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Hópur fólks hefur komið saman á þriðjudögum og fimmtudögum í sumar til að stunda Qigong á Klambratúni. Qigong er mörg þúsund ára gömul kínversk hreyfilist sem talin er mjög heilnæm hreyfing. Það eru Tveir heimar og Aflinn sem standa fyrir æfingunum í samstarfi við Reykjavíkurborg. Allir eru velkomnir en fólk hvatt til að klæða sig eftir veðri. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Skapar svigrúm til frekari lækkana
Samdráttur í eftirspurn á erlendum mörkuðum getur haldið niðri verðbólgu hér á landi og aukið svigrúm fyrir frekari vaxtalækkanir. Líklegt að erlent fjármagn streymi til landsins til að flýja neikvæða vexti sem finna má nú í mörgum ríkjum á Vesturlöndum.
EFNAHAGSMÁL Vaxtaþróunin á
erlendum mörkuðum, þar sem víða
má nú finna neikvæða vexti, getur
orðið til þess að draga úr verðbólgu á
Íslandi og auka svigrúm fyrir frekari
vaxtalækkanir. Horfur í heimshagkerfinu hafa versnað vegna vísbendinga um framleiðsluslaka í Evrópu
og spennu í milliríkjaviðskiptum
Bandaríkjanna og Kína.
„Þessa þróun sáum við upp úr
2014 þegar vextir og verðbólga

Neitar að greiða
Þorsteini bætur
STJÓRNSÝSLA Seðlabankinn hefur
hafnað kröfu Þorsteins Más Baldvinssonar, forstjóra Samherja,
um að eiga viðræður við hann um
bætur vegna þess kostnaðar og
miska sem málarekstur bankans
hefur haft í för með sér fyrir Þorstein og sjávarútvegsfyrirtækið
vegna ætlaðra brota á lögum og
reglum um gjaldeyrismál.
Þorsteinn bauðst til að
samþykkja greiðslu frá
bankanum að fjárhæð
fimm milljónir.
Þetta kemur fram í
bréfi Seðlabankans, dagsettu
30. júlí síðastliðinn, til Samherja. – hae / sjá
Markaðinn

voru lág á erlendum mörkuðum og
það má segja að við höfum flutt inn
lága verðbólgu helstu viðskiptaríkjanna. Ef fram heldur sem horfir
gæti fyrirséður samdráttur í eftirspurn á erlendum mörkuðum haldið
niðri verðbólgu hér á landi og aukið
svigrúm til frekari vaxtalækkana,“
segir Kristrún Frostadóttir, aðalhagfræðingur Kviku banka.
Seðlabankinn hefur lækkað vexti
um 0,75 prósentur frá því í maí – úr

4,5 prósentum í 3,75 prósent – en
næsta vaxtaákvörðun er 28. ágúst.
„Hér eru enn hærri vextir, og þó
við séum að vinna okkur út úr ferðaþjónustusjokki eru margir mælikvarðar mjög heilbrigðir, meðal
annars hvað varðar skuldsetningu.
Margir hafa vonast eftir minnkandi
vaxtamun en ef vextir lækka erlendis í svipuðum takti og hér heima
helst munurinn óbreyttur. Það gæti
laðað að fjármagn, stutt við krónuna,

og þar með haldið enn aftur af verðbólgu,“ útskýrir Kristrún.
Agnar Tómas Möller, forstöðumaður hjá Júpíter, segir að það hljóti
að vera tímaspursmál hvenær erlent
fjármagn byrji að streyma inn til
landsins í leit að hærri vöxtum í ljósi
þess að vextir erlendra skuldabréfa í
þróuðum löndum hafi hrunið. Margt
bendi til þess að verðbólga muni
hjaðna og vextir lækka.
„Ef verðbólga og verðbólguvænt-

ingar halda áfram að lækka og við
höldum áfram að semja skynsamlega á vinnumarkaði er engin ástæða
til að ætla annað en að langtímavextir geti lækkað hér verulega, líkt
og hefur gerst undanfarin ár í öðrum
litlum sjálfstæðum myntsvæðum
eins og Nýja-Sjálandi og Ísrael, þar
sem langtímavextir eru í dag um 1%
og hafa lækkað gríðarlega undanfarinn áratug,“ segir Agnar Tómas.
– þfh / sjá Markaðinn

Fréttablaðið í dag
SKOÐUN Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, skrifar
um raforkulöggjöfina. 9

Regnbogavörur!

SPORT Fyrsta konan dæmir
úrslitaleik karla hjá Knattspyrnusambandi Evrópu. 10

Combo
tilboð

MENNING Marta Nordal er á

öðru ári sínu sem leikhússtjóri
Leikfélags Akureyrar. 15
LÍFIÐ Fræga fólkið
mætti á Teen Choice
verðlaunahátíðina
sem fór fram
síðastliðinn
mánudag og þar
var mikið um
dýrðir. 18

Sendum samdægurs
Finndu okkur á

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

Opnum snemma
lokum seint

Faxafeni 11 • Sími 534 0534
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Kaffi og sérbakað vínarbrauð

2

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

14. ÁGÚST 2019

MIÐVIKUDAGUR

Klettaklifur undir Öræfajökli

Veður

N 8-15 m/s, hvassast vestast,
hægari A-lands. Víða rigning, bjart
með köflum SV-til. Hægari N-átt á
morgun, áfram rigning norðan til,
skúrir syðra. SJÁ SÍÐU 14

Jim Ratcliffe hrífst af skörpum
línum Land Rover bifreiða.
NORDICPHOTOS/GETTY.

Ratcliffe hannar
arftaka Land
Rover Defender
BÍLAR Jim Ratcliffe hefur lengi verið
mikill áhugamaður um fjórhjóladrifna bíla og þá sérstaklega Land
Rover Defender. Hefur hann keyrt á
þeim víða um heim, meðal annars
á Íslandi. Eftir að tilkynnt var að
framleiðslu Defender yrði hætt, árið
2016, ákvað hann að hrinda af stað
hönnun nýs bíls, Grenadier.
„Hann elskaði Defender og sá að
það var enn þá markaður fyrir hreinræktaðan fjórhjóladrifinn bíl,“ segir
Richard Longden, upplýsingafulltrúi
hjá Ineos sem er í eigu Ratcliffes. „Við
hönnunina horfum við ekki aðeins á
Defender heldur Mercedes G Wagon
og fleiri fjórhjóladrifna bíla.“
Hönnun útlitsins og gangverk
Grenadier eru komin vel á veg og
samið hefur verið við BMW um vélarnar. Longden segir að Ratcliffe hafi
lært það af ferðum sínum í Afríku og
víðar að svona bílar séu nauðsynlegir
til að komast á ákveðna staði og klára
ákveðin verk. „Þessi bíll verður ekki
dæmigerður hlaupmótaður nútímajeppi. Það verða skarpar línur og
horn,“ segir hann. – khg

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.

Hópur klettaklifrara nýtti sér blíðviðri á suðausturhorninu um liðna helgi og
klifraði í Hnappavallahömrum undir Öræfajökli. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Erlent verkafólk
svikið um laun
VIN N UM AR K AÐU R Launa kröfur
vegna launaþjófnaðar og kjarasamnings brota hlaupa á hundruðum milljóna króna á ári. Þetta
kemur fram í nýrri skýrslu ASÍ um
brotastarfsemi á vinnumarkaði sem
kom út í gær.
Meira en helmingur allra krafna
sem stéttar félög gera er fyrir hönd
félagsmanna af erlendum uppruna
sem þó eru aðeins 19 prósent launafólks á íslenskum vinnumarkaði.
Í skýrslunni kemur fram að fjögur
aðildar félög ASÍ gerðu 768 launakröfur árið 2018 upp á samtals 450
milljónir króna og nam miðgildi
kröfuupphæðar 262.534 krónum. Um
helmingur allra krafnanna kemur úr
hótel-, veitinga- og ferðaþjónustu en
hæstu launakröfurnar eru gerðar á
fyrirtæki í mannvirkjagerð.
ASÍ hvetur stjórnvöld til að fylgja
eftir yfirlýsingum um aðgerðir gegn
brotastarfsemi á vinnumarkaði með
því að stíga markviss og afgerandi
skref til að uppræta þessi brot. – oæg

Slakaðu á
með Slökun
Einkenni
magnesíumskorts
J Lítil orka
J Þróttleysi
J Veik bein
J Hormóna ójafnvægi
J 6YHIQWUXȵDQLU
J Vöðvakrampar,
kippir og spenna
J .¸ONXQO¯¨UD
J Óreglulegur hjartsláttur
J Kvíði
J Streita
J Pirringur

www.mammaveitbest.is

+PLÚS

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

Borgin setur milljónir
í minni tónleikastaði
Reykjavíkurborg hefur sett á laggirnar úrbótasjóð tónleikastaða í Reykjavík.
Sextán milljónir eru ætlaðar í verkefnið sem sagt er að muni auka mannlíf og
menningu í borginni. Sjóðnum er ætlað að styrkja minni tónleikastaði.
SAMFÉLAG Reykjavíkurborg hyggst
verja sextán milljónum til úrbótasjóðs tónleikastaða í Reykjavík
á næstu tveimur árum. Hlutverk
sjóðsins er að styðja við tilvist minni
og miðlungsstórra tónleikastaða í
Reykjavík með því að veita styrki
til úrbóta á aðstöðu, aðbúnaði og
aðgengi staðanna.
„Þessi hugmynd kviknaði út frá
verkefninu Tónlistarborgin Reykjavík. Fjármagnið kemur að mestu
leyti frá borginni en hagsmunasamtök í tónlist koma líka að verkefninu, STEF, FÍH og FHF,“ segir María
Rut Reynisdóttir, verkefnastjóri
Tónlistarborgarinnar Reykjavíkur.
„Borgin leggur átta milljónir í verkefnið og hagsmunasamtökin saman
um eina og hálfa milljón.“
Um er því að ræða tæplega tíu
milljónir sem fara í uppbyggingu
tónleikastaðanna, svo sem tækjakost, húsnæði eða aðgengi. María
segir að þétting byggðar og fjölgun
ferðamanna hafi áhrif á menningarstarfsemi borga og að mikilvægt sé
að svara kallinu um aukna menningartengda starfsemi í miðborginni.
„Menningarstarfsemi af þessu tagi
á undir högg að sækja og einnig litlir
og meðalstórir tónleikastaðir, þeim
er oft ýtt úr miðborginni í svona
aðstæðum en það er mikilvægt
að halda í menningu og mannlíf í
miðborginni til þess að gera hana
aðlaðandi. Þetta er ein leið til þess
að styðja og halda í menninguna,“
segir María.
Allir litlir og meðalstórir tónleikastaðir í Reykjavík geta sótt um styrk,
en um krónu á móti krónu styrk er
að ræða. „Þetta er hugsað þannig
að tónleikastaðirnir sem vilja fara
í einhverjar úrbætur geta sótt um

Tónleikastaðnum Húrra var lokað nýlega og þar verður bráðlega opnaður
sportbar. Sjóðnum er ætlað að styrkja minni staði. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Við verðum að
passa upp á að það
sé til vettvangur fyrir alla,
það geta ekki allir byrjað í
Hörpu.
María Rut Reynisdóttir, verkefnastjóri Tónlistarborgarinnar
Reykjavíkur

í sjóðinn en þurfa að sýna fram á
hvað þeir ætla að gera og hvernig
þeir ætla að gera það. Þannig að í
rauninni er hægt að sækja um fyrir
helmingi kostnaðar í þennan sjóð,“
segir María.
Þegar tillaga um sjóðinn var lögð
fyrir borgarráð í júlí var ekki samhljómur um niðurstöðuna. Lagðar
voru fram nokkrar bókanir um

málið þar sem fram kom að fjármagninu væri betur varið í önnur
málefni borgarinnar. „Það voru
ekki allir sáttir við þetta en meirihlutinn þó,“ segir María og bætir
því við að borgarbúar græði mikið
á verkefninu. „Að sjálfsögðu eykur
þetta mannlíf og menningu hér
ásamt því að gera Reykjavíkurborg
samkeppnishæfa við aðrar borgir,“
segir María.
„Með því að styðja við þessa staði
þá erum við að tryggja að ungar
hljómsveitir og ungt tónlistarfólk
hafi staði til þess að koma fram á. Við
verðum að passa upp á að það sé til
vettvangur fyrir alla, það geta ekki
allir byrjað í Hörpu. Við vitum öll
hvað íslenskt tónlistarlíf hefur náð
langt og hvert orðspor þess er og við
getum ekki tekið því sem gefnum
hlut. Við þurfum að halda áfram að
hlúa að því,“ bætir hún við.
birnadrofn@frettabladid.is

+PLÚS

Hópur klettaklifrara nýtti sér blíðviðri á suðausturhorninu um liðna helgi og klifraði í Hnappavallahömrum undir Öræfajökli.

Klettaklifur
undir jökli
Þessir klettaklifrarar nýttu sér blíðviðri um síðastliðna helgi til að klifra í Hnappavallahömrum undir
Öræfajökli. Sigtryggur Ari Jóhannsson, ljósmyndari
Fréttablaðsins, tók þessar myndir af þeim.
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Slökkva á vélunum og kalla til lögreglu ef þess þarf

1

Jón Arnór og Helgi Már liggja
undir feldi Valur hefur boðið
Jóni Arnóri Stefánssyni og Helga
Má Magnússyni samning um
að leika með liðinu á komandi
keppnistímabili.

2

Ostabúðinni á Skólavörðustíg lokað fyrir fullt og allt
Skellt hefur verið í lás á verslun
og veitingastað Ostabúðarinnar í
óákveðinn tíma.

3

Líkið sem fannst er af Noru
Nora Quoirin fannst í dag látin
í skóg lendi skammt frá dvalarstað
fjölskyldu hennar í Malasíu

4

Belgíski ferðamaðurinn
nafngreindur Björn Debecker
var einsamall á ferð um Ísland og
hefur ferðast víða, meðal annars til
Alaska og Víetnam.

5

Buguð í lok sumar frísins:
„Kæri grunnskóli, ferðu ekki
að byrja aftur?“ Þórunn Harðardóttir birti stórskemmtilegt myndband af sér í söng nú á dögunum.
Allar nýjustu fréttir og blað
dagsins eru fáanleg á
www.frettabladid.is

Vél ráðherra
bilaði í Keflavík
FLUG Airbus-f lugvél þýska utanríkisráðherrans, Heiko Maas, bilaði
tvisvar sinnum á leiðinni frá Þýskalandi til New York, í seinna skiptið á
Keflavíkurflugvelli. Tafðist för hans
á fund Öryggisráðs Sameinuðu
þjóðanna um tvo tíma.

Heiko Maas,
utanríkiráðherra
Þýskalands.

Í nóvember á síðasta ári bilaði vél
Angelu Merkel á leið til Argentínu á
fund G20. Þurftu flugmenn að fljúga
blindflug og lenda neyðarlendingu.
Vegna þessa hafa menn spurt
sig um áreiðanleika véla þýska
f lughersins. Þýska blaðið Rheinische Post hefur ýjað að því að um
skemmdarverk eða netárásir sé að
ræða . – khg

VE S TFIR ÐIR Birna Lárusdóttir,
talsmaður Vesturverks, segist
ekki reikna með neinum átökum
við landeigendur í Seljanesi og að
fyrirtækið muni vitaskuld forðast allt slíkt. „Ef reynt verður að
stöðva vegagerðina þá myndum
við slökkva á vélunum og kalla til
lögreglu ef þess þyrfti. Við ætlum
ekki að standa í neinum illdeilum,“
segir hún.
Ítrekar hún að það sé minnihluti
eigenda jarðarinnar sem standi
í þessu andófi, eða í kringum 20

Birna Lárusdóttir,
talsmaður Vesturverks

Vegaframkvæmdirnar
verða innan 6 metra veghelgunarsvæðis og veglínunni breytt í 2 kröppum
beygjum.
prósent. Hún segir meirihlutann
fylgjandi vegabótunum.
Vegurinn er nú vaktaður af eigendum og kæruferli í gangi um
hvort vegurinn um jörðina teljist
þjóðvegur og þá undir forræði Vegagerðarinnar. „Það er ómögulegt að

segja til um hvenær framkvæmdir
hefjast á þessum hluta. Við erum
núna að fara að undirbúa að vinna
inni í botni Ófeigsfjarðar og verðum
þar í einhvern tíma,“ segir Birna.
Ekki verður þó beðið eftir úrskurðinum sem óvíst er hvenær muni líta
dagsins ljós. „Samkvæmt öllu fyrirliggjandi þá höfum við heimildir til
að halda þarna áfram,“ segir hún.
Allar vegaframkvæmdir verða
innan sex metra veghelgunarsvæðis og veglínunni breytt í tveimur
kröppum beygjum. – khg

Undrast ummæli bæjarstjóra
um komur skemmtiferðaskipa
Oddviti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri
undrast orð bæjarstjórans um að til greina
komi að takmarka
komur skemmtiferðaskipa til bæjarins vegna
mengunar. Bæjarstjórinn segist ekki vera að
boða fækkun á komum
skemmtiferðaskipa
heldur þurfi að huga að
umhverfisvernd og læra
af nágrannaþjóðum.
AKURE YRI Oddviti Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn Akureyrar,
Gunnar Gíslason, undrast þau orð
bæjarstjórans í bænum að til greina
komi að takmarka skipakomur í
bæinn. Segir hann það undarlegt í
ljósi þess að sveitarfélagið rói að því
öllum árum að fjölga ferðamönnum
á Norðurlandi. Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri á Akureyri, segir
það hins vegar ekki sína skoðun að
það þurfi að fækka skipakomum.
Ásthildur sagði í viðtali við ríkisútvarpið í fyrrakvöld að það sé
eðlilegt að Íslendingar horfi til þess
að draga úr komum skemmtiferðaskipa til landsins vegna mengunar
sem af þessum ferðum hljótist.
Þessi ummæli gagnrýnir Gunnar og segir enga umræðu hafa farið
fram í stjórnkerfinu um skemmtiferðaskip og mögulegar takmarkanir á komum þeirra. „Ég skil ekki
þessi ummæli. Það hefur aldrei
komið fram sú umræða hér í bæ að
hér séu of mörg skip og að það þurfi
að takmarka komur þeirra,“ segir

Tannlækningar í Ungverjalandi
Sparaðu allt að 50-70%!
Fyrir

Eftir

Hafðu samband:
+ 36 70 942 9573

Samkvæmt öllu
fyrirliggjandi þá
höfum við heimildir til að
halda þarna áfram.

info@fedaszdental.hu
www.tannlaeknathjonusta.is

Mikill fjöldi ferðamanna sem koma með skemmtiferðaskipum heimsækir Akureyri á sumrin. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Það hefur aldrei
komið fram sú
umræða hér í bæ að hér séu
of mörg skip og að það þurfi
að takmarka komur þeirra.
Gunnar Gíslason,
oddviti Sjálfstæðisflokksins á
Akureyri

Gunnar. „Við erum á hinn bóginn
að tala um að fjölga ferðamönnum
með beinu flugi norður og að auka
vægi ferðaþjónustu á Norðurlandi
svo þetta skýtur skökku við verð ég
að segja.“
Hann segir einnig að sú umræða
sem skapast hefur vegna mælinga
dansks umhverfisverkfræðings
sé á villigötum. „Það er alveg ljóst
að það þarf að skoða þessa hluti
og rannsaka mun betur til að taka
einhverjar afdrifaríkar ákvarðanir.
Við ættum að flýta okkur hægt og
safna mun meiri mælingum. Ég hef
ekki orðið var við það að bæjarbúar
hafi kvartað mikið yfir mengun af

völdum skemmtiferðaskipa hér í
bæ,“ bætir Gunnar við.
Gunnar óskar þess að umræðan
fari fram í bæjarráði á morgun um
þessi ummæli bæjarstjóra.
Ásthildur segir það af og frá að
hún vilji takmarka skipakomur
skemmtiferðaskipa. „Ég er alls ekki
að boða fækkun á komum skemmtiferðaskipa til Akureyrar. Það eina
sem ég hef sagt er að við ættum að
læra af því hvernig nágrannaþjóðir
okkar vinna að þessum málum með
umhverfisvernd í huga,“ segir Ásthildur. „Hvort og þá hvernig ræðst í
samráði þeirra sem eiga hagsmuna
að gæta.“ sveinn@frettabladid.is

Þingmaður Miðflokks telur rangt að
setja ramma um lágmarksíbúafjölda
STJÓRNMÁL „Mín skoðun er sú að
það eigi að virða sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga. Mér finnst það
bratt að fara í 1.000 íbúa sem lágmark. Heldur ætti frekar að taka
mið af vilja íbúanna og aðstæðum
í hverju sveitarfélagi fyrir sig,“ segir
Karl Gauti Hjaltason, þingmaður
Miðflokksins.
Nái þingsályktunartillaga Sigurðar Inga Jóhannssonar, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra,
fram að ganga munu sveitarfélög
undir 1.000 íbúum verða þvinguð
til sameiningar árið 2026, hafi þau
ekki gert það fyrir þann tíma. Munu
íbúar þá ekki fá að kjósa um sameiningu eins og margoft hefur verið
gert á undanförnum áratugum.
Óli Björn Kárason, þingmaður
Sjálfstæðisf lokksins, hefur þegar
lýst yfir efasemdum um áætlanirn-

Mér finnst það bratt
að fara í 1.000 íbúa
sem lágmark. Heldur ætti
frekar að taka mið af vilja
íbúanna og aðstæðum í
hverju sveitarfélagi.
Karl Gauti Hjaltason,
þingmaður Miðflokksins

Karl Gauti Hjaltason.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ar. Karl Gauti segir að Miðflokkurinn sem heild hafi enn ekki tekið
afstöðu í málinu en þetta sé hans
persónulega skoðun.
„Heilbrigði skynsemi segir mér
að það þurfi að skoða hverja og
eina sameiningu frekar en að búa
til einhvern ramma sem felur í sér
lágmarksíbúafjölda“ segir Karl og
þykir honum tímaramminn einnig
mjög naumur. – khg
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Austurstræti 18

Álfabakka 16, Mjódd

Hafnarﬁrði - Strandgötu 31

Ísaﬁrði - Hafnarstræti 2

Skólavörðustíg 11

Kringlunni norður

Keﬂavík - Krossmóa 4

Vestmannaeyjum - Bárustíg 2

Laugavegi 77

Kringlunni suður

Akureyri - Hafnarstræti 91-93

Húsavík - Garðarsbraut 9

Hallarmúla 4

Smáralind

Akranesi - Dalbraut 1

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
Gildistími vildarverða er aðeins í Hallarmúla í dag 14. ágúst eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Spá stöðugleika í fasteignaverði á Íslandi á næstu þremur árum
Við erum að tala
um í mesta lagi 3 til
4 prósenta hækkanir á ári,
næstu tvö til þrjú ár.

FASTEIGNIR „Við erum að spá því að
næstu þrjú ár verði raunverð á húsnæði nokkurn veginn óbreytt og að
hækkun fasteignaverðs verði í takt
við verðbólguna,“ segir Ari Skúlason, hagfræðingur í hagfræðideild
Landsbankans.
„Þannig að við erum að tala um
í mesta lagi 3 til 4 prósenta hækkanir á ári, næstu tvö til þrjú ár. Það
er mjög lítið vegna þess að meðalhækkunin um það bil frá alda-

mótum fram á síðasta ár var 9,5 prósent – að meðtöldu hruninu og öllu
saman á þeim tíma,“ bendir Ari á.
Aðspurður um skýringu segir
Ari hana vera þá að hagkerfið sé að
verða mun stöðugra. „Það eru auðvitað þættir sem hafa áhrif á þetta,
eins og framboð á húsnæði og framboð á leiguhúsnæði. Hvort tveggja
er að aukast mjög mikið sem hægir
svo á þannig að kaupgleðin er ekki
eins mikil og hún hefur oft verið.“

Mette biðst
afsökunar á
misnotkun

Fjárfestar svartsýnir eftir
forkosningar í Argentínu

DANMÖRK Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, bað þau
hundruð sem máttu þola barsmíðar
og kynferðisofbeldi á ríkisreknum
barnaheimilum afsökunar í gær. „Ég
vil horfast í augu við ykkur í dag og
biðjast afsökunar. Ég get ekki tekið
á mig sökina en ég get tekið ábyrgð,“
sagði Frederiksen.
Of beldið sem um ræðir átti sér
stað frá árinu 1945 og allt til ársins
1976. Börn á umræddum heimilum,
um allt land, voru þá misnotuð kynferðislega, hýdd og byrluð ólyfjan.
Upplýsingar um of beldið komu
opinberlega fram í heimildarmyndinni Drengehjemmet árið 2005 þar
sem greint var frá of beldi á Godhavn-barnaheimilinu.

Mette
Frederiksen
forsætisráðherra.

Í kjölfarið voru stofnuð sérstök
samtök utan um málið og óháð
rannsókn á of beldi á barnaheimilum sett af stað. Skýrsla rannsakenda var birt árið 2011 og leiddi
rannsóknin í ljós að börn á nítján
heimilum hefðu mátt þola ofbeldi.
Danska ríkisútvarpið ræddi við
Poul-Erik Rasmussen, sem var á
Godhavn-barnaheimilinu frá 1962
til 1965, í gær. Hann sagði tilfinninguna í gær óraunverulega. „Við
höfum beðið þessa dags í áraraðir
og ég hafði velt því fyrir mér hvernig forsætisráðherra myndi biðjast
afsökunar. Ég vona að forsætisráðherrann muni eftir öllum þeim sem
gátu ekki verið viðstaddir og þeim
sem hafa fallið frá,“ sagði Rasmussen. – þea

Ari Skúlason,
hagfræðingur í
hagfræðideild
Landsbankans

Ari játar því að þessi vænta þróun
séu góð tíðindi fyrir heildarmyndina í efnahagslífinu. „Þegar eitthvað er fyrirsjáanlegt og eitthvað
sem maður getur reiknað með að
standist þá er það náttúrlega gott.“
Úr tölum má lesa að þegar kaupverð fasteigna æddi áfram á árunum
2016 til 2017 fylgdi leiguverð húsnæðis ekki með. Að jafnaði hefur
leiguverð hækkað um rúmlega 90
prósent af þeirri hækkun sem orðið

hefur á kaupverði fasteigna frá því í
ársbyrjun 2014.
„Síðan hefur þetta haldist nokkurn veginn í sama ferli en leiguverðið samt hækkað aðeins meira síðasta eitt og hálfa árið eða svo,“ segir
Ari. Þetta þýðir að húsaleiga hefur
frá því í ársbyrjun 2018 hækkað
heldur meira en kaupverð fasteigna.
Ari undirstrikar þó að leiguverð og
húsnæðisverð haldist að jafnaði í
hendur yfir lengri tíma. – gar

Ekkert nema rauðar
tölur á mörkuðum í Argentínu eftir að Fernández og Kirchner höfðu
betur gegn sitjandi forseta í forkosningum.
ARGENTÍNA Mauricio Macri, forseti Argentínu, hét því í fyrrinótt
að hann myndi vinna Argentínumenn aftur á sitt band áður en forsetakosningar fara fram í landinu í
október næstkomandi. Markaðir í
landinu hafa tekið afar skarpa dýfu í
vikunni eftir að Macri tapaði óvænt
forkosningum með miklum mun.
Forkosningarnar, hugsaðar til
þess að útiloka frambjóðendur með
lítið sem ekkert fylgi frá forsetakosningunum, gefa vísbendingar
um hver sigurvegari forsetakosninganna verður. Macri fékk um 32
prósent atkvæða en perónistinn
Alberto Fernández, forsetaefni
vinstriflokksins UCD, fékk tæp 48
prósent atkvæða.
Höggið á mörkuðum var mikið.
Virði hlutabréfa í kauphöllinni
í Buenos Aires hefur lækkað um
nærri helming frá því á kjördag og
þá hefur gengi argentínska pesósins
sömuleiðis fallið töluvert gagnvart
Bandaríkjadal.
„Við munum sjá þetta smita út frá
sér að einhverju leyti. En við skulum
ekki láta hlaupa með okkur í gönur,“
sagði Andrea Ianelli, fjárfestingarstjóri hjá Fidelity International,
við bandaríska miðilinn CNBC um
málið í gær.
Það var einkum reiði vegna efnahagsmála sem olli tapi Macris, samkvæmt stjórnmálaskýrendum.
Niðurskurðaraðgerðir hans í efnahagskreppunni sem ríður yfir Argentínu og mikil verðbólga hafa fært

Mauricio Macri gekk ekki vel í forkosningunum þar sem hann hlaut aðeins 32 prósent atkvæða. NORDICPHOTOS/AFP

Við munum sjá
þetta smita út frá
sér að einhverju leyti. En við
skulum ekki láta hlaupa
með okkur í gönur
Andrea Ianelli, fjárfestingarstjóri hjá
Fidelity International

þjóðina aftur til vinstri og á því
græða Fernández og varaforsetaefni
hans, fyrrverandi forsetinn Cristina
de Kirchner.
Samkvæmt Financial Times óttast fjárfestar að með kjöri Fernández myndi Kirchner í raun komast
aftur til valda. Í stjórnartíð hennar
varð Argentína, samkvæmt blaðamanni viðskiptaritsins, ósnertanleg
í augum alþjóðlegra fjárfesta vegna
tíðra afskipta stjórnvalda af einkageiranum.
Þá hefur Fernández sjálfur sagst
ætla að hætta að greiða af vöxtum
skulda sem hvíla á seðlabankanum.

Þykir það sömuleiðis áhyggjuefni
fyrir fjárfesta, samkvæmt Financial
Times.
Kirchner á sömuleiðis fjölda
hneykslismála að baki. Hún hefur
verið ákærð fyrir meintan þátt sinn
í ellefu spillingarmálum í gegnum
tíðina en ekki verið sakfelld til
þessa. Í embætti beitti hún sér í
stórum jafnréttisbaráttu- og mannréttindamálum. Til að mynda var
samkynja pörum leyft að giftast í
forsetatíð hennar og ein ítarlegasta
löggjöf heims um réttindi trans fólks
var samþykkt.
thorgnyr@frettabladid.is

Reyna að stöðva Boris Johnson fyrir dómi
Æskuheimili Hitlers í Braunau am
Inn. NORDICPHOTOS/GETTY

112 milljónir
fyrir heimili
Adolfs Hitlers
AUSTURRÍKI Hæstiréttur Austurríkis hefur úrskurðað að fjölskylda
Gerlinde Pommer fái 112 milljónir í
bætur frá ríkinu. Pommer átti æskuheimili Adolfs Hitlers í bænum
Braunau am Inn en ríkið tók það
eignarnámi í desember árið 2016.
Lengi vel leigði ríkið húsið af
Pommer undir félagslegar íbúðir
fyrir fatlaða. Þegar hún hugðist selja
húsið steig ríkið inn í vegna ótta
við tilgang hugsanlegra kaupenda
um að gera húsið að tilbeiðslustað
nýnasista. – khg

BRETLAND Skoskur dómstóll mun
í næsta mánuði taka fyrir mál sem
um sjötíu stjórnarandstöðuþingmenn hafa höfðað í von um að dómstóllinn úrskurði að Boris Johnson
forsætisráðherra megi ekki slíta
þingi til þess að ganga út úr Evrópusambandinu án samnings. Þetta var
niðurstaða dómstólsins í gær.
Andstæðingar Johnsons og
slíkrar útgöngu óttast að Johnson
gæti beitt þessu mögulega vopni á
dögunum fyrir settan útgöngudag,
31. október, til þess að knýja fram
samningslausa útgöngu í trássi við
yfirlýstan vilja meirihluta þingmanna. Johnson hefur ekki lýst sérstaklega yfir áhuga sínum á þeirri
útkomu.
Þrír þættir gera atburðarásina
hins vegar nokkuð líklega. Í fyrsta
lagi er Johnson staðráðinn í því að
halda í settan útgöngudag og ekki
fresta honum líkt og áður hefur
verið gert vegna samningsleysis.
Í öðru lagi er nokkuð ólíklegt að

Samkvæmt nýrri könnun segjast 44 prósent styðja
Brexit jafnvel þótt það þýði
að slíta þurfi þingi.

Johnson vill út hvað sem tautar og raular. NORDICPHOTOS/AFP

samningur muni liggja fyrir í októberlok. Breska þingið hefur í þrígang hafnað samningi ríkisstjórnar
Theresu May og Evrópusambandstoppar segja ómögulegt að semja
upp á nýtt. Í þriðja lagi er þingið
andsnúið samningslausri útgöngu
og því yrði erfitt fyrir Johnson að ná
þess háttar útgöngu þar í gegn.
Skoðanakönnun sem ComRes
gerði og The Telegraph birti í gær
sýndi að 44 prósent aðspurðra
myndu styðja forsætisráðherrann
til þess að klára útgöngumálið hvað
sem tautar og raular. Jafnvel þótt
það þýddi að slíta þurfi þingi til að
koma í veg fyrir synjun þingheims.
37 prósent sögðust andvíg en nítján
prósent óviss. – þea
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Skellt í lás
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Halldór
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olof@frettabladid.is

Skemmst er
að minnast
þess þegar
eigendur
veitingastaðar í
Vesturbænum biðu
í 724 daga
eftir vínveitingaleyfi.
Forsendur
rekstrarins
voru brostnar þegar
leyfið var
loksins veitt
og staðnum
lokað.

rina lokana fyrirtækja í borginni hefur
riðið yfir undanfarna daga. Undanfarnar
örfáar vikur hafa fjögur veitingahús á
Hverfisgötu hætt rekstri; Dill, Systir, Mikkeller & Friends og Essensia og í gær læsti
hin rótgróna sælkeraverslun Ostabúðin á Skólavörðustíg dyrum sínum. Reykjavík er margfalt fátækari fyrir
vikið.
Það verður seint sagt um borgina að hún sé vinveitt
atvinnurekstri. Frekar er hún sér á báti borið saman við
önnur sveitarfélög. Til að mynda með innheimtu fasteignaskatta. Tekjur borgarsjóðs af skattinum jukust um
einn og hálfan milljarð frá 2018 til 2019. Borgin heldur
áfram hæstu álagningu fasteignaskatts árið 2019, öfugt
við mörg nágrannasveitarfélög.
Blómlegur rekstur verslana, fyrirtækja og veitingastaða í borg er ein forsenda þess að þar sé eftirsóknarvert að búa. Hin mikla skattbyrði vegur sífellt þyngra
í rekstri heimila og fyrirtækja. Óhjákvæmilega hefur
þróunin leitt til hærra leiguverðs.
Vitaskuld er fasteignaskattur ekki eina ástæða þess að
fyrirtæki eiga erfitt uppdráttar í Reykjavík. Að fullyrða
slíkt er einföldun. Hlutverk borgarinnar hlýtur þó að
snúast að minnsta kosti öðrum þræði um að búa þannig
um hnútana að hér geti blómlegur rekstur þrifist.
Liður í því væri að lækka fasteignaskatta og hlusta
eftir gagnrýni sem fyrirtækjaeigendur í borginni hafa
uppi. Svifasein og þung stjórnsýsla er þar á meðal.
Skemmst er að minnast þess þegar eigendur veitingastaðar í Vesturbænum biðu í 724 daga eftir vínveitingaleyfi. Forsendur rekstrarins voru brostnar þegar leyfið
var loksins veitt og staðnum lokað.
Dæmi um skeytingarleysi efsta lags stjórnenda
borgarinnar er svar aðstoðarmanns borgarstjóra við
réttmætum kvörtunum rekstraraðila við Hverfisgötu
undanfarna daga. Gatan hefur verið uppgrafin og
undirlögð af framkvæmdum síðan í vor. Borgin gefur
lítið upp um áætluð verklok, hafði lítið samráð og skellti
raunar framkvæmdum framan í kaupmenn og veitingahúsaeigendur sem fá enga ívilnun á móti. Eigendur
fyrirtækja á svæðinu hafa kvartað yfir því að framkvæmdir gangi of hægt og hafi gríðarleg áhrif á aðgengi
viðskiptavina að búðum og veitingahúsum á reitnum.
Einn eigenda Dills lýsti uppgreftri Hverfisgötunnar sem
„martröð“ í uppgjörsviðtali eftir lokun veitingastaðarins í síðustu viku.
Aðstoðarmaður borgarstjóra gefur lítið fyrir þetta.
„Það að Dill fari á hausinn hefur ekkert að gera með
framkvæmdir á Hverfisgötu. Dill missti Michelin
stjörnu, held að það hafi haft mun meira að segja
en sundurgrafin gata á stað þar sem gengið er inn af
Ingólfsstræti,“ sagði aðstoðarmaðurinn á Facebook.
Vitaskuld þarf að gera upp götur í borginni. Það er
hins vegar á ábyrgð borgarinnar að gefa nægjanlegan
fyrirvara svo rekstraraðilar geti gert raunhæfar áætlanir og nauðsynlegar ráðstafanir.
Fólk í fyrirtækjarekstri er í flestum tilfellum venjulegt fólk með allt sitt undir. Ef ummæli aðstoðarmannsins lýsa almennu viðhorfi borgaryfirvalda til atvinnurekenda er illt í efni.

akjöt

Íslenskt lamb

Af nýslátruðu

1. 988 kr./kg
1.098
KS Lambasúpukjöt
Af nýslátruðu
ý
2019

EKKERT

BRUDL

Frá degi til dags
Ýmislegt ósagt …
Birgitta Jónsdóttir, fyrrverandi
Pírati og þingkona til átta ára,
segir í viðtali við Mannlíf að
mesta óhamingja Pírata liggi
í því að skora hátt í skoðanakönnunum. Pólitík sé brútal
vinnuumhverfi og þeir sem ekki
geti tekið því endist ekki lengi.
Hún segir að það hafi vissulega
verið áfall að hlusta á fyrrverandi samstarfsfólk úthúða sér
á opinberum fundi en hún hafi
tekist á við erfiðari hluti í lífinu
og hafi ekki áhuga á að munnhöggvast opinberlega. „Auðvitað gæti ég sagt alls konar hluti
en ég bara sé ekki tilganginn
með því,“ segir Birgitta í þrjú
þúsund orða viðtali …
Sjálfstæðisgenið
Eins og fram hefur komið safna
óánægðir Sjálfstæðismenn
nú undirskriftum gegn þriðja
orkupakkanum. Forsprakki
söfnunarinnar staðfesti við
Fréttablaðið í gær að engin auðkenning væri í skráningu á undirskriftalistann. Það væri þess
vegna miðstjórnar flokksins að
meta hvort söfnunin væri traust
og hvort Mikki Mús og Andrés
Önd séu skráðir í flokkinn eða
ekki. En sennilega er óþarfi
að hafa áhyggjur af þessu því
samkvæmt skráningarskírteini
er lén heimasíðunnar skráð á
netfang á vegum deCODE. Það
ætti þannig að vera hægur vandi
að athuga hvort þeir sem skrifa
undir séu með Sjálfstæðisgen
eða ekki. sighvatur@frettabladid.is

Fleiri fyrstu kaup: 250%

F
Lilja
Alfreðsdóttir
mennta- og
menningarmálaráðherra

Stjórnvöld
hafa lagt
mikla áherslu
á að sækja
fram í málefnum ungs
fólks og
barnafjölskyldna.

ram kom í mánaðarskýrslu Íbúðalánasjóðs á
dögunum að hlutfall fasteignakaupenda sem
kaupa sína fyrstu íbúð hefði aldrei mælst hærra
en nú. Fyrstu íbúðarkaupum hefur almennt fjölgað
meira en annars konar íbúðarkaupum sl. 10 ár en á
öðrum ársfjórðungi 2019 var hlutfall fyrstu kaupenda 28% samanborið við tæp 8% árið 2009 en það
er 250% hlutfallsaukning. Í skýrslunni kemur einnig
fram að hærra hlutfall fyrstu íbúðarkaupenda gefi
vísbendingar um að auðveldara sé að safna fyrir íbúð
en áður.
Stjórnvöld hafa lagt mikla áherslu á að sækja fram í
málefnum ungs fólks og barnafjölskyldna. Í lífskjarasamningi aðila vinnumarkaðarins frá því í vor, sem
stjórnvöld styðja við með ýmsum hætti, má sjá glögg
merki þess að rík áhersla verður lögð á húsnæðismál undir styrkri forystu félags- og barnamálaráðherra. Aðgerðir stjórnvalda auðvelda ungu fólki
meðal annars að fjárfesta í fyrstu fasteign með því að
heimila notkun á hluta skyldulífeyrissparnaðar til
slíkra kaupa en fyrir þeirri leið beitti Framsóknarflokkurinn sér í síðustu kosningum. Hún kemur til
viðbótar séreignarsparnaðarleiðinni sem heimilar
fólki að nýta viðbótarsparnað sinn í allt að 10 ár til
kaupa og afborgana á húsnæði. Eitt helsta markmið
lífskjarasamningsins er að tryggja stöðugleika og
skapa hagfelld skilyrði til vaxtalækkunar. Ánægjulegt hefur verið að sjá árangur í þá veru en frá því
í maí hefur Seðlabanki Íslands tvívegis lækkað
stýrivexti sína, samtals um 0,75%. Sú lækkun kemur
öllum lántakendum íbúðalána til góða og eykur ráðstöfunartekjur heimilanna.
Samhliða þessum aðgerðum og fleiri til verða
barnabætur hækkaðar og fæðingarorlof lengt úr níu
mánuðum í tólf. Að auki hafa frumvarpsdrög um
Stuðningssjóð íslenskra námsmanna, nýtt námsstyrkja- og lánakerfi, verið kynnt. Í því felst meðal
annars að við munum fella niður 30% af höfuðstól
námslána að ákveðnum skilyrðum uppfylltum og
auka stuðning við fjölskyldur með því að veita styrk
til framfærslu barna í stað lána eins og gert er í dag.
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Fréttablaðið kemur út í 85.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunum á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í gagnabönkum
án endurgjalds. ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is HELGARBLAÐ: Kristjana Björg Guðbrandsdóttir kristjanabjorg@frettabladid.is
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Raforkulöggjöf sem hefur reynst vel
Hörður
Arnarson
forstjóri
Landsvirkjunar

B

reytingar á orkulöggjöf Evrópusambandsins og innleiðing þeirra á Íslandi hefur
skipt miklu fyrir framþróun raforkumarkaðarins og meðal annars skapað orkufyrirtækjunum
sterkari stöðu í samningum við
erlenda stórnotendur. Markmið
breytinganna hefur verið að tryggja
notendum hreina orku á hagkvæmu
verði og hefur löggjöfin stuðlað að
afar jákvæðri þróun í nýsköpun,
orkusparnaði, nýtingu vind- og
sólarorku, minni losun gróðurhúsalofttegunda og þróun markaðsumhverfis fyrir raforkuviðskipti.
Þýðingarmesta breytingin varð
með tilkomu fyrstu raforkutilskipunarinnar á árinu 1996. Í framhaldi
af henni var raforka skilgreind sem
vara og skilið á milli einkaleyfis- og
samkeppnisþátta í starfsemi orkufyrirtækja.
Tilgangur með setningu nýrra
raforkulaga á Íslandi árið 2003 var
ekki eingöngu að innleiða framangreinda raforkutilskipun heldur
einnig að bregðast við breyttum
aðstæðum hér á landi. Skipan raforkumála hafði þá að stofni til verið
óbreytt frá miðjum sjöunda áratug

síðustu aldar. Það skipulag einkenndist af því að sama fyrirtækið
gat sinnt orkuvinnslu, f lutningi,
dreifingu og sölu.
Mikil óánægja var með eldri löggjöf og starfsumhverfi af ýmsum
ástæðum, meðal annars vegna
ójafns aðgengis raforkuframleiðenda að raforkukerfinu og
ágreinings um ógagnsæjan dreifiog flutningskostnað. Við setningu
raforkulaganna var vandað til
verka, eins og sést m.a. á greinargóðum skýrslum og greiningum
sem unnar voru í aðdraganda lagasetningarinnar.

Frá áætlunarbúskap til
markaðsbúskapar
Með nýjum raforkulögum urðu
miklar breytingar á skipan raforkumála sem og á viðskiptum með
rafmagn. Eftir um 15 ára reynslu
af lögunum má segja að þau hafi
í meginatriðum reynst vel, þótt
vissulega séu þau ekki gallalaus
frekar en önnur mannanna verk.
Helsti ávinningurinn hefur verið
þessi:
Raforkuf lutningur og -dreifing
urðu sérleyfisskyld starfsemi með
skýrri umgjörð um verðskrá, tekjur
og ákvarðanir um uppbyggingu.
Með þessu var stuðlað að hagkvæmu grunnkerfi og komið í veg
fyrir mörg grunnkerfi á hverjum
stað, eins og t.d. hefur verið raunin
í fjarskiptakerfum, með tilheyrandi
kostnaði og óhagræði fyrir neytendur og umhverfi. Raforkuvinnsla
og -sala voru gefnar frjálsar, settar í

Baráttan um orkuauðlindir
landsins snýst meðal annars
um hvernig okkur gengur að
semja við alþjóðlega stórnotendur um raforkuverð,
enda nota þeir um 80% af
raforku Íslands.

markaðsumhverfi og þurftu að uppfylla almennar reglur samkeppnislaga og reglur um ríkisstyrki. Með
breytingunni voru raforkusamningar við stórnotendur færðir í
viðskiptalegt umhverfi án afskipta
stjórnmálamanna. Með því var
sköpuð skynsamleg umgjörð um
þessa f lóknu viðskiptasamninga
sem gerðir eru við stór alþjóðleg
fyrirtæki, þar sem hver hugsar vel
um eigin hag. Reynslan hefur sýnt
að í öllum nýjum samningum og
endursamningum við stórnotendur

hefur raforkuverð hækkað án þess
að dregið hafi úr eftirspurn eða
framleiðslu. Raforkuverð stórnotenda hefur nálgast það verð sem er í
boði í öðrum löndum, enda er engin
ástæða fyrir Íslendinga til að undirverðleggja íslenskar orkuauðlindir
– ekki frekar en íslenskan sjávarútveg. Með því að hafa sambærilegt
umhverfi raforkumála og í Evrópu
er nýjum fyrirtækjum auðveldað að
taka til starfa á Íslandi.
Í öllum meginatriðum hafa þær
grundvallarbreytingar sem gerðar
voru með setningu raforkulaganna
reynst vel. Í stuttu máli má segja
að horfið hafi verið frá áætlunarbúskap til markaðsbúskapar með
tilheyrandi ávinningi fyrir þátttakendur á raforkumarkaði og þjóðarbúið í heild.

Bætt rekstrarumhverfi
orkufyrirtækja og atvinnulífs
Raforkulögin hafa tvímælalaust
stuðlað að heilbrigðara rekstraru mhver f i ork u f y r ir t æk ja og
atvinnulífs. Gegnsæi hefur verið
aukið, jafnræði notenda og framleiðenda aukið, staða orkunotenda styrkt, grundvöllur skapaður
til samkeppni þar sem hún á við
og stuðlað að lægra orkuverði á
almennum markaði.
Í þessu sambandi vil ég vekja
athygli á nýútkominni skýrslu
sem verkfræðistofan Ef la vann
fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið: Raforkuverð og þróun
samkeppni á raforkumarkaði. Í
skýrslunni kemur fram að með

raforkulögunum hafi tekist að innleiða samkeppni í vinnslu og sölu
rafmagns og að fyrirtækjum fari
fjölgandi. Í samantekt segir: „Tekist hefur að innleiða samkeppni í
raforkusölu sem skilað hefur sér
í nokkuð stöðugu raforkuverði
á almennum markaði. Raforkuvinnsla var jafnframt gefin frjáls
en í eldra kerfi voru miklar takmarkanir sem m.a. ollu verulegu
ósætti um það kerfi.“ Þá segir að
verð á raforku í smásölu hafi lækkað
eftir setningu raforkulaga en sé nú
svipað að raunvirði og fyrst eftir
skipulagsbreytingarnar.

Baráttan um orkuauðlindina
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir
því að baráttan um raunveruleg
yfirráð og eignarhald á orkuauðlindum landsins, a.m.k. þeim sem
Landsvirkjun hefur verið treyst
fyrir, mun um ókomna framtíð snúast meðal annars um hvernig okkur
gengur að semja við alþjóðlega stórnotendur um raforkuverð, enda
nota þeir um 80% af raforku Íslands.
Til að tryggja þjóðinni sanngjarnan
arð af auðlindinni verður hún að fá
sambærilegt verð og greitt er annars
staðar í hinum vestræna heimi. Þar
hefur núverandi orkulöggjöf reynst
vel og skapað umgjörð sem hefur
gert okkur mögulegt að ná góðum
árangri á undanförnum árum. Sá
árangur sést meðal annars á bættri
afkomu Landsvirkjunar og væntum
hækkandi arðgreiðslum til þjóðarinnar í framtíðinni, sem lengi hefur
verið beðið eftir.

HAT-TRICK

ENNEMM / SÍA /

NM95168

*Uppgefnin tala um drægi samkvæmt samræmdum mælingum WTPL staðalsins

HEIMSBÍLL ÁRSINS
HÖNNUN ÁRSINS
RAFBÍLL ÁRSINS

Rafbíllinn Jaguar I-Pace vann nýverið til þrennra gullverðlauna á hinni virtu uppskeruhátíð
bílaframleiðenda World Car Of The Year. I-Pace varð þar með fyrsti bíllinn í heiminum til
að vinna þrjá ﬂokka á sama árinu. Vertu með þeim fyrstu sem upplifa nýjan fjórhjóladriﬁnn
Jaguar I-PACE, 470 km drægi*, 400 hestöﬂ, 4,8 sek. í 100 km.
jaguarisland.is

JAGUAR
HESTHÁLSI 6-8, 110 REYKJAVÍK
SÍMI: 525 6500

Jaguar I-Pace

VERÐ FRÁ: 9.790.000 KR.
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Stephanie
Frappart
gefur Hicham
Benkaid gult
spjald sem
hann reyndar
skilur ekkert í.

Erfitt að fá
stelpur til
að dæma

NORDICPHOTOS/
GETTY

Stephanie Frappart frá Frakklandi dæmir í
kvöld leikinn um ofurbikar Evrópu á
milli Liverpool og Chelsea. Formaður
dómaranefndar vonar að stelpur sjái
hversu langt hún hafi náð og taki
upp flautuna í kjölfarið.
FÓTBOLTI Franski dómarinn Stéphanie Frappart dæmir í kvöld viðureign Liverpool og Chelsea í ofurbikar Evrópu í Istanbúl. Hún er fyrsta
konan til að dæma úrslitaleik hjá
Knattspyrnusambandi Evrópu,
UEFA.
Frappart dæmdi úrslitaleikinn
á HM kvenna og fékk almennt
mjög góða dóma fyrir frammistöðu sína á mótinu. Henni til
halds og trausts verða þær Manuela Nicolosi frá Frakklandi og
Michelle O’Neill. Fjórði dómarinn er Tyrkinn kunni Cuneyt
Cakir, sem dæmdi fyrsta leik
Íslands á stórmóti – leikinn
gegn Portúgal á EM 2016. „Ég
vona að þau gæði sem Stéphanie hefur sýnt á ferli sínum
til að ná þessu stigi muni
veita milljónum stúlkna
og kvenna um Evrópu innblástur,“ sagði forseti UEFA,
Aleksander Čeferin, þegar
sína tilkynnt var að Frappart
mundi dæma leikinn.
Frappart dæmdi leik Amiens og RC Strasbourg
í frönsku deildinni í apríl og
fék k mjög
góða dóma.
Einn blaðamaður á þeim
leik sagði að
hún hefði gert
fæst mistök á vellinum. Í júní var svo
tilkynnt að hún myndi
dæma í frönsku deildinni í vetur.
Hún er þó ekki fyrsta konan til að
dæma karlaleik innan UEFA því

Það sem við höfum
verið að gera hefur
ekki verið að virka og þá
þarf að finna aðrar leiðir
– það þýðir ekkert að berja
bara hausnum
við steininn.
Þóroddur
Hjaltalín, formaður dómaranefndar KSÍ

Nicole Petignat frá Sviss gerði það
nokkrum sinnum frá 2004-2009.
Frappart kom hingað til lands árið
2013 og dæmdi leik Þórs/KA gegn
Zorkij á Akureyri í Meistaradeild
Evrópu sem Þór/KA tapaði 1:2.

Karllægur heimur
Þóroddur Hjaltalín, formaður
dómaranefndar KSÍ, segir að það
sé erfitt að fá stelpur til að dæma
hér heima. Farið hafi verið í átak
til að fá stelpur til að flauta en lítið
gengið. Hann segir að kannski þurfi
að hugsa hlutina upp á nýtt. „Þegar
ég kom inn í þetta á sínum tíma
fórum við að hugsa og spá aðeins út
fyrir boxið og gera þetta öðruvísi.
Reyna að vera með aðra nálgun en
KSÍ hefur áður verið með því þetta

hefur ekki verið að ganga
nógu vel.
Það er sérstaklega erfitt að fá
stelpur til að
dæma. Við
höfum verið
með sér dómaranámskeið fyrir þær
og reynum að hitta
bara stelpur og ýmislegt
f leira. En það verður að
segjast að árangurinn er ekki
mikill. Hvers vegna það er, veit
ég einfaldlega ekki,“ segir hann.
Þóroddur bendir á að það sé ekki
aðeins í dómgæslu sem skortur er
á konum því í flestu starfi í kringum fótboltann vanti konur. Í slag
Guðna Bergssonar og Geirs Þorsteinssonar um formannsembætti
KSÍ hafi þessi skortur einmitt oft
komið upp í umræðum. Fótboltinn
hafi jú alltaf verið karllægur.
En Þóroddur vill fá fleiri konur til
að dæma og þótt hann viðurkenni
að hann sé ekki með lausnina akkúrat núna á því hvernig eigi að fjölga
kvendómurum muni hann vinna
hart að því að fá fleiri stelpur til að
dæma fótboltaleiki. „Fyrsta skrefið
fyrir alla þá sem vilja dæma er að
gefa sig fram við dómarastjóra síns
félags eða við dómarastjóra KSÍ. Við
tökum öllum opnum örmum.
Við prófuðum, hérna fyrir norðan, að auglýsa sérstaklega nám-

skeið í staðarmiðlinum til að
athuga hvort það
væru einhverjir sem
vildu dæma, en væru
ekkert tengdir Þór eða
KA. Það virkaði mjög vel.
Það sem við höfum verið
að gera hefur ekki verið að
virka og þá þarf að finna
aðrar leiðir – það þýðir ekkert að berja bara hausnum
við steininn.“
benediktboas@frettabladid.is

Ekkert hægt að gera í máli Castillions
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FÓTBOLTI Geoffrey Castillion, leikmaður Fylkis, fékk gult spjald gegn
Grindavík fyrir að sparka boltanum
í burtu eftir að búið var að dæma
aukaspyrnu á hann. Hann verður
því í leikbanni gegn FH, í leik sem
hann hefði ekki mátt spila hvort
sem er.
Flestir eru sammála um að
Castillion hafi verið klókur og
krækt sér viljandi í spjaldið og
eigi því skilið að fá lengra bann en
aðeins þennan eina leik. Það er þó
ekkert hægt að gera.
Í íslenskum knattspyrnulögum
er nefnilega ekkert til að vísa í
varðandi viljandi gult spjald. Helgi
Mikael Jónasson, dómari leiksins,
hefur væntanlega skrifað í sína
skýrslu um brotið og þar með ljúki
málinu.
Þetta er samdóma álit þeirra sem
Fréttablaðið leitaði til og þekkja vel
til knattspyrnulaganna.

Castillion, leikmaður Fylkis, er kominn í leikbann. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Framkvæmdarstjóri KSÍ, Klara
Bjartmarz, getur vísað málum til
aga- og úrskurðarnefndar KSÍ, en
þar sem ekkert ákvæði er í lögunum
um hvað eigi að vitna í þá er ansi
langsótt að mati f lestra viðmælenda Fréttablaðsins að vísa máli
Castillions til nefndarinnar. „KSÍ
þarf að setja þetta inn í regluverkið
og það er bara handvömm að ekki
sé búið að því,“ segir einn lögfróður
maður.
Þóroddur Hjaltalín, formaður dómaranefndar KSÍ, segir að
dómarar séu almennt lítið að velta
fyrir sér hvað hver leikmaður sé
með mörg spjöld á bakinu þegar
leikurinn sé blásinn á. „Skilaboðin
mín til minna dómara eru, dæmdu
bara leikinn og yfirleitt er það alveg
nóg. Við dæmum eftir okkar samvisku og tökum þær ákvarðanir
sem við teljum vera réttar hverju
sinni.“ – bb

SUMARÚTSALA
Í MÚRBÚÐINNI
10
-50%

AFSLÁ

25%

30%

25%

TTUR

10-50%
AFSLÁ

TTUR

Kaliber
Ferðagasg
rðagassgrill
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Áður kr. 24
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DEKAPRO
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útimálning
útim
út
imál
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áln ng 10 llítrar
álni
ít
D k Projekt
Deka
P j kt 10 innimálning,
i i ál i
9 lítrar (stofn A)

Landora tréolía
Col-51903 3 lítrrar

Áður kr. 2.490
2 490

3 brennnarar (9kW).
Grillflötur 60x42cm
Gr

Áður kr. 8.990
8 990

5.393

Gráðukú
úttsagir

2 brennarar (5kW)
Grillflötur 53x37cm

Kaliber
Black
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grill

210 mm 1400W
1
15.192 Áður kr. 18
18.99
990
99
90
9
0
254 mm 1600W
1
23.996 Áður kr. 29
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305 mm 1600W
1
36.392
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LuTool fjölnota
ta sögg

Deka Pro þakmálning rauð 10 lítraar

35%
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Áður kr. 22
22.990
29
990

25%

/hjakktæki/juðari. 300W.
Áður kr. 9.990
9 990

15%

AFSLÁTTUR

20%
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Á
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6.990
990
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Áður kr. 42.900

Drriv
ive-HM-14
-140
40 16
1 00W AFSLÁTTUR D

TUR
AFSLÁT

AFSLÁTTUR

20%

AFSLÁTTUR

92

Áður kr
kr. 1.690
1 690

Lokað slönguhjól 20m 1/2”

8.977

Áður kr. 13
13.990
990
0

7.032
Áður kr. 8
8.7
790
7
90
9
0

MOWER CJ18
BS 3,5hp Briggs&Stratton
mótor, rúmtak 125 CC, skurðarvídd
46cm/18”. Safnpoki að aftan 60 L,
skurðhæð og staða 25-80mm/100

Gróðurmold 20 l.l

Áður kr. 11.995
11 995

DEKA SÍLAN vatnsfæla
f l 5 lítrar
lít
Áður kr. 44.900
44 900

20%

TUR
AFSLÁT

Blákorn 5 kg

1.352
1 590
1.590
Áður kr.

Truper sleggja
m. fiberskafti 3,6kg

2.872
3 590
3.590

Áður kr.

Áður kr.

20%

AFSLÁTTUR

Bíla & gluggaþvottakústu
kústur,
gegn um rennandi
andi
116>180cm,
cm, hraðtengi
h
meðð lokun
lok

Superse
eal
5 lítrar

2.018

8.9
993

Áður kr. 11
11.99
99
90
9
0

25L 19.793
3 kr.

Áður kr. 2
2.6
6
69
90
9
0

Bio Kleen

Pallahreinsir

Áður kr. 26
26.39
39
90
9
0

Steypugljái
á stéttina
– þessi sem endist

25%

AFSLÁTTUR

Reykjavík

Kletthálsi 7.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður

Selhellu 6.

Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

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

Sími 412 2500 - sala@murbudin.is - www.murbudin.is

1 líter

672

5L 2.243 kr.

Áður kr. 895

Áður kr. 2.990
2 990

Fyrirvari um prentvillur.
Tilboðin gilda í öllum verslunum
Múrbúðarinnar meðan birgðir endast.

40 l kr. 792

20%

TUR
AFSLÁT

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Creative

Áður kr. 560

25%

25%

AFSLÁTTUR

448

Áður kr. 990

PRETUL úðadæ
æla
5 l. Trup 246855

2.312
2.890
2
890
0

30%

20%

TUR
AFSLÁT

LuTool handsö
dsö
ö
ög
g fyrir stein
stein, við
og járn. Hægt að
a tengja við ryksugu,
hægt að fá meðð sagmáti. 600W.

Sterkir
kir C
Cibon
Ci
strák
trákústa
tar
1 395
07 Áður kr. 1.395
45cm 907
kr 1.895
895
60cm 1.232 Áðurr kr.

35%

AFSLÁTTUR
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Merkisatburðir
1784 Suðurlandsskjálftar. Miklir jarðskjálftar verða þennan dag á Suðurlandi. Eitt hundrað bæir hrynja til grunna,
fjöldi manns grefst undir rústum og þrír farast. Flest hús í
Skálholti skemmdust og í framhaldi er skólinn og biskupsstóll fluttur til Reykjavíkur. Þetta eru taldir mestu jarðskjálftar hér á landi, sá stærsti hefur verið áætlaður 7,5 stig.
1789 Kristján 7. Danakonungur tilkynnir að eftirleiðis skuli íslenskir biskupar vígðir á Íslandi í sparnaðarskyni.
1942 Þýsk sprengjuflugvél, sem
stefndi til Reykjavíkur, er skotin niður
og verður því fyrsta óvinaflugvél sem
Bandaríkjamenn skutu niður yfir Evrópu í síðari heimsstyrjöld.
1946 Félag íslenskra radíóamatöra
stofnað á fundi í Tjarnarkaffi í Reykjavík.
1959 Alþingi samþykkir breytingu á skipan kjördæma á
Íslandi og er þeim fækkað úr 28 í átta um leið og þingmönnum er fjölgað úr 42 í sextíu.
1982 RÚVAK, sem er Akureyrardeild Ríkisútvarpsins,
tekur til starfa.
1982 Íslenska kvikmyndin Okkar á
milli er frumsýnd.
1982 Rainier III., fursti af Mónakó,
og kona hans, Grace Kelly, koma í
heimsókn til Íslands ásamt börnum
sínum tveimur, Carolinu og Albert.
Einum mánuði síðar lést Grace Kelly
í bílslysi.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Ástbjartur Sæmundsson
dvalarheimilinu Höfða, Akranesi,
áður Álfhólsvegi 85, Kópavogi,
lést föstudaginn 9. ágúst sl. á
dvalarheimilinu Höfða.
Pétur Ástbjartsson
Hrafnhildur Hjartardóttir
Ástríður Ástbjartsdóttir
Jón Þór Hallsson
Bjarni Valur Ástbjartsson Nongnart Lue-U-Kosakul
Gylfi Ástbjartsson
Hafdís Helga Ólafsdóttir
Hjalti Ástbjartsson
Bryndís Emilsdóttir
barnabörn og langafabörn.

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

Guðmundur Andrésson
rafvirkjameistari
frá Brekku í Dýrafirði,
Gullsmára 10, Kópavogi,
lést á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
þriðjudaginn 6. ágúst.
Jarðsungið verður frá Digraneskirkju
föstudaginn 16. ágúst kl. 13.00.
Helga Ottósdóttir
J. Andrés Guðmundsson Sigríður J. Kristinsdóttir
Eyþór Guðmundsson
Þórunn Ó. Guðmundsdóttir
Magnea Guðmundsdóttir Erlingur Skovsted
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Una Ásgeirsdóttir
Espigerði 4,
Reykjavík,
lést mánudaginn 29.07. 2019.
Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju
miðvikudaginn 14. ágúst klukkan 13.00.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
hinnar látnu er bent á Ljósið, endurhæfingar- og
stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein
og aðstandendur þess.
María Marta Einarsdóttir
Kristín Einarsdóttir
Jón Ásgeir Einarsson
Sólveig Gyða Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Hér sjást strákar úr 3. flokki fagna sigri á Reycup í fyrra eftir sigur á Brighton í vítaspyrnukeppni. Hlutskipti liðanna snerust við á
mótinu í ár og Þróttarar þurftu að sætta sig við silfrið. Um 1.500 fótboltakrakkar tóku þátt í mótinu í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ÞÓRSTEINN

Knattspyrnufélagið
Þróttur fagnar 70 árum
Knattspyrnufélagið Þróttur fagnar á þessu ári 70 ára afmæli. Félagið hefur flutt aðsetur
sitt tvisvar frá stofnun. Þrátt fyrir verulegt aðstöðuleysi er formaðurinn bjartsýnn. Eru
í viðræðum við Reykjavíkurborg um bætta aðstöðu. Niðurstöðu að vænta á haust.

Þ

ann 5. ágúst árið 1949 hittust nokkrir félagar í gömlum
herbragga við Grímsstaðavör við Ægissíðuna og stofnuðu Knattspyrnufélagið
Þrótt. Meðal stofnenda
félagsins voru Halldór Sigurðsson kaupmaður sem var fyrsti formaður þess og
Eyjólfur Jónsson sem þekktastur var
fyrir mikil afrek í sundi.
Finnbogi Hilmarsson, núverandi formaður félagsins, segir að knattspyrna
hafi frá upphafi verið fyrirferðarmikil
hjá félaginu. „Að auki áttum við Þróttarar bestu blaklið landsins um langt árabil og um tíma eitt besta handboltalið
landsins sem meðal annars fór alla leið
í undanúrslit í Evrópubikarkeppninni,
auk f leiri greina,“ segir hann stoltur.
Félagið var starfrækt í vesturbæ
Reykjavíkur allt til ársins 1969 þegar
því úthlutað svæði við Sæviðarsund.
„Við búum við það, eitt íþróttafélaga í
Reykjavík, að hafa flutt aðsetur tvisvar
frá stofnun,“ segir formaðurinn. Árið
1998 var félaginu loks formlega veitt
svæði í Laugardalnum þar sem það hefur
aðsetur í dag.

Aðstöðuleysi háir félaginu
Aðspurður um aðstöðu félagsins segir
hann að aðstöðuleysi hafi háð félaginu í áratugi. „Því miður hefur ekki
verið staðið við mörg gefin loforð um
meiri og betri aðgang að Laugardalshöllinni sem á að þjóna innigreinum
okkar. Þegar skoðaður er aðbúnaður í
samanburði við önnur hverfisíþróttafélög í Reykjavík hefur Þróttur setið
eftir. Öll hafa þau eigið íþróttahús og
sum jafnvel fleiri og hið sama á við um
gervigrasvelli,“ segir Finnbogi og undirstrikar að það sé hlutverk kjörinna
borgarfulltrúa að jafna strax út þennan
mismun milli borgarhluta. „Öll börn

Við Þróttarar erum að gera
okkur vonir um að félagið fái
nýtt íþróttahús til eigin nota og
að minnsta kosti tvo nýja gervigrasvelli á Valbjarnarsvæðið.

í Reykjavík eiga að hafa sama rétt og
aðstöðu til að stunda íþróttir, ekki síst á
tímum þar sem tími með snjalltækjum
er víða mikið vandamál,“ segir hann.
Þróttarar eru í viðræðum við Reykjavíkurborg um bætta aðstöðu. „Við Þróttarar erum að gera okkur vonir um að
félagið fái nýtt íþróttahús til eigin nota
og að minnsta kosti tvo nýja gervigrasvelli á Valbjarnarsvæðið. Niðurstöðu er
að vænta á haustmánuðum.“

Stærsta knattspyrnudeildin
Knattspyrnudeild Þróttar hefur stækkað mjög síðustu ár og er nú orðin ein sú
stærsta í borginni með hátt í þúsund
iðkendur. „Við höfum góða sumaraðstöðu fyrir fótboltann, en hún er takmörkuð. Hina mánuðina deila þessir
þúsund iðkendur okkar eina gervigrasi.
Æfingarnar verða ekki mjög fjölbreyttar
þegar hátt í 200 krakkar eru á sama tíma
á æfingu inni á grasinu,“ segir hann.
Við stofnun kom fram áhugi á handknattleiksdeild, bæði meðal karla og
kvenna. Til hennar var síðan stofnað
1951. „Uppbyggingarstarf er hafið í
handboltanum með það að markmiði
að þegar félagið fær eigið íþróttahús
til umráða verði til staðar öflugir yngri
flokkar sem munu stækka og eflast með
tilkomu hússins.“

Viðamikil afmælisdagskrá
Það hefur verið í nógu að snúast vegna
afmælisins. Í hverri viku hefur verið
kynntur Þróttari vikunnar og svo verður áfram út árið.
„Við létum líka endurgera upphaflegt
merki félagsins og hafa verið framleiddir
fánar, nælur, bollar o.fl. sem gaman er að
eiga. Í vor buðum við öllum Þrótturum
og íbúum Laugardalsins í afmælisveislu
í félagsheimilinu sem tengd var hverfishátíðinni „Laugarnes á ljúfum nótum“.
Mikill fjöldi mætti og fagnaði með
okkur.“
Í lok sumars verður opnuð glæsileg
sögusýning í hátíðarsal félagsins þar
sem sýndur verður fjöldi muna, mynda,
búninga o.f l. úr sögu þess. Að auki er
unnið að heimildarmynd um félagið
sem frumsýnd verður í haust.
Knattspyrnuhátíð í september
„Þann 6. september verður síðan mikil
knattspyrnuhátíð, þar sem meistaraflokkar okkar mun í fyrsta skipti leika
heimaleiki á sama degi. Þar verður
boðið upp á mat í tjaldinu, tónlist, yngri
flokkar verða heiðraðir og fleira. Daginn eftir er svo glæsileg afmælishátíð í
Laugardalshöll þar sem veittar verða
viðurkenningar, sýnt sýnishorn úr nýju
heimildarmyndinni um félagið og svo
auðvitað dansleikur á eftir.“
Formaðurinn segir framtíð Þróttar
vera bjarta.
„Við sem erum í forystu félagsins erum
sannfærð um að með bættri aðstöðu
getum við veitt f leiri börnum í hverfinu tækifæri til að taka þátt í starfinu
og í framtíðinni náð enn betri árangri.
Við Þróttarar erum með hæft og reynt
starfsfólk og góða blöndu af efnilegum
og reyndum þjálfurum, segir Finnbogi
að lokum.“
david@frettabladid.is

MARKAÐURINN
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✿ Ávöxtunarkrafa

Réttum
megin
við
núllið

10 ára ríkisskuldabréfa
4%

3,5%

3%

2,5%

2%

1,5%

Horfur í heimshagkerfinu hafa
versnað á undanförnum misserum.
Áframhaldandi
lágvaxtaumhverfi
getur haft jákvæð
áhrif á verðbólgu
og vaxtastig hér á
landi. Aðeins tímaspursmál hvenær
erlent fjármagn
byrjar að streyma
til landsins í leit að
hærri vöxtum. » 6

BRETLAND

0,47%

NOREGUR

1,11%

BANDARÍKIN

1,64%

ÍSLAND

-0,5%

3,67%

0%

-1%

Aðeins það besta
fyrir börnin!
LINDBERG
barnagleraugu
í skólann

3 ára ábyrgð

-0,49%

HOLLAND

-0,35%

FINNLAND

0,5%

-0,3%

SVÍÞJÓÐ

1%

»2
Neitar að greiða Þorsteini
fimm milljónir í bætur
Seðlabankinn hefur hafnað kröfu
forstjóra Samherja um að bjóða
honum til viðræðna um bætur
vegna þess kostnaðar sem málarekstur bankans hafði í för með sér
fyrir hann.

»4
Hlutabréf Bakkavarar
hríðlækkað frá skráningu
Gengi bréfa Bakkavarar í kauphöllinni í London hefur lækkað um
helming á einu ári. Það má rekja til
mikilla hækkana á hrávöruverði og
óvissu á mörkuðum að mati fjárfestingabankans Morgan Stanley.

»10
Samvinna við
uppbyggingu innviða
„Arðbærar fjárfestingar geta reynst
drjúg innspýting fyrir hagkerfið á
tímum efnahagssamdráttar og verið
framlag stjórnvalda til hagvaxtar,“
segir Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður efnahagssviðs Samtaka
atvinnulífsins, í aðsendri grein.
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Norwegian Air leggur
niður flugleiðir yfir
Atlantshafið

N

orska f lug félag ið Norwegian Air hefur ákveðið
að leggja niður allar þær
f lugleiðir frá Evrópu til NorðurAmeríku sem Boeing 737 MAXvélar félagsins f lugu áður en þær
voru kyrrsettar. Áætlunarf lugið
verður lagt niður í september en
hins vegar verða engar breytingar
á þeim 46 f lugleiðum sem Dreamliner-vélar félagsins hafa flogið.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem Norwegian birti
í gær. „Frá því í mars höfum við
leitast við að lágmarka áhrif kyrrsetningarinnar á farþega með því
að leigja vélar til að f ljúga milli
Írlands og Norður-Ameríku. Hins
vegar, vegna óvissunnar um hvenær MAX-vélarnar geta f logið á
ný, er þessi lausn ósjálf bær,“ segir
í tilkynningunni.

„Þar sem f lugfélagið er að færa
sig úr vexti yfir í arðbærni höfum
við gert ýtarlegt mat á f lugleiðunum yfir Atlantshafið og komist
að þeirri niðurstöðu að þær standi
ekki undir sér.“
Þegar MAX-vélarnar voru kyrrsettar voru 18 farþegaþotur af
slíkri gerð í f lota Norwegian og
hlutfallið af heildarf lotanum um
10 prósent.
Icelandair bætti fimm leiguvélum við f lota sinn í sumar til að
lágmarka áhrif kyrrsetningarinnar
á farþega. Leigusamningar tveggja
þessara véla renna út í lok ágúst
en þrjár verða í rekstri hjá félaginu út september. Íslenska f lugfélagið var með sex MAX-vélar
í f lota sínum og átti að fá
þrjár af hentar til viðbótar
í sumar. – tfh

Ein af vélum Norwegian.

MARKAÐURINN

Þorsteinn Már Baldvinsson, fostjóri Samherja, krefur Seðlabankann um bætur vegna miska og kostnaðar sem
málarekstur Seðlabankans hefur valdið honum og sjávarútvegsfyrirtækinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Neitar að greiða fimm
milljónir til Þorsteins

ÚTGÁFUFÉLAG Torg., Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, sími 550 5000
Netfang ritstjorn@markadurinn.is | Sími 550 5051
Ritstjóri Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is
Ábyrgðarmaður Kristín Þorsteinsdóttir
Netfang auglýsingadeildar auglysingar@frettabladid.is Veffang frettabladid.is

Seðlabankinn hefur hafnað kröfu forstjóra Samherja um að bjóða honum til
viðræðna um bætur vegna þess kostnaðar sem málarekstur bankans hafði í
för með sér fyrir hann. Bauðst til að samþykkja fimm milljóna endurgreiðslu.
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eðlabanki Íslands hefur
hafnað kröfu Þorsteins
Más Baldvinssonar, forstjóra Samherja, um að
eiga viðræður við hann
um bætur vegna þess
kostnaðar og miska sem málarekstur bankans hefur haft í för með sér
fyrir Þorstein og sjávarútvegsfyrirtækið vegna ætlaðra brota á lögum
og reglum um gjaldeyrismál. Þorsteinn hafði boðist til samþykkja
greiðslu frá Seðlabankanum að fjárhæð samtals fimm milljónir króna.
Þetta kemur fram í bréfi Seðlabankans, dagsettu 30. júlí síðastliðinn, til Samherja sem Markaðurinn
hefur undir höndum.
Í bréfinu, sem er undirritað af
Steinari Þór Guðgeirssyni, lögmanni Seðlabankans, segir meðal
annars að eftir „ítarlega skoðun“
verði ekki séð að bankinn „hafi með
saknæmum eða ólögmætum hætti
haft afskipti af [Þorsteini] vegna
meintra brota á ákvæðum gjaldeyrislaga og reglna settra á grundvelli þeirra laga.“ Þá hafi málsmeðferð Seðlabankans ekki „brotið gegn
réttindum [Þorsteins] þannig að
bótaskyldu að lögum varði.“ Því telji

15 milljóna stjórnvaldssekt sem Seðlabankinn lagði
á Samherja var felld úr gildi
með dómi Hæstaréttar í
nóvember í fyrra.

bankinn sér „ekki fært“ að verða við
kröfu um greiðslu til Þorsteins að
fjárhæð fimm milljónir króna.
Í erindi sem Þorsteinn sendi á
Seðlabankann hinn 23. maí síðastliðinn kemur fram að bankinn
ætti að eigin frumkvæði að bjóða
honum til viðræðna um bætur, að
öðrum kosti yrði sett fram einhliða
krafa um skaðabætur og höfðun
dómsmáls til innheimtu þeirra ef
með þyrfti.
Þannig er þess krafist að bankinn endurgreiði Þorsteini útlagðan
kostnað sem hann hafi haft vegna
málareksturs Seðlabankans og
býðst hann til að „einskorða kröfu
sína við aðkeypta sérfræðiþjónustu lögmanna við að verjast og fá
hnekkt ólögmætum málatilbúnaði

Seðlabankans.“ Þá er þess getið að
lokum að Þorsteinn uni við endurgreiðslu að fjárhæð fimm milljónir
króna vegna þessa.
Um miðjan júlí sneri Þorsteinn
sér til umboðsmanns Alþingis og
kvartaði undan óhóf legri töf á
afgreiðslu erindis hans til bankans.
Í kjölfarið veitti umboðsmaður
Seðlabankanum frest til 2. ágúst
síðastliðins til að upplýsa um hvað
liði svörum bankans til Þorsteins.
Í áliti umboðsmanns Alþingis
í ársbyrjun, sem kom til vegna
kvörtunar af hálfu Þorsteins, var
farið hörðum orðum um stjórnsýslu Seðlabankans í málum sem
varða gjaldeyrisreglur bankans.
Þar var meðal annars bent á að
stjórnendur bankans hafi ekki gert
umboðsmanni grein fyrir afstöðu
ríkissaksóknara um að engin nothæf refsiheimild hefði verið fyrir
hendi vegna gjaldeyrisbrota.
Hæstiréttur staðfesti sem kunnugt er í nóvember í fyrra dóm héraðsdóms sem hafði fellt úr gildi
15 milljóna stjórnvaldssekt sem
Seðlabankinn lagði á Samherja fyrir
meint brot á gjaldeyrislögum.
hordur@frettabladid.is

Samdráttur í launakostnaði of lítill

Þ

ótt rúmlega fjögurra prósenta
samdráttur í launakostnaði
Icelandair Group á fyrri árshelmingi sé „vissulega skref í rétta
átt“ er hann „of lítill“ enda verði
að hafa í huga að gengi krónunnar
veiktist um sextán prósent á milli
ára. Launakostnaður sem hlutfall
af tekjum félagsins lækkaði úr 38,7
prósentum í 37,9 prósent.
Þetta kemur fram í nýju verðmati
Capacent í kjölfar árshlutauppgjörs flugfélagsins 1. ágúst síðastliðinn sem Markaðurinn hefur undir
höndum. Samkvæmt Capacent er
verðmatsgengi Icelandair, sem gerir
ekki ráð fyrir bótagreiðslum frá
Boeing vegna kyrrsetningar MAXvélanna, nú 10,6 krónur á hlut og
lækkar um ellefu prósent frá fyrra
verðmati. Hlutabréfaverð félagsins
lækkaði um rúmlega þrjú prósent í
viðskiptum í Kauphöllinni í gær og

38%

er hlutfall launakostnaðar
af tekjum Icelandair.

stóð gengið í 7,95 við lokun markaða.
Gengi bréfa Icelandair hefur lækkað
um 17 prósent frá áramótum.
Greinandi Capacent segir að
launaliðurinn í uppgjöri Icelandair
hafi valdið vonbrigðum. „Ef samkeppni á flugmarkaði er í verðum
hallar mjög á innlendan flugrekstur
og um fjögur prósent hækkun launa
er of mikil miðað við núverandi
aðstæður. Þótt fjárhagsstaða og
úthald Icelandair hafi verið meira
en WOW air er það minna en

margra erlendra flugfélaga,“ segir í
verðmatinu.
Þá er varpað fram þeirri spurningu hvort íslenski f lugbransinn
hafi gert sig ósamkeppnishæfan
með of háum launum. „Í forsendum
er gert ráð fyrir að launahlutfallið
lækki þar sem sætanýting muni
aukast. Hætta er á það muni ekki
verða niðurstaðan ef nýtt flugfélag
verður stofnað á Ísland. Einnig er
ljóst að ekkert svigrúm er til hækkunar launakostnaðar í íslenska flugbransanum nú um stundir.“
Áætlun Icelandair gerir ráð fyrir
að afkoma félagsins verði neikvæð
um 70 til 90 milljónir Bandaríkjadala á þessu ári ef Boeing MAX-vélarnar komast ekki í loftið. Capacent
segist ekki vera sérlega bjartsýnt á
að vélarnar fari í loftið og spáir því
að rekstrartap flugfélagsins (EBIT)
verði um 88 milljónir dala. – hae

VOLVO XC90 T8 INSCRIPTION AWD

OKKAR SÝN Á LÚXUS
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Bakkavör hríðlækkað frá skráningu
Gengi hlutabréfa Bakkavarar í kauphöllinni í London hefur lækkað verulega frá því að félagið var skráð á markað í nóvember
2017. Það má rekja til mikilla hækkana á hrávöruverði og óvissu á mörkuðum að mati fjárfestingarbankans Morgan Stanley.
Þorsteinn Friðrik
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

H

lutabréfaverð
breska matvælaf r a m leið a nd a n s
Bakkavarar hefur
lækkað um rúm 47
prósent frá því að
félagið var skráð á hlutabréfamarkaðinn í London í nóvember 2017. Þá
var gengið 1,90 pund á hvern hlut en
við lok markaðarins í gær stóð það
í 1 pundi.
Miðað við núverandi gengi
nemur markaðsvirði matvælaframleiðandans rúmlega 582 milljónum punda, eða sem nemur 87,3
milljörðum króna. Það hefur því
dregist saman um 78,6 milljarða
frá skráningu.
Financial Times greindi í júní frá
verðmati bandaríska fjárfestingarbankans Morgan Stanley á Bakkavör. Þá hafði gengi Bakkavarar
lækkað um 35 prósent frá skráningu
en í verðmatinu kom fram að „fordæmalausar“ kostnaðarhækkanir
og óvissa á breskum hlutabréfamarkaði skýrðu lækkunina.
„Spenna á vinnumarkaði, miklar
verðhækkanir á hrávörum og veiking breska pundsins hafa saman
myndað krefjandi rekstrarumhverfi fyrir Bakkavör. Þegar við
horfum inn í seinni helming ársins
og til næsta árs erum við ekki jafn
svartsýnir í ljósi þess að að batnandi horfur eru á hrávörumarkaði,“
segir í verðmatinu.
Morgan Stanley segir að Brexit
feli í sér áhættu fyrir Bakkavör
sem kaupir 37 prósent af hráefnum
sínum frá meginlandi Evrópu og
þaðan kemur jafnframt helmingur
starfsfólksins.
Gengið var frá sölu eignarhaldsfélagsins BG12 á 45,9 prósenta hlut
í Bakkavör í janúar árið 2016 en
Arion banki fór með 62 prósenta
hlut í eignarhaldsfélaginu. Aðrir
eigendur BG12 voru aðallega lífeyrissjóðir, eins og til dæmis Lífeyrissjóður verslunarmanna sem átti
14,3 prósenta hlut og Gildi með 11,6
prósenta hlut. Kaupendur að hlutnum voru bræðurnir Ágúst og Lýður
Guðmundssynir, stofnendur Bakkavarar, en þeir áttu fyrir um 38 prósent í matvælaframleiðandanum,
og bandaríski vogunarsjóðurinn
Baupost. Var kaupverðið ríflega 147

Lýður Guðmundsson, til vinstri, situr í stjórn Bakkavarar en Ágúst Guðmundsson, til hægri, er forstjóri fyrirtækisins. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

267

milljónir punda er markaðsvirði hlutarins sem Arion
og lífeyrissjóðir seldu á
147 milljónir punda fyrir
um þremur og hálfu ári til
Ágústar, Lýðs og meðfjárfestis.

✿ Þróun hlutabréfaverðs Bakkavarar frá skráningu
í pundum
2,5
13. ágúst
1 pund

2

1,5
1
nóvember 2017

milljónir punda en markaðsvirði
hlutarins í dag nemur rúmlega 267
milljónum punda þremur og hálfu
ári seinna.
Bræðurnir Lýður og Ágúst eru enn
stærstu hluthafarnir í Bakkavör. Eftir
sölu á um 1,1 prósents hlut í maí eiga
þeir samtals 49 prósenta hlut í félaginu. Markaðsvirði eignarhlutarins

ágúst 2019

nemur 285 milljónum punda, eða
um 42,7 milljörðum króna.
Ragnar Þór Ingólfsson, formaður
VR, gagnrýndi söluna harðlega og
kallaði eftir því að lífeyrissjóðir
sem áttu hlut í Bakkavör færu
fram á opinbera rannsókn á því
hvort þeir hefðu verið blekktir við
söluna. Taldi hann að um væri að

ræða eitt „stærsta fjársvikamál
Íslandssögunnar“.
Eins og Markaðurinn greindi frá
í fyrra krafðist Bankasýsla ríkisins
þess í desember 2017 að innri endurskoðanda Arion banka yrði falið
að gera formlega athugun á sölu
bankans á hlut sínum í breska matvælaframleiðandanum Bakkavör.

Bankasýslan tók fram í minnisblaði til ráðherra að í kjölfar
almenns útboðs á hlutabréfum í
Bakkavör og skráningar þeirra í
kauphöllina í Lundúnum í nóvember í fyrra hefði komið í ljós að verðmæti eignarhlutar BG12 í matvælaframleiðandanum hefði því sem
næst þrefaldast. Virði hlutarins hafi
þannig, á tuttugu mánuðum, farið
úr 147 milljónum punda í 433 milljónir punda.
Umfjöllunin varð til þess að
Arion banki sendi út tilkynningu þar sem bankinn sagðist líta
svo á að í hvívetna hefði verið
staðið með eðlilegum og faglegum
hætti að framkvæmd á söluferli á
eignarhlutnum og hafnaði alfarið
vangaveltum um annað. Endurheimtur þeirra aðila sem lögðu til
stofnunar BG12 hefðu verið mjög
vel viðunandi en verðmæti eignarhlutar þeirra fimmfaldaðist meðan
hluturinn var í eigu þess félags.

Framkvæmdir Bandaríkjahers skapa yfir 300 ársstörf

F

yrirhugaðar framkvæmdir
Bandaríkjahers og Atlantshafsbandalagsins (NATO),
sem áætla að verja samtals um
fjórtán milljörðum króna til uppbyggingar og viðhalds á varnarmannvirkjum hér á landi á næstu
árum, munu skapa rúmlega þrjú
hundruð ársstörf á svæðinu á
meðan á framkvæmdum stendur og meira þegar horft er til
af leiddra starfa.
Þetta er á meðal þess sem kemur
fram í nýrri greiningu Samtaka
iðnaðarins (SI) um gildi erlendra
fjárfestinga nú þegar íslenska hagkerfið er að sigla inn í samdráttarskeið. Atvinnuleysi á Suðurnesjum
hefur aukist verulega að undanförnu og mældist 6,3 prósent í
júní síðastliðnum á sama tíma
og landsmeðaltalið var 3,4 prósent. Þannig hefur atvinnuleysi í
Reykjanesbæ tvöfaldast á skömmum tíma.
Á það er bent í greiningu samtakanna, eins og fjallað hefur verið
um í fjölmiðlum, að samkvæmt
fjárhagsáætlun bandaríska f lug-

Sigurður
Hannesson,
framkvæmdastjóri Samtaka
iðnaðarins.

hersins verði um 90 milljónum
Bandaríkjadala, jafnvirði rúmlega tíu milljarða króna, varið
til framkvæmda í varnarmannvirkjum á Kef lavíkurf lugvelli á
árunum 2019 til 2023. Þar er um
að ræða stækkun f lughlaðs, byggingu þvottastöðvar fyrir f lugvélar
og endurbætur akstursbrauta,
flugvélastæða og ljósakerfis á vellinum og breytingu á f lugskýli.
Við bætast síðan framkvæmdir
á vegum NATO fyrir 4,5 milljarða
króna – uppbyggingu á f lugvellinum og uppfærslu á ratsjárkerfum umhverfis landið – en áætluð
ko s t n að a r þát t t a k a í slen sk a
ríkisins í því verkefni er um 400
milljónir króna. Að verkinu munu
standa meðal annars íslensk fyrirtæki í byggingum og mannvirkja-

✿ Fyrirhugaðar framkvæmdir Bandaríkjahers
á Keflavíkurflugvelli 2019 - 2023
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1| Stækkun flughlaðs 2| Flughlað fyrir hættulegan farm 3| Breytingar á
flugskýli og bygging þvottastöðvar 4| Akstursbrautir og flugvélastæði
5| Gerð undirstöðu fyrir gámabyggð
gerð og munu gjaldeyristekjur
þeirra, að því er segir í greiningu
SI, aukast til muna við þetta en
þær voru um þrír milljarðar á
síðasta ára.
Að mati Samtaka iðnaðarins eru
fyrirhugaðar fjárfestingar í mannvirkjagerð á Kef lavíkurf lugvelli

á vegum bandaríska hersins og
NATO „kærkomið mótvægi við
niðursveif luna í efnahagslífinu
sem nú er hafin en nýleg áfallt í
ferðaþjónustu hefur meðal annars
komið fram í ört vaxandi atvinnuleysi, ekki síst á Suðurnesjum.“
Þá er nefnt í greiningu SI að mik-

ilvægt sé að einkaaðilar komi að
fjárfestingu í innviðum en undir
lok síðustu aldar varð talsverð
aukning í slíkum fjárfestingum
víða um heim. Þar er um að ræða
að gerður er samningur milli opinberra aðila og einkaaðila um að
veita almenningi ákveðna þjónustu á sviði innviða þar sem einkaaðilinn tekur á sig áhættu gegn
gjaldi. Kostir slíkrar samvinnu,
að því er segir í greiningunni, eru
meðal annars þeir að hið opinbera
er ekki sjálft með bundið fé í innviðum og getur því nýtt fjármuni
sína í önnur verkefni.
Hér á landi er uppsöfnuð þörf
fyrir nýfjárfestingar og viðhald
í vegakerfinu umtalsverð. Benda
samtökin á að samgönguráðherra hafi sagt að þar vanti yfir
220 milljarða króna en miðað við
nýsamþykkta f jármálaáætlun
ríkisstjórnarinnar eru fyrirhugaðar framkvæmdir hins opinbera
á þessu sviði einungis um 42 prósent af fjárfestingarþörfinni. „Í
þessu ljósi er full þörf á að skoða
aðrar lausnir,“ að mati SI. – hae
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Staðan getur
breyst hratt
Horfur í heimshagkerfinu hafa versnað á undanförnum misserum vegna vísbendinga um framleiðsluslaka og vegna spennu í milliríkjaviðskiptum. Áframhaldandi lágvaxtaumhverfi getur
aukið svigrúm til frekari vaxtalækkana. Aðeins
tímaspursmál hvenær erlent fjármagn byrjar að
streyma til landsins í leit að hærri vöxtum.
Þorsteinn Friðrik
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Þ

að hefur sjaldan verið
jafnódýrt að skuldsetja sig enda eru vextir
víða komnir niður fyrir
núllið í Evrópu. Horfur
í heimshagkerfinu hafa
versnað á undanförnum misserum
vegna vísbendinga um framleiðsluslaka í Evrópu og vegna spennu
í milliríkjaviðskiptum Bandaríkjanna og Kína. Vaxtaþróunin á
erlendum mörkuðum getur hins
vegar orðið til þess að draga úr verðbólgu hér á landi og skapa svigrúm
fyrir frekari vaxtalækkanir.
Forstöðumaður hjá Júpíter
rekstrarfélagi segir að það hljóti
að vera aðeins tímaspursmál
hvenær erlent fjármagn byrji að
streyma til landsins í leit að hærri
vöxtum. Aðalhagfræðingur Kviku
banka veltir upp þeirri spurningu
hvort það væri núna svigrúm til
að bregðast við samdrætti í ferðaþjónustunni ef vextir hefðu verið
lækkaðir fyrir 2-3 árum eins og
kallað var eftir.
Neikvæða vexti má nú finna
víða í Evrópu. Þýsk ríkisskuldabréf til 30 ára bera nú neikvæða
vexti. Svissneska fjármálafyrirtækið UBS áformar að leggja árlegt
0,6 prósenta gjald á auðuga innistæðueigendur og Jyske Bank í Danmörku veitir húsnæðislán með neikvæðum vöxtum í fyrsta sinn. Wall
Street Journal greinir frá því að um
15 billjónir Bandaríkjadala í ríkisskuldabréfum séu á neikvæðum
vöxtum um allan heim. Það þýðir
í raun að eigendur þessara skuldabréfa greiða ríkissjóðunum fyrir að
geyma peningana.
Vaxtastigið í Bandaríkjunum
hefur enn ekki farið niður fyrir
núllið en skarpar lækkanir á ávöxtunarkröfum ríkisskuldabréfa hafa
komið fjárfestum í opna skjöldu.
Í umfjöllun viðskiptatímaritsins
segir að fjárfestar velti nú fyrir sér
því sem áður virtist óhugsandi: Að
vextir í Bandaríkjunum verði neikvæðir.

Mikið sparað en lítið fjárfest
Agnar Tómas Möller, forstöðumaður skuldabréfa – markaða hjá
Júpíter rekstrarfélagi, segir í samtali við Markaðinn að það sé ekki

að ástæðulausu að vaxtastigið á
erlendum mörkuðum sé svona lágt.
„Það er lítil fjárfesting og mikill
sparnaður í heimsbúskapnum, sérstaklega á evrusvæðinu, og ofan
á það bætist viðskiptastríð á milli
Bandaríkjanna og Kína. Við sjáum
merki um verðhjöðnun í öllum hagkerfum. Kínverski gjaldmiðillinn
hefur verið að veikjast og birgðasöfnun í Asíu að aukast, framleiðsluvísitölur í Evrópu lækkað
umtalsvert og verðbólguvæntingar
víðast eru undir verðbólgumarkmiðum seðlabanka. Flest ríki með
neikvæða langtíma nafnvexti eiga
það sameiginlegt að skulda lítið
(Japan þó augljós undantekning),
reka aðhaldssama ríkisfjármálastefnu og hafa þar af leiðandi lítinn
áhuga á að taka lán á sama tíma og
sparnaður yfirgnæfir fjárfestingar.
Í því umhverfi er ekki óeðlilegt
að sú staða komi upp að það kosti
að geyma peninga,“ segir Agnar
Tómas.
Neikvæðir vextir þurfa í raun
ekki að vera svo framandi fyrirbrigði að sögn Agnars sem nefnir
að fyrir tíma þróaðra fjármálamarkaða hafi fólk geymt verðmæti
með því að kaupa fasteignir, listaverk, hrávörur o.s.frv. og geri það
enn. Slíkum fjárfestingum geti fylgt
kostnaður sem virkar í raun sem
neikvæðir vextir og einnig mætti
segja að fjárfestar séu að greiða fyrir
mjög háan seljanleika í skuldabréfum mjög öruggra ríkisskuldara, á
sama tíma og innlánsvextir séu neikvæðir. Fjármagn í heiminum sem
leggur höfuðáherslu á varðveislu
höfuðstóls í stað hárrar ávöxtunar
hefur vaxið gríðarlega undanfarna
áratugi og því þrýstingur á vexti
„öruggra“ skuldabréfa mikill.

Ekki einsdæmi í hagsögunni
Þótt það sé nýmæli að nafnvextir
séu neikvæðir hafa raunvextir verið
neikvæðari en þeir eru nú, en það
er sá mælikvarði á vaxtastigið sem
skiptir máli – einkum þegar kemur
að því að gera vaxandi skuldir
þróaðra hagkerfa sjálf bærar með
lágum vöxtum.
„Ef við skoðum þróun raunvaxta
á 20. öldinni þá komu nokkur tímabil þar sem þeir urðu mjög neikvæðir, sérstaklega í kringum
heimsstyrjaldirnar,
einkum þá seinni,
og svo í olíuk reppu nni á
áttunda ára-
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Seðlabanki Bandaríkjanna sendi ekki nógu afgerandi skilaboð
Í byrjun mánaðar ákvað Jerome
Powell, bankastjóri bandaríska
seðlabankans, að lækka vexti í
fyrsta sinn í meira en áratug. Vextir
voru lækkaðir um 0,25 prósentustig niður í 2,25 prósent. Kristrún
segir að seðlabankinn glími við það
að hafa ekki náð að hækka vexti
nógu mikið á því langa hagvaxtarskeiði sem nú gæti tekið enda.
„Bandaríski seðlabankinn hefur
reynt að hækka vexti eftir miklar
lækkanir í kjölfar niðursveiflunnar
árið 2009 en hann hefur ekki náð
að koma vaxtahækkunarferlinu
almennilega af stað. Nú stendur

tugnum. Það sem villir mönnum
stundum sýn á þessi mál er að tímabilið frá árinu 1977 og næstu 30 árin
fram að hruni skar sig að vissu leyti
úr. Það litaðist af því að Paul Volcker tók við starfi seðlabankastjóra
í Bandaríkjunum og beitti gríðarlega aðhaldssamri peningastefnu,
að mati margra meira en þurfti til,
og skuldabréfamarkaðurinn hefur
verið lengi að vinna sig út úr því.“
Þó að heimshagkerfið hafi áður
séð vexti fara niður fyrir núllið er
staðan í dag að miklu leyti ólík því
sem áður var. Hröð tækniþróun
leiðir til lægra vöruverðs auk þess að
veikja samningsstöðu launafólks,
meðal annars með hraðri framþróun í sjálfvirknivæðingu. Á sama
tíma ýta lágir vextir undir áhættufjárfestingar í tæknifyrirtækjum
og segir Agnar Tómas að lágvaxtastefnan og magnbundin íhlutun
Seðlabanka, sem hefur þann tilgang
að hækka verðbólgu og verðbólguvæntingar, vinni að þessu leyti
gegn markmiðum sínum. Þá segir
hann að sumir hagfræðingar og
greinendur hafi áhyggjur af því að
lág vaxtaumhverfið leiði til eignatilfærslu á milli kynslóða þótt þetta
sé líklega ekki orðið vandamál hér
vegna mun hærra vaxtastigs.
„Við erum annars vegar með fólk
sem hefur komið undir sig fótum
og á eignir sem hækka í verði vegna
lágra vaxta. Hins vegar er yngra
fólk lengur að spara og safna fyrir
eignum vegna þess að vextirnir eru
lægri en þeir voru áður. Sumir vilja
túlka þetta sem eignatilfærslu.“

Spurning um tímasetningar
Horfur í heimshagkerfinu hafa
versnað á undanförnum misserum vegna vísbendinga um framleiðsluslaka í Evrópu og vegna
spennu í milliríkjaviðskiptum
Bandaríkjanna og Kína. Að sögn
Kristrúnar Frostadóttur, aðalhagfræðings Kviku banka, skapa lágir
vextir í Bandaríkjunum, og enn
lægri vextir í Evrópu, vandamál
fyrir seðlabankastjórana beggja
vegna Atlantshafsins að því leyti
að svigrúmið til að bregðast við
niðursveif lu með frekari vaxtalækkunum er lítið.
„Lágt vaxtastig yfir langt tímabil
hefur skapað ójafnvægi á mörkuðum, sér í lagi vestanhafs, síðastliðin ár. Þrátt fyrir
að atvinnuleysistölur haf i farið
þar lækkandi

hann frammi fyrir því að það er
krafa á markaðnum um vaxtalækkun en svigrúmið er lítið,“ segir
Kristrún.
Seðlabankinn hafi því verið
tvístígandi í aðgerðum sínum. Á
síðasta ári var gefið í skyn að vextir
yrðu óbreyttir eða hækkaðir en
með vaxandi óvissu á mörkuðum
hafi hann verið knúinn til að lækka
vexti.
„Powell gerir kannski þau mistök
að senda ekki nógu afgerandi
skilaboð um að seðlabankinn sé
kominn í vaxtalækkunarferli og
þess vegna brugðust markaðir

illa við þessari lækkun í júlí. Þessi
framkoma Powells á eflaust rætur
sínar að rekja til þess að betra
hefði verið að ná að hækka vexti
meira áður en til lækkunar kom,
svo að lækkunin yrði áhrifaríkari.
Hann var ekki tilbúinn að gefa
hækkunarfasann upp á bátinn.
Þetta er dæmi um þann vanda sem
við sjáum mörg hagkerfi glíma við
eftir kreppuna, þ.e.a.s. það hefur
ekki verið normalísering á vaxtastefnunni. Mörg af þessum stærstu
hagkerfum komust aldrei upp í
eðlilegt vaxtastig áður en næsta
sveifla kom.“

Það má velta fyrir
sér í hvaða stöðu
við værum í dag ef vextir
hefðu verið
lækkaðir
mikið fyrir
tveimur eða
þremur árum.

bærari slóðir áður en skellurinn
kemur. Þetta er allt spurning um
tímasetningar, en oft reynist erfitt
að vita hvenær vaxtalækkun mun
ýkja fallið á mörkuðum síðar meir,
eða hvort tími sé kominn til að veita
hagkerfinu aukakraft með lækkun.
Fleiri stór skuldsett hagkerfi standa
frammi fyrir þessum vanda eftir
lágvaxtatímabil og versnandi hagvaxtarhorfur,“ segir Kristrún.

Kristrún Frostadóttir,
aðalhagfræðingur
Kviku banka

hefur verðlag ekki hækkað mikið
og pressa verið á seðlabankanum
að ýta undir eftirspurn með áframhaldandi lágu vaxtastigi. Bankinn
var kominn í vaxtahækkunarham
enda þótti mikilvægt að ýta ekki
um of undir skuldsetningu sem
hefur aukist jafnt og þétt í Bandaríkjunum síðustu ár.
Þá hafa margir hagfræðingar
haft áhyggjur af því að Bandaríkin
og f leiri þróuð lönd s.s. í Evrópu
færu inn í aðra niðursveif lu áður
en vextir kæmust á eðlilegar slóðir.
Bandaríski seðlabankinn hefur því
verið tvístígandi upp á síðkastið,
þar sem áhættan við að lækka
vexti í dag er sú að þú lengir aðeins
í uppsveiflunni og þrýstir upp verði
á eignamörkuðum á enn ósjálf-

Jákvætt fyrir íslenska vexti
Peningastefnunefnd Seðlabanka
Íslands hefur í tvígang ákveðið að
lækka vexti á þessu ári en samtals
nemur lækkunin 0,75 prósentustigum. Kristrún veltir fyrir sér
hvort svigrúmið til að bregðast við
samdrætti í ferðaþjónustunni væri
jafnmikið núna ef vextir hefðu verið
lækkaðir meira fyrir 2-3 árum eins
og kallað var eftir.
„Það má velta fyrir sér í hvaða
stöðu við værum í dag ef vextir
hefðu verið lækkaðir mikið fyrir
tveimur eða þremur árum og
aðgangur að fjármagni á lægri
vöxtum verið enn greiðari. Það
er t.a.m. talað um að samdráttur
í ferðaþjónustunni komi niður á
skuldsettum fyrirtækjum, og þeim
sem ekki hefðu orðið til í venjulegu árferði. Lægri vextir á vaxtarskeiði greinarinnar hefðu mögulega
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Sólveig og Emilía voru í vandræðum með að finna hús sem hentaði fjölskyldum þeirra svo þær tóku til sinna ráða. MYND/KLARA LIND GYLFADÓTTIR

Það verður geggjað
að búa hlið við hlið
Vinkonurnar Emilía Christina Gylfadóttir og Sólveig Ragnheiður Gunnarsdóttir
eru að byggja raðhús saman með mönnunum sínum Róberti Elvari Kristjánssyni
og Karli Stephen Stock. Þær halda úti bloggsíðunni emmasol.com og Instagramreikningnum emmasol.is þar sem hægt er að fylgjast með framkvæmdunum.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

V

ið vorum svolítið að grínast
með að það þyrfti að vera til
handbók um hvernig ætti að
fara að því að byggja hús. Það var
svolítið pælingin með blogginu, að

geta farið til baka seinna og horft
á ferlið en líka að aðrir geti lært af
okkur, bæði mistökum og sigrum,“
segir Emilía.
Sólveig tekur undir og segir að
þær séu heldur ekkert að skafa af
því ef þau gera mistök. Á blogginu
ríkir hreinskilni um allt ferlið.
Aðdragandi þess að tvö pör sem
hafa verið vinir í bráðum 12 ár
fóru að byggja hús saman var að

þau voru í húsnæðisleit sem gekk
ekki vel.
„Við Kalli, maðurinn minn,
vorum lengi búin að leita að húsnæði í Vesturbænum og sömuleiðis Emilía og Robbi. Þau voru að
leita úti á Kársnesi. En við erum
með þrjú og fjögur börn svo við
vorum ekki að leita að litlu húsnæði og það var ekki auðvelt að
finna húsnæði á þessum svæðum

með herbergjum fyrir öll börnin,“
segir Sólveig en bætir við að þau
hafi aldrei planað að kaupa lóð
saman.
„Nei, alls ekki,“ segir Emilía. „Ég
og Robbi, maðurinn minn, vorum
búin að liggja á fasteignasíðunum
þegar hann rak augun í þetta hús
niðri á Kársnesi. Ég hringdi svo
Framhald á síðu 2 ➛
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Framhald af forsíðu ➛
í Sólveigu bara til að fá ráðleggingar, ég var svona að velta möguleikunum fyrir mér því þetta var
ónýtt gamalt hús. Mér datt til
dæmis í hug að það væri sniðugt
að byggja parhús á lóðinni því
hún er frekar stór.“

Áttu allt í einu hús saman
„Ég var alveg bara ha? Með
hverjum ætlar þú að byggja
parhús? Svo segi ég manninum
mínum frá þessu um kvöldið. Við
vorum búin að bjóða í einhver
fimm hús en ekki fengið þau og
vorum orðin frekar pirruð. Við
fórum þess vegna að velta þessari
lóð fyrir okkur og ákváðum svo að
spyrja Robba og Emilíu hvort við
mættum ekki bara bjóða í húsið
með þeim,“ segir Sólveig.
Þetta endaði svo með því eftir
miklar vangaveltur og pælingar
og ráðleggingar frá byggingarfulltrúa að pörin tvö buðu í húsið og
tilboðið var samþykkt.
„Allt í einu áttum við hús og lóð
saman og urðum að fara að gera
eitthvað í því,“ segir Emilía.
Eftir að hafa leitað til nokkurra arkitekta fengu þau Trípólí
arkitekta til að teikna húsið.
„Þeir eru ungir og f lottir og með
svipaðan stíl og við,“ segir Sólveig. Hún segir að margir hafi
spurt af hverju þau hafi ekki bara
notað tæknifræðinga því þeir eru
ódýrari en þau hafi frekar viljað
vinna með arkitektum.
„Það er mikið sem þeir spá í sem
aðrir gera ekki. Eins og birtuskilyrði til dæmis. Svo eru mjög
skemmtilegar stigapælingar inni í
húsinu. Það er svo margt sem gerir
húsið okkar sérstakt og að okkar

Þrívíddarteikning af húsinu að
innan. MYND/TRÍPÓLÍ ARKITEKTAR

mati mjög fallegt,“ segir Sólveig.
Vinkonurnar segjast hafa rekist
á marga veggi við framkvæmdirnar. Til dæmis hafi tekið tíma
að fá öll leyfi og fara í grenndarkynningu og fá húsið samþykkt
af nágrönnum og Kópavogsbæ og
leyfi til að rífa gamla húsið.
„Svæðið er ódeiliskipulagt og
náði grenndarkynningin þess
vegna yfir mjög stórt svæði. Það
voru mjög margir íbúar sem
máttu skila inn athugasemdum,“
segir Sólveig.

Gekk milli nágrannanna
Til að flýta fyrir ferlinu gekk
Emilía í öll hús sem voru í grenndarkynningunni. „Þannig að ég
þekki nágrannana núna mjög vel,“
segir hún hlæjandi. „Sem betur
fer voru flestir jákvæðir að fá nýtt
hús því húsið sem var þarna fyrir
hafði staðið þarna lengi óhirt.
Þetta var ekki gamalt fallegt hús
sem Minjastofnun hefði viljað

Fjölskyldurnar saman á lóðinni þar sem húsið mun rísa.

Sem betur fer voru
flestir jákvæðir að
fá nýtt hús því húsið sem
var þarna fyrir hafði
staðið þarna lengi óhirt.

Hér er niðurrifið
komið vel af stað.

Emilía Christina Gylfadóttir
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varðveita. Það var byggt á krepputímum úr afgangsviði og afgangsbárujárni og orðið mjög myglað.“
„Meira að segja eigandinn var
ánægð að vita að við ætluðum að
byggja nýtt hús þarna,“ skýtur
Sólveig inn.
Eins og staðan er í dag, einu og
hálfu ári eftir að fjölskyldurnar
festu kaup á lóðinni, eru sökklarnir komnir og planið er að klára
plötuna í vikunni. „Okkur skilst
að þá séum við búin með helminginn af verkefninu. Upprunalega átti húsið að vera tilbúið fyrir
jól. Það er ekki að fara að gerast en
við vonum að við getum flutt inn
fyrir páskana,“ segir Sólveig.
Vinkonurnar segja að ótrúlegt
en satt þá hafi verkefnið ekki
reynt mjög mikið á vinskapinn.
„Það er bara gaman að gera þetta
með vinum sínum. Við erum
mjög ólík og skiptum með okkur
verkum eftir styrkleikum okkar.
Við vonumst til að geta unnið
mikið í húsinu sjálf þegar það er
uppsteypt,“ segir Sólveig.
„Við gerðum vinasáttmála í
upphafi. Þar ákváðum við að vera
dugleg að rækta vinskapinn og
hittast reglulega og tala um eitthvað annað en húsið, en það getur
verið erfitt að tala ekki um það,“
segir Emilía og þær hlæja báðar.
„Þetta hefur gengið ótrúlega
vel. Vinskapurinn er orðinn betri
ef eitthvað er og það verður bara
geggjað að búa hlið við hlið,“ segir
Emilía.
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.

Verktakar að
störfum við húsbygginguna.

Tölvuteikning af endanlegu útliti hússins. MYND/TRÍPÓLÍ RKITEKTAR

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

Smáauglýsingar

3
550 5055
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Bílar
Farartæki

Búslóðaflutningar
VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

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

Heimilið

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

Húsaviðhald

Barnavörur

Suzuki mótorhjól. Komdu og kíktu
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt
spennandi til, sjón er sögu ríkari.
Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Keypt
Selt

Þjónusta

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI
+ SKIPTITASKA
Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

Húsnæði

Til sölu

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

VOLVO Xc90 t8 twin engine
inscription . Árgerð 2016, ekinn 55
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 8 gírar.
Verð 8.390.000. Rnr.116955.

Pípulagnir

Dagskrá
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar
3. Reikningar félagsins 2018
4. Ákvörðun árgjalds
5. Kosning fulltrúa fyrirtækja í stjórn
6. Kosning skoðunarmanns reikninga og eins til vara
7. Önnur mál
Samkvæmt 7. gr. samþykktar Markaðsstofu Kópavogs eiga þeir sem greitt hafa árgjald félagsins
kjörgengi og kosningarétt á aðalfundinum.
Allir aðildarfélagar að Markaðsstofu Kópavogs eru
boðnir hjartanlega velkomnir.
Þeir sem vilja gerast aðilar fyrir aðalfund félagsins
geta haft samband með tölvupósti á
markadsstofa@kopavogur.is
eða í síma 864 8830.
Stjórn Markaðsstofu Kópavogs.

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

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

LAND ROVER Range rover velar hse.
Árgerð 2017, ekinn 30 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 11.890.000.
Rnr.116954.

Markaðsstofu Kópavogs 2019

Aðalfundur Markaðsstofu Kópavogs verður haldinn
miðvikudaginn 28. ágúst kl. 12:00 í Molanum,
Hábraut 2, 200 Kópavogi.

Fjórhjól

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

AÐALFUNDUR

GEFÐU
VATN

Pípulagnaþjónustan oje 780-3939.
Allt almennt viðhald og breytingar.
Dren, frárennsli.

Hreingerningar

Þarftu
að ráða?

gjofsemgefur.is

Til bygginga

9O7 2OO3

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
MERCEDES-BENZ Glc 350 e 4matic
plug in. Árgerð 2017, ekinn 41 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 7.490.000.
Rnr.116920.

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

VY-ÞRIF EHF.
NISSAN Navara 4wd double cab at
35” . Árgerð 2007, ekinn 140 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.490.000.
Rnr.116965.

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

Garðyrkja

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

Síðumúli 13 - 108 Reykjavík - S. 577 5500 - ibudaeignir.is

Halldór Már Sverrisson
Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari
898 5599
halldor@ibudaeignir.is

KIRKJUSANDUR 1 - 93,6 FM ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ

Heilsa

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga, klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Bókhald

VW Golf comfortline . Árgerð 2014,
ekinn 64 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 7
gírar. Verð 1.990.000. Rnr.213674.

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

Bílar óskast
Óska eftir að kaupa 100 þús. kr
bíl. Má vera ryðgaður og illa á sig
kominn. Verður að vera í toppstandi
og skoðaður.Staðgreiðist ! Uppl. s:
480-2109

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

Nudd
NUDD
Nuddstofan, opið frá 9-20. Einnig
um helgar S. 832 8863

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

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Til sölu glæsileg 3ja herbergja 93,6 fm íbúð á 2. hæð við Kirkjusand 1 í 105 Reykjavík með fallegu
útsýni yfir sjóinn.
Komið er inn í lokað sameiginlegt fremra anddyri. Forstofa með góðum skápum úr maghonývið. Gengið inn í
bjart og fallegt alrými sem saman stendur af eldhúsi, borðstofu og stofu.
Eldhúsið er opið og bjart með vandaðri maghonýinnréttingu, ljósum flísum og borðplötu, ofn í vinnuhæð,
flísar á milli efri og neðri skápa. Fallegt útsýni er frá eldhúsi með opnalegum rennanlegum gluggum. Hjónaherbergi og auka svefnherbergi með skápum.
Baðherbergi er vandað með sturtuklefa með nuddi. Þvottahús er innan íbúðar. Sérgeymsla og sameiginleg
hjólageymsla, sameiginleg líkamsræktarstöð. Stæði í bílageymslu.
Með eigninni fylgir hluti í séreign sem er í eigu húsfélagsins sem er húsvarðaríbúð, svo og rými sem er leigt
út fyrir snyrtistofu og fara leigutekjur upp í hússjóð. Mjög stór lóð er í kringum húsnæðið, þar er m.a.
púttvöllur. Húsvörður er í húsinu. Falleg og vönduð eign á góðum stað í Reykjavík. Verð 57,9 millj.
Allar nánari upplýsingar veita á og utan opnunartíma:
Halldór Már, löggiltur fasteignasali í síma 898-5599 eða halldor@ibudaeignir.is
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TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

TILKYNNING

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

UM UPPGREIÐSLU
SKULDABRÉFA

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Miðdalsvegur
Opið hús, ﬁmmtud. 15. ágúst, frá 17:30 – 18:30

OP

IÐ

HÚ

S

Perla nálægt borginni. Kjöreign fasteignasala, Ármúla 21, sími
533-4040 kynnir: Einbýlishús (skráð sem sumarhús) á steyptri
plötu, byggt 2008, húsið stendur á 0,5 hektara eignarlandi.
Húsið er skráð 103,3 fm samkv. þjóðskrá en inn í þeirri fermetratölu er ekki ca 30 fm kjallarrými. Skipulag: Jarðhæð: Eldhús,
herbergi, baðherbergi og borðstofa/stofa með arni. Efri hæð:
Eitt stórt alrými þar sem hægt er að útbúa 2-3 svefnherbergi.
Kjallari 30 fm. Rafmagnskynding er í húsinu. Fyrirhugaðar
vegaumbætur eru á döfinni. Mikill gróður er á lóðinni, aðalega
birki og greni, auk 10 eplatrjáa. Virkilega fallegt nýlegt einbýlishús sem fengið hefur mjög gott viðhald.
Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

ÚTBOÐ
Viðbygging Alþingis
Klæðning
ÚTBOÐ NR. 20970
Ríkiskaup fyrir hönd Alþingis, óska eftir tilboðum í vinnslu á
íslensku bergi til notkun í steinklæðningu fyrir nýbyggingu
Alþingis, sem fyrirhugað er að rísi á horni Vonarstrætis og
Tjarnargötu.
Sjá nánar í útboðsgögnum.
Númer:
20970
Útboðsaðili:
Ríkiskaup
Tegund:
Verksamningur
Útboðsgögn afhent:
08.08.2019
Fyrirspurnarfrestur:
02.09.2019
Opnun tilboða:
09.09.2019 kl. 11.00
Verkið sem hér er boðið út, felst í vinnslu á íslensku bergi í
steinklæðningu nýbyggingarinnar.
Stefnt er að því að jarðvinna hefjist í nóvember 2019 og að
húsið verði fullfrágengið í mars 2023.
Steinklæðningin er gerð úr misháum lögum af ólíkum bergtegundum. Stærsti hluti framleiðslunnar er 30mm þykkt efni í
fjórum mismunandi hæðum og hlaupandi lengdum.
Nokkur stykki eru bogadregin, önnur þykkari eða sérsniðin t.d.
toppstykki útveggja og lægri veggja í kringum húsið.
Vinnslan nær jafnframt til 75mm þykkrar klæðningar, gólfplatna
inni 20mm og hellulagnar úti 40mm, auk skáskurðar á brúnum
steinplatna sem mynda samsett úthorn eða kanta.
Helstu magntölur eru:
• 20mm þykkt
167 m2
• 30mm þykkt
2.270 m2
• 40mm þykkt
230 m2
• 75mm þykkt
40 m2
• Toppstykki
133 stk.
• Millistykki (230stk. m.v. meðalengd
ca.700mm hvert stk.)
161 lm.
Útboðsgögn eru aðgengileg í rafrænu útboðskerﬁ Ríkiskaupa, TendSign. Útboðið hefur verið auglýst á samevrópska
útboðsvefnum, Tenders Electronic Daily (Ted.europa.eu).
Ekki verður haldinn hefðbundinn opnunarfundur. Tilboðum skal
skilað rafrænt í útboðskerﬁnu fyrir 09.09.2019
Nánari upplýsingar er að ﬁnna í rafrænu útboðskerﬁ
Ríkiskaupa, https://tendsign.is/
Leiðbeiningar: https://www.rikiskaup.is/is/utbodsthjonusta/
leidbeiningar-fyrir-tendsign
Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Kópavogsbær hefur ákveðið að nýta sér
heimild til uppgreiðslu skuldabréfaﬂokks sem
er á gjalddaga þann 28. ágúst 2019.
Er hér um að ræða skuldabréf sem auðkennd
eru sem 1. Flokkur E 1995, útgeﬁn þann 16.
október 1995. Skuldabréﬁn verða greidd upp
þann 28. ágúst 2019.
Kópavogi 13. ágúst 2019
Kópavogsbær.

Finndu þitt starf á

Job.is

kopavogur.is

Atvinnuauglýsingar
Hagfræðingur
BSRB óskar eftir að ráða hagfræðing
til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og
krefjandi starf sem reynir á frumkvæði og
úthald í áhugaverðum verkefnum.
Upplýsingar og umsókn á
capacent.com/s/1417

Framkvæmdastjóri
Samiðn leitar að öflugum og reyndum
leiðtoga til að sinna starfi framkvæmdastjóra. Um er að ræða fjölbreytt og
krefjandi starf sem reynir á samskiptafærni og frumkvæði. Framkvæmdastjóri
heyrir undir stjórn Samiðnar og starfar
náið með formanni.
Upplýsingar og umsókn á
capacent.is/s/14175

Launa- og mannauðsfulltrúi
Rio Tinto á Íslandi auglýsir eftir öflugum
einstaklingi til að sinna fjölbreyttum
störfum á sviði launa- og mannauðsmála.
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga
á að öðlast viðtæka reynslu á ýmsum
sviðum mannauðsstjórnunar hjá stóru
alþjóðlegu fyrirtæki.
Upplýsingar og umsókn á
capacent.com/s/14240

Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki
leitar að öflugum og framsýnum aðila í
starf
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar
u.þ.b. 40 manns.
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki
með mikla vaxtarmöguleika.
Nánari upplýsingar um starfið veita
Þórður S. Óskarsson
(thordur@intellecta.is)
og Thelma Kristín Kvaran
(thelma@intellecta.is) í síma 511 1225.
Umsóknarfrestur er til og með
19. ágúst 2019.
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

HJÚKRUNARFORSTJÓRI
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Höfði á
Akranesi auglýsir stöðu hjúkrunarforstjóra
lausa til umsóknar.
Upplýsingar veita:
Kjartan Kjartansson framkvæmdastjóri,
sími 856 4302 - kjartan@dvalarheimili.is
Geirlaug Jóhannsdóttir, ráðgjafi hjá Hagvangi geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á:
www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með
27. ágúst nk.

SIDEKICKHEALTH IS LOOKING FOR
EXCEPTIONAL TALENT
• Business Development
• Marketing
• Project Management
• User Experience/User Interface (UX/UI)
• Office Management
• Artificial Intelligence
• Data Science
• Digital Therapy Content Creation
• Motion Design
• Compliance and Quality Assurance
For more information contact:
Sverrir Briem sverrir@hagvangur.is
Jóhann Pétur johann@hagvangur.is

FÉLAGSMÁLASTJÓRI
Félagsþjónusta Stranda- og Reykhóla
auglýsa lausa til umsóknar stöðu félagsmálastjóra frá 1. september 2019.
Upplýsingar veitir:
Geirlaug Jóhannsdóttir,
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á:
www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með
26. ágúst nk.

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426
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Nýskipaður seðlabankastjóri gefur aukið svigrúm til kynna

4%

Ásgeir Jónsson, nýskipaður
seðlabankastjóri, hefur tekið
vaxtalækkunum Seðlabankans
undanfarna mánuði fagnandi.
Samkvæmt ummælum hans frá
því í vor telur hann svigrúm fyrir
frekari vaxtalækkanir.
„Frá seinna stríði hafa allar
hagsveiflur endað með gengisfalli og verðbólgu en við erum
að ná því nú að lenda hagkerfinu
með öðrum hætti. Við getum
notað peningastefnuna til þess
í rauninni að mýkja lendinguna,“
útskýrði Ásgeir í samtali við
Fréttablaðið í vor.
Þrír þættir skipti þar mestu
máli. „Í fyrsta lagi erum við, þrátt
fyrir allt, með viðskiptaafgang
enda hefur alls ekkert hrun átt
sér stað í ferðaþjónustu, heldur
hefur greinin aðeins verið að
hægja á sér. Sú þróun var raunar
hafin áður en WOW air féll. Viðskiptaafgangurinn myndar mikilvægan stuðning við krónuna.
Þá höfum við almennt séð
meiri almennan sparnað á
síðustu árum og minni einkaneyslu sem aftur leiðir til minni
innflutnings og hærra jafnvægisgengis krónunnar. Við höfum ekki
misst hagkerfið út í þenslu og

Seðlabankinn getur
þannig leyft sér að
minnka vaxtamun við
útlönd með því að lækka
vexti án þess að eiga á hættu
að gengið gefi eftir.

Það má segja að það
sé heilbrigðismerki
að vera með þessa vexti en
horft fram á veginn sé ég
ekki hvers vegna raunvextir
íslenska ríkisins ættu að
vera mikið
jákvæðir.

innlend skuldabréf en vænta mátti.
Ein af ástæðum þess er hversu
þröngur aðgangur er að íslenska
markaðinum, ekki hefur verið
mögulegt fyrir erlenda fjárfesta að
gera upp og varsla íslensk skuldabréf erlendis og hafa því þurft að
setja upp vörslu hjá innlendum
aðilum til að fjárfesta hér. Fyrir
hrun þá gátu fjárfestar einfaldlega hringt í banka í New York eða
London, óskað eftir því að kaupa
íslensk verðbréf og bankinn gekk
frá því,“ segir Agnar Tómas.
Að lokum telur Agnar Tómas að
margt bendi til þess að verðbólga
muni hjaðna og vextir lækka. „Ef
verðbólga og verðbólguvæntingar
halda áfram að lækka og við höldum áfram að semja skynsamlega á
vinnumarkaði er engin ástæða til
ætla annað en að langtímavextir
geti lækkað hér verulega, líkt og

3,5%
3%
2,5%
2%
1,5%
1%
0,5%

Holland

Finnland

Austurríki

Svíþjóð

Frakkland

Japan

Belgía

Írland

Spánn

Portúgal

Bretland

Ísrael

aukið þann vanda,“ segir Kristrún.
„Óháð því hvaða skoðun fólk hefur
á vaxtastigi hér almennt, hvort
það sé of hátt yfirhöfuð, þá liggur
fyrir að svigrúmið til lækkana var
meira núna í upphafi árs því vextir
voru enn yfir 4 prósentum,“ segir
Kristrún. Hún bætir við að áframhaldandi lágvaxtaumhverfi í helstu
viðskiptalöndum Íslands geti haft
jákvæð áhrif á verðbólgu hér á landi
og þannig aukið svigrúm til frekari
vaxtalækkana.
„Þessa þróun sáum við upp úr
2014 þegar vextir og verðbólga
voru lág á erlendum mörkuðum
og það má segja að við höfum flutt
inn lága verðbólgu helstu viðskiptaríkjanna. Ef fram heldur sem
horfir gæti fyrirséður samdráttur í
eftirspurn á erlendum mörkuðum
haldið niðri verðbólgu hér á landi
og aukið svigrúm til frekari vaxtalækkana. Óvissan snýr kannski
fyrst og fremst að áhrifum gengisins
á verðbólguna. Annars vegar
gætum við séð aukið
innflæði erlends fjármagns til landsins

Ástralía

Hong Kong

Nýja-Sjáland

Kanada

Noregur

Singapúr

Ítalía

Bandaríkin

Ísland

-0,5%

Grikkland

0%

ef ástandið hér heima verður hlutfallslega betra en úti á komandi
misserum. Hér eru enn hærri vextir,
og þó við séum að vinna okkur út
úr ferðaþjónustusjokki eru margir
mælikvarðar mjög heilbrigðir, hvað
varðar skuldsetningu t.a.m. Margir
hafa vonast eftir minnkandi vaxtamun en ef vextir lækka erlendis í
svipuðum takti og hér heima helst
munurinn óbreyttur. Það gæti
laðað að eitthvert fjármagn, stutt
við krónuna, og þar með haldið
enn aftur af verðbólgu. Hins vegar
gætum við séð neikvæð áhrif á
gjaldmiðilinn ef viðskiptakjör
versna vegna lélegrar eftirspurnar
á erlendum mörkuðum. Ferðaþjónusta er sögulega mjög tengd
hagþróun, auk þess sem Bretland
er stærsti markaður sjávarafurða
okkar og óljóst hvernig Brexit fer í
haust. Þessir kraftar togast því á.“

Fikra sig í átt að núllinu
Agnar Tómas segir að það hljóti að
vera tímaspursmál hvenær erlent
fjármagn byrji að streyma
til landsins í leit að hærri

Agnar Tómas
Möller, forstöðumaður hjá Júpíter rekstrarfélagi

vöxtum í ljósi þess að vextir
erlendra skuldabréfa í þróuðum
löndum hafi hrunið á þessu ári.
„Þrátt fyrir að bindiskyldan á
skuldabréfamarkaði hafi verið færð
í núll í byrjun á árs hefur innflæði
erlendra aðila verið talsvert minna í

ofhitnun, líkt og venjan er yfirleitt, sem hefur komið fram með
verðbólgu. Það er mjög jákvætt
og veldur því að ekki er þörf á
gengisleiðréttingu.
Í þriðja lagi búum við yfir öflugum gjaldeyrisforða. Seðlabankinn getur þannig
leyft sér að minnka
vaxtamun við útlönd
með því að lækka
vexti án þess að eiga á
hættu að gengið gefi
eftir. Það gátum við
til dæmis ekki árin
2008 og 2001,“ segir
Ásgeir. Allt þetta þýði
að við séum farin að geta
beitt peningastefnunni meira í
líkingu við önnur lönd til þess að
milda niðursveifluna.

hefur gerst undanfarin ár í öðrum
litlum sjálfstæðum myntsvæðum
eins og Nýja-Sjálandi og Ísrael, þar
sem langtímavextir eru í dag um 1%
og lækkað gríðarlega undanfarinn
áratug,“ segir Agnar Tómas.
„Ísland er í dag langt yfir því og
það má segja að það sé ákveðið
heilbrigðismerki að vera með þessa
vexti en horft fram á veginn sé ég
ekki af hverju raunvextir íslenska
ríkisins ættu að vera mikið jákvæðir. Ríkissjóður skuldar lítið og með
jafnmikinn sparnað í hagkerfinu og
viðvarandi viðskiptaafgang er erfitt
að sjá af hverju hann ætti að greiða
fjárfestum verðbólgu plús vexti
þegar sambærilegir vextir í Evrópu
eru neikvæðir um 2 prósent verðryggt og um núll prósent í Bandaríkjunum. Líklegt er að Ísland muni
fikra sig í áttina að neikvæðum
raunvöxtum á næstu árum.“
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Mikil stemning fyrir maraþoninu
Ég er rétt tæplega
Mark Wahlberg
með morgunrútínuna. Les
helstu fréttir í símanum,
sinni strákunum mínum og
vind mér svo hress og kátur í
vinnuna.

Svipmynd
Björn Berg Gunnarsson
Nám:
Viðskiptafræðingur frá HR, með
próf í verðbréfaviðskiptum og
klára meistaranám í markaðsfræði
og alþjóðaviðskiptum við HÍ vorið
2020.
Störf:
Deildarstjóri greiningar og
fræðslu Íslandsbanka. Hef starfað
hjá bankanum í 12 ár, lengst af
í eignastýringu og við fræðslustörf, en tók nýlega við greiningu
bankans.
Fjölskylduhagir:
Trúlofaður Tinnu Þorsteinsdóttur,
sálfræðingi á Kvíðameðferðarstöðinni. Eigum synina Eyjólf og
Þorstein, sem eiga 1 árs og 5 ára
afmæli núna 14. ágúst.

B

jörn Berg Gunnarsson er deildarstjóri
greiningar og fræðslu
Íslandsbanka. Björn er
þessa dagana að skríða
úr feðraorlofi og liggur
nú mest á að skipuleggja veturinn.
Hann segir að í bankanum sé mikil
stemning þar sem nú styttist í
Reykjavíkurmaraþonið.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Auk fótbolta myndi ég sennilega nefna almenna fróðleiksleit.
Ég hef alltaf haft gaman af því að
kynna mér hvernig hlutirnir virka,
hvaðan við komum og fólkið á
bak við merkilega tíma í mannkynssögunni. Ég les því mikið um
vísindi og sagnfræði og þekki ekki
betri félagsskap en forvitnina.
Heima fyrir skemmir svo ekki að
við Tinna deilum miklum áhuga á
síðari heimsstyrjöldinni og það er
botnlausan fróðleik að finna hjá
henni.
Loks er ég svo heppinn að hafa
gaman af vinnunni og mikinn
áhuga á því sem ég fæ að starfa við,
sem eru auðvitað forréttindi.
Hvernig er morgunrútínan þín?
Ég er rétt tæplega Mark Wahlberg
með morgunrútínuna. Les helstu
fréttir í símanum, sinni strákunum
mínum og vind mér svo hress og
kátur í vinnuna.
Hvaða bók ertu að lesa eða last
síðast?
Í dag eða á morgun ætti ég
að klára Hey! Listen! eftir Steve
McNeil. Stórskemmtileg bók um
árdaga tölvuleikjaframleiðslu og
viðskiptin á bak við tjöldin. Í sumar
lenti ég á nokkrum ansi góðum.
Other Minds eftir Peter GodfreySmith, um þróun kolkrabba og

Björn segir að það sé eílíf barátta að koma fræsluefni til skila með gagnlegum hætti. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

smokkfiska, The Trial of Henry
Kissinger eftir Christopher Hitchens, I, Partridge, endurminningar
fjölmiðlastjörnunnar Alans Partridge, og Empire, um breska heimsveldið, eftir Niall Ferguson.
Næst verður svo Dictators without Borders – Power and Money
in Central Asia þar sem rætt er um
stjórnmálasögu Mið-Asíuríkjanna
frá sjálfstæði.

Hver eru helstu verkefnin þessa
dagana?
Þar sem ég er rétt að skríða úr
feðraorlofi liggur mest á að skipuleggja veturinn og koma sér í gang,
en hjá okkur í greiningunni stendur
að venju ýmislegt til. Í bankanum er
svo mikil stemning þar sem styttist í
Reykjavíkurmaraþonið. Nú keppist
fólk við að safna áheitum, hvetja
aðra til dáða og auk þess koma

margir samstarfsmenn mínir beint
að framkvæmd mótsins svo maður
fær það beint í æð á hverjum vinnudegi.
Hverjar eru helstu áskoranirnar í
starfinu?
Það er þessi eilífa barátta við að
koma fræðslu- og greiningarefni til
skila með aðgengilegum og gagnlegum hætti. Við höldum um 100
fræðsluerindi á ári og sendum frá

okkur vandað greiningarefni og
greinar í einhverri mynd oft í viku
auk þess sem við erum í umtalsverðum samskiptum við fjölmiðla
og oft er leitað til okkar þegar
bregðast þarf við tíðindum úr efnahagslífinu.
Það þarf því að skipuleggja tímann vel og þó oft sé sem allt þurfi
að gerast á sama tíma er starfið það
fjölbreytilegt og skemmtilegt að
það er vel þess virði.
Hvaða breytingar sérðu fyrir þér
hjá Íslandsbanka á næstu árum?
Tæknibyltingin sem nú ryðst yfir
bankageirann býður upp á heilmikla möguleika til að bæta þjónustu, einkum rafrænt. Munurinn
frá því sem áður var er að nú geta
f leiri en bara bankar boðið upp
á fjármálatengda þjónustu. Ef vel
er haldið á spilunum felast í þessu
mikil tækifæri og ég hef verið mjög
ánægður með hversu meðvitað
samstarfsfólk mitt er um það.
Ég sé bankann því áfram þróast
með þeim hætti að tækninýjungar
auðveldi viðskiptavinum dagleg
viðskipti og aukin áhersla verði lögð
á hjálplega fræðslu við allt mögulegt
sem tengist fjármálum, en þörf fyrir
slíkt kemur bara til með að aukast.
Ef þú þyrftir að velja allt annan
starfsvettvang, hver yrði hann?
Í fimm ár var ég með útvarpsþætti einu sinni til þrisvar í viku,
um vísindi og fótbolta. Það þótti
mér ákaf lega gaman og væri svo
sannarlega klár í að taka upp
þráðinn með þeim Sævari Helga og
Kolbeini Tuma við gott tækifæri.
Eins og er vildi ég þó hvergi annars
staðar vera. Ég vinn með skemmtilegu og hreint ótrúlega færu fólki á
góðum vinnustað og slík störf eru
ekki á hverju strái.
Hvar sérðu þig eftir tíu ár?
Ég er blessunarlega laus við allan
slíkan hugsunarhátt. Mikilvægast
er að vera sæll og glaður hvar svo
sem það verður en það er þó eins
gott að ég verði eitthvað fróðari og
færari en ég er í dag.
Ef ég hef ekki farið til San Diego
á Comic Con á þessum áratug
mættum við samt bóka hann sem
eitt allsherjar klúður.

Algjörlega
hnökralaust
Vodafone hentar mínum rekstri
best. Þau hafa þjónustað okkur
með allt sem þarf, algjörlega
hnökralaust.

Nánar á vodafone.is/fyrirtaeki
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Haraldur stofnaði fyrirtækið einn síns liðs árið 2014. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ueno kemst á
lista Inc. eftir
hraðan vöxt
Vefhönnunarfyrirtækið Ueno er komið á árlegan
lista yfir hraðast vaxandi fyrirtækin í Bandaríkjunum. Fyrirtækið var stofnað 2014 og útlit er fyrir
að tekjur þessa árs nemi um 2,5 milljörðum króna.

T

ækni- og vefhönnunarfyrirtækið Ueno er á
árlegum lista bandaríska tímaritsins Inc.
yfir þau 5.000 óskráðu
fyrirtæki í Bandaríkjunum sem hafa vaxið hvað hraðast
á síðustu árum. Þetta segir Haraldur
Þorleifsson, stofnandi og eigandi
Ueno, í samtali við Fréttablaðið.
Listinn verður birtur í dag en Ueno
er í einu af fyrstu 1.200 sætunum.
Haraldur Þorleifsson stofnaði
fyrirtækið einn síns liðs í íbúð
sinni í Reykjavík árið 2014. Fimm
árum seinna eru starfsmenn fleiri
en 60 og skrifstofur Ueno eru í San
Francisco, New York, Los Angeles og
Reykjavík. Haraldur segir að þetta
hafi komið honum á óvart enda hafi
fá fyrirtæki í
sambærilegum
rekstri komist á
listann á síðasta
á r i . Spu rðu r
hver n ig ha f i
gengið að glíma við svo hraðan
vöxt segir Haraldur að vextinum
hafi fylgt ýmsar áskoranir.
„Það hefur verið mjög skemmtilegt en einnig krefjandi og það
koma upp ýmis vandamál sem
maður bjóst ekki við. Mörg þeirra
eru frekar týpísk, til dæmis það
að vinna með fólki og búa til eitthvað á stórum skala er öðruvísi en
þegar maður er að vinna einn eins
og þetta var í byrjun. Ég þurfti að
fá mikla hjálp frá góðu fólki til að
átta mig á hvað þurfti að gera til að
komast úr því sem við vorum í það
sem við erum að verða,“ segir Haraldur. „Það er persónulega krefjandi
að vera í stöðu þar sem maður þarf
stanslaust að horfa inn á við og
maður kemst að því að vankantarnir margfaldast þegar maður er
kominn á stærra svið.“

Ef kúltúrinn í
fyrirtækinu er
sterkur þá getur það vaxið
án þess að fórna gæðum.
Haraldur Þorleifsson,
stofnandi Ueno

Haraldur segir að síðustu tvö ár
hafi hann lagt mikla áherslu á tvo
þætti; annars vegar vörumerkið
og hins vegar vinnustaðarmenninguna. „Þetta eru í rauninni tvær
hliðar á sama peningnum. Það þarf
að skapa sterkt vörumerki til þess
að fólk átti sig á því hver við erum
og hvernig er
að vinna með
okkur. Síðan
kúltúrinn að
geta stutt við
vöxtinn þannig að áframhaldandi vöxtur verði
sjálfsprottinn. Í byrjun er auðvelt að
hafa stjórn á gæðunum en eftir því
sem fyrirtækið vex tekur kúltúrinn
við og þá er gæðastjórnunin erfiðari. Ef kúltúrinn í fyrirtækinu er
sterkur þá getur það vaxið án þess
að fórna gæðum.“
Haraldur segir að útlit sé fyrir að
tekjur þessa árs nemi um 2,5 milljörðum króna og vaxi um 20 prósent
frá fyrra ári. Það er hægari vöxtur en
undanfarin ár en Haraldur segir að
það sé nauðsynlegt að staldra við og
skoða hvort fyrirtækið sé rétt stillt
til að fara í áframhaldandi vöxt. Á
síðustu þremur mánuðum hefur
Ueno bætt við sig nýjum stórum
kúnnum á borð við Walmart, TripAdvisor, WellsFargo, Discovery, LA
Philharmonic og HardRock.
thorsteinn@frettabladid.is
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Argentínski pesóinn lækkaði annan daginn í röð

Af markaði?
Fjárfestingarfélagið
Stoðir, sem er
stýrt af Jóni Sigurðssyni, hefur á
skömmum tíma
orðið umsvifamesti einkafjárfestirinn á hlutabréfamarkaði en félagið er í hópi
stærstu hluthafa í Símanum, TM og
Arion banka. Í vikunni bættu Stoðir
enn við hlut sinn í Símanum – hann
nemur núna um ellefu prósentum
– en félagið hóf fyrst að fjárfesta
í fjarskiptafyrirtækinu í apríl. Á
markaði telja sumir að Stoðir
sjái tækifæri í afskráningu fyrirtækisins á markaði og í kjölfarið
að ráðast í endurskipulagningu á
rekstri samstæðunnar, en Síminn
er meðal annars eigandi Mílu.

Þrír hættir
Miklar breytingar
hafa orðið á
skömmum tíma
í efstu lögum
stóriðju á Íslandi.
Þannig hafa þrír
forstjórar stærstu
stóriðjufyrirtækja
landsins látið af störfum á þremur
mánuðum. Ragnar Guðmundsson
hætti sem forstjóri Norðuráls í maí,
síðan Gestur Pétursson sem forstjóri Elkem en hann tók við stöðu
framkvæmdastjóra Veitna. Í lok júlí
var síðan tilkynnt að Magnús Þór
Ásmundsson hefði óskað eftir að
láta af störfum sem forstjóri hjá
Alcoa Fjarðaáli. Nóg er því af starfstækifærum fyrir þá sem vilja stýra
stóriðjufyrirtæki á Íslandi.

Stefán opnar
nýjan stað
Stjörnukokkurinn
Stefán Melsted,
best þekktur
fyrir að hafa
ásamt Sigurgísla Bjarnasyni
stofnað hinn
vinsæla veitingastað Snaps á Óðinsgötu, hyggur á
opnun nýs veitingastaðar á næstunni og hefur augastað á plássi í
miðbænum. Þeir Stefán og Sigurgísli minnkuðu hlut sinn verulega í Snaps fyrr á árinu og koma
ekki lengur að daglegum rekstri.
Veitingastaðurinn hefur enn ekki
verið nefndur, en mun einblína á
„take-away“ þjónustu og meðal
annars bjóða upp á pítsur með
haustinu.

Argentínski pesóinn hefur lækkað vegna óvissu eftir úrslit forkosninga fyrir forsetakosningarnar. Fjárfestar óttast stefnu frambjóðandans Albertos
Fernández sem fékk 47 prósent atkvæða. Þykir ólíklegt að sitjandi forseti, Mauricio Macri, nái að snúa stöðunni sér í hag. NORDICPHOTOS/GETTY

Samvinna og innviðafjárfesting
Ásdís
Kristjánsdóttir

forstöðumaður
efnahagssviðs
SA

V

ið stöndum á tímamótum. Eftir átta
ár af samfelldum
hagvexti stefnir í að
landsframleiðsla vaxi
ekkert á þessu ári og
dragist jafnvel saman. Á tímamótum
sem þessum skiptir höfuðmáli hver
viðbrögðin verða í peningastefnu
og í almennri hagstjórn hins opinbera. Tvívegis hefur Seðlabankinn
lækkað stýrivexti og ef fram fer sem
horfir er frekari vaxtalækkana að
vænta á næstu mánuðum. Aðgerðir
stjórnvalda til að sporna við áhrifum
niðursveiflunnar skipta ekki síður
máli og getur aukin innviðafjárfesting meðal annars orðið þeirra
framlag til hagvaxtar.
Í síðustu niðursveiflu var gripið
til niðurskurðar opinberra útgjalda
sem fyrst og fremst fólst í frestun
opinberra framkvæmda enda hefur
sú fjárfestingaþörf sem safnast hefur
upp á seinustu árum verið metin
á 350-400 milljarða króna. Það er

ánægjulegt að stjórnvöld hyggist
nú verja auknum fjármunum í samgönguuppbyggingu en fyrirhuguð
uppbygging nemur þó aðeins um
40% af áætlaðri þörf – enn mun því
vanta um 160 milljarða króna til að
uppfylla þörf á viðhaldi og nýfjárfestingum í vegakerfinu. Nú þegar
samdráttur er fram undan er takmarkað rými í rekstri hins opinbera
til að ráðast í frekari fjárfestingar. Ef
vilji er til að mæta uppsafnaðri þörf
þarf því að horfa til annarra leiða.
Hin svokallaða samvinnuleið (e.
Public-Private Partnership) sem er
samstarfsverkefni hins opinbera
með einkaaðilum er ein leið. Þegar
opinberar framkvæmdir fara fram
úr áætlunum bera skattgreiðendur
þann kostnað. Harpa, Landeyjahöfn og Bragginn eru nærtæk dæmi
um slíkt. Einn af kostum samvinnuleiðar er að einkaaðilar bera að hluta
eða alfarið fjárhagslega áhættu af
verkefninu. Samvinnuleiðin veitir
auk þess aðgang að fjármagni einkageirans og tryggir þar með að unnt sé
að sinna nauðsynlegum innviðafjárfestingum þrátt fyrir takmarkanir í
opinberum rekstri.
Langtímaverkefni, til dæmis til
20-30 ára, henta vel til samvinnuverkefna og algengast er að einkaaðilum sé falið að hanna, framkvæma
og reka verkefnið uns það er afhent
hinu opinbera að samningstíma
loknum. Eðli máls samkvæmt gerir

rekstraraðili kröfu um viðunandi
arðsemi af verkefninu en til þess
greiðir hið opinbera fyrir veitta
þjónustu eða veitir rekstraraðila
leyfi til að innheimta notkunargjöld. Samgönguinnviðir, svo sem
brýr, hraðbrautir, göng og almenningssamgöngur hafa löngum þótt
álitlegir kostir fyrir slík samvinnuverkefni. Víðsvegar má finna dæmi
um slík verkefni.

kyntu undir ólgu á vinnumarkaðinum og verkalýðshreyfingin fékk
vopn í hendurnar fyrir kjaraviðræðurnar sem fram undan voru. Dauðafærið varð að sjálfsmarki.
Fjölmiðlar fjalla reglulega um
mál þar sem forstjórar ríkisstofnana hegða sér eins og þeir beri enga
virðingu fyrir skattfénu sem þær
hafa til ráðstöfunar. Nýjasta málið
eru rausnarlegir námsstyrkir Seðlabanka Íslands. Fyrrverandi framkvæmdastjóri gjaldeyriseftirlitsins
fékk átján milljónir í námsstyrk,
laun og endurgreiddan kostnað frá
bankanum meðan hún var í námsleyfi og sótti MPA-nám í Bandaríkj-

unum. Framkvæmdastjórinn sneri
hins vegar ekki aftur til starfa hjá
bankanum að námi loknu.
Eftirmálin verða líklega engin
og því þarf Seðlabankinn einungis
að bíða af sér fjölmiðlastorminn.
Sama gilti um veglegar jólagjafir
ÁTVR til starfsmanna, leigubílagreiðslur vegna framkvæmdastýru
Jafnréttisstofu, sem hafði ekki
komið því í verk að taka bílpróf,
og kreditkortanotkun yfirstjórnar
Landspítalans á veitingastöðum.
Embættismenn fara í tilgangslausar
ráðstefnuferðir á kostnað skattgreiðenda og fyrrverandi ráðherrar
fá milljónagreiðslur fyrir skýrslu-

 Á Íslandi má nefna Hvalfjarðargöngin sem voru afhent ríkinu
skuldlaust í fyrra, 20 árum
eftir opnun. Frumkvæði að gerð
ganganna kom ekki frá ríkinu og
var hún ekki á samgönguáætlun
ríkisins. Opinberir aðilar áttu
meirihluta í Speli, eignarhaldsfélagi Hvalfjarðarganga, en
áhættan við gangagerðina sjálfa
hvíldi að mestu leyti á verktökum. Uppbyggingu ganganna
lauk 15 mánuðum fyrr en upphaflega var áætlað.
 Árið 2005 var M7 hraðbrautin
í Ástralíu opnuð og var hún þá
stærsta einstaka vegaframkvæmd sem Ástralar höfðu
tekið sér fyrir hendur. Stjórnvöld sömdu við einkaaðila og að
endingu var hraðbrautin opnuð
átta mánuðum fyrr en áætlanir
gerðu ráð fyrir.

 Arlanda járnbrautarlínan frá
aðallestarstöð Stokkhólms til
Arlanda flugvallar var fyrsta
samstarfsverkefni hins opinbera og einkaaðila í Svíþjóð.
Markmiðið með lestinni var að
bregðast við aukinni umferð til
og frá flugvellinum og draga úr
losun gróðurhúsalofttegunda;
en hið síðarnefnda er einnig
markmið með hinni fyrirhuguðu íslensku Borgarlínu.
 Reynsla Norðmanna af samvinnuleiðinni er einnig góð.
Ráðist var í þrjú samvinnuverkefni á árunum 2005-2009 til
25 ára. Þegar hefur verið tekin
ákvörðun um að ráðist verði í
þrjú umfangsmikil samstarfsverkefni til viðbótar.
Ekkert er því til fyrirstöðu að
íslensk stjórnvöld taki til athugunar
hvort unnt sé að endurtaka leikinn
sem var leikinn með Hvalfjarðargöngunum og nýti samvinnuleiðina
til fjármögnunar á samgöngumannvirkjum. Sem dæmi má nefna tvöföldun Hvalfjarðarganga, lagningu
Sundabrautar og mögulega uppbyggingu Borgarlínunnar. Arðbærar fjárfestingar geta reynst drjúg
innspýting fyrir hagkerfið á tímum
efnahagssamdráttar og verið framlag stjórnvalda til hagvaxtar nú og
til frambúðar.

Pólitísk dauðafæri
SKOÐUN
Þorsteinn Friðrik
Halldórsson

Þ

egar Davíð Oddsson tók út
innistæðu sem hann átti á bók
í Kaupþingi árið 2003 vann
hann pólitískan sigur. Almenningi
blöskraði kaupréttarsamningar
Kaupþings Búnaðarbanka við
æðstu stjórnendur og Davíð sagðist
ekki geta hugsað sér að vera með fé
í banka sem „gæfi landsmönnum
langt nef með þessum hætti“. Eftir-

minnilegur gjörningur sem aflaði
honum vinsælda frekar en hitt.
Eftirmenn Davíðs hafa ekki
komið auga á þessi pólitísku dauðafæri. Besta dæmið um það var þegar
kjararáð ákvað að hækka laun
ríkisforstjóra með slíkum hætti að
landsmönnum blöskraði, hvort sem
þeir voru til vinstri eða hægri.
Þetta var kjörið tækifæri fyrir
Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisf lokksins, til að berja hnefanum í borðið, segja „hingað og ekki
lengra“ og ógilda ákvarðanir kjararáðs. Pólitíska áhættan var engin en
ávinningurinn gríðarlegur. Svo varð
ekki. Launahækkanir ríkisforstjóra

skrif sem enginn les. Svona heldur
þetta áfram ef enginn er tekinn á
teppið. Með því að bregðast hart og
opinberlega við tilfellum af þessu
tagi sýna ráðherrar að þeim sé ekki
sama um fjársóun ríkisstofnana. En
það gerist allt of sjaldan.
Stjórnmálaflokkurinn sem talar
fyrir öflugu atvinnulífi hefur staðið
vaktina á meðan laun hjá hinu opinbera rjúka upp úr öllu valdi, ríkisútgjöld vaxa á hverju ári og ríkisstarfsmönnum fjölgar í takt. Það
er varla til of mikils mælst að ráðherrar flokksins taki litlu slagina ef
þeir hafa nú þegar gefist upp í stóru
baráttunni.

HP PageWide

Ný kynslóð prentara

Afköst

Mikil afköst
og hámarks uppitími

Öryggi

Lágt
blaðsíðuverð

Ódýrari litaprentun
og frábær prentgæði

HP PageWide fjölnotaprentarar
Öruggir, snjallir og afkastamiklir
Prentaðu á skilvirkari hátt með nýju HP Pagewide Pro
prenturunum sem byggja á byltingarkenndri prenttækni HP.

8PKYHUƭVYÁQLU

95%

minni
rekstrarvara og úrgangur
en ef um sambærilega
laserprentara væri
að ræða.

Varnir gegn árásum
og reglulegar uppfærslur

Minni hylki, minna rusl
og margfalt minni orkunotkun
en í laserprenturum

Láttu okkur sjá um prentreksturinn
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Stjórnarmaðurinn

Nátttröllin

Hagnaður Reiknistofunnar fjórfaldast
Hagnaður Reiknistofu bankanna nam 200 milljHæstiréttur að Mentis, félag í eigu Gísla Heimónum króna á síðasta ári og fjórfaldaðist frá
issonar, forstöðumanns hugbúnaðarsviðs
fyrra ári. Tekjur fyrirtækisins námu 5.450
Kortaþjónustunnar, væri réttmætur eigandi
milljónum króna og jukust um tæplega 6
7,2 prósenta hlutar í Reiknistofunni.
prósent á milli ára. Þá námu rekstrargjöld
Ragnhildur Geirsdóttir, forstjóri RB,
samtals 4.600 milljónum og drógust saman
var í opnuviðtali í Markaðinum í vor. Sagði
hún tímabært að endurskoða hömlur á samum eina prósentu.
Stóru viðskiptabankarnir þrír eiga hátt Ragnhildur starfi fjármálafyrirtækja um innviði. Smæð
í 90 prósenta hlut í RB. Samkvæmt sátt við Geirsdóttir. markaðarins gerði það að verkum að samSamkeppniseftirlitið þurfa þeir hins vegar
starf væri bæði fjármálafyrirtækjunum og
að bjóða eignarhlutinn reglulega út. Í vor staðfesti
neytendum í hag. – tfh

10.08.2019

Þeir sem sátu í
ráðuneytunum
og báru ábyrgð á
meðferð EES-mála
spyrja núna hvers
vegna þetta sé
komið svo langt.
Bjarni Benediktsson, fjármála- og
efnahagsráðherra

Netverslunin Boohoo keypti í
síðustu viku tískumerkin Coast
og Karen Millen út úr gjaldþrotameðferð. Merkin ættu að vera
Íslendingum að góðu kunn, en
þau voru áður í eigu Baugs og síðar
undir hatti slitastjórnar Kaupþings
frá árinu 2009. Boohoo mun áfram
selja fatnað undir merkjunum.
Verslunum Coast og Karen Millen
verður hins vegar lokað, en þær eru
í dag tæplega tvö hundruð talsins.
Sennilegt er að langflestir ef ekki
allir 1.100 starfsmenn fyrirtækjanna missi vinnuna.
Kaupþing hefur verið með þessi
þekktu tískumerki í fanginu í um
áratug. Á þeim tíma hefur mikið
vatn runnið til sjávar, bæði í tískugeiranum og hvað varðar uppgjör
bankanna. Tíu ár eru langur tími
í viðskiptum, og í raun þykir það
einstaklega langur tími til að halda
á fjárfestingu. Að ekki sé talað um
þegar eigandinn er banki í slitameðferð, sem í eðli sínu hlýtur að vilja
ljúka málum hratt og örugglega.
Í þessu tilviki virðist því hins vegar
öfugt farið. Fulltrúar bankans sátu
í stjórn félagsins og virðast reglulegar ferðir til Lundúna til skrafs og
ráðagerða hafa farið vel í þá, enda
verkefnið áhugavert og vafalaust
vel launað. Því er spurning hvort
varð ofan á, hagsmunir bankans og
kröfuhafa hans af því að losa fjárfestinguna hratt og á sómasamlegu
verði, eða persónulegir hagsmunir
fulltrúa bankans. Miðað við endalokin virðist hið síðara hafa vegið
þyngra. Fram hefur komið í fjölmiðlum að Kaupþingi hafi borist
fjöldinn allur af tilboðum í fyrirtækin gegnum tíðina. Ekkert þeirra
þótti hins vegar ásættanlegt. Alltaf
skyldi áfram haldið. Bankamenn
gerðust tískumógúlar.
Á meðan breyttist tískugeirinn
hratt. Netverslun varð æ fyrirferðarmeiri, og gamla verslunarmódelið á undir högg að sækja.
Fyrirtæki sem byggðu á því módeli
sátu uppi með of margar verslanir
og sligandi leiguskuldbindingar.
Hjá Karen Millen og Coast bættist
við að varningur félagsins tapaði
mesta glansinum, enda enginn
eigandi að nostra við hönnun, efni
og annað sem til þarf. X-faktorinn
farinn. Fyrirtækin dagaði því
uppi eins og nátttröll í höndunum
á Kaupþingi. Illa farið með góð
merki, og kæruleysislega með lífsviðurværi starfsmanna.

Jafnlaunavottun

Sanngjörn laun fyrir
jafnverðmæt störf
PwC býður upp á heildstæða þjónustu í launamálum og jafnlaunavottun.
Við búum yﬁr áralangri reynslu og lausnum sem virka.

Látum annan stofnanda Karen
Millen og Coast, Kevin Stanford,
eiga lokaorðin: „Þetta er harmafregn fyrir starfsfólkið, en eitthvað
varð að gerast þar sem núverandi
eigendur hafa eyðilagt félagið.
Svona gerist þegar bankar reka
tískufyrirtæki.“

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

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar

Micell

S K I N B R E AT H E
H R E I N S I V AT N

NIVEA MicellAIR hreinsivatnið fjarlægir farða á mildan en áhrifaríkan hátt með Miceller tækninni.
Það er óþarfi að skola af eða nudda. Hreinsar fullkomlega og án þess að skilja eftir filmu eða klístur.
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

MIÐVIKUDAGUR

ÞRAUTIR

Norðan 8-15 m/s,
hvassast vestast, en
hægari vindur A-lands.
Víða rigning eða skúrir,
en bjart með köflum
SV-til. Hægari norðanátt á morgun og áfram
rigning fyrir norðan, en
skúrir syðra, einkum
síðdegis.Hiti 5 til 15 stig
að deginum, hlýjast
S-lands.
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Gunnar Björnsson

Hvítur á leik
Gass átti leik gegn Taksis í Esslingen árið 1968.
1. Dh7+!! Kxh7 2. Rf6+ Kh8 3.
Rg6# 1-0. Slök frammistaða
Magnúsar Carlsen á atmóti í
St. Louis vekur athygli. Hlaut
aðeins 4 vinninga í 9 skákum. Í
gærkveldi hófst hraðskákmót
og verður fróðlegt að sjá hvort
heimsmeistarinn nái vopnum
sínum.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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12
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LÁRÉTT: 1 hálfs, 5 ála, 6 nú, 8 signet, 10 tt, 11 árs, 12
svik, 13 krói, 15 kolsúr, 17 titra.
LÓÐRÉTT: 1 hástökk, 2 álit, 3 lag, 4 sneri, 7 útskýra,
9 návist, 12 sóli, 14 rot, 16 úr.

Skák

LÓÐRÉTT
1 Íþrótt
2 Umsögn
3 Tækifæri
4 Vatt
7 Sýna
9 Nánd
12 Skóbotn
14 Fúi
16 Forn borg

LÁRÉTT
1 Helminga
5 Spíra
6 Nudda
8 Innsigli
10 Tveir eins
11 Tímabils
12 Vélræði
13 Krakki
15 Gallsúr
17 Víbra

Pondus

Eftir Frode Øverli

www.skak.is: Hraðskákmót í
Stofunni í kvöld.

ERÓBIK,
ZZÚMBA, JÓGAA
ZÚ

Allar þínar
fyrrverandi
fara í þessa
átt!

Ég hef tekið
eftir einu …

SLEGGJUKAST,
KÚLUVARP,
TRAKTORSDRÁTTUR

GRENSÁSVEGUR 11

GVENDARGEISLI 44, 113 REYKJAVÍK
Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

SÍMI 588 9090

Það eina sem ég
sagði var „Eigðu
góðan dag!“

Barnalán
Hvernig var
æfingin?

OPIÐ HÚS
Einstaklega vel skipulögð 138.9 fm 4 - 5 herb. endaíbúð á efstu hæð í vel staðsettu húsi.
Sérinngangur af útitröppum. Vandaðar eikarinnréttingar. 4 rúmgóð herbergi (eitt teiknað
sem geymsla en góð gluggastærð). Rúmgóð stofa og góðar suðursvalir með ágætu
útsýni. Endastæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Örstutt í grunnskóla og tvo leikskóla. Mjög
fjölskylduvænt hverfi og stutt út í náttúruna. V. 56,5 m
Opið hús miðvikudaginn 14. ágúst milli kl. 17:15 og 17:45
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@eignamidlun.is

Rosaleg. Við spiluðum körfubolta
á öllum vellinum.

Þú ert alltaf að
segja mér hvað ég á
að gera!

Mér heyrist
vínglasið
vera að kalla
á mig.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það eina sem ég vil núna er að
hvíla mig í baðinu.

… ásamt öllum flotanum
og fjörutíu og tveimur
einhyrningum.

14. ÁGÚST 2019
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Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is

Hvenær? 12.00
Hvar? Hallgrímskirkja
Schola cantorum flytur. Miðaverð
2.700.
Hvað? Fræðsluganga um ilmandi
plöntur
Hvenær? 20.00
Hvar? Grasagarður Reykjavíkur
Björk Þorleifsdóttir verkefnastjóri
fræðslu og miðlunar og Svavar Skúli
Jónsson garðyrkjufræðingur hjá
Grasagarðinum sjá um leiðsögn.
Hvað? Tónleikar
Hvenær? 21.00
Hvar? Mengi
Listamenn New Music for Strings
leika ný kammer- og einleiksverk.

14. ÁGÚST 2019
Hvað? Hádegistónleikar
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„Ég kann gríðarlega vel við mig í starfinu, sem er bæði skemmtilegt og gefandi.“ FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Það er mín ástríða að taka
þátt í uppbyggingarstarfi
Marta Nordal er á
öðru ári sínu sem
leikhússtjóri Leikfélags Akureyrar.
Æskan og unga
fólkið í forgrunni á
nýju leikári.
Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

N

ýtt leikár er um það
bil að hefjast hjá
Leik félagi Akureyrar. Vel tókst til á
síðasta ári en tvær
a f þremu r sý ningum leikfélagsins fengu tilnefningar til Grímunnar, söngleikurinn
Kabarett og íslenski barnasöngleikurinn Gallsteinar afa Gissa.
„Við tókum stór skref og fengum
mikinn meðbyr og góðar viðtökur.
Við sviðsettum líka í samstarfi við
Listaháskólann útskriftarverkefni
leikarabrautar, leikritið Mutter
Courage eftir Bertolt Brecht. Þannig
að við vorum mjög stórhuga,“ segir
Marta Nordal leikhússtjóri.
Hún segir æskuna og unga fólkið
vera þema næsta leikárs. „Við erum
ýmist með verk sem ungt fólk leikur
í, er fyrir ungt fólk eða um ungt fólk.
Okkur langar til að fá ungu kynslóðina í leikhús og tala til hennar sérstaklega, hún er okkar framtíð. Við
erum nýbúin að stofna unglingaleikhús sem er afrakstur leiklistarskóla sem við starfrækjum. Þetta er
spennandi verkefni sem er þróað
í samvinnu við leikhópinn sem
er skipaður sjö ungum stúlkum. Í

verkinu, sem frumsýnt verður núna
í ágúst, er fjallað um þær áskoranir
sem felast í því að vera unglingur í
dag; samfélagsmiðla, kvíða, líkamsvitund, kynhneigð og svo framvegis. Við höfum háleitar hugmyndir
um þetta verkefni, okkur langar
til að það fari víða og tali til sem
flestra.
Síðan erum við með verkefni
sem heitir Þjóðsögur og er stórt
samstarfsverkefni við leikhópinn
Umskiptinga. Þetta er leikverk fyrir
krakka um þjóðsagnaarfinn okkar,
litríkt og fjörugt. Það verður frumflutt í lok september.“

Unga fólkið fórnarlömbin
Stærsta sýning leikársins er Vorið
vaknar, söngleikur fyrir unglinga
sem er byggður á leikriti eftir
Frank Wedekind frá árinu 1891. „Ég
lék í þessu verki í Borgarleikhúsinu á sínum tíma en þar er fjallað
um unglinga á 19. öld í afturhaldssömu og stöðnuðu þjóðfélagi. Þetta
er söngleikur, sem gerður er eftir
verkinu, sló í gegn og vann Tonyverðlaun árið 2007 sem besti söngleikurinn. Hópur nýútskrifaðra
leikara tekur þátt í sýningunni. Við
héldum opnar prufur fyrir söngleikinn í vor bæði á Akureyri og í
Reykjavík og fengum margt hæfileikaríkt ungt fólk til okkar sem
hefur haft fá tækifæri til að sýna sig
hingað til þar sem opnar prufur eru
ekki algengar í Reykjavík. Ég er því
mjög stolt af þessu framtaki,“ segir
Marta.
Unga fólkið verður sem sagt í forgrunni hjá Leikfélagi Akureyrar.
„Við erum að fjalla um unga fólkið
í dag, á Akureyri, með öllum þeim
áskorunum á samfélagsmiðlum
og áreiti sem það upplifir í okkar
samtíma og síðan fjöllum við um
unglingana á 19. öldinni í Vín í mjög
ströngu og kreddufullu samfélagi
afturhaldssamra sjónarmiða. Það
er áhugavert fyrir alla að skoða hve

OKKUR LANGAR TIL
AÐ FÁ UNGU KYNSLÓÐINA Í LEIKHÚS OG TALA TIL
HENNAR SÉRSTAKLEGA, HÚN ER
OKKAR FRAMTÍÐ.

miklar breytingar hafa orðið á samfélaginu á þessum tíma og endurspeglast í þessum sýningum, unga
fólkið er að vissu leyti fórnarlömbin, að minnsta kosti í Vorið vaknar
þar sem feðraveldið er í algleymingi
með tilheyrandi kúgun. Áhorfendur í dag geta þó speglað sig í báðum
sýningum því einu sinni erum við
jú öll börn og manneskjan breytist
ekki svo mikið í grunninn.

Stöðug undirmönnum
Marta er nú á öðru ári sínu sem leikhússtjóri félagsins. „Ég kann gríðarlega vel við mig í starfinu, sem er
bæði skemmtilegt og gefandi. Ég hef
lært mikið á þessum tíma sem ég tek
nú með mér inn í leikárið. Ég er líka
að vinna með frábæru fólki. Mín
ástríða er að taka þátt í uppbyggingarstarfi, efla íslenska leiklist og
hafa áhrif á framþróun og nú reynir
öðruvísi á mig en þegar ég var að
leikstýra. Ég er að leiða saman fólk
og styðja við verkefni og mér finnst
það alveg sérstaklega gefandi.“
Spurð um f járhagsgrundvöll
leikhússins segir Marta: „Við erum
með þriggja ára samning við bæinn
sem byggir á menningarstyrk frá
ríkinu. Við getum ekki byggt upp
fastan leikhóp með þetta fjármagn
og erum alltaf undirmönnuð.
Þegar kemur að fjárveitingum er
hrópandi ósamræmi á milli okkar
og stóru leikhúsanna í Reykjavík.
Þetta þarf að skoða ef ætlunin er
að vera með blómlega menningu
annars staðar en í Reykjavík og það
hljótum við öll að vilja, ekki satt?“

VIKU

TAX
FREE
Allar vörur á taxfree tilboði*

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100
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Hefst í kvöld kl. 20
Níunda þáttaröð þessa sívinsæla sjónvarpsefnis þar
sem umsjónarmenn vinna að því að brjóta niður múra,
og víkka sjóndeildarhringinn. Margverðlaunaðir þættir
sem hafa brotið í blað í sjónvarpssögu landsins enda
einstakir í sinni röð á heimsvísu.
Umsjón: Andri Freyr Hilmarsson, Ásgeir Tómas Arnarson,
Elva Björg Gunnarsdóttir, Katrín Guðrún Tryggvadóttir,
Magnús Orri Arnarson og Steinunn Ása Þorvaldsdóttir.

okkar allra

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

12.40 Sumarið
13.00 Útsvar 2016-2017 Vestmannaeyjar - Kópavogur
14.15 Mósaík 1998-1999
15.05 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarpsins
15.20 Á tali hjá Hemma Gunn
1988-1989
16.30 Tíundi áratugurinn
17.15 Matarmenning - KaffiMadmagasinet
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Disneystundin
17.56 Tímon & Púmba
18.18 Sígildar teiknimyndir
18.26 Líló og Stitch
18.50 Svipmyndir frá Noregi
Stuttir þættir þar sem ferðast er
vítt og breitt um Noreg.
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir Helstu fréttir dagsins af innlendum og erlendum
vettvangi. Alla daga, allt árið um
kring.
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarið
20.00 Með okkar augum Níunda
syrpa þessara margverðlaunuðu
þátta sem vakið hafa athygli fyrir
nýstárleg og frumleg efnistök.
Fólk með þroskahömlun vinnur
þættina með fagfólki í sjónvarpsgerð og miðlar þannig fjölbreytileika íslensks samfélags. Dagskrárgerð: Elín Sveinsdóttir.
20.35 Grænlensk híbýli Dönsk
þáttaröð í fjórum hlutum um
íbúðarhús víðs vegar á Grænlandi
og fjölskyldurnar sem þar búa. Í
hverjum þætti kynnumst við nýrri
fjölskyldu og sjáum hvernig hún
býr.
21.05 Á önglinum Finnsk glæpaþáttaröð um fíkniefnalögreglumanninn Oskari sem fær óvænt
heimsókn frá barnsmóður sinni,
Kristu, sem hann hefur ekki séð
í sextán ár. Krista er fyrrverandi
eiturlyfjafíkill og kunnug undirheimum Helsinki og þau komast
að leynilegu samkomulegi um
að hjálpa hvort öðru. Aðalhlutverk: Tommi Eronen, Matleena
Kuusniemi og Jussi Nikkilä. Atriði
í þáttunum eru ekki við hæfi
barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Rauði herinn Heimildarmynd um sovéska íshokkíliðið
Rauða herinn, eða Red Army, sem
er talið eitt af bestu íshokkíliðum sögunnar. Myndin er sögð
frá sjónarhorni fyrirliða liðsins,
Slava Fetisov, og sýnir áhrif kalda
stríðsins á íþróttina og leikmennina sjálfa og hvernig hokkíið
umbreyttist í áróður, sérstaklega
þegar höfuðandstæðingarnir
Sovétríkin og Bandaríkin mættust
á Ólympíuleikunum. Leikstjóri:
Gabe Polsky.
23.45 Haltu mér, slepptu mér
00.35 Dagskrárlok

08.00 Dr. Phil
08.45 The Tonight Show
09.30 The Late Late Show
10.15 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.50 Fam
14.15 The Orville
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 Dr. Phil
18.15 The Tonight Show
19.00 The Late Late Show
19.45 American Housewife
20.10 George Clarke’s Old House,
New Home
21.00 Chicago Med
21.50 The Fix
22.35 Queen of the South
23.20 The Tonight Show
00.05 The Late Late Show
00.50 NCIS
01.35 Proven Innocent
02.20 Get Shorty
03.20 Still Star-Crossed

07.00 The Simpsons
07.25 Friends
07.45 Ellen
08.30 Gilmore Girls
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Mom
10.00 Fresh Off the Boat
10.20 Arrested Developement
10.45 The Last Man on Earth
11.05 God Friended Me
11.45 Bomban
12.35 Nágrannar
13.00 Einfalt með Evu
13.25 Hvar er best að búa?
14.00 Major Crimes
14.45 I Own Australia’s Best
Home
15.35 The Great British Bake Off
16.35 Stelpurnar
17.00 Bold and the Beautiful
17.20 Nágrannar
17.45 Ellen
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag Skemmtilegur
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Sportpakkinn
19.20 Veður
19.25 Víkingalottó
19.30 First Dates
20.20 Women on the Verge
20.50 Veronica Mars
21.40 Divorce
22.10 Wentworth
23.00 You’re the Worst
23.30 L.A.’s Finest
00.20 Animal Kingdom
01.10 Euphoria
02.05 The Sinner
02.50 The Sinner
03.30 The Sinner
04.15 Next of Kin
04.55 Next of Kin

GOLFSTÖÐIN

STÖÐ 2 BÍÓ

08.00 The Northern Trust Útsending frá The Northern Trust á
PGA mótaröðinni.
13.05 Golfing World Skemmtilegur þáttur sem fjallar um allt
sem við kemur golfheiminum.
13.55 The Northern Trust
20.00 Golfing World
20.50 PGA Highlights Hápunktarnir á PGA mótunum.
21.45 BMW Championship Útsending frá lokadegi BMW Championship á PGA mótaröðinni.
23.45 Golfing World

12.30 Swan Princess. Royally
Undercover
13.50 Ghostbusters
15.35 The Wedding Singer
17.15 Swan Princess. Royally
Undercover
18.35 Ghostbusters
20.20 The Wedding Singer
22.00 Kingsman. The Golden
Circle
00.20 Hacksaw Ridge
02.40 CHIPS
04.20 Kingsman. The Golden
Circle

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Meistari Morricone
15.00 Fréttir
15.03 Samtalum heilbrigðisþjónustu
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Tengivagninn
17.00 Fréttir
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp KrakkaRÚV
Hvernig urðu fiskar til?
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar evrópskra útvarpsstöðva
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Hringsól
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Tengivagninn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 3
19.10 Mom
19.35 Schitt’s Creek
20.00 Seinfeld
20.25 Friends
20.50 Two and a Half Men
21.15 The Last Ship
22.00 Westworld
23.00 iZombie
23.45 Grimm
00.30 Mom
00.55 Seinfeld
01.20 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
08.00 Scunthorpe - Derby Útsending frá leik í enska deildabikarnum.
09.40 Salford City - Leeds Útsending frá leik í enska deildabikarnum.
11.20 KR - Þór/KA Útsending frá
leik í undanúrslitum Mjólkurbikars
kvenna.
13.00 Manstu
13.45 ÍA - Breiðablik Útsending frá
leik í Pepsi Max deild karla.
15.25 Scunthorpe - Derby
17.05 Salford City - Leeds
18.45 Liverpool - Chelsea Bein útsending frá UEFA Super Cup.
21.00 NFL Hard Knocks. Oakland
Raiders
21.50 Valur - FH Útsending frá leik
í Pepsi Max deild karla.
23.30 FH - KR Útsending frá leik í
Mjólkurbikar karla.
01.10 NFL Hard Knocks. Oakland
Raiders

STÖÐ 2 SPORT 2
17.40 FH - KR Bein útsending frá
leik í Mjólkurbikar karla.

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
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Best klædd
í vikunni sem leið
Hin glæsilega
Anne Hathaway
frumsýndi
óléttubumbuna,
ungstirnin
flykktust á Teen
Choice Awards
og Julia Moore
og Eva Longoria voru smart
í þætti Andy
Cohen.

Systurnar
Chloe og Halle
Bailey mættu
flottar í stíl á Teen
Choice Awards.

F

ræga fólkið mætti
á Teen Choice
verðlaunahátíðina sem fór fram
á mánudag og var
mikið um dýrðir.
Systurnar Halle og Chloe
Bailey mættu í stíl en sú fyrrnefnda var nýverið ráðin í
hlutverk Litlu hafmeyjunnar
í mynd frá Disney. Söngkonan Camila Cabello var glæsileg en kærasti hennar, Shawn
Mendes, var valinn besti tónlistarmaðurinn á hátíðinni.
Sumrinu er ekki alveg lokið
og fólk enn þá duglegt að
klæða sig í skæra liti. Það
mun ef laust breytast með
haustinu en þangað til er um
að gera að nýta sumarfötin.

Chloë
Grace Moretz
var töffaraleg og
berleggjuð á verðlaunahátíðinni.

Penelope Cruz á frumsýningu nýjustu myndar Pedro
Almodóvar, Pain and Glory.

steingerdur@frettabladid.is

Leikkonan Lucy
Hale var í þessum
flotta, mynstraða
flauelskjól.

Riverdaleleikararnir KJ Apa
og Cole Sprouse voru
djarfari en flestir í fatavali sínu fyrir Teen Choice
Awards. Það er alltaf
gaman að því þegar fólk
tekur sénsa.

Anne
Hathaway
frumsýndi óléttubumbuna í þessum
glæsilega kjól.
NORDICPHOTOS/
GETTY

Litagleðin
var mikil í þessari stuttbuxnadragt
sem Taylor Swift
klæddist síðastliðinn mánudag.

FULLKOMINN DJÚPSVEFN
Með Kally heilsukoddanum
Kally heilsukoddinn er þróaður í samráði við
breska osteópata og svefnráðgjafa og er
byltingarkennd nálgun í svefnlausnum. Búið er
að endurhanna hinn klassíska meðgöngukodda sem barnshafandi konur hafa þekkt í
áraraðir með bómull í hæsta gæðaﬂokki.
Hann tryggir að þú uppliﬁr góðan djúpsvefn
og það þarf varla að taka fram hversu
mikilvægur hann er!

Heldur haus, háls
og hryggjarsúlu
í línu
Aðlagast fullkomlega að
líkama þínum

Dregur úr
spennu í
mjóbaki

Styður við liðamót
og veitir fullkomna
slökun

Kally Sleep hefur í áraraðir sérhæft sig í
byltingarkenndum svefnlausnum sem hjálpa viðskiptavinum að upplifa góðan djúpsvefn. Allar vörur Kally
Sleep eru þróaðar og hannaðar í samráði við færustu
sérfræðinga á sviði svefnráðgjafar og eru einungis
framleiddar úr hágæða efnum fyrir hámarks þægindi.

Kally heilsukoddinn fæst á boxid.is og í verslunum Super 1.
Sleep Innovations, Styled Around You.
www.kallysleep.com
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MJÓLKURBIKAR KARLA

UNDANÚRSLIT
MIÐVIKUDAG 17:40
KAUPTU STAKAN LEIK:

FIMMTUDAG 18:55
KAUPTU STAKAN LEIK:

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

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

MIÐVIKUDAGUR

Atla finnst magnað að fá að taka þátt í þessum degi, sem er oft einn sá mikilvægasti í lífi brúðhjóna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Magnað að fá að vera
partur af þessu
Einn vinsælasti
brúðkaupsplötusnúður Íslands, Atli
Viðar, spilaði í sínu
fyrsta brúðkaupi
fyrir tæpum fimmtán árum. Hann
segir það ómetanlega upplifun að fá
að vera partur af
svo mikilvægum
degi í lífi fólks.

A
Tryggðu þér áskrift

14. ÁGÚST 2019

tli Viðar Þorsteinsson er einn
v i n s æla st i br úð kaupsplötusnúður
l a nd s i n s og va r
meira og minna uppbókaður í allt sumar. Hann byrjaði
að spila fyrir tæpum tuttugu árum.
„Ég byrjaði að plötusnúðast
með félaga mínum á Kofa Tómasar
frænda. Þetta var árið 2001 og þá
mætti ég bara með plötuspilara
frá mömmu, ferðageislaspilara og
lítinn mixer. Þau voru ekki mikið
með alvöru plötusnúða svo við
fengum að leika frekar lausum
hala. Þeir einu sem mættu voru
eiginlega vinir okkar,“ segir Atli
um hvernig það æxlaðist að hann
fór að plötusnúðast.
Hægt og rólega fór þetta að vinda
upp á sig og árið 2005 spilaði hann
í fyrsta sinn í brúðkaupi. Samhliða
því fann Atli að fordómarnir gagnvart popptónlist minnkuðu.

„Svo var ég að taka að mér brúðkaup af og til fram til ársins 2010,
samt ekki jafn mikið og ég geri í
dag. En það var oft verið að leita til
mín með að spila í brúðkaupum,
en á þeim tíma hafði ég sjálfur
smá fordóma fyrir því, þannig var
andinn á þeim tíma. Ég var stressaður yfir að þetta myndi minnka
möguleika mína á að spila á hipsterastöðum eins Kaffibarnum og
Prikinu. Vill Kaffibarinn fá einhvern brúðkaups-DJ?“ segir Atli.
Atli var partur af plötusnúðahópnum Kanil. Þaðan kemur svo
plötusnúðanafnið sem hann notar
í dag, Atli Kanill.
„Kanilhópurinn spilaði mest
house-tónlist og partítónlist. Við
héldum tíu frábær kvöld. Í kjölfarið
fór ég svo að spila miklu meira. Þá
byrjaði fólk mikið að leita til mín
og ég þurfti nánast ekkert að auglýsa. Það var kannski svona 2012
sem ég var orðinn bókaður nánast
allt sumarið.“
Hann segir að þá hafi áhuginn á
popptónlist farið að aukast.
„Þú verður að átta þig á að það
er ekki svo mikill munur á Aphex
Twin og til dæmis Timbaland og
Beyoncé, eða hann er í það minnsta
minni en maður heldur. Þetta byrjar allt í elektróníkinni og lekur svo
yfir í poppið.“
Atli segir hlusta mikið á popptónlist utan vinnu í dag. Hann
fylgist vel með því sem er að gerast
í tónlistinni, hvernig uppbyggingin er, hvaða hljóð eru áberandi
og hvernig músíkin breytist.
„Í sumar voru allar helgar bókaðar í fyrra, sem sagt með árs fyrirvara. Það virðist vera svipað núna.
Svo vinn ég líka mikið með Pink
Iceland, þannig að ég spila oft í
erlendum brúðkaupum. En með
því að fylgjast með tónlistinni
á þann hátt sem ég geri þá á ég
alveg jafn auðvelt með að spila í

ÞAÐ ER SAMA HVAÐA
BRÚÐKAUP ÉG MÆTI Í,
ÞAÐ ER ALLTAF JAFN MAGNAÐ
AÐ FÁ AÐ VERA PARTUR AF
ÞESSU.

erlendum brúðkaupum,“ segir Atli.
Eitt af mörgum skemmtilegum
brúðkaupum sem Atli spilaði í var
fyrir brúðhjón frá Queens.
„Það var mjög gaman. Gestirnir
voru smá svona eins og klippt út
úr mafíósakvikmynd og þau vildu
helst bara hlusta á Frank Sinatra og
Billy Joel. Þannig að ég bara hlóð
niður Best off Billy Joel, því ég gat
ekki verið að spila Piano Man bara
endalaust,“ segir Atli hlæjandi.
Atli segir að sér f innist það
magnaðasta við að spila í brúðkaupum að vera að spila á einum
mikilvægasta degi í líf i brúðhjónanna.
„Fólk er að t aka r isastóra
ákvörðun og bjóða öllu sínu fólki.
Þetta er sá dagur sem þú ert að játa
ást þína fyrir framan heiminn og
svo hefur þetta fólk samband við
mig og spyr hvort ég vilji spila
fyrir það á þessum degi. Þetta var
stór ástæða þess að ég tók þetta
að mér. Mér finnst þessi ábyrgð
og heiður svo mikill. Það er sama
hvaða brúðkaup ég mæti í, það er
alltaf jafn magnað að fá að vera
partur af þessu. Ég tek þátt í öllum
deginum, spila undir fyrsta dansinum og mér finnst bara magnað
að fá vinna við það, það er eiginlega alveg stórkostlegt.“
steingerdur@frettabladid.is

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

Þriðja fasteignaráðstefnan
um kaup á húseign á Spáni
28. og 29. september 2019
HARPA REYKJAVÍK
Opið 11:00 – 18:00

• KYNNINGAR. Öﬂugustu byggingaraðilar á svæðinu kynna verkefni sín.
• EIGNIR Í BYGGINGU . Fáðu upplýsingar um 40 glæsileg verkefni
byggingaraðila á svæði Costa Blanca og Costa Cálida.
• FYRIRLESTRAR. Haldnir verða fyrirlestrar um kaupferlið á Spáni.
• HARPA. Fáðu svör við öllum spurningum á einum og sama staðnum.

Skipulagt aff

Fáðu fría aðgöngumiða á www.fasteignaspaniexpo.com
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14. ágúst 2019 • Tilboð gilda meðan
með birgðir endast • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

AC3EmReð i5 isk

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

mest lesna dagblað landsins.

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

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR
Davíðs
Þorlákssonar

Sumar hinna
leiðinlegu
greina

Þ

að var ekki skynsamlegt
að fresta afgreiðslu þriðja
orkupakkans. Einkum vegna
þess að þá þurfið þið að lesa fleiri
greinar eftir mig og aðra um þetta
drepleiðinlega mál. Ég get ekki
stillt mig um að svara tvennu sem
ég hef séð haldið fram af andstæðingum pakkans: Að stuðningsmenn pakkans tali ekki af einlægni fyrir honum og við ættum að
reyna að taka orkumál úr EES.
Þótt málið snúist aðallega
um að uppfylla skyldur okkar
gagnvart EES og standa vörð um
samning sem hefur bætt lífsgæði
allra landsmanna þá kemur meira
til. Það felast miklir og óvefengjanlegir hagsmunir í því fyrir
Íslendinga að vera áfram hluti
af orkusamstarfi við ESB jafnvel
þótt við ákveðum að tengjast ESB
ekki með sæstreng. Orkupakkarnir hafa tryggt okkur eðlilegan
og heilbrigðan markað með rafmagn, þar sem samkeppni ríkir
í framleiðslu og sölu og strangar
reglur gilda um þá einokun sem
er óhjákvæmilega í flutningi og
dreifingu, neytendum til hagsbóta.
Einnig skiptir miklu máli fyrir
stór íslensk fyrirtæki að tæki sem
þau framleiða og ganga fyrir rafmagni teljist uppfylla EES-kröfur
um orkunýtingu og tæknilega
staðla. Það skiptir t.d. íslensk
fyrirtæki máli sem framleiða
tæki fyrir matvælaiðnað, og eru í
fremstu röð í heiminum og skapa
fjölda starfa hérlendis. Að lokum
má nefna að hin hliðin á orkumálunum er loftslagsmálin. Það
verður að skoða málin í samhengi.
Og þar stöndum við frammi fyrir
áskorunum sem við leysum ekki
ein og er langbest fyrir okkur að
vinna á vettvangi EES.

ENSKI BOLTINN
4.500 kr.

Enski boltinn er farinn að rúlla á Síminn Sport. Fleiri leikir
en áður, UHD-útsendingar ásamt innlendri dagskrárgerð.
Síminn Sport er innifalin í Sjónvarpi Símans Premium,
stök áskrift kostar 4.500 kr. á mánuði. Stöðin er aðgengileg
á öllum dreiﬁkerfum Símans, Sýnar, Hringdu og Nova.
Þú getur meira með Símanum
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Dreifing dreifing@postdreifing.is
Ef blaðið berst ekki 800 1177

