓNS ÓLAFSSONAR
YAKETTY YAK, SMACKETTY SMACK · MARY JANE · ÉG ER AÐ BÍÐA · ÁSTARSORG · ÉG LABBAÐI Í BÆINN · SEINNA MEIR · KAREN
v
PÓKER · Í BLÍÐU OG STRÍÐU · SÖKNUÐUR · KEFLAVÍKURNÆTUR · SAIL ON · SHE'S DONE IT AGAIN · TAKE YOUR TIME
Í REYKJAVÍKURBORG · ÉG GEF ÞÉR ALLT MITT LÍF · ÁSTIN OG LÍFIÐ

19. OKTÓBER Í HÖRPU
MIÐASALA Í MIÐASÖLU HÖRPU, Í SÍMA 528-5050 OG Á TIX.IS
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Fer út af raunsæissporinu í nýrri bók
Karl Ágúst Úlfsson
er höfundur smásagnasafnsins Átta
Ragnar Jónasson getur sannarlega
fagnað velgengni.
sár á samviskunni.
Drungi tilnefnd sem Sögurnar eru unnar
besta glæpasagan í á tíu ára tímabili.
Bretlandi
arl Ágúst Úlfsson
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Drungi eftir Ragnar Jónasson er
tilnefnd sem besta glæpasaga
ársins í Bretlandi en verðlaunin
verða veitt í haust. Það er útgáfuhluti Amazon-samsteypunnar og
Capital Crime glæpasagnahátíðin
í London sem standa að verðlaununum. Alls eru fimm glæpasögur
tilnefndar en hinar eru: Cruel Acts
eftir Jane Casey, The Sentence is
Death eftir Anthony Horowitz,
Metropolis eftir Philipp Kerr
sem lést í fyrra og In the House of
Lies eftir Ian Rankin en bók hans
hefur setið vikum saman á metsölulista Sunday Times. Drungi
er eina þýdda bókin af þeim fimm
sem sérstök dómnefnd tilnefnir
til verðlaunanna. Lesendur hafa
síðan síðasta orðið um það hver
þessara fimm telst besta glæpasaga ársins í Bretlandi en það
verður kunngjört á lokakvöldverði Capital Crime hátíðarinnar
í lok september.
Á dögunum birti Blackwell’s
bókabúðakeðjan lista yfir hundrað bestu glæpasögur sem komið
hafa út og var Snjóblinda eftir
Ragnar Jónasson þar á meðal. Og
nýlega valdi Sunday Times Dimmu
eftir hann sem eina af hundrað
bestu glæpasögum sem komið
hafa út frá stríðslokum.

K

hefur sent frá sér
smásagnasafnið Átta
sár á samviskunni.
„Þær eru unnar á tíu
ára tímabili. Elsta
sagan er frá 2008 og aðrar duttu
síðan inn og ég skrifaði þær nýjustu
á Akureyri síðasta vetur,“ segir Karl
Ágúst.
Þegar hann er beðinn um að skilgreina sögurnar segir hann: „Ég
veit ekki alveg hvað ég á að kalla
þær. Sumar eru skrýtnar og þó að
þær gerist allar í veruleika sem
við þekkjum er í þeim öllum einhver skekkja sem setur þær út af
raunsæissporinu. Ég held að þær
séu nokkuð broslegar og það er
kómísk atburðarás í þeim flestum
þótt sumar séu líka átakanlegar.
Ég vel mér söguefni sem mér finnst
sjálfum skemmtilegt og finnst
bjóða upp á einhver skringilegheit
og tækifæri til að snúa aðeins upp
á raunveruleikann. Í nánast öllum
þessum sögum er partur af minni
eigin reynslu. Ég hugsa nokkuð
mikið í dramatík og legg mikið í
samskipti persóna, líðan þeirra og
umhverfið sem þær eru í. Það er
mikil sálarangist í þessum sögum.“
Hann segist hafa byrjað að skrifa
mjög ungur. „Ég man eftir söguköflum og leikþáttum sem ég skrifaði
níu til tíu ára gamall. Skriftir hafa
alltaf fylgt mér.“ Átta sár á samvisk-

„Það er mikil sálarangist í þessum sögum,“ segir Karl Ágúst. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ÉG VEL MÉR SÖGUEFNI
SEM MÉR FINNST
SJÁLFUM SKEMMTILEGT OG
FINNST BJÓÐA UPP Á EINHVER
SKRINGILEGHEIT.

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Laugardagur

unni er ekki fyrsta bókin sem hann
sendir frá sér. „Áður hef ég skrifað
kennslubækur um lífsleikni og svo
gaf ég út fyrir nokkrum árum bók
sem heitir Aþena og Ohio með 75
örsögum. Þetta eru litlir sögukaflar
sem ég skrifaði þegar ég var í námi
í Bandaríkjunum á árunum 19921994 og voru upphaflega útvarpspistlar sem ég sendi heim.“
Það kemur ekki á óvart að hann
segist eiga nokkur hálfkláruð verk.
„Ég er með endalausar hugmyndir
að verkum og drög að verkum,“

segir hann og bætir við: „Í sambandi við þessar smásögur þá var
ég í sumum tilfellum ekki búinn
að ákveða hvort efnið ætti að verða
bíómynd, saga eða söngleikur. Á
endanum ákvað ég að viðkomandi
efni gæti orðið ágætis smásaga. Það
er kannski dálítið svipað með verkið sem ég er að vinna í núna, að þótt
það líti út eins og skáldsaga akkúrat
í augnablikinu, þá er ég ekki búinn
að ákveða hvort mig langi til að
koma sögunni út á bók eða kannski
varpa henni upp á tjald.“

Hvar? Deiglan Akureyri.
Gestalistamaður Gilfélagsins
Tohko Senda sýnir afrakstur
dvalar sinnar.

Tónlist

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Sunnudagur

hvar@frettabladid.is

27. JÚLÍ
Tónlist
Hvað? Djasstónleikar
Hvenær? 15.00
Hvar? Jómfrúin við Lækjargötu
Kvartett söngkonunnar Rebekku
Blöndal skemmtir.
Hvað? Tónleikar Elju
Hvenær? 14.00
Hvar? Skálholt
Á efnisskránni eru verk eftir Báru
Gísladóttur, Bergrúnu Snæbjörnsdóttur, Dobrinku Tabakovu,
Guðmund Stein Gunnarsson og
Tatjönu Kozlova-Johannes. Tónleikarnir verða einnig á sunnudag
á sama tíma.
Hvað? Gullár cornettosins
Hvenær? 16.00
Hvar? Skálholt
Danski cornetto- og blokkflautuleikarinn Lene Langballe ásamt
Láru Bryndísi Eggertsdóttur, orgel-

hvar@frettabladid.is
Lene Langballe er meðal þeirra listamanna sem koma fram í Skálholti.

og semballeikara, flytur tónlist
frá gullárum cornettosins, verk
tónskálda á borð við Frescobaldi,
Fontana, Bassano og Dowland.
Hvað? Alþjóðlegt orgelsumar
Hvenær? 12.00-12.30
Hvar? Hallgrímskirkja
Isabelle Demers flytur ýmis verk.

Fræðsla
Hvað? Fyrirlestur um Skálholt
Hvenær? 13.00
Hvar? Skálholtsstofa
Helga Ögmundsdóttir veltir upp
hugmyndum og spurningum um
Skálholt.

Listir
Hvað? Fánainnsetning
Hvenær? Frá morgni til kvölds
Hvar? Við Elliðaár
Við göngu- og hjólastíg við stíflu
í Elliðaánum dregur Halldór
Ásgeirsson Myndfána að húni.
Fánainnsetningin er afrakstur
samstarfs listamannsins við nemendur í Fellaskóla og er hluti af
sýningunni Úthverfi sem er hluti
af sýningarröð Myndhöggvarafélagsins í Reykjavík.
Hvað? Nomadic Stillness myndlistarsýning
Hvenær? 14-17. Einnig opið á sunnudag á sama tíma.

28. JÚLÍ
Fræðsla
Hvað? Fuglaskoðun
Hvenær? 13.30
Hvar? Viðey
Snorri Sigurðsson líffræðingur
leiðir fuglaskoðun og fræðir
göngugesti um fjölskrúðugt fuglalíf í eynni.

Listir
Hvað? Furðuverusmiðja með
Handabandi
Hvenær? 13.00-16.00
Hvar? Árbæjarsafn
Þátttakendur fá tækifæri til að
búa til sína eigin furðuveru sem er
gerð úr endurunnum textílefnum.

Hvað? Svipmynd af tónskáldi
Hvenær? 16.00
Hvar? Listasafn Sigurjóns
Bjarki Sveinbjörnsson, tónlistarfræðingur og forstöðumaður Tónlistarsafns Íslands, flytur erindi
um Viktor Urbancic.
Hvað? Sönglög eftir Franz Schubert
Hvenær? 16.00
Hvar? Gljúfrasteinn
Jóhann Kristinsson og Ammiel
Bushakevitz flytja.
Hvað? Tónleikaröð í Saurbæ
Hvenær? 16.00
Hvar? Hallgrímskirkja í Saurbæ í
Hvalfirði
Andrés Þór Gunnlaugsson gítarleikari og Agnar Már Magnússon
píanóleikari leika lög af diskum
sínum Svifi og Ypsiloni.
Hvað? Alþjóðlegt orgelsumar
Hvenær? 17.00-18.00
Hvar? Hallgrímskirkja
Isabelle Demers, kanadísk orgelstjarn,a leikur ýmis verk.
Hvað? Englar og menn – tónlistarhátíð Strandarkirkju
Hvenær? 14.00
Hvar? Strandarkirkja í Selvogi
Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir
sópran, Egill Árni Pálsson tenór
og Hrönn Helgadóttir orgel flytja
íslensk sönglög og þekktar perlur
úr tónbókmenntunum.

SUMARÚTSALA
-20%

-40%
Shady lampi kr. 23.400

Nú kr. 14.040

UQIurl SYeIQsóƓ kr. 09.900

Nú kr. 87.920

1 0 %

a f s l á t t u r

a f

n ý j u m

v ö r u m

Humi armstóll kr. 28.700

Nú kr. 21.525

-40%
-40%
kr. 5.600 / 4.300

Nú kr. 3.360 / 2.580

kr. 4.900

Nú kr.2.580

-25%

ALLIR PÚÐAR
Dek 40 ljós kr. 38.700

Nú kr. 23.220

20 - 40%
AFSLÁTTUR

-30%

ALLIR KLUKKUR

-20%

2 í setti

Daisy hliðarborð kr. 33.700

-25%

Nú kr. 25.275

Nú kr. 17.925

-40%

Nú kr. 123.620

-30%

Pulla 70 cm kr. 43.700

-20%

Humi stóll kr. 23.900

$skoY tuQJusóƓ kr.76.600

-25%
Nú kr. 30.590

FLY Stóll kr. 66.700

Nú kr. 53.360

Motta 60x90 kr. 9.800

Nú kr. 5.880
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SÖGUR AF PLÖTUM
– með Bubba Morthens

Alltaf góður fílingur, alltaf nóg af grasi

Sögur af plötum er nýtt
vikulegt hlaðvarp með Bubba
Morthens á frettabladid.is þar
sem hann rekur tilurð valdra
plata úr safni sínu.
Hægt er að hlusta á þættina á
frettabladid.is/hladvarp

á frettabladid.is
– hlustaðu þegar þér hentar

Laugardagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Molang
07.20 Húrra fyrir Kela
07.44 Rán og Sævar
07.55 Nellý og Nóra
08.02 Mói
08.13 Hrúturinn Hreinn
08.20 Eysteinn og Salóme
08.32 Millý spyr
08.39 Með afa í vasanum
08.51 Konráð og Baldur
09.03 Flugskólinn
09.25 Ævar vísindamaður
09.55 Jörðin
10.55 HM í sundi Bein útsending
frá HM í sundi í Suður-Kóreu.
13.45 Matur með Kiru Matreiðsluþættir með finnsku matreiðslukonunni Kiru sem töfrar fram ólíka
rétti frá San Francisco. e.
14.15 Kínversk áramót - Mestu
hátíðahöld heims
15.05 Bjargvætturinn
17.00 Manstu gamla daga? Söngkvennafans Þáttaröð frá 1991 um
sögu íslenskrar dægurtónlistar.
Umsjón. Helgi Pétursson og Jónatan Garðarsson. Dagskrárgerð.
Tage Ammendrup. e.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Guffagrín
18.23 Sögur úr Andabæ
18.45 Landakort Fræsöfnun Fjöldi
manns á vegum Vesturlandsskóga, Skógrækarfélags Reykjavíkur tíndu köngla í Daníelslundi
við Svignaskarð í Borgarfirði.
Könglarnir eru síðan fluttir að
Tumastöðum í Fljótshlíð þar sem
fræjunum er náð úr þeim.
18.53 Lottó
19.00 Fréttir Helstu fréttir dagsins
af innlendum og erlendum vettvangi. Alla daga, allt árið um kring.
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Rokkhundur Talsett teiknimynd um tíbeska hundastrákinn
Boða sem er alinn upp í fjöllunum.
Faðir hans er gæsluhundur og
býst við að sonurinn feti í fótspor
hans en Boða dreymir um að
verða rokkstjarna. Hann ákveður
að freista þess að láta drauminn
rætast og fer til stórborgarinnar
en kemst fljótlega að því að lífið
þar er allt öðruvísi en uppi í fjöllunum.
21.15 Bréf til Júlíu
23.00 Skuggalíf Nýsjálensk
hryllingsgamanmynd um vampírurnar Viago, Deacon og Vladislav
sem eru mörg hundruð ára gamlir
og eiga í vandræðum með að
aðlagast nútímasamfélagi. Leikstjórar: Jemaine Clement og Taika
Waititi. Aðalhlutverk: Jemaine
Clement, Taika Waititi og Cori
Gonzalez-Macuer. Atriði í myndinni eru ekki við hæfi barna.
00.25 Poirot
01.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Madam Secretary
13.50 Speechless
14.15 The Bachelorette
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 Futurama
17.55 Family Guy
18.20 Our Cartoon President
18.45 Glee
19.30 The Biggest Loser
20.15 Max
22.05 Tower Heist
23.55 Safe House Safe House
er háspennumynd um ungan
leyniþjónustumann sem fær það
verkefni að gæta alræmds fanga,
aðeins til að komast að því að þar
með er hann stiginn inn í sannkallaða dauðagildru.
01.50 Z for Zachariah
03.25 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir
07.25 Kormákur
07.40 Billi Blikk
07.55 Skoppa og Skrítla út um
hvippinn og hvappinn
08.05 Tindur
08.20 Dagur Diðrik
08.45 Kalli á þakinu
09.10 Mæja býfluga
09.25 Víkingurinn Viggó
09.35 Stóri og Litli
09.50 K3
10.05 Latibær
10.30 Lína langsokkur
10.55 Ninja-skjaldbökurnar
12.00 Bold and the Beautiful
12.20 Bold and the Beautiful
12.40 Bold and the Beautiful
13.00 Bold and the Beautiful
13.20 Bold and the Beautiful
13.45 Britain’s Got Talent
15.55 Seinfeld
16.15 Suits
17.00 GYM
17.30 Golfarinn
18.00 Sjáðu
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.55 Sportpakkinn
19.10 Top 20 Funniest
19.55 Overboard
21.50 Gotti
23.30 Man of Steel
01.50 Den of Thieves Hörkuspennandi mynd með Gerard
Butler í aðalhlutverkum. Eftir að
hópur eitursnjallra og óttalausra
bankaræningja fremur nokkur
djörf rán í Los Angeles er sérsveitarmaðurinn Nick Flanagan
kallaður til leiks ásamt mönnum
sínum en Nick hefur sérhæft sig
í að uppræta slík glæpa- og ránsgengi.
04.05 Casual Encounters

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Til allra áttaNáttúran
syngur
08.00 Morgunfréttir
08.05 Í öðrum heimi - vísindaskáldskapur kvenna
09.00 Fréttir
09.03 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Hyldýpi Fyrsti þáttur
11.00 Fréttir
11.02 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Gestaboð Ragnheiður
Gröndal tónlistarkona
14.00 Skrímslin frá New York
Tilraunir og uppfinningar
15.00 Flakk - Fjallað um nýtt
timburstórhýsi Hafró í
Hafnarfirði
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Orð um bækur
17.00 Bærinn minn og þinn
18.00 Kvöldfréttir
18.10 í ljósi sögunnar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar Tríó Brad
Mehldau, ASA tríó og
Tríó Jason Moran
20.45 Úr gullkistunni
21.15 Bók vikunnar Örninn
og fálkinn
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Brot af eilífðinni
23.00Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

GOLFSTÖÐIN

Sögur af plötum er unnið í samstarfi við:

FRETTABLADID.IS

07.00 Evian Championship Útsending frá Evian Championship á
LPGA mótaröðinni.
10.00 Evian Championship Bein
útsending frá Evian Championship
á LPGA mótaröðinni.
15.35 Inside the PGA Tour
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA
mótaröðinni í golfi.
16.00 FedEx St. Jude Invitational
Útsending frá FedEx St. Jude Invitational á Heimsmótaröðinni.
22.00 Golfing World
22.50 2019 Playoffs Official Film
23.40 Golfing World

STÖÐ 2 BÍÓ
06.25 Wolves
08.15 Trumbo
10.20 Made of Honor
12.00 Life of Pi
14.10 Wolves
16.00 Trumbo
18.05 Made of Honor
19.50 Life of Pi
22.00 The Shape of Water
00.05 Phantom Thread
02.15 The Few Less Men
03.50 The Shape of Water

STÖÐ 3
14.35 Friends
15.00 Friends
15.25 Friends
15.45 Friends
16.10 Friends
16.35 Curb Your Enthusiasm
17.10 The Goldbergs
17.30 Um land allt
18.00 Margra barna mæður
18.40 Ísskápastríð
19.15 Masterchef USA
20.00 Grand Designs
20.50 Camping
21.20 Mosaic
22.10 Boardwalk Empire
23.05 The Originals
23.50 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
08.10 Roma - Benfica
09.50 Formúla 1. Þýskaland Æfing Bein útsending.
11.00 Real Madrid - Atletico
Madrid
12.50 Formúla 1 2019. Þýskaland
-Tímataka Bein útsending.
14.15 Pepsi Max Mörk kvenna
15.20 Þór/KA - ÍBV Bein útsending
frá leik í Pepsi Max deild kvenna.
17.30 Þegar Gaupi hitti Bogdan
18.05 Real Madrid - Atletico
Madrid
19.45 Juventus - Inter
21.25 Ölli
22.30 Formúla 1 2019. Þýskaland
-Tímataka
23.50 Búrið
00.20 UFC Now
01.10 UFC Countdown
02.00 UFC 240. Holloway vs Edgar
Bein útsending frá UFC 240 þar
sem Max Holloway og Frankie
Edgar mætast í aðalbardaga
kvöldsins.

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

FM 102,9 Lindin

LAUGARDAGUR
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Sunnudagur
RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Begga og Fress
07.28 Minnsti maður í heimi
07.29 Sara og Önd
07.36 Hæ Sámur
07.43 Söguhúsið
07.50 Letibjörn og læmingjarnir
07.57 Hvolpasveitin
08.20 Alvinn og íkornarnir
08.31 Ronja ræningjadóttir
08.55 Disneystundin
08.56 Tímon & Púmba
09.17 Sígildar teiknimyndir
09.24 Líló og Stitch
09.45 Reikningur
10.00 Skollaeyja
10.25 Hið sæta sumarlíf
10.55 HM í sundi Bein útsending
frá HM í sundi í Suður-Kóreu.
13.45 Sumarævintýri Húna
14.10 Sælkeraferðir Ricks Stein Þessalóníka
15.10 Tónlistarsaga Evrópu
16.40 Reisubókarbrot Á ferð um
Víetnam
17.05 Þegar tíminn hverfur Þáttur
um Önnu Þorvaldsdóttur sem
hlaut Tónskáldaverðlaun Norðurlandaráðs 2012.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.30 Skollaeyja
19.00 Fréttir Helstu fréttir dagsins af innlendum og erlendum
vettvangi. Alla daga, allt árið um
kring.
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Fólkið í Dalnum Heimildarmynd um eina þekktustu
útihátíð Íslendinga, Þjóðhátíð í
Vestmannaeyjum, en í ár eru 145
ár liðin frá því að hátíðin var fyrst
haldin í Herjólfsdal árið 1874.
Fjallað er um hefðirnar, tónlistina,
lífið í hústjöldunum, sjálfboðaliðana og öryggismálin. Einnig er
fylgst með tveimur fjölskyldum
við hátíðahaldið á fimm hátíðum
á árunum 2014 til 2018, allt frá
undirbúningi að frágangi. Dagskrárgerð: Sighvatur Jónsson og
Skapti Örn Ólafsson. Framleiðsla:
Sigva Media.
21.05 Viktoría
21.55 Íslenskt bíósumar. Óðal
feðranna Kvikmynd frá 1980 um
sveitapilt sem neyðist til þess að
hætta námi í Reykjavík og snúa
aftur til heimabæjarins. Leikstjórn.
Hrafn Gunnlaugsson. Með aðalhlutverk fara Jakob Þór Einarsson,
Hólmfríður Þórhallsdóttir, Guðrún
Þórðardóttir og Jóhann Sigurðsson. Atriði í myndinni eru ekki við
hæfi ungra barna.
23.30 Fjársjóður Rúmensk
gamanmynd um tvo menn sem
hefja fjársjóðsleit á jörð í eigu
fjölskyldu annars þeirra í von um
skjótan gróða. Leikstjóri. Corneliu
Porumboiu. Aðalhlutverk. Toma
Cuzin, Adrian Purcarescu og Corneliu Cozmei. Atriði í myndinni eru
ekki við hæfi ungra barna.
01.00 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 LA to Vegas
13.30 Solsidan
13.50 Rel
14.15 Gordon, Gino and Fred.
Road Trip
15.00 90210
16.00 Malcolm in the Middle
16.20 Everybody Loves Raymond
16.45 The King of Queens
17.05 How I Met Your Mother
17.30 How Not To DIY
19.15 Strúktúr
19.45 Speechless
20.10 Madam Secretary
21.00 The First
21.50 Jamestown
22.40 Kidding
23.10 SMILF
23.40 Escape at Dannemora
00.40 The Disappearance
01.25 Seal Team
02.55 Mayans M.C Spennandi
þáttaröð um ungan mann sem
gengur til liðs við mótorhjólagengi
eftir að hann losnar úr fangelsi.
Þættirnir eru frá þeim sömu og
gerðu Sons of Anarchy
03.55 Síminn + Spotify

07.00 Strumparnir
07.25 Heiða
07.45 Tindur
07.55 Mæja býfluga
08.05 Blíða og Blær
08.30 Víkingurinn Viggó
08.40 Ævintýri Tinna
09.05 Skoppa og Skrítla á póstkorti um Ísland
09.25 Lukku-Láki
09.45 Latibær
10.10 Ninja-skjaldbökurnar
10.35 Friends
10.55 Friends
11.20 Ellen
12.00 Nágrannar
12.20 Nágrannar
12.40 Nágrannar
13.00 Nágrannar
13.20 Nágrannar
13.45 I Feel Bad
14.05 Splitting Up Together
14.30 Seinfeld
14.55 One Nation Under Stress
16.05 Grand Designs. Australia
16.55 Masterchef USA
17.40 60 Minutes
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
19.05 Ice On Fire
20.35 GYM
21.00 Big Little Lies
21.55 Absentia
22.40 Crashing
23.10 The Son
23.55 Snatch
00.40 Shameless
01.35 Shameless
02.30 Shameless
03.30 One Nation Under Stress

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Tríó Þrjú lönd - þrjár
heimsálfur
08.00 Morgunfréttir
08.05 Ljóðabókin syngur I
09.00 Fréttir
09.03 Samtalum heilbrigðisþjónustu
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar Brandarar
handa byssumönnum
11.00 Guðsþjónusta í
Skálholtsdómkirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
13.00 Sögur af landiLeti
14.00 Tengivagninn Staða
myndlistar á Íslandi 2019
15.00 Grár köttur Íslenskir
umhverfisskæruliðar
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva
17.25 Orð af orði Spádómsgáfa
og speki fugla
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Hyldýpi
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Orð um bækur
20.35 Gestaboð Sigrún og
Þórarinn Eldjárn
21.30 Úr gullkistunni
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00Fréttir
00.05Næturútvarp Rásar 1

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

08.00 The Open Championship
Útsending frá lokadegi Opna
breska meistaramótsins.
10.00 Evian Championship Bein
útsending frá Evian Championship
á LPGA mótaröðinni.
15.30 The Open Specials
16.00 FedEx St. Jude Invitational
Útsending frá FedEx St. Jude Invitational á Heimsmótaröðinni.
22.00 Solheim Cup 2017 Útsending frá lokadegi Solheim Cup 2017.

07.20 Accepted
08.55 The Greatest Showman
10.40 Stepmom
12.45 Goodbye Christopher Robin
14.35 Accepted
16.10 The Greatest Showman
18.00 Stepmom
20.10 Goodbye Christopher Robin
22.00 My Dinner With Herve
23.50 Deadpool 2
01.50 Colossal
03.40 My Dinner With Herve

30
ÁRA

2019

KOMDU Í
KOLAPORTIÐ
OPIÐ ALLAR HELGAR
FRÁ KL. 11.00-17.00

DÁSAMLEG DEILD SAMFÉLAGSINS

SKILTAGERÐ
Ljósakassar
Ljósaskilti
3D staﬁr

Hönnun
Ráðgjöf
Uppsetning
Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

STÖÐ 3
14.55 Seinfeld
15.20 Seinfeld
15.40 Seinfeld
16.05 Seinfeld
16.30 Seinfeld
16.55 American Idol
18.25 Who Do You Think You Are?
19.10 First Dates
20.00 True Detective
20.55 The Americans
21.50 Boardwalk Empire
22.50 The Mentalist
23.35 Wrecked
00.00 Empire
00.45 Tónlist

læsileiki
Gæði og g

À
§Ąϔ





ï




STÖÐ 2 SPORT
08.10 Grótta - Þór
09.50 Þór/KA - ÍBV Útsending frá
leik í Pepsi Max deild kvenna.
11.30 Formúla 1 2019. Þýskaland
-Tímataka
12.50 Formúla 1. Þýskaland Keppni Bein útsending.
15.30 NBA - Looking Back at Gary
Payton Skemmtilegur heimildarþáttur frá NBA.
15.50 Liverpool - Napoli Bein útsending frá æfingaleik.
18.00 Golfarinn
18.30 Atvinnumennirnir okkar
18.55 ÍA - Valur Bein útsending frá
leik í Pepsi Max deild karla.
21.15 KA - FH
22.55 Formúla 1. Keppni

STÖÐ 2 SPORT 2
16.50 KA - FH Bein útsending frá
leik í Pepsi Max deild karla.
18.55 AC Milan - Benfica Bein
útsending frá leik í International
Champions Cup.
21.00 UFC 240. Holloway vs Edgar
Útsending frá UFC 240 þar sem
Max Holloway og Frankie Edgar
mætast í aðalbardaga kvöldsins.
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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 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 100,5 K100
FM 97,7 X-ið

FM 102,9 Lindin

– við Laugalæk
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Rutger Hauer
gaf Blade
Runner
svimandi
dýpt með
undursamlegri túlkun á
Roy Batty og
lagði honum
í munn
ódauðleg orð
sem fönguðu
kjarna mannssálarinnar
sem leyndist
innra með
gervimenni,
af öllum
stöðum.

Eilíf augnablik
týnd í tíma …
eins og tár
í rigningu
Hinn frábæri leikari Rutger Hauer lést í síðustu viku. Flestum harmdauði þótt stöku
hælbítar vilji innistæðulaust kenna hann
við B-myndir. Hann var vissulega ekki alltaf vandlátur í verkefnavali en þegar hann
reis sem hæst fór hann með himinskautum
eins og alelda geimfar við öxl Óríons.

R

utger Hauer er mörgum harmdauði enda
frábær leikari sem
stöku hælbítar vilja
innistæðulaust kenna
við B-myndir. Óhjákvæmilega er hann með reyting af
rusli á langri ferilskránni en hann
stóð alltaf fyrir sínu og þegar hann
reis sem hæst fór hann með himinskautum eins og alelda geimfar við
öxl Óríons.
Leikarinn Rutger Hauer var 75
ára gamall þegar hann lést á heimili
sínu í Hollandi í síðustu viku eftir
skammvinn veikindi. Samstarfsfólk
hans og aðdáendur um víða veröld
syrgja þennan magnaða og oft vanmetna leikara sem verður minnst
um ókomna tíð fyrir túlkun sína
á gervimenninu Roy Batty í tímamótaverkinu Blade Runner eftir
Ridley Scott.
„Rutger var ljúfur risi,“ sagði Scott
þegar hann minntist Hauers í vikunni og bætti við hann vissi varla
hvor þeirra hafi verið stressaðari
að morgni fyrsta tökudags Blade
Runner. „Við studdum hvor annan í
gegnum allt ferlið vegna þess að það
tók verulega á. Ég mun sakna hans.“
Leikkonan Daryl Hannah lék vélkvendið Pris sem var í slagtogi með
Batty á flóttanum undan Ford. Hún
syrgir einnig fallinn félaga og vin
og segist bera djúpar tilfinningar
til hans og beri fyrir honum mikla
virðingu. „Ég er harmi slegin yfir
því að hann sé farinn frá okkur.
Hann var óútreiknanlegur, sérstaklega mannlegur, innblásinn,
rafmagnaður og töfrandi.“
Í Blade Runner leikur Harrison
Ford vélmennaveiðarann Deckard
sem eltist við hóp strokuþræla af
gerðinni Nexus-6 sem Batty fer
fyrir. Lokauppgjör þeirra fer öðruvísi en ætla mátti þegar Batty finnur
mennskuna innra með sér rétt áður
en hann rennur út á tíma. Í undurfögru atriði þyrmir hann lífi hausaveiðarans og kveður með ódauðlegum lokaorðum um að öll þau
stórkostlegu augnablik sem vistuð
eru í harða disknum í höfði hans

ÉG ER HARMI SLEGIN
YFIR ÞVÍ AÐ HANN SÉ
FARINN FRÁ OKKUR. HANN VAR
ÓÚTREIKNANLEGUR, SÉRSTAKLEGA MANNLEGUR, INNBLÁSINN, RAFMAGNAÐUR OG
TÖFRANDI.
Daryl Hannah

Blade Runner

munu týnast í tímanum eins og tár
í rigningu.
Það segir allt sem segja þarf um
dýpt Hauers sem leikara að hann
endurskrifaði lokaorð sín kvöldið
fyrir tökur, stytti og stílfærði þannig að eftir stóð þessi ómótstæðilega
ljóðræna.
Hauer ræddi þetta þekktasta
hlutverk sitt við kvikmyndatímaritið Empire 2015 og sagði Batty vera
mikilvægustu persónu ferils síns
og myndin hafi verið honum mjög
mikilvæg. „Þetta var þriðja myndin
mín á ensku og það var mikið lán
fyrir mig að finna mig svona vel í
þessari sögu hjá Ridley, sem kunni
að meta það sem ég var að gera og
treysti mér til þess að fara í þá átt
sem ég vildi. Engin önnur mynd
keppir við hana. Hún glansar alveg
á eigin forsendum um alla eilífð.“
Þegar Blade Runner kom út í
upphafi níunda áratugarins var
sögusviðið Los Angeles í fjarlægri,
regnvotri og drungalegri framtíð.
Nánar til tekið árið 2019 þannig
að leikarinn kveður þennan heim
í raun sama ár og það slokknaði
endanlega á tilfinninganæma vélmenninu sem holdgerðist í honum
37 árum áður þegar báðir festu sig á
spjöld kvikmynda- og afþreyingarmenningarsögunnar.
toti@frettabladid.is

Hollenski leikarinn Rutger Hauer kom víða við á löngum ferli. Honum var einkar lagið að túlka illmenni, vampírur og skæða hrotta en
verður fyrst og fremst minnst fyrir stórkostlega túlkun á mennska
gervimenninu Roy Batty í Blade Runner. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

var tekið heldur fálega þegar
hún kom fyrst fyrir sjónir almennings 1982 en er fyrir
löngu orðin klassík, óumdeilt
og marglaga meistaraverk og
ein skærasta perla kvikmyndasögunnar.r

1981 Nighthawks

1989 Blind Fury

Nýkominn til Hollywood náði Hauer að skyggja á Stallone.

Skemmtilegur blindur vígamaður.

1986 The Hitcher

1988 Legend of the Holy Drinker

Morðóði puttalingurinn er ein eftirminnilegasta persóna Hauers.

Sterk túlkun á örlagafyllibyttu.

HÓPFERÐIR Á ENSKA
vs.

vs.

29. sep. - 2. okt. · Verð frá 139.900*

4.-7. okt. · Verð frá 149.900*

vs.

vs.

25.-28. okt. · Verð frá 129.900*

22.-25. nóv. · Verð frá 134.900*

10.000 kr. afsláttur fyrir félaga í stuðningsmannaklúbbi Arsenal

BÆTTU VIÐ MIÐA Á ROD STEWART TÓNLEIKANA Á AÐEINS KR. 28.900

*Innifalið: flug og farangursheimildir með Icelandair, rúta til og frá flugvelli, 4 stjörnu hótelgisting með morgunverði, miði á leikinn og íslensk fararstjórn.

Nánari upplýsingar um ferðirnar og sala er á visitor.is

TÓNLEIKAFERÐIR
ÖRFÁ SÆTI LAUS

ROD STEWART
22.-25. nóv.
í MANCHESTER
Verð frá
134.900
BÆTTU VIÐ MIÐA Á
MAN CITY - CHELSEA LEIKINN Á KR. 28.900
Beint flug með Icelandair ásamt tösku. Rúta til og frá hóteli.
Gist á Holiday Inn Manchester Center með morgunverði og miði á tónleikana.

MICHAEL BUBLÉ
25. - 28. okt.
Í KÖBEN
Verð frá
134.900
Fararstjórar: Danshjónin Jói og Thea
Beint flug með Icelandair ásamt farangursheimildum. Rúta til og frá hóteli.
Gist á Hotel Square með morgunverði, miði á tónleikana og íslensk fararstjórn.

Visitor ferðaskrifstofa | Hlíðasmára 8, 201 Kópavogur | Sími 578 9888 · visitor.is
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Lífið í
vikunni
21.07.1927.07.19

BJÓÐA UPP TREYJUR
TIL STYRKTAR
GÓÐGERÐARMÁLUM
Þeir Sturlaugur og Ivan stofnuðu góðgerðarsamtökin Charity Shirts fyrir einu ári og hafa
náð að safna 1,6 milljónum króna til styrktar
góðgerðarmálum á
Íslandi á þeim tíma sem
er liðinn. Þekkt afreksfólk í íþróttum leggur
þeim lið með því að
gefa áritaðar treyjur og
velur svo góðgerðarmálið sem það vill að
sé styrkt.

27. JÚLÍ 2019
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BRÉFDÚFNARÆKT Á
ÍSLANDI

STUÐLABANDIÐ KEMUR
FRAM Á ÞJÓÐHÁTÍÐ
Stuðlabandið frá Selfossi hefur fest
sig í sessi á stóra sviðinu á Þjóðhátíð þar sem hljómsveitin mun
troða upp um verslunarmannahelgina fjórða árið í röð. Trommarinn segir þá líta upp til sveitunga
sinna í Skítamóral en telji sig hvorki
í skugga þeirra né annarra.

Ragnar Sigurjónsson segir
Bréfdúfnafélag Íslands
fyrst og
fremst hafa
verið stofnað til
að efla bréfdúfnarækt hérlendis. Hann segir þó
miður að ekki sé hægt að segja að
hópurinn sé stór sem stundar bréfdúfnasportið. Ragnar segir einnig
að sportið henti fólki á öllum aldri
og hver og einn ráði hve miklum
fjármunum hann eyði í áhugamálið.

OPNUÐU KATTAKAFFIHÚS
Þær Gígja Sara Björnsson og Ragnheiður Birgisdóttir opnuðu Kattakaffihús í miðbænum á síðasta ári.
Á kaffihúsinu getur fólk klappað
kisum, en einnig ættleitt þær og
í leiðinini gætt sér á grænkerafæði. Þær hafa nú þegar hjálpað
36 köttum að eignast ný heimili.
Kaffihúsið er fagurlega skreytt af
Helgu Björnsson, móður Gígju.

Ókeypis
Útipúki
fyrir
Freistandi
borgarbörnin
útsölutilboð

Smáratorgi | Holtagörðum | Akureyri | Ísafirði

Um næstu helgi
er Útipúkinn með
dagskrá samhliða
Innipúkanum úti
á Granda. Þetta
er kjörið fyrir þá
borgarbúa sem
komast ekki út á
land um verslunarmannahelgina.

Í
www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

Sumar
útsala

ár verður haldinn viðburðurinn Útipúkinn í samf loti
við Innipúkann sem verður
haldinn í fyrsta sinn úti á
Granda þetta árið um verslunarmannahelgina. Útipúkinn er á vegum Red Bull en fyrirtækið hefur verið duglegt að styðja
við jaðartónlistarsenur. Margar af
rísandi stjörnum klúbbamenningarinnar koma fram í þetta skipti að
sögn Einars Stefánssonar, viðburðastjóra Red Bull og tónlistarmanns.
„Verið er að setja upp sérsmíðað
svið á útisvæðinu við höfnina bak
við Bryggjuna Brugghús og Messann, þar sem margir flottir plötusnúðar koma til með að þeyta
skífur. Einnig koma fram nokkrir
vel valdir tónlistarmenn – Bríet,
GDRN og Svala,“ segir Einar.
Útipúkinn er opinn almenningi
og ókeypis öllum. Viðburðirnir eru
kjörnir fyrir þá sem eru í bænum
yfir verslunarmannahelgina og vilja
skemmta sér.
Katla Ásgeirsdóttir er ein þeirra
sem spila á Útipúkanum.
Sæl Katla, hvað ert þú búin að
vera að gera í sumar?
Ég er bara búin að sveiflast milli
þess að þakka alheiminum fyrir
alla þessa sólardaga í Reykjavík og

detta í kvíðaköst yfir hlýnun jarðar,
og öðrum hörmungum af völdum
manna. Við erum á hraðri siglingu
til helvítis sýnist mér.
Einhver skemmtileg verkefni sem
þú hefur verið að sinna undanfarið
eða ert að fara að vinna í á næstunni?
Já, alveg hellingur. Ég er bara svo
gleymin að ég þyrfti að skoða dagatalið mitt til að svara þessari spurningu af einhverju viti. Man samt að
ég er að spila með Andrési Nielsen
á Kaffibarnum einhvern tímann í
ágúst og það ætti eiginlega enginn
að missa af því kvöldi, Andrés er svo
mikil perla.
Nú er landslagið í plötuðsnúðabransanum stöðugt að skána hvað
varðar jöfn hlutföll kynja, en samt
er mörgu ábótavant. Hvað finnst þér
vera hægt að gera til að bæta það?
Það er væntanlega ýmislegt hægt
að gera til að jafna hlutföllin enn
frekar. Í fyrsta lagi þarf fólk einfaldlega að vera duglegra að bóka
þær konur sem þegar hafa
sannað sig í bransanum. Í
öðru lagi að vera opnara
fyrir því að gefa stelpum
tækifæri. Það eru alveg
nokkrir staðir að gera
vel í þessu.
Hvað hefur
batnað?
Það eru f imm
ár síðan ég fékk
síðast að heyra
að einhver væri
hissa á því að
hey ra sæt a
stelpu spi la
góða tónlist. Ég held
a ð hu g a r far fólks sé
almennt að
breytast.
Það eru
náttúrulega
ba r a
e i n -

ÞAÐ ERU MIKLU
FLEIRI STELPUR AÐ
DJ-A NÚNA, OG ÞÆR ERU LÍKA
AÐ SPILA ALLS KONAR, BARA
VERA ÞÆR SJÁLFAR.

hverjir hellisbúar sem halda að tónlistarsmekkur kvenna sé einhvern
veginn frábrugðinn smekk karla.
Hvernig er þetta í dag í samanburði við fyrst þegar þú byrjaðir að
plötusnúðast?
Það eru miklu f leiri stelpur að
dj-a núna, og þær eru líka að spila
alls konar, bara vera þær sjálfar.
Held að fólk almennt sé kannski
meðvitaðra um að detta ekki inn í
einhverja steríótýpu, sem er náttúrulega frábært!
Verður þetta í fyrsta sinn sem þú
spilar á bát?
Heyrðu, nei! Ég hef spilað á sjó
áður. En þetta verður í fyrsta skipti
sem ég spila á Innipúkanum. Sem
er auðvitað skandall!
Ertu hrædd um að þú verðir
sjóveik og byrjir bara að spila
einhverja vitleysu?
Ég er almennt sjóveik í lífinu þannig að það myndi
ekki breyta miklu
fyrir mig. Ég hef
engar áhyggjur.
Er eitthvað sérstakt sem þú ert sjálf
spennt fyrir að sjá á
Innipúkanum og Útipúkanum?
Við eigum svo
mikið af geggjuðu
tónlistarfólki hérna, ég
hlakka til að sjá þetta
allt saman – og helst
sólina líka.
steingerdur@frettabladid.is

ALLT AÐ

60%
AFSLÁTTUR

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
Afgreiðslutími Rvk
Mánud. til föstud. kl. 11.00–18.30
Laugard. kl. 11.00–17.00
Sunnud. kl. 13.00–17.00 (Smáratorgi)

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

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir johannahelga@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is, Örn
Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage
johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Benedikt Bóas Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is, Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Skólatöskurnar
færðu hjá okkur

Íþróttataska
fylgir með

Góður stuðningur við
axlir og bak. Góðar
endurskinsmerkingar
og bólstraðar axlarólar.

KRINGLUNNI
WWW.A4.IS

/A4VERSLANIR

SKEIFUNNI

SMÁRALIND

HAFNAFIRÐI

AKUREYRI

EGILSSTÖÐUM

SELFOSSI

Okkur er annt um umhverﬁð og við hjálpum þér að ﬁnna
umhverﬁsvottaðar vörur í verslunum okkar.
Kynntu þér umhverﬁsstefnu BYKO á byko.is/umhverﬁsmal

Allt að

%
5af0
sláttur!
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35%
40%
Tilboðsverð
Ferðagrill
G-600 2,93KW. Létt og
þægilegt ferðagasgrill,
frábært í útileguna.

11.997
50632100

Almennt verð: 19.995

Tilboðsverð
Tilboðsverð

Geislahitari
SunRed 600 W.
Lítill og nettur
hangandi hitari,

Tjalddýna

50615006

41123915

180X50 cm.

6.496

696

Almennt verð: 9.995

30%

Almennt verð: 995

Tilboðsverð
TravelQ gasgrill
ll
Með vagni. Þú ferð létt með
eð
ir
að grilla hamborgara fyrir
alla á tjaldsvæðinu!

44.996

25%

506600012

Tilboðsverð
Gem 320 gasgrill
Heildargrillﬂötur er 2775 cm2, að
meðtalinni postulínshúðaðri efri
grind. Þrír brennarar úr ryðfríu
stáli, grillgrindur úr steypujárni og
felliborð á hliðum.

37.496
50657519

Almennt verð: 49.995

Almennt verð: 59.995

25%
Kílóvött

6,9

Brennarar

3

Brennarar

4,1

Tilboðsverð
Kolagrill
Hvort sem á að grilla, steikja eða
reykja, þá ferð þú létt með það á
þessu grilli. Grillgrindin er opnanleg
á tveimur stöðum, svo hægt er að
bæta kolum eða viðarspæni á eldinn,
og með þægilegum handföngum.

25.346
506600093

Almennt verð: 38.995

Skoðaðu útsölublaðið á byko.is

Kílóvött

35%

2

Tilboðsverð
Sláttuvél

45.496
748300653

Almennt verð: 69.995

30%

Tilboðsverð
Sláttuvél

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndbrengl. Tilboð gilda til 28. júlí, eða á meðan birgðir endast.

35%

GC-PM 46/3 S 2,0kW.
Kröftug sláttuvél sem létt
er að stjórna og ræður við
erﬁða og stóra garða, 46
cm sláttubreidd og 55 lítra
safnpoki.

M46-125 B&S 1,6 kW.
Meðalstór sláttuvél með
46 cm sláttubreidd.

41.996
53326829

Almennt verð: 59.995

Tilboðsverð
Sláttuorf
GC-ET 3023 handhægt
og kraftmikið sláttuorf.

3.896

35%

74830011

Almennt verð: 5.995

20%
Tilboðsverð

Tilboðsverð

Borvélasett

Jakki

Verkfærasett með kolalausri
borvél, tveimur rafhlöðum,
hleðslutæki og bitasetti
með 38 bitum. Vegleg
verkfærataska fylgir með.

Soft Shell jakki sem er
teygjanlegur, með öndunareiginleika og vatnsfráhrindandi.
100% Pólýester.

35.996 20%
7133004297

Almennt verð: 44.995

Tilboðsverð
Háþrýstidæla
Aquatak kraftmikil 150 bara
dæla sem hentar til ýmissa
verka. Hágæða hreinsun
þökk sé Quad pump tækni
sem er með góðum krafti.

62.996
74810250

Almennt verð: 78.745

Tilboðsverð
Vélasett
Inniheldur 1x 2,0Ah og 1x 5,0
Lithium rafhlöður, hleðslutæki
(2,0Amp/klst), borvél, hjólsög,
stingsög og vasaljós LED.

67.196
7133003579

12.497
93441074-9

Almennt verð: 24.995

Almennt verð: 83.995

20%

50%

Tilboðsverð
Tilboðsverð
Höggborvél
PSB 700-2RE

13.996
74860700

Almennt verð: 19.995

VIÐ SKIPTUM YFIR Í

BRÉFPOKA
Við hættum alfarið sölu á
burðarpokum úr plasti árið 2020.
020
0.

Auðvelt að versla á byko.is • Sendum út um
m allt
llt lland
d

Hnépúðar

30%

Fyrir þá sem vinna á hnjánum.
Þægilegur og endingargóður
hnépúði frá sem passar á allar
vinnubuxur frá Snickers..

2.796
93445010

Almennt verð: 3.995

30%

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000
Ritstjórn 550 5070 ritstjorn@frettabladid.is

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR
Sirrýjar
Hallgrímsdóttur

ÚTSALA

Doktor Ásgeir
ÚTSALA

V

al á nýjum Seðlabankastjóra hlaut alltaf að verða
umdeilt. Starfið er mjög
mikilvægt og miklu skiptir að
sá sem í þeim stól situr hafi vit
og festu til að taka mikilvægar
ákvarðanir á ögurstundum í efnahagsmálum þjóðarinnar.
Ekki er annað að sjá en að staðið
hafi verið mjög fagmannlega
að valinu á dr. Ásgeiri Jónssyni.
Hæfisnefnd taldi hann einn
fjögurra sem best væru hæfir til
að gegna embættinu og eftir viðtöl
og yfirferð forsætisráðherrans
var hann valinn seðlabankastjóri.
Gott mál.
Einhverjir hafa stigið fram
og talið það mjög óeðlilegt að
einstaklingur sem hafði unnið í
bankakerfinu fyrir hrun tæki við
slíku embætti. Eins og vanalega
eru stór orð látin falla í kommentakerfunum og margir reiðir og
æstir.
Ég er mjög ósammála slíku tali.
Embætti sérstaks saksóknara var
sett á laggirnar til að rannsaka
þau brot sem hugsanlega voru
framin í aðdraganda hrunsins eða
í hamförunum sem því fylgdu.
Það var nauðsynlegt að gera, en
hugmyndin var ekki sú að allir
þeir sem höfðu unnið á fjármálamarkaði fyrir árið 2008 og ekki
brotið af sér, ættu aldrei að koma
aftur að slíkum störfum.
Þvert á móti má ætla að ýmsir
þeir sem voru í hringiðu þeirra
atburða hafi þar öðlast mjög
dýrmæta reynslu. Er ekki einmitt
skynsamlegt að þjóðfélagið nýti
sér reynslu þessara einstaklinga,
fremur en að byggja eingöngu
á þeim sem litla reynslu hafa og
eru þar með jafnvel líklegri til að
endurtaka mistökin sem leiddu til
hrunsins?
Reyndar segja menn að fjármálakreppur komi öllum alltaf á
óvart, nema snillingunum sem sáu
þær fyrir eftirá.

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA
ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA
ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA
Verð áður:

ÚTSALA

1.990

ÚTSALA

990
KR/KG
KR/K
KG

ÚTSALA

SKILYRÐISLAUST

ÚTSALA

ÚTSALA

ÚTSALA
ÚTSALA
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ÓDÝRASTA
ELDSNEYTI
LANDSINS
Á DALVEGI
OG REYKJA
VÍKURVEGI

12.950,Tilboðið inniheldur
tvö pizzadeig, pizzasósu,
ost, pepperoni, skinku
og grænmetisbakka.
Gildir út morgundaginn.

