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Um sex þúsund grunnskólabörn fengu að upplifa töfra tónlistarinnar með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Eldborgarsal Hörpu í vikunni. Í áraraðir hefur Sinfónían boðið grunnskólabörnum
á höfuðborgarsvæðinu á tónleika hljómsveitarinnar sem bera nafnið Litli tónsprotinn, við mikinn fögnuð. Í ár var brugðið á það ráð að taka upp og streyma síðustu tónleikunum, sem
verða klukkan 11 í dag, beint til grunnskólabarna um allt land. Gera má því ráð fyrir fjölda barna um land allt með fiðrildi í maganum og stjörnur í augunum í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Búa sig undir glundroða í Bretlandi
þar sem Bretland gengur úr ESB án
samnings.
Tímabundinn fríverslunarsamningur kemur í veg fyrir að verð á
neysluvörum hækki. „Það er búið
að ganga frá þríhliða samningum
Íslands, Noregs og Bretlands, það
verða engar breytingar á tollfrelsi.
Það á við um allt sem f lokkast
undir hefðbundnar iðnaðarvörur.
Þær verða þó einhverjar á landbúnaðarafurðum, sem breytir litlu
í heildarmyndinni.“

Ragnar Þór vonsvikinn
LÍFEYRISMÁL Ragnar Þór Ingólfsson,

anna í heild sinni,“ segir Ragnar
formaður VR, er vonsvikinn með
Þór og segir sitt fólk meðal annars
ákvörðun stjórnar Lífeyrissjóðs
hafa horft til Skandinavíu í þessum
verslunarmanna um að þrengja
efnum.
lánaskilyrði til þess að draga
„Maður kastar ekki inn
ha nd k læðinu í f y r st u
úr útlánavexti. Ekki hafi
atrennu. Við erum með
verið lagt upp með slíkt
helming stjórnarsæta á
þegar skipt var um fólk í
móti atvinnurekendum.
stjórninni. Hann beri þó
Ég ber enn þá fullt traust
fullt traust til síns fólks og
til þeirrar stjórnar sem er
segir breytingar taka tíma.
„Við erum ekki ein sem
nýtekin við. Þetta er bráðakomum að þessum sjóði,
birgðastjórn og við erum
það eru líka atvinnurekað vinna núna að því að
endur. Það er alveg
loka ferlinu með langljóst að það þarf
tímakjör stjórnarað fara í gagnmanna í þessum
gera endu rmánuði. Ég á svo
skoðun á bæði
sem ekki von
lánastefnu og
á einhverjum
v a x t a s t e f nu
stef nubrey tRagnar Þór Ingólfsson, formaður VR.
l í fey r i s sjóð ingum.“ – oæg

Að öllu óbreyttu gengur
Bretland úr Evrópusambandinu án samnings um
næstu mánaðarmót

Fulltrúar atvinnulífsins funduðu um málið með stjórnvöldum í
utanríkisráðuneytinu í gær. Þar kom
meðal annars fram að Brexit getur

haft áhrif á CE-merkingar, sem eru
skilyrði fyrir markaðssetningu tiltekinna vara á Evrópska efnahagssvæðinu. Slíkar merkingar frá Bretlandi geta orðið gildislausar.
Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, segir
einn stærsta óvissuþáttinn vera
mögulegar tafir við tollafgreiðslu á
ferskvörum. „Talsvert stór hluti af
ferskfiskútflutningi til Evrópusambandslanda fer í gegnum Bretland
og menn vita ekki hvað gerist við
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Ermarsundsgöngin. Hvort það verða
teknar upp heilbrigðisskoðanir og
tollafgreiðsla,“ segir Ólafur.
Andrés leggur áherslu á að stjórnvöld haldi góðu upplýsingaflæði ef
hart Brexit verður raunin. „Sendiráðið þarf að vera öflugt, það þarf
að passa símsvörun og gæta þess að
öllum praktískum spurningum sé
svarað. Það er alveg skrifað í skýin
ef þetta fer eins það stefnir í, að
atvinnulífið verður með aðkallandi
spurningar.“ – ab, sar, gar / Sjá síðu 6
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VIÐSKIPTI „Við höfum fengið skilaboð frá okkar félagsmönnum, sem
þeir endurvarpa frá sínum birgjum
í Bretlandi, um að birgja sig upp eins
og þeir lifandi geta af öllu sem þeir
þurfa því það verður alger glundroði
í Bretlandi eftir Brexit,“ segir Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri
Samtaka verslunar og þjónustu.
Að öllu óbreyttu eru minna en
fjórar vikur þar til Bretland yfirgefur Evrópusambandið. Eru nú
töluverðar líkur á hörðu Brexit,

Betolvex inniheldur 1 mg af cyanocobalamin
(B12-vítamíni). Betolvex er gefið við B12-vítamínskorti
og þegar hætta er á slíkum skorti. Viðhaldsskammtar/
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vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um
áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is
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Heiðursverðlaun RIFF veitt á Bessastöðum

Veður

Gengur í suðaustan 15-25 í dag,
hvassast SV til. Skýjað og þurrt að
mestu, en fer að rigna S og V til um
kvöldið. SJÁ SÍÐU 18

PCC á Bakka. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Umhverfisáhrif
eru hverfandi
UMHVERFISMÁL Allar mælingar
umhverfisvöktunar hjá kísilverksmiðjunni PCC á Bakka eru langt
undir viðmiðunarmörkum. Þetta
kom fram á fjölmennum íbúafundi
á Húsavík í vikunni.
Í maí síðastliðnum lak kísilryk út
í læk og sjó. Að auki hafa tvö önnur
frávik átt sér stað síðan starfsleyfi
var gefið út í fyrra. Öll frávikin eru
skilgreind sem minniháttar og þeim
hefur verið lokað.
„Það er mat sérfræðinga að áhrif
verksmiðjunnar á umhverfið séu
óveruleg. Samkvæmt öllum mælikvörðum erum við að standa okkur
vel,“ segir Rúnar Sigurpálsson, forstjóri PCC. – bþ

Franski kvikmyndaleikstjórinn Claire Denis var heiðursgestur alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar RIFF í ár. Hún hlaut einnig
heiðursverðlaun hátíðarinnar fyrir framúrskarandi listræna sýn. Guðni Th. Jóhannesson forseti veitti henni verðlaunin við hátíðlega
athöfn á Bessastöðum í gær. Denis er ein þekktasta kvikmyndagerðarkona heims og hefur hlotið fjölda verðlauna. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fara í bóknám vegna
þrýstings frá foreldrum

Svindlað fyrir
milljarða á ári

Gul viðvörun

DÓMSMÁL Hátt á annan milljarð

hefur tapast hér á landi undanfarna
tólf mánuði vegna netglæpa. Þetta
kom fram í erindi Karls Steinars
Valssonar hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu á ráðstefnu um
netógnir í Hörpu í gær.
Um er að ræða tölvupóstsvindl,
fjárfestasvindl, greiðslukortasvindl
og svokölluð ástar- og traustssvindl.
Það eru ekki aðeins einstaklingar
sem verða fyrir þessum brotum
heldur einnig stofnanir, fyrirtæki
og félagasamtök.
Greint var frá því í fréttum
Stöðvar 2 í gær að erlendir tölvuþrjótar hafi svikið nærri 900 milljónir út úr fyrirtækinu Lagernum
sem rekur bæði Rúmfatalagerinn
GUM Orginal 2x10 copy.pdf
og Ilvu. Málið
kom upp fyrir ári. – aá

+PLÚS
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VEÐUR Nú er farið að hausta á landinu öllu með tilheyrandi úrkomu og
talsverðum vindi. Mikil væta var á
landinu í gær og má búast við að
hann haldi áfram að rigna í dag.
Bæta mun enn frekar í vind á
Suðurlandi, Faxaf lóa og á miðhálendinu í dag og gefin hefur verið
út gul viðvörun á svæðinu sem varir
fram á hádegi á morgun.
Íbúum og ferðamönnum á þessum svæðum er bent á að huga vel
að niðurföllum, lausum munum og
að sýna aðgát. Ekki er mælt með að
vera á ferð á ökutækjum sem taka á
sig mikinn vind eða eru með aftaní
26/01/2018
12:51
vagna.
– bdj

Mundir þú eftir að
bursta og skola í
morgun?

Tannlæknar
mæla með
GUM
tannvörum

Fæst í næsta
apóteki og helstu
stórmörkuðum

www.artasan.is

Heiður Hrund Jónsdóttir segir mikilvægt að foreldrar þekki kosti starfsnámsbrauta framhaldsskólanna. Mikil áhersla á bóknám sé líkleg ástæða brottfalls
úr framhaldsskólum. Hún flytur erindi á Menntakviku sem fram fer í dag.
MENNTAMÁL Í dag fer fram árleg
ráðstefna menntavísindasviðs
Háskóla Íslands í húsnæði skólans
í Stakkahlíð. Ráðstefnan ber heitið
Menntak vika og er hlutverk hennar
að miðla þekkingu og rannsóknum
sem snúa að menntamálum og
skóla- og frístundastarfi.
Heiður Hrund Jónsdóttir er ein
margra sem f lytja erindi á ráðstefnunni. Þar kynnir hún doktorsverkefni sitt í félagsfræði sem hún
vinnur nú að.
„Aðalmarkmið verkefnisins er að
skoða námsferil fólks,“ segir Heiður.
„Það hvernig nemendur á Íslandi
fara í gegnum framhaldsskólanám,
námsval þeirra og hættu á brottfalli,“ bætir hún við.
Heiður hefur rannsakað ástæður
þess að nemendur á framhaldsskólastigi f losna upp úr námi og
klára ekki skólagöngu sem þeir
hafa hafið. Í erindi sínu í dag mun
hún draga upp mynd af því hvort
ástæða brottfallsins geti verið sú að
nemendurnir séu ekki á réttum stað
innan menntakerfisins.
„Við sjáum að í samanburði við
mörg önnur lönd þá eru hlutfallslega mjög fáir nemendur á Íslandi
sem fara beint í starfsnám eftir
grunnskóla og Ísland sker sig líka
úr flestum OECD-löndum því hér
er svo hátt brottfall, það eru svo
margir sem annaðhvort ljúka ekki
námi eða ljúka því ekki á þeim tíma
sem miðað er við,“ segir Heiður.
„Við spyrjum okkur að því hvort
mikil áhersla sem lögð er á bóknám hér á landi auki hættuna á
því að fólk fara í slíkt nám án þess
að styrkleikar þeirra og áhugi liggi
þar og þá flosni þau upp úr námi,“
segir Heiður.
„Á móti því, ef þau hefðu mögu-

Heiður Hrund Jónsdóttir, doktorsnemi í félagsfræði, rannsakar nú áhrif
foreldra á námsferil framhaldsskólanema. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Á Íslandi hefur
bóknám alltaf verið
hafið upp á kostnað starfsnáms og það er lögð mun
meiri áhersla á það.
Heiður Hrund Jónsdóttir

lega farið inn á námsbraut sem
hentaði þeim betur, bæði þeirra
styrkleikum og áhugasviði, þá
hefðu þau frekar átt möguleika á
farsælli framhaldsskólagöngu og
náð að klára,“ bætir hún við.
Heiður segir foreldra eiga stóran
þátt í þróun þess hversu mikill
fjöldi nemenda velur bóknám í
stað starfsnáms og segir mikilvægt
að allir kynni sér þá möguleika sem
í boði eru innan menntakerfisins.

„Á Íslandi hefur bóknám alltaf
verið hafið upp á kostnað starfsnáms og það er lögð mun meiri
áhersla á það. Eldri rannsóknir
sýna okkur að foreldrar vilja upp til
hópa að börnin þeirra fari í bóknám
og leggja áherslu á að krakkarnir
þeirra taki stúdentspróf. Við erum
því að skoða það hvort krakkar velji
í mörgum tilfellum bóknám vegna
þrýstings frá foreldrum sínum,“
útskýrir Heiður.
„Við þurfum að fræða foreldra
um þá möguleika á vinnumarkaði
sem fylgja starfsnámi ásamt því að
eyða þeirri mýtu að krakkar sem
útskrifast úr starfsnámi eigi ekki
möguleika á því að fara í háskólanám,“ segir Heiður.
Erindi Heiðar fer fram í stofu
H-101 klukkan 15.30-17 í dag.
birnadrofn@frettabladid.is
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Heiðursverðlaun
veitt á Bessastöðum
Heiðursverðlaun alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar RIFF voru
veitt við hátíðlega athöfn á Bessastöðum í gær. Margt var um manninn og stemningin var góð. Kvikmyndaleikstjórinn Claire Denis,
heiðursgestur hátíðarinnar, hlaut verðlaunin við mikinn fögnuð
gesta sem lyftu glösum við tilefnið. Ernir Eyjólfsson, ljómyndari
Fréttablaðsins, tók skemmtilegar myndir á heimili forsetans.
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Hegningarauka krafist við dóminn í Landsréttarmálinu
DÓMSMÁL Tvö sakamál gegn Guðmundi Andra Ástráðssyni, kæranda Landsréttarmálsins, eru nú
rekin fyrir íslenskum dómstólum;
eitt fyrir Héraðsdómi Suðurlands
þar sem Guðmundur neitar sök og
annað sem þegar hefur verið dæmt
í héraði og er nú rekið fyrir Landsrétti. Í báðum málunum er ákært
fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna; sams konar brot og í málinu sem Guðmundur vann gegn
íslenska ríkinu fyrir Mannréttinda-

Mál Ara flutt í
héraði í dag
DÓMSMÁL Í dag fer fram munnlegur málf lutningur í máli Seðlabanka Íslands gegn Ara Brynjólfssyni, blaðamanni Fréttablaðsins, í
Héraðsdómi Reykjaness.
Seðlabankinn stefndi blaðamanninum til að fá úrskurði
úrskurðarnefndar um upplýsingamál hnekkt en nefndin taldi
Seðlabankanum skylt að veita
blaðamanninum upplýsingar um
samning sem Már Guðmundsson,
þáverandi seðlabankastjóri, gerði
við Ingibjörgu Guðbjartsdóttur,
fyrrverandi framkvæmdastjóra
gjaldeyriseftirlits bankans. Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
fékk Ingibjörg greitt á annan tug
milljóna króna við starfslok sín
hjá bankanum, bæði með launagreiðslum án kröfu um vinnuframlag og námsstyrk við Harvardháskóla.
Seðlabankinn hefur enn ekki
afhent upplýsingar um samninginn
en réttaráhrifum úrskurðarins var
frestað meðan málið er rekið. – aá

Kallað eftir
hugmyndum
um virkjanir
ORKUMÁL Orkustofnun hefur kallað
eftir nýjum virkjunarhugmyndum
vegna fjórða áfanga rammaáætlunar. Er það gert að beiðni verkefnisstjórnar áætlunarinnar.
Í tilkynningu frá Orkustofnun
segir að þar sem þriðji áfangi
rammaáætlunar hafi enn ekki verið
afgreiddur á Alþingi hafi ekki verið
kallað eftir nýjum hugmyndum
vegna fjórða áfanga til þessa.
Gert er ráð fyrir að verkefnastjórnin muni fjalla um alla virkjunarkosti sem eru í biðflokki rammaáætlunar. Vilji aðilar að fjallað verði
um nýjar útfærslur virkjunarkosta í
biðflokki geta þeir sent slíkar hugmyndir til Orkustofnunar fyrir
1. mars næstkomandi. – sar

Þetta er enn ein
óvissan sem málskotið til yfirdeildarinnar
skapar.
Vilhjálmur H.
Vilhjálmsson
lögmaður

dómstól Evrópu, í Landsréttarmálinu svokallaða.
Málin tvö varða meint brot sem
framin voru áður en dómur var
kveðinn upp í málinu sem fór að
lokum til MDE. Hegningarlögin
mæla fyrir um að í slíkum tilvikum
skuli höfða ný mál og dæma hegningarauka við hinn fallna dóm, það
er að auka við refsinguna sem búið
er að dæma manninn til, í stað þess
að kveða upp nýjan dóm með nýrri
refsiákvörðun.

„Þetta er enn ein óvissan sem
málskotið til yf irdeildarinnar
skapar,“ segir Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, verjandi Guðmundar,
og bætir við: „Það er auðvitað mjög
óvenjulegt að dæma hegningarauka
við dóm sem fyrir liggur að var
ólöglegur samkvæmt dómi Mannréttindadómstólsins. Það er ástæða
þess að við förum með þessi mál í
gegnum öll dómstigin.“
Aðalmeðferð verður öðru málinu
í Landsrétti 14. október og í hinu

málinu í Héraðsdómi Suðurlands
21. október.
Vilhjálmur segist ekki geta
ímyndað sér hvernig dómstólarnir
fari með málin. Nógu snúið sé fyrir
réttarkerfið að bregðast við dómi
MDE í Landsréttarmálinu en við
það bætist nú langt tímabil óvissu
meðan beðið er niðurstöðu yfirdeildar.
Búist er við að biðin eftir niðurstöðu yfirdeildar geti orðið tvö
ár. – aá

Birgja sig upp fyrir hart Brexit
Innflytjendur eru að birgja sig upp og útflytjendur eru að færa sig frá Bretlandi. Samskip hafa fært flutn
inga sína til Rotterdam og Icelandair Cargo undirbýr breytingar á leiðakerfi sínu um mánaðamótin.
VIÐSKIPTI „Menn hafa verið að birgja
sig upp, fram yfir áramót, af vörum
sem koma frá Bretlandi og eru
nauðsynlegar í rekstri,“ segir Andrés Magnússon, framkvæmdastjóri
Samtaka verslunar og þjónustu.
Fundað var í utanríkisríkisráðuneytinu í gær um áhrif þess á íslensk
fyrirtæki ef Bretland gengur úr
Evrópusambandinu án samnings.
Fram kom á fundinum að innflytjendur væru að safna upp birgðum
ef hiksti kemur í útflutning frá Bretlandi. Einnig að útflytjendur væru
í auknum mæli að flytja vörur sem
ætlaðar eru á Evrópumarkað til Hollands í stað Bretlands.
Guðmundur Þór Gunnarsson,
framkvæmdastjóri rekstrarsviðs
Samskipa, segir félagið hafa brugðist við stöðunni vegna Brexit fyrir
um ári. Töluvert af ferskum fiski
hafi áður verið flutt til Bretlands og
þaðan áfram til Frakklands. Nú fari
langmest af honum til Rotterdam.
Mikael Tal Grétarsson, forstöðumaður útf lutnings hjá Icelandair
Cargo, segir þegar hafa verið brugðist við stöðunni og frá og með næstu
mánaðamótum verði gerðar breytingar á leiðakerfi fraktvélanna.
„Við höfum verulegar áhyggjur
því að þetta eru gríðarlegir hagsmunir fyrir Íslendinga. Fyrir okkur
er stærsta málið útflutningur á ferskum fiski en það fer umtalsvert magn
í gegnum Bretland og svo áfram í
gegnum göngin til Frakklands,“ segir
Mikael.
„Fyrir ferskvöru skipta klukkutímar máli og ferskur fiskur er svolítið okkar lifibrauð. Við munum
því bregðast við með því að færa
okkur meira yfir til meginlandsins
og erum að aðlaga leiðakerfið að því.
Í rauninni á þetta líka við um hraðsendingar og ferskvörur sem fluttar
eru inn frá Bretlandi.“
Mikael segir að uppi hafi verið

Tollsvæði sem þetta í Folkestone í Bretlandi eru tilbúin í fulla starfsemi næstu mánaðarmót. NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrir ferskvöru
skipta klukkutímar
máli og ferskur fiskur er
svolítið okkar lifibrauð. Við
munum því bregðast við
með því að færa okkur
meira yfir til meginlandsins
og erum að aðlaga leiðakerfið að því.
Mikael Tal
Grétarsson,
forstöðumaður
útflutnings hjá
Icelandair Cargo

áhyggjur af því hvernig muni ganga
að tollafgreiða vörur inn í Bretland
eftir Brexit þar sem Bretar notist
nú við kerfi ESB. Hann sé þó aðeins
rólegri eftir fundinn í ráðuneytinu.

Aðföng flytur inn nokkra stóra
vöruflokka frá Bretlandi.
„Við tókum þá afstöðu að auka
umtalsvert magnið sem við flytjum inn sjálfir og skipum því út úr
Bretlandi fyrir miðjan október.
Þær birgðir endast fram í byrjun
desember,“ segir Lárus Óskarsson,
framkvæmdastjóri Aðfanga. Þetta
sé fimm til sex vikna öryggismörk
miðað við þriggja til fjögurra vikna
mörk áður.
Óvissan er mikil að sögn Lárusar. „Menn eru hræddir við að það
strandi allt í tollinum út úr Bretlandi.
Það geti annaðhvort orðið kaos eða
að það gerist ekkert og það gangi
bara vel. Það er talað um að það gæti
tekið mánuð að greiða úr þessu.“
Brett Vigelskas, framkvæmdastjóri Costco á Íslandi, vildi ekki tjá
sig. Andrés telur þá vera í svipaðri
stöðu og aðrir sem flytja inn mikið
magn frá Bretlandi.

Í svari Lyfjastofnunar við fyrirspurn Fréttablaðsins segir að
markaðsley f ishafar ly f ja sem
höfðu aðsetur í Bretlandi hafi flutt
markaðsleyfin til annarra landa á
EES-svæðinu til þess að komast hjá
vandamálum tengdum Brexit.
Hálfdan Gunnarsson, framkvæmdastjóri Parlogis, sem sinnir
dreifingarþjónustu á lyfjum, segir
ekki búast við vandamálum vegna
innflutnings á skráðum lyfjum.
„Þar er ekki þörf á því að birgja sig
upp vegna þess að framleiðendur eru
búnir að gera viðeigandi ráðstafanir
erlendis með það að flytja markaðsleyfi lyfja frá Bretlandi,“ segir Hálfdan. Almennt eigi Brexit því ekki að
hafa áhrif á lyfjamál á Íslandi. þó geti
verið um að ræða nokkur undanþágulyf fyrir Landspítalann.
arib@frettabladid.is
gardar@frettabladid.is
sighvatur@frettabladid.is

Í KVÖLD
KL. 20:10

Tryggðu þér áskrift

KAUPTU STAKAN LEIK:

Hlutafjárútboð í
Iceland Seafood International hf.
Útboðið hefst kl.12:00 miðvikudaginn 16.október 2019 og lýkur
kl.16:00 föstudaginn 18. október 2019

Stjórn Iceland Seafood International hf. (hér eftir nefnt „Iceland Seafood“) hefur óskað eftir því að öll hlutabréf í
félaginu verði tekin til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. og hefur í tengslum við umsóknina og fyrirhugað
almennt útboð á hlutabréfum í Iceland Seafood birt lýsingu dagsetta 3. október 2019 (hér eftir nefnt „lýsingin“).
Lýsingin er gefin út á ensku og birt á vefsíðu félagsins, www.icelandseafood.com/investors og á vef útboðsins www.
kvika.is/ISI. Þá hefur félagið birt samantekt á íslensku og er hún þýðing á ensku útgáfunni sem er hið staðfesta eintak.
Sé misræmi milli texta í ensku og íslensku útgáfu samantektarinnar gildir sú enska.
Almennt útboð á hlutabréfum í Iceland Seafood hefst kl.12:00 miðvikudaginn 16. október 2019 og lýkur kl.16:00
föstudaginn 18. október 2019 nema útgefandi taki ákvörðun um að fresta útboðinu eða lengja áskriftartímabilið.
Útboðið tekur til 225.000.000 hluta eða 9,63% heildarhlutafjár í félaginu. Tekið verður við áskriftum rafrænt á
vef Kviku banka, www.kvika.is/ISI. Tvær áskriftarleiðir eru í boði og mun endanleg stærð hvorrar tilboðsbókar
taka mið af eftirspurn í útboðinu, bæði hvað varðar verð og magn.

Tilboðsbók A

Tilboðsbók B

•

Hver áskrift að andvirði

•

Hver áskrift yfir 10.000.000

100.000-10.000.000

•

Lágmarksverð 9,40 kr./hlut

•

Verðbil 9,40 – 9,82 kr./hlut

•

Eitt endanlegt verð, jafnt eða hærra en í A

•

Eitt endanlegt verð, jafnt eða lægra en í B

Boðið verður upp á opinn kynningarfund á félaginu fimmtudaginn 10. október kl.16:30 í húsnæði Kviku banka,
Borgartúni 25, og eru allir áhugasamir boðnir velkomnir.
Reiknað er með að niðurstöður útboðsins liggi fyrir eigi síðar en mánudaginn 21. október 2019 og að fjárfestar
geti nálgast upplýsingar um úthlutun sína þriðjudaginn 22. október 2019. Meginregla við úthlutun verður að taka
þeim áskriftum sem berast á hæsta gengi. Markmiðið með útboðinu er meðal annars að stuðla að seljanleika
hlutabréfanna og stuðla að fjölbreyttari hluthafahópi. Iceland Seafood áskilur sér rétt til að falla frá útboðinu ef
áskrift er ekki móttekin fyrir alla hluti sem boðnir eru til sölu í útboðinu eða ef Nasdaq Iceland hf. samþykkir ekki
fyrirliggjandi umsókn félagsins í síðasta lagi þann 20. október 2019 og verða áskriftir þá gerðar ógildar. Nasdaq Iceland
mun tilkynna opinberlega um fyrsta dag viðskipta með hlutabréf í Iceland Seafood, en reiknað er með að hann geti
orðið þriðjudaginn 29. október 2019 hið fyrsta.
Minnt er á að fjárfesting í hlutabréfum felur í sér áhættu og að áskrift í útboðinu er bindandi. Áður en tekin er
ákvörðun um fjárfestingu í hlutabréfum í Iceland Seafood eru fjárfestar hvattir til að kynna sér allar upplýsingar í
lýsingunni í heild sinni og skilmála útboðsins sem þar koma fram.
Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar um Iceland Seafood og skilmála útboðsins má finna í lýsingu Iceland Seafood. Fyrirtækjaráðgjöf
og Markaðsviðskipti Kviku banka hf. hafa umsjón með því ferli að fá hluti félagsins tekna til viðskipta á Aðalmarkaði
Nasdaq Iceland hf. auk umsjónar með almennu útboði á hlutabréfum í Iceland Seafood. Nánari upplýsingar og aðstoð
vegna útboðsins má nálgast hjá fyrrnefndum sviðum Kviku banka í gegnum netfangið icelandseafood(hjá)kvika.is eða í
síma 540-3200.
Reykjavík, 4. október 2019
Stjórn Iceland Seafood International hf.

www.icelandseafood.com/investors
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Munar 371 þúsund krónum á
launum varaborgarfulltrúa
Miklu munar á mánaðarlaunum launahæsta og launalægsta varaborgarfulltrúa Reykjavíkurborgar, alls
371 þúsund krónum á mánuði. Alls eru átta fyrstu varaborgarfulltrúar á föstum mánaðarlaunum, þar
af stundar helmingur þeirra aðra launaða vinnu. Ekki er skylda að skrá fjárhagslega hagsmuni sína.

1

Vél Icelandair til Ósló snúið
við: Farþegar hræddir um að
missa af tónleikum Flugvélinni
var snúið við til Keflavíkur eftir
rúmlega klukkutíma flug vegna
tæknibilunar.

2

Kominn með upp í kok af um
ræðunni um göngugötu Mið
bæjarfélagið hefur verið harka
lega gagnr ýnt fyrir skoðanir um
lokanir í miðborginni en auglýsing
á vegum félagsins reyndist vera
kornið sem fyllti mælinn.

3

Fyrirgaf morðingja bróður
síns Brandt Jean, bróðir
Botham Jean, stóð upp í réttarsal
og tók utan um morðingja bróður
síns. Amber Guyger var dæmd til
að sæta fangelsisvist í tíu ár.

4

Grunur um e.coli í neysluvatni
á Vesturlandi Ós taðfestur
grunur er um e.coli mengun í
vatnsbóli sem þjónar Borgarnesi,
Bifröst og Varmalandi, auk fjölda
sumarhúsa. Búist er við niður
stöðum úr sýnatöku fyrir hádegi
á morgun. Þangað til er fólk beðið
um að sjóða allt neysluvatn.
Allar nýjustu fréttir og blað
dagsins eru fáanleg á
www.frettabladid.is

STJÓRNMÁL Fjórir af átta fyrstu
varaborgafulltrúum Reykjavíkur
sinna öðrum launuðum störfum
með fram störfum sínum sem
kjörnir fulltrúar. Starfshlutfallið
er misjafnt, frá 100% og niður í
15-20%.
Laun varaborgarfulltrúa eru
534.683 krónur á mánuði auk þess
sem flestir fá álagsgreiðslur ofan á
laun sín sem og styrk vegna starfskostnaðar. Launahæstu varaborgarfulltrúarnir eru með 771 þúsund
krónur á mánuði auk 55 þúsund
króna starfskostnaðar. Starf varaborgarfulltrúa er metið sem 70%
starf.
Alls eru átta fyrstu varaborgarfulltrúarnir á föstum launum frá
Reykjavíkurborg, einn fyrir hvern
f lokk sem á sæti í borgarstjórn.
Upplýsingarnar um önnur launuð
störf er að finna í fjárhagslegri hagsmunaskrá varaborgarfulltrúanna
sem hluti þeirra hefur birt opinberlega á heimasíðu Reykjavíkurborgar.
Þeir varaborgarfulltrúar sem
ekki hafa enn birt upplýsingarnar
á heimasíðu borgarinnar hyggjast
allir gera það innan tíðar samkvæmt svörum við fyrirspurn

Borgarfulltrúum fjölgaði úr 15 í 23 í síðustu kosningum. Fyrstu varaborgarfulltrúar eru átta. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Fréttablaðsins. Samkvæmt nýlegum
úrskurði Persónuverndar er borgarfulltrúum ekki skylt að gefa upplýsingarnar upp heldur er hverjum
og einum það í sjálfsvald sett. Ólíkt
alþingismönnum þá skortir heimild
í lögum til þess að gera upplýsingagjöfina að skyldu.
Tveir varaborgarfulltrúar sinna
fullu starfi samhliða stjórnmálunum. Annar þeirra er Diljá Ámundadóttir Zoëga, varaborgarfulltrúi
Viðreisnar. Er hún í fullu starfi hjá
CCP. Frá Reykjavíkurborg fær hún
alls 725 þúsund krónur auk 55 þúsund króna starfstyrks.
Hinn varaborgarfulltrúinn er
Jórunn Pála Jónasdóttir frá Sjálfstæðisf lokknum sem starfar sem
lögmaður hjá lögmannsstofunni
Rétti. Jórunn er launalægst varaborgarfulltrúa. Laun hennar skerðast vegna þess að hún situr ekki
í nægilega mörgum nefndum og
ráðum.
Ásgerður Jóna Flosadóttir, varaborgarfulltrúi Flokks fólksins, er
einnig í launuðu starfi hjá Fjöl-

✿  Laun borgarfulltrúa
Baldur Borgþórsson
Daníel Örn Arnarson
Elín Oddný Sigurðardóttir
Diljá Ásmundadóttir Zoëga
Alexandra Briem
Sigríður A. Jóhannesdóttir
Ásgerður Jóna Flosadóttir
Jórunn Pála Pálsdóttir

Flokkur

M
J
V
C
P
S
F
D

skylduhjálp Íslands. Hún hefur ekki
enn skilað inn hagsmunaskránni en
í svari til Fréttablaðsins sagði hún
um starfshlutfall sitt þar að hún
væri „alltaf á vaktinni“.
Baldur Borgþórsson, varaborgarfulltrúi Miðflokksins, er launahæsti
varaborgarfulltrúinn ásamt Daníel
Erni Arnarssyni, fulltrúa Sósíalistaf lokksins, og Elínu Oddnýju
Sigurðardóttur frá Vinstri grænum. Auk grunnlauna fá þau öll 190
þúsund króna álag vegna þess að
þau eru þingflokksformenn sinna
borgarstjórnarf lokka. Þá eru þau

Laun

771 þús.
771 þús.
771 þús.
725 þús.
725 þús.
725 þús.
580 þús.
401 þús.

Annað starf

15-20%
Nei
Nei
100%
Nei
Nei
Alltaf á vakt
100%

öll varamenn í borgarráði sem þýðir
greiðslur upp á 45 þúsund krónur á
mánuði.
Baldur er sá eini af þremenningunum sem stundar aðra launaða
vinnu utan borgarstjórnar. Hann
starfar sem einkaþjálfari og metur
starfshlutfall sitt þar um 15-20%.
Alexandra Briem frá Pírötum og
nýjasti varaborgarfulltrúinn, Sigríður Arndís Jóhannesdóttir frá
Samfylkingunni, eru ekki í launuðum störfum samhliða borgarstjórnarskyldum sínum.
bjornth@frettabladid.is

Fólk flykkist í þvagleggjahóp Sigurðar

Umhverfisvænar

hreinsivörur
úr endurvinnanlegum efnum

www.kronan.is

HEILBRIGÐISMÁ l „Það eru allir að
hrósa manni og þakka fyrir. Þetta
er dulinn hópur og menn hafa ekki
mikið viljað koma fram,“ segir Sigurður Halldór Jesson sem í Fréttablaðinu í gær sagði frá því að hann
þarf að nota óhentugri þvagleggi en
áður eftir útboð hjá Sjúkratryggingum Íslands í fyrra.
Meðlimafjöldi Facebook-hópsins fyrir notendur þvagleggja sem
Sigurður stofnaði um málefnið
meira en tvöfaldaðist eftir birtingu
fréttarinnar í gær.
„Fólk er að segja sínar reynslusögur. Það eru greinilega f leiri en
ég sem hafa ekki fengið leggina sem
þeir voru áður að nota eftir útboðið
í fyrra,“ segir Sigurður sem kveður
þar um að ræða aðrar tegundir
heldur en þá sem hann sjálfur notaði áður.
„Það er nánast jöfn skipting
karla og kvenna í hópnum og ein
skrifaði að hún hefði óttast það í
mjög langan tíma að einmitt þetta

myndi gerast. Hún þekkti eina sem
notar stóma og lenti í niðurskurði
hjá Sjúkratryggingum þannig að
hún þarf að borga hluta af sínum
búnaði sjálf ef hún ætlar að fá að
vera með það sem hentar henni,“
segir Sigurður. Það séu því ekki
aðeins þvagleggjanotendur sem séu
í vanda.
María Heimisdóttir,
forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, segir eina
kvörtun hafa borist um
þá þvagleggi sem nú
séu í boði. „Fyrir
þessa vöru, eins
og önnur hjálpar t æk i, er t il
undanþáguleið
f y rir þá notendur sem óska
eftir að fá aðra
vöru eða tegund
niðurgreidda af
SÍ. Við bendum
notendum á þá

Það sem manni
svíður mest er þetta
yfirlæti gagnvart þeim sem
nota græjurnar.
Sigurður Halldór Jesson

leið ef þeir hafa samband við okkur
vegna vöru sem þeir telja ekki henta
sér nægilega vel,“ segir María.
Þá kveður María Sjúkratryggingar Íslands harma
það ef Icepharma hafi greint
viðmælanda Fréttablaðsins rangt frá framkvæmd
útboðsins og gildi þeirra
tilboða sem bárust. „Staðreyndin er sú að þvagleggir
af þeirri tegund sem um er
rætt voru ekki boðnir og því
ekki unnt að semja um kaup
á þeim.“ – gar

VERKFÆRALAGERINN 25 ÁRA

TAKK FYRIR TRAUSTIÐ Í 25 ÁR
Í tilefni 25 ára afmælis okkar ætlum við að
þakka fyrir okkur með:

25%
AFSLÆTTI
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ö
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DAGANA
03.10 - 06.10
Verkfæralagerinn

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is

Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17
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Rasmus segir að samskipti við íslenska viðbragðsaðila og Landhelgisgæsluna séu nauðsynleg. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Líklegt að Bandaríkin
komi upp flotastöð á
Suður-Grænlandi
Rasmus Dahlberg, doktor við Háskóla danska hersins, telur líklegt að Bandaríkjamenn og Danir nái saman um að koma upp flotastöð fyrir Bandaríkjaher í suðurhluta Grænlands. Dahlberg flutti fyrirlestur í Þjóðminjasafninu
í gær um stöðu mála á norðurskautssvæðinu, varnarmál og björgunarmál.
UTANRÍKISMÁL Rasmus Dahlberg,
doktor og sérfræðingur við Háskóla
danska hersins, telur líklegt að
Bandaríkjamenn og Danir muni
ná saman um nýja f lotastöð fyrir
Bandaríkjaher á Grænlandi. Líklegast er að Kangilinnguit, áður
Grönnedal, í suðurhluta landsins
verði fyrir valinu. Þar var byggð
höfn árið 1951 og staðurinn var
aðalbækistöð danska hersins á
Grænlandi allt til ársins 2012.
„Í dag er Kangilinnguit kallaður
einmanalegasti staður danska
hersins, þar eru aðeins nokkrir
menn sem viðhalda innviðunum,“
segir Rasmus. Bandaríkjamenn hafa
sýnt Grænlandi og norðurslóðum
mikinn áhuga undanfarið, einkum
í tengslum við aukinn hita í samskiptum landsins við bæði Kína og
Rússland sem einnig hafa sýnt norðurslóðunum áhuga. Heimsathygli
vakti þegar Trump forseti bauðst til
að kaupa Grænland, en það boð var
ekki út í loftið og Bandaríkjamenn
vilja auka heraf la sinn á eyjunni.
Nú þegar hafa þeir herstöð í Thule í
norðvesturhlutanum en í fjárlögum
fyrir árið 2020 er gert ráð fyrir flotastöð á Grænlandi.
„Það eru mjög fáar hafnir á Grænlandi sem geta tekið við stórum herskipum. Í Kangilinnguit er allt til
staðar og vel viðhaldið, ekki aðeins
höfnin heldur innviðir á landi til
að sinna skipunum,“ segir Rasmus.
„Staðsetningin er líka mjög góð,
bæði upp á vegalengdir til austurs
og vesturs, og Kangilinnguit er
ekki það norðarlega að hafís valdi
miklum vandræðum.“
Rasmus f lutti fyrirlestur í gær í
Þjóðminjasafninu á vegum Varðbergs, samtaka um vestræna samvinnu og alþjóðamál, og ræddi
almennt um stöðuna á norðurheimskautinu, varnarmál og fleira.
Hann sagðist hafa áhyggjur af því að
erlend ríki, sérstaklega Kínverjar,
beittu áhrifum sínum á sjálfstæðishreyfingu Grænlands til að komast
yfir auðlindir. Vel þekkt væri að
Kínverjar byggðu upp innviði í

✿  Núverandi og líkleg herstöð Bandaríkjamanna

GR ÆN

Thule

Nuuk

LAND

Kangilinnguit

Afríkuríkjum til þess að gera ríkin
þar háð sér.
„Grænlendingar hafa engan
sérstakan áhuga á Kínverjum, en
þeir nota Kínverja til að ögra bæði
Dönum og Bandaríkjamönnum,“
segir Rasmus. „Ég get ekki séð að
Grænland hafi burði til að geta
orðið sjálfstætt á komandi öldum.“ Í
því samhengi nefnir hann fámennið
í landinu, efnahagsmálin og félagslega stöðu margra íbúa.
Aðspurður um ástæðuna fyrir
því að Danir haldi fast í Grænland
segir Rasmus hana tvíþætta. Annars
vegar er það „Grænlandsspilið“, það
er að stærð og staðsetning eyjunnar
sé mikilvæg í alþjóðamálum og
meðal annars hafi Danir getað komist auðveldlega og án mikils kostnaðar inn í Atlantshafsbandalagið.
Hins vegar eru þar mannúðarsjónarmið. „Við Danir berum ábyrgð á
Grænlendingum, sérstaklega eftir
þær hörmungar sem við færðum
yfir þjóðina með félagslegum tilraunum á sjötta áratugnum.“ Var
það þegar reynt var að gera Grænlendinga að vestrænni þjóð, fólk var
flutt í þéttbýli í Nuuk og börn flutt
til Danmerkur.

Við erum engu
betur sett ef fólk
deyr á ströndinni í staðinn
fyrir sjónum.
Rasmus Dahlberg

Það sem sneri helst að Íslandi
voru mál tengd björgun. Stórum
skemmtiferðaskipum f jölgar á
norðurheimskautssvæðinu og
ferðamenn koma við á ýmsum
stöðum á Grænlandi. Rasmus tók
þátt í LiveX björgunaræfingunni
við Nuuk árið 2016 og var mjög
hugsi eftir hana. „Við æfðum slys
á 200 manna skemmtiferðaskipi,
og aðeins 16 „dóu“,“ segir hann.
Raunveruleikinn er hins vegar að
þúsundir eru um borð í mörgum
skipanna. Rasmus segir að góð samskipti við Landhelgisgæslu Íslands
og viðbragðsaðila séu nauðsynleg,
því að Grænland hafi ekki getu til
að taka við fólki í risaslysi. „Við
erum engu betur sett ef fólk deyr á
ströndinni en í sjónum,“ segir hann.
kristinnhaukur@frettabladid.is

+PLÚS

Kínverska karlaliðið
sýndi glæsileg tilþrif á
heimsmeistaramótinu í
fimleikum sem fram fer í
Stuttgart. Hér er keppt á
tvíslá. NORDICPHOTOS/GETTY

Skuggabaldurinn Dominic Cummings fer á fund í Downingstræti 10.
Cummings, sem er aðalráðgjafi Boris Johnson forsætisráðherra, er mjög
umdeildur en jafnframt dulur maður. NORDICPHOTOS/GETTY

150 ára afmæli Mahatma Gandhi fagnað í indversku borginni Patna. Viðstaddur tilbeiðslu við styttu Gandhi var
Madan Mohan Jha þingforseti. NORDICPHOTOS/GETTY
Nýnasistar komu
saman við aðallestarstöð Berlínarborgar í tilefni af
Sameiningardeginum og settu ljótan
blett á hátíðahöldin. 30 ár eru síðan
Berlínarmúrinn féll
og í kjölfarið var
Þýskaland sameinað.
NORDICPHOTOS/GETTY

Hermaður stendur vörð við brú nálægt höfuðstöðvum Parísarlögreglunnar
eftir hnífaárás þar sem fjórir lögregluþjónar týndu lífinu. NORDICPHOTOS/GETTY
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Hvað gerðist?
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Skuldabréfaútboð Upphafs hefði
átt að
hringja
viðvörunarbjöllum.

AMMA stóð afar höllum fæti í fyrra. Fjármálafyrirtækið, sem er hvað þekktast
fyrir fjárfestingar sjóða í stýringu félagsins á fasteignamarkaði, var nauðbeygt
fyrir um ári til að sækja sér lán upp á einn
milljarð króna til nokkurra mánaða á
svimandi háum kjörum frá fjárfestingafélaginu Stoðum.
Lausafjárstaða félagsins, sem var í viðræðum við Kviku
banka um kaup á öllu hlutafé GAMMA, hafði versnað
verulega á skömmum tíma og talsvert var um innlausnir
fjárfesta í sjóðum í stýringu fyrirtækisins. Þótt viðskiptin hafi gengið í gegn undir lok síðasta árs þá tók
kaupverðið miklum breytingum á meðan á ferlinu stóð.
Greiðslan var aðeins að þriðjungi í reiðufé, fallið var frá
afhendingu bréfa í Kviku og stærstur hluti kaupverðsins
mun þess í stað ákvarðast af gengi sjóða GAMMA. Það
var ekki gert að ósekju enda óvissa um raunverulega
stöðu margra fasteignasjóða. Sú áhætta, en um leið
mögulegur ávinningur, var skilin eftir hjá seljendum.
Fæstir höfðu þó gert sér grein fyrir því hversu slæm
staðan var. Í byrjun vikunnar var sjóðsfélögum fagfjárfestasjóða í stýringu GAMMA – Novus og Anglia – tilkynnt að við endurmat á eignum og áætlunum sjóðsins
hefði komið í ljós að eigið fé væri mun minna en áður
var talið. Í tilfelli Novus-sjóðsins, eiganda Upphafs fasteignafélags, hefur eigið fé sjóðsins, sem var samkvæmt
endurskoðuðum ársreikningi metið á 4,4 milljarða í
ársbyrjun, nánast verið afskrifað að fullu. Lífeyrissjóðir,
tryggingafélög og fjölmargir einkafjárfestar, sem lögðu
Novus til samanlagt 2.500 milljónir við stofnun hans
2013, hafa að líkindum tapað sínum eignum.
Hvað gerðist? Skýringarnar eru sagðar að raunveruleg
framvinda margra fasteignaverkefna Upphafs hafi
reynst ofmetin, kostnaður við framkvæmdir á árinu
var langt yfir áætlunum og þá tóku fyrri matsaðferðir
ekki að fullu tillit til fjármagnskostnaðar félagsins. Sá
kostnaður hækkaði enn frekar þegar félagið gaf út 2,7
milljarða króna skuldabréf í júní á þessu ári.
Skuldabréfaútboðið hefði átt að hringja viðvörunarbjöllum. Í kynningu til fjárfesta var fyrst gert ráð fyrir
að vextirnir yrðu ellefu prósent en þeir urðu að lokum
meira en fimmtán prósent. Þau vaxtakjör endurspegluðu bágborna fjárhagsstöðu Upphafs og eins hversu
erfiðlega gekk að fá fjárfesta til að leggja fasteignafélaginu til aukið fjármagn. Enn meira þarf núna hins vegar
til. Skuldabréfaeigendur standa nú frammi fyrir þeim
valkosti að koma með viðbótarfjármögnun upp á einn
milljarð til að leysa lausafjárvanda Upphafs. Gangi það
ekki eftir þarf ekki að spyrja að leikslokum.
Fjárfestingum á byggingamarkaði fylgir talsverð
áhætta. Það verður hins vegar að teljast með ólíkindum
hvernig fjögurra milljarða eigið fé fasteignasjóðs gat
orðið að engu á örfáum mánuðum. Allri áætlunargerð
virðist hafa verið mjög ábótavant og þá vekur það upp
spurningar að þáverandi stjórnendur GAMMA hafi
ákveðið að minnka eigið fé um 850 milljónir í árslok
2017 með því að greiða þá fjármuni út til sjóðsfélaga
enda ljóst – að minnsta kosti eftir á að hyggja – að fjárhagsstaða sjóðsins leyfði ekki slíka útgreiðslu. Nýir
stjórnendur GAMMA hljóta að velta öllum steinum til
að komast að því hvað fór raunverulega úrskeiðis.

Sterkar,
mildar
og allskonar

Ekkert hveiti
Ekkert soyja
Enginn sykur
Ekkert MSG

Íslenskt kjöt
Íslensk
framleiðsla

– við Laugalæk

Frá degi til dags
Aðhaldsþef
Schäfer-hundurinn Hanz er
nú fyrsti vottaði hundurinn
til mygluleitar hér á landi. Var
það staðfest með þýskum prófdómurum sem komu hingað til
lands. Verður hann án efa einn
eftirsóttasti starfskraftur landsins. Það liggur fyrir að skóla- og
frístundasvið Reykjavíkurborgar þurfi að fá Hanz í vinnu
til að þefa af grunnskólum. Má
svo einnig búast við að sjúklingar á Landspítalanum fái lítinn
frið þegar hann mætir þangað
í vettvangsrannsókn. Má jafnvel ímynda sér einhvers konar
hringferð í kringum landið til að
þefa uppi fyrri aðhaldsaðgerðir
í skólum og heilbrigðisstofnunum.
Eitt stórt samsæri
Nokkrum verslunareigendum
brá í brún að vera skyndilega
mættir á lista í Mogganum
yfir göngugötuhatara. Talaði
einn um að notast hefði verið
við ölvunarástand starfsmanns rakarastofu til að næla
í undirskrift. Að allri ölvun,
samvinnutregðu borgarinnar
og könnunum slepptum, þá
mun opnun Laugavegarins
fyrir umferð í október ekki
draga úr netverslun landans.
Vaknar þá sú spurning hvort
fall Póstsins með tilheyrandi
burðargjöldum sé eitt stórt
samsæri verslunareigenda í
miðbænum.
arib@frettabladid.is

Hið óumdeilda hreyfiafl

A

Lilja
Alfreðsdóttir
mennta- og
menningarmálaráðherra

Hvert og eitt
okkar býr
yfir hæfileikum til að
láta gott af
okkur leiða
í samfélaginu.

llir muna eftir besta kennaranum sínum, ekki
vegna þess sem hann kenndi heldur hvernig hann
fékk nemendur til að hugsa. Einmitt þessi hæfileiki – að kunna að hugsa – skiptir sífellt meira máli nú um
stundir þegar örar byltingar í samtímanum gera margt af
því sem við lærum í skólanum úrelt á svo skömmum tíma.
Þegar við upplifum eitthvað sem veitir okkur innblástur eða hreyfir við okkur tengjumst við sköpunarkrafti sem býr innra með okkur öllum. Mikilvægi
þess að rækta sköpunina, í hvaða formi sem er, hefur á
undanförnum árum orðið fleirum ljóst. Við vitum að
sköpun hefur ekki aðeins menningarlegt gildi, heldur
eru skapandi greinar af ýmsum toga mikilvæg stoð í
atvinnulífinu. Þær skapa þúsundir starfa og milljarða í
útflutningstekjur, sem skipta verulegu máli fyrir samfélagið. Við viljum líka að menntun ýti undir sköpunarkraft barna, ungmenna, starfs- og háskólanema, en
mennti ekki sköpunarkraftinn úr þeim sem móta munu
framtíð lands og þjóðar.
Þar leika kennarar stórt hlutverk enda gegna þeir
mikilvægasta starfinu í okkar samfélagi. Á morgun er
Alþjóðlegur dagur kennara en af því tilefni hélt Kennarasamband Íslands Skólamálaþing sitt í vikunni. Viðfangsefni þess var framtíð kennarastarfsins og hlutverk ungra
kennara. Áskoranir okkar nú og ekki síður þær sem
framtíðin mun færa, krefjast nýrra nálgana og aðferða
og verkfæra – ekki síst fyrir kennara. Þar er skapandi og
gagnrýnin hugsun bæði nauðsyn og markmið.
Sköpun er óumdeilt hreyfiafl og nú keppast þjóðir
heims við að virkja sköpunarkrafta sína. Árangur þess
mun ráða miklu um samkeppnisfærni þeirra á 21. öldinni, um samfélagslega hagsæld og velferð í hverju landi.
Íslensk stjórnvöld hafa þegar gripið til ýmissa aðgerða
er að því snúa. Hvert og eitt okkar býr yfir hæfileikum
til að láta gott af okkur leiða í samfélaginu. Áhugasviðin
eru ólík, ástríðan liggur á ólíkum sviðum og við höfum
ólíkar skoðanir. Í því liggja óendanleg verðmæti, bæði
menningar- og efnahagsleg. Ég óska kennurum innilega
til hamingju með Kennaradaginn, þakka þeim þeirra
gjöfula og mikilvæga starf, og hvet til þess að við finnum
öll og setjum sköpunina hið innra í forgang í skólum
sem og annars staðar.
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Ævintýrið um
Hannes og Gretu
Í DAG

Þorbjörg
Sigríður
Gunnlaugsdóttir

ŠKODA
KAROQ

E

inu sinni fyrir ekki svo langa löngu, reyndar
bara í fyrradag, tísti reiður prófessor á Twitter
um unga stúlku. Prófessorinn hét Hannes og
litla stúlkan Greta, Greta Thunberg frá Svíþjóð. Í
þetta sinn skrifaði Hannes um orð og gjörðir Gretu
litlu í loftslags- og umhverfismálum. Hannes hafði
reyndar í gegnum tíðina oft tíst alls konar á Twitter
og annars staðar og hafði áður skrifað um stúlkuna
Gretu sem hann kallaði þá barnakrossfara. Greta
hafði nefnilega líka verið svolítið reið. Hún hafði
hrópað á torgum til að vekja athygli á loftslagsbreytingum sem hún sagði fjúkandi vond að eldri
kynslóðirnar ættu alla sök á. „Unga fólkið, framtíðarkynslóðir munu aldrei fyrirgefa svik hinna eldri,“
hrópaði Greta og andlit hennar bar með sér bræði.
Greta heimtaði aðgerðir strax gegn hamförum og
hamfarahlýnun. Hannes var ekki sannfærður og
tísti strax á móti eins og reyndar margir aðrir menn
úti í heimi. Jafnvel forsetum var brugðið yfir stúlkubarni með skoðun. „Hvað hafa komandi kynslóðir
gert fyrir okkur? Ekkert,“ tísti Hannes og rammaði
svo inn röksemdafærsluna með því að tísta fastar:
„Hvað höfum við gert fyrir komandi kynslóðir? Allt.“
Tónninn í þessu tísti var dálítið kunnuglegur, en kvót
eru auðvitað ekkert verri þó aðrir hafi átt þau fyrst.
„Why should I care about future generations? What
have they ever done for me?“ er haft bandaríska höfundinum og grínistanum Groucho Marx, sem hefur
einmitt verið talinn meistari grínsins.

NÝ LEIÐ
TIL AÐ
NÁ LENGRA

Harmur Hannesar og Gretu
Hannes og Greta upplifa í ævintýrinu hvort um
sig lífsógnandi aðstæður. Greta litla ráfaði villt um
í skóginum, sem er að vísu að eyðast, en fann þar
engan brauðmola frá Hannesi sem gat vísað henni
leið heim í öruggt skjól. Þess í stað fann Greta bara
fótspor Hannesar, kolefnisfótspor hans. Og þar varð
harmur sögunnar og trúnaðarbrestur, þegar í ljós
kom að Greta hatar ekkert meira í heiminum öllum
en einmitt kolefnisfótspor. Greta sigldi síðan alein,
með myndatökuliði sínu og almannatenglum, týnd
um súr höf heimsins í veðurhamförum loftslagsbreytinga. En það er meira í sögunni en velferð Gretu.
Velferð Hannesar var líka alvarlega ógnað í ævintýrinu, því hann varð auðvitað fyrir því að stúlkubarnið var annarrar skoðunar en hann og hafði í
ofanálag aldrei gert neitt sérstakt fyrir hann. Kannski
stuðaði Greta litla líka vegna þess að öll erum við
þannig að okkur finnst vont að láta skamma okkur.
Og kannski stuðaði hún líka vegna þessa að hún er
andlit reiðinnar og hræðslunnar og kannski stuðaði
Greta vegna þess að hún gekk ekki í takt við Hannes.
Og hvað gat þá annað gerst en að stúlkan villtist?

Kannski
stuðaði Greta
litla líka
vegna þess að
öll erum við
þannig að
okkur finnst
vont að láta
skamma
okkur.

Eins og mælt úr mínu móðurlífi
Í ævintýrinu um Hannes og Gretu er reiðin í aðalhlutverki. Ævintýrið segir okkur nefnilega líka
söguna af því hvernig dag maður þarf að eiga til að
bilast gagnvart barni á Twitter. Ég get skilið hvernig
dagur það er vegna þess að 48 klst. í mánuði fer
líkami minn í gegnum svoleiðis hamfarir. Þegar
þannig stendur á er lífið í HÁSTÖFUM. Svo það sé
sagt þá vakna ég blessunarlega ekki alla daga við
þá hugsun hvað ég er sammála Hannesi í lífinu en
erfiða daga mánaðarins get ég tengt. Þegar ég vakna
þannig finnst mér fólk almennt óþolandi og meira
að segja Greta litla getur orðið pirrandi og verið
fyrir mér alls staðar. Líka þegar hún er bara ein úti
á hafi. Þetta er auðvitað engin óskastaða að vera í.
En í þessari stöðu geta saklaus börn sem fárast yfir
plaströrum alla daga líka verið dálítið pirrandi.
Þar sem ég er sjálf að undirbúa mig undir það að
fram undan er mín eigin hamfarahlýnun, súrnun
og ef allt fer á versta veg: hörð hár í andliti þá skil
ég dálítið Twitter-bræði Hannesar. Tístið er eins og
mælt úr mínu móðurlífi á degi 26 í tíðahringnum.

5 ára ábyrgð fylgir fólksbílum HEKLU að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. Þá er að finna á www.hekla.is/abyrgd

Loftslagsbreytingar konu
Þegar ég var lítil stúlka í Svíþjóð eins og Greta elskaði
ég ævintýri. Ævintýri æskunnar kenndu mér að
skógurinn er alltaf hættulegur. Vonda nornin í skóginum var sennilega vegan og gekk gjarnan um með
eitrað epli, sem einhver sálfræðingur gæti kannski
sagt að sé ástæða þess að ég er í grunninn krítísk á
svoleiðis mataræði. Sem kona hef ég enn gaman af
ævintýrum en les þau með öðrum gleraugum. Ég vil
skilja hvað sögupersónum gengur til og það skiptir
mig máli hvernig sögupersónunum líður og hvernig
þeim vegnar. Og nú sem kona á fimmtugsaldri get
ég líka sagt að ég tengi við ævintýrið um Hannes og
Gretu á dýpri hátt en þann sem birtist á yfirborði
Twitter. Auðvitað fjallar ævintýrið um Hannes og
Gretu um ógnir heimsins og hvar þær leynast. Það
gera öll alvöru ævintýri. Auðvitað fjallar ævintýrið
um loftslagsbreytingar, hamfarir og súrnun – en
þessar breytingar getum við líka reynt og glímt við
í okkar persónulega lífi, hamfarahlýnun, loftslagsbreytingar og í lokin súrnun. Og maður minn, kona
á fimmtugsaldri þekkir loftslagsbreytingarnar sem á
henni og systrum hennar dynja.

Fáðu þér lipran Karoq fyrir veturinn!
Škoda Karoq kemur þér lengra. Hvort sem þú horfir á færðina framundan
eða hagkvæmnina af sparsömum fjölskyldubíl hefur Karoq það sem þarf.
Ánægjan af akstrinum leynir sér ekki og frábærir aksturseiginleikar gefa
góða öryggistilfinningu í umferðinni. Komdu og prófaðu nýjan Karoq.
Við tökum vel á móti þér!

Škoda Karoq 4x4

Škoda Karoq

Ambition / 1.5 TSI / Sjálfskiptur

Ambition / 1.6 TDI / Sjálfskiptur

Verð frá 4.990.000 kr.

Verð frá

4.590.000 kr.

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

www.skoda.is
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Sjáum hversu langt við erum komin
Stelpurnar okkar í kvennalandsliðinu í knattspyrnu mæta Frakklandi í æfingaleik ytra í dag. Þjálfarinn á von á erfiðum leik gegn
einu af sterkustu liðum heims og gerir ráð fyrir að dreifa álaginu vel enda aðeins þrír dagar í keppnisleik gegn Lettlandi í Ríga.
FÓTBOLTI Íslenska kvennalandsliðið
mætir einu af sterkustu liðum heims
í kvöld þegar Stelpurnar okkar mæta
Frökkum í æfingaleik í Nimes.
Leikurinn er hluti af undirbúningi
Íslands fyrir leik gegn Lettlandi í
undankeppni EM 2021 og f lýgur
íslenska liðið yfir til Lettlands strax
morguninn eftir leik.
Franska landsliðið komst í átta
liða úrslitin á HM í sumar og féll þar
úr leik gegn verðandi sigurvegurunum í bandaríska landsliðinu. Þetta
verður ellefta viðureign liðanna og
hefur Ísland, til þessa, unnið einn
leik. Það var fyrir tólf árum þar sem
Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði
eina mark leiksins. Síðan þá hafa
liðin mæst fimm sinnum og Frakkar
unnið alla leikina, þar á meðal 1-0
sigur í lokakeppni EM 2017.
Jón Þór Hauksson, þjálfari
kvennalandsliðsins, segist hafa úr
öllum leikmannahópnum að velja

Rakel Hönnudóttir getur
í kvöld orðið níunda landsliðskonan sem nær hundrað
leikjum.
en Dagný Brynjarsdóttir þarf að
spila með grímu ef hún kemur við
sögu eftir að hafa nefbrotnað í leik
Portland Thorns um síðustu helgi.
„Dagný spilar með grímu eftir
að hafa nef brotnað í leiknum um
helgina. Hún hefur verið að máta
grímuna á æfingum og verður klár
í slaginn.“
Jón Þór tók undir að það væru
ólíkir andstæðingar sem Ísland
væri að fara að mæta. Franska liðið
er í 3. sæti á styrkleikalista FIFA en
Lettland í 92. sæti.
„Þetta eru tveir mjög ólíkir andstæðingar og við þurfum að huga
að því í kvöld, dreifa álaginu vel
því leikmenn fá rétt nokkra tíma í

Jón Þór ræðir við Hlín og Söru eftir leik Íslands í haust. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

endurhæfingu áður en haldið er til
Lettlands. Við erum með sex skiptingar á morgun en í hreinskilni sagt
væri ég gjarnan til í fleiri.“
Aðspurður sagði Jón Þór að það
væri spennandi að mæta jafn sterku
liði og Frakklandi.
„Það er ekkert leyndarmál að
franska liðið er eitt af þeim bestu
í heiminum. Það er jákvætt fyrir
okkur að fá að kljást við þessi bestu
lið heimsins og máta okkur við þau.
Við finnum að það er hugur í leikmönnunum að gera vel í kvöld,“
sagði Jón Þór.
„Við teljum okkur hafa fundið
veika bletti á franska liðinu og það
er okkar að sækja á þá. Það eru líka
margir styrkleikar sem við þurfum
að kljást við og stöðva en við reynum
að einbeita okkur að okkur, halda
áfram okkar vegferð og sjá hversu
langt við erum komin.“
kristinnpall@frettabladid.is

Duga Erik Hamrén 16
mínútur hjá Birki Bjarna?
FÓTBOLTI Birkir Bjarnason er enn
án félags en verður væntanlega
valinn í íslenska landsliðið sem
tilkynnt verður í dag. Birkir hefur
verið án félags síðan leiðir hans og
Aston Villa skildi í ágúst.
Birkir var inn og út úr liðinu hjá
Aston Villa. Eftir að hafa byrjað árið
á því að spila 90 mínútur gegn QPR,
63 mínútur gegn Wigan 11 dögum
síðar og 75 mínútur gegn Hull þann
19. janúar hefur Birkir varla snert
knattspyrnugras í keppnisleik fyrir
félagslið.
Raunar hafa fætur hans aðeins
snert grasið 16 mínútur. Sex gegn
Birmingham þann 10. mars og
hann fékk 10 mínútur gegn Norwich þann 5. maí.
Guðmundur Hilmarsson, blaðamaður á Morgunblaðinu, og einn
rey ndasti íþróttaf réttamaður
landsins, skrifaði um Birki í vikunni
og spurði hvort Eric Hamrén gæti
varið það að velja leikmenn sem eru
í lítilli sem engri æfingu.
Ómögulegt hefur verið að ná í
Birki undanfarnar vikur um næstu
skref á ferli hans. Síminn hans virðist alltaf verða eftir á náttborðinu og
ekki hringir hann til baka. Sama
hvað er reynt.
Ensku blöðin hafa verið að
orða Birki við hin og þessi
lið en það hefur reynst ekkert nema orðrómur. Ítalska
liðið Sampdoria var einnig
orðað við kappann og FCK
í Danmörku.
Birkir sagði sjálfur við
Fréttablaðið fyrir síðustu landsleiki að
það hefði verið
kominn samningur á borðið
hjá einhverju
liði en það hafi
ekki gengið.
„Ég hef fengið nokkur tilboð eftir að ég
losnaði undan
samningi hjá
Aston Villa en
rétta félagið hefur
ekki komið upp á
borðið að mínu mati.
Það er ekkert stress á
mér og þetta er ekki

Ef Birkir kemur við sögu
í landsleikjahléinu skýst
hann fram úr Guðna Bergssyni og fer í 7. sætið yfir
flesta leiki með karlalandsliðinu.

farið að hafa áhrif á mig andlega,“
sagði Birkir í byrjun september.
Fyrir áhugasama um dagsetningar
þá er hægt að benda á að október er
nýhafinn.
Hamrén sagði á fréttamannafundi í ágúst að hann hefði engar
áhyggjur af hvorki Birki né Emil.
Þeir hefðu sýnt gæði sín og reynslu
í júníverkefnunum. Það var hins
vegar augljóst, eins og Guðmundur
benti réttilega á, að hvorugur þeirra
var í neinni leikæfingu í nýlegum
verkef num geg n A lbaníu og
Moldóvu.
Og gegn Frökkum þurfa allir að
vera í toppmálum til að liðið
eigi séns. Allavega búnir að
spila meira en 16 mínútur. Emil hefur spilað 135
mínútur, sem er einn og
hálfur fótboltaleikur
síðasta árið. Hann varð
fyrir meiðslum og spilaði þessar 135 mínútur
gegn Inter, Frosinone
og síðast Cagliari
26. maí.
Hópurinn verður
kynntur
klukkan
13.15 í dag í
höfuðstövðum KSÍ. – bb

Birkir
Bjarnason er
fastamaður
í íslenska
landsliðinu
þrátt fyrir fáar
mínútur.

FRÁBÆR AFMÆLISTILBOÐ
Þú kaupir eina Margherita og eina Pepperoni

OKKAR
A
KK R

stk
Aðeins 5
á mann
O

OKKAR
A
KK R

BEST

A

669

... og færð eina
hvítlaukspizzu í kaupbæti

Goodfella´s pizzatilboð

verð áður

kr

1.247 kr

O

OKKAR
A
KK R

BEST

A

239

Freyju mix 200 g

verð áður

O

A
KK R

BEST

A

kr/pk

2 ltr Klaki
lime og án bragðefna

95

749 kr/pk

OKKAR
A
KK R

BEST

verð áður

kr/pk

OKKAR
O

350

OKKAR

Nóa kropp 360 g

O

A
KK R

BEST

A

kr/stk

229 kr/stk

A

stk
Aðeins 5
á mann
OKKAR
O

Tilboð gilda út 6. október eða meðan birgðir endast

O

A
T
S
E
B

A
KK R

BEST

249

Göteborgs piparkökur

verð áður

kr/stk

349 kr/stk

299

Oatly hafraís 500 ml

verð áður

Opið allan sólarhringinn
Garðabæ og Skeifunni

kr/stk

499 kr/stk

A

439

Cocoa puffs 465 g

verð áður

kr/pk

599 kr/pk

Meira

BEST

A

gaman

4 stk
Aðeins 2
á mann

Pepsi 1/2 ltr og
Pepsi Max 1/2 ltr

66

189 kr/stk

A
KK R

kr/pk

249 kr/pk

A

O

A
KK R

21o

A

OKKAR

stk
Aðeins 2
á mann

A
KK R

BEST

A

Fulleldaðir grillleggir
frá Stjörnugrís

719

Óðals Cheddar 8 sneiðar

verð áður

kr/pk

OKKAR
A
KK R

O

259

Stjörnuegg mjög stór 6 stk

verð áður

A
BEST

A

kr/kg

verð áður 1.998 kr/kg

449 kr/pk

OKKAR
O

A

OKKAR

BEST

BEST

verð áður

OKKAR

stk
Aðeins 2
á mann

K

BEST

120

kr/stk

BEST

KAR

A
KK R

Lay´s Salted
Sour Creme & Onion

O

verð áður

OKKAR

O

A
KK R

O

O

OKKAR

kr/pk

399 kr/pk

O

OKKAR
A
KK R

BEST

899

Spareribs frá Stjörnugrís

verð áður

kr/kg

1.299 kr/kg

SS vínarpylsur 10 stk
& pylsur fagmannsins í kaupbæti

849

kr/pk

verð áður 1.398 kr/pk

Beikon í hlynsírópi frá Stjörnugrís

1.579

kr/kg

A
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Merkisatburðir

1799 Sveinn Pálsson er skipaður fjórðungslæknir í
Sunnlendingafjórðungi.
1908 Þórhallur Bjarnarson er vígður biskup Íslands.

1911 Kennsla hefst í Háskóla Íslands.
1957 Sovétmenn skjóta geimfarinu Spútnik 1 á loft.
1966 Lesótó fær sjálfstæði frá Bretlandi.
1970 Rauðsokkahreyfingin er stofnuð á Íslandi.
1975 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti hefur starfsemi sína.

Elskuleg móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Barbro S. Þórðarson
lyfjafræðingur,

lést 1. október 2019
á Hrafnistu í Hafnarfirði.
Útför fer fram frá Fríkirkjunni í
Hafnarfirði fimmtudaginn 10. október 2019 kl. 15.00.
Blóm og kransar afþakkaðir. Þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Gigtarfélag Íslands.
Tryggvi V. Traustason
Ásta M. Traustadóttir
Íris Ó. Tryggvadóttir
Helena R. Tryggvadóttir

Kristín Þorvaldsdóttir
Óskar Sveinsson
Anton Ström
Hlynur G. Ingason

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

dr. Halldór I. Elíasson

stærðfræðingur, prófessor emeritus
við Háskóla Íslands,
lést á Landspítalanum 1. október.
Jarðarför auglýst síðar.
Björg Cortes Stefánsdóttir
Stefán V. Halldórsson
Anna Margrét Halldórsdóttir Haraldur Darri Haraldsson
Steinar Ingimar Halldórsson Xue Li
og barnabörn.

Elskulegur eiginmaður minn, faðir
okkar, tengdafaðir og afi,

Tómas Bergmann

Vallargerði 4c, Akureyri,
lést mánudaginn 30. september.
Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju
þriðjudaginn 15. október klukkan 13.30.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Andartak, Cystic
Fibrosis samtökin á Íslandi. Reikningur 536-14-402289,
kt. 650516-0360, cysticfibrosis.is.
Halla Pálsdóttir
Margrét Bergmann Tómasdóttir Ólafur Örn Torfason
Kristján Bergmann Tómasson
Sara Ómarsdóttir
Tómas Ólafsson
Magðalena Ólafsdóttir
Marinó Snær Birgisson
Móheiður Ólafsdóttir
Jökull Bergmann Kristjánsson
Heiða Bergmann Kristjánsdóttir

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ingigerður Ágústsdóttir
leikskólakennari,
Furugerði 1, Reykjavík,

lést á hjúkrunarheimilinu Skjóli
laugardaginn 28. september. Útförin
fer fram frá Áskirkju föstudaginn 11. október kl. 15.00.
Baldvin Hreinn Steindórsson Hafdís Engilbertsdóttir
Snorri Steindórsson
Ingibjörg Þóra Ingólfsdóttir
Anna María Steindórsdóttir Stefán Erlendsson
barnabörn og barnabarnabörn.

„Þó svæðin séu bara 37 á vefnum þá verða þau fleiri með tímanum,“ segir Dögg Matthíasdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Eigum frábært samstarf
við færustu sérfræðinga
Fuglavernd hefur opnað fræðsluvef um búsvæði sjófugla á Íslandi sem öll eru alþjóðlega mikilvæg. Byrjað er við Látrabjarg, eitt stærsta fuglabjarg heims, og farið réttsælis
um landið. Hugað er meðal annars að fjöldaþróun fuglategundanna síðustu áratugi.

Þ

etta verkefni er búið að vera
lengi í vinnslu hjá okkur,
það er hægt að telja þann
tíma í árum,“ segir Dögg
Matthíasdóttir, kynningarfulltrúi Fuglaverndar, um
nýjan fræðsluvef um sjófuglabyggðir
við Ísland. Markmið hans er að vera ítarefni fyrir kennslu á öllum skólastigum
og almenningsfræðslu. Slóðin á hann er:
fuglavernd.is/busvaedavernd/sjofuglabyggdir/. Dögg segir hann enn sýna bara
brot af efninu sem til sé. „Þannig að þó
svæðin séu bara 37 á vefnum þá verða
þau fleiri með tímanum, vonandi.“
Fuglavernd er frjáls félagasamtök.
Viðfangsefni þeirra felst í nafninu. Í
samtökunum eru um 1.300 manns, að
því er fram kemur í fréttabréfi frá þeim.
Hvernig fara þau að því að vinna svona
umfangsmikið starf eins og hinn nýja
vef? „Þetta verkefni er byggt á rannsóknum okkar færustu vísindamanna
sem eru að vinna hjá ýmsum stofnunum. Við eigum í frábæru samstarfi
við bestu sérfræðinga landsins bæði
hjá Náttúrufræðistofnun Íslands og hjá
Náttúrustofunum allt í kringum landið.
Svo fara upplýsingar fram og til baka,
við pikkum í hitt og þetta fólk og fáum
það til að lesa yfir,“ segir Dögg.
Erpur Snær Hansen er þekktur fyrir
árlega talningu sína á sjófuglum. „Erpur
er stjórnarmaður hjá okkur, það er hér
sjö manna stjórn og öll í sjálfboðavinnu.
En við erum tvær sem erum launaðir
starfsmenn Fuglaverndar, Hólmfríður
Arnardóttir er framkvæmdastjóri í
fullu starfi og ég er í hálfu starfi sem
kynningarf ulltrúi. Það er ekki síst því
að þakka að breska fuglaverndarfélagið
stendur svo þétt við bakið á okkur.“
Er það vegna þess að Ísland er svo
alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði?
„Já, Bretar hafa verið að styrkja félagastarfsemi í Afríkuríkjunum en í þessu
tilfelli horfa þeir til norðurslóða. Sem
er frábært.“
Dögg segir stórstígar breytingar hafa
orðið á fuglalífinu á síðustu tuttugu

Lundanum hefur fækkað um þriðjung á Íslandi á síðustu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Líkurnar eru meiri á því að
þróunin verði sú sem hún hefur
verið síðustu 20 ár og stofnum
hnigni.

árum – til hins verra. „Hrun í sandsílastofninum og loðnustofninum
hefur fæðuskort í för með sér fyrir sjófuglana, þannig að það hefur gríðarlegar
afleiðingar. Þó svo að fréttir af lundastofninum í sumar bentu til að hann
virtist heldur í sókn í Ingólfshöfða og
Vestmannaeyjum, sem auðvitað var
jákvætt, er engin vissa fyrir því að það
ástand vari. Líkurnar eru meiri á því að
þróunin verði sú sem hún hefur verið
síðustu 20 ár og stofnum hnigni. Þess
vegna verðum við að fylgjast mjög vel
með.“

Þegar stór hluti heims- eða Evrópustofns ákveðinnar fuglategundar
verpir við strendur Íslands, eða hefur
hér viðkomu á leið sinni til eða frá
varpstöðvum, þá kallast sú tegund
ábyrgðartegund.
Þeir sjófuglar sem teljast til
ábyrgðartegunda okkar Íslendinga
eru fýll, rita, langvía, stuttnefja, álka,
súla, lundi, skrofa, stormsvala, toppskarfur, æður, teista, kjói, skúmur,
hvítmáfur, svartbakur og kría.
Heimild: Fréttatilkynning
Fuglaverndar
Hún segir vissar tegundir teljast í
útrýmingarhættu, það komi vel fram
í sjófuglabyggðunum. „Á hverju svæði
erum við með lista yfir hvaða fuglar eru
hvar á válistanum. Fækkun lunda úr
þremur milljónum í tvær er til dæmis
metin mjög alvarleg og sömuleiðis er
skúmurinn tegund í bráðri hættu.“
gun@frettabladid.is
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Lífsstíll

Samkvæmt finnskri
rannsókn eru börn sem
sitja mikið yfir skjánum
í meiri hættu að fitna en
þau sem eyða minni tíma
í tölvu, snjalltækjum eða
við sjónvarpið.   ➛6

Eru hormónarnir
að stríða þér ?

Fæst í apótekum, heilsubúðum
og heilsuhillum verslana.

Ástþór Helgason er kynningarstjóri SÍM. Í bakgrunni má sjá verk eftir myndlistarmanninn Kristberg Pétursson. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Dreymir þig um að
eignast listaverk?

Á fyrrverandi konungsjörð Korpúlfsstaða gefst um helgina tækifæri til að
kankast á við myndlistarmenn þjóðarinnar á einu glæsilegasta stórbýli
landsins og eignast svipmikil listaverk þeirra á Torgi Listamessu Reykjavík. ➛2
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Ástþór Helgason og Anna
Eyjólfsdóttir,
formaður SÍM,
hafa í vikunni
verið í óðaönn
að setja upp
listamessuna á
Korpúlfsstöðum. Í bakgrunni
eru listaverk
eftir systkinin Oddrúnu
og Kristberg
Pétursbörn.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Meðal leirlistamanna á listamessunni er listakonan Hafdís Brands.

Spennandi sköpunarverk myndhöggvarans Valgerðar Guðlaugsdóttur.

Framhald af forsíðu ➛

M

eð listamessunni á
Korpúlfsstöðum viljum
við auka sýnileika myndlistar og gera listelskri þjóðinni
auðveldara fyrir að kynna sér
samtímalist, sem og að eignast
listaverk eftir íslenska og erlenda
listamenn sem starfa hér á landi.
Því gefst áhugafólki um myndlist
nú einstakt tækifæri til að fjárfesta
í listaverkum um leið og það getur
átt auðgandi samtal við listamennina sjálfa,” segir Ástþór Helgason, kynningarstjóri Sambands
íslenskra myndlistarmanna (SÍM).

Yfir hundrað listamenn

Torg Listamessa Reykjavík er
stærsti sýningar- og söluvettvangur íslenskrar myndlistar til
þessa. Þar má á einum stað sjá
fjölbreytt listaverk eftir bæði unga
og rótgróna, sem og þekkta og lítt
þekkta listamenn.
„Á listamessunni verða í aðalhlutverki listaverk og listafólk sem
sýnir verk sín á eigin forsendum.
Yfir hundrað listamenn leggja
Korpúlfsstaði undir sig og sýna
verk sín í rúmlega 60 básum. Því
geta gestir geta hitt listamennina
fyrir, spjallað við þá um sköpunarkraftinn, lífið og listina, og fræðst
um verk þeirra og störf,“ upplýsir Ástþór um Torg Listamessu
Reykjavík sem nú er orðin að
árlegum viðburði sem auðga mun
menningarlandslag borgarinnar.
„Sambærilegar listamessur eru
tíðar erlendis og hafa fyrir löngu
sannað gildi sitt,“ segir Ástþór.
„Lengi hefur verið kallað eftir
slíkum vettvangi hér heima og er
ástæða til að benda á að Torg Listamessa Reykjavík er einstætt framtak og hið fyrsta sinnar tegundar
á Íslandi.“

Verðug umgjörð listaverka

Í framtíðinni stefnir SÍM á að
virkja Hlöðuloftið á Korpúlfsstöðum til sýningahalds og líflegra
listviðburða.
„Okkur langar til að byggja
upp spennandi listamiðstöð í
Grafarvogi,“ segir Ástþór. „Gamla
mjólkurbúið á Korpúlfsstöðum er
ein glæsilegasta bygging borgarinnar frá öndverðri síðustu öld og
verðug umgjörð utan um mennFólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

ingarmiðstöð íslenskra myndlistarmanna. Fyrsta skrefið í þá átt
er Torg Listamessa sem var upphaflega haldin á Korpúlfsstöðum
árið 2018 í tengslum við Mánuð
myndlistar,“ útskýrir Ástþór.
Umsvif listamessunar hafa
vaxið mikið frá því hún var haldin
í fyrra. Sýningarsvæðið hefur
verið stækkað og „Ráðsmannsportið“ á jarðhæðinni virkjað fyrir
sýningarbása.
„Í miðju sýningarsvæðinu er
svo Kaffi Thor og á næstu árum
verður messan efld enn frekar
með málþingi og fyrirlestrum. Þá
munum við bjóða listamönnum
og sérfræðingum frá hinum
ýmsu heimshornum að taka þátt
í messunni og um leið verður
umheiminum opnuð glufa inn í þá
fjölbreyttu og ríkulegu listsköpun
sem á sér stað á Íslandi,“ segir
Ástþór.
„Með listamessunni viljum við
auka sýnileika myndlistar og gera
fólki auðveldara fyrir að kynna sér
samtímalist, en einnig að eignast
listaverk eftir íslenska eða erlenda
listamenn sem starfa hér á landi,“
segir Ástþór.

Hér má sjá verk eftir listakonuna Maríu Kristjánsdóttur.

Upplýsingar vegna
kaupa á listaverkum á
Torgi Listamessu

Heillandi málverk eftir Jón Magnússon verða til sýnist á listamessunni.

Listakonan Rúrí
er ein af rúmlega hundrað
listamönnum
sem sýna verk
sín á Torgi
Listamessu á
Korpúlfsstöðum um helgina.
Engillinn er eftir
Önnu Eyjólfsdóttur.

Samband íslenskra myndlistarmanna (SÍM) var stofnað 1982 til
að efla samtakamátt myndlistarmanna og vinna að bættu starfsumhverfi myndlistar.
„SÍM er hagsmuna- og stéttarfélag myndlistarmanna. Það er
fjölmennasta samband skapandi
listamanna á Íslandi og telur nú
um 960 félagsmenn,“ upplýsir
Ástþór.
Verkefni SÍM eru margvísleg og
felast meðal annars í því að annast
ýmis ábyrgðarstörf í samstarfi við,
eða fyrir, opinbera aðila og stofnanir í tengslum við myndlist.
„SÍM tilnefnir fulltrúa í fagnefndir, ráð og stjórnir og gefur
faglegar umsagnir um mál er varða
myndlist og myndlistarvettvang,“
upplýsir Ástþór.

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

„Kaup listaverka ættu alltaf að vera
ánægjulegur viðburður fyrir báða
aðila,“ segir Ástþór. „Við mælum
með að skoða básana á listamessunni og nota sýningarskrána til
að punkta við þá bása sem vekja
mestan áhuga. Talið endilega við
listamennina, spyrjið þá um verkin
og hugmyndir þeirra tengdar
verkunum. Biðjið þá að segja ykkur
frá og eigið fróðlegt og skemmtilegt samtal sem lifir í minningunni
um verkið sem svo kannski verður
keypt og spyrjið um verð þess
verks eða verka sem hugur ykkar
stendur til.“

Verk keypt beint af
listamanninum

Upplýsingar um SÍM

Skrifstofur SÍM eru í SÍM-húsinu,
Hafnarstræti 16 í Reykjavík. Þar er
öllum ætíð velkomið að líta við
til að afla sér upplýsinga um listamenn og starfsumhverfi myndlistar. Sími 551 1346, netfang:
sim@sim.is. Sjá nánar á sim.is.

Litrík verk eftir textíllistakonuna Auði Vésteinsdóttur.

Torg Listamessa tekur enga
þóknun vegna sölu listaverka á
messunni og rennur kaupverð því
óskipt og alfarið til listamannanna; sjálfra höfunda listaverkanna.
1. Hægt er að staðgreiða listaverk með peningum eða greiða í
heimabanka með farsíma. 2. Hægt
er að kaupa listaverk með vaxtalausum afborgunum samkvæmt
sérstökum greiðslusamningi.
Er þá gerður samningur á milli
viðskiptavinar og listamanns og
fyrsta greiðslan greidd á staðnum.
Viðskiptavinurinn fær síðan senda
kröfu í heimabanka sinn mánaðarlega þar til listaverkið er að fullu
greitt.

Afhending seldra listaverka

Listaverk verða afhent nýjum eigendum í bás listamanns strax eftir
lokun messunnar sunnudaginn
6. október, á milli klukkan 19 og 20,
nema um annað hafi verið samið.

Opnun og opnunartímar

Torg Listamessa Reykjavík verður
opnuð föstudaginn 4. október
klukkan 18. Opið laugardag frá
klukkan 12 til 20 og á sunnudag frá
klukkan 12 til 19.
Korpúlfsstaðir eru á Thorsvegi 1
við Korpúlfsstaðaveg.
Hér á gangi Korpúlfsstaða sést glitta í mögnuð málverk Elínar Þ. Rafnsdóttur, Sigurborgar Stefánsdóttur, Heidi Strand og Kristínar Tryggvadóttur.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550
5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Nánari upplýsingar á Facebook
undir Torg Listamessa í Reykjavík.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

ÚTSÖLUMARKAÐUR
Suðurlandsbraut 6

50-80% Afsláttur
Aðeins í 3 daga
opnunartími:
Föstudag kl.12.00-18.00
laugardag kl.12.00-17.00
sunnudag kl. 12.00-17.00

Mikill afsláttur af öllum vörum.

Dæmi um verð:
Peysur kr. 3.000-5.000
Skyrtur 1. stk kr. 2.900, 2. stk. kr. 5.000
Stakir jakkar kr. 5.000 -15.000
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Besti vinur mannsins

Kettir eru oft sagðir fáskiptnir og sjálfstæðir. En rannsókn á því hvernig heimiliskettir bregðast
við eigendum sínum gefur vísbendingu um að tengsl þeirra við mannfólk hafi verið vanmetin.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

R

annsóknin sem birtist í nýjustu útgáfu Current Biology
sýnir að kettir, líkt og börn
og hundar, mynda bæði örugg og
óörugg tengsl við eigendur sína.
Þessi hæfileiki til tengslamyndunar milli tegunda er því ekki
tengdur við hunda eingöngu eins
og oft hefur verið haldið fram.
Vísindafólkið sem framkvæmdi
rannsóknina segir að kettir líkt og
hundar sýni félagslegan sveigjanleika í tengslum við eigendur sína.
Rannsóknin sýndi að f lestir kettir
myndi örugg tengsl við eigendur
sína og upplifi öryggi hjá þeim
ef þeir eru í umhverfi sem þeir
þekkja ekki.
Ein aðferð sem gjarnan er notuð
til að rannsaka tengslamyndun
mannfólks er að skoða hvernig
ungbörn bregðast við þegar
foreldri eða umönnunaraðili
birtist aftur eftir stutta fjarveru
í framandi umhverfi. Ef ungbörnin eru í öruggum tengslum
við umönnunaraðilann verða þau
strax róleg og byrja að virða fyrir
sér umhverfið þegar hann birtist
aftur. Ef tengslin eru óörugg
byrjar barnið að sýna þörf fyrir
óvenju mikla nánd við umönnunaraðilann eða öfugt. Forðast
nándina.
Svipaðar aðferðir hafa verið
notaðar til að rannsaka tengslamyndum apa og hunda, svo í þessari rannsókn var ákveðið að gera
sams konar rannsókn á köttum.

Flestir kettir eru tengdir
eigendum sínum

Rannsóknin fór þannig fram að
fullorðinn köttur og kettlingur
dvöldu í ókunnugu herbergi með
eiganda sínum í tvær mínútur og
voru svo áfram í herberginu í tvær
mínútur án eigandans. Eftir þann
tíma kom eigandinn aftur inn í
herbergið. Viðbrögð kattanna
við endurfundunum voru skilgreind sem mismunandi tegundir
tengslamyndunar.
Niðurstöðurnar voru þær að
kettirnir mynda tengsl á ótrúlega
svipaðan hátt og ungbörn. 65%
ungbarna eru í öruggum tengslum
við aðal-umönnunaraðila sinn.
Rannsóknin sýndi að hlutfallið
er það sama hjá heimilisköttum,

Bæði kettir og hundar hafa hæfileika til tengslamyndunar. NORDICPHOTOS/GETTY

65% þeirra höfðu myndað örugg
tengsl við eigendur sína. Það átti
jafn við um kettlingana og fullorðnu kettina.
Niðurstöðurnar sýna að tengsl
katta við mannfólk eru örugg
og til staðar hjá köttum fram á
fullorðinsár. Þessi hæfileiki katta
til tengslamyndunar gæti verið
ástæða þess hvers vegna sambúð
katta og mannfólks á heimilum
mannfólksins hefur gengið svona
vel í aldaraðir.
Aðstandendur rannsóknarinnar eru nú að skoða hvaða áhrif
þessi tengslamyndunarhæfileiki
hefur á ketti og kettlinga sem
enda í kattaathvarfi fyrir heimilislausa ketti og hvort þeir nái að
mynda örugg tengsl við mannfólk
ef þeir fá reglulegan félagsskap við
fólk eða eru teknir í fóstur.

Rannsóknin
sýndi að
kettir eru oftast
tengdir eiganda
sínum.
NORDICPHOTOS/
GETTY

EKKI

MISSA
AF ÞESSU!

ÚTSALA Á HJÓLUM OG HJÓLAVÖRUM

25–45%
AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM

FAXAFENI 7 · SÍMI 5 200 200 · GAP.IS
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Kynningar: Múlalundur, Quarter bókhaldsþjónusta, Uniconta Ísland

Sigurður segir nýju plastlausu Egla-möppurnar enn umhverfisvænni kost en eldri möppurnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Nýjar enn umhverfisvænni
Egla-möppur án plasts
Múlalundur vinnustofa SÍBS í Mosfellsbæ býður nú upp á nýja gerð Egla-mappa. Hefðbundnar Egla-möppur hafa haldið utan um gögn einstaklinga og fyrirtækja á Íslandi í áratugi
við góðan orðstír, og eru líklega vinsælustu bókhaldsmöppur á Íslandi. Nýju möppurnar eru
plastlausar og henta því vel til endurvinnslu eftir að notkunartíma þeirra lýkur. ➛2
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E

gla-möppurnar eru mikilvægur þáttur í starfsemi
Múlalundar, vinnustofu SÍBS,
sem veitir um 80 manns með skerta
starfsorku vinnu árlega.

Nýju möppurnar enn
umhverfisvænni og án plasts

Nýju Egla-möppurnar eru eingöngu úr pappa og pappír, auk
járnsins og er pappírskápa límd
utan á endurunninn pappa. Þær
eru því án plasts og henta vel til
endurvinnslu í lok notkunar.
„Nýju möppurnar eru sérstyrktar,
járnin eru þau sömu og áður, og við
vonumst til þess að þær endist jafn
vel og hefðbundnar Egla-möppur.
Það er þó klárt að þær þola t.d.
bleytu síður en gömlu möppurnar,
sem yfirleitt er ekki vandamál.
Pappírinn í möppunum er evrópskur, vottaður pappír. Þær eru
því enn umhverfisvænni kostur en
eldri gerðin,“ segir Sigurður Viktor
Úlfarsson, framkvæmdastjóri
Múlalundar.

Mikil ending fyrir umhverfið

Hefðbundin Egla-mappa er samsett
úr sterkri plastkápu sem límd er
utan á endurunnið pappaspjald
og hún síðan járnuð. Það þýðir
að við lok notkunartíma möppunnar þarf að flokka möppuna sem
almennt sorp. Það jákvæða er að
Egla-möppur eru mjög sterkar og
endingargóðar. „Fjölmörg fyrirtæki
og einkaaðilar nýta sömu möppurnar aftur og aftur, ár eftir ár. Við
teljum að þessi langa ending geri
þær mjög umhverfisvænar þegar
allt er talið. Plastið sem notað er í
möppurnar er evrópskt plast sem
tryggir að öll íblöndunarefni eru
skráð og þekkt,“ segir Sigurður.

Nýju Egla- möppurnar eru úr pappa og pappír og því plastlausar

Vörurnar skapa
störf fyrir fólk
með skerta
starfsorku.

Tvær stærðir og tveir litir
til að byrja með

Til að byrja með verður boðið
upp á nýju möppurnar í fjórum
útfærslum, svörtum og hvítum,
með 5 cm eða 8 cm breiðum kili.
„Svartir og hvítir litir passa við
alla aðra liti á skrifstofunni og
hafa lengi verið vinsælustu litirnir
meðal viðskiptavina Egla. Um áramótin stefnum við á að bæta a.m.k.
bláum við,“ segir Sigurður. „Verðið
verður lítið eitt hærra á nýju
möppunum sem orsakast af hærra
innkaupsverði.“ Hefðbundnar
Egla-möppur eru í boði í nokkrum
stærðum í 8 litum.

Límdir kjölmiðar

Til að losna alveg við plastið á nýju
möppunum er kjölmiðunum ekki
rennt ofan í plastvasa á kilinum,
heldur eru þeir límdir á möppuna.
Hægt verður að fá aukamiða sem
límdir eru yfir þá gömlu eða þeim
eldri skipt út fyrir nýja.
Vilji fyrirtæki framleiða eigin
kjölmiða til að líma, þá getur Múlalundur séð um það fyrir viðskiptavini.
Þá verður á næstu mánuðum
í fyrsta skiptið hægt að fá Eglamöppur án kjölmiða og þá annaðhvort láta letra upplýsingar eða
merki á kjölinn eða hafa hann alveg
auðan. „Sumum viðskiptavinum
finnst það flottara og nútímalegra,
og þá bjóðum við að sjálfsögðu upp
á þann möguleika,“ segir Sigurður
Viktor.
Múlalundur býður áfram upp á
aukakjölmiða bæði á nýju og eldri
gerðirnar, til að renna í plastvasana
eða líma á nýju möppurnar. Þeir
skapa enn meiri vinnu á Múlalundi.

Áletrun eða fleiri göt

Óski viðskiptavinir eftir því er
margt í boði þegar laga þarf Eglamöppur að sérþörfum viðskiptavina. Stöðluðu möppurnar eru
tveggja gata en óski viðskiptavinir
eftir því eru í boði bæði þriggja og
fjögurra gata Egla-möppur.
Múlalundur býður einnig upp á
að letra fyrirtækjamerki og uppÚtgefandi: Torg ehf

Múlalundur
tekur að sér
fjölbreytt
verkefni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
BRINK

íblöndunarefni eru þekkt. Plastið
er einnig vottað til notkunar í leikfangaframleiðslu þar sem gert er
ráð fyrir að börn stingi því upp í sig.
„Til að fá slíka vottun í Evrópu þarf
hreinleikinn að vera mjög mikill,“
segir Sigurður.
„Glæra plastið sem við notum
í plastvasa, gatapoka og möppur
á Múlalundi er 100% endurunnið
plast sem annars hefði endað í
ruslinu. Annað plast er að stórum
hluta, á bilinu 40-60%, endurunnið.
Með þessu minnkum við umhverfissporið verulega.
Með því að framleiða gæðavöru
sem endist um árabil, úr endurunnu hráefni, teljum við okkur
vera að leggja töluvert af mörkum
til betri heims. Við það bætist svo
að vörurnar skapa störf fyrir fjölda
fólks með skerta starfsorku og hafa
þannig enn meiri jákvæð samfélagsleg áhrif.“

Vefverslunin vinsæl

Á heimasíðunni mulalundur.is,
er rekin stór vefverslun. „Þar geta
viðskiptavinir valið úr glæsilegu
úrvali og bæði verð og úrval kemur
flestum á óvart. Það er einfalt að
versla á netinu og við sendum vörurnar strax daginn eftir,“ útskýrir
Sigurður, en fari pöntun yfir 16
þúsund krónur er frí heimsending
um allt land. Fyrir minni pantanir er lágt sendingargjald, 2.150
krónur.
Á Múlalundi er sífellt leitað nýrra
verkefna svo skjóta megi fleiri og
styrkari stoðum undir reksturinn.

Virkir á vinnumarkaði

Enn umhverfisvænni kostur en
eldri gerðin.
lýsingar á Egla-möppurnar, sem
skapar enn meiri vinnu á Múlalundi.
„Töluvert margar stofnanir og
fyrirtæki nýta sér þetta. Með því
auka þær upplýsingaöryggi, því
þá er skýrt ef mappa frá þeim er
komin þangað sem hún á ekki að
vera. Merkingarnar eru fallegar
og möppur oft áletraðar útlitsins
vegna.
Sumir viðskiptavinir láta gera

Ábyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir

eigin kjölmiða og setja þannig sinn
svip á rýmið sem mappan er í, “
bætir Sigurður við.

Box í sama útliti fyrir allt hitt

Hluti af Egla-línunni eru svokölluð tímaritabox, sem hægt er
að nota undir skýrslur og önnur
gögn sem ekki er hægt að gata og
setja inn í möppu. Kjölurinn á þeim
lítur út eins og Egla-mappa og því
verða hillur mjög snyrtilegar þegar
einungis sést í kilina og engar lausar
skýrslur eru á víð og dreif um hillurnar.
Hefðbundnar Egla-möppur má
einnig fá minni, fyrir A5 gögn bæði
standandi og liggjandi, og fleiri
stærðir. Þá býður Múlalundur gata-

poka sem passa í allar möppurnar
svo vel fari um gögnin.

Gott fyrir umhverfið

Múlalundur framleiðir fjölbreyttar
vörur, þ.m.t. möppur af öllum
stærðum og gerðum, plastmöppur
í skóla auk þess að selja allar skrifstofuvörur sem fyrirtæki þurfa á
einum stað, þar með talið penna,
fundarbækur, dagbækur og margt
fleira.
Undanfarin misseri hefur verið
unnið að umhverfismálum á Múlalundi. Plastið sem Múlalundur
notar í möppur, plastvasa, barmmerki og fleira er evrópskt plast
sem er vottað og skráð í evrópska
gagnagrunna. Það tryggir að öll

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

Á Múlalundi er aðstaða til að taka
á móti mun fleira starfsfólki en forsenda fjölgunar er aukin viðskipti
og verkefni. „Þetta er hörkuduglegt
fólk og það þarf að hafa nóg að gera.
Vinnudagur og verkefni eru löguð
að getu hvers og eins.
Nýjar og enn umhverfisvænni
Egla-möppur styðja við starfsemi
Múlalundar og tryggja að í fyrirtækjum sé „röð og regla með Egla“,
eins og við segjum á Múlalundi,
í góðri sátt við umhverfið,“ segir
Sigurður ánægður.
Múlalundur vinnustofa SÍBS er við
Reykjalund í Mosfellsbæ.
Sími 562 8500 netfang
mulalundur@mulalundur.is.
Sjá nánar á mulalundur.is
Veffang: frettabladid.is

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

Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
- Microsoft Dynamics 365
Business Central
Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi
landsins í mánaðarlegri áskrift - Microsoft
Dynamics 365 Business Central
Fullbúið bókhaldskerfi, hýsing og afritun í Azure
skýjaþjónustu Microsoft í áskrift ásamt
sérlausnum frá Wise frá kr. 9.900 á mánuði.

Kynntu þér málið á navaskrift.is
Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

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

Ótakmarkaður fjöldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður
Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

kr.

9.900

pr. mán.
án vsk

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

kr.

17.900

pr. mán.
án vsk

Microsoft Azure
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Krefjandi en spennandi starfsvettvangur
Bryndís Símonardóttir hefur verið
búsett og starfað
sem endurskoðandi í Danmörku
síðastliðin tíu ár.
Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir

hjordiserna@frettabladid.is

Þ

að má í raun segja að það hafi
verið tilviljun að ég starfa
sem endurskoðandi í dag. Á
síðustu önninni í viðskiptafræðináminu var ég beðin um að koma í
viðtal hjá endurskoðunarfyrirtæki,
og ég ákvað að slá til,“ segir Bryndís,
en hún starfar hjá alþjóðafyrirtækinu Deloitte.
Fram að því augnabliki hafði
Bryndís talið ólíklegt að hún myndi
leggja fyrir sig sömu starfsgrein og
faðir hennar. En sjaldan fellur eplið
langt frá eikinni. „Ég hafði fram
að þeim tíma verið fullviss um að
ég myndi ekki feta í fótspor föður
míns sem endurskoðandi, en starfslýsingin heillaði og því ákvað ég
að hefja störf hjá öðru endurskoðunarfyrirtæki til þess að kynnast
starfinu betur áður en ég myndi
taka ákvörðun um frekara nám.“
Fljótt kom í ljós að þetta átti vel
við hana. „Eftir að hafa starfað

í faginu í nokkra mánuði var ég
viss um að vettvangurinn hentaði
mér og ég hef ekki séð eftir þeirri
ákvörðun síðan.“

Bryndís Símonardóttir býr
í Danmörku
og starfar
sem endurskoðandi hjá
Deloitte.

Náið samband milli náms
og vinnumarkaðar

„Ég stundaði meistaranám í
Háskólanum í Reykjavík, sem
gaf einnig möguleika á að sinna
störfum samhliða náminu.“ Bryndís segir tengslin milli námsins og
vinnumarkaðarins hafa heillað.
„Að mínu mati gerði þetta námið
enn áhugaverðara þar sem reynsla
frá vinnustaðnum og námið héldust vel í hendur.“ Hagnýtingin hafi
þannig vegið upp á móti óneitanlegu erfiðleikastigi. „Að sjálfsögðu
var þetta krefjandi á köflum, en
miklu meira spennandi að geta
tengt námið við það sem er í gangi
hjá fyrirtækjunum og almennt í
viðskiptalífinu.“
Nokkru eftir útskrift þreytti
Bryndís löggildingarpróf en þau
þykja sérlega umfangsmikil, enda
miklar kröfur gerðar. „Árið eftir
að ég lauk meistaranáminu tók
ég löggildingarprófin í endurskoðun, sem eru 16 tíma próf tekin
á tveimur dögum,“ útskýrir hún.
„Þetta próf er að mörgu leyti sambærilegt löggildingarprófunum á
hinum Norðurlöndunum, og eru
þekkt fyrir að vera krefjandi og stór
áfangi að ljúka þeim.“
Þá voru viss skilyrði sem hún
þurfti að uppfylla til þess að fá
starfsleyfi í Danmörku. „Til þess
að hljóta löggildingu í Danmörku
er einnig munnlegt próf sem á

Einblíndu á
það sem
skiptir máli
Láttu fagfólk færa bókhaldið
á meðan þú sinnir öðru
Fáðu okkur hjá KPMG til að færa bókhaldið
því í nútímarekstri getur útvistun sérhæfðra
verkefna bæði sparað tíma og peninga.
Við tökum einnig að okkur að reikna út laun
þinna starfsmanna, því launavinnsla er oft
viðkvæmur og flókinn þáttur í rekstrinum.
Kynntu þér málið á kpmg.is eða hafðu
samband við Birnu Rannversdóttur
í síma 545 6082.

að reyna á próftaka í krefjandi
aðstæðum. Í mínu tilviki lauk
ég munnlegu prófi með fókus á
danska löggjöf, m.a. ársreikningaog skattalögin.“
Að sögn Bryndísar er starfið bæði
fjölþætt og margbreytilegt. „Starfið
sem endurskoðandi er gríðarlega
fjölbreytt og er einnig misjafnt á
milli endurskoðenda, allt frá bókhaldi, uppgjöri og skattaráðgjöf
fyrir einstaklinga til endurskoðunar á stærri skráðum félögum.“
Meðal þess sem hún fæst við er
ráðgjöf og eru skjólstæðingarnir
oft í stærri kantinum. „Ég starfa
við endurskoðun og ráðgjöf með
áherslu á stærri félög og stofnanir í
opinbera geiranum í Danmörku.“
Bryndís segir að vegna alþjóð-

legra staðla sé starfslýsing endurskoðandans oft áþekk milli landa.
„Við störfum eftir alþjóðlegum
endurskoðunarstöðlum og endurskoðunaraðferðir eru því ekki
ólíkar milli landa.“ Mismunandi
áherslur í lagalegri umgjörð landa
geti þó vissulega haft áhrif. „Hins
vegar getur verið munur á lögum og
reglum varðandi reikningsskil sem
gilda í hverju landi, ef ekki er farið
eftir alþjóðlegu reikningsskilastöðlunum.“
Þá séu vissir þættir á borð við
fólksfjölda sem setji svip sinn á
vinnustaði. „Starfsumhverfið
er heldur ekki mjög ólíkt en að
sjálfsögðu hefur stærðin og mismunandi menning áhrif á starfsumhverfið. Til að mynda erum

við rúmlega 1.500 starfsmenn á
Kaupmannahafnarskrifstofunni
hjá Deloitte, og fyrirtækin eru að
sama skapi stærri en við erum vön
á Íslandi,“ útskýrir Bryndís.

Framtíðin full af möguleikum

Bryndís segir starfið vera í mikilli
framþróun. „Það er settur gríðarlega mikill mannauður í þróun á
endurskoðunarverkfærum sem
geta gefið betri innsýn í fyrirtækin
á sama tíma og endurskoðunin
verði betri og skilvirkari.“ Ýmsar
tækninýjungar séu að verða fyrirferðarmeiri. „Það nýjasta er meðal
annars að nýta sér vélfærafræði
(e. robotics) og greiningaraðgerðir
betur við endurskoðun ársreikninga.“
Bryndís segist hiklaust mæla
með námi af þessu tagi og segir það
opna margar dyr á ólíkum sviðum.
„Ég mæli klárlega með námi
tengdu endurskoðun og reikningsskilum. Það eru gríðarlega margir
möguleikar að loknu námi, og ekki
einungis bundið við að starfa við
endurskoðun þar sem námið gefur
góða reynslu til að starfa í fjármálaog reikningsskiladeildum hjá öllum
fyrirtækjum landsins.“
Bryndís, sem er núna í fæðingarorlofi með yngra barn sitt af
tveimur, segist ætla að halda ótrauð
áfram á sömu braut að orlofi loknu.
„Fram undan hjá mér er að vinna
áfram í minni sérhæfingu í opinbera geiranum. Á sama tíma ætla ég
að sýna það í verki að tveggja barna
móðir geti vel skilað sínu starfi sem
endurskoðandi í Danmörku.“
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Tölvupóststækni á snjallsímaöld
Endurskoðendur þurfa reglulega að koma flóknum upplýsingum til skila í tölvupósti, en margir
lesa tölvupóst í snjallsímum, sem gerir lesskilning erfiðari. Mikilvægt er því að skrifa mjög skýrt.
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

V

iðskiptavinir endurskoðenda, rétt eins og allir aðrir,
nota snjallsíma í síauknum
mæli. Það skapar ný tækifæri til
markaðssetningar en um leið
áskoranir fyrir endurskoðendur,
sem þurfa oft að veita flóknar
upplýsingar í gegnum tölvupóst.
Rithöfundurinn og markaðs- og
samskiptasérfræðingurinn Anna
Faherty er með góðar ráðleggingar
fyrir þá sem vilja skrifa nógu skýrt
til að flóknar upplýsingar komist
líka til skila á litlum snjallsímaskjá
og þær birtust nýlega á vefsíðunni
Accountingweb.co.uk.
Endurskoðendur nota tölvupóstsamskipti að jafnaði mikið,
enda duga þau mjög vel fyrir
flestöll samskipti. Tölvupóstar
eru líka sífellt meira notaðir til
að koma nýjum upplýsingum um
fyrirtæki á framfæri eða kynna og
auglýsa þau.
Auglýsingaherferðir í gegnum
tölvupóst og fréttabréf eru mjög
áhrifarík tól fyrir mörg fyrirtæki,
þar á meðal endurskoðunarstofur.
Regluleg samskipti við viðskiptavini í gegnum tölvupóstsendingar
skila árangri. Samfélagsmiðlar,

Endurskoðendur
nota tölvupóstsamskipti að jafnaði
mikið, enda duga þau
mjög vel fyrir flestöll
samskipti.

vefsíður, blogg, snjallsímaforrit
og fréttabréf eru iðulega nýtt vel
af fyrirtækjum sem skara fram úr
og það verður æ algengara að allt
þetta efni sé skoðað í snjallsímum.

Leiðir til að vera skýrari

Það er því mikilvægt að sinna
góðri upplýsingagjöf og hafa
snjallsímanotendur í huga þegar
texti er skrifaður fyrir viðskiptavini, því þeir lesa textann ekki eins
á síma og í borðtölvu. Mun minni
skjár getur bæði skert athygli og
skilning.
Hér eru nokkur ráð sem geta
gert það mun auðveldara að koma
flóknum upplýsingum til skila
í gegnum tölvupóst. Þessar ráðleggingar geta ekki bara gagnast
endurskoðendum, heldur eru
þetta ágætis ritreglur sem geta nýst
vel á ýmsum sviðum.
1. Notið skýra titla. Verið nákvæm,
stuttorð og skýr þannig að fólk
sé til í að smella á póstinn. Titillinn ætti að gera lesandanum
grein fyrir því um hvað skilaboðin snúast og hvort einhverra
aðgerða sé þörf.
2. Byrjið á aðalhugmyndunum.
Oft sést bara efsti hluti tölvupóstsins þegar hann er fyrst
opnaður í síma og það er gott að

Æ fleiri skoða tölvupóst, fréttabréf, samfélagsmiðla og blogg í snjallsímum
og það þarf að skrifa texta með þessa notendur í huga. NORDICPHOTOS/GETTY

láta aðalhugmyndirnar koma
strax fram svo að lesandinn
þurfi ekki að skruna niður í
gegnum póstinn til að átta sig
á um hvað hann snýst. Svo geta
smáatriðin fylgt í kjölfarið.
Þannig getur viðtakandinn
tekið ákvörðun hratt og auðveldlega um hvort hann vilji
bregðast við póstinum strax eða
láta það bíða betri tíma.
3. Notið millifyrirsagnir ef tölvupósturinn er langur. Þannig
verður auðveldara fyrir viðskiptavini að fara í gegnum
póstinn og finna þær upplýsingar sem skipta þá máli.

4. Hafið bæði setningar og efnisgreinar stuttar. Ef setningar
eru of langar taka þær nokkrar
línur af plássi á skjánum, sem
gerir það erfiðara að lesa þær.
Munið að setning sem virkar
skýr á tölvuskjá getur verið yfirþyrmandi þegar hún er komin
á snjallsímaskjá. Á sama hátt
gera fleiri málsgreinar textann
skýrari og minna fráhrindandi.
Byrjið alltaf nýja málsgrein
þegar skipt er um viðfangsefni.
5. Notið einföld hugtök eftir
fremsta megni til að vera eins
skýr og hægt er. Til eru rannsóknir sem sýna fram á að það

sé erfiðara að skilja flókinn
texta þegar hann er lesinn í
síma en á tölvuskjá. Fyrir því
geta verið ýmsar ástæður, en ein
er líklega sú að það er erfiðara
að renna augunum fram og til
baka yfir textann og skerpa
á smáatriðum. Því er gott að
taka sér tíma til að einfalda
eftir besta megni, sérstaklega ef
verið er að ræða ný hugtök sem
lesandinn þekkir kannski ekki
vel.
6. Síðasta ráðið er að gleyma ekki
símanum. Það er oft betra að
hringja í viðskiptavini ef það
þarf að ræða flókna hluti eða fá
svar fljótt. Það skilar oft betri
árangri á styttri tíma en tölvupósturinn.

Ný lausn fyrir lítil,
vaxandi fyrirtæki

Quarter er ný tegund af heildarþjónustu á fjármálasviði.
Fyrirtækið býður upp á sérsniðna lausn fyrir lítil en ört
vaxandi fyrirtæki sem vilja hafa allt í 100 prósent lagi.

Þ
EINFALT - AUÐVELT - ÖRUGGT

NETBÓKHALD.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

EKKERT STOFNGJALD

WWW.NETBOKHALD.IS

eir sem velja Quarter fá
þjónustu sem jafngildir því
að vera með fjármálastjóra
og fjármáladeild í hlutastarfi. Því
fylgja margir möguleikar eins og
hraður svartími ásamt beinum
aðgangi líkt og viðskiptavinurinn
væri sjálfur með slíka deild,“ segir
Erla Símonardóttir, eigandi Quart
er. Erla hefur víðtæka reynslu af
öllu sem viðkemur reikningshaldi, endurskoðun, áætlanagerð,
uppgjörsvinnu, greiningum og
fjármálastjórnun. Hún er með
meistaragráðu í endurskoðun
og reikningsskilum frá Háskóla
Íslands og vann í mörg ár hjá
Deloitte við ýmis flókin verkefni.
Þá starfaði hún einnig sem fjármálastjóri Búseta í nokkur ár og
sem sérfræðingur hjá slitastjórn
Kaupþings.
Erla segir að Quarter sé hugsað
sem sérsniðin lausn fyrir lítil en
ört vaxandi fyrirtæki sem vilja
meira en hefðbundna bókhaldsog reikningsskilaþjónustu og vilja
hafa allt í 100% lagi. „Til dæmis
gæti framkvæmdastjóri í litlu
fyrirtæki viljað spara sér tíma með
því að fá aðstoð við áætlanagerð,
greiningar, stofnun fyrirtækja, val
á fjárhagskerfum og uppsetningu
þeirra, tengingu við kassakerfi,
tiltekt í eldra bókhaldi, ráðgjöf um
fjármögnun og samskipti við fjármálastofnanir vegna slíks. Stefna
okkar er í raun að vera „one stop
shop“ varðandi allt sem viðkemur

Erla Símonardóttir hefur
mikla reynslu
á sínu sviði.
Hún er eigandi
Quarter.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

fjármálum lítilla, ört vaxandi
fyrirtækja.“
Erla segist bjóða upp á persónulega þjónustu og hún sé alltaf helsti
tengiliður allra viðskiptavina
varðandi öll mál. „Stundum koma
aðrir sérfræðingar að þjónustunni,“ segir hún, „en ég kynnist
hverju og einu fyrirtæki og sérþörfum þess, og ætlunin er alltaf
að stofna til langtímasambands.“
„Við leggjum mikið upp úr því
að spara viðskiptavinum tíma og
auka skilvirkni. Til dæmis með
því að kenna þeim aðferðir sem
seinna spara tíma í bókhaldsvinnu, minnka skutl og annað
óþarfa vesen eins mikið og hægt
er, og veita aukinn beinan aðgang

að bókhaldsupplýsingum og sjálfvirkum skýrslum með því að nota
nýjustu fjárhagskerfi. Á heildina
litið gerum við allt sem hægt er til
að fjármál fyrirtækja í viðskiptum
hjá okkur verði eins lítið vesen
fyrir stjórnendur þeirra og hægt
er,“ upplýsir Erla og bætir við að
markmiðið sé að vera reglulega
með ókeypis námskeið og ráðgjafartíma á netinu. Fyrir þá sem
vilja fylgjast með er gott að fara
inn á heimasíðu Quarter og skrá
sig á póstlistann.
Nánari upplýsingar á heimasíðunni www.quarter.is eða koma
við á skrifstofunni í Kringlunni 1.
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Framtíðarbókhald Uniconta

Ingvaldur Thor Einarsson er framkvæmdastjóri Uniconta á Íslandi. Hann segir bókhaldskerfi aldrei hafa verið ódýrara og hægt er að ná fram gríðarlegri hagræðingu með Uniconta. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Það hefur aldrei
verið einfaldara
og ódýrara að
skipta um bókhaldskerfi.

U

niconta er sambland af
nýjustu tækni og áratuga
reynslu. Því er útkoman
eitt hraðasta, einfaldasta og hagkvæmasta bókhaldskerfi veraldar,“
segir Ingvaldur Thor Einarsson,
framkvæmdastjóri Uniconta á
Íslandi.
Uniconta er sjötta bókhaldskerfið úr smiðju Danans Eriks
Damgaard sem oft hefur verið
nefndur konungur bókhaldskerfanna. Uniconta kom fyrst á markað
árið 2016 og hefur farið sigurför um
heiminn síðan þá.
„Erik hefur haft yfir þrjátíu ár til
að hanna hið fullkomna bókhaldskerfi. Hann er maðurinn á bak við
Concorde XAL og Axapta en það
síðarnefnda er flaggskip hugbúnaðarrisans Microsoft,“ útskýrir
Ingvaldur.
„Eftir að Erik lét af störfum hjá
Microsoft sá hann að með nýrri
tækni myndi skapast sóknarfæri
á bókhaldsmarkaði og hóf þróun
á Uniconta. Það byggir á gömlum
gildum en keyrir á nýjustu tækni.
Önnur kerfi komast ekki með
tærnar þar sem Uniconta er með
hælana þegar kemur að virkni og
hraða. Kerfið er skýjalausn þar
sem öll gögn eru vistuð í ISO-vottuðu skýjaumhverfi en notandinn
vinnur með gögnin í gegnum
hugbúnað eða smáforrit á tölvu
eða snjalltæki,“ upplýsir Ingvaldur
um Uniconta sem er einstaklega
notendavænt og getur sparað
notendum hundruð vinnustunda
á ári.

Við ætlum okkur
ekki aðeins að
lækka kostnað fyrirtækja við áskrift og
innleiðingu viðskiptalausna heldur viljum við
líka hjálpa þeim að spara
dýrmætan tíma starfsmanna.
Ingvaldur Thor Einarsson

Kerfi sem hægt er að laga að
þörfum hvers og eins

Uniconta inniheldur fjölmargar
kerfiseiningar og uppfyllir þannig
kröfur fyrirtækja af öllum stærðum
og gerðum. Í grunninn er Uniconta
fjárhagsbókhaldskerfi en við það
bætast viðskipta- og lánardrottnakerfi, eignakerfi, birgða-, framleiðslu- og vörustjórnunarkerfi,
verkbókhalds- og tímaskráningarkerfi, innheimtukerfi og CRM.
Grunnáskrift að kerfinu inniheldur
fjárhags-, birgða-, lánardrottna- og
viðskiptavinakerfi með sölureikningum og svo er kerfiseiningum
bætt við eftir þörfum. Einfalt er svo
að tengja önnur kerfi við Uniconta.
„Uniconta er frábær valkostur
fyrir íslensk fyrirtæki, það eykur
skilvirkni í rekstri og bætir yfirsýn,“ segir Ingvaldur. „Auðvelt
er að flytja bóhaldsgögn úr eldri
kerfum yfir í Uniconta sem gerir
innleiðingu einfaldari og ódýrari
en áður hefur þekkst. Kerfið hentar
breiðum hópi viðskiptavina en á
meðal fyrirtækja sem nota Uniconta sem heildarlausn í rekstri
sínum eru fyrirtæki í smásölu og
heildsölu, framleiðslufyrirtæki,
ferðaþjónustufyrirtæki, fasteignafélög, félagasamtök, bókhaldsstofur
og verktakafyrirtæki, svo eitthvað
sé nefnt. Þarfir fyrirtækja eru afar

ólíkar en Uniconta mætir þeim
öllum með skilvirkum hætti,“ segir
Ingvaldur.
Uniconta byggir á nýjustu tækni
frá Microsoft og forritaskilum
(API). Því er einfalt að láta gögn
flæða á milli Uniconta annars vegar
og til dæmis launakerfa, vefverslana og bókunarkerfa hins vegar.
„Uniconta sem skýjalausn skilar
gögnum mun hraðar en bókhaldskerfi sem eru á gagnaþjónum
fyrirtækja. Gögnum er þjappað á
snilldarlegan hátt þegar þau eru
sótt eða send í skýið. Þá er mjög
fljótlegt að setja upp gagnvirka
tengingu, til dæmis í Excel sem
keyrir á raungögnum úr Uniconta,
og í dag eru á annað hundrað
lausnir sem bjóða upp á fullkomna
samþáttun við Uniconta,“ upplýsir
Ingvaldur.

Fullkomið bókhaldskerfi frá
2.995 krónum á mánuði

Ingvaldur segir stóra ákvörðun
fyrir fyrirtæki að skipta um bókhaldskerfi enda hefur það til þessa
reynst mörgum flókið, seinlegt og
kostnaðarsamt.
„Það þarf þó engum að vaxa í
augum að innleiða Uniconta. Það
tekur frá einni klukkustund fyrir
minni fyrirtæki upp í fáeinar vikur
fyrir stórfyrirtæki þar sem ráðgjafar frá okkur eða samstarfsaðilum
okkar vinna með fyrirtækinu. Þá
er farið yfir alla ferla og kerfið lagað
að ferlunum, sem er töluverður
munur frá stærri bókhaldskerfum
þar sem innleiðing getur tekið frá
þremur mánuðum upp í heilt ár, og
kostnaður í samræmi við það.“
Uniconta er hugbúnaðarlausn
í áskrift þar sem lægsta mánaðargjald er 2.995 krónur án virðisaukaskatts, en sú áskrift hentar
einyrkjum og aðilum í einföldum
rekstri. Fyrir stærri félög með um
100 notendur er áskriftargjaldið
7.995 á notanda en þá eru allar
kerfiseiningar innifaldar.

Ljóslestur fylgiskjala

Með ljóslestri fylgiskjala (OCR)
verður innsláttarvinna að mestu
sjálfvirk. Taka má mynd af fylgiskjali eða áframsenda fylgiskjöl,
til dæmis á pdf- eða jpg-formi,
inn í kerfið.
„Gervigreind sér svo um að
lesa inn upplýsingar af fylgiskjalinu, stofna lánardrottna,
færa inn reikningsnúmer, dagsetningar, fjárhæðir og greiðsluskilmála. Þannig hverfur
handavinnan og hætta á innsláttarmistökum. Fylgiskjalið
er vistað í kerfinu, tengist öllum
færslum og hægt að kalla það
fram með skjótum og öruggum
hætti án þess að þurfa að blaða
í gegnum bréfabindi,“ útskýrir
Ingvaldur.

„Bókhaldskerfi hefur aldrei verið
ódýrara. Viðskiptavinir sem skipta
yfir í Uniconta ná að jafnaði fram
50 prósent sparnaði í rekstrarkostnaði bókhaldskerfis og að
auki ná fyrirtækin fram gríðarlegri
hagræðingu með breyttu verklagi og aukinni sjálfvirkni. Við
ætlum okkur ekki aðeins að lækka
kostnað fyrirtækja við áskrift og
innleiðingu viðskiptalausna heldur
viljum við líka hjálpa þeim að spara
dýrmætan tíma starfsmanna. Hjá
meðalstóru fyrirtæki fara hundruð
klukkustunda í innslátt og meðhöndlun fylgiskjala í hverjum
mánuði en nú bjóðum við lausn
sem les upplýsingar af fylgiskjölum
á stafrænu formi og færir inn í rétta
reiti í kerfinu. Það sparar innslátt
og fækkar mistökum,“ segir Ingvaldur um Uniconta sem er í stöðugri þróun. Í dag styður kerfið alla
gjaldmiðla og les sjálfkrafa gengi á
mörkuðum og gengismunarfærslur
færast sjálfkrafa sem sparar mikla
yfirlegu.

Frábærar viðtökur á Íslandi

Uniconta kom á markað á Íslandi í
byrjun árs 2017 og var strax tekið
fagnandi enda viðskiptalausn á
heimsmælikvarða sem styður nú
þegar 30 tungumál og alla gjaldmiðla.
„Fjöldi notenda hér á landi er
kominn vel á annað þúsund og
íslensk fyrirtæki af öllum stærðum
og gerðum nota nú Uniconta til að
halda utan um fjármál, rekstur,
birgðir, framleiðslu og verk,“ upplýsir Ingvaldur.
Uniconta er staðfært að íslenskum aðstæðum með tengingum
við vefþjónustur RSK og banka,
sendingu og móttöku rafrænna
reikninga, auk EDI-samskipta fyrir
smásölu- og heildsöluverslun.
Ingvaldur segir mörg íslensk
fyrirtæki enn nota gömul eða úrelt
bókhaldskerfi með tilheyrandi
kostnaði og takmörkun á framleiðni.
„Mörg bókhaldskerfanna
voru smíðuð á síðustu öld þegar
tækniumhverfið var allt annað,
og nettengingar hægar og dýrar.
Þau kerfi byggja því á gamalli
tækni sem verður víða að flöskuhálsi og notendur þurfa að vinna
í gegnum fjarvinnsluviðmót sem
var ásættanlegt fyrir áratug en er
ekki boðlegt í nútímaumhverfi,“
útskýrir Ingvaldur.
„Á hinum enda markaðarins
eru svo stór kerfi, eins og Dynamics AX, sem einnig eru komin
til ára sinna. Þau kerfi eru dýr í
innleiðingu og uppfærslur dýrar
og flóknar. Uniconta er hins vegar
skýjalausn sem uppfærist sjálfkrafa
og því skynsamlegasta lausnin fyrir
íslensk fyrirtæki sem þurfa aldrei
framar að ráðast í kostnaðarsamar
uppfærslur.“
Uniconta Ísland er í Hlíðasmára 2.
Netfang: uniconta@uniconta.is.
Nánari upplýsingar á uniconta.is
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Bókhalds-boozt

S

tarf bókhaldarans getur verið
ansi krefjandi og þá sérstaklega
í glundroða ársskýrslna. Á þeirri
stundu getur verið freistandi að teygja
sig í sælgæti eða aðrar sykraðar vörur
en gallinn er sá að sú orka er skammvinn.
Því er þrælsniðugt að slá tvær
eða jafnvel þrjár f lugur í einu höggi
og útbúa næringarríkan hristing
(smoothie) sem er f ljótlegur, gómsætur og fullur af meinhollum
innihaldsefnum sem gera allar tölur
skýrari.

1 banani
1 lítil eða ½ stór lárpera
½ mangó, annaðhvort ferskt eða
frosið
1 bolli frosin blá- og jarðarber
1 bolli möndlu- eða haframjólk
1 matskeið hampfræ
Þá er sérlega gott að bæta við vanilludufti eða dropum

Þessi
hristingur
kemur sér
vel þegar
einbeitingar er
þörf.

Öllu blandað saman og drukkið samhliða tarnavinnu í bókhaldinu þegar
varla er hægt að líta upp en heilinn
þarf áframhaldandi orku.

Ávallt er nauðsynlegt að hafa yfirsýn
yfir fjármál sín, skuldir og eignir.

Settu markmið

Þ

2019

egar mánaðarleg greiðslugeta hefur verið áætluð þá er
hægt að setja sér markmið.
Markmiðin geta til dæmis snúið
að því að eyða ekki umfram tiltekna fjárhæð í ákveðna útgjaldaliði eða að koma sér upp reglulegum sparnaði í ákveðnum tilgangi.
Þetta kemur fram á heimasíðu
Umboðsmanns skuldara.
Með markmiðssetningu er hægt
að eiga fyrir þeim útgjöldum sem
maður vill ekki sleppa á meðan
sparað er á öðrum sviðum. Þegar
markmiðið hefur verið sett þarf
svo að ákveða hvenær staðan
verði tekin aftur til að meta
árangurinn.
Ef aukið svigrúm skapast má
nýta það til að greiða inn á lán,
greiða niður skammtímaskuldir
eða leggja inn á sparnaðarreikning. Með því að ráðstafa
umfram fjármunum með þessum
hætti erum við betur búin undir
óvæntar aðstæður.

Verðmæti
Endurskoðandi telur kindur.
NORDICPHOTOS/GETTY

Að telja kindur

E

ndurskoðendur eyða drjúgum hluta vinnudags síns í að
vinna með tölur á einn eða
annan hátt. Það er til brandari
sem segir af endurskoðanda sem
fór til læknis af því að hann gat
ekki sofið. Læknirinn spurði hann
hvort hann hefði prófað að telja
kindur. Endurskoðandinn sagðist
hafa reynt. Vandinn væri bara
sá að ef hann gerði mistök eyddi
hann mörgum klukkutímum í að
reyna að finna þau.
En hvaðan kom hugmyndin um
að telja kindur? Margir segja að
það að þylja upp tölur endalaust
sé svo leiðinlegt að það hljóti á
endanum að svæfa fólk. Það er þó
ekkert sem styður þá kenningu að
það að telja kindur hjálpi fólki að
sofna fyrr.
Rannsóknir sýna aftur á
móti að það er mun gagnlegra
að ímynda sér göngu í fallegu
landslagi vilji maður sofna fljótt.
Endurskoðandinn í sögunni gæti
kannski frekar prófað það. Enda
óþarfi að hugsa um tölur fyrir
svefninn eftir að hafa unnið með
þær allan daginn.

Hámarkaðu árangurinn þinn og verðmæti með
því að nýta þér fjölbreytta þekkingu og víðtæka
reynslu PwC á öllum sviðum rekstrar.
Hafðu samband því þinn árangur er mikils virði.

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

Fáðu sjálfa þig

tilbaka!

Ný TT-námskeið
hefjast 14. október
Krefjandi og markviss líkamsþjálfun,
sex vikna matarlisti, ummálsmæling, vigtun
og vikulegir póstar.
Njóttu þess að finna hvernig fötin passa þér betur,
öll hreyfing verður léttari og skemmtilegri
og þú verður líkari sjálfri þér!

Kynntu þér málið á jsb.is
Innritun í síma 581 3730

EFLIR
/
H N OT S KÓ GU R

Markviss, fjölbreytileg og öflug líkamsrækt
fyrir konur og stelpur sem tekur mið af þörfum ólíkra hópa
og skilar auknum krafti, hreysti og vellíðan.

Velkomin í okkar hóp!

Innritun og nánari upplýsingar

í síma 581 3730 og á jsb.is
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Offita tengd mikilli skjánotkun
Vísindamenn í Finnlandi hafa uppgötvað að mikil seta barna fyrir framan sjónvarp, snjalltæki eða tölvur getur aukið mjög magafitu þeirra. Það getur gerst þótt börnin hreyfi sig líka.
Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

V

ísindamenn við háskólann í
Helsinki hafa kannað tengsl
milli skjátíma barna og
ofþyngdar. Rannsóknin sýnir að
krakkar sem eyða miklum tíma
fyrir framan skjáinn eru í aukinni
hættu að fá fitu um sig miðja. Vitað
er að börn narta gjarnan í eitthvað
gott á meðan horft er á sjónvarp
eða iPad. Jafnvel mjög virkum
börnum sem hreyfa sig mikið er
hætt við að fá magafitu sitji þau
of lengi fyrir framan sjónvarpið
eða snjalltæki. Niðurstaðan var sú
sama óháð aldri barnsins, kyni,
móðurmáli eða hreyfingu í frítíma.
Elina Engberg, vísindamaður
við háskólann í Helsinki, segir að
vel geti verið að of þung börn eyði
meiri tíma fyrir framan skjáinn
en þau sem grennri eru. Sömuleiðis getur vel verið að of mikill
tími fyrir framan tækin leiði til
ofþyngdar. Rannsóknin var unnin
í samvinnu við Rannsóknasetur í
lýðheilsu í Finnlandi. Rannsóknin
birtist í vísindatímaritinu Scientific Reports.
Frekari rannsóknir eru nauðsynlegar til að skoða betur samspil

Foreldrar ættu að
setja reglur um
skjátíma barna og
fylgjast með hvað þau
eru að borða með
bíómyndunum.

skjátíma, hreyfingar og mataræðis
meðal barnanna. Yfir tíu þúsund
börn tóku þátt í rannsókninni
og voru þau á aldrinum 9-12 ára.
Börnin voru vigtuð, hæðin könnuð
auk þess sem mittismál þeirra var
mælt. Þetta er ein af fáum rannsóknum sinnar tegundar. Spurt
var hversu miklum tíma þau eyða
fyrir framan sjónvarp, tölvu eða
snjalltæki á degi hverjum utan
skólatíma.
Foreldrar ættu að setja reglur
um skjátíma barna og fylgjast með
hvað þau eru að borða með bíómyndunum. Þau börn sem eyddu
mestum tíma fyrir framan skjáinn
voru jafnframt þau feitustu.
Samkvæmt könnun í Svíþjóð
beita margir foreldrar einhvers

Margir krakkar
venja sig á að
borða á meðan
þau horfa. Það
getur skapað
offituvandamál.

konar takmörkunum eða hafa
reglur um skjátíma barna, sérstaklega í sumarfríinu. Af þeim
sem voru spurðir voru 46% foreldra með einhvers konar reglur.
Sænskur sálfræðingur segir að
foreldrar ættu að beita sama aga
gagnvart skjátíma og nammi-

dögum. Að takmarka eða stjórna
skjátíma barna skapar góða siði
og eykur heilbrigða hreyfingu
og góðar svefnvenjur. Um leið er
komið í veg fyrir ýmsa vanheilsu.
Það ætti að vera auðvelt að
stjórna skjátíma ungra barna en
getur orðið erfiðara þegar barnið

verður unglingur. Hins vegar þurfa
foreldrar að vera á varðbergi þegar
börnin komast á þann aldur. Fylgjast þarf með og vera vakandi yfir
því á hvers konar síðum unglingarnir eru. Mikil skjánotkun ungmenna getur gert þau einmana því
félagsleg tengsl verða minni.

Parket á góðu verði
beint frá verksmiðju.
Okkar eigin framleiðsla.
Einfaldur blómkálsréttur með indversku ívafi. NORDICPHOTOS/GETTY

Æðislega góður
blómkálsréttur
H
ér er mjög góður og bragðgóður blómkálsréttur við
flestra hæfi. Túrmerik gefur
honum gylltan blæ en þetta er
indverskur réttur sem hægt er að
borða sem aðalmáltíð eða með
kjöti eftir smekk.

Síðumúli 31

www.parketverksmidjan.is

s. 581 2220 & 840 0470

1 blómkálshöfuð, u.þ.b. 500 g
400 g kartöflur
1 laukur, smátt skorinn
1 rauð paprika
1 msk. olía
1 msk. cumin
½ msk. kóríanderduft
2 tsk. kardimommuduft
1 tsk. túrmerik
4 hvítlauksrif, smátt söxuð
3 msk. tómatpuré
2 dl vatn
400 ml kókosmjólk
1 msk. sykur
40 g fersk engiferrót
400 g kjúklingabaunir
1 límóna, aðeins börkurinn

Smávegis salt
25 g smjör

Takið blómkálið í sundur,
skrælið kartöflurnar og skerið í
bita. Hitið olíu á pönnu og steikið
lauk ásamt öllu kryddinu sem
upp er talið. Bætið þá við hvítlauk, tómatpuré og niðurskorinni
papriku, steikið áfram og hrærið
á meðan. Bætið þá við blómkáli,
kartöflum, vatni og kókosmjólk.
Sjóðið upp og bragðbætið með
salti og sykri.
Rífið engifer út í pottinn og
límónubörkinn. Sjóðið áfram þar
til kartöflurnar verða mjúkar í að
minnsta kosti 15 mínútur. Þá eru
kjúklingabaunir settar saman við.
Það er gott að setja smá límónusafa
líka. Látið suðuna aftur koma upp
og sjóðið smá stund. Setjið smjörið
út í.
Berið fram til dæmis með hrísgrjónum og naan-brauði.

Smáauglýsingar
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Bílar
Farartæki

Jeppar

Garðyrkja
SKRÚÐGARÐYRKJA OG
RÁÐGJÖF.

Tek að mér haustklippingar, þrif á
lóðum og alla almenna garðyrkju
og tek einnig að mér ráðgjöf
varðandi stærri breytingar.
Hjörleifur Björnsson
skrúðgarðyrkjufræðingur
s:662-6625
Til sölu Land Cruiser 120 VX. Árgerð
2003, ekinn 293þ, leðursæti fyrir 8
manns, nýlegar álfelgur og dekk +
auka vetrardekk á felgum. Virkilega
gott eintak. Verð kr. 1.490.000.uppl. í sima 891-9850

Þjónusta

Volvo V60 Summum Plug inn
Hybrid. Diesel/Rafmagn, leður,
Xenon, ofl. Ekinn aðeins 26 þús.km.
Verð: 3.980.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Bílar óskast

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

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

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

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Keypt
Selt
Til sölu

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

Húsnæði

Hreingerningar

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

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

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

Húsnæði í boði
TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM

Húsaviðhald

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

Atvinnuhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Búslóðaflutningar

VY-ÞRIF EHF.

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Bókhald

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

Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

Málarar

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

Til leigu 2ja herb. íbúð,
langtímaleiga. Vesturbær Kóp.
Tilboð og uppl. í síma: 692-6910

SSave the Children á Íslandi
Sav

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

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Best geymda leyndarmál Kópavogs

LEIKIR HELGARINNAR
LAUGARDAGUR
14:00 Liverpool - Leicester
SUNNUDAGUR
13:00 Man.City - Wolves
13:00 Southampton - Chelsea
15:30 Newcastle - Man.Utd.

ð
o
b
l
i
t
Bolta

Spilar fyrir dansi

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

SÍMI 554 2166
HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

WWW.CATALINA.IS
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Skipulagsauglýsing
Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að
eftirfarandi breytingu á aðalskipulagi:

Aðalskipulag Vesturbyggðar
2006-2018-Melanes ferðaþjónusta
Auglýst er tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Vesturbyggðar 2006-2018 í landi Melaness á Rauðasandi.
Um er að ræða breytta landnotkun frá landbúnaðarlandi yfir í verslunar- og þjónustusvæði (V11) á jörðinni
Melanesi við Rauðasand. Breyting verður gerð á
sveitarfélagsuppdrætti og svæðið markað gulum hring,
þar sem það er undir 5 ha að flatarmáli, einum lið verður
einnig bætt í töflu verslunar og þjónustu í greinargerð
skipulagsins.
Einnig er vatnsból og verndarsvæði þess skilgreint á
uppdrætti skipulagsbreytingarinnar.
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Atvinnuauglýsingar
Framkvæmdastjóri
Laust er til umsóknar starf framkvæmdastjóra Kadeco. Um er að ræða fjölbreytt,
spennandi og krefjandi starf fyrir framúrskarandi stjórnanda með þekkingu á
þróunarstarfi, skipulagi og verkefnastjórnun.

Lögfræðingur og deildarstjóri
sjóðfélagalána
Almenni lífeyrissjóðurinn óskar eftir lögfræðingi til starfa. Um er að ræða fullt
starf sem felst meðal annars í að bera
ábyrgð á daglegri starfsemi vegna lána
til sjóðfélaga og að sinna fjölbreyttum
lögfræðistörfum fyrir sjóðinn. Í boði er
vinnustaður sem hlúir að starfsfólki með
góðri vinnuaðstöðu og áhugaverðum og
fjölbreyttum verkefnum.

Upplýsingar og umsókn á
capacent.is/s/14701

Upplýsingar veitir:
Sverrir Briemsverrir
@hagvangur.is

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er
hér auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagsáætlun:

Umsóknir óskast fylltar út á:
www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með
7. október nk.

Deiliskipulag-Melanes ferðaþjónusta
Deiliskipulagið nær yfir tæplega 5 ha svæði innan
jarðarinnar Melanes við Rauðasand í Vesturbyggð.
Til stendur að skipta út fjórum lóðum og skipuleggja
undir ferðaþjónustu, bæði frístundahús og smáhýsi til
útleigu auk þjónustuhúss.
Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu Vesturbyggðar,
Aðalstræti 75, frá og með föstudeginum 4. október til
19. nóvember 2018.

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

Tillögurnar eru einnig til sýnis á heimasíðu Vesturbyggðar, www.vesturbyggd.is
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir til 18. nóvember
2019.
Skila skal athugasemdum á skrifstofu Vesturbyggðar,
Aðalstræti 75, 450 Patreksfirði.
Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

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

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

Þarftu að ráða
starfsmann?

Ráðum sérhæfir
sig í ráðningum og
mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts
við þarfir fyrirtækja
og sérsníðum
lausnir sem henta
hverjum viðskiptavini.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT OG GLERÁRTORGI

HELGAR

TILBOÐ!
50"

69.995,84.995,PHS-50PUS6203

50" UHD Smart TV

4K sjónvarp með Saphi Smart TV viðmóti og Pixel Precise myndvinnslu.

129.995,149.995,-

PHILIPS
SJÓNVÖRP
Á TILBOÐI!
SJÁ HT.IS

65"
58"

129.995,149.895,94.995,104.995,-

PHS-55PUS7504

55" UHD Smart TV Android

PHS-58PUS6504 / PHS-65PUS6504

Glæsilegt 4K sjónvarp með Android stýrikerfi og Amiblight 3 baklýsingu.
HDR 10+ og P5 Perfect Picture myndvinnsla ásamt öflugu Dolby Atmos hljóðkerfi.

2019 módel með HDR 10+, Dolby Vision og Dolby Atmos hljóðkerfi.
Saphi Smart TV viðmóti og Pixel Precise myndvinnslu.

UHD Smart TV

IN Á HT.IS
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30%

20%

afsláttur

afsláttur

Allar OBH Nordica vörur
Öll Husqvarna heimilistæki

REYKJAVÍK · AKUREYRI · REYKJANESBÆR · SELFOSS · EGILSSTAÐIR · HÚSAVÍK · AKRANES
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

4. OKTÓBER 2019

ÞRAUTIR

FÖSTUDAGUR

Gengur í suðaustan
15-25 í dag, hvassast SV
til. Skýjað og þurrt að
mestu, en fer að rigna S
og V til um kvöldið. Hiti
3 til 10 stig.

LÉTT
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Gunnar Björnsson

Kasparjan átti leik gegn Manveljan í Jerevan 1936.

Hvítur á leik

1. Dxc6+!! Kxc6 2. Re5+ Kc5
3. Rd3+ Kd4.4 .Kd2 1-0! Íslandsmót skákfélaga hófst í
gær í Rimaskóla með fyrstu
deild. Taflmennska hefst í
öðrum deildum kl. 20 í kvöld.
www.skak.is: Íslandsmót
skákfélaga.
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LÓÐRÉTT
1 fjölmörgum
2 sjá
3 angra
4 velja
7 átelja
9 hirðusamur
12 ögra
14 útdeildi
16 snæðingur

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

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.

LÁRÉTT: 1 flakk, 5 lím, 6 jk, 8 etanól, 10 sa, 11
ýsa, 12 etan, 13 uggi, 15 mannár, 17 fanta.
LÓÐRÉTT: 1 flestum, 2 líta, 3 ama, 4 kjósa, 7
klandra, 9 nýtinn, 12 egna, 14 gaf, 16 át.

Skák

LÁRÉTT
1 útstáelsi
5 festing
6 í röð
8 vínandi
10 átt
11 fiskur
12 gas
13 kk. nafn
15 ársverk
17 þorpara

Pondus Eftir Frode Øverli

FRÉTTABLAÐIÐ

er helgarblaðið

Jæja, Glámur … Við vorum óheppnir
þetta var enn
í dag! Við vorum
með fulla stjórn
eitt tapið! Það
fram að stöðunni
níunda í röð!
Athugasemdir? 0-7! Eftir það rann
þetta frá okkur!

Spurningin er þó
þessi … ert þú rétti
maðurinn í starfið?

Já? Ertu
Alls ekki!
ekki búinn
að missa Ég er í góðu
búnings- sambandi við
klefann? leikmennina!

Er það út af Þar með lýkur
því að þú gefur blaðamannaþeim pitsu í
fundinum!
hvert skipti
sem þeir tapa? Takk í dag!

Glámur!
Glámur!
Glámur!

Tvímælalaust!

Tíminn og vatnið

Það þarf að endurhanna allt, segir Andri
Snær Magnason sem fjallar í nýrri bók
um þá skelfilegu vá sem steðjar að mannkyni vegna loftslagsbreytinga.

Dóttir mín var bara málsnúmer

Móðir ungrar konu sem kærði alvarleg kynferðisbrot
til lögreglu fyrir tveimur árum segir ferlið hafa reynst
dóttur sinni erfið þrautaganga. Hún birtir opið bréf til
dómsmálaráðherra.

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvernig kanntu við
Heilbrigðari kostir
matseðilinn í
mötuneytinu, Palli?

Bara
alls
ekki.

Ég geri það
samt.

Ég vona að þú fáir
ekki brjálæðiskast
ef ég útbý stórt
salat í matinn.

Brjálæðisköst
eru tvö þúsund
kall stykkið.

Farðu alla
leið.

Vitnisburðir fyrir Jóhann

Lögmaður Jóhanns Helgasonar
hefur lagt fyrir dómstólinn í Los
Angeles skjöl með yfirlýsingum tiltekinna einstaklinga sem er ætlað
að sýna fram að Rolf Løvland hafi
haft mörg tækifæri til að heyra
lagið Söknuð.

Ungir frumkvöðlar

Íslenskir eldhugar hjá Myrkur Games hanna nýjan og
byltingarkenndan tölvuleik.
Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

Barnalán

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég tek tölvuleikinn í burtu
ef ég heyri eitt blótsyrði
í viðbót!
Fyrirgefðu,
mamma.

Ekki láta það
koma fyrir
aftur.

Svo hættu
að blóta,
pabbi!

Hættu þá að
vinna mig!

ÞVOTTADAGAR
ÞVottaDaGar
15-2o% afsláttur

Verð Áður
109.900,Verð nú
93.415,-

ÞurrKAri T7Dep831e
8 KG BArKALAuS
Með hiTApreSSu
Verð Áður 139.900,Verð nú 118.915,-

MEir
A UM

ÞVOTTAVÉL

7KG 1400Sn
Verð Áður 74.900,Verð nú 63.665,-

ÞurrKAri

7KG hVíT hurð
Verð Áður 104.900,Verð nú 89.165,-

ÞVOTTAVÉL

SADV80M52102W/EE

SADV70M5020KW/EE

TM

vörU
rNAr
á

SAWW12R640UOM/EE

LAr
É
V
TTA
Ar
ÞVO rrKAr
& Þu
SAWW70J5486MW/EE

916 098 539

916 097 905

ÞurrKAri
T6DiS724G 7
KG BArKALAuS
914 913 410

ÞVOTTAVÉL
L7FBe840e
8KG 1400Sn
íSLenSKT
STjórnBOrð
Verð Áður
109.900,Verð nú
93.415,-

ÞurrKAri

12 KG 1400Sn
8KG GrÁ hurð
Verð Áður 179.900,- Verð Áður 124.900,Verð nú 152.915,Verð nú 106.165,-

HT911 444 415

p

up

HT911 544 014

AV
T
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HT911 434 539

r
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ÉL

Verð Áður 109.900,- Verð Áður 149.900,- Verð Áður 139.900,Verð nú 127.915,Verð nú 118.915,Verð nú 93.415,-

UPPÞVOTTAVÉLAR - ÞVOTTAVÉLAR - ÞURRKARAR FYRIRHEIMILIN
HEIMILINÍ ÍLANDINU
LANDINU
FYRIR

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

ormsson
ormsson

LágMúLA88· ·sÍMI
sÍMI530
5302800
2800
LágMúLA

Skoðaðu úrvalið okkar á
rr
efu
vfu
ýrve
ýr
nn
Netverslun
Netverslun
*SENDUM UM LAND ALLT

Greiðslukjör
Greiðslukjör
Vaxtalaust
Vaxtalaust
í allt
mánuði
í allt
aðað
12 12
mánuði

ORMSSON
PENNINN
TÆKNIBORG OMNIS
OMNIS BLóMSTuRvELLIR
ORMSSON
ORMSSON
BYGG ORMSSON
ORMSSON
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
BLóMSTuRvELLIR
ORMSSON
PENNINN
TÆKNIBORG
ORMSSON
ORMSSON
KSKS
SRSR
BYGG
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
ORMSSON
ORMSSON
TÆKNIBORG
OMNIS
ORMSSON
ORMSSON SAUÐÁRKRÓKI
SR BYGGAKUREYRI
ORMSSON
ORMSSON
GEISLI
KS
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
HÚSAVÍKPENNINN
BORGARNESI
AKRANESI HELLISSANDI
KEFLAVÍK ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SAUÐÁRKRÓKI
SIGLUFIRÐI
AKUREYRI
-EGILSSTÖÐUM
PAN-NESKAUPSSTAÐ
VESTMANNAEYJUMBORGARNESI
HELLISSANDI
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
HÚSAVÍK
AKRANESI
KEFLAVÍK
SIGLUFIRÐI
VÍKVÍK
-EGILSSTÖÐUM
PAN-NESKAUPSSTAÐ
VESTMANNAEYJUM
AKUREYRI
KEFLAVÍK
BORGARNESI
AKRANESI
ÁRVIRKINN-SELFOSSI
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI
SIGLUFIRÐI
HÚSAVÍK
VÍK -EGILSSTÖÐUM
PAN-NESKAUPSSTAÐ
VESTMANNAEYJUM
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI
1160
SÍMI
1515
SÍMI
2211 SÍMI
SÍMI
0300 SÍMI
SÍMI
1535 SÍMI
SÍMI
4751 SÍMI
SÍMI
4500 SÍMI
SÍMI
1559 SÍMI
SÍMI
5000 SÍMI
SÍMI
4712038
SÍMI
1900
SÍMI
3333
SÍMI
436
6655
SÍMI
480480
1160
464464
1515
SÍMI
422422
2211
433433
0300
SÍMI
421421
1535
456456
4751
455455
4500
467467
1559
461461
5000
SÍMI
4712038
SÍMI
477477
1900
SÍMI
481481
3333
436
6655
SÍMI 421 1535
SÍMI 422 2211 SÍMI 433 0300
SÍMI 480 1160
SÍMI 456 4751
SÍMI 467 1559 SÍMI 461 5000 SÍMI 464 1515
SÍMI 4712038
SÍMI 477 1900
SÍMI 481 3333
SÍMI 455 4500
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Á Stöð 2 Maraþon hefur þú aðgang
að nýjustu þáttaröðunum, íslensku
barnaefni auk hundruð kvikmynda
fyrir alla fjölskylduna.
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Góður kandídat

Margrét Tryggvadóttir skrifaði bók um
Kjarval, sem ætluð er ungmennum.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

K

kolbrunb@frettabladid.is

jarval – málarinn
sem fór sínar eigin
leiðir er ný og einstaklega falleg bók
um þennan ástsæla
listamann eftir Margréti Tryggvadóttur.
„Það var lagt upp með að búa til
bók fyrir krakka en hún er vitanlega
fyrir alla,“ segir Margrét. „Heilmikið
hefur verið skrifað um Kjarval og
eiginlega allt alveg frábært. Þar á
meðal er stórvirki sem kom út árið
2005 og er stórkostlegt en ekki beint
aðgengilegt fyrir almenning, frekar
bók sem fólk vill fletta fremur en að
lesa frá orði til orðs.“
Margrét skrifaði bók um myndlist árið 2006, Skoðum myndlist, og
segir þessa bók hafa verið í huga sér
síðan. „Ævisögur og fræðibækur
fyrir krakka er vaxandi form í
útlöndum og ég hef lesið mikið af
þeim. Þessi bók er um hundrað
blaðsíður sem á að nægja fyrir
flesta ef verkið er vel gert og síðan
er alltaf hægt að sökkva sér ofan í
fleiri bækur.“

*Búnaður á mynd getur verið frábrugðinn bílum á tilboðsverði. Sjá staðalbúnað á volkswagen.is.

Góður kandídat
Spurð af hverju hún hafi valið að
skrifa bók um Kjarval segir Margrét:
„Það eru margar ástæður fyrir því.
Kjarval var algjörlega stórkostlegur
listamaður. Hann er frumkvöðull í
myndlist á Íslandi og gaf þjóðinni
algjörlega nýja sýn á landið okkar.
Það er líka mögulegt að veita innsýn í myndlistarsögu 20. aldar í
gegnum hann og reyndar Íslandssöguna líka. Hann fæddist árið
1885 inn í heim sem er gjörólíkur
því sem við eigum að venjast núna.
Það er spennandi fyrir krakka að

ÞAÐ ER SPENNANDI
FYRIR KRAKKA AÐ
ÍMYNDA SÉR DRENG SEM LIFIR Í
ALGJÖRLEGA MYNDLAUSUM
HEIMI EN BÝR SAMT YFIR
ÓTRÚLEGRI ÞRÁ TIL AÐ BÚA TIL
MYNDVERK.

ímynda sér dreng sem lifir í algjörlega myndlausum heimi en býr
samt yfir ótrúlegri þrá til að búa til
myndverk. En eins og margir listamenn af hans kaliberi þá var hann
kannski ekki bestur í flestu öðru,
þetta var eiginlega það eina sem
hann gat gert. Þar lágu bæði miklir
hæfileikar en ekki síður ástríða.
Verkin hans eru mjög aðgengileg
og skemmtileg fyrir krakka, sérstaklega fantasíuverkin hans þar
sem þjóðtrú og ævintýri koma við
sögu. Margar myndir eru eins og
felumyndir þar sem alltaf er hægt að
koma auga á hulduverur eða óvæntar tengingar. Ef við ætlum að kynna
myndlist fyrir krökkum þá er hann
góður kandídat til að byrja á.“

Langar að gera fleiri bækur
Alexandra Buhl, grafískur hönnuður Forlagsins, hannaði bókina.
„Ég kom með ákveðnar hugmyndir
og óskir og hún náði að kjarna þær.
Ég gæti ekki verið ánægðari með
útkomuna,“ segir Margrét. „Þetta
var ótrúlega skemmtileg vinna og
mig langar til að gera fleiri bækur
af þessu tagi. Mér þætti áhugavert
að gera næst bók um Nínu Tryggvadóttur. Verkin hennar eru fæst eins
aðgengileg og verk Kjarvals en hún
skrifaði barnabækur þannig að þar
væri hægt að taka skemmtilegan
snúning. Og ævi hennar var stórbrotin og spennandi.“

„Ég gæti ekki verið ánægðari með útkomuna,“ segir Margrét Tryggvadóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Nýr Volkswagen
Passat GTE
Verð frá

5.390.000,-

Rafmagn, bensín og hrein skemmtun
Nýr Passat GTE er jafnvígur á rafmagn og bensín og þú kemst flestra þinna ferða án útblásturs, en í langferðum
tekur sparneytin bensínvélin við. Láttu framtíðina rætast og skiptu yfir í Passat GTE.

www.volkswagen.is

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

www.hekla.is/volkswagensalur
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Ís með innyflum
Í KVÖLD

BÆKUR

Stórhættulega stafrófið
Höfundar: Bergrún Íris Sævarsdóttir og Ævar Þór Benediktsson
Útgefandi: Mál og menning
Stórhættulega stafrófið er skemmtileg og spennandi saga af stelpunni
Fjólu sem ákveður að safna dóti til
að selja á tombólu. Í sögunni gengur
hún í hús í Stafrófsstræti sem eru öll
í laginu eins og bókstafir og biður
íbúana, sem allir eiga upphafsstafi
sem passa við húsin, um dót og svo
vill til að þeir gefa henni eingöngu
eitthvað sem einnig byrjar á staf
hússins. Þannig gefur álfkonan í Álaga húsinu henni ánamaðk, græn
geimvera gefur gulgrænt gervigubb
og svo framvegis. Eins og sjá má af
þessum dæmum eru íbúarnir alls
ekki hversdagslegir, heldur stundum óhugnanlegir og jafnvel hættulegir og dótið alls ekki hefðbundið
tombóludót heldur stundum mjög
skrýtið og jafnvel pínulítið ógeðslegt enda er hvoru tveggja ætlað
að lauma að eins mörgum áhugaverðum orðum sem byrja á eða
innihalda ákveðna stafi og kostur
er svo stafrófið síist inn meðfram
sögulestrinum.
Texti Ævars Þórs er fyndinn og
skemmtilegur og myndir Bergrúnar
Írisar stækka söguna og auka við
hana eins og er aðalsmerki góðra
myndskreytinga, bæta við í orðaleitina og gera það að verkum að
hægt er að staldra lengi við á hverri

Skemmtileg og spennandi saga með myndum sem auka við söguna.

síðu og velta fyrir sér hvað er þar að
finna. Aftast í bókinni er orðalisti
yfir ýmislegt sem er á myndunum
og tengist viðkomandi bókstaf og
því hægt að fara aftur og aftur yfir
bókina og leita að hlutum á myndunum og læra orðið og stafina í leiðinni. Þá er líka hægt að leita að litla
bróður Fjólu sem laumar sér inn á
hverja einustu mynd.
Greinilegt er að mikil hugsun
er lögð í að bókin sé vönduð og
gagnleg, kennsluþættinum er þétt
pakkað inn í skemmtun án þess
að slegið sé af kröfum um stafrófsnám. Þá er bókin prentuð í sérstöku lesblinduletri svo hún hentar

sérstaklega vel fyrir lesblinda.
Stafrófskennsla er undirstaða
allrar lestrarkennslu og því mikilvægt að endurnýja stöðugt aðferðirnar sem nýta má til að kenna
börnum þetta táknkerfi. Gagn og
gaman gerði vissulega sitt á sínum
tíma en heimsmynd barna í dag er
töluvert önnur nú en var þegar hún
kom fyrst út og því nauðsynlegt að
mæta nýjum tímum með nýjum
bókum sem tekst einstaklega vel
hér.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Stórskemmtileg, fyndin
og gagnleg stafrófskennslubók.

Rannsóknastofa í smásögum

S

TUTT – rannsóknastofa í smásögum og styttri textum hefur
verið stofnuð innan Háskóla
Íslands. Rannsóknastofan er vettvangur fyrir rannsóknir, þýðingar
og miðlun á smásögum og styttri
textum fyrir fræðimenn og þýðendur úr ólíkum áttum. Með styttri
textum er meðal annars átt við
örsögur, brot, exempla, anekdótur,
ævintý ri, þjóðsög ur, fabúlur,
strengleika/stuttar ljóðsögur og
esseyjur.
STUTT heyrir undir hugvísindasvið og starfar innan vébanda
Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur
í erlendum tungumálum.
Hugmyndina um rannsóknastofuna má rekja til þess að margir
fræðimenn innan Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur hafa löngum
haft mikinn áhuga á, þýtt og gefið
út smásögur. Þá hafa stuttir textar
verið notaðir í kennslu bókmennta
á hugvísindasviði. Smásögur eru
bókmenntagrein sem hefur átt í
vök að verjast. STUTT vill því lyfta
smásögunni og gera hana sýnilegri

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

Rúnar Helgi, hinn snjalli þýðandi, er í stjórn STUTT. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

innan bókmenntaheimsins og í
samfélaginu.
Markmið rannsóknastofunnar
eru að:
n 
Standa fyrir málstofum, málþingum og ráðstefnum.
n 
Skipuleggja rannsóknarverkefni og eiga aðild að þeim.
n 
Beita sér fyrir útgáfu efnis um
smásögur og styttri texta.
n 
Beita sér fyrir þýðingum og

útgáfu á smásögum og textum.
n 
Leiða saman höfunda, þýðendur og fræðafólk úr ólíkum
greinum og tungumálum.
n 
Stuðla að samstarfi við stofnanir innan og utan Háskóla
Íslands.
Í stjórn STUTT eru Kristín Guðrún Jónsdóttir, formaður, Ásdís
Rósa Magnúsdóttir og Rúnar Helgi
Vignisson.

ÚTSALA - ÚTSALA
50% Afsláttur af
myndlistarvörum

Olíulitir, vatnslitir, akrýlitir,
penslar, spaðar, pappír
o.fl o.fl. o.fl.

Járn & Gler hf. - Skútuvogur 1h.
Barkarvogsmegin. - 104 Reykjavík
S: 58 58 900. www.jarngler.is
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Föstudagur
LOFTSLAGS
ÞERAPÍAN

laugardag kl. 10.15
Í Loftslagsþerapíunni eru snertifletir loftslagsógnarinnar skoðaðir í sambandi við allt það mannlega.

HEIMSKVIÐUR

föstudag kl. 14
Fréttaskýringaþáttur sem fjallar á ítarlegan og lifandi
hátt um heimsmálin.

HRAÐI

föstudag kl. 18.30
Hraði nútímans skoðaður frá sjónarhóli vísinda,
samfélagsins og hversdagsins.

fyrir forvitna

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Útsvar 2017-2018 Kópavogur - Ölfus
14.15 Enn ein stöðin
14.45 Söngvaskáld Bjartmar Guðlaugsson B
 jartmar Guðlaugsson
flytur nokkur laga sinna að viðstöddum áheyrendum í myndveri
RÚV. Stjórn upptöku. Jón Egill
Bergþórsson.
15.35 Milli himins og jarðar
16.30 Landinn Dagur í lífi landans
Fyrsti Landaþáttur vetrarins, sem
er 300. þáttur Landans, verður
með allt öðru sniði en venjulega.
Þátturinn verður í beinni útsendingu í heilan sólarhring og umsjónarmenn verða á ferðinni um
land allt. Hægt er að fylgjast með
útsendingunni í heild á RÚV 2.
17.20 Hvað er CP?
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Ofurmennaáskorunin
18.29 Tryllitæki - Alger vöknun
Maxat
18.35 Sögur - Stuttmyndir Ekki
sjálfa þig
18.40 Krakkavikan Í Krakkavikunni er skyggnst inn í heim
barnamenningar. Við fjöllum um
skemmtilega viðburði og það sem
er fram undan hjá KrakkaRÚV og
UngRÚV. Við fjöllum líka um það
sem bar á góma í Krakkafréttum
vikunnar, fræðumst um tækni og
töfra og allt þar á milli. Umsjón: Jóhannes Ólafsson og Ísgerður Elfa
Gunnarsdóttir.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Kappsmál S kemmtiþáttur um íslenska tungu í umsjón
Bjargar Magnúsdóttur og Braga
Valdimars Skúlasonar. Þátttakendur etja kappi í taugatrekkjandi
stöfunarkeppni og sérhannaðri
útgáfu af hengimanni og ýmsum
öðrum þrautum. Keppendur í
þessum þætti eru Jón Svavar
Jósefsson, Hallveig Rúnarsdóttir,
Þórdís Gísladóttir og Kristín Svava
Tómasdóttir. Framleiðsla: Skot í
samstarfi við RÚV.
20.35 Vikan með Gísla Marteini
21.20 Séra Brown
22.05 Skjól
23.50 Í nafni sannleikans S pennumynd frá 2016 með Keanu Reeves
og Renée Zellweger í aðalhlutverkum.
01.20 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
08.00 Dr. Phil
08.45 The Late Late Show
09.30 Síminn + Spotify
12.00 Everybody Loves Raymond
12.20 The King of Queens
12.40 How I Met Your Mother
13.05 Dr. Phil
13.50 Family Guy
14.15 The Biggest Loser
15.00 The Voice US
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 Late Late Show
19.00 America’s Funniest Home
Videos
19.20 Will and Grace
19.45 Man with a Plan
21.40 The Dictator
23.05 RoboCop
00.45 The Late Late Show
01.30 NCIS
02.15 Yellowstone
03.00 FEUD
04.00 Síminn + Spotify

07.00 Tommi og Jenni
07.25 Friends
07.45 Gilmore Girls
08.30 Brother vs. Brother
09.15 Bold and the Beautiful
09.35 Famous In Love
10.20 The Detail
11.00 Hand i hand
11.45 Landhelgisgæslan
12.10 Feðgar á ferð
12.35 Nágrannar
13.00 Life of Pi
15.10 Darkest Hour
17.15 Seinfeld
17.45 Bold and the Beautiful
18.05 Nágrannar
18.30 Fréttir Stöðvar 2 Fréttastofa Stöðvar 2 flytur fréttir í
opinni dagskrá.
18.55 Ísland í dag Skemmtilegur
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Sportpakkinn 
19.20 Veður
19.25 Föstudagskvöld með
Gumma Ben
20.15 Shallow Hal
22.05 American Animals
00.00 Skyscraper
01.40 Loving Pablo
03.40 Chloe and Theo D
 ramatísk
mynd frá 2015. Theo er inúíti frá
Norður-Ameríku sem kominn
er til New York til að hafa tal af
ráðamönnum og fá þá til að grípa
til aðgerða gegn loftslagsbreytingum sem eru þegar farnar að
hafa mikil áhrif á lífsafkomu hans
og hans fólks.

GOLFSTÖÐIN
07.50 Volunteers of America
Classic Útsending frá Volunteers
of America Classic á LPGA-mótaröðinni.
10.50 Inside the PGA Tour
Skyggnst á bak við tjöldin í PGAmótaröðinni í golfi.
11.15 Shriners Hospitals for
Children Open Útsending frá
Shriners Hospitals for Children
Open á PGA-mótaröðinni.
15.15 Golfing World S kemmtilegur þáttur sem fjallar um allt
sem við kemur golfheiminum.
16.05 PGA Highlights H
 ápunktarnir á PGA-mótunum.
17.00 Volunteers of America
Classic Bein útsending frá Volunteers of America Classic á LPGAmótaröðinni.
20.00 Shriners Hospitals for
Children Open Bein útsending frá
Shriners Hospitals for Children
Open á PGA-mótaröðinni.

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 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
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 Heimskviður
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Skyndibitinn
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Hraði
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur Söngkonan
og gítarleikarinn Lilly
Winwood
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Birtingur
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
10.30 The Muppets Take Manhattan
12.05 Snowden
14.15 20th Century Woman
16.10 The Muppets Take Manhattan
17.45 Snowden
20.00 20th Century Woman
22.00 My Friend Dahmer
23.50 The Mummy
01.40 O.G.
03.25 My Friend Dahmer

STÖÐ 3
19.10 Mom
19.35 The Big Bang Theory
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Stelpurnar
21.15 Barry
21.45 American Dad
22.10 Famous In love
22.55 Lovleg
23.25 Castle Rock
00.15 Mom
00.40 The Big Bang Theory
01.05 Tónlist

STÖÐ 2 SPORT
08.10 CSKA Moskva - Espanyol
09.50 Malmö - FC Kaupmannahöfn
11.30 Arsenal - Standard Liege
13.10 AZ Alkmaar - Manchester
United
14.50 Haukar - Þór Ak. Ú
 tsending
frá í Domino’s-deild karla.
17.00 La Liga Report Upphitunarþáttur fyrir leikina í spænsku úrvalsldeildinni.
17.30 Evrópudeildarmörkin
18.20 Þór Þ. - Stjarnan Bein útsending frá leik í Domino’s-deild
karla.
20.10 KR - Grindavík B
 ein útsending frá leik í Domino’s-deild
karla.
22.10 Domino’s körfuboltakvöld
Leikirnir í Domino’s-deildinni
gerðir upp af sérfræðingum
Stöðvar 2 Sport.
23.50 UFC Now Flottir þættir þar
sem farið er ítarlega í allt sem við
kemur UFC og blönduðum bardagalistum.
00.40 UFC Fight Night. Nelson vs
Burns

STÖÐ 2 SPORT 2
18.40 Birmingham - Middlesbrough Bein útsending frá leik í
ensku 1. deildinni.

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

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

FM 96,3 FM Suðurland FM 98,9 Bylgjan
FM 96,7 Létt Bylgjan FM 99,4 Útvarp Saga
FM 97,7 X-ið
FM 100,5 K100

FM 102,9 Lindin

A++

Orkuflokkur

383L

210L

178cm

Kælir

Frystir

Hæð

kæli- og
frystidagar
B

Orkuflokkur

70L

35dB

28 stk.

Kælir

Hljóðstyrkur

Flöskur

45.000 kr.
afsláttur

-18%

einnig til
í stálgráu

áður: 429.995
LOGIK
VÍNKÆLIR

áður: 32.995

26.995

• Eitt hitasvæði 11 – 18°C
• Glerhurð í svörtum ramma
• Stafrænt viðmót og víbringsfrír
LWC28B1T16E

A+

385L

185cm

Kælir

Hæð

Orkuflokkur

384.995

SAMSUNG
KÆLI- OG FRYSTISKÁPUR M. SNERTISKJÁ
•
•
•
•

WiFi og 3 innbyggðar myndavélar
Stór snertiskjár og uppskriftaapp
Vatns- og klakavél og ferskvörusvæði
Tvöfalt nákvæmt kælikerfi og NoFrost

EÐA 35.910 KR. Á MÁNUÐI

RS68N8941B1

A++

Orkuflokkur

M.V. 12 MÁN. LÁN Á 12.3% VÖXTUM - ALLS 430.920 KR. - ÁHK 23.03%

375L

185cm

Frystir

Hæð

A++

Orkuflokkur

-14%

275L

185cm

Frystir

Hæð

-13%

-11%

nofrost

áður: 109.995
SAMSUNG
KÆLISKÁPUR
•
•
•
•

MultiFlow blástur, LED lýsing
5 glerhillur og 2 grænmetisskúffur
Hurðar- og hitaviðvörun, tengist WIFI
Kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð
RR39M70107F RR39M7010WW

94.995

EÐA 9.166 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. LÁN Á 12.3% VÖXTUM - ALLS 109.987 KR. - ÁHK 31.10%

SAMSUNG
KÆLISKÁPUR M. VATNSHÓLFI
•
•
•
•
•

MultiFlow blástur, LED lýsing
Rakastýrð grænmetisskúffa
4 ltr vatnshólf í hurð
Hurðar- og hitaviðvörun, tengist WIFI
Kolalaus mótor með 10 ára ábyrgð
RR39M73657F

A+

Orkuflokkur

áður: 159.995

139.995
EÐA 13.315 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. LÁN Á 12.3% VÖXTUM - ALLS 159.785 KR. - ÁHK 27.62%

100L

53cm

Frystir

Breidd

30 daga skilaréttur
Þú hefur 30 daga til að prófa vöruna heima.
Ef þér líkar ekki varan getur þú skilað
henni og fengið endurgreitt.
Sjá skilmála á elko.is.

WHIRLPOOL
FRYSTIKISTA
• 41 dB
• 9 kg frystigeta á dag
26168

áður: 26.995

19.995

áður: 89.990
BEKO
FRYSTISKÁPUR
•
•
•
•

NoFrost blástur, LED lýsing
2 glerhillur og 6 frystiskúffur
Hurðar- og hitaviðvörun
þolir umhverfishitastig niður í -15°C
RFNE312L35W

79.995

EÐA 7.782 KR. Á MÁNUÐI

M.V. 12 MÁN. LÁN Á 12.3% VÖXTUM - ALLS 93.387 KR. - ÁHK 33.16%

LÍFIÐ

26
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O K K U R

Leikstjórinn Nanna Kristín og Sólveig Guðmundsdóttir sem leikur með henni í þáttunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Grátbroslegar helgar
Fyrstu tveir þættir Pabbahelga voru forsýndir fyrir fullum sal í Bíó
Paradís í vikunni en sýningar á þeim hefjast á RÚV á sunnudaginn.

M
KOMIN Í BÍÓ

ikil eftirvænting var á meðal
gesta í þéttsetnum aðalsal Bíó
Paradísar þegar
t ve i r f y r s t u
þættir Pabbahelga voru forsýndir í
samstarfi við kvikmyndahátíðina
RIFF.
Þættirnir tveir lofa góðu enda
ljúfsár og meinfyndin lýsing á annars alvarlegu málefni sem fjölmargir þekkja; framhjáhaldi, skilnaði og
öllu sem slíku fylgir.
Nanna Kristín Magnúsdóttir er
ekki aðeins handritshöfundur þáttanna og einn framleiðenda heldur
leikur hún jafnframt aðalhlutverkið
og gerir sjálfri sér sem leikkonu ekkert sérlega auðvelt fyrir en senur
hennar eru nærgöngular og oft á
tíðum örlítið óþægilegar.
Sagan á sér stað í íslenskum raunveruleika og ekki er dregin upp nein

FYRSTU ÞÆTTIRNIR
LOFA GÓÐU ENDA
MEINFYNDIN LÝSING Á ANNARS
ALVARLEGU MÁLEFNI SEM
FJÖLMARGIR ÞEKKJA, FRAMHJÁHALDI OG SKILNAÐI OG
ÖLLU ÞVÍ SEM Á EFTIR KEMUR.

glansmynd af skilnaði, aðdraganda
hans né eftirleik en kómískar hliðar ástandsins eru þó aldrei langt
undan.
Þegar Nanna fylgdi þáttunum úr
hlaði sagðist hún vilja spegla samfélagið á einhvern hátt og velta upp
spurningum. Henni tekst það svo
sannarlega og sjálfsagt geta ansi
margir tengt við söguna hvort sem
þeir hafa skilið, eru að fara að skilja
eða þekkja einhvern sem hefur
skilið. bjork@birtingur.is

Marteinn Þórsson
og Guðrún Eva
Mínervudóttir.

Við getum ekki komið í veg fyrir
að þú breytist í foreldra þína ...
En við getum tryggt að þú vitir
hvað er að frétta!
Guðríður Erna
og Daði Már.

Kolbrún, Rakel Björk og
Þórunn Erna skemmtu sér vel.

Stöðugur vöxtur á áhorfi
sjónvarpsstöðvarinnar Hringbrautar
og notendum á vefsíðunni hringbraut.is
Mikill vöxtur á hringbraut.is skv. vefmælingum í ágúst og sept. sl.
Notendur
og flettingar
á viku

300.000
250.000

Notendur

Flettingar

Trend notenda

Trend flettinga

200.000
150.000
100.000
50.000
0

Vika 30 Vika 31 Vika 32 Vika 33 Vika 37 Vika 35 Vika 36 Vika 37 Vika 38 Vika 39

Frábært áhorf samkvæmt áhorfskönnun MMR 9.-16. sept. sl.

52%

36%

horfa reglulega á Hringbraut
í hverri viku.

horfa reglulega á Hringbraut
í hverri viku.

landsmanna
50 ára og eldri

landsmanna
30 ára og eldri

89% þjóðarinnar hefur hlutlaust til mjög jákvætt viðhorf til sjónvarpsstöðvarinnar Hringbrautar
sem gerir Hringbraut að einkar hentugum stað fyrir auglýsinguna þína.

99,4%
Útsendingar ná nú til

FRÉTTIR, FÓLK & MENNING á Hringbraut

heimila landsins

28

339kr.

L Í F I Ð ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

4. OKTÓBER 2019

FÖSTUDAGUR

SÚRDEIGS PIZZA DEIG
HÁGÆÐA DEIG
FERSKT OG FLOTT
220g

ALLT Í FÖSTUDAGS PIZZUNA!!!
Dóri DNA segir Ben Boorman félaga sinn hafa viljað halda skemmtilegan og öðruvísi viðburð áþekkan þeim sem
eru algengir í austurhluta London, en Ben er alinn upp í austurhluta Lundúnaborgar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fuglinn tekur flugið

219kr.
REMA 1000
PIZZASÓSA
LÍFRÆN
280g

159kr.
REMA 1000
PIZZASÓSA
280g

ÞÚ FINNUR SUPER1 Á TVEIMUR STÖÐUM

HALLVEIGARSTÍG 1

SMIÐJUVEGI 2

OPIÐ 10:00 - 22:00 ALLA DAGA

MJÖG GOTT - MJÖG GOTT - MJÖG GOTT VERÐ

Á sunnudaginn
verður boðið upp
á skemmtilega og
öðruvísi matarupplifun í miðbænum.
Dóri DNA stendur
fyrir viðburðinum
ásamt Ben Boorman
og aðstandendum
vínstúkunnar
Tíu sopar.

Á

sunnudaginn tekur
Fuglinn flugið,“ segir
Dóri DNA um Fugl,
viðburð sem hann og
Ben Boorman félagi
hans standa fyrir. Um
er að ræða einstaka matarupplifun
sem fer fram næsta sunnudag í vínstúkunni Tíu sopar við Laugaveg.
„Ben sem sér um þetta með mér
kemur úr töluvert skemmtilegri
menningarheimi en við erum vön
hérna í Reykjavík, en hann er frá
austurhluta London. Þar er alltaf
eitthvað skemmtilegt í gangi og úr
því að það er ekki eins hér þá fer
hann bara í að búa það til.“

Elskar steiktan kjúkling
Til stendur að bjóða upp á djúpsteiktan kjúkling.
„Svo er það líka hið augljósasta
mál að það er ekki KFC í miðbænum.
Á sunnudögum eru nánast hópferðir
af fólki að fara á KFC. Þannig að við
ákváðum að tjalda með vinum
okkar á vínstúkunni, alla vega til
einnar nætur, og koma með KFC
til fólksins. Þeir á vínstúkunni eru
meistarakokkar.“
Kjúklingurinn er svo paraður við

svokölluð orange náttúruvín.
„Þetta eru hvítvín sem eru gerð á
ákveðinn máta. Þau eru dekkri og
karaktermeiri en venjan er í hvítvíni. Ég held að þetta verði alveg
ótrúlega gaman.“
Dóri hefur áður verið með svokallaðan pop-up veitingastað þar
sem hann seldi einnig kjúkling, út
um glugga á íbúðinni heima hjá sér.
„Ég bara elska djúpsteiktan kjúkling. Eins og sést á mér,“ segir Dóri
hlæjandi.

Láta kokkana um að elda
Á morgun verður boðið upp á bita en
líka samloku.
„Við verðum svo með aðeins meira
sælkærameðlæti en gengur kannski
og gerist með djúpsteiktum kjúklingi.“
Í þetta skipti munu þeir ekki
reyna að endurgera hina heimsþekktu brúnu sósu sem KFC
býður upp á.
„Uppskriftin er ekki tilbúin, en síðar er planið
að vera með svokallaða
„comeback“-sósu ættaða
frá miðríkjum Bandaríkjanna,“ segir Dóri.
Raggi og Óli hjá vínstúkunni sjá alfarið um
eldamennskuna á sunnudaginn.
„Við fáum ekki að
snerta þetta. Fólk þarf
ekki að óttast það að við
séum að elda þetta, en við
ætlum samt að reyna að
læra af þeim í leiðinni. Það
mætti segja að þeir séu heilinn
og við Ben séum vængir þessa
viðburðar.“
Kolféll fyrir náttúruvínum
Dóri segir líkur benda til þess
að viðburðurinn verði endurtekinn gangi vel um helgina.
„Hver veit, kannski flýgur
Fuglinn út á land eða bara í
Hafnarfjörð, við vitum það
ekki. Þannig að það er um að
gera fyrir aðdáendur djúp-

ÞETTA ERU HVÍTVÍN
SEM ERU GERÐ Á
ÁKVEÐINN MÁTA. ÞAU ERU
DEKKRI OG KARAKTERMEIRI EN
VENJAN ER Í HVÍTVÍNI.

steikts kjúklings í miðbænum að
mæta vilji þeir halda Fuglinum á
flugi.“
En hvaðan kom þessi áhugi hans á
náttúruvínum?
„Ég er náttúrulega að flytja þau
inn í gegnum fyrirtækið mitt Berjamó. Þetta eru lífrænt ræktuð
vín gerð upp á gamla mátann
með engum aukaefnum. Mér
sjálfum finnst þau léttari og
skemmtilegri. Ég kynntist
þeim fyrst í París með
eiginkonunni minni og
við höfum eiginlega
verið full síðan.“
Nú seinna í október kemur út fyrsta
skáldsaga Dóra sem
hefur hlotið nafnið
Kokkáll.
„Þetta er ævintýri úr síðkap
ít a l i sma nu m .
Svo er Atómstöðin, ef t ir
mig og aðra mér
tengda, frumsýnd
í Þjóðleikhúsinu.
Ég skrifaði leikgerðina.“
Viðburðurinn
hefst klukkan 17.00 á
sunnudaginn í vínstúkunni Tíu sopum
við Laugaveg 27.
steingerdur@
frettbladid.is

Dóri DNA segir
KFC vanta í
miðbæinn.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Svava O’Brien svava@frettabladid.is,
Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann
Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir
elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is
ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

TRUE BORÐSTOFUBORÐ
Gráolíuborin eik, svartir fætur. L160xB95 cm.
Framlenging seld sér. 129.900 kr.

97.425

©ILVA áskilur sér rétt að leiðretta augljósar villur.

nú

HYPE BEKKUR
Gráolíuborin eik, svartir fætur.
L 160 cm. 59.900 kr.

HYPE BORÐSTOFUSTÓLL
Brúnt textílleður, fætur
svartlakkað stál. 28.900 kr.

nú

nú

44.925

11

21.675

- VIÐ ERUM 11 ÁRA -

ára

AFMÆLISTILBOÐ
HELGINA 4. - 7. OKTÓBER

25% AF ÖLLUM VÖRUM

*

*Gildir ekki um vörur á áður niðursettu verði - Gildir á meðan birgðir endast - 20% afsláttur af öllum sérpöntunum

-AFMÆLISLEIKURGefum eina gjöf á dag
4.-14. október

AFMÆLISKAKA
í boði ILVA
föstudag - sunnudags

facebook/ilvaisland

ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is - ilva@ilva.is
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30

-FRÍ HEIMSENDINGá höfuðborgarsvæðinu
ef verslað er fyrir
59.000 kr. eða meira
dagana 4.-7. október

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

Íslenskt

NÝ UPPSKERA

Grísakjöt

Beint frá Ameríku

598 kr./kg

795 kr./kg

SG Grísabógur
Ferskur, af nýslátruðu

Vínber Rauð
Ný uppskera frá Ameríku

2l

2l
ALLTAF

NÝBAKAÐ

Nýtt í Bónus!

98 kr./500 ml

UpGrade Íþróttadrykkur
500 ml, 4 teg.

Jólailmur

198 kr./2 l

198 kr./2 l

Coca-Cola Light
2 lítrar

Fanta Orange
2 lítrar

500g

198 kr./stk.

998 kr./stk.

Bónus Tebolla
Nýbökuð

Gott í kaffið

Ilmkerti 3ja þráða
368 g, 5 teg.

Auðvelt að flóa

1l

750ml

398 kr./500 g
Weetos Morgunkorn
500 g

259 kr./1 l
Yosa Hafradrykkur Rich
Barista, 1 l

Aðeins

598 kr./750 ml
ES Jómfrúar Ólífuolía
750 ml

Verð gildir til og með 6. október eða meðan birgðir endast.

598 kr./1 l
ES Ólífuolía
1 lítri

Íslenskt
Ungnautakjöt

4.595 kr./kg

4.595 kr./kg

ÍN Ungnauta Ribeye
Ferskt og fullmeyrnað

ÍN Ungnauta Fillet
Ferskt og fullmeyrnað

2.598 kr./kg
ÍN Ungnautsnitsel
ÍN Ungnautgúllas
Ferskt

3.998 kr./kg 959
kr./kg
KS Lambafille
Frosið, 2019 slátrun

KS Lambabógur
Heill, frosinn, 2019 slátrun

Íslenskt
Lambakjöt

279 kr./kg
KF Lambalifur og -hjörtu
Af nýslátruðu

198 kr./kg
KF Lambanýru
Af nýslátruðu

798 kr./kg
KS Súpukjöt
Frosið, 2019 slátrun

EKKERT

BRUDL

Opnunartími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi og Skeifunni: Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

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

mest lesna dagblað landsins.

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

Auglýsingadeild 550 5050 auglysingar@frettabladid.is

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

Prentun Torg. ehf

BAKÞANK AR
Ingunnar Láru
Kristjánsdóttur

Falstrú

E

fasemdamaðurinn Ebbi
gengur hröðum skrefum eftir
Aðalstræti og rykið þyrlast
upp í loftið kringum hann.
Konur með innkaupapoka horfa
á eftir fallega manninum með
fína hattinn. Þær hugsa: „En hve
myndarlegur sá maður er, sem er
með áfangastað í huga.“
Fyrir neðan skilti Fjallkonunnar,
tímarits dagsins í dag og dagsins á
morgun, situr heldri maður með
olíulukt í fanginu. Það er Skúli
úrsmiður sem reynir að selja
mönnum og börnum svokölluð
rafmagnsúr og bjöllur. Hvílík della,
hugsar efasemdamaðurinn.
Ebbi hefur engan tíma að missa
og ber enga kveðju með sér, nei,
hann gengur beinustu leið að
dyrum, skellir á eftir sér, skellir
niður hattinum á borðið og æpir á
ritstjórann: „Ég er æpandi reiður og
vil fá að tjá mig!“
„Já,“ svarar ritstjórinn og tæmir
pípuna sína í tóbakstunnuna. „Um
hvað snýst málið?“
„Eyðslusemi og falstrú borgarbúa,“ hnussar Ebbi.
„Hvers kyns eyðslusemi og
falstrú fær þig til að skella hér
hurðum, móður og másandi?“ spyr
ritstjórinn og fyllir á pípuna.
„Eyðslusemin að lýsa upp stofur,
anddyri og eldhús tífalt meira en
vani hefur verið. Ljós! Ofbirta
slík að ómögulegt er að lesa og
skrifa. Jafnvel konur eru farnar að
lýsa eldhús sín meira en danssalir
forðum voru lýstir! Ég vil borða
heima hjá mér en ekki í Breiðfjörðsleikhúsi!“
„Iss!“ svarar ritstjórinn. „Veistu
ekki að framtíðin spillir ei?“
„O, jú víst,“ hugsar efasemdamaðurinn og kveður skrifstofu
Fjallkonunnar.
Efasemdamaðurinn veit vel að
framtíðin mun spilla fyrir öllum og
hvers vegna er henni hampað?
Hvað hefur framtíðin gert fyrir
hann!
Ekkert!

VERÖLD HVÍLDAR
BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

Dý nu r | S ti llan leg rúm | Rúmföt | Sæn g ur & k oddar | Hästen s | Sv ef ns ó f ar | H ægindas tó l ar | Mjúkv ö r ur

Í tilefni 25 ára afmælis Betra Baks mun
Bergur Konráðsson, kírópraktor og einn
eiganda Kírópraktorstöðvarinnar, leiðbeina
viðskiptavinum okkar um svefn og val á
hentugu rúmi og koddum. Hann verður til
skrafs og ráðagerða í verslun okkar í Faxafeni
á morgun, laugardag, frá kl. 13 til 15.

Kíktu við, skoðaðu afmælistilboðin
og nýttu þér góð ráð sérfræðings!

BERGUR
KONRÁÐSSON

BETRA BAK HEFUR LAGT GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI Í

Verð áður:

1.990

990
KR/KG

S E R TA
R OYA L I T Y

LÍFIÐ ER

GOTTERÍ

25%
ÖLL SÆNGURFÖT

25%

A F M Æ L I S A F S L ÁT T U R
GILDIR TIL 12. OKTÓBER

25%

50%

AFSLÁTTUR

A F M Æ L I S A F S L ÁT T U R
GILDIR TIL 12. OKTÓBER

SAHAR A M AGNUM

Aukahlutur á
mynd: Höfuðgafl.

A F M Æ L I S A F S L ÁT T U R
GILDIR TIL 12. OKTÓBER

Svefnsófi sem er fáanlegur í tveimur gráum
tónum af slitsterku áklæði. Vönduð 18 cm

V E R Ð DÆ M I – 2 5% A F S L ÁT T U R

C A LV I N K L E I N R Ú M F Ö T

Verð áður:

1.990

990

rúmföt. Koddaver + sængurver.

dýna, comfort-botn og fætur

213.540 kr.

V E R Ð DÆ M I :

19.350 kr. A F M Æ L I S T I L B O Ð

A FM Æ LI S TI LB O Ð

Fullt verð: 25.800 kr.

Fullt verð: 284.720 kr.

KR/KG

FA XA F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DA LS B R AU T 1
Akureyri
588 1100

þykk heilsudýna í stærðinni 140 x 200 cm.

Þú finnur ekki mýkri eða þægilegri

Serta Royality heilsurúm, 160 x 200 cm

S KE IÐ I 1
Ísafirði
456 4566

A F GR E IÐ S LU T ÍM I
Mán.–fös. 10–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

202.425 kr.

A FM Æ LI S TI LB O Ð

Fullt verð: 269.900 kr.

