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Glowsticks

Finndu okkur á 

Iceland
Kjúklingabitar
Allar tegundir

1399
Kr. pk.

Boris Johnson, forsætisráðherra Bretlands, missti meirihluta sinn á þinginu í gær eftir að þingmaðurinn Phillip Lee gekk, í bókstaf legri merkingu, yfir til stjórnarandstöðunnar. Stjórn-
málin í Bretlandi eru á suðupunkti og stjórnarandstaðan tryggði sér dagskrárvaldið með atkvæðagreiðslu seint í gærkvöldi. Nánar er fjallað um tíðindin á síðu 6. NORDICPHOTOS/GETTY

VIÐSKIPTI Bankasýslan leggur til 
að fjórðungshlutur verði seldur að 
lágmarki í Íslandsbanka með hluta-
fjárútboði og tvíhliða skráningu á 
markað eða allt að hundrað pró-
senta hlutur með uppboðsleið þar 
sem aðrir bankar og fjárfestinga-
sjóðir myndu gera tilboð í bankann.

Þetta er á meðal þess sem kom 
fram í minnisblaði stofnunarinnar, 
sem heldur utan um eignarhluti rík-
isins í fjármálafyrirtækjum, og var 
nýlega lagt fram á fundi ráðherra-

nefndar um efnahagsmál og endur-
skipulagningu fjármálakerfisins, 
samkvæmt heimildum Markaðar-
ins. Ekkert hefur hins vegar enn 
verið ákveðið af hálfu stjórnvalda 
um hvenær eigi að hefja sölu á hlut í 
Íslandsbanka eða Landsbankanum.

Lilja Alfreðsdóttir, sem situr í ráð-
herranefnd um efnahagsmál, segist 
leggja áherslu á að eigendastefna 
ríkisins frá 2017 verði uppfærð áður 
en ráðist verði í sölu á bönkunum og 
það liggi skýrt fyrir hver hlutur rík-

isins eigi að vera að loknu söluferl-
inu. „Mikilvægt er þetta verði gert 
með opnum og gegnsæjum hætti 
sem verði til þess að búa til traust 
almennings gagnvart ferlinu og í 
garð fjármálakerfisins,“ segir Lilja.  

Sú leið sem Bankasýslan leggur til 
í minnisblaðinu felur í sér tvíhliða 
söluferli á Íslandsbanka. Þannig 
yrði boðað til uppboðsleiðar, sem 
alþjóðleg fjármálastofnun hefði 
umsjón með, þar sem leitað yrði til-
boða í allt að hundrað prósenta hlut 

frá bönkum og fjárfestingasjóðum, 
erlendum og innlendum.

Samhliða því ferli yrði boðað til 
hlutafjárútboðs og skráningar á 
bankanum með það að markmiði 
að selja að lágmarki fjórðungshlut. 
Ef þau tilboð sem myndu berast í 
gegnum uppboðsleiðina væru ekki í 
samræmi við væntingar stjórnvalda, 
meðal annars hvað varðar verð, væri 
í framhaldinu hægt að taka ákvörð-
un um að halda áfram með útboðs-
leiðina. – hae / sjá Markaðinn

Eigendastefnan verði uppfærð fyrir sölu 
Bankasýslan leggur 
til að fjórðungshlutur 
í Íslandsbanka verði 
seldur í útboði eða allt 
að 100 prósenta hlutur  
með uppboðsleið. Lilja 
Alfreðsdóttir segir 
mikilvægt að uppfæra 
eigendastefnu ríkisins.  

LÖGREGLUM ÁL Bjartmar Leós-
son hefur á nokkrum mánuðum 
fundið tugi stolinna reiðhjóla og 
komið þeim í réttar hendur. „Það 
er greinilega faraldur í gangi og ég 
ákvað að gera eitthvað í málunum,“ 
segir Bjartmar. Hefur hann síðan 
fengið viðurnefnið hjólahvíslarinn. 
R e iðhjól a þjó f n -
aður hefur færst 
í aukanna að 
u nd a n f ör nu 
og lögregluna 
grunar að um 
sk ipu lagða 
glæpastarf-
semi sé að 
ræða. 
– bþ / sjá 
síðu 2

Hjólahvíslari í 
sjálfboðastarfi

UTANRÍKISMÁL Miklar öryggisráð-
stafanir hafa verið gerðar vegna 
komu Mikes Pence, varaforseta 
Bandaríkjanna, til Íslands í dag. 
Svæðið í kringum Höfða þar sem 
Pence hittir íslenska ráðamenn 
og hefur verið girt af og götum í 
nágrenninu  lokað.

Í Höfða fundar Pence með Guð-
laugi Þór Þórðarsyni 
ut a n r í k i sr áðher r a 
og hittir borgar-
stjórann í Reykjavík 
og gestgjafa í Höfða. 
Þá á Pence f und 
með bæði forseta 
Íslands og 
forsætis-
ráðherra. 
– sar / sjá 
síðu 4

Ráðstafanir af 
óþekktri gráðu



 

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is

Veður

Norðlæg eða breytileg átt 3-8 m/s 
og víða léttskýjað, en skýjað með 
köflum NA-til. Skúrir á Vestfjörðum 
síðdegis og í kvöld.Hæg vestlæg 
átt og lítilsháttar væta í flestum 
landshlutum á morgun. SJÁ SÍÐU 14

Mótmælt við Ráðhúsið

LÖGREGLUMÁL Í sumar varaði lög-
reglan á höfuðborgarsvæðinu við 
því að reiðhjólaþjófnaður á höfuð-
borgarsvæðinu hefði færst í vöxt. 
Hafa þjófarnir gerst sífellt bíræfnari 
og láta hvorki lása né rammgerðar 
keðjur stöðva sig. Leikur grunur á 
að í mörgum tilvikum sé um skipu-
lagða glæpastarfsemi að ræða.

Einn af þeim sem hafa látið sig 
málið varða er Reykvíkingurinn 
Bjartmar Leósson. Á nokkrum mán-
uðum hefur hann fundið fjölmörg 
hjól fyrir fórnarlömb fingralanga í 
miðbæ höfuðborgarinnar.

„Þetta byrjaði í raun fyrir til-
viljun. Ég er búsettur í miðbænum 
og fyrir nokkrum mánuðum rak 
ég augun í þrjú hjól sem voru læst í 
anddyri Háspennu við Hlemm. Það 
sem vakti athygli mína var að lásinn 
var bara ódýrt skran og það vakti 
grunsemdir mínar,“ segir Bjartmar. 
Hann tók mynd af hjólunum og 
hafði samband við lögreglu og hug-
boð hans reyndist rétt. Hjólunum 
hafði verið stolið og árvekni Bjart-
mars varð til þess að þau komust til 
réttra eigenda.

Segja má að þetta hafi komið 
Bjartmari á bragðið og í kjölfarið 
fór hann að leggja sig fram við að 
hafa upp á hjólum. „Það er greini-
lega faraldur í gangi og ég ákvað 
bara að gera eitthvað í málunum. 
Þetta snýst ekki um annað en að 
hafa augun opin og koma upplýs-
ingunum áfram.“

Hafa meðlimir Facebook-hópsins 

Hjóladót Tapað, fundið eða stolið 
notið góðs af vinnu Bjartmars og 
áætlar hann að hann hafi á þessum 
stutta tíma fundið um 15 hjól eða 
aðstoðað eigendur þeirra við að 
hafa upp á þeim. Í þeim hópi var 
einmitt blaðamaður Fréttablaðsins 
sem naut liðsinnis Bjartmars við að 
hafa upp á stolnu hjóli sonar síns. 
Hefur Bjartmar síðan gengið undir 
nafninu „Hjólhestahvíslarinn“ á rit-
stjórn blaðsins.

Bjartmar segir að upplifun sín 
sé sú að í einfaldri mynd skiptist 
þjófnaðirnir í tvo flokka. „Flestum 
hjólunum sem ég hef fundið hafa 
einstaklingar í neyslu stolið og 
freistað þess að selja þau fyrir lágt 
verð til þess að fjármagna neyslu 
sína. En ég hef einnig frétt af erlend-
um hópum sem eru skipulagðari 
og koma stolnum hjólum beint úr 
landi,“ segir Bjartmar. Hann tekur 
undir varnaðarorð lögreglunnar 
um að lásar stöðvi ekki þjófnað. „Þú 
getur allt eins notað lakkrísreimar 
eins og þessa hefðbundnu krullu-
lása sem fólk er að nota,“ segir hann.

Að hans sögn eru nokkrir staðir 
líklegri en aðrir þegar kemur að því 
að hafa upp á stolnum hjólum. „Ég 
er með nokkra staði sem eru líklegri 
en aðrir og geri mér reglulega ferð 
þar fram hjá. Oftar en ekki sé ég ein-
hver hjól í reiðileysi sem ég reyni þá 
að finna eigendurna að. Samfélags-
miðlarnir gera manni auðvelt fyrir,“ 
segir Bjartmar, sem er hvergi nærri 
hættur í þessari samfélagsþjónustu 
sinni. bjornth@frettabladid.is

Leitar uppi stolin hjól

Það er greinilega 

faraldur í gangi og 

ég ákvað bara að gera 

eitthvað í málunum.

Bjartmar Leósson, 
hjólahvíslari  
í Reykjavík

Á nokkrum mánuðum 
hefur Bjartmar Leós-
son fundið á annan tug 
stolinna hjóla og stuðl-
að að því að koma þeim 
í réttar hendur. Hann 
segist telja að faraldur 
sé í gangi og að allir geti 
lagt hönd á plóg til að 
uppræta glæpina með 
því að hafa augun opin.

Andri Már Sigurðsson endurheimti hjólið sitt í gær með aðstoð Bjartmars 
sem má með sanni segja að sé hjólahvíslari Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

KJARAMÁL Charlotta Oddsdóttir, 
formaður Dýralæknafélags Íslands, 
segir að núverandi starfsumhverfi 
þeirra sem sinna dreif býlum svæð-
um sé óviðunandi og samningar 
úreltir. 

Eru þetta svæði á borð við Ísa-
fjörð, Dalabyggð, Húsavík og Egils-
staði.

Charlotta segir að dýralækna-
skortur sé í landinu og samningar 
séu ekki nægilega háir til að halda 
fólki á þessum svæðum. „Þetta eru 
verktakagreiðslur og dýralæknar 
eru að fá rúmlega 400 þúsund 
krónur í laun. Samt eru þeir á 
vakt allan sólarhringinn, allt árið 
um kring og þurfa sjálfir að finna 
af leysingar.“

Kristján Þór Júlíusson, sjávar-
útvegs- og landbúnaðarráðherra, 
hefur skipað hóp til þess að leggja 
til breytingar á kerfinu en Char-
lotta óttast að það takist ekki áður 
en samningar renna út í lok októ-
ber. Þegar er búið að bjóða dýra-
læknum óbreytta samninga en 
óvíst hvort þeir taki þeim. Þá gæti 
orðið dýralæknalaust á þessum 
svæðum.

„Það er skelfileg tilhugsun,“ segir 
Charlotta. „Þá verður mjög langt 
fyrir bændur að sækja þjónustu, 
eða ekki hægt. Tilkostnaður verður 
meiri og samgöngur eru oft óviss-
ar.“ – khg

Gæti orðið 
dýralæknalaust 
í dreifbýli

Þetta eru verktaka-

greiðslur og dýra-

læknar eru að fá rúmlega 

400 þúsund krónur í laun.

Charlotta Odds-
dóttir, formaður 
Dýralæknafélags 
Íslands

SLYS Kafari lést í slysi við hvera-
strýturnar í Eyjafirði í gær. Kom 
þetta fram í tilkynningu lögreglu.

Landhelgisgæslan var kölluð út 
klukkan 14 eftir að tilkynning um 
slysið barst. Varðskipið Týr var 
skammt frá slysstað og léttbátur 
sendur á staðinn. Þyrla Landhelgis-
gæslunnar var einnig kölluð út en 
síðar afturkölluð.

Kafarinn var í kjölfarið f luttur á 
sjúkrahúsið á Akureyri og þar var 
hann úrskurðaður látinn. – ilk

Kafari lést í slysi 
í Eyjafirði í gær

Varðskipið Týr var nálægt slysstað. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Húsnæðisvanda heimilislausra var mótmælt við Ráðhús Reykjavíkur í gær. Mótmælin, sem fram fóru klukkan 15 og voru þögul, voru á vegum 
minningarsjóðsins Öruggs skjóls. Að sögn stofnanda sjóðsins sofa yfir 200 manns á götum borgarinnar hverja nótt.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Höfði girtur af
Anton Brink, ljósmyndari Fréttablaðsins, fylgdist 
með starfsmönnum Reykjavíkurborgar girða 
Höfða af vegna fundar íslenskra ráðamanna með 
Mike Pence, varaforseta Bandaríkjanna. Pence 
hittir forseta Íslands, utanríkisráðherra og borgar-
stjórann í Reykjavík sem er gestgjafi í Höfða. 
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Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

1 Sláandi afleiðingar hrekks í 
Vogaskóla Kolbeinn Lárus tví-

brotnaði á handlegg eftir að búið 
var að eiga við hjólið hans.

2 Netheimar loga vegna nýrrar 
klippingar Harry Styles Aðdá-

endur eru gjörsamlega að missa 
sig yfir nýrri klippingu Harry Styles 
sem hefur ekki vakið mikla lukku 
til þessa.

3 Köfunarslys í Eyjafirði 
Þyrla Landhelgisgæslunnar 

var kölluð út en varðskipið Týr 
reyndist skammt frá slysstað og 
kom til aðstoðar.

4 Catalina missti allt sitt þegar 
Geymslur brunnu Miðbaugs-

maddaman Catalina Ncogo krefst 
skaðabóta úr hendi Geymslna 
eftir stórbrunann í apríl í fyrra. 
Hún fer fram á átján milljónir 
króna.

5 Sauð upp úr í Eyjum: Brot á 
siðareglum og samskiptum 

slitið Óformlegum samskiptum 
meiri- og minnihluta bæjar-
stjórnar Vestmannaeyja var slitið 
á síðasta bæjarstjórnarfundi.

Miklar öryggisráðstafanir verða við Höfða í dag þar sem varaforseti Bandaríkjanna fundar með íslenskum ráðamönnum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

UTANRÍKISMÁL Gríðarlegur við-
búnaður er vegna opinberrar heim-
sóknar Mikes Pence, varaforseta 
Bandaríkjanna, til landsins í dag. 
Pence lendir á Íslandi um hádegi 
en nokkur hundruð bandarískir 
starfsmenn ráðherrans auk leyni-
þjónustumanna eru á landinu 
vegna heimsóknarinnar. Pence 
kemur hingað beint frá Írlandi 
þar sem hann átti fundi með þar-
lendum ráðamönnum.

Mun Pence funda með Guðlaugi 

Fundað í rammgirtum Höfða
Mike Pence, varaforseti Bandaríkjanna, hittir forseta Íslands, utanríkisráðherra og borgarstjóra í Höfða í 
dag. Viðbúnaður er gríðarlegur vegna fundarins og verður götum í kringum fundarstaðinn lokað í dag.

Þór Þórðarsyni utanríkisráðherra 
í Höfða og munu þeir ræða við-
skiptamál en einnig öryggis- og 
varnarmál. Auk fundar með utan-
ríkisráðherra mun Pence einnig 
hitta Dag B. Eggertsson borgar-
stjóra í Höfða. Miklar öryggisráð-
stafanir hafa verið gerðar í kring-
um Höfða vegna fundarhaldanna 
og verður Borgartúni og mögulega 
f leiri götum lokað um tíma.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins hittir Pence Guðna Th. 
Jóhannesson, forseta Íslands, 
klukkan tvö í dag, áður en við-
skiptaþing ráðherranna hefst 
klukkan 14.30. Til stóð að Pence 
snæddi hádegisverð með forset-
anum á Bessastöðum en samkvæmt 
heimildum Fréttablaðsins vannst 
ekki tími til að undirbúa fundinn 
nægilega í forsetabústaðnum og 
mun fundurinn mun því hafa verið 
f luttur og verður annaðhvort í 
bandaríska sendiráðinu eða í Höfða 
þar sem öryggisgæsla er gríðarleg. 

Eins og áður hefur komið fram 
mun Pence hitta Katrínu Jakobs-
dóttur forsætisráðherra í húsnæði 
Landhelgisgæslunnar á Keflavíkur-
f lugvelli í kvöld. Katrín verður þá 
nýkomin af þingi Norrænu verka-
lýðshrey f ingarinnar sem hún 
ávarpaði.

Boðað hefur verið til baráttu-
fundar gegn Pence á Austurvelli 
klukkan 17.30. í dag og þar hyggj-
ast ýmis samtök koma saman til 
að mótmæla stefnu Trump-stjórn-
arinnar. Er yfirskrift fundarins: 
„Partý gegn Pence: stöndum með 
friði, frelsi og grænni framtíð“.
sighvatur@frettabladid.is

Umdeildur og sagður úr takti við nútímann

36 ár eru liðin síðan varaforseti 
Bandaríkjanna sótti Ísland síðast 
heim. Sá fulltrúi Bandaríkja-
stjórnar sem senn stígur fæti á 
íslenska grund er þó einn sá allra 
umdeildasti sem gegnt hefur 
embættinu. Helgast það ekki síst 
því að Pence er kristinn íhalds-
maður fram í fingurgóma og er á 
öndverðum meiði við þá bylgju 
frjálslyndis sem hefur einkennt 
vestræn samfélög undanfarna 
áratugi. Þannig er hann harður 
andstæðingur fóstureyðinga, 
trúir ekki á loftslagsbreytingar og 
hefur verið sakaður um að hafa 
ítrekað lagt stein í götu réttinda-
baráttu samkynhneigðra.

Eftir farsælan útvarpsferil 
komst Pence á þing árið 2001 
og tólf árum síðar vann hann 
nauman sigur í ríkisstjórakosn-
ingum í heimafylki sínu, Indiana. 
Ein umdeildasta lagasetningin 
sem hann stóð fyrir í því emb-
ætti voru lög um endurreisn 
trúfrelsis. Lögin veittu einstakl-
ingum og fyrirtækjum rétt til að 
nota trú sína sem vörn í dóms-
málum. Nokkrir veitingamenn 
nýttu lögin til að synja samkyn-
hneigðum pörum um þjónustu 
á þeim grundvelli að kynhneigð 
þeirra stríddi gegn trú veitinga-
mannanna. 

Pence virðist afar hreykinn af 
skoðunum sínum og í viðtali við 
New York Times árið 2016 kvaðst 
hann stoltur af því að vera úr 

takti við nútímann hverju sinni.
Það benti þó fátt til þess að 

Pence myndi feta þá braut í 
æsku. Á táningsárum sínum vann 
hann sem sjálfboðaliði fyrir 
Demókrata og voru John F. Ken-
nedy og Martin Luther King hans 
helstu fyrirmyndir.

Á háskólaárunum, um-
turnaðist pólitísk sýn Pence og 
hann færði sig yfir á hægri væng 
stjórnmálanna. Hefur hann nefnt 
Ronald Reagan sem sinn helsta 
áhrifavald. Hann kynntist eigin-
konu sinni, hinni fráskildu Karen, 
á þessum árum og saman gengu 
þau evangelísku kirkjunni á hönd 
í óþökk móður Mikes.

Karen stendur eins og klettur 
á bak við eiginmann sinn og það 
vakti athygli árið 2002 þegar 
Pence sagðist aldrei snæða einn 
með annarri konu en eiginkonu 
sinni. Þá færi 
hann ekki á 
samkomur 
þar sem 
áfengi er 
haft um 
hönd án 
konu sinnar. 
– bt 

LANDBÚNAÐUR Skógræktarfélag 
Íslands leggur til að koma á vörslu-
skyldu búfjár og banni við lausa-
göngu sauðfjár í öllum þjóðgörðum. 
Félagið hefur lengi barist fyrir því 
að sauðfé fari af illa förnu landi á 
hálendi landsins.

Á síðasta aðalfundi Skógrækt-
arfélagsins var þessi ályktun sam-
þykkt. Brynjólfur Jónsson fram-
kvæmdastjóri segir mikilvægt að 

sauðfé sé haldið innan girðinga á 
vel grónu landi.

„Lausaganga búfjár innan þjóð-
garða stingur í stúf við aðrar áætl-
anir ríkisstjórnarinnar um lofts-
lagsmál og ef menn ætla að byrja 
einhvers staðar þá væru þjóðgarðar 
landsins ágætis byrjun,“ segir Brynj-
ólfur.

Ein ástæðan fyrir ályktuninni er 
að skógarbændur þurfa sjálfir að 

girða land sitt til að verjast ágangi 
búfénaðar sauðf járbænda. „Að 
okkar mati er ábyrgðinni varpað 
yfir á aðra en eigendur dýranna. 
Skógarbændur þurfa að fara í ærinn 
kostnað til að verja sig frá sauðfé 
annarra. Það þarf svo að viðhalda 
þessu og það er mikill kostnaður 
sem fylgir þessu,“ bætir Brynjólfur 
við. Nánar um málið á frettabla-
did. is. – sa

Skógræktarfélagið vill takmarka lausagöngu búfjár
Lausaganga búfjár 

innan þjóðgarða 

stingur í stúf við aðrar 

áætlanir ríkisstjórnarinnar 

um loftslagsmál.

Brynjólfur Jónsson, framkvæmda-
stjóri Skógræktarfélags Íslands

HEILBRIGÐISMÁL Þrjú tilfelli af mal-
aríu greindust hér á landi á síðasta 
ári, samkvæmt farsóttarskýrslu 
Landlæknis. Öll tilvikin greindust 
hjá einstaklingum af erlendum upp-
runa en árið 2017 greindist einn 
Íslendingur og tveir útlendingar.

Í skýrslunni segir að þó malaría 
geti ekki breiðst út hér á landi sé 
mikilvægt að vita af sjúkdómstil-
fellum vegna sýkinga erlendis svo 
hægt sé að fylgjast með áhrifum 
malaríuforvarna. Einnig að f lestir 
sýkist eftir dvöl sunnan Sahara. - khg

Þrjár greiningar 
malaríu í fyrra

Malaría berst með moskítóflugum. 
NORDICPHOTOS/GETTY
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ÞÝSK HÖNNUN · EINSTÖK GÆÐI

EINU STÓLARNIR MEÐ

FAGAÐILAR MÆLA 
MEÐ WAGNER

Elís Þór Rafnsson
sjúkraþjálfari

360º
VELTITÆKNI

119.900 kr.SÉRSTAKT TILBOÐSVERÐ

SKRIFSTOFUHÚSGÖGN 

Bakverkir 
horfnir 
eftir viku!

„Ég hef unnið sem grafískur 
hönnuður, barnabókahöfundur
og teiknari í nærri 30 ár. Eins 
og gefur að skilja er ekki mikil
hreyfing við svona störf og ég sit
nánast allan daginn við mína iðju.
Það er auðvitað dauði og djöfull
fyrir krónískt bakveikann mann.
Í tugi ára hafði morgunrútína
mín verið að liðka um klemmdu
taugina í mjóbakinu, koma mér
úr vinkilstöðu í lóðrétta. Sem sagt
óþolandi og viðvarandi ástand sem 
var nóg til að æra óstöðugann.
   
Síðan kynntist ég Wagner
stólunum með 360 gráðu
Dondola veltitækninni. Málið er
að ef þér tekst að
halda hryggsúlunni 
á stöðugri hreyfingu
þá á hún síður með
að stífna eða festast.
Vinnuveitandi minn 
fjárfesti í Ergomatic 
100-3, og viti menn,
eftir eina viku voru öll
mín bakvandamál algjörlega horfin!
Það hljómar eins og lygasaga 
en mér hefur aldrei liðið betur í 
bakinu.“

Ólafur Gunnar Guðlaugsson



VIÐSKIPTI Kínversk stjórnvöld hafa 
lagt fram kvörtun hjá Alþjóðavið-
skiptamálastofnuninni (WTO) 
vegna framferðis Bandaríkja-
manna. Þetta staðfestu fulltrúar 
kínverska viðskiptaráðuneytisins 
í gær.

Bandaríkjamenn hófu síðastlið-
inn sunnudag að leggja 15 prósenta 
toll á fjölda kínverskra vara. Kín-
verjar brugðust við því með nýjum 
álögum á innflutning á bandarískri 
hráolíu.

Samkvæmt heimildum Reuters-
fréttastofunnar hafa tollar Banda-
ríkjamanna áhrif á innflutning sem 
nemur um 300 milljörðum dollara. 
Ekki fengust frekari upplýsingar um 
kæruna til WTO en Kínverjar telja 
aðgerðir Bandaríkjamanna í and-
stöðu við samkomulag sem þjóð-
irnar náðu í Osaka.

Bandar ísk stjór nvöld seg ja 
aðgerðirnar hins vegar viðbrögð við 
þjófnaði Kínverja á hugverkum sem 
samningar WTO nái ekki yfir. – sar

Kínverjar kæra 
Bandaríkin til 
WTO vegna tolla 

Xi Jinping, aðalritari og leiðtogi 
Kína. NORDICPHOTOS/GETTY

FR AK K L AND Listaverki huldu-
mannsins Banksy var stolið aðfara-
nótt mánudags í París. Verkið var 
aftan á stóru umferðarskilti nærri 
Pompidou-torgi í miðborginni. 
Sýndi það vígalega rottu með klút 
fyrir kjaftinum halda á hníf. Lög-
regla borgarinnar rannsakar nú 
þjófnaðinn.

Þar sem Banksy fer huldu höfði 
er oft óljóst hvaða verk tilheyra 
honum. Parísarrottan er hins vegar 
óumdeild þar sem hann hefur sjálf-
ur auglýst hana á samfélagsmiðlum. 
Er hún vísun í stúdentaóeirðirnar í 
borginni árið 1968.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
verkum Banksy er stolið í París. Í 
janúar skáru óprúttnir aðilar með 
slípirokk verk til minningar um 
Bataclan-árásirnar af eldvarnar-
hurð tónleikahallarinnar. – khg

Parísarrottu 
Banksy stolið

Parísarrottan við Pompidou-torg. 
NORDICPHOTOS/GETTY.

SAMFÉLAG  Einelti í grunnskólum 
hefur aukist á síðustu árum eftir 
að hafa farið minnkandi á hrunár-
unum. Þetta er meðal niðurstaðna 
eineltisrannsókna í grunnskólum 
á Íslandi sem fylgja Olweusar-
áætluninni.

„Svo virðist við fyrstu sýn að 
þegar uppsveifan í efnahagslífinu 
kom aftur þá fari einelti upp á við,“ 
segir Þorlákur Helgi Helgason, 
framkvæmdastjóri Olweusar áætl-
unarinnar á Íslandi. Hann segir 
erfitt að meta þróunina nákvæm-
lega nema byggja niðurstöður á 
sama hópi skóla yfir lengra tímabil. 
Skólarnir fylgist hver um sig með 
og bregst við í samræmi við mat 
nemenda á stöðu sinni. Í sumum 
skólum mælist ávallt lítið einelti. 
„Það er vitað hvað þarf að vera til 
staðar í skólunum eigi að ná tökum 
á ástandinu. Starfsfólk þarf að vera 
stöðugt á vaktinni,“ segir Þorlákur.

Einelti í 5. til 10. bekk mælist 
nú 6,2 prósent að meðaltali í 
grunnskólum á Íslandi sem fylgja 
Olweusar-áætluninni. Þessi tala 
var farin niður í 4,8 prósent árið 
2012, sem var 7,6 prósent haustið 
2007. Einelti í skólum í Reykjavík 
mælist nú 5,5% prósent, talan var 
komin niður í 4,6 prósent árið 2012 
en var 6,9 prósent árið 2007.

Alls hafa 103 grunnskólar tekið 
með einhverjum hætti þátt í 
Olweusaráætluninni frá upphafi, 
haustið 2002. Síðastliðið skólaár 
var víðtæk eineltiskönnun lögð 
fyrir 6.400 nemendur. Nemendur í 
4. til 10. bekk taka eineltiskönnun 
árlega, um er að ræða ítarlegan 
spurningalista þar sem meðal ann-
ars er spurt hvort þeir leggi aðra í 
einelti, hafi orðið vitni að slíku eða 
hafi orðið fyrir því. „Það væri rétt-
ar að tala um rannsókn fremur en 
könnun, þar sem við speglum mjög 
áhrifamikla þætti sem varpa ljósi 
á stöðu nemenda. Niðurstöðurnar 
hverju sinni kalla síðan á viðbrögð 
skólans og skólasamfélagsins alls,“ 
segir Þorlákur. Frá 2002 hefur ein-
eltiskönnunin verið lögð fyrir 

meira en 160 þúsund nemendur.
„Einelti í grunnskólum mældist 

almennt meira fyrir hrun. Það fór 
síðan minnkandi, en fer nú aftur 
heldur vaxandi. Þetta er samt ekki 
bein lína upp,“ segir Þorlákur. 
Fleira spilar þó inn í en einfaldlega 
staðan í efnahagsmálum. „Þegar 
þjóðin sigldi inn í kreppu þá voru 
skólarnir mjög meðvitaðir um að 
einelti gæti aukist. Starfsfólk var 
sérstaklega á varðbergi,“ segir Þor-
lákur.

Sigríður Lára Haraldsdóttir, for-
maður fagráðs eineltismála hjá 
Menntamálastofnun, segir erfitt 
að segja til um hvort einelti sé 

almennt að aukast. Fagráðið sér 
aðeins um erfiðustu málin, sem 
ekki hefur tekist að leysa þrátt fyrir 
ítrekaðar tilraunir innan skóla eða 
á vettvangi sveitarfélaga. Tilvísanir 
til fagráðsins eru tiltölulega fáar 
árlega, en Sigríður Lára vill ekki 
útiloka að málum sem rata ekki inn 
á borð til fagráðsins hafi fjölgað.

„Við merkjum alltaf aukningu 
í fyrirspurnum í byrjun og enda 
skólaárs, en við erum ekki að 
finna neina aukningu í tilvísunum 
til okkar á milli ára,“ segir Sigríður 
Lára. „Það er því miður of mikið af 
eineltismálum, eitt mál er einu of 
mikið.“ arib@frettabladid.is

Einelti í skólum að aukast á ný
Einelti í grunnskólum hefur aukist á síðustu árum eftir að hafa minnkað á árunum eftir hrun. Fram-
kvæmdastjóri Olweusaráætlunarinnar segir að fylgni virðist mælast við efnahagsástandið í landinu.

Einelti í grunnskólum fór minnkandi eftir hrun, en fer nú aftur vaxandi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Einelti í grunn-

skólum mældist 

almennt meira fyrir hrun, 

það fór síðan minnkandi, en 

fer nú aftur vaxandi. Þetta 

er samt ekki bein lína upp.

Þorlákur Helgason, 
framkvæmdastjóri 
Olweusarverk-
efnisins

STJÓRNSÝSLA Engar greiðslur fóru 
á milli Landspítalans og Orku nátt-
úrunnar (ON) við uppsetningu á 
hleðslustöðvum fyrir raf bíla við 
Landspítalann á Hringbraut, Foss-
vogi, við Landakot og Klepp.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá í 
gær hefur Ísorka kært ON til Sam-
keppniseftirlitsins. Er ON gefið að 
sök að nota markaðsráðandi stöðu 
sína á raforkumarkaði til að koma 
sér í einokunarstöðu á miðlun raf-

magns til raf bíla. Þessu hafna for-
svarsmenn ON.

Árið 2017 hafnaði Landspítalinn 
tilboðum samkeppnisaðila ON um 
uppsetningu hleðslustöðva við 
starfsstöðvar vegna kostnaðar. Í 
kjölfarið hafði ON samband við 
spítalann um fimm ára tilrauna-
verkefni þar sem ON myndi greiða 
allan kostnað við uppsetningu 
stöðvanna. Það eina sem Land-
spítalinn þurfti að tryggja voru rör 

fyrir leiðslur frá rafmagnskassa að 
hleðslustöðvunum.

Í áætlun var gert ráð fyrir að 
framkvæmdirnar myndu kosta 
ON 4,9 milljónir króna með virðis-
aukaskatti. Alls er um að ræða 12 
stæði og bíleigendur þurfa að vera 
með lykil eða app frá ON.

Hvorki Landspítalinn né ON 
vildu opinbera samninginn, sem 
var undirritaður í apríl í fyrra, en í 
niðurstöðu úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál frá því í desember 
segir að um sé að ræða tvo opin-
bera aðila þar sem verið sé að ráð-
stafa opinberum fjármunum, því 
þurfi að opinbera hann. 

Orka náttúrunnar neitar að 
opinbera hversu mikið hleðslu-
stöðvarnar hafa kostað f yrir-
tækið en í svari fyrirtækisins við 
fyrirspurn Fréttablaðsins segir að 
rekstur hleðslustöðvanna sé bund-
inn trúnaði.  – ab

Landspítalinn þurfti ekki að borga fyrir hleðslustöðvarnar

Hleðslustöð ON. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BRETLAND Boris Johnson, forsætis-
ráðherra Bretlands, missti meiri-
hluta sinn á þinginu í gær. Ekki 
mátti mikið út af bera þar sem 
stjórn Íhaldsf lokksins og Lýðræð-
islega sambandsf lokksins hafði 
eins manns meirihluta. Hann féll 
þegar þingmaðurinn Phillip Lee 
gekk, í bókstaf legri merkingu, yfir 
þinggólfið til stjórnarandstöðunn-
ar á meðan Johnson hélt ræðu. Tók 
hann sér sæti við hlið Jo Swinson, 
leiðtoga Frjálslyndra demókrata.

„Flokkurinn sem ég gekk í árið 
1992 er ekki f lokkurinn sem ég 
yfirgef nú,“ sagði Lee. Sagði hann 
f lokkinn smitaðan af popúlisma 
og þjóðernishyggju.

Í kjölfarið veitti John Bercrow 
þingforseti leyfi fyrir snörpum 
umræðum um löggjöf til að koma 

í veg fyrir að Bretland yfirgefi 
Evrópusambandið án samnings. 
Var samþykkt klukkan 22 að 
stjórnarandstaðan fengi dagskrár-
vald í þinginu. Verður þá Johnson 
skikkaður til þess að sækja um 
frekari útgöngufrest til Brussel. 
Fresturinn er 31. október en yrði 
þá 31. janúar.

Johnson hefur áður sagt að Bret-
land muni yfirgefa Evrópusam-
bandið þann 31. október, sama 
hvað, og að það sé tilgangslaust að 
betla um frekari frest í Brussel. Það 
myndi hann aldrei gera og hefur 
hótað að boða til kosninga, verði 
vilja hans ekki fylgt. Þær kosn-
ingar yrðu þá haldnar 14. október. 
Jeremy Corbyn, formaður Verka-
mannaf lokksins, segist ekki óttast 
kosningar. – khg

Meirihlutinn fallinn í Bretlandi

Neyðarfundur var haldinn í breska þinginu í gær. NORDICPHOTOS/GETTY.
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Mikið er um dýrðir á tískuvikunni sem haldin er um þessar mundir í Ástralíu. Á myndinni má 
sjá fyrirsætur sem staddar eru baksviðs á sýningu sem fram fór í ráðhúsinu í Melbourne í gær. 

Emmanuel Macron Frakklandsforseti býður Denis Sassou Nguesso, forseta Kongó, velkominn 
á fundi þeirra í forsetahöllinni í Frakklandi. Kongólski forsetinn er í opinberri heimsókn í París. 

Kínverskur 
verkamaður 
smíðar stál-
felgur á verk-
stæði í bænum 
Tianmushan í 
Kína á mánu-
daginn. NORDIC-
PHOTOS/GETTY

Ballerínan Iso-
belle Dashwood 
komst í úrslit í 
ballettkeppn-
inni Telstra 
sem haldin var 
í Melbourne í 
Ástralíu í gær. 

Útför Don 
Giulio Ramiccia, 
sem þjónaði við 
kirkju heilagrar 
Agötu í Traste-
vere á Ítalíu, 
fór fram í Róm 
í gær. Fjöldi 
mikilsmetinna 
einstaklinga 
innan ítölsku 
kirkjunnar var 
við útförina. 
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Honda Jazz Trend

Nýskráður 5/2017, ekinn 26 þús.
km., bensín, sjálfskiptur. Ásett verð 

2.090.000

Tilboð kr. 1.790.000
Afborgun krónur 22.789 á mánuði*

Honda Civic Station Lifestyle

Nýskráður 3/2017, ekinn 26 þús.km.,
dísel, beinskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 2.890.000
Afborgun krónur 36.696 á mánuði*

Honda Civic Sedan

Nýskráður 10/2017, ekinn 13 þús.km.,
bensín, beinskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 2.990.000

Sértilboð kr. 2.490.000
Afborgun krónur 31.639 á mánuði*

Honda Civic Comfort

Nýskráður 5/2018, ekinn 13 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 2.890.000
Afborgun krónur 36.696 á mánuði*

Honda CR-V Elegance Navi

Nýskráður 5/2017, ekinn 69 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 3.790.000
Afborgun krónur 48.075 á mánuði*

Peugeot 5008 Style 7 manna

Nýskráður 6/2016, ekinn 68 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur. 

Verð kr. 2.390.000
Afborgun krónur 30.375 á mánuði*

Honda Civic Elegance

Nýskráður 3/2018, ekinn 10 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.190.000
Afborgun krónur 40.489 á mánuði*

Honda CR-V Elegance Navi dísil

Nýskráður 4/2017, ekinn 62 þús.km., dísel,
sjálfskiptur 9 gírar. Er í verk-

smiðjuábyrgð.

Verð kr. 3.790.000
Afborgun krónur 48.075 á mánuði*

Peugeot 108 Active

Nýskráður 6/2016, ekinn 60 þús.km.,
bensín, beinskiptur.

Tilboð kr. 850.000
Allt að 100% fjármögnun í boði

Peugeot Partner Tepee Outdoor

Nýskráður 8/2016, ekinn 44 þús.km.,
dísel, beinskiptur.

Verð kr. 1.990.000
Afborgun krónur 25.318 á mánuði*

Honda HR-V Comfort

Nýskráður 11/2016, ekinn 86 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 2.390.000
Afborgun krónur 30.375 á mánuði*

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga

milli kl. 10:00 og 18:00

Laugardaga
milli kl. 12:00 og 16:00

Opið allan sólarhringinn
á notadir.bernhard.is

LÍTIÐ EKNIR OG VIRKILEGA VEL 

MEÐ FARNIR BÍLALEIGUBÍLAR

SÖLUMENN OKKAR ERU Í SAMNINGSSTUÐI
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Honda Civic Station

Nýskráður 8/2016, ekinn 35 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Er í verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 2.390.000

Sértilboð kr. 1.990.000
Afborgun krónur 25.318 á mánuði*
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Eftirtekja 

þeirra sem 

harðast 

börðust gegn 

orkupakk-

anum er 

broslega rýr. 

Þrátt fyrir 

linnulausa 

baráttu 

fornfrægs 

dagblaðs, 

útvarps-

stöðvar og 

fjölda vef-

setra situr 

lítið eftir.

 

Talað er um 

að það taki 

21 dag að 

breyta 

venjum 

sínum. Hvet 

ég því alla til 

að taka þátt í 

átakinu með 

því að setja 

sér markmið 

við hæfi í 

mánuðinum.

Davíð 
Stefánsson
david@frettabladid.is

Ánægjulegt er að segja frá því að nú í þriðja 
skipti fer árvekniátakið Plastlaus septem-
ber af stað. Á þessum tveimur árum síðan 

átakið fór fyrst af stað hefur mikið vatn runnið 
til sjávar. Tölur frá Sorpu sýna að plast skili sér 
betur til endurvinnslu og hlutfall þess fer minnk-
andi í almennu heimilissorpi.

Aðgengi og úrval af plastlausum vörum 
hefur stóraukist og nú má finna í almennum 
matvöruverslunum plastminni og plastlausar 
vörur. Þegar farið er í matvörubúð má sjá að 
framleiðendur eru farnir að leita leiða til þess 
að minnka pakkningar sínar. Sem dæmi má 
nefna pakkningar af kjöti þar sem leitast er við 
að minnka plastið og byrjað að nota pappa með. 
Á þessar pakkningar eru komnar leiðbeiningar 
um hvernig þær skal f lokka, til þess að einfalda 
neytandanum lífið.

Einnig er hægt kaupa bambustannbursta og 
bambuseyrnapinna í helstu matvörubúðum. 
Þetta sýnir að það er eftirspurn eftir plastminni 
vörum og að einstaklingar hafa áhrif þegar þeir 
velja vörur. 

Plastlaus september snýst um það að minnka 
neyslu, velja fjölnota umbúðir fram yfir einnota. 
Átakið snýst ekki um að vera fullkomlega plast-
laus í september heldur að finna sér markmið 
í mánuðinum til að minnka neyslu á einnota 
plastumbúðum.

Talað er um að það taki 21 dag að breyta 
venjum sínum. Hvet ég því alla til að taka þátt í 
átakinu með því að setja sér markmið við hæfi í 
mánuðinum. Því margar litlar breytingar verða 
að einni stóri og getum við öll haft áhrif. Höfum 
jákvæðnina að leiðarljósi í breyttum neyslu-
venjum og hrósum hvert öðru fyrir það sem er 
vel gert.

Hægt er að kynna sér átakið nánar á vefsíð-
unni plastlausseptember.is.

Plastlaus september

Heiður Magný 
Herbertsdóttir
formaður sam-
takanna Plast-
laus september

EKKERT
BRUDL

Bónus súpur
Allar tegundir 1-1,2kg

Bónus súpur

Bónus súpurnar
Þarf aðeins að hita

kr./stk1.598

Hærri eða lægri skattar?
Í fyrradag var samþykkt á 
Alþingi mál sem féll nokkuð í 
skuggann af afgreiðslu 3. orku-
pakkans. Samþykkt var að frá og 
með áramótum munu listamenn 
greiða fjármagnstekjuskatt af 
höfundarréttargreiðslum í stað 
tekjuskatts. Áhugavert var að sjá 
fulltrúa listamanna taka þátt í 
umræðunni og afgreiðslu máls-
ins. Spyrja má hvort Guðmundur 
Andri Thorsson hafi verið van-
hæfur við afgreiðslu málsins sem 
hann fagnaði sérstaklega. Varla 
hefur hann svo aflað sér vin-
sælda meðal annarra listamanna 
þegar hann kallaði eftir hækkun 
fjármagnstekjuskatts.

Beint lýðræði
Fyrsti fundur borgarstjórnar 
eftir sumarfrí var haldinn í gær. 
Ekki verður annað sagt en að 
borgarfulltrúar komi inn með 
krafti. Á meðan á fundinum stóð 
tóku þannig þrír þeirra þátt í 
umræðum í Facebook-hópi íbúa 
í Laugarneshverfi sem ræddu 
um umferðaröryggi. Þær Katrín 
Atladóttir, Heiða Björg Hilmis-
dóttir og Dóra Björt Guðjóns-
dóttir fá sérstakt hrós fyrir góða 
nýtingu á tíma. Kannski er hér 
komið framtíðarfyrirkomulag 
funda í borgarstjórn. Borgar-
búar gætu með beinum hætti 
komið sjónarmiðum sínum á 
framfæri og borgarfulltrúar 
fengið viðbrögð við málf lutn-
ingi sínum í beinni. 
sighvatur@frettabladid.is

Mikil orka íslenskra stjórnmála hefur 
farið í deilur um þriðja orkupakka 
Evrópusambandsins. Stjórnmála-
menn, fjölmiðlar og áhugamenn um 
stjórnmál hafa tekist á um málið. 
Svo hart að furðu sætir um ekki 

mikilvægara mál. 
Umræður um orkupakkann stóðu í vor yfir í meira 

en 150 klukkustundir, þær lengstu í sögu þingsins. 
Þá fengu utanríkismálanefnd og atvinnuveganefnd 
Alþingis til sín tugi sérfræðinga. Stjórnlaust málþóf og 
yfirgangur á vorþingi kallaði á sérstakt samkomulag 
um framgang málsins.

Þriðji orkupakkinn lýtur að sameiginlegum orku-
markaði innan Evrópska efnahagssvæðisins. Honum 
er ætlað að tryggja frjálsa samkeppni á nýjum innri 
markaði Evrópu með raforku og gas, þvert á landamæri 
og stuðla að markaðsvæðingu og aðskilnaði fram-
leiðslu og sölu raforku. Neytendavernd á sviði orku-
mála er styrkt og gagnsæi aukið. Sjálfstæði raforkueftir-
lits gagnvart aðilum á markaði og stjórnvöldum er eflt 
og setja á upp sameiginlega orkustofnun til að fylgjast 
með orkumarkaðinum og taka á ágreiningi. 

Fjöldi rangfærslna og falsfrétta birtist í tengslum 
við orkupakkann. Andstæðingar sögðu hann skerða 
fullveldi þjóðarinnar. Alið var á ótta og tortryggni. 
Ættjarðarást var misnotuð. Þjóðrækni afflutt til þjóð-
rembu. Ranglega var því haldið fram í viðamikilli 
skýrslugjöf að þetta væri ein stærsta ákvörðun lýð-
veldistímans. Bullað var um sæstreng. Utanríkisráð-
herra bárust líflátshótanir.

Til að bíta höfuðið af skömminni voru norsku sam-
tökin Nei til EU dregin inn í stjórnmálaumræðu á 
Íslandi. Norskir gæta varla íslenskra hagsmuna?

En eftirtekja þeirra sem harðast börðust gegn 
orkupakkanum er broslega rýr. Þrátt fyrir linnu-
lausa baráttu fornfrægs dagblaðs, útvarpsstöðvar og 
fjölda vefsetra situr lítið eftir. Heilsíðuauglýsingarnar, 
bæklingarnir, auglýsingarnar á samfélagsmiðlum, 
fundahaldið um allt land og skýrslugerðin skiluðu litlu. 
Blekkingarnar náðu ekki eyrum almennings. 

Það kom ágætlega í ljós þegar varaforseta Alþingis 
voru afhentar tæplega 17 þúsund undirskriftir þar sem 
skorað var á Alþingi að hafna orkupakkanum.  
Til samanburðar söfnuðust tæplega 70 þúsund undir-
skriftir um flugvöllinn sem Hjartað í Vatnsmýrinni.

Að endingu þurftu þingmenn að taka afstöðu á 
grundvelli upplýsinga en ekki upphrópana, staðreynda 
en ekki stóryrða. Þingið samþykkti með yfirgnæfandi 
meirihluta innleiðingu þriðja orkupakkans með 46 
atkvæðum gegn 13.

Ljóst er að atlagan að samningnum um Evrópska 
efnahagssvæðið tókst ekki. Ef eitthvað hefur stuðn-
ingur aukist við samninginn. Hann hefur verið dreginn 
fram í stjórnmálaumræðunni sem einn helsti horn-
steinn velmegunar íslensku þjóðarinnar. 

Fjöður að  
feitri hænu 
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Ef ráða ætti landsliðs-

þjálfara í fótbolta með því 

að gera útboð og ráða hag-

kvæmasta kostinn. Hvaða 

þjálfari væri þá valinn? Með 

því að taka lægsta boði í 

sjúkraþjálfun er í raun verið 

að fórna gæðum fyrir hag-

kvæmni.
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Við rýmum fyrir 2020 árgerðinni af Mitsubishi og bjóðum
alla 2019 bílana okkar á einstöku verði. Kíktu í heimsókn.

Outlander 4x4 4x4 S-Edition
Fullt verð 6.190.000
Rýmingarverð 5.790.000

L200 Double Cab 4x4 Instyle
Fullt verð 6.690.000
Rýmingarverð 6.390.000

Outlander 4x4 Invite+
Fullt verð 4.890.000
Rýmingarverð 4.590.000

Eclipse Cross 4x4 Intense
Fullt verð 4.990.000
Rýmingarverð 4.390.000

Skoðaðu úrvalið á: www.hekla.is/mitsubishisalur

Dæmi um rýmingarverð
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Fullt verð 6 190 000 Fu

Dæmi um rýmingarverð

verði. Kíktu í heimsókn.
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Fyrir tveimur árum tók Svan-
dís Svavarsdóttir við embætti 
heilbrigðisráðherra. Ég, eins 

og margir aðrir, var spenntur að fá 
nýjan heilbrigðisráðherra til starfa 
sem sagðist ætla að taka til hendinni, 
setja fram nýja heilbrigðisstefnu og 
eiga samtal við fólkið í landinu.

Árið 2017 voru gerðar breyt-
ingar á greiðsluþátttöku sjúklinga 
í heilbrigðiskerfinu. Sett var þak 
á greiðsluþátttöku sjúklinga fyrir 
læknisþjónustu og sjúkraþjálfun á 
hverju ári þannig að einstaklingar 
myndu ekki greiða meira en 73.950 
krónur, eldri borgarar og öryrkjar 
greiddu aldrei meira en 49.300 krón-
ur og börn yngri en 18 ára greiddu 
ekkert fyrir sjúkraþjálfun.

Á fundi sem boðaður var til kynn-
ingar á þessari nýju greiðslutilhögun 
varaði undirritaður við þessum 
breytingum og spurði hvernig ætti 
að fjármagna þær. Forsvarsmenn 
Sjúkratrygginga sögðu að útgjalda-
aukning vegna þessara breytinga 
væri tryggð. Nú tveimur árum síðar 
virðist eins og útgjaldaaukningin 
hafi komið Sjúkratryggingum og 

heilbrigðisráðuneyti í opna skjöldu. 
Meðalfjöldi meðferða hefur aukist 
lítið en fjöldi þeirra sem nýta sér 
þjónustuna hefur aukist og útgjalda-
aukning ríkisins er því nokkur.

Þeir sem hagnast hafa mest á 
þessum breytingum eru sjúkrasjóðir 
verkalýðsfélaganna, tryggingafélög 
og þeir sem keypt hafa þjónustuna, 
það er sjúklingarnir. Niðurstaðan 
er að fleiri einstaklingar sem áður 
höfðu ekki efni á því að leita til 
sjúkraþjálfara koma í auknum 
mæli í meðferð og þjálfun, og bæta 
þannig afköst sín og vinnugetu. Þeir 
sem orðið hafa fyrir slysum og sjúk-
dómum geta nú nýtt sér þjónustu 
sjúkraþjálfara án þess að borga háar 
upphæðir.

Að auki hefur heilbrigðisráðu-
neytið á sama tímabili fjölgað lið-
skiptaaðgerðum verulega og þeir 
einstaklingar þurfa sína þjálfun að 
lokinni aðgerð. Eins og allir ættu að 
vita fjölgar öldruðum hratt og bið-
listar eftir dvalarrýmum lengjast; 
sjúkraþjálfarar sinna þessum hópi 
sem aldrei fyrr.

Lausn Sjúkratrygginga Íslands er 
nú fundin en það er útboð í rekstur 
sjúkraþjálfara.

Markmiðið með útboðinu er að 
innleiða virka samkeppni í inn-
kaupum hins opinbera í heilbrigð-
isþjónustu og að einstaklingum 
sé veitt sjúkraþjálfun sem hluti af 
heildstæðri heilbrigðisþjónustu á 
sem hagkvæmastan hátt. Það þýðir 

á mannamáli að þjónustan eigi að 
vera ódýr. Sjúklingar eru gerðir að 
söluvöru sem eiga að ganga kaupum 
og sölu. Litið er á að sjúklingar séu að 
fara á veitingastað og þeim sé boðið 
að kaupa skyndibita af því að hann 
er ódýrastur.

Ef ráða ætti landsliðsþjálfara í 
fótbolta með því að gera útboð og 
ráða hagkvæmasta kostinn. Hvaða 
þjálfari væri þá valinn? Með því að 
taka lægsta boði í sjúkraþjálfun er í 
raun verið að fórna gæðum fyrir hag-
kvæmni.

Eftir að hafa rekið sjúkraþjálf-
unarstöð í rúm 30 ár veit ég að eina 
leiðin til að skera niður kostnað er 
að grípa til eftirfarandi aðgerða: 
Lækka laun sjúkraþjálfara, fækka í 
afgreiðslu, minnka þrif, takmarka 
endurnýjun og viðhald tækjabúnað-

ar auk þess að hætta endurmenntun 
starfsmanna.

Það gefur augaleið að með þessu 
verður þjónustan lakari.

Húsaleiga er stærsti einstaki 
kostnaðarliður sjúkraþjálfunar-
stöðva og því standa stöðvar í 
úthverfum vel að vígi þegar kemur 
að útboðsferli. Viljum við auka 
umferð á höfuðborgarsvæðinu enn 
meira með því að senda þau, sem 
þurfa á þjónustu sjúkraþjálfara að 
halda, í önnur hverfi þar sem þjón-
ustan er ódýrari?

María Heimisdóttir, forstjóri SÍ, 
sagði í viðtali í vikunni að mikil-
vægt væri fyrir alla þá sem stunda 
viðskipti að þekkja viðskiptaum-
hverfi sitt. Ég tel mig þekkja ágætlega 
það viðskiptaumhverfi sem sjúkra-
þjálfarastöðvar hafa verið í mörg 
undanfarin ár.

Umhverfið er þetta: Engin sjúkra-
þjálfunarstöð á Íslandi er með starf-
andi framkvæmdastjóra. Eigendur 
stöðvanna sjá kauplaust um megnið 
af viðhaldi bæði tækja og húsnæðis. 
Ef fjárfesta þarf í nýjum tækjum 
þarf að veðsetja eigið húsnæði til að 
halda rekstrinum gangandi. Í tekju-
blöðum sem birt voru í síðustu viku 
var hvergi að finna sjúkraþjálfara. Af 
hverju? Jú, vegna þess að laun sjúkra-
þjálfara eru ekki merkileg. Er stefna 
heilbrigðisráðherra að lækka þessi 
laun enn frekar? Sjúkraþjálfarar eru 
kvennastétt og það er kannski fínt að 
láta þær finna aðeins fyrir því þegar 
taka á til hendinni.

Eru sjúklingar orðnir söluvara sem hægt er að 
bjóða þeim sem lægst býður?

Gauti  
Grétarsson
sjúkraþjálfari

Hvernig gerum við það? Jú, 
að sjálfsögðu með mennt-
un. Vandamálið sem við 

stöndum hins vegar frammi fyrir og 
þurfum að bregðast við nú þegar er 
að það ríkir ekki jafnrétti til náms 
fyrir ungmenni á landsbyggðinni.

Fyrir það fyrsta þá kostar það 
foreldra á landsbyggðinni margar 
milljónir að styðja börnin sín í 
gegnum framhaldsskóla. Líklegast 
er það þó hvað dýrast fyrir foreldra 
af okkar svæði í Vestur-Skaftafells-
sýslu þar sem ekki er einu sinni í 
boði heimavist við FSu. Við þurfum 
annaðhvort að reiða okkur á ætt-
ingja á höfuðborgarsvæðinu eða 
vera svo heppin að finna einhvern 
sem er að leigja herbergi eða bílskúr.

Í öðru lagi eru þær kröfur sem 
gerðar eru til barna sem f lytja að 
heiman 15-16 ára gömul algjörlega 
fráleitar. Það er úr takt við tímann 
að ætlast til þess að 15-18 ára ung-
menni sjái um sig sjálf. Það þarf ekki 
bara góðar heimavistir heldur þarf 
almennilega þjónustu á heimavist 
og í skóla. Það þarf utanumhald og 
eftirlit með vellíðan ungmenna, 
aðstoð við heimilishald o.s.frv. Eins 
og við gerum orðið stífar kröfur 
víða í okkar samfélagi þá höfum 
við spennt bogann allt of lágt þegar 
kemur að þeim ungmennum sem 
sækja nám fjarri lögheimili.

Það er gjarnan sagt að þau ung-
menni sem búa við þennan veru-
leika fullorðnist hraðar en önnur. 
Það kann svosem að vera. En fyrir 
utan það hvað það er fráleitt mark-
mið í sjálfu sér þá mætti frekar að 
segja að þeir sem þola það þroskist 
við það en þeir sem þola það ekki 

f losni úr námi og líði fyrir það. Sem 
er kannski að hluta til skýringin á 
meira brottfalli úr skóla og aukinni 
hættu á geðrænum vandamálum 
hjá ungmennum á landsbyggðinni.

Þessi veruleiki sem við búum 
við er stór áhrifaþáttur í því að 
fólk ákveður að setjast ekki að úti 
á landi eða ákveður að f lytja á suð-
vesturhornið þegar styttist í fram-
haldsskólagöngu barna sinna. 
Þessu þarf að breyta.

Til að leiðrétta kúrsinn má byrja 
á því að:

 Skilgreina og veita stoðþjónustu 
samhliða námi fyrir nemendur 
sem sækja nám fjarri lögheim-
ili.

 Tryggja búsetuúrræði fyrir 
nemendur í framhaldsskóla 
á öllu landinu. Fyrsta skrefið 
verður að vera að koma á fót 
heimavist við FSu. 

 Bjóða ungmennum sem dvelja á 
heimavist gjaldfrjálst í almenn-
ingssamgöngur til að komast 
heim um helgar og tryggja að 
leiðakerfi þjónusti þennan hóp.

 Veita foreldrum á landsbyggð-
inni skattaafslætti eða endur-
greiða þeim allt að 2 milljónir 
króna vegna kostnaðar við að 
senda barn í framhaldsskóla.

 Flytja ríkisstofnanir og störf 
markvisst á landsbyggðina í því 
augnamiði að hækka mennt-
unarstig og veita fyrirtækjum á 
landsbyggðinni skattaafslætti 
til að ýta undir fjölbreyttari 
atvinnutækifæri.

Það má vel ræða sameiningar 
sveitarfélaga. Þær einar og sér 
eru hins vegar engin lausn á þeim 
vandamálum sem við stöndum 
frammi fyrir og ég hef áhyggjur 
af því að þær dreifi athyglinni frá 
því sem við þyrftum raunverulega 
að ræða. Við þurfum að ræða um 
hærra menntunarstig, fjölbreytt-
ara atvinnulíf og öf lugra menn-
ingarstarf. Ef ekki þá verðum við 
hægt og bítandi hagrædd í drep af 
Excel-erunum.

Gerum landsbyggðina 
máttuga aftur!

Einar Freyr 
Elínarson
oddviti  
Mýrdalshrepps
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Þú þarft að setja net 

á milli lappanna á 

þér svo þetta gerist ekki 

oftar.

Pakkaði Gazza saman
Ísland lék vináttulandsleik gegn 
Englandi í maí 1989. Með Englandi 
lék sjálfur Paul Gascoigne og Atli 
tók þessa fyrrverandi þjóðhetju í 
bakaríið. Í viðtali við Tómas Þór 
Þórðarson árið 2008 sagði hann frá 
þessum viðskiptum. „Ég var með 
boltann við hliðarlínuna og hann 
kom æðandi að mér en ég set bolt-
ann í gegnum klofið á honum. Síðan 
sendi ég boltann á næsta mann, leit 
á Gascoigne og sagði: „Þetta hlýtur 
að hafa verið sárt.“

Aðeins tveimur mínútum síðar 
klobbaði ég hann aftur illa og sagði 
þá: „Þú þarft að setja net á milli 
lappanna á þér svo þetta gerist ekki 
oftar.“

Atli fékk treyjuna hans Gazza 
eftir leikinn og sagði frá því þegar 
þeir hittust í göngunum. „Eftir 
leikinn vildum við svo allir fá 
treyjur frá Englendingunum en 
þeir neituðu allir. Einn liðstjórinn 
hjá þeim kallaði samt á mig og rétti 
mér eina treyju sem hangir uppi á 
vegg hjá mér í dag. Gascoigne labb-
aði fram hjá og þessi maður leit á 
hann, benti á mig og spurði hvort 
hann kannaðist eitthvað við mig. Þá 
kom Gascoigne askvaðandi að mér 
og hótaði mér öllu illu en brá svo á 
leik og þóttist gráta á öxlinni á mér.“

Mörkin fimm
Í lokaleik þýsku Bundesligunnar 
1983 spilaði Fortuna Dusseldorf við 
Eintracht Frankfurt. Leikurinn fór 
5-1 og skoraði Atli öll mörk Dussel-
dorf. Þrettán leikmenn hafa skorað 
fimm mörk í leik í Þýskalandi, Atli 
og Pólverjinn Robert Lewandowski, 
allir hinir ellefu eru Þjóðverjar. 

Eini leikurinn sem senter
Atli spilaði yfirleitt aftarlega með 
íslenska landsliðinu. En daginn eftir 
lokaleikinn í Þýskalandi flaug hann 
með Arnarf lugi heim til Íslands 
til að spila landsleik við Möltu. 
Leikurinn í Þýskalandi var 
klukkan 16 á laugar-
degi, landsleikur-
inn var klukkan 
14 á sunnudegi. 
Atli spilaði sinn 
eina landsleik 
sem framherji 
og skoraði 
sigurmark-
ið.

Átta afrek Atla
Atli Eðvaldsson markaði djúp spor í þýska bolt-
anum sem og þeim íslenska. Fyrir utan að vera 
stórkostlegur fótboltamaður átti hann tvo Íslands-
meistaratitla í blaki. Á hliðarlínunni sýndi hann 
einnig snilli sína. Fréttablaðið tók saman átta afrek 
af ferli Atla sem hefðu þó getað verið mun fleiri.

Leikmannaferill 
Valur 1974–1980
Dortmund 1980–1981
Fortuna Düsseldorf 1981–1985
KFC Uerdingen 05 1985–1988
uRU Düsseldorf 1988–1989
Gençlerbirliği 1989–1990
KR Reykjavík 1990–1993
HK 1994 

Landsleikir
70, 31 sem fyrirliði 1976–1991

Þjálfari
ÍBV 1995–1996
Fylkir 1997
KR Reykjavík 1998–1999
Ísland 1999–2003
Þróttur Reykjavík 2005–2006
Valur 2009
Reynir Sandgerði 2013
Afturelding 2014

✿   Atli Eðvaldsson
 1957-2019

Stimplaði sig alls  
staðar snemma inn
Atli var duglegur að skora í fyrsta 
leik allan sinn feril. Árið 1974 spil-
aði hann sinn fyrsta leik í meistara-
flokki gegn KR og skoraði nánast á 
sömu mínútu og hann kom inn 
á. Í Þýskalandi tók það Atla 
18 mínútur að stimpla sig 
inn. Það var einnig fyrsta 
mark deildarinnar og 
var Atli á forsíðum 
blaða í kjölfarið. Í 
Tyrklandi skoraði 
hann svo í fyrstu sex 
leikjunum sínum.

Fyrstu sex
At li samdi v ið 
ty rkneska liðið 
G e n ç l e r b i r l i g i 
og lauk atvinnu-
ma n na ferl i nu m 
með félaginu. Þar 
byrjaði hann með 
því að skora í fyrstu 
sex lei k ju nu m en 
þrátt fyrir markaflóðið 
tapaði liðið f lestum 
leikjum. Var í fallsæti eftir 
fyrri umferðina. Atli var 
færður í vörnina til að 

koma smá skipulagi á og tapaði 
liðið aðeins einum leik og endaði í 
sjötta sæti.

Næstmarkahæstur  
í Bundeslígunni
Tímabilið 1982-83 var Atli í essinu 
sínu og skoraði nánast að vild fyrir 
Dusseldorf. Aðeins markamaskínan 
Rudi Völler skoraði meira en Atli og 
Karl Allgöwer þetta tímabil. Fyrir 
aftan þá voru kunnir kappar eins 
og Karl-Heinz Rummenigge, Horst 
Hrubers, Dieter Hoeness, og Pierre 
Littbarski. Atli skoraði 21 mark 
eins og Allgöwer, öll úr opnum leik 
en Völler skoraði 23 – þar af sex úr 
vítaspyrnum. Lið Atla lenti í níunda 
sæti í deildinni en Völler var í topp-
baráttu með liði sínu Werder Bre-
men.

Titillinn í Vesturbæinn
Eftir 31 árs bið kom Atli með sjálfan 
Íslandsmeistarabikarinn í Vest-
urbæinn en liðið vann deildina með 
sjö stiga mun. Félagið var 100 ára og 

Atli þótti sýna af burðakænsku oft 
á tíðum á hliðarlínunni. Fór með 
félagið upp í hæstu hæðir og tók við 
landsliðinu í kjölfarið.

Íslandsmeistari í blaki
Gott dæmi um íþróttamennsku 
Atla er að þegar hann var í Íþrótta-
kennaraskólanum á Laugarvatni 
fór hann að spila blak og varð 
Íslandsmeistari með Laugdælum 
1979 og 1980. Það ár varð liðið 
einnig bikarmeistari. Í viðtali við 
RÚV í fyrra sagði Atli að þegar 
hann fór að æfa með Dortmund 
hefði hann ekki verið í neinu fót-
boltaformi. Udo Lattek, þjálfari 
liðsins, goðsögn í þýskum fótbolta, 
setti upp æfingu þar sem fyrirgjafir 
komu meðal annars við sögu. Atli 
nýtti blaktæknina og skallaði allt 
á markið.
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Þú átt bara eitt líf

907 1502
2.000 kr.

907 1504
4.000 kr.

907 1506
6.000 kr.

907 1508
8.000 kr.

907 1510
10.000 kr.

Neysla vímuefna og misnotkun lyfja færist sífellt í aukana meðal barna  
og ungmenna. Yngri börn en áður eru að fikta og aðgengi að hættulegum 
efnum er grátlega auðvelt. Við verðum að vakna! Vakna sem foreldrar, 
systkini, vinir, kennarar, ömmur og afar, frænkur og frændur. Vakna sem þjóð!

Styrkjum stórefldar forvarnir fyrir börn og ungmenni með því að kaupa  
Á allra vörum varasettið eða hringja í styrktarnúmer átaksins.

Þú átt bara eitt líf

907 1502
2.000 kr.

907 1504
4.000 kr.

907 1506
6.000 kr.

907 1508
8.000 kr.

907 1510
10.000 kr.

Neysla vímuefna og misnotkun lyfja færist sífellt í aukana meðal barna  
og ungmenna. Yngri börn en áður eru að fikta og aðgengi að hættulegum 
efnum er grátlega auðvelt. Við verðum að vakna! Vakna sem foreldrar, 
systkini, vinir, kennarar, ömmur og afar, frænkur og frændur. Vakna sem þjóð!

Styrkjum stórefldar forvarnir fyrir börn og ungmenni með því að kaupa  
Á allra vörum varasettið eða hringja í styrktarnúmer átaksins.



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

Auglýsingar á að senda á auglysingar@frettabladid.is eða 
hringja í síma  550 5055.

Eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Sigurgestur Ingvarsson 
múrarameistari, 

Sævangi 14, Hafnarfirði,
lést að morgni 1. september á 

Landspítalanum Fossvogi.  
                                              Jarðarförin verður auglýst síðar.

Sigrún Erlendsdóttir 
Þórdís Björk Sigurgestsdóttir Þorsteinn Þorsteinsson
Áslaug Sigurgestsdóttir Dagbjartur Jónsson
Frosti Sigurgestsson Sigurlín Hrund Kjartansdóttir

og barnabörn.

Elsku hjartans mamma okkar, 
tengdamamma, amma, langamma  

og langalangamma,
Jóhanna Friðrika Karlsdóttir 

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir  
þann 21. ágúst 2019.  

Útförin hefur farið fram og þakka 
aðstandendur samúð og hlýhug sem gerði daginn 

fallegan. Hjartans kveðjur einnig til starfsfólks Eirar deild 
2-N fyrir umhyggju og hlýju.

Börn, tengdabörn og fjölskyldur.

Ástkær sonur, bróðir og frændi,
Þráinn Jökull Elísson

sem lést 21. ágúst sl. á 
Heilbrigðisstofnun Vesturlands, 

Akranesi, verður jarðsunginn 
laugardaginn 7. september kl. 13.00  

 frá Grundarfjarðarkirkju. Blóm og kransar 
vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja minnast hans er 

bent á Krabbameinsfélagið Von Grundarfirði.

Ragnhildur Kristjana Gunnarsdóttir
Fjalar, Ægir, Hanni og fjölskyldur

Ástkær faðir okkar, stjúpfaðir, afi, 
langafi og langalangafi,

Árni Vilhjálmsson
verkstjóri,

lést á heimili sínu  
fimmtudaginn 29. ágúst.  

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Kristjana S. Árnadóttir Kristján G. Guðmundsson
Guðlaug B. Árnadóttir Jón P. Bernódusson
Vilhjálmur Árnason Sigfríður G. Sigurjónsdóttir
Kristján S. Árnason Anna Kristín Grettisdóttir
Pétur G. Þ. Árnason Ingibjörg K. Þórarinsdóttir
Halldór R. Hjálmtýsson Nelia B. Baldelovar
Ágúst Hjálmtýsson Yufan Tang
Ástrós Hjálmtýsdóttir Kristján Bjarnason
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Elsku sambýliskona mín, systir, móðir 
okkar, tengdamóðir og amma,

Árný Rósa Aðalsteinsdóttir
sjúkraliði,

lést á Landspítalanum Hringbraut  
31. ágúst. Þakkir sendum við starfsfólki 

blóðlækningadeildarinnar 11G og 
hjartadeildar 13E. Útför hennar fer fram frá Fossvogskirkju 

5. september kl. 15.00.

Jóhannes Sigurhólm Stefánsson Björn Árni Aðalsteinsson
Hanna Gréta Jóhannesdóttir
Guðný Lára Jóhannesdóttir Einar Valur Kristinsson
Anna Stefanía Jóhannesdóttir

og allir yngri afkomendur stórir og smáir.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

Ingólfur Ármannsson 
fyrrv. skóla- og menningarfulltrúi,

lést á Öldrunarheimilinu Hlíð  
á Akureyri 1. september.  

Jarðarför verður auglýst síðar.

Hrefna Hjálmarsdóttir
Ásgeir H. Ingólfsson
Auður H. Ingólfsdóttir
Ármann Ingólfsson Erla Colwill Anderson
Vala Pauline Ingolfsson Ari Dalmann Ingolfsson

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Lilja Kristjánsdóttir 
lést á Landakoti í faðmi fjölskyldunnar 

þann 27. ágúst.  
Útförin verður gerð frá Áskirkju 

fimmtudaginn 5. september klukkan 13.

Áskell Másson Sigríður Búadóttir
Ársæll Másson Margrét Pálsdóttir
Karólína Margrét Másdóttir Stefán Jóhannsson
Þórdís Másdóttir Aðalsteinn Stefánsson
Ottó Másson

ömmubörn og langömmubörn.

Norræni votlendisdagur-
inn er nýliðinn. Þá bár-
ust þær fréttir að Þor-
finnur Hermannsson 
og Jófríður Gilsdóttir, 
landeigendur á Hofi í 

Norðfirði, ynnu að því að endurheimta 
votlendi á jörðinni með stuðningi Vot-
lendissjóðsins. Með aðgerðinni endur-
heimta þau tæpa 16 hektara (um 16 fót-
boltavelli) og stöðva árlega losun upp 
á 318 tonn af koltvísýringi (CO2). Til 
samanburðar losar nýr lítill fólksbíll 
1-2 tonn á ári. Mikið fuglalíf er á svæðinu 
sem mun njóta góðs af framkvæmdinni.

„Frúin er í útlandinu en ég er byrjaður 
að fylla skurðina, er búinn með fimm í 
hlíðinni fyrir ofan bæinn á jafnmörgum 
dögum,“ segir Þorfinnur þegar ég hringi 
í hann. Ekki kveðst hann sjá teljandi 
breytingar á landinu ennþá. „En smá 
sprænur sem áður fóru í skurðina ganga 
núna út í túnið og væta í því.“

Þorfinnur segir landið ekki hafa verið 
notað í mörg, mörg ár. „Þegar kvóta-
kerfið kom datt hefðbundinn búskapur 
niður á fáum árum hér í Norðfjarðar-
sveit nema á einum bæ, Skorrastað, þar 
er mjólkurbúskapur. Áður þjónaði þessi 
sveit Neskaupstað með landbúnaðar-
afurðir. Þetta var passleg stærð að því 
leyti. Foreldrar mínir voru bæði með 
kýr og kindur og þetta var svona með 
stærri búum í sveitinni. Við Jófríður 
vorum hér aldrei með búskap en eigum 
helminginn af jörðinni. Fengum á sínum 
tíma gefins hús úti í kaupstað og fluttum 
það hingað.“

Þar sem Þorfinnur er að vinna voru 
ruðningar enn á skurðbökkunum og 
hann er að róta þeim ofan í skurðina. 
„En svo eru tún hér í botni fjarðarins og 
þegar þau voru ræktuð voru ruðning-
arnir sléttaðir út. Það er miklu erfiðara 
að fylla þá skurði. Ég næ í einhverjum 
tilfellum að stífla þá og við það hækkar 
vatnsborðið. Í framhaldinu ætla ég að 
grafa tjarnir og efnið sem upp úr þeim 
kemur fer líka í skurðina.“

Þorfinnur er bæði með gamla jarðýtu 
og nýja gröfu í þjónustu sinni. „Þegar 
foreldrar mínir bjuggu hér var megnið 
af túnunum notað til heyræktar. Á þeim 
tíma sem hér var grafið voru góðir styrk-
ir í gangi frá ríkissjóði og menn grófu og 
grófu. Rannsóknum var bara ábótavant 
og ekkert talað um votlendi sem verð-
mæti á nokkurn hátt.

Við hjónin vorum búin að tala um 
það fyrir mörgum árum að fara í þessar 
framkvæmdir en þá var ekkert fjár-

magn til að kaupa gröfu. En þegar Eyþór 
Eðvarðsson, aðalgúrúinn í Votlendis-
sjóðnum, kom þá kveikti hann í okkur. 
Það er margt fólk sem trúir ekki á þetta 
en okkur finnst þetta tilraunarinnar 
virði. Við berum öll ábyrgð á jörðinni.“
gun@frettabladid.is

Berum ábyrgð á jörðinni

Jófríður og Þorfinnur standa í stórræðum á jörð sinni Hofi í Norðfirði.

Hér hefur skurður verið fylltur og það 
ætti að hækka grunnvatnsstöðuna.

Þorfinnur Hermannsson, 
Hofi í Norðfirði, er að fylla 
skurði á jörð sinni og Jó-
fríðar Gilsdóttur. Tilgangur 
verkefnisins er að endur-
heimta votlendi, andrúms-
lofti og lífríki til blessunar.

Á þeim tíma sem hér var grafið 

voru góðir styrkir í gangi frá 

ríkissjóði og menn grófu og 

grófu. En rannsóknum var bara 

ábótavant og ekkert talað um 

votlendi sem verðmæti á nokk-

urn hátt.
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Miðvikudagur 4. september 2019
MARKAÐURINN

32. tölublað | 13. árgangur

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

Öll þessi gjald-

taka, hvaða 

nafni sem hún 

nefnist, lendir 

á endanum hjá 

neytandanum. 

  Gjaldtaka 
sveitarfélaga 
 eykst ár 
  frá ári

Þorvaldur Gissurarson, 
forstjóri ÞG Verks, segir 
að á Hafnartorginu hefði 
mögulega verið vænlegra 
að byggja ódýrari íbúðir 
eða blanda saman ódýrari 
íbúðum og gæða íbúðum. 
„En við erum ánægð með 
útkomuna, íbúðirnar eru 
glæsilegar.“   » 6

»2
Fjórðungshlutur verði 

seldur í hlutafjárútboði

Bankasýslan leggur til að annað-
hvort útboðsleið eða uppboðsleið 
verði farin við sölu á Íslandsbanka. 
Tillögur stofnunarinnar voru kynntar 
ráðherranefnd um efnahagsmál 
í síðasta mánuði. Varaformaður 
Framsóknar segir mikilvægt að upp-
færa eigendastefnu ríkisins frá 2017.

»4
Síminn kann að hafa 

brotið gegn sátt við SKE

Samkvæmt frummati Samkeppnis-
eftirlitsins kann Síminn að hafa farið 
í bága við samkeppnislög og brotið 
gegn sátt. Forstjóri Símans segir 
matið háð miklum fyrirvörum.

»10
Á grænni grein

„Nú loksins þegar hillir undir lok 
„Vaxtaparadísar Norðursins“ væri 
verulega sorglegt ef heimili og 
fyrirtæki fengju ekki að njóta,“ 
segir Agnar Tómas Möller, forstöðu-
maður skuldabréfa hjá Júpiter, í 
aðsendri grein.

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI



Morgunfundur
um heilsueflandi

vinnustaði

Dr. Henning Bang
prófessor við Oslóarháskóla:
What characterizes teamwork 

that creates great results and
makes team members happy?

Valgerður Hrund Skúladóttir
framkvæmdastjóri Sensa:

Er hægt að kaupa heilann í fólki?
Teymisvinna í þekkingarfyrirtækjum.

FARA
TEYMISVINNA
OG VELLÍÐAN
SAMAN?
Grand Hótel
fimmtudag
12. september
kl. 8.15 -10.00

  

Nánari 
upplýsi

ngar
 og

 sk
rán

ing á
 vir

k.is Fjárfestingafélag Heiðars Guð-
jónssonar, forstjóra Sýnar, 
tapaði samtals 787 milljónum 

króna á árinu 2018 borið saman við 
hagnað upp á 189 milljónir króna 
árið áður. Þar munaði mestu um 
neikvæða óinnleysta gengisbreyt-
ingu hlutabréfa, en Heiðar á um níu 
prósenta hlut í Sýn, að fjárhæð 588 
milljónir króna.

Þetta kemur fram í nýbirtum 
ársreikningi Ursus ehf. en eigið fé 
félagsins nam aðeins 25 milljónum 
króna í árslok 2018. Eignir Ursus 
námu á sama tíma tæplega 2.150 
milljónum króna og var eiginfjár-
hlutfallið því rétt yfir eitt prósent. 
Heildarskuldir Ursus voru rúm-
lega 2.120 milljónir og þar af námu 
skammtímaskuldir, meðal annars 
gengistryggt lán, samtals 1.500 
milljónum króna.

Eignir félagsins samanstanda 
einkum af skráðum og óskráðum 
hlutabréfum en í árslok 2018 var 
bókfært virði þeirra um 1.700 
milljónir króna. Þar munaði mestu 
um eignarhlut félagsins í Sýn sem 
er metinn á um 990 milljónir. Þá 
eru hlutabréf í P190, móðurfélagi 
Ásbrúar sem selur íbúðir á gamla 
varnarliðssvæðinu á Reykjanesi, 
bókfærð á 400 milljónir, og bréf í 
HSV eignarhaldsfélagi, sem heldur 

utan um hlut í HS Veitum, eru 
metin á 258 milljónir.

Heiðar, sem tók við starfi for-
stjóra Sýnar fyrr á árinu, er á meðal 
stærstu hluthafa félagsins en hluta-
bréfaverð þess lækkaði um liðlega 
38 prósent á árinu 2018. Það sem af 
er þessu ári hefur gengi hlutabréfa 
Sýnar fallið í verði um þriðjung til 
viðbótar en afkomuspá fyrirtækis-
ins hefur í fjórgang verið lækkuð á 
síðastliðnum níu mánuðum. – hae

Félag Heiðars tapaði 800 milljónum 

25
milljónir króna var eigið fé 

Ursus í árslok 2018.
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Heiðar  
Guðjónsson, 
forstjóri Sýnar.

Novator, f járfestingafélag 
Björgólfs Thors Björgólfs-
sonar, hefur fjárfest í breska 

tölvuleikjafyrirtækinu Lockwood 
Publishing ásamt Hilmari Veigari 
Péturssyni, forstjóra CCP. Fyrir-
tækið var stofnað af Íslendingnum 
Haraldi Þór Björnssyni árið 2009.

„Við vorum í mörgum verkefnum 
sem verktakar fyrir Sony og vorum 
meðal annars aðalverktakinn við 
gerð Playstation Home. Síðan fórum 
við að gefa út okkar eigið efni fyrir 
um sex til sjö árum,“ segir Haraldur 
Þór, framkvæmdastjóri Lockwood, 
sem nam arkitektúr við Oxford 
áður en hann tók stefnu á tölvu-
leikjaheiminn á tíunda áratugnum.

Lockwoood Publishing gefur út 
leikinn Avakin Life á snjallsímum 
en yfir milljón manns spila leikinn 
á hverjum degi. Um er að ræða eins 
konar sýndarheim og sam-
félagsnet þar sem notendur 
eiga í samskiptum hverjir 
við aðra í gegnum karakt-
era sem þeir stjórna.

Frá stofnun Lockwood 
hefur fyrirtækið vaxið 
ört en Haraldur Þór 
segir að umsvifin hafi 
tvöfaldast á hverju ári 
í fjögur ár. Velta síðasta 
árs nam 18 milljónum 
punda og og alls starfa 
115 starfsmenn hjá 
f y r i r t æ k i nu . 
„ Þet t a er 
m j ö g 
e r f -

iður markaður en hann er risastór 
þannig að ef vel tekst til þá getur 
þetta orðið mjög spennandi.“

Davíð Helgason, einn af stofnend-
um Unity, hefur tekið við stjórnar-
formennsku félagsins en hann fjár-

festi í því fyrir um ári. Þá hafa 
Birgir Már Ragnarsson 

og Andri Sveins-
son, meðeigendur 
í Novator, einnig 
tekið sæti í stjórn-
inni í kjölfar fjár-
fe st i ng a r i n na r. 
- þfh

Novator og Hilmar 
fjárfesta í bresku 
tölvuleikjafyrirtæki

Bankasýsla ríkisins horf-
ir til þess að farin verði 
sú leið við næsta skref í 
söluferli bankanna að 
fjórðungshlutur verði 
seldur að lágmarki í 

Íslandsbanka með hlutafjárútboði 
og tvíhliða skráningu á markað eða 
allt að hundrað prósenta hlutur 
með uppboðsleið þar sem aðrir 
bankar og fjárfestingasjóðir myndu 
gera tilboð í bankann.

Þetta var á meðal þess sem kom 
fram í minnisblaði stofnunarinnar, 
sem heldur utan um eignarhluti rík-
isins í fjármálafyrirtækjum, og var 
lagt fram á fundi ráðherranefndar 
um efnahagsmál og endurskipu-
lagningu fjármálakerfisins fyrir 
um tveimur vikum, samkvæmt 
heimildum Markaðarins. Ekkert 
hefur hins vegar enn verið ákveðið 
af hálfu stjórnvalda um hvenær 
eigi að hefja söluferli á hlut í öðrum 
hvorum bankanna – Íslandsbanka 
eða Landsbankanum – sem eru í 
eigu ríkissjóðs.

Bókfært eigið fé Íslandsbanka og 
Landsbankans nam samtals rúm-
lega 415 milljörðum króna um mitt 
þetta ár. Sé tekið mið af núverandi 
gengi bréfa Arion banka, sem var 
skráður á hlutabréfamarkað á 
Íslandi og í Svíþjóð í fyrra, má hins 
vegar áætla að samanlagt virði 
hlutafjár hinna bankanna sé um 
300 milljarðar króna.

Sú leið sem Bankasýslan leggur til 
í minnisblaðinu felur í sér tvíhliða 
söluferli á Íslandsbanka. Þannig 
yrði boðað til uppboðsleiðar, sem 
alþjóðleg fjármálastofnun hefði 
umsjón með, þar sem leitað yrði til-
boða í allt að hundrað prósenta hlut 
frá bönkum og fjárfestingasjóðum, 
erlendum sem og innlendum, í opnu 
söluferli.

Samhliða því ferli yrði einnig 
boðað til almenns hlutafjárútboðs 
og skráningar á bankanum með það 
að markmiði að selja sem fyrr segir 

Fjórðungshlutur verði 
seldur í hlutafjárútboði

416
milljarðar er samanlagt bók-

fært eigið fé Íslandsbanka  

og Landsbankans 

milljónir punda var velta 

Lockwood Publishing á 

síðasta fjárhagsári.
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Allt hlutafé Íslandsbanka er í eigu ríkissjóðs.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Bankasýslan leggur til 
að annaðhvort útboðs-
leið eða uppboðsleið 
verði farin við sölu á Ís-
landsbanka. Tillögur 
stofnunarinnar kynntar 
ráðherranefnd um 
efnahagsmál í síðasta 
mánuði. Varaformaður 
Framsóknar segir mikil-
vægt að uppfæra eig-
endastefnu ríkisins fyrir 
söluferli á bönkunum.   

að lágmarki fjórðungshlut. Áætla 
má að slíkur hlutur í Íslandsbanka 
sé metinn á liðlega 30 milljarða 
króna. Ef þau tilboð sem myndu 
berast í gegnum uppboðsleiðina 
væru ekki í samræmi við vænting-
ar stjórnvalda, meðal annars hvað 
verð varðar, væri í framhaldinu 
hægt að taka þá ákvörðun að halda 
áfram með útboðsleiðina.

Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður 
Framsóknarflokksins og einn ráð-
herra í ráðherranefnd um efnahags-
mál, segist í samtali við Markaðinn 
leggja mikla áherslu á að eigenda-
stefna ríkisins fyrir fjármálafyrir-
tæki frá 2017 verði uppfærð áður 
en sala á bönkunum hefjist og það 
liggi eins skýrt fyrir hver eignar-
hlutur ríkisins eigi að vera að loknu 
söluferlinu. „Mikilvægt er að þetta 
verði gert með opnum og gegn-
sæjum hætti,“ útskýrir Lilja, „sem 
verði þannig til þess fallið að búa til 
traust almennings gagnvart ferlinu 
og í garð fjármálakerfisins.“

Niðurstöður starfshóps sem 
skilaði af sér hvítbók um fjármála-
kerfið í lok síðasta árs voru meðal 
annars þær að rök væru fyrir því að 
dregið yrði úr víðtæku eignarhaldi 
íslenska ríkisins í fjármálafyrir-
tækjum, sem er margfalt meira en 
þekkist í öðrum Evrópuríkjum, til 
þess að minnka áhættu, fórnar-
kostnað og neikvæð samkeppnis-
áhrif.

Ólíklegt er hins vegar talið, eins 
og Bankasýslan benti á í umsögn 
sinni til starfshópsins, að hægt 
verði að selja eignarhluti í Íslands-

banka eða Landsbankanum til 
erlends banka. Sú skoðun hafi að 
mestu verið staðfest í reglulegum 
samskiptum Bankasýslunnar við 
alþjóðlega fjárfestingabanka og þá 
hafi verið lítið um yfirtökur og sam-
runa á bönkum milli Evrópulanda 
eftir alþjóðlegu fjármálakreppuna 
haustið 2008.

Arion banki var fyrsti íslenski 
bankinn til að vera skráður á hluta-
bréfamarkað eftir fjármálahrunið 
2008 – bæði í kauphöllina á Íslandi 
og í Svíþjóð – þegar Kaupþing seldi 
samtals um 29 prósent í alþjóðlegu 
hlutafjárútboði á gengi sem nam 
um 0,67 miðað við þáverandi bók-
fært eigið fé hans. 

Ári síðar hefur Kaupþing losað 
um allan eignarhlut sinn í Arion 
banka og er meirihluti eigenda 
bankans erlendir bankar og fjár-
festingasjóðir auk þess sem íslensk-
ir lífeyrissjóðir eiga samanlagt lið-
lega tuttugu prósenta hlut. 
hordur@frettabladid.is 
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HANNAÐIR FYRIR ÞIG
VOLVO XC JEPPARNIR

volvocars.is

Brimborg Akureyri

Tryggvabraut 5 

Sími 515 7050

Brimborg Reykjavík

Bíldshöfði 6 

Sími 515 7000

Það er ekki hægt að hanna einn jeppa sem hentar öllum. 
Þess vegna hönnuðum við þrjá. XC jepparnir eru hannaðir fyrir 

útivistina, íþróttirnar, dagsins önn, tónlistina, ferðalagið, 
fjölskylduna og með okkar sýn á lúxus – hver á sinn hátt. 

Allir eru þeir hannaðir fyrir þig og þinn lífstíl.

Veldu þinn Volvo XC jeppa
 

XC60 AWD T8 tengitvinn verð frá: 8.890.000 kr.

Volvo xc60 AWD

Volvo xc40 AWD
XC40 AWD D4 dísil verð frá: 6.590.000 kr.

Volvo xc90 AWD
XC90 AWD T8 tengitvinn verð frá: 10.690.000 kr.

Volvo xc60 AWDVolvo xc40 AWD
XC40 AWD D4 dísil verð frá: 6.590.000 kr. XC60 AWD T8 tengitvinn verð frá: 8.890.000 kr.



Starfsmenn FME eru 

sem stendur 115 talsins en í 

Seðlabankanum voru þeir 

181 í árslok 2018.

Ljóst er að hyggist 

Hagar opna lyfja-

verslanir utan starfssvæðis 

Reykjavíkur kunni framan-

greind eignatengsl að skapa 

samkeppnisleg vandamál

Samkeppniseftirlitið

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Meginstarfsemi Fjármála-
eftirlitsins verður áfram 
í Turninum á Höfðatorgi 

eftir að samruninn við Seðlabank-
ann er genginn í gegn og þangað 
til annað kemur í ljós. Þetta stað-
festir Fjármálaeftirlitið í svari til 
Markaðarins en starfsmönnum 
þess var á dögunum greint frá þess-
ari tilhögun.

„Ekkert hefur verið endanlega 
ákveðið í þessum efnum, en líklegt 
er að meginstarfsemi Fjármálaeftir-
lits verði í Katrínartúninu fyrst um 
sinn,“ segir í svari FME við fyrir-
spurn Markaðarins.

Katrín Jakobsdóttir forsætisráð-
herra hefur áður sagt að ekki sé 
stefnt að fækkun starfsmanna hjá 
sameinaðri stofnun FME og Seðla-
bankans. Starfsmenn FME eru sem 
stendur 115 talsins en í Seðlabank-
anum voru þeir 181 í árslok 2018.

Samk væmt nýsamþyk k t u m 
lögum mun sameiningin ganga í 
gegn um áramótin. Þrír varaseðla-
bankastjórar verða undir Ásgeiri 
Jónssyni, nýráðnum seðlabanka-
stjóra, og tekur Unnur Gunnars-
dóttir, forstjóri FME, við stöðu vara-
seðlabankastjóra sem leiðir málefni 
fjármálaeftirlits.

Í nýlegu viðtali við Viðskipta-
blaðið sagðist Unnur ekki hafa 
upplifað sérstaka þörf á því að sam-
eina stofnanirnar og ekki sjá fram 
á grundvallarbreytingu á starfsemi 
FME við sameiningu við Seðla-
bankann.

„Það er verið að teikna þetta svo-
lítið þannig upp að við viðhöldum 
okkar innviðum, bæði á dýptina 
og breiddina,“ sagði Unnur. Þá yrði 
starfsemi eftirlitsins að einhverju 
leyti aðskilin annarri starfsemi 
bankans til þess að „verja Seðla-
bankann þegar eftirlitið tekur 
ákvarðanir sem styr stendur um“.
– þfh

Starfsmenn FME verða 
áfram á sínum stað

Ólafur Guðmundur Adolfs-
son heldur eftir 10 prósenta 
eignarhlut í Reykjavíkur 

Apóteki á móti Högum og verður 
framkvæmdastjóri lyfjaverslunar-
innar. Eignarhlutur hans í öðru 
apóteki getur þó skapað sam-
keppnisvandamál ætli Hagar að 
opna f leiri lyfjaverslanir.

Þetta kemur fram í ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins um að sam-
þykkja samruna Haga og Reykja-
víkur Apóteks sem var í eigu Guð-
mundar Reykjalín, Margrétar 
Birgisdóttur, Hjördísar Ásberg og 
Ólafs G. Adolfssonar. Ólafur er sá 
eini sem heldur eftir hlut en hann 
fer úr 25 prósentum niður í 10 pró-
sent.

Ólafur á einnig þriðjungshlut 
í Apóteki Vesturlands og verður 
engin breyting á því í kjölfar sam-
runans. Í ákvörðun Samkeppniseft-
irlitsins kemur fram að slík eigna-
tengsl á milli fyrirtækja geti valdið 
vandamálum út frá sjónarmiðum í 
samkeppnisrétti. Reykjavíkur Apó-
tek og Apótek Vesturlands séu hins 
vegar ekki starfrækt á sama land-
fræðilega markaðnum og sökum 
takmarkaðrar hlutdeildar Reykja-
víkur Apóteks á markaðnum séu 
áhrif þessara eignatengsla á sam-
keppni hverfandi. Samkeppnis-

eftirlitið sá því ekki ástæðu til að 
grípa til íhlutunar vegna þessara 
eignatengsla sem myndast vegna 
samruna Haga og Apóteks Vestur-
lands.

„Þó er ljóst að hyggist Hagar 
opna lyfjaverslanir utan starfs-
svæðis Reykjavíkur Apóteks kunni 
framangreind eignatengsl að skapa 
samkeppnisleg vandamál,“ segir í 
ákvörðuninni.

Reykjavíkur Apótek rekur versl-
un að Seljavegi 2 í Reykjavík og 
nam velta félagsins á síðasta ári 280 
milljónum króna. Sem kunnugt er 
tók Samkeppniseftirlitið ákvörðun 
sumarið 2017 um að ógilda sam-
runann sem áformaður var með 
kaupum Haga á öllu hlutafé í Lyfju. 
– þfh

Eignatengsl geta valdið Högum vanda

Finnur Árnason, forstjóri Haga. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Síminn kann að hafa brotið 
gegn samkeppnislögum og 
sátt við Samkeppniseftir-
litið með því að tvinna 
saman fjarskiptaþjónustu 
og sjónvarpsefni. Þetta er 

niðurstaða frummats Samkeppnis-
eftirlitsins en forstjóri Símans segir 
matið háð miklum fyrirvörum 
og niðurstöðuna byggja á skorti á 
gögnum.

Í árshlutauppgjöri sínu greindi 
Síminn frá því að Sýn hefði lagt 
fram kvörtun til Samkeppnis-
eftirlitsins vegna fyrirkomulags 
við sölu á útsendingum frá ensku 
úrvalsdeildinni og gert kröfu um 
heildsöluaðgang að SíminnSport. 
Samkeppniseftirlitið birti frum-
mat sitt í júlí og í kjölfarið náðust 
samningar milli Símans og Sýn um 
heildsöluaðgang.

Niðurstaða frummatsins var sú 
að Heimilispakkinn sem Síminn 
býður upp á, ásamt Sjónvarpi Sím-
ans Premium og því að bæta enska 
boltanum við Heimilispakkann, 
kynni að fara í bága við ákvæði 
sáttar við Samkeppniseftirlitsins í 
tengslum við samruna Símans og 
Skjásins árið 2015.

Samkvæmt heimildum Markað-
arins kom einnig fram að pakkatil-
boð Símans kynnu að fara í bága við 
ákvæði sáttar um tengsl Símans og 
dótturfélagsins Mílu frá árinu 2013. 
Brot á þeim fyrirmælum sem koma 
fram í sátt geta varðað viðurlög á 
borð við stjórnvaldssekt. Þá telur 
Samkeppniseftirlitið vísbendingar 
um að pakkatilboðin fari í bága við 
samkeppnislög.

Orri Hauksson, forstjóri Símans, 
segir í svari til Markaðarins að 

Síminn kann að hafa brotið gegn sátt

Síminn vinnur að því að skila gögnum og svörum við því sem kemur fram í frummatinu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Deilt um dreifingu  
á sjónvarpsefni
Síminn og Vodafone hafa átt 
í ágreiningi í tengslum við 
dreifingu á sjónvarpsefni um 
nokkurra ára skeið. Póst- og fjar-
skiptastofnun komst að þeirri 
niðurstöðu árið 2018 að Síminn 
hefði farið gegn fjölmiðlalögum 
og lagði stofnunin á sekt að 
fjárhæð 9 milljónir króna.

Í kjölfarið sendi Sýn kröfu til 
Símans um greiðslu skaðabóta 
að fjárhæð 1,9 milljarðar króna 
sem Síminn hafnaði. Vísaði 
Héraðsdómur Reykjavíkur kröfu 
Sýnar frá dómi vegna vanreif-
unar en Sýn lagði fram beiðni um 
dómkvaðningu matsmanna.

Þá hefur Gagnaveita Reykja-
víkur sent Símanum kröfu um 
greiðslu að fjárhæð 1,3 milljarða 
króna. Hefur þeirri kröfu einnig 
verið hafnað af hálfu Símans 
sem telur hana tilhæfulausa.

Í kjölfarið lagði Sýn fram 
kvörtun til Samkeppniseftir-
litsins vegna fyrirkomulags við 
sölu á útsendingum frá ensku úr-
valsdeildinni og gerði kröfu um 
heildsöluaðgang að SíminnSport.

Samkvæmt frummati 
Samkeppniseftirlitsins 
kann Síminn að hafa 
farið í bága við sam-
keppnislög og brotið 
gegn sátt. Forstjóri 
Símans segir matið háð 
miklum fyrirvörum.

Síminn hafi ekki brotið gegn sátt-
inni sem var gerð árið 2013 við 
Samkeppniseftirlitið. Félagið hafi 
kostað miklu til í þeim tilgangi að 
tryggja að sáttinni yrði fylgt í hví-
vetna. „Síminn er sannfærður um 
að félagið hafi starfað í hvívetna í 
samræmi við markmið og tilgang 
sáttarinnar. Auk þess fjallar sú sátt 
fyrst og fremst um innviði Mílu og 
jafnan aðgang þar að, en ekki sjón-
varpsmál. Aðgangur að innviðum 
Mílu er jafn öllum fjarskiptafélög-
um á Íslandi,“ segir Orri.

Samkeppniseftirlitið lagði fram 
skilgreiningar á markaðsráðandi 
stöðu Símans en Orri segir að frum-
matið sé háð miklum fyrirvörum af 
hálfu Samkeppniseftirlitsins sem 
hafi tekið fram að tilgangurinn væri 
að afla sjónarmiða og gagna til að 
meta málið frekar.

„Það eru sannarlega margir 
þættir sem eru órannsakaðir og 
sumar ályktanir eðlilega byggðar 
á getgátum, vegna skorts á gögnum 
og sumpartinn vegna þess að Sam-
keppniseftirlitið hefur að mati Sím-
ans fengið villandi upplýsingar frá 
þeim sem kvörtuðu,“ segir Orri og 
tekur fram að nýjar skilgreiningar 
Samkeppniseftirlitsins á mörk-
uðum standist ekki að mati Símans.

Verð hækki með milliliðum
Síminn vinnur nú að því að skila 
gögnum og svörum við því sem 
kemur fram í frummatinu. Orri 
segir að hið rétta sé að framboð 
Símans leiði til þess að viðskipta-
vinir hafi f leiri valkosti en áður 
og fái þeir aukið frelsi um kaup á 
afþreyingarefni á lægra verði en oft 
áður.

„Það leikur enginn vafi á því að 
viðskiptavinir, óháð því á hvaða 
kerfi þeir eru, fagna því að geta 
keypt löglegan aðgang að ensku 
úrvalsdeildinni á 4.500 krónur í 
stað 15.000 króna sem það var lengi 

vel. Þá eru margar forsendur sem 
stofnunin leggur upp með í and-
stöðu við það sem hefur áður komið 
fram að mati Símans.“

Þá segir Orri að matið byggi á 
áhyggjum af þróun sem ekki sé að 
eiga sér stað og muni ekki eiga sér 
stað. „Síminn býður SíminnSport í 
heildsölu eins og er áhugamál Sam-
keppniseftirlitsins. Þannig verður 
tíminn að leiða í ljóst hvort slíkir 
samningar muni skila f leiri greið-
andi áhorfendum. Lykilatriði er að 
aðilar nái hagkvæmum viðskipta-
legum samningum sem leiða til 
þess að fleiri noti þá þjónustu sem 
um ræðir. Ef heildsölusamningar 
skila færri áhorfendum eða draga 
úr sölu er hætt við að verð til neyt-
enda muni hækka vegna fleiri milli-
liða á jafn stórum eða minnkuðum 
markaði.“

Samkeppniseftirlitið mun taka 
ákvörðun í málinu eftir að hafa 
tekið andmæli og gögn Símans til 
greina.

Það eru sannarlega 

margir þættir sem 

eru órannsakaðir og sumar 

ályktanir 

eðlilega 

byggðar á 

getgátum 

vegna skorts á 

gögnum.

Orri Hauksson, forstjóri Símans
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HP PageWide fjölnotaprentarar
Öruggir, snjallir og afkastamiklir

Prentaðu á skilvirkari hátt með nýju HP Pagewide Pro 
prenturunum sem byggja á byltingarkenndri prenttækni HP.

Opin Ker // Höfðabakka 9 // 110 Reykjavík // 570 1000 // ok.is

Láttu okkur sjá um prentreksturinn

Ný kynslóð prentara

Ódýrari litaprentun 
og frábær prentgæði

Mikil afköst
og hámarks uppitími

Varnir gegn árásum 
og reglulegar uppfærslur

Minni hylki, minna rusl 
og margfalt minni orkunotkun

en í laserprenturum

Lágt
blaðsíðuverðAfköst

Öryggi
95% minni

rekstrarvara og úrgangur
en ef um sambærilega 

laserprentara væri 
að ræða.

HP PageWide



Þegar áætlanir 

breytast getur það 

haft tímabundnar afleið-

ingar en við erum ekki að 

glíma við vanda.

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Þorvaldur Gissurarson 
hefur byggt upp verk-
takafyrirtækið ÞG Verk 
sem er með um 200 
starfsmenn, fasteigna-
þróunarfélagið Arcus 

sem reisti meðal annars bygging-
arnar á Hafnartorgi og fasteigna-
félagið Reykjastræti sem vinnur 
meðal annars að því að standsetja 
eina af stærri skrifstofubyggingum 
landsins við Urðarholt 8 eftir kaup 
af fjármálastofnun.

Þú varst þrítugur þegar þú stofn-
aðir ÞG Verk árið 1998. Hvernig var 
upphafið?

„Á þeim tíma hafði ég þegar með 
höndum nokkuð umsvifamikinn 
rekstur á eigin kennitölu. Það er 
eflaust þess vegna sem fyrirtækið 
óx hratt. Áður en ég útskrifaðist sem 
húsasmíðameistari var ég kominn 
með fólk í vinnu. Upphaflega rak ég 
fyrirtæki með félaga mínum en svo 
skildi leiðir og ég hélt áfram að reka 
byggingarfyrirtæki. Á þeim tíma 
var ég að reyna að átta mig hvert 
ég vildi stefna með líf mitt, ég flutti 
tímabundið utan og fór í viðskipta-
nám. Það varð úr að ég byggði upp 
þetta fyrirtæki.

Við stofnun ÞG Verks steig ég 
fyrstu skrefin í að byggja fjölbýlis-
hús fyrir eigin reikning. Áður hafði 
ég verið í minni verkefnum eins og 

að reisa rað-, par- og einbýlishús á 
eigin vegum ásamt minni tilboðs- 
og útboðsverkum.“

Það kom skemmtilega á óvart að 
þremur árum eftir stofnun ÞG Verks 
var þér treyst fyrir að reisa nýjar 
höfuðstöðvar Orkuveitu Reykja-
víkur.

„Ég einbeitti mér að útboðum 
fyrir opinbera aðila. Ég hafði áður 
unnið nokkur verkefni fyrir Orku-
veituna og forvera hennar Hitaveitu 
Reykjavíkur. Sömuleiðis hafði ég 
unnið fyrir Reykjavíkurborg. Við 
reistum til að mynda fjórða áfanga 
Nesjavallavirkjunar árið 2000.“

Dregið úr eigin verkefnum
Hvort er ÞG Verk að byggja meira 
fyrir þig eða aðra?

„Frá stofnun hefur skiptingin 
verið nokkuð jöfn, yfirleitt er um 
helmingur útboðsverk og helming-
ur byggingar fyrir eigin reikning. 
En það er breytilegt eftir tíma-
bilum. Eftir að við komumst vel af 
stað eftir hrunið, eða frá árinu 2014, 
hefur vægi eigin verkefna verið mun 
meira, nálægt 80 prósent af veltu, 
þar til núna. Hlutfallið er að færast 
aftur á svipaðar slóðir og áður, og 
er nálægt því að vera um helmings 
skipting. Við höfum dregið úr eigin 
verkefnum og bætt við okkur reikn-
ingsverkum.“

 Var það meðvituð ákvörðun?
„Já, það var meðvituð ákvörðun. 

Við mátum stöðuna þannig fyrir 
einu og hálfi ári síðan að það væri 
hyggilegt að draga úr íbúðafram-
leiðslu. Til að fylla í skarðið, en 
ÞG Verk státar af töluverðri fram-
leiðslugetu, var ákveðið að leggja 
aukna áherslu á reikningsverkefni. 
Það hefur gengið ágætlega.“

 Hvað var það í landslaginu sem 
fékk þig til að draga úr verkefnum?

„Það var óvissa í efnahagslífinu 
og fjöldi íbúðabygginga í pípunum. 
Það var því fyrirsjáanlegt að fram-
boðið myndi aukast. Á sama tíma 
hafði dregið úr aðgengi íbúðakaup-
enda að lánsfjármagni því bank-
arnir gerðu stífari körfur í greiðslu-

mati. Við skynjuðum sömuleiðis að 
bankarnir væru farnir að halda að 
sér höndum varðandi útlán til bygg-
ingarframkvæmda.“

Er stærðarhagkvæmni í verktaka-
rekstri?

„Já, hún skiptir heilmiklu máli.“
Telur þú að verktakar muni sam-

einast til að geta tekið þátt í stærri 
verkefnum í fyrirsjáanlegri framtíð?

„Það kæmi mér á óvart. Það hefur 
ekki verið mikið um sameiningar í 
gegnum tíðina og mér þykir ekki 
líklegt að það verði raunin.“

Erlendir vanmeta markaðinn
Nú er stórt ítalskt verktakafyrirtæki, 
Rizzani de Eccher, að hefja innreið á 
markaðinn og á meðal annars í sam-
starfi við Kaldalón.

„Já, vonandi gengur þeim vel. 
Fjöldi erlendra verktaka hefur reynt 
fyrir sér hér á landi og næstum því 
allir eiga það sameiginlegt að hafa 
horfið af markaðnum nokkuð fljótt 
í kjölfar mikils taprekstrar. Ég óska 
þeim alls hins besta. Aukin sam-
keppni er af hinu góða.“

 Af hverju heldurðu að það sé? 
Hvað klikkar hjá þeim?

„Að mínu mati vanmeta þau 
markaðinn. Fyrirtækin átta sig ekki 
á rekstrarumhverfinu. Hér þarf til 
að mynda að haga aðföngum með 
öðrum hætti en á meginlandinu 

Dró úr byggingu eigin íbúða fyrir einu o
Þorvaldur segir að sá tími muni renna upp að byggja þurfi nýtt atvinnuhúsnæði í nokkrum mæli. Sú vinna kostar meira en sem nemur markaðsvirði í dag. Það muni hækka verðinu.                                                  

Þorvaldur Gissurarson, 
forstjóri ÞG Verks, segir 
að erlendir verktakar 
vanmeti oft markaðinn 
og því hafi starfsemi 
þeirra hér yfirleitt verið 
rekin með tapi. Efna-
hagsþróun setti strik í 
reikninginn varðandi 
sölu á Hafnartorginu. 
Önnur verkefni á hans 
vegum seljist vel.
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Rakel Magnúsdóttir er klínískur þerapisti sem hjálpar fólki að takast á við streitu, kvíða og vanlíðan. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Virkjar 
innri 

auðlindir

Rakel Magnúsdóttir 
hjálpar fólki að takast 
á við erfiðleika daglegs 
lífs með því að nýta 
núvitund og jákvæða 
sálfræði til að auðvelda 
fólki að hlusta á sjálft 
sig og sjá og nýta betur 
sína eigin styrkleika. ➛2

NÚVITUND 

8 vikna námskeið - hefst 9. sept.
MBSP
OG STYRKLEIKAR

(Mindfulness Based Strength Practice) Kennsla fer fram í Hlíðarsmára 14 Kópavogi
Mánudaga kl. 17:00 - 18:30
Leiðbeinandi er Rakel Magnúsdóttir, 
hjúkrunarfræðingur, MA-diplóma í jákvæðri sálfræði, 
núvitundarkennari, áfallafræðingur (TRM 1 og 2)

Nánari upplýsingar og skráning: www.Lausnin.is

Hefur þú áhuga á að…
…kynnast sjálfum þér á nýjan hátt?
…átta þig á styrkleikum þínum og annarra í kringum þig?
…læra að nota styrkleika þína til að auka vellíðan?
…ná tökum á streitu?
…sjá vandamál lífsins í nýju ljósi?

Ef svo er þá er þetta námskeið fyrir þig!



Rakel Magnúsdóttir starfar 
sem klínískur þerapisti hjá 
Lausninni, fjölskyldu- og 

áfallamiðstöð, í Kópavogi. Hennar 
sérsvið er að hjálpa einstaklingum 
og pörum að takast á við streitu, 
kvíða og vanlíðan sem getur 
fylgt hinu daglega lífi. Hægt er að 
takast á við það meðal annars með 
aðferðum jákvæðrar sálfræði og 
áfallafræða TRM (Trauma Resili-
ency Model).

Núvitund vekur innri auðlind
Rakel kynntist núvitund og styrk-
leikum fyrst þegar hún var í námi 
í jákvæðri sálfræði og hefur þróað 
sig áfram í þeim fræðum. Undan-
farið hefur Rakel kennt núvitund 
á námskeiðum hjá Lausninni en í 
næstu viku er að fara af stað nýtt 
námskeið þar sem sérstök áhersla 
er lögð á styrkleika okkar með 
hjálp núvitundar. 

„Með styrkleikum er átt við 
okkar innri auðlind sem við búum 
öll yfir og birtist þegar hugsun, 
hegðun og tilfinningar fylla okkur 
orku og lífsgleði,“ segir Rakel. 
„Þeir hjálpa okkur að takast á 
við lífið og sigrast á neikvæðum 
hugsanaskekkjum. Þetta er því ný 
leið til þess að byggja okkur upp á 
jákvæðan hátt án þess að einblína 
um of á það sem er að í fari okkar, 
því ekkert okkar er fullkomið.“

Hugrækt mikilvæg heilsunni
Núvitundar- og styrkleika 
námskeiðið Mindfulness Based 
Strength Practice (MBSP) á rætur 
sínar að rekja til kennara Rakelar, 
dr. Ryan M. Niemiec, sem er sál-
fræðingur og fræðslustjóri hjá VIA 
Institute on Character í Banda-
ríkjunum.

„Námskeiðið tengir saman 
styrkleika okkar og núvitundar-
þjálfun á skemmtilegan hátt, 
sem styður okkur í að springa út 
og blómstra, bæði í einkalífinu 
og starfi. Það er aldrei of seint að 

byrja að rækta sjálfan sig,“ segir 
Rakel og brosir. „Það er nefnilega 
svo frábært að heilinn okkar er 
sveigjanlegur og við getum haft 
áhrif á hann og breytt hugsana-
mynstri okkar og þar með hegðun 
okkar í kjölfarið. Hugrækt er 
mikilvæg heilsu okkar og nýjustu 
rannsóknir innan jákvæðrar sál-
fræði sýna það endurtekið.

Í núvitund erum við meðal ann-
ars að þjálfa okkur í að taka eftir,“ 
segir Rakel. „Það er færni sem við 
þurfum að læra og er ekki sjálf-
gefin. Þegar við þjálfum athyglina 
erum við einnig að æfa þolinmæði 
og að hægja á okkur. Það er hægt 
að gera á marga vegu, en lykillinn 
er að finna þá aðferð sem hentar 
hverjum og einum.“

Hún segir mikinn lærdóm felast 
í því að taka eftir breytingum 
sem eiga sér stað í líkamanum og 
huganum.

„Í daglegu lífi, þegar allt er á 
fullu, tökum við ekki eftir því sem 
líkaminn er að segja okkur,“ segir 
Rakel. „Við erum svo oft á sjálf-
stýringunni, sem kemur sér oft 
vel, en ef við förum í gegnum lífið 
eingöngu á henni og tökum ekki 
eftir mikilvægum skilaboðum 
sem hugur, tilfinningar og líkami 
senda okkur, þá endum við ekki á 
góðum stað.“

Þurfum að stilla innri græjur
„Þegar við förum að vinna með 
eigin styrkleika á meðvitaðan 
hátt með aðstoð núvitundar þá 

verður þetta „geggjuð“ blanda og 
við náum betri tengingu við okkur 
sjálf,“ segir Rakel.

„Við búum öll yfir styrkleikum 
en það er svo magnað að við gerum 
okkur sjálf ekki alltaf grein fyrir 
aðalstyrkleikum okkar því þeir 
eru svo samofnir því hver við 
erum. Þegar við kynnumst þeim 
gerast einhverjir töfrar. Við förum 
að sjá hvort við erum að vannýta 
þá eða ef til vill ofnota þá. Þetta 
snýst um að finna rétta jafnvægið,“ 
segir Rakel. 

„Við getum tekið dæmi um 
einstakling sem hefur til dæmis 
húmor sem einn af sínum topp 
styrkleikum. Þessi einstaklingur 
á mjög auðvelt með að sjá það 
fyndna í lífinu og notar húmor 

óspart og kemur öllum til að hlæja. 
Ef hann ofnotar þann styrkleika 
þá getur hann farið yfir strikið 
og tekur jafnvel ekki eftir því. 
Þetta snýst allt um að læra inn á 
sjálfan sig og stilla „græjurnar“ 
innra með okkur. Hvenær við 
snúum „volume-takkanum“ 
fyrir húmorinn upp eða niður og 
hvenær við notum aðra styrkleika 
sem við höfum til að hjálpa okkur 
í þeim aðstæðum sem við erum í 
hverju sinni.“

Námskeiðið Núvitund og styrk-
leikar (MBSP) fer af stað mánu-
daginn 9. september. 

„Við förum í grunnþætti núvit-
undar og styrkleika, gerum ýmsar 
æfingar og hugleiðslur ásamt því 
að spjalla saman um efnið,“ segir 
Rakel. 

„Það er ótrúlega dýrmætt þegar 
við deilum reynslu okkar af æfing-
unum með hópnum og fáum að 
heyra hvernig aðrir þátttakendur 
upplifa sömu æfingar. Sumir eru 
að upplifa það sama og þú og aðrir 
eitthvað allt annað. Það getur verið 
mjög lærdómsríkt og þroskandi.“

Rakel hefur haldið ýmis námskeið 
og fyrirlestra er tengjast vellíðan, 
núvitund og styrkleikum fyrir 
einstaklinga, hópa og fyrirtæki. 
Nánari upplýsingar er að finna á 
Lausnin.is eða með því að senda 
tölvupóst á rakel@lausnin.is.

Rakel segir að þegar fólk kynnist styrkleikum sínum átti það sig betur á því hvernig sé best hægt að nýta þá. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í næstu viku fer af stað nýtt námskeið með áherslu á styrkleika mannsins. Styrkleikarnir sem hafa verið skrifaðir á 
þessa steina eru einungis hluti af þeim fjölmörgu sem mannfólkið býr yfir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Námskeiðið tengir 
saman styrkleika 

okkar og núvitundar-
þjálfun á skemmtilegan 
hátt, sem styður okkur í 
að því að springa út og 
blómstra, bæði í einka-
lífi og í starfi. Það er 
aldrei of seint að byrja 
að rækta sjálfan sig.

Framhald af forsíðu ➛
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Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Fjórhjól

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

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

 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.

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt 

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir í 

s. 661 7000

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU.
Kistumelur 14, 289 fm á kr. 1500 

pr fm.
Stórar innkeyrsludyr, 9,5 m 

lofthæð.
Nánar uppl. s. 840 3992

VERSLUNAR- OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL 

LEIGU
Til leigu í Bolholti 4, næsta húsi 

við Laugaveg 178
Verslunarhúsnæði á götuhæð 235 

fm. Laust strax.
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. 150 

fm. Laust fljótlega.
Skrifstofuhúsnæði á 5. hæð. 180 

fm. Laust strax.
Uppl. í s: 893-8166 eða grensas@

gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

HÁSETA VANTAR.
Háseta vantar til á mb. Núp BA 
69 sem rær með beitingavél frá 
Patreksfirði. Uppl. í símum 897-
1591, 862 5767 og 863 0986.

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165

TOYOTA Rav4 gx plus. 
Árgerð 2014, ekinn 116 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.490.000. 
besta verðið Rnr.213752.

VOLVO Xc90 t8 hybrid r-design. Árgerð Á
2018, ekinn 9 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
8 gírar. Verð 9.980.000. Eigum lika 2016 

1.inscripson á staðnum V 8490. Rnr.213351.

LAND ROVER Range rover 
velar hse. 
Árgerð 2017, ekinn 30 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
8 gírar. 
TilbosVerð 10.980.000.
ásett 11.890 
Rnr.116954.

VW Golf gte premium. 
Árgerð 2018, ekinn 16 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 
6 gírar. umboðs, leður, 
luga , 
Verð 4.490.000. 
Rnr.213734.

LAND ROVER Discovery 
hse. Árgerð 2018, ekinn 3 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
,leður .glerþakk 7 manna 
Tilboðsverð 11.980.000.
ásett v 12.990 Rnr.116846.

JAGUAR  Xj r-sport. 
Árgerð 2018, ekinn 9 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 8 gírar.
Verð 11.980.000.
Þessi er rugl flottur 
Rnr.213763.

GÓÐIR Í HAUST
TILBOÐ 

10.980.000

TILBOÐ 

3.990.000
TILBOÐ 

8.700.000

TILBOÐ 

11.980.000

Bíla�ármögnun Landsbankans

REYNSLA OG TRAUST Í 30 ÁR

JAGUAR F-pace s. Árgerð 2017, ekinn 14Á
Þ.KM, dísel, stóra vélin 301 hö 3l v6 sjálf-
skiptur 8 gírar.Tilboðsverð 8.700.000 

VW Passat gte premium Árgerð 2016,Á
ekinn 32 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6
gírar. Einn með öllu TilbosVerð 3.990.000. 
Rnr.116842.

TOYOTA Land cruiser 150.
Árgerð 2017, ekinn 11 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 6.950.000.
Rnr.213439.
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Mögulega ofmátum 

við þann hóp 

kaupenda sem eru á hött-

unum eftir raunverulegum 

gæða íbúðum í miðbænum 

eins og þekkjast víða er-

lendis.

og hálfu ári
                                                                                                                           FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

enda erum við á eyju. Flutnings-
kostnaður er því meiri, vöruúrval 
minna og f leira. Veðurfar er verra 
en á f lestum stöðum í Evrópu 
sem getur skipt sköpum við bygg-
ingu mannvirkja og regluverkið 
er annað. Vinnulögin eru með 
öðrum hætti en víða annars staðar. 
Launin eru almennt mun hærri 
en það hefur því miður stundum 
verið misbrestur á að því sé fylgt 
eftir að erlend fyrirtæki greiði það 
sem starfsmönnum ber í samræmi 
við lög og reglur. Það skekkir sam-
keppnina.

Við höfum reynt þetta á eigin 
skinni í okkar verkefnum erlendis. 
Það er alltaf erfitt að fara út fyrir 
heimahagana, stofna til nauðsyn-
legra viðskiptatengsla, kynnast 
regluverkinu og ná utan um þær 
kröfur sem gerðar eru í hverju landi. 
Þetta er erfitt, dýrt og tímafrekt. Þar 
fyrir utan er Ísland afskaplega lítið 
markaðssvæði miðað við önnur 
svæði í Evrópu. Það er því erfitt fyrir 
erlend fyrirtæki að ná fótfestu.“

Er ÞG Verk enn að sinna verk-
efnum erlendis?

„Umsvifin voru mest erlendis 
á árunum eftir hrun. Árið 2006 
hófum við starfsemi í Færeyjum í 
kjölfar kaupa á gamalgrónu félagi 
og árið 2011 tókum við þátt í verk-
efnum í Noregi. Við höfum einnig 

sinnt verkefnum á Grænlandi og 
í Þýskalandi. Þegar verkefnunum 
sem við tókum að okkur eftir hrun 
lauk drógum við okkur út úr verk-
takastarfsemi í löndunum en ég er 
enn með rekstur í Færeyjum sem 
þjónustar verktaka. Þar í landi er í 
rekstri steypustöð, innf lutningur 
á sementi, kranaþjónusta og ein-
ingaverksmiðja. Sá rekstur gengur 
ágætlega.“

Hætti í Samtökum iðnaðarins
Af hverju dróst þú ÞG Verk út úr 
Samtökum iðnaðarins nýverið?

„Það snérist um gjaldtöku vegna 
aðildarinnar. Mér þykir hún of há.“

Hvað kostar aðild fyrir fyrirtæki 
eins og þitt?

„Gjaldið er margar milljónir. Það 
er eins og með aðrar vörur eða þjón-
ustu sem eru keyptar á markaði, þú 
ert einungis reiðubúinn að greiða 
fyrir það sem þér þykir virðið vera.

Auk þess er þetta hluti af aðhaldi 
í rekstri. Undanfarin tvö ár hefur 
verið þörf á að beita aðhaldi og sú 
þörf er enn til staðar. Þetta er einn 
liður í því.“

Hefur starfsmönnum verið sagt 
upp til að gæta aðhalds í rekstri?

„Nei, starfsmönnum hefur ekki 
fækkað. Starfsmenn ÞG Verks eru 
um 200 auk þeirra sem starfa fyrir 
systur- og dótturfélög. Við rekum 

stóran hluta af okkar starfsemi 
með undirverktökum sem eru 
ekki á launaskrá hjá okkur. Það 
gefur okkur sveigjanleika í rekstri 
til að bregðast hratt við breyttum 
aðstæðum.“

Er mikilvægt í fasteignaþróun að 
reka eigið byggingarfélag?

„Að okkar mati er það nauð-
synlegt. Við erum að framleiða 
handverk sem byggir á þekkingu 
og reynslu. Til að tryggja gæðin er 
erfitt að treysta alfarið á aðra. Hið 
sama á almennt við um framleiðslu 
á öðrum vörum.“

Hafnartorg kostar 13 milljarða
Þorvaldur keypti hluta af Hafnar-
torgi árið 2016. Félag á hans vegum 
reisti byggingarnar á svæðinu, 
vinnur að sölu íbúðanna og leigir 
út skrifstofurýmið. Fasteignafélagið 
Reginn, sem skráð er á hlutabréfa-
markað, keypti verslunarrýmið á 
svæðinu árið 2014.

Hann segir að uppbyggingin 
á hans vegum muni kosta um 13 
milljarða króna og að „vel innan 
við helmingur“ af byggingarkostn-
aði hafi verið tekinn að láni. „Það er 
auðvitað búið að selja hluta af fast-
eignunum.“

Hvert var tækifærið á Hafnar-
torgi?

„Þetta er afskaplega spennandi 
verkefni með miklum möguleikum. 
Það er sjaldgæft að bjóðist að hefja 
uppbyggingu á jafn stóru svæði 
innan miðbæjarins, hvort sem litið 
er til útlanda eða hingað heim. Það 
er mikil áskorun og gaman að fá að 
taka þátt í að byggja upp svæði sem 
breytir borgarmyndinni.

Við þróuðum ekki svæðið heldur 
bauðst okkur að kaupa það þegar 
þróun og hönnun hafði verið lokið. 
Það er óvenjulegt fyrir okkur, venju-
lega viljum við koma að verkefnum 
alveg frá upphafi en okkur þótti 
þetta vera spennandi og gott við-
skiptatækifæri.“

Salan gengur hægar
Hver er staðan á Hafnartorgi núna?

„Það er ekkert launungarmál að 
það hefur gengið hægar að selja 
íbúðirnar en gert var ráð fyrir. Við 
erum engu að síður að selja íbúðir og 
erum nokkuð kát með það.“

Af hverju heldurðu að salan á 
íbúðunum hafi gengið hægar en gert 
var ráð fyrir á Hafnartorgi?

„Það eru eflaust margar skýringar 
á því. Mögulega ofmátum við þann 
hóp kaupenda sem eru á höttunum 
eftir raunverulegum gæða íbúðum 
í miðbænum eins og þekkjast víða 
erlendis.

Við lögðum mikið í hönnun, frá-
gang, efnisval og yfirbragð íbúð-
anna. Eftir á að hyggja hefði kannski 
verið vænlegra að framleiða og selja 
ódýrari íbúðir eða blanda saman 
ódýrari íbúðum við gæða íbúðir. 
En við erum ánægð með útkomuna, 
íbúðirnar á Hafnartorgi eru afar 
glæsilegar.

Það sem setti þó stærsta strikið 
í reikninginn var efnahagsþróun í 
landinu. Hún vinnur ekki með verk-
efnum á borð við þetta. Það er erfitt 
að spá fyrir um þróun efnahagsmála 
á Íslandi. Verkefni af þessari tegund 
tekur þrjú til fjögur ár í vinnslu eftir 
að hönnun er lokið og á þeim tíma 
getur margt breyst í efnahagslífinu, 
eins og gerðist í þessu tilviki. Það 
hefur áhrif á söluna.

Annað sem kemur til er að mikið 
hefur verið byggt á miðborgar-
svæðinu, þótt byggingarnar séu 
ekki í hjarta miðbæjarins, eins og 
í tilviki Hafnartorgsins. Það hefur 
áhrif þegar mikið framboð safnast 
upp á markaðnum.

Í sjálfum sér má alltaf búast við að 
staðan spilist með þessum hætti.“

Á Hafnartorgi eru 70 íbúðir. Hvað 
hafa margar selst?

„Það hafa 23 íbúðir selst og við 
höfum einnig leigt nokkrar íbúðir, 
meðal annars til sendiráða. Af 70 
íbúðum er því tæplega helmingur-
inn kominn í notkun.“

Aðspurður segir hann að upphaf-
lega hafi verið gert ráð fyrir því að 
meðalfermetraverð yrði rúmlega 
900 þúsund krónur. Hafa þurfi í 
huga að ekki sé sama fermetraverð á 

öllum íbúðunum, það fari eftir stað-
setningu og stærð íbúðanna. „Út frá 
því meðalverði var hönnun og frá-
gangur íbúðanna ákvarðað.

Auk þess hefur gengið ágætlega 
að leigja út skrifstofurýmið þótt enn 
sé nokkuð laust. Nýverið sömdum 
við við Evrópusambandið um leigu 
á hæð í húsinu sem hýsir tísku-
verslunina COS.“

Hefur lægra verð mikil áhrif á 
framlegðina af verkefninu?

„Það gerir það óhjákvæmilega.“
Ertu engu að síður réttum megin 

við strikið?
„Við erum kát.“

Tímabundnar afleiðingar
Eru félög eins og fasteignaþróunar-
félag þitt Arcus að glíma við lausa-
fjárvanda í ljósi þess að salan gengur 
hægar en gert var ráð fyrir?

„Þegar áætlanir breytast getur 
það haft tímabundnar afleiðingar 
en við erum ekki að glíma við 
vanda. Það þarf einfaldlega að 
breyta áætlunum og hluti af því sem 
við gerðum var að draga úr íbúða-
framleiðslu og draga úr kostnaði. 
Þetta eru hefðbundnar ráðstafanir 
sem ég hef oft gert áður. Þetta er 
ekkert nýtt, það koma upp svipaðar 
aðstæður hjá öllum fyrirtækjum og 
á meðan getur lausafjárstaðan verið 
erfið eins og flest fyrirtækja þekkja.

Að því sögðu er staðan þannig 
að það eru ekki vandamál í rekstr-
inum heldur eru forsendur aðeins 
breyttar í efnahagslífinu. Það er 
mikið að gera og af koman er fín. 
Það væri fullkomin rangtúlkun að 
halda því fram að það væri mikið að 
í rekstrinum. Þvert á móti.

Að því sögðu er vert að nefna 
að mér þykir staða efnahagsmála 
hérlendis mun betri en umræðan 
gefur til kynna. Það hefur vissulega 
gefið á bátinn, WOW air varð til að 
mynda gjaldþrota, en efnahagslífið 
er engu að síður heilbrigt. Rekstur 
fyrirtækja stendur almennt ágæt-
lega. Vandinn sem f lest fyrirtæki 
eru að kljást við eru brattar kostn-
aðarhækkanir síðustu misserin en 
yfirleitt hefur velta ekki dregist 
saman. Það að fyrirtæki sýni aukið 
kostnaðaraðhald er í mínum huga 
fyrst og fremst verkefni til að takast 
á við en ekki vandamál.“

Þorvaldur bætir við að sala félags-
ins á fasteignum ef horft er fram hjá 
Hafnartorgi hafi gengið vel. „Öll 
önnur verkefni hafa gengið mjög vel. 
Nýlega kláruðum við uppbyggingu 
á tæplega 300 íbúðum í Bryggju-
hverfinu í Grafarvogi, þar eru ein-
ungis þrjár íbúðir eftir. Við höfum 
selt nánast allar íbúðirnar sem við 
reistum á Selfossi og salan á eignum 
í Urriðaholti gengur vel. Við erum 
sömuleiðis bjartsýn á sölu eigna 
á okkar vegum í Vogabyggð sem 
verða brátt boðnar til sölu.“

Eru bankarnir reiðubúnir að 
aðstoða ykkur við þessar aðstæður 
eða eru þeir erfiðir viðureignar?

„Eins og ég nefndi hafa bankar 
almennt dregið úr lánum sínum til 
fasteignaverkefna. Þannig er banka-
umhverfið í dag en við eigum í góðu 
samstarfi við okkar viðskiptabanka 
og höfum yfir engu að kvarta þar.“

Eiginfjárhlutföll ÞG Verks og 
Arcus eru býsna ólík. Eiginfjárhlut-
fall ÞG Verks var hátt, eða 54 prósent 
við árslok 2018, en hlutfall Arcus var 
14 prósent. Svo því sé haldið til haga 
var eigið fé þess engu að síður þrír 
milljarðar.

„Það er ekki hægt að bera þessi 
félög saman á þennan máta. Arcus 
er eignarhaldsfélag í fasteignaþró-
un sem er með á bókum sínum öll 

verkefni í vinnslu. Þar með talið til 
dæmis íbúðir sem er búið að byggja 
og eru í sölu. Á sama tíma er ÞG Verk 
ekki að byggja fyrir eigin reikning 
og því eru engar eignir í byggingu á 
efnahagsreikningnum. Þar af leið-
andi eru efnahagsreikningar fyrir-
tækjanna gerólíkir.

Efnahagsreikningur Arcus er 
stór, eignirnar námu um 22 millj-
örðum króna við árslok 2018. Þar 
er að finna heilmikið eigið fé í formi 
óinnleysts hagnaðar sem endur-
speglast ekki í ársreikningnum fyrr 
en fasteignir hafa verið seldar.“

Laun helmingur af kostnaði
Hvernig hefur ykkur gengið að tak-
ast á við kostnaðarhækkanir?

„Launahæk kanir hafa verið 
hraðar og miklar. Þær hafa sett strik 
í reikninginn enda er launakostn-
aður hlutfallslega mikill í okkar 
rekstri. Við framleiðslu íbúða er 
launakostnaður næstum því helm-
ingur. Það hefur því verið áskorun 
að bregðast við tugprósenta hækk-
unum. Íbúðaverð hefur hækkað en 
ekki jafn mikið og laun og gjald-
taka sveitarfélaga sem hefur farið 
vaxandi. Þessir tveir kostnaðarliðir 
hafa hækkað mun meira en sem 
nemur hækkun íbúðaverðs.“

Eru sveitarfélögin að vinna á móti 
ykkur?

„Það horfir dálítið einkennilega 
við. Það er ansi skrítið þegar fulltrú-
ar sveitarfélaga, ríkisstjórnarinnar 
og verkalýðsfélag tala fyrir þörfinni 
á ódýrari íbúðum en að á sama tíma 
er gjaldtaka sveitarfélaga í tengslum 
við nýbyggingar hækkuð ár frá ári. 
Sömuleiðis má horfa til gjaldaliða 
eins og innviðagjalda og fasteigna-
gjalda sem hafa hækkað gegndar-
laust og það algerlega að nauðsynja-
lausu á síðustu árum.

Öll þessi gjaldtaka, hvaða nafni 
sem hún nefnist, lendir á endanum 
hjá neytandanum.

Við getum getað ekki keypt 
lóðir þar sem lóðaverð hefur verið 
lækkað verulega til að koma til móts 
við þörf fyrir ódýrari íbúðir. Maður 
spyr sig: Þegar mikill skortur er á 
ódýrari íbúðum, hvers vegna þurfa 
sveitarfélögin að hagnast um fleiri 
milljónir á hverri einustu íbúð með 
sölu byggingarréttar?“

Hvernig horfir fasteignamark-
aður með íbúðir við þér?

„Eftir miklar hækkanir á árunum 
2015 til 2017, með tilliti til þess 
framboðs sem væntanlegt er og 
horfur í efnahagslífinu, tel ég líklegt 
að íbúðaverð verði nokkuð stöðugt 
næstu mánuði og misseri og það 
muni nokkurn veginn fylgja verð-
þróun eða vísitölu neysluverðs. Að 
því sögðu getur verið afskaplega erf-
itt að spá fyrir um þróun markaða 
á Íslandi. Þeir geta tekið miklum 
breytingum á stuttum tíma.“

En hvað með markaðinn með 
atvinnuhúsnæði?

„Þar eru önnur lögmál að verki 
sem byggja á af komu fyrirtækja 
og öðrum hagstærðum. Undan-
farin tvö ár hafa fyrirtæki almennt 
haldið að sér höndum og verið treg-
ari til að ráðast í nýframkvæmdir. 
Það hefur áhrif á markaðinn. Það 
er töluverð hreyfing á eignum en 
enginn hasar.

Verð á atvinnuhúsnæði hækkaði 
á sama tíma og íbúðarhúsnæði en 
ekki nándar nærri eins mikið. En 
svo má spyrja sig, við hvað er verið 
að miða? Margir miðuðu við verð á 
atvinnuhúsnæði eins og það kom 
undan hruninu. Um var að ræða 
fullnustueignir sem voru að skolast 
út úr bönkunum. Það er ekki eðli-
legt verð og var langt undir bygg-
ingarkostnaði.

Undir venjulegum kringumstæð-
um hlýtur verð að taka mið af fram-
leiðslukostnaði og það er ef til vill 
að gerast núna. Ef verð atvinnuhús-
næðis er sett í samhengi við bygg-
ingarkostnað er verðið afar lágt. Til 
lengri tíma getur það ekki annað en 
hækkað. Sá tími mun renna upp að 
byggja þarf nýtt atvinnuhúsnæði í 
nokkrum mæli og þá mun sú vinna 
kosta meira en sem nemur mark-
aðsvirði í dag. Það mun ýta upp 
verðinu. Hvenær það mun gerast 
treysti ég mér ekki til að segja um.“
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Þessi skattlagning 

er fordæmalaus í 

evrópsku samhengi og ljóst 

er að arðsemi íslensku 

bankanna myndi batna 

umtalsvert ef skattaum-

hverfi þeirra væri fært í 

sambærilegt horf og þekkist 

á meginlandinu.

Eitt af meginmarkmiðum 
lífskjarasamninganna 
var að leita leiða til 
þess að lækka vaxta-
stig í landinu. Fjölmörg 
tækifæri er að finna í 

rekstrarumhverfi fjármálafyrir-
tækja til að ná fram því markmiði 
og mikilvægt að allir leggist á eitt í 
því verkefni.

Í þessu samhengi má benda á að 
Bankasýsla ríkisins hefur bent á 
skilvirkar leiðir til þess að ná fram 
minni vaxtamun. Í minnisblaði 
Bankasýslunnar sem fylgdi hvítbók 
stjórnvalda um framtíðarsýn fyrir 
fjármálakerfið er bent á að hófleg 

Áhrif skatta  
á vaxtakjör

Í minnisblaði Bankasýslu ríkisins sem fylgdi hvítbók stjórnvalda um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið var bent á skilvirkar leiðir til að minnka vaxtamun. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

lækkun á eftirlitsgjaldi fjármála-
fyrirtækja ásamt helmingslækkun 
á fjársýsluskatti á laun annars vegar 
og hagnað umfram milljarð hins 
vegar geta minnkað vaxtamun 
vaxtaberandi eigna og skulda úr 
2,6 prósent niður í 2,3 prósent. Þessi 
útreikningur miðast við að stjórn-
völd standi við áform ríkisfjármála-
áætlunar um að lækka gjaldhlutfall 
bankaskattsins úr 0,376 prósent í 
0,145 prósent í jöfnum skrefum á 
árunum 2020 til 2023. Því miður 
ákváðu stjórnvöld að fresta þeirri 
lækkun fyrr á þessu ári. Til við-
bótar telur Bankasýslan að lækkun 
eiginfjárkrafna og hagræðing sem 
skilar sér í lægri rekstrarkostnaði í 
tengslum við samstarf um rekstur 
sameiginlegra fjármálainnviða gæti 
leitt til þess að vaxtamunurinn færi 
niður í 2,1 prósent.

Ná þarf tökum á kostnaði
Í nýjustu útgáfu Fjármála, tíma-
rits Fjármálaeftirlitsins, fjalla þeir 
Finn ur Svein björns son, fram-

kvæmda stjóri banka sviðs, Elm-
ar Ásbjörns son, for stöðumaður 
áhættu grein ing ar á banka sviði, 
og Skúli Magnús son, sér fræðing-
ur í fjár hags legu eft ir liti, um þær 
áskoranir sem íslenska bankakerfið 
stendur frammi fyrir um þessar 
mundir.

Sérfræðingar FME draga fram 
sterka stöðu íslensku bankanna en 
benda á sama tíma á að þeir standi 
frammi fyrir krefjandi aðstæðum. 
Styrkurinn felst meðal annars 
í háum eiginf járhlutföllum og 
sterkum efnahagsreikningi. Helstu 
áskoranirnar í rekstri bankanna 
snúa hins vegar að því að auka arð-
semi og ná tökum á rekstrarkostn-
aði og annars vegar að gera þá betur 
í stakk búna til þess að takast á við 
breyttar aðstæður í efnahagslífinu.

Í greininni er bent á að arðsemi 
íslensku bankanna sé ekki full-
nægjandi. Þannig var arðsemi 
Arion banka, Landsbankans og 
Íslandsbanka að meðaltali 6,1 pró-
sent í fyrra og 6,8 prósent fyrstu þrjá 
mánuði þessa árs. Til samanburðar 
er bent á að í gögn frá Evrópska 
bankaeftirlitinu sýni að meðal-
tal arðsemi ríf lega 150 evrópskra 
banka var 7,1 prósent árið 2018.

Sérfræðingar FME segja að það 
sé ólíklegt að hluthafar íslensku 
bankanna muni til lengdar sætta 
sig við svona lága arðsemi. Þeir 
sem fara með eignarhlut ríkisins 
í bankakerfinu ættu að taka þessi 

orð til sín en sem kunnugt er þá eru 
Íslandsbanki og Landsbanki enn í 
ríkiseigu.

20 milljarðar í ótekjutengd 
gjöld og skatta
Það sem einkennir rekstrarum-
hverfi íslenskra banka í samanburði 
við aðra banka á Vesturlöndum 
er séríslensk álagning opinberra 
gjalda. Um er að ræða sérstakan 
bankaskatt en álagning hans er 
um um 12 prósent af rekstrar-
kostnaði bankanna. Þá er lagður 
fjársýsluskattur á launagreiðslur 
fjármálafyrirtækja og sérstakur 
f jársýsluskattur á hagnað fjár-
málafyrirtækja umfram 1 milljarð. 
Íslenskir bankar hafa á undan-
förnum árum verið að borga um 
40 milljarða í opinber gjöld á ári. 
Helmingurinn af þessari upphæð, 
eða um 20 milljarðar, er ótekju-
tengdur. Heildarvaxtatekjur stóru 
viðskiptabankanna hafa á undan-
förnum árum verið í kringum 100 

milljarðar og eru því ótekjutengd 
gjöld um fimmtungur af þeirri upp-
hæð.

Þessi skattlagning er fordæma-
laus í evrópsku samhengi og ljóst 
er að arðsemi íslensku bankanna 
myndi batna umtalsvert ef skatta-
umhverfi þeirra væri fært í sam-
bærilegt horf og þekkist á megin-
landinu. Að sama skapi myndi 
virði eignarhlutar ríkisins í banka-
kerfinu aukast við slíkar breytingar.

Allir hagnast á bættu  
rekstrarumhverfi
Þung skattlagning sem ekki á sér 
hliðstæðu í nágrannalöndunum 
og er ótengd tekjum eða hagn-
aði dregur úr getu fjármálafyrir-
tækja til að þjóna efnahagslífinu 
og verður til þess að auka kostnað 
við fjármálaþjónustu. Það eykur 
kostnað sem bitnar á þeim vaxta-
kjörum sem fjármálafyrirtæki geta 
boðið heimilum og fyrirtækjum og 
skerðir þannig samkeppnishæfni 
efnahagslífsins. Fjármálafyrirtæki 
eru mikilvægur hluti samfélagsins 
og þátttakendur í f lestum af stærstu 
fjárhagslegu ákvörðunum heimila 
og fyrirtækja. Því er nauðsynlegt 
að gagnger endurskoðun fari fram á 
skattaumhverfi fjármálafyrirtækja 
með það að markmiði að tryggja að 
þau geti fjármagnað fjárfestingar 
einstaklinga og fyrirtækja og ávaxt-
að sparnað með sem skilvirkustum 
hætti.

Katrín  
Júlíusdóttir
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
fjármála-
fyrirtækja
 

Sterkt og gott 
samband

Nánar á vodafone.is/fyrirtaeki

Ekkert mál hjá 
Vodafone
Það skiptir okkur máli að vera í góðu 
sambandi 24 tíma sólarhringsins.  
Ég þarf bara að biðja um það sem 
þarf og Vodafone sér um restina.
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Guðrún Erla Jónsdóttir 
er stefnustjóri Orku-
veitu Reykjavíkur og 
gegnir þessa dagana 
stöðu framkvæmda-
stjóra Veitna þar 

til nýr framkvæmdastjóri hefur 
störf. Guðrún verður með erindi á 
alþjóðlegu ráðstefnunni Bold Stra-
tegy Summit sem verður haldin 23. 
september í Hörpu en þar mun hún 
fjalla um nýja strauma í innleiðingu 
stefnu.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Ég er svo lánsöm að starfa við það 

sem ég hef áhuga á. Þess utan á jóga 
og samvera með stórfjölskyldunni 
hug minn.

Hvernig er morgunrútínan þín?
Mér f innst best að komast 

snemma af stað og hreyfa mig, helst 
að skokka og fá endorfínið til að 
f læða áður en dagurinn hefst fyrir 
alvöru.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Það er úr mörgu að velja en Dag-
bók Önnu Frank kemur strax upp í 
huga mér. Bækur Isabel Allende eru 
líka í miklu uppáhaldi.

Hver hafa verið mest krefjandi 
verkefnin undanfarin misseri?

Doktorsnámið er tímafrekt en 
jafnframt ákaf lega skemmtileg. 
Það er áskorun að sameina nám og 
störf. En nám og starf tengist með 
beinum hætti og með því að ég 
samtvinni doktorsrannsókn starfi 
mínu sem stefnustjóra skapast líka 
spennandi tækifæri.

Hver verður kjarninn í erindi 
þínu á ráðstefnunni?

Hlutverk stjórna er snýr að 
stefnumiðaðri stjórnun má draga 
saman í eitt hugtak; stefnumið-
aða stjórnarhætti. Með stefnu-

miðuðum stjórnarháttum er átt 
við það vinnulag og þær aðferðir 
sem stjórn nýtir til að sinna stefnu-
tengdu hlutverki sínu og til að 
tryggja það að samræmi sé á milli 
stefnu og aðgerða þannig að mark-
miðum verði náð.

Kjarni erindis mín snýr að því 
hvernig stefnumiðaðir stjórnar-
hættir birtast og hafa áhrif í f lók-
inni og umfangsmikilli starfsemi 
samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur 
(OR). Það er mikilvægt að allar 
rekstrareiningar innan OR starfi 
eftir samræmdum stjórnarháttum 
og stjórn samstæðunnar hafi nauð-
synlega yfirsýn til að sinna stefnu-
tengdu hlutverki sínu.

Reynslan hefur kennt okkur að 
það er lykilatriði að æðstu stjórn-
endur líti á innleiðingu stefnu 

sem grundvallarverkefni og það 
að skila stefnumiðuðum árangri 
sé jafn mikilvægt og fjárhagslegur 
árangur fyrirtækis. Samræmt verk-
lag (stefnumiðaðra stjórnarhátta) 
er mikilvægt í þessu samhengi en 
þó ekki það eina sem skiptir máli. 
Fyrirtæki eru byggð upp af fólki. 
Allt sem þar gerist er byggt á mann-
legri hugsun og hegðun. Þess vegna 
skiptir öllu máli að það sé ekki ein-
göngu fyrir hendi vel útfærð stefna 
og stefnuáætlun.

Það þarf líka að vera fyrir hendi 
menning og hugarfar sem styður 
við áherslur stefnunnar og þar með 
þann árangur sem henni er ætlað 
að skila. Það sem ótvírætt styður þá 
menningu er að framvinda stefnu 
og markmiða sé sýnileg og hægt 
sé að fylgjast með árangri með 

einföldum hætti. Slíkt auðveldar 
reglulegt endurmat á vegferðinni og 
skapar möguleika á ráðstöfunum í 
tíma.

Í rekstrarumhverf i þar sem 
breytingar og óvissa fara stig-
vaxandi er stöðug eftirfylgni og 
endurmat algjört grundvallaratriði 
ef fyrirtækin eiga að geta fótað sig í 
þessu umhverfi.

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

Ég hugsa að ég færi í jógakenn-
aranám og myndi einbeita mér að 
því að boða fagnaðarerindið.

Hvar sérðu þig eftir 10 ár?
Ég hef sett mér markmið sem ég 

vinn að en mér finnst samt sem 
áður afskaplega gott að áætla ekki 
um of og leyfa hlutunum að þróast 
og taka hverri áskorun fagnandi.

Stöðug eftirfylgni er grundvallaratriði
Svipmynd
Guðrún Erla Jónsdóttir

Nám:
M.Sc. í markaðsfræði og alþjóða-
viðskiptum. Er í doktorsnámi með 
áherslu á stjórnhætti og stefnu-
tengt hlutverk stjórna. Rannsókn-
arefni mitt snýr að eigendastefnu, 
tilurð, hlutverki og áhrifum á störf 
stjórna og stjórnenda.

Störf:
Ég er stefnustjóri Orkuveitu 
Reykjavíkur. Tímabundið gegni ég 
stöðu framkvæmdastjóra Veitna, 
þar til nýr framkvæmdastjóri 
hefur störf.

Fjölskylduhagir:
Ég á tvo dásamlega syni og tilheyri 
samhentri stórfjölskyldu.

Guðrún Erla segir að það sé áskorun að sameina doktorsnámið og starfið en í því felist einnig tækifæri.  MYND/ÍRIS DÖGG EINARSDÓTTIR

Reynslan hefur 

kennt okkur að það 

er lykilatriði að æðstu 

stjórnendur líti á innleið-

ingu stefnu sem grund-

vallarverkefni og það að 

skila stefnumiðuðum 

árangri sé jafn mikilvægt og 

fjárhagslegur árangur 

fyrirtækis.

Tryggingarfélagið VÍS sagði upp 
átta starfsmönnum fyrir helgi. 
Þeir störfuðu þvert á deildir. 

Þetta staðfestir Óskar Hrafn Þor-
valdsson, upplýsingafulltrúi fyrir-
tækisins, í samtali við Markaðinn 
og nefnir að breytingarnar séu skref í 
átt að því að fyrirtækið nýti stafræna 
tækni í ríkari mæli.

„Við erum í einhverjum skilningi 
að umbreyta hefðbundnu trygging-
arfélagi. Markaðurinn er að þróast 
hratt. Allar okkar aðgerðir miðast 
við að verða tilbúin til að takast á við 
þær áskoranir sem eru fram undan,“ 
segir hann.

Tryggingarfélög horfa í auknum 
mæli til stafrænnar tækni. Í gær var 
upplýst að Guðmundur Óskarsson 
hefði verið ráðinn sem forstöðu-
maður sölu- og markaðsmála hjá 
VÍS. Hans helsta verkefni er að leiða 
sölu- og markaðsmál fyrirtækisins í 
gegnum stafrænar leiðir. Hann var 
áður framkvæmdastjóri sölu- og 

markaðssviðs Icelandair.
Hagnaður VÍS á öðrum ársfjórð-

ungi var 1,3 milljarðar króna saman-
borið við 291 milljónar króna tap á 
sama tímabili fyrir ári. Samsett hlut-
fall var 96 prósent miðað við 109 
prósent á sama tíma fyrir ári. – hvj

VÍS sagði upp átta 
starfsmönnum fyrir helgi

Þrotabú Marorku International 
og dótturfélög féllu frá kröfum 
að fjárhæð 5,2 milljónir evra, 

jafnvirði tæplega 730 milljóna 
króna, gagnvart Marorku ehf. en 
það selur orkustjórnunarkerfi og 
hugbúnað í stór skip. Niðurfelling 
krafna var gerð samhliða kaupum 
lykilstjórnenda á félaginu. Þeir 
keyptu einnig Marorku Singapore 
PTE. Þetta kemur fram í ársreikn-
ingi Marorku ehf. fyrir árið 2018.

Kaupin má rekja til þess að í 
febrúar 2018 varð móðurfyrirtækið 
Marorka International úrskurðað 
gjaldþrota. Í kjölfar þess sömdu 
lykilstarfsmenn Marorku ehf. um 
kaup á fyrirtækinu. Á sama tíma 
féll Marorka ehf. frá kröfum gagn-
vart Markroku Singapore PTE að 
fjárhæð 394 þúsund evrur. Hlutafé 
Marorku ehf. var jafnframt aukið 
um 34,3 þúsund evrur eða tæplega 
fimm milljónir króna.

Starfsmönnum fækkaði um 25 
eftir gjaldþrot móðurfélagsins og 
voru starfsmenn Marorku níu við 

árslok 2018. Eftir endurskipulagn-
ingu á fjárhag félagsins var eigið fé 
1,1 þúsund evrur og eiginfjárhlut-
fallið 34 prósent við árslok 2018.

Tekjur fyrirtækisins drógust 
saman um þriðjung á milli ára og 
voru 2,2 milljónir evra árið 2018, 
jafnvirði 314 milljóna króna. Hagn-

aður fyrir afskriftir og fjármagnsliði 
var 111 þúsund evrur en árið áður 
var tapið um milljón evra. Fram 
kom í ársreikningi 2017 að rekstrar-
kostnaður á fyrstu fimm mánuðum 
ársins 2018 hafi verið í hlutfalli við 
fyrri umsvif. Stjórnendur horfi því 
bjartir fram á veginn. – hvj

Féllu frá fimm milljóna evra kröfum

Lykilstjórnendur Marorku keyptu félagið af þrotabúi í fyrra. Gunnar Stef-
ánsson, Darri Gunnarsson framkvæmdastjóri og Haraldur Orri Björnsson.

Við erum í ein-

hverjum skilningi 

að umbreyta hefðbundnu 

tryggingarfélagi. 

Óskar Hrafn  
Þorvaldsson,  
upplýsinga-
fulltrúi VÍS
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Helgi Vífill  
Júlíusson

SKOÐUN

Skotsilfur Eftirspurn eftir bílum dregst saman

Agnar Tómas 
Möller
forstöðumaður 
skuldabréfa  
hjá Júpiter 

Í byrjun sumars mátti gæta 
nokkurs titrings og óvissu 
á innlendum mörkuðum. 
WOW air fallið og Icelandair 
í erfiðleikum með að vinna 
sig út úr kyrrsetningu Boeing 

MAX vélanna. Hagvaxtarspár voru 
fremur svartsýnar, krónan að 
veikjast og verðbólguvæntingar á 
skuldabréfamarkaði fjarlægðust 
verðbólgumarkmið. Nú í lok sum-
ars er staðan önnur. Hagvaxtarspár 
hafa verið uppfærðar upp á við og 
greiningaraðilar eru minna svart-
sýnir. Þá hafa verðbólguvæntingar 
þokast á ný í átt að markmiði sam-
fara því sem ró er að færast yfir 
markaði og krónan helst nokkuð 
stöðug. Það má því með sanni segja 
að jákvæður meðbyr hafi fylgt 
nýskipuðum seðlabankastjóra 
sem tók við embætti í ágúst síðast-
liðnum.

Í dag eru stýrivextir 3,5 prósent, 
sem eru lágir vextir í sögulegu 
samhengi en háir vextir miðað 
við erlenda stýrivexti og langtíma 
vaxtamunur á bilinu 2 til 4,5 pró-
sent við flest önnur þróuð ríki. Það 
er þó margt sem bendir til þess að 
hinir íslensku stýrivextir muni þok-
ast enn neðar á næstu misserum.

Í fyrsta lagi má nefna að þótt 
nýbirtar tölur (og leiðréttar) um 
landsframleiðslu máli mynd af 
hagkerfi sem byrjað er að hægja 
nokkuð á sér, virðist lending hag-
kerfisins ætla að verða mjúk þar 
sem minnkandi innf lutningur og 
sterkur vöruútf lutningur er að 
þrýsta viðskiptaafgangi upp á nýjan 
leik, yfir 4 prósent á ársgrundvelli á 
fyrri helmingi árs, og erlend staða 
þjóðarbúsins heldur áfram að vaxa, 
nú yfir 20 prósent af landsfram-
leiðslu.

Í öðru lagi virðist sem svo að lítil 
hætta sé á verulegu gengisfalli þrátt 
fyrir þá miklu aðlögun sem hagkerf-
ið hefur gengið í gegn um undan-
farið. Þótt rúmlega 100 milljarðar 
hafi leitað út úr hagkerfinu fyrstu 
sjö mánuði ársins í formi hreinnar 
erlendrar verðbréfafjárfestingar, 
verður „einungis“ 5 prósent veik-
ing krónunnar að teljast mikið 
styrkleikamerki fyrir íslenska hag-

kerfið þegar stærsta útf lutnings-
grein þjóðarbúsins lendir í miklum 
áföllum á sama tíma og innlendir 
lífeyrissjóðir og erlendir fjárfest-
ingarsjóðir f lytja umtalsverða fjár-
muni út úr hagkerfinu.

Í þriðja lagi fara verðbólgukraftar 
hnígandi ef marka má nýjustu verð-
mælingu Hagstofunnar. Í nýbirtri 
verðbólgumælingu ágústmán-
aðar er verðhjöðnun að mælast að 
undanskildum áhrifum útsöluloka. 
Virðist sem svo að verðbólgan fara 
þverrandi. Það, ásamt hinum sterku 
verðhjöðnunarkröftum sem eru 
að magnast upp í Asíu og Evrópu, 
bendir til þess að verðbólga fari í, 
og líklega undir, verðbólgumark-
mið Seðlabankans áður en langt 
um líður.

Í ljósi þeirrar stöðu sem að ofan er 
lýst, ætti Seðlabankinn að geta beitt 
vaxtatækinu nokkuð óhindrað til 
að örva hagkerfið á næstu misserum 
gerist þess þörf, bæði til að lækka 
fjármagnskostnað heimila og fyrir-

tækja, sem og til að gera arðbærar 
fjárfestingar meira aðlaðandi. Það 
er hins vegar ákaflega óheppilegt að 
margt bendir til þess að þrátt fyrir 
lækkandi stýrivexti muni lánakjör 
bankanna til fyrirtækja þrýstast 
upp á komandi vetri. Bæði er það 
tilkomið vegna hás kostnaðar í 
bankakerfinu, íþyngjandi skatt-
heimtu og hárra kvaða um bindingu 
eigin- og lausafjár. Einnig hefur álag 
á sértryggð skuldabréf, þau skulda-
bréf sem komast næst ríkisbréfum í 
öryggi og seljanleika, nær tvöfaldast 
og því munu há fjármögnunarkjör 
bankanna á skuldabréfamarkaði 
einnig endurspeglast í hækkandi 
kjörum til fyrirtækja.

Eitt mikilvægasta verk Seðla-
bankans og stjórnvalda á komandi 
vetri er að smyrja hjól fjármagns-
markaðarins. Skattlagning og lausa- 
og eiginfjárkröfur bankanna þurfa 
að vera meira til samræmis við það 
sem gerist erlendis, hvetja þarf inn-
lán, hvort sem heldur í bankakerf-
inu eða í Seðlabankanum, til að leita 
í arðsamari fjárfestingar og síðast 
en ekki síst þurfa bankarnir sjálfir 
að gera rekstur sinn hagkvæmari. 
Nú loksins þegar hillir undir lok 
„Vaxtaparadísar Norðursins“ væri 
verulega sorglegt ef heimili og fyrir-
tæki fengju ekki að njóta.

Á grænni grein 
Eitt mikilvægasta 

verk Seðlabankans 

og stjórnvalda á komandi 

vetri er að smyrja hjól 

fjármagnsmarkaðarins.

Það er mikilvægt að selja 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 
Stjórnmálamenn, sama í 

hvaða f lokki þeir standa, eiga að 
geta komið sér saman um að í það 
minnsta hluti af rekstri f lugvallar-
ins verði í höndum einkaaðila.

Tvær ástæður eru fyrir því. Ann-
ars vegar er áformað að fjárfesta 

fyrir liðlega 91 milljarð króna á 
næstu þremur árum til að stækka 
völlinn. Það eru háar fjárhæðir sem 
ríkið gæti nýtt með skynsamari 
hætti. Auk þess eru fjárfestingar í 
ferðaþjónustu áhættusamar eins og 
dæmin sanna og óvarlegt að hætta 
opinberu fé í uppbygginguna.

Hins vegar er stór hluti, eða 40 
prósent, af farþegum flugvallarins 
einungis að millilenda. Þeir fara því 
ekki inn í landið. Stjórnmálamenn 
eiga því ekki að f lokka alla Leifs-
stöð sem mikilvægan samfélags-
legan innvið. Sá hluti f lugvallar þar 
sem útlendingar, sem til dæmis eru 

á leið frá New York til Parísar, bíða 
eftir tengiflugi er ekki mikilvægur 
samfélagslegur innviður.

Þar fyrir utan gætu tæknifram-
farir í f lugi gert það að verkum að 
minni og hagkvæmari f lugvélar 
hætti að millilenda í Kef lavík því 
að drægnin verði orðin meiri. Það 
væri blóðtaka fyrir reksturinn og 
skattgreiðendur sætu eftir með 
sárt ennið.

Það er eins og Sigurður Ingi 
Jóhannsson samgönguráðherra 
hafi ekki haft það í huga þegar 
hann sagði við Ríkisútvarpið á 
sunnudaginn að Framsóknarmenn 

vildu að mikilvægir innviðir eins og 
Leifsstöð væru í eigu ríkisins.

Hann sagði sömuleiðis að það 
væri ekki í stjórnarsáttmála að selja 
f lugvöllinn. Aðstæður í efnahags-
lífinu voru hins vegar með öðrum 
hætti þegar ríkisstjórnarf lokk-
arnir komu sér saman um helstu 
atriði. Það er eðlilegt við upphaf 
samdráttarskeiðs í efnahagslífinu 
að tekið sé til alvarlegrar skoðunar 
hvað megi betur fara í ríkisrekstr-
inum.

Ísland yrði ekki eyland ef Leifs-
stöð yrði seld. Við yrðum þar í 
góðum hópi. Ríf lega helmingur 

f lugvalla innan Evrópusambands-
ins er annaðhvort að mestu eða að 
öllu leyti í eigu einkaaðila, sam-
kvæmt samantekt ACI, Alþjóða-
samtaka f lugvalla.

Það væri hyggilegast að selja 
Leifsstöð að fullu enda er um 
áhættusaman rekstur að ræða sem 
færi betur í höndum einkaaðila. 
Við það mætti losa um umtalsvert 
fjármagn sem nýta má með betri 
hætti. Ef það er ekki hægt að hefja 
viðræður um það hlýtur að vera 
hægt að gera málamiðlun og selja 
hluta hans. Það eru miklir fjár-
munir í húfi.

Samgönguráðherra endurskoði hug sinn gagnvart Leifsstöð

Vinnuvél stendur við hlið haugs af pressuðum bílum. Eftirspurn eftir bílum hefur dregist saman á heimsvísu, sér í lagi í Kína þar sem samdráttur-
inn er sögulegur. Ein af ástæðunum er sú að kínversk stjórnvöld hafa dregið úr ívilnunum fyrir sölu raf bíla. NORDICPHOTOS/GETTY

Dýrt gildismat
Gildi hefur beitt 
sér með virkum 
hætti til að 
framfylgja 
hluthafastefnu 
sinni, nú síðast 
þegar sjóðurinn 
seldi nær allan hlut sinn í Brimi. 
Fyrir eignarhlutinn í Brimi fékk 
Gildi, en eignastýringu sjóðsins 
er stýrt af Davíð Rúdólfssyni, 
meðal annars hluta af bréfum 
FISK í Högum en sjóðurinn hafði 
áhyggjur af stjórnarháttum í 
útgerðarfélaginu. Frá því að 
gengið var frá viðskiptunum 
hefur gengið í Högum lækkað um 
3 prósent á meðan Brim hefur 
hækkað um 11 prósent. Áhersla 
Gildis á góða stjórnarhætti kann 
því hafa verið dýru verði keypt.

Á afturfótunum
Stundum gengur 
allt á aftur 
fótunum. Því 
hefur Bogi Nils 
Bogason, for-
stjóri Icelandair, 
fengið að kynn-
ast. Flugfélagið 
helmingaði starfshlutfall 141 
flugmanns og flugstjóra í fjóra 
mánuði á föstudag. Það eru 
verðmyndandi upplýsingar enda 
hækkaði markaðsvirðið í kjöl-
farið um fimm prósent. Vandinn 
er að fjölmiðlar voru einungis 
upplýstir um niðurskurðinn en 
ekki Kauphöllin. Fjárfestar sátu 
því ekki við sama borð. Daginn 
áður varð Icelandair að upplýsa 
að varaformaður stjórnar hefði 
ekki keypt í fyrirtækinu fyrir 77 
milljónir, eins og tilkynnt var, 
heldur var hann einungis að færa 
eignarhlut sinn á milli félaga.

Dýr leiga
Sjóðurinn Horn III keypti 40 pró-
senta hlut í bílaleigunni Hertz fyrir 
1,16 milljarða 2018. Verðmæti 
hlutafjár félagsins var því 2,9 millj-
arðar eða sem nam þreföldu eigin 
fé og 30-földum hagnaði ársins 
2017. Hertz tapaði 
82 milljónum á 
síðasta ári og 
salan dróst 
saman í takt við 
gang ferðaþjón-
ustunnar. Segja 
má að eigendur 
Hertz, þar á meðal Sigfús B. Sig-
fússon, hafi selt fyrir gott verð á 
góðum tíma. Og öfugt, að Horn 
hafi keypt á röngum tíma.
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Þegar við tökum afstöðu til 

vandmeðfarinna mála 

gerum við það á grundvelli upp-

lýsinga en ekki upphrópana.  

Á grundvelli staðreynda  

en ekki stóryrða. 

Birgir Ármannsson, þing-
maður Sjálfstæðisflokksins  

Stjórnar-  
maðurinn

02.09.2019

MARKAÐURINNMARKAÐURINN Instagram  
fréttablaðsins
@frettabladidfrettabladid.is

Miðvikudagur 4. september 2019FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL |

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

Er bókhaldið 
ekki þín 
sterkasta hlið?
BÓKHALD | LAUN | SKATTUR | RÁÐGJÖF

Orkupakkamálið svokallaða var 
afgreitt af Alþingi í vikunni. Eftir 
allt sem á undan var gengið hlýtur 
niðurstaðan að vera andstæðing-
um frumvarpsins mikil vonbrigði. 
Einungis einn stjórnarþingmaður 
gekk úr skaftinu, allar tilraunir til 
undirskriftasöfnunar mistókust 
hrapallega og boðuð fjöldamót-
mæli voru heldur máttlítil þegar á 
hólminn var komið.

Auðvitað hlýtur niðurstaðan að 
koma illa við þá sem hæst létu. 
Sigmundur Davíð og félagar geta 
þó huggað sig við að umræðan 
kringum Orkupakkamálið hefur 
komið þeim aftur á kortið að 
ákveðnu leyti. Klaustursmálið 
kálaði þeim ekki og Orkupakkinn 
hefur styrkt stöðu þeirra meðal 
sína kjarnafylgis.

Stærstu sigurvegararnir eru þó 
vafalaust Bjarni Benediktsson og 
yngra og frjálslyndara forystu-
fólk í Sjálfstæðisf lokknum. Þrátt 
fyrir stanslausan hárblásara úr 
Hádegismóum frá fyrrverandi 
formanni f lokksins – og and-
legum leiðtoga Miðf lokksmanna í 
Sjálfstæðisf lokknum – hefur þeim 
tekist að leiða málið til lykta.

Fyrir gamla forystumanninn og 
hans tryggustu skósveina hlýtur 
niðurstaðan að svíða. Úrslitin í 
forsetakosningunum 2016 virðast 
gefa ágætismynd af þeim kjör-
þokka sem kappinn ber yfir meðal 
yngri kjósenda. Og útbreiðsla 
Morgunblaðsins kannski sömu-
leiðis.

En svo aftur sé vikið að núver-
andi forystu f lokksins þá er 
þetta mögulega leiðarvísir um 
hvert skuli róa í framhaldinu. 
Ef Sjálfstæðisf lokkurinn á að 
vera fjöldahreyfing getur hann 
ekki látið fortíðardrauga koma 
sér í ógöngur. Sennilega er mun 
farsælla að tala fyrir klassískum 
en um leið nútímalegum hægri 
áherslum. Frelsi í viðskiptum, 
áhersla á alþjóðasamskipti og 
agi í ríkisrekstri eru stefnumál 
sem til lengri tíma munu reynast 
f lokknum mun betur en eltingar-
leikurinn við popúlíska fagurgala 
allra f lokka.

Forystan ætti að láta Miðf lokkinn 
í Sjálfstæðisf lokknum lönd og leið. 
Sagan af Orkupakkamálinu er 
nefnilega um leið saga af umræðu 
þar sem skynsemisraddirnar 
sigruðu að lokum. Óskandi er að 
þetta séu fyrirheit um það sem 
koma skal og að okkur takist að 
forðast okkar eigin Trump, eða 
Brexit.

Rýr eftirtekja 

Hagnaður LOGOS, stærstu lög-
mannsstofu landsins, nam 469 
milljónum króna á árinu 2018 

og minnkaði um rúmlega 20 milljónir 
frá fyrra ári. Tekjur stofunnar jukust 
hins vegar lítillega á milli ára og voru um 
2.070 milljónir á meðan rekstrargjöldin 
hækkuðu um 100 milljónir og námu 1.356 
milljónum.

Á árinu störfuðu að meðaltali 75 
starfsmenn í 66 heilsársstöðugildum hjá 

LOGOS og hélst sá fjöldi óbreyttur á milli 
ára. Hluthafar félagsins eru 17 talsins og 
miðað við það nam hagnaður á hvern eig-
enda lögmannsstofunnar að meðaltali um 

28 milljónum króna.
Í hópi eigenda Logos eru meðal annars 

hæstaréttarlögmennirnir Óttar Pálsson, 
Þórólfur Jónsson, sem er jafnframt fram-
kvæmdastjóri, og Guðmundur Oddsson, 
sem stýrir starfsemi félagsins í London. 
– hae

LOGOS hagnaðist um 469 milljónir 

Þórólfur  
Jónsson,  

framkvæmda-
stjóri LOGOS



102 Reykjavík.is

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir

Vandaðar ítalskar innréttingar, fataskápar ná 
allir upp í loft, innbyggður ísskápur og upp-
þvottavél fylgir öllum íbúðum

Traustur byggingaraðili

Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni  
www.102reykjavik.is

Staðsetning hússins er einstök í hjarta hins nýja póstnúmers 102. Hægt 
er að njóta alls þess sem miðbærinn hefur upp á að bjóða án þess að 
búa mitt í skarkalanum.

Húsið er í jaðri útivistarsvæðanna í Öskjuhlíð og Naut hól svík, í göngu-
færi við báða háskólana, sem og örstutt frá Landspítala-háskólasjúkra-
húsi. Fullbúin íþróttaaðstaða er innan Hlíðarendasvæðis. Þá er einnig 
stutt í verslunarkjarna eins og Kringluna. 

Lögð er megin áhersla á litlar og meðalstórar vandaðar íbúðir, inn rétt-
aðar á hagkvæman og þægilegan máta.

Húsin liggja umhverfis garð í miðjunni og þar undir er tveggja hæða 
bílakjallari. Húsin skýla garðinum fyrir ys og þys og skapa ró og næði 
fyrir börn og fullorðna til að njóta útiveru í grænum garðinum.

Vandaðar íbúðir í 102 Reykjavík

Sælureitur þar sem borgarlífið 
og náttúran mætast

Öll þjónusta 
í göngufæri

Nýtt í sölu
       verð frá:

 31,9 m.kr

Nánari upplýsingar hjá söluaðilum:
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S í m i  5 6 9  7 0 0 0  |  m i k l a b o rg . i s

Jason Kristinn  

Ólafsson

775 1515

jassi@miklaborg.is

Ólafur 

Finnbogason

822 2307

olafur@miklaborg.is



Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Heppner átti leik gegn Goode í 
London árið 1963.

1. Rxg5+! hxg5 (1...Kg6 2. 
Be4+ Kxg4 3. Hxg7+). 2. Be4+ 
Kh6 3. Hh8+ Bxh8 4. Hh7# 
1-0.   Landslið Íslands á EM 
landsliða í haust skipa stór-
meistararnir Hannes Hlífar 
Stefánsson, Bragi Þorfinnsson, 
Helgi Áss Grétarsson, alþjóð-
legi meistarinn Guðmundur 
Kjartansson og FIDE-meistar-
inn ungi Dagur Ragnarsson. 

www.skak.is:  EM-liðið.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

Norðlæg eða breytileg 
átt 3-8 m/s og víða létt-
skýjað, en skýjað með 
köflum NA-til. Dálitlir 
skúrir á Vestfjörðum 
síðdegis og í kvöld.Hæg 
vestlæg átt og lítilshátt-
ar væta í flestum lands-
hlutum á morgun. Hiti 7 
til 13 stig yfir daginn, en 
hiti um frostmark inn til 
landsins í nótt.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Gult 
spjald? 

Fyrir 
hvað?

Þú komst inn 
allharkalega að 

aftan!

Hvað nú?

Ertu tilbúinn í smá stuð á 
aðfangadag, Palli?

Algjörlega!

Ég ætla baka 
kökur og gera 

jólaöl...

Og ég er að 
hala niður 
frábærum 

jólaslögurum.

Hvað langar 
þig að gera 

fyrst?

Fara í partí 
með vinum 

mínum.

Hannes, taktu 
þetta drasl til! 
Ég er búinn að 
segja þér það 

þúsund sinnum!

Það hlýtur að 
vera þúsund 
sinnum því 

þú segir mér 
ekkert bara 
einu sinni.

Ég sagði 
ekki 

neitt!

Ég veit þegar fólk er með 
stæla í huganum!

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

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

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

LÁRÉTT
1 vígi
5 for
6 skjáta
8 ferlíki
10 átt
11 nagg
12 fjölmenni
13 spilda
15 geymir
17 kíktuð

LÓÐRÉTT
1 hrannast
2 blása
3 fugl
4 þjóðsagnadýr
7 stíll
9 urmull
12 kk nafn
14 óvild
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 skans, 5 aur, 6 ær, 8 flikki, 10 na, 11 rýt, 12 
mörg, 13 skák, 15 tankur, 17 lituð.
LÓÐRÉTT: 1 safnast, 2 kula, 3 ari, 4 sækýr, 7 ritgerð, 
9 krökkt, 12 máni, 14 kal, 16 uu.

Varmadælur &
loftkæling

Verð frá aðeins
kr. 145.000 m.vsk 
Midea KMB-E09  
Max 3,4 kW 
2,65 kW við -7° úti og  
20° inni hita (COP 2,85) 
f. íbúð ca 40m2.

• Kyndir húsið á veturna      
   og kælir á sumrin
• Fyrir norðlægar slóðir 
• Fjarstýring fylgir
• Virkar niður í -30°C

Uppsetningaaðilar og umboðsmenn um allt land

Wi  búnaður 
fylgir með 

öllum 
varmadælum 
meðan birgðir 

endast

Umhver svænn 
kælimiðill

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt fleira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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ICELANDAIR OG COCA COLA LIGHT TASTE
KYNNA MEÐ STOLTI

SVALA & JÓHANNA GUÐRÚN
DÍSELLA · FRIÐRIK ÓMAR · KATRÍN HALLDÓRA

RAGGA GRÖNDAL · SIGGA BEINTEINS

14. SEPTEMBER Í ELDBORG HÖRPU

MIÐASALA FER FRAM Á HARPA.IS/DIVUR OG Í SÍMA 528-5050

NÁNARI UPPLÝSINGAR: SENALIVE.IS/DIVUR

GÍTAR OG HLJÓMSVEITARSTJÓRN DAVÍÐ SIGURGEIRSSON TROMPET ARI BRAGI KÁRASON HLJÓMBORÐ HALLDÓR SMÁRASON HLJÓMBORÐ INGVAR ALFREÐSSON   GÍTAR RÖGNVALDUR BORGÞÓRSSON
SAXAFÓNN STEINAR SIGURÐARSON BASSI VALDIMAR OLGEIRSSON  TROMMUR ÞORVALDUR ÞÓR ÞORVALDSSON  BAKRADDIR ANNA SIGRÍÐUR SNORRADÓTTIR   ARNAR JÓNSSON   RAKEL PÁLSDÓTTIR

GOSPELKÓR JÓNS VÍDALÍNS UNDIR STJÓRN DAVÍÐS SIGURGEIRSSONAR OG JÓHÖNNU GUÐRÚNAR  STRENGJASVEIT UNDIR STJÓRN GEIRÞRÚÐAR ÁSU GUÐJÓNSDÓTTUR LEIKSTJÓRI SELMA BJÖRNSDÓTTIR

FÁIR MIÐAREFTIR!EKKI ER HÆGT AÐ BÆTAVIÐ FLEIRI TÓNLEIKUM



Einleikstónleikar eru ekki 
daglegt brauð hjá Hilm-
ari Jenssyni gítarleikara 
en í tilefni Jazzhátíðar 
Reyk jav ík u r heldu r 
hann slíka tónleika í 

kvöld. Þeir hefjast klukkan 21.15 
á efri hæð Listasafns Reykjavíkur 
við Fríkirkjuveg. Tónlistin verður 
öll frumsamin. „Ég sem töluvert 
mikið, og hef alltaf gert, þannig að 
það er af ýmsu að taka,“ segir hann 
og hefur fulla trú á að kvöldið verði 
skemmtilegt.

Sveiflan verður allsráðandi næstu 
daga í borginni. Tónleikar Hilmars 
eru einir af sex á dagskrá jazzhátíð-
arinnar í kvöld í Listasafni Íslands, 
að lokinni setningu hátíðarinnar 
í Ráðhúsi Reykjavíkur sem hefst 
klukkan 17.

Hilmar er reyndar ansi upptek-
inn þessa dagana því hann kennir 
við þrjá skóla sem allir eru að hefja 

Sveiflan allsráðandi næstu daga í borginni

Hilmar hefur spilað með flestum íslenskum einstaklingum í jazzheiminum á Íslandi. Í kvöld er hann einn á ferð.

Hilmar Jensson 
gítarleikari flytur 
frumsamið efni á 
sólótónleikum í 
Listasafni Íslands 
í kvöld, á upphafs-
degi Jazzhátíðar 
Reykjavíkur. 
Gunnþóra  
Gunnarsdóttir
gun@frettabladid.is

vetrarstarf ið, Menntaskólinn í 
tónlist, Listaháskólinn og Tón-
listarskóli FÍH. „Líf mitt er dálítið 
upptekið af að púsla saman eigin 
stundatöflu í kennslunni en ég hef 
reynt að æfa mig fyrir tónleikana 
þess á milli.“ 

Sex ára kveðst Hilmar fyrst hafa 
tekið upp gítarinn og lært fyrstu 
gripin hjá föður sínum, Jens Þóris-
syni augnlækni. „Síðan hófst bara 
formlegt nám um tólf ára aldurinn 
og ég hef ekki hætt síðan. Hef spilað 
með ansi mörgum sveitum þegar 
allt er talið, það hleypur á ein-
hverjum tugum.“ Hann segir þær 
hljómsveitir f lestar starfa erlendis 
og með þeim hafi hann farið í tón-
leikaferðir vítt og breitt bæði um 
Evrópu og Bandaríkin. „Ég hef ekki 
verið í mörgum íslenskum sveitum 
en hins vegar spilað með ótal ein-
staklingum, f lestum sem eitthvað 
hafa verið í jazzheiminum hér á 
landi. Mest þó með Skúla Sverris-
syni, bassaleikara og tónskáldi.“ 

Hilmar segir alltaf gaman að vera 
með sólótónleika en krefjandi líka. 
„Slík tækifæri koma ekkert oft en 
þau eru bara kærkomin.“

ÉG SEM TÖLUVERT 
MIKIÐ, OG HEF ALLTAF 

GERT, ÞANNIG AÐ ÞAÐ ER AF 
ÝMSU AÐ TAKA.

Á ljósmyndasýningu Sigríðar 
Marrow, kennara í Selja-
skóla, Kaupmaðurinn á 

horninu, birtist sá hlýi og mann-
legi andblær sem hverfisverslunum 
fylgir. Hún lét sér ekki nægja að 
mynda slíkar búðir á höfuðborgar-
svæðinu, heldur ferðaðist um landið 
og fangaði stemningu lítilla mat-
vöruverslana. Sýningin er í Skotinu 
á Ljósmyndasafni Reykjavíkur, 
Tryggvagötu 17, 6. hæð.

Myndirnar tók Sigríður árið 2016 
í tengslum við meistaraverkefni sitt 
í menningarmiðlun. „Upphaf legu 
hugmyndina fékk ég þegar ég fór 
inn í Kjötborg á Ásvallagötunni og 
skynjaði andann þar, hann var svo 
gerólíkur stórmörkuðunum að mér 
fannst ég vera komin í annan heim. 
Ég held að eignir í því hverfi muni 
hríðlækka í verði ef kaupmenn-
irnir loka versluninni. Þeir þekkja 
alla og veita svo mikla þjónustu, 
geyma jafnvel húslykla fyrir for-
eldra ef krakkar skyldu læsast úti,“ 
lýsir hún.

Sigríður kveðst hafa farið í 
þriggja vikna ferð um landið og 
myndað 34 búðir, sumar hafa 
þegar lagt upp laupana. „Þetta er 
bara sýnishorn. Ef ég fæ einhvern 
tíma stærra sýningarrými get ég 
haft alla með og þetta er enn verk 
í vinnslu.“ Búðirnar eru ekki allar 
á netinu og Sigríður kveðst hafa 
frétt af þeim hjá hinum og þessum 
þegar hún var í ferðinni. Hún hafi 
að sjálfsögðu alltaf hringt á undan 
sér og allir hafi tekið henni vel. „Mér 
fannst bara allir yndislegir og hlýir. 
Fólk þarf líka að vera mannvinir til 
að veita svona þjónustu.“

Þrír kaupmenn lögðu á sig ferð 

Hef á tilfinningunni að hverfisverslunum fjölgi

Sigríður kveðst hafa gefið sér góðan tíma til að kynnast bæði búðareig-
endum og viðskiptavinum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

til að mæta á opnun sýningarinnar 
hjá Sigríði. „Einar Ólafsson, sem er 
82 ára, kom frá Akranesi og spjallaði 
heillengi, annar bróðirinn í Kjöt-
höllinni kom og líka konan sem 
rekur búðina á Raufarhöfn,“ lýsir 
hún og kveðst ala þá von í brjósti 
að svona litlum búðum vaxi fiskur 
um hrygg.

„Ég hef á tilfinningunni að hverf-
isverslunum fjölgi aftur, kannski 
í annarri mynd. Það væri alger 
draumur.“
gun@frettabladid.is

MÉR FANNST BARA 
ALLIR YNDISLEGIR OG 

HLÝIR. FÓLK ÞARF LÍKA AÐ 
VERA MANNVINIR TIL AÐ VEITA 
SVONA ÞJÓNUSTU.

Reykjavíkurprófastsdæmi eystra

Ritari
Auglýst er laust til umsóknar starf ritara hjá Reykjavíkur-
prófastsdæmi eystra.

Starfið er metið sem rúmlega 50% af fullu starfi og launakjör 
eru skv. kjarasamningum Verslunarmannafélags Reykjavíkur.
Ritari hefur umsjón með skrifstofu prófastsdæmisins. 
Starfið er m.a. fólgið í vinnu við bókhald og meðferð 
fjármuna, skjalavörslu, skýrslugerð, skipulagningu funda, 
umsjón með heimasíðu, bréfaskriftir, símsvörun og ýmis 
konar þjónustu við prófast, aðra starfsmenn prófastsdæmis-
ins og söfnuði þess.
Leitað er að einstaklingi með góða bókhalds- og tölvuþekk-
ingu, sem unnið getur sjálfstætt og sýnt frumkvæði í starfi. 
Góð hæfni í mannlegum samskiptum áskilin og kunnátta í er-
lendum tungumálum æskileg.  Óskað er eftir að umsækjandi 
hefji starf, eigi síðar en 1. nóvember.

Umsóknarfrestur er til 15. september n.k. og skulu umsóknir 
sendar Reykjavíkurprófastsdæmi eystra, Breiðholtskirkju, 
Þangbakka 5, 109 Reykjavík.
Nánari upplýsingar má fá í síma 567-4810.
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Miðvikudagur
hvar@frettabladid.is 

4. SEPTEMBER 2019
Fræðsla
Hvað?  Uppskeran og nýting mat-
jurta
Hvenær?  18.00-19.30
Hvar?  Grasagarður Reykjavíkur, 
Laugardal
Gestir verða fræddir um leiðir 
til að meðhöndla uppskeruna úr 
matjurta- og kryddjurtagarðinum 
svo ekkert fari til spillis og gefið 
smakk. Einnig hvernig er best að 
undirbúa matjurtagarðinn fyrir 
veturinn. Fræðslan fer fram í 
nytjajurtagarði Grasagarðsins við 
Laugatungu, rétt austan við aðal-
inngang Grasagarðsins. Þátttaka 
er ókeypis og allir velkomnir!

Kvikmyndir
Hvað?  Kínverskir bíódagar
Hvenær?  18.30
Hvar?  Veröld – Hús Vigdísar, Brynj-
ólfsgötu 1
Konfúsíusarstofnunin Norður-
ljós stendur fyrir kínverskum 
bíódögum. Í kvöld verður boðið 
upp á tvær sígildar teiknimyndir, 
Feeling from Mountain and Water 
og The Monkey King: Uproar in 
Heaven. Ókeypis aðgangur og allir  
velkomnir.

Tónlist
Hvað?  Skauti stígur á svið
Hvenær?  12.00
Hvar?  Háskólatorg
Tónlistarmaðurinn og læknanem-
inn Skauti heldur tónleika fyrir 
gesti og gangandi.

Hvað?  Suður í Eyjahaf
Hvenær?  12.15
Hvar?  Salurinn, Kópavogi
Gríska mezzósópransöngkonan 
Marina Karagianni og píanóleik-
arinn Eva Þyri Hilmarsdóttir f lytja 
gríska og spænska ljóðatónlist.  
Fimm svartir söngvar eftir Xavier 
Montsalvatge og lög úr Magnus 
Eroticus, Op.30 eftir Manos Hadji-
dakis eru á dagskránni.

Eva Þyri Hilmarsdóttir píanóleikari og hin gríska Marina Karagianni  
mezzósópransöngkonan koma fram í Salnum í hádeginu.

Hvað?  Vínarbarokk
Hvenær?  17.30
Hvar?  Dómkirkjan
Söngkonurnar Sigrún Hjálmtýs-
dóttir, Sesselja Kristjánsdóttir 
og Kammerhópurinn Favorita 
flytja tríósónötur, aríur og dúetta 
eftir þá Johann Joseph Fux og 
Antonio Caldara, sem störfuðu við 
Habsborgarhirðina í Vínarborg á 
fyrri hluta 18. aldar.

Hvað?  Jazzhátíð Reykjavíkur
Hvenær?   19.30
Hvar?  Listasafn Reykjavíkur, niðri

Eyþór Gunnarsson og Tómas R. 
spila.

Hvað?  Jazzhátíð Reykjavíkur
Hvenær?  20.00
Hvar?  Listasafn Reykjavíkur, niðri
Tríó Sunnu Gunnlaugs leikur.

Hvað?  Jazzhátíð Reykjavíkur
Hvenær?  20.45
Hvar?  Listasafn Íslands, uppi
Tríó Mikaels Mána. Þetta er í 
annað skipti sem það kemur fram 
á tónleikum.

Hvað?  Jazzhátíð Reykjavíkur
Hvenær?  21.15
Hvar?  Listasafn Íslands uppi
Sólótónleikar Hilmars Jenssonar 
gítarleikara.

Hvað?  Jazzhátíð Reykjavíkur
Hvenær?  22.00
Hvar?  Listasafn Íslands niðri
Davíð & Gaukur.

Hvað?  Jazzhátíð Reykjavíkur
Hvenær?  22.30
Hvar?   Listasafn Íslands uppi
Tríó GH Gipsy.

Tjarnarbíó - Listasafn Íslands - Ráðhús Reykjavíkur  - Hard Rock Cafe - Borgarbókasafn

4.-8. SEPTEMBER

hefst í dag

www.reykjavikjazz.is
facebook.com/Rvk.jazz

miðasala á tix.is

Allt að 6 ára
ábyrgð

www.notadir.is

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
590 2160

Opnunartímar:
Virka daga 10–18
Laugardaga 12–16

Ábyrgð er í 7 ár frá skráningardegi bifreiðar.  Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af.Birt með fyrirvara á verðbreytingum, innsláttarvillum og myndarugli

4.390.000 kr.

Kia Optima SW EX 

Raðnúmer: 994147

Árgerð 2018, ekinn 3 þús. km, 
dísil, 1.685 cc, 142 hö, sjálfskiptur, 
framhjóladrifinn.

Verð áður 4.750.000 kr.

Notaðir

 ÁR
EFTIR AF

ÁBYRGÐ

1.850.000 kr.

Kia ceed LX

Raðnúmer: 993606

Árgerð 2017, ekinn 71 þús. km, 
dísil, 1.396 cc, 90 hö, beinskiptur,
framhjóladrifinn.

Verð áður 2.090.000 kr.

Notaðir

 ÁR
EFTIR AF

ÁBYRGÐ

1.990.000 kr.

Kia ceed LX

Raðnúmer: 993699

Árgerð 2017, ekinn  40þús. km, 
dísil, 1.396 cc, 90 hö, beinskiptur, 
framhjóladrifinn. 

Verð áður 2.190.000 kr.

Notaðir

 ÁR
EFTIR AF

ÁBYRGÐ
  

5.850.000 kr.

Kia Sorento EX

Raðnúmer: 994263

Árgerð 2018, ekinn 45 þús. km, 
dísil, 2.199 cc, 200 hö, sjálfskiptur, 
fjórhjóladrifinn.

Verð áður 6.190.000 kr.

Notaðir

 ÁR
EFTIR AF

ÁBYRGÐ

1.850.000 kr.

Kia ceed EX

Raðnúmer: 993543

Árgerð 2015, ekinn 57 þús. km, 
dísil, 1.582 cc, 128 hö, beinskiptur, 
framhjóladrifinn. 

Verð áður 2.090.000 kr.

Notaðir

 ÁR
EFTIR AF

ÁBYRGÐ
  

5.990.000 kr.

Kia Stinger GT Line AWD

Raðnúmer: 993836

Árgerð 2017, ekinn 25 þús. km, 
dísil, 1.824 cc, 200 hö, sjálfskiptur, 
fjórhjóladrifinn.

Verð áður 6.790.000 kr.

Notaðir

 ÁR
EFTIR AF

ÁBYRGÐ

Gott úrval Kia bíla á frábæru verði
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Miðvikudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

07.00 The Simpsons   
07.25 Friends   
07.45 Gilmore Girls   
08.30 Ellen   
09.15 Bold and the Beautiful   
09.35 Mom 
09.55 The Last Man on Earth   
10.20 Fresh Off The Boat   
10.40 Arrested Developement   
11.05 God Friended Me   
11.50 Bomban   
12.35 Nágrannar   
13.00 Hvar er best að búa   
13.35 I Own Australia’s Best 

Home   
14.35 The Great British Bake Off   
15.35 Einfalt með Evu   
16.00 Born Different   
16.35 Stelpurnar   
17.00 Bold and the Beautiful   
17.20 Nágrannar   
17.45 Ellen   
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.55 Ísland í dag  
19.10 Sportpakkinn  
19.20 Veður
19.25 Víkingalottó
19.30 First Dates   
20.20 Women on the Verge         
Breskur gráglettinn húmor af 
bestu gerð. Þrjár ólíkar vinkonur á 
fertugsaldri eiga það sameiginlegt 
að vera lausar og liðugar og líka 
örlítið á skjön við annað sam-
ferðarfólk.
20.50 Veronica Mars  Þegar hér er 
komið sögu eru nokkur ár liðin frá 
því við skildum við söguhetjuna 
okkar. Veronica Mars hefur getið 
sér gott orð í einkaspæjarabrans-
anum. Því liggur beinast við að 
leitað sé til hennar þegar glæpur 
er framinn í strandbænum Nep-
tune og ótti grípur um sig á meðal 
íbúa og ferðamanna.
21.35 Wentworth   
22.30 You’re the Worst   
23.00 Burðardýr   
23.35 L.A.’S Finest   
00.20 Animal Kingdom   
01.10 Warrior   
01.55 Pretty Little Liars:  
The Perfectionists   
02.40 Pretty Little Liars: 
The Perfectionists   
03.25 Pretty Little Liars: 
The Perfectionists   
04.10 Pretty Little Liars: 
The Perfectionists   

19.10 Mom   
19.35 The Big Bang Theory   
20.00 Seinfeld   
20.25 Friends   
20.50 Two and a Half Men   
21.15 Roswell, New Mexico   
22.00 Westworld   
23.00 iZombie   
23.45 Grimm   
00.30 Mom   
00.55 The Big Bang Theory   
01.15 Tónlist

12.55 Robot and Frank  
14.25 Love and Friendship  
16.00 Cry Baby  
17.25 Robot and Frank  
18.55 Love and Friendship  
20.30 Cry Baby  
22.00 Sicario  
00.00 Silence  
02.35 All I See Is You  
04.25 Sicario  

07.00 Golfing World 2019  
07.50 Cambia Portland Classic  
10.50 Cambia Portland Classic  
13.50 Golfing World 2019  
14.40 Omega European Masters  
19.10 Golfing World 2019  
20.00 Champions Tour Highlights 
2019  
20.55 Omega European Masters  

08.20 HM í körfubolta  
10.20 Kastljós  
10.35 Menningin  
10.45 Hljómskálinn  
11.20 HM í körfubolta  
13.20 Útsvar 2016-2017   
14.50 Með okkar augum   
15.20 Óvæntur arfur  
16.20 Baráttan við aukakílóin   
17.15 Matarmenning – Kál  
17.45 Táknmálsfréttir
17.55 Disneystundin
17.56 Tímon & Púmba     Vinirnir 
Tímon og Púmba sem fyrst sáust 
í Konungi ljónanna ferðast um 
heiminn og bralla ýmislegt mis-
gáfulegt.
18.18 Sígildar teiknimyndir   
18.25 Líló og Stitch   
18.50 Krakkafréttir  Fréttaþáttur 
fyrir börn á aldrinum 8-12 ára. Um-
sjón: Ísgerður Elfa Gunnarsdóttir 
og Sævar Helgi Bragason.
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  
19.50 Menningin  
20.00 Með okkar augum   Níunda 
þáttaröð þessara margverð-
launuðu 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 glæpa-
þáttaröð um fíkniefnalögreglu-
manninn Oskari sem fær óvænt 
heimsókn frá barnsmóður sinni, 
Kristu, sem hann hefur ekki séð 
í sextán ár. Krista er fyrrverandi 
eiturlyfjafíkill og kunnug undir-
heimum Helsinki og þau komast 
að leynilegu samkomulegi um 
að hjálpa hvort öðru. Aðalhlut-
verk: Tommi Eronen, Matleena 
Kuusniemi og Jussi Nikkilä. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
22.00 Tíufréttir  
22.15 Veður
22.20 Þrælaslóðir  Heimildar-
þáttaröð í fjórum hlutum sem 
rekur sögu þrælaviðskipta í heim-
inum, allt frá sjöundu til nítjándu 
aldar, og leitast við að svara því 
hvers vegna Afríka varð skjálfta-
miðja þessara viðskipta. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi ungra 
barna.
23.15 Haltu mér, slepptu mér   
Sjötta þáttaröð af þessum róman-
tísku gamanþáttum um pör sem 
tengjast innbyrðis í Manchester 
á Bretlandi. Þáttaröðin gerist 
rúmum áratug eftir lok síðustu 
þáttaraðar og nú eru pörin komin 
á miðjan aldur og glíma við ný 
vandamál. Leikarar: Leikarar: 
James Nesbitt, John Thomson, 
Fay Ripley, Robert Bathurst og 
Hermione Norris.
00.00 Dagskrárlok

06.00  Síminn + Spotify
08.00  Dr. Phil   
08.42  The Tonight Show    
09.23  The Late Late Show    
10.03  Síminn + Spotify
12.00  Everybody Loves Raymond   
12.25  The King of Queens   
12.46  How I Met Your Mother   
13.07  Dr. Phil   
13.47  Fam   
14.07  The Orville   
14.53  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  The Passage   
02.30  In the Dark   
03.15  The Code   
04.00  Síminn + Spotify

07.00 Sevilla - Celta Vigo  
08.40 Breiðablik - Fylkir  
10.25 Cagliari - Inter  
12.15 Ensku deildabikarmörkin 
2019/2020  
12.40 Fréttaþáttur Undankeppni 
EM 2020  
13.05 Manstu  
13.50 Formúla 1: Belgía - Keppni  
15.50 Ísland - Slóvakía  
17.30 KR - ÍA  
19.15 Meistarakeppni HSÍ 2019  
21.15 Pepsi Max Mörk karla  
23.05 NFL Hard Knocks: Oakland 
Raiders  
23.55 UFC 241: Cormier vs Miocic 
2  

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  Ég ætla að verða grammó-

fónn  
15.00 Fréttir
15.03 Samtal  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá  
17.00 Fréttir
17.03 Lestin  
18.00 Spegillinn
18.30 Stormsker  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00  Sumartónleikar evr-

ópskra útvarpsstöðva  
20.35 Mannlegi þátturinn  
21.40  Kvöldsagan: Svipir 

dagsins og nótt  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið  
23.00 Lestin  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

YFIRHÖFNIN 
FÆST Í LAXDAL

TRAUST Í 80 ÁR

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

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

Fylgið okkur á FB 

21. - 22. DESEMBER Í HÖRPU

Miðasala fer fram á harpa.is/jolagestir.

Skráning í forsöluna á senalive.is/jolagestir

12. SEPTEMBER KL. 12!
PÓSLISTAFORSALA HEFST 11. SEPTEMBER KL. 10

MIÐASALA HEFST 
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diskar á góðu verði



Heilluðust af langri 
sögu 66°Norður

Rakel Sólrós Jóhannsdóttir, fata-
hönnuður hjá 66°Norður, segir 
samstarfið hafa gengið frábærlega.

Samstarf fyrirtækjanna fyrir veturinn 
2019 samanstendur af dúnúlpu, dún-
vesti, kjól, trefli og tösku. 

Hönnunarteymi 66°Norður og Ganni 
unnu saman að línunni og var innblástur 
sóttur í vetrarlínu og sjófataarfleifð Sjó-
klæðagerðarinnar með skemmtilegum 
og ferskum blæ frá danska fatamerkinu. 

Allar vörurnar í samstarfinu eru úr 
tæknilegum efnum og framleiddar af 
66°Norður í takmörkuðu upplagi og 
aðeins í versluninni á Laugavegi.

Vetrarlínan 
í samstarfi 
66°Norður og 
danska kven-
fatamerkisins 
Ganni kemur 
í verslanir í 
dag en Rakel 
Sólrós Jó-
hannsdóttir, 
fatahönnuður 
hjá 66°Norður, 
segir eigendur 
Ganni hafa 
heillast af 
sögu 66°Norð-
ur og sóst eftir 
samstarfi.

66°Norðu r og Ga nni 
kynntu framhald á sam-
starfi fyrirtækjanna á 
tískuvikunni í Kaup-
mannahöfn í febrúar. 
Áður höfðu fyrirtækin 

gert samstarfslínu sem kom í versl-
anir í mars. Aðspurð út í það hvernig 
samstarfið við þetta ört vaxandi 
danska merki kom til, svarar Rakel 
Sólrós Jóhannsdóttir, fatahönnuður 
hjá 66°Norður: „Eigendur Ganni, 
Ditte og Nikolaj, eru aðdáendur 
merkisins og höfðu notað fatnaðinn 
í útivist og skíðaferðir, þannig að það 
má segja að þetta hafi fyrst byrjað 
þar. Þau hittu svo forstjóra okkar á 
einum tímapunkti og viðræður og 
hugmyndir að samstarfi byrjuðu að 
fæðast. 

Það sem Ganni fannst spennandi 
er þessi mikla saga sem 66°Norður 
á og sérþekkingin sem við höfum á 
hönnun og framleiðslu á tæknileg-
um fatnaði sem finnst ekki annars í 
tískuheiminum.“

Andstæður merkjanna heilluðu
„Ganni er mjög þekkt danskt tísku-
merki sem einblínir á kvenlegar 
línur og kemur því úr annarri átt en 
við þannig að andstæða merkjanna 
heillaði okkur,“ segir Rakel. „Mér 
finnst merkin ótrúlega ólík þar sem 
kúnnar Ganni eru ungar konur sem 
eru í kjólum með alls konar áberandi 
prenti en 66°Norður hannar tækni-
legan fatnað fyrir alla aldurshópa. 
En það sem þau eiga sameiginlegt 
er ákveðinn Scandi-stíll enda eru 
bæði merkin staðsett á Norðurlönd-
unum.“

Fóru út fyrir boxið  
með ævintýralega flík
Hvernig fer svo hönnunarferlið fram 
þegar tvö ólík merki hvort í sínu land-
inu leiða saman hesta sína? 

„Ferlið á þessari línu byrjaði fyrir 
ári síðan þegar Shila, sem er aðstoðar 
listrænn stjórnandi hjá Ganni, heim-
sótti höfuðstöðvar 66°Norður hér í 
Garðabænum og við vörðum tveim-
ur dögum í hugmyndavinnu. Við 

byggðum nánast alla stílana á okkar 
sniðum, sem við uppfærðum nema 
einn skyrtukjól, sem er byggður á 
kjól frá Ganni. Hann er einangraður 
með Powerfill fyllingu og opinn í 
bakið. Þannig var gaman að nýta 
tækifærið og fara aðeins út fyrir 
okkar box og tvinna saman merkin 
tvö í aðeins ævintýralegri flík þó að 
hún sé ekki eins praktísk og aðrar.“

Póstar, símtöl, Skype, Facetime
Rakel segir það ekki hafa staðið þeim 
fyrir þrifum í ferlinu að vera staðsett 
hvort í sínu landinu. „Við erum vön 
framleiðslu landa á milli þar sem 
okkar eigin verksmiðja er staðsett í 
Lettlandi þannig að samstarfið gekk 
vel og byggist á póstum, símtölum, 
Skype og Facetime. 

Við gerðum tvær til þrjár prótó-
týpur fyrir hverja flík til að passa að 
bæði snið og framleiðsla mæti okkar 
gæðastöðlum. Það var þó ekki laust 
við smá stress þegar það rétt náðist 
að senda lokaprufurnar til Dan-
merkur fyrir tískusýningu Ganni, 
aðeins nokkrum dögum fyrir sýn-
inguna sem var í lok janúar.“

Alltaf að fylgjast með
Fyrsta samstarf merkjanna tveggja 
var kynnt síðasta vor og fékk mikla 
athygli í tískupressunni erlendis. 
„Það fyllir mig miklu stolti að vinna 
hjá fyrirtæki sem stendur fyrir gæði 
og ævintýramennsku og er ekki 
hrætt við að fara ótroðnar slóðir.“ 

Aðspurð hvort framhald verði á 
samstarfinu segir Rakel það ekki 
í farvatninu á næstu misserum en 
mikil ánægja sé með þessar tvær 
línur sem hannaðar voru í samein-
ingu. 

„Við erum alltaf að fylgjast með í 
kringum okkur, hvort sem það eru 
ungir íslenskir hönnuðir sem eru 
að byrja eða reyndari fatamerki 
erlendis. Það eru alls konar spenn-
andi viðræður í gangi en ekkert sem 
má segja frá,“ segir Rakel að lokum 
en það verður spennandi að fylgjast 
með næstu skrefum.
bjork@frettabladid.is
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Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

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

10 – 18  virka daga
11 – 16  laugardaga

Ísafjörður Skeiði 1

Ævintýralegt
haust í Höllinni

PASSO
Borðstofuborð frá Danform. Svört grind og grábrún,  
sterk keramikplata. Stærð: 100 x 200/300 x 75 cm 

 159.993 kr.  199.990 kr.199 990 kr

Stækkanlegt í 300 cm 
með 2 stækkunum 

sem fylgja.

AKS Borðstofustóll.
Mótaður krossviður í setu
og baki með svörtu áklæði 
og fótum úr eik.

 25.493 kr.    29.990 kr.

HUNTINGTON
Borðstofustóll. Svartir
stálfætur og ljósgrátt
áklæði.

 12.792 kr.   15.990 kr.

www.husgagnahollin.is
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A
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HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu 
fréttir dagsins og ítarlega umfjöllun 
um málefni líðandi stundar.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Það kemur í raun 
ok kur sjálfum á 
óvart að vera nú að 
halda þessa tón-
leikaröð í þriðja 
skiptið. Hugmynd-

in kviknaði sem algjört grín, 
að halda rapptónleika en hafa 
jólaplakat. Síðan þegar leið á 
grínið fórum við að taka þessu 
alltaf meira og meira alvar-
lega,“ segir Gauti Þeyr Másson, 
sem flestir þekkja sem Emmsjé 
Gauta.

Hann segir þá Frey Árnason, 
sem stendur að tónleikunum 
með honum, hafa smitast af 
einhverjum jólaanda.

„Þannig að það helltist yfir 
okkur einhver heilagur jóla-
andi. Það sama má segja um 
þau sem hafa tekið þátt í þessu 
með okkur, þau hafa öll smitast af 
einhverri jólagleði.“

Síbreytilegur jólasöngleikur
Tónleikarnir sprengdu af sé hús-
næðið strax fyrsta árið, en þá voru 
þeir haldnir í Gamla bíói.

„Þá ætluðum við fyrst að halda 
bara eina sýningu en enduðum 
með sjö pakkaðar sýningar. Þannig 
að við áttuðum okkur fljótt á því að 
við þyrftum að færa og stækka við 
okkur. Á síðasta ári voru tónleik-
arnir því haldnir í Háskólabíói þar 
sem þeir verða aftur í ár.“

Gauti ítrekar að þetta sé ekki 
einungis hans sýning, heldur allra 
þeirra sem koma fram með honum 
og taka þátt.

„Við Freyr sjáum vissulega um 
þetta, en það er fyrst og fremst 
samspil þeirra listamanna sem 
koma fram sem gerir sýninguna frá-
bæra. Á köflum er þetta meira eins 
og leiksýning eiginlega, mjög súr 
jólasöngleikur, þar sem handritið 
breytist jafnvel meðan sýningin er 
í gangi,“ segir Gauti.

Þótt hann segi sýninguna vera 
síbreytilega mælir Gauti ekki með 
því að fólk kaupi sér miða á alla tón-
leikana.

„Ef ég tek bara sem dæmi þá voru 
fyrstu tónleikarnir fyrir þremur 
árum allt öðruvísi en þeir sjöundu. 
Ég mæli samt gegn því að fólk kaupi 
miða á allar sýningarnar, það væri 
fjárhagslega mjög léleg ákvörðun og 
gæti sett heimilisbókhaldið gjör-
samlega á hvolf. Ef þú kaupir miða 
aftur og aftur þá áttu við eitthvert 
vandamál að stríða,“ segir Gauti 
hlæjandi.

Leynigesturinn sprengir skalann
Hann mælir þó klárlega með því að 
fólk mæti allavega einu sinni, enda 

eru engir aukvisar sem koma 
fram á tónleikunum í ár.

„Aron Can og Salka Sól eru 
aftur með mér í ár, þau hafa 
verið með í öllum sýningum 
til þessa. En fyrir utan þau tvö 
reynum við að stokka þetta 
aðeins upp og gera eitthvað nýtt 
og öðruvísi. Ásamt þeim koma 
svo fram Ragga Gísla, Bríet, Páll 
Óskar og Friðrik Dór.“

Gauti segir að leynigesturinn 
eigi svo eftir að sprengja skal-
ann, en honum sé stranglega 
bannað að gefa upp hver það sé 
í bili.

„Sýningin breytist mikið frá 
ári til árs, þú ert ekki að fara 
að borga þig inn á sömu tón-
leika og í fyrra. Sviðsetningin 
er önnur og við gefum ekki upp 
strax hvað gerist í ár, en í fyrra 

fæddist Jesúbarnið til dæmis og 
var að lokum krossfest. Eru ekki 
krossfestingar á öllum betri jóla-
sýningum?“

Aldrei farið á jólatónleika
Hann segir þó líklegt að hinn heil-
agi andi láti sjá sig líkt og á síðasta 
ári.

„Þó ég segi sjálfur frá þá eru þetta 
skemmtilegustu jólatónleikar sem 
ég hef farið á. Ég hef reyndar aldr-
ei farið á jólatónleika, þannig að 
ég er ekki með neitt sérstaklega 
gott viðmið. En við erum mikið að 
vinna með hugtakið „What would 
Bó do?“. Ef Bó er með hatt, þá er ég 
með hatt,“ segir Gauti.

Hann segir það mikilvægt að eiga 
fyrirmyndir í þessu sem og annars 
staðar, og þar sé Björgvin Halldórs-
son fremstur á meðal jafningja. 
Hann hafi fundið upp hjólið undir 
jólatónleikaleikunum.

„Og til hvers að finna upp hjólið 
aftur, þegar þú getur bara sett svart-
ar felgur á það?“ segir Gauti .

Miðar á sýningarnar seldust hratt 
upp í fyrra, en hægt er að nálgast 
miða á tónleikana í ár á tix.is frá og 
með morgundeginum.
steingerdur@frettabladid.is

Krossfesting á öllum 
betri jólasýningum
Emmsjé Gauti heldur jólatónleika sína, Jülevenner, þriðja árið í röð. 
Í ár kemur fram einvala lið tónlistarfólks ásamt rapparanum sí-
vinsæla, en hann lofar leynigesti og heimsókn frá heilögum anda.

Í ár koma fram ásamt Gauta þau 
Aron Can, Salka Sól, Ragga Gísla, 
Páll Óskar, Bríet og Friðrik Dór.

Rapparinn Emmsjé Gauti var krossfestur í gervi Jesú fyrir ári og engin leið er að vita upp á hverju hann tekur í ár.

EN VIÐ ERUM MIKIÐ 
AÐ VINNA MEÐ 

HUGTAKIÐ „WHAT WOULD  
BÓ DO?“. EF BÓ ER MEÐ HATT,  
ÞÁ ER ÉG MEÐ HATT.
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Kvöldverða-
skví sa

Grænmetis-
skví sa

Fingra-
matur

Ávaxta- og
grænmetis-

skví sur

10 nýjungar frá 
Ella‘s Kitchen



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

Við segjum fréttir Smáauglýsingasíminn og skiptiborð 550 5000 
Ritstjórn 550 5070  ritstjorn@frettabladid.is Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is Prentun Torg. ehf

mest lesna dagblað landsins.

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF 
FRÉTTABLAÐINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ.

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

Bjarna 
Karlssonar

BAKÞANKAR

990
KR/KG

990
KR/KKGG

1.990
Verð áður:

LÍFIÐ ER
GOTTERÍ

50%
AFSLÁTTUR

990
KR/KG

1.990
Verð áður:

Ágæti herra Pence, ég leyfi 
mér að ávarpa þig hér til 
þess að bjóða þig velkominn 

til landsins og segja þér hvernig ég 
hygg að þorra íslenskrar þjóðar líði 
gagnvart þér. Ég starfa sem prestur, 
tilheyri íslensku þjóðkirkjunni og 
ávarpa þig sem slíkur.

Bandaríkjamenn hafa lengi 
átt vináttu og aðdáun íslenskrar 
þjóðar og varaforseti Banda-
ríkjanna hlýtur alltaf að vera hér 
aufúsugestur. Því heilsum við þér 
af virðingu og viljum eiga gott 
samtal. Þorri landsmanna virðir 
hins vegar ekki stefnu þína í lofts-
lagsmálum, orkumálum og mál-
efnum minnihlutahópa og álítur 
hana meira að segja hættulega 
fyrir heimsbyggðina.

Hér á landi hefur almennings-
álitið þróast frá mannmiðlægni 
til lífmiðlægni í dúr við þekktar 
áherslur Sameinuðu þjóðanna. 
Það merkir að í stað þess að líta 
á manninn sem helsta markmið 
og dýrmæti heimsins horfum við 
í auknum mæli til vistkerfisins 
í heild og lítum á okkur og alla 
menn sem þátttakendur í vistkerf-
inu hafandi ríku ábyrgðarhlut-
verki að gegna vegna getu okkar.

Þú kynnir þig sem kristinn 
mann. Ég vil árétta að kristið fólk 
á Íslandi tekur almennt undir 
þessi viðhorf. Við trúum því að 
veröldin sé sköpuð af góðum 
Guði sem gefist hafi heiminum 
sem lítið barn á f lótta. Þess vegna 
lítum við á lífið sem gjöf en ekki 
gróða, teljum okkur skylt að 
vernda lífríkið sem við erum hluti 
af og göngum út frá jafnstöðu og 
systkinalagi allra manna.

Kristnir Íslendingar jafnt sem 
aðrir vilja f lestir leitast við að 
styðja líffræðilegan og menn-
ingarlegan fjölbreytileika í 
veröldinni. Íslenska þjóðkirkjan 
styður jafnframt réttindi sam-
kynhneigðra, tvíkynhneigðra og 
transfólks.

Sæll, Pence

Með Léttkaupum hefur þú 14 daga 
eftir kaup til að dreifa greiðslum 
í allt að 36 mánuði.

Léttu þér
kaupin

a

siminnpay.is


