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Síminn hefur sótt um tilrauna-
leyfi til reksturs á 4G-háhraða-
gagnaflutningsneti til Póst- og 
fjarskiptastofnunar. Áformað er 
að hefja prófanir á netinu í febrúar 
á næsta ári í samstarfi við sænska 
tæknifyrirtækið Ericsson. 

Í lok maí sótti Nova fyrst fjar-
skiptafyrirtækja hér um leyfi til 
prófana á 4G-netinu í samstarfi við 
Huawei Technologies.  

Síminn sækir um leyfið fyrir tvö 
tíðnibönd, annars vegar 800 mega-
hertz (Mhz) og hins vegar 2.600 
Mhz. Sævar Freyr Þráinsson, 
forstjóri Símans, segir ástæðuna 
fyrir því að sótt er um tvö tíðni-
bönd þá að hann telji að 800 MHz 
henti jafnvel betur íslenskum að-
stæðum og að samband náist yfir 
stærra svæði.  - jab

Síminn 
skoðar 4G

SÆVAR FREYR Forstjóri Símans segir 
mikilvægt að kanna hvaða tíðnisvið fyrir 
gagnaflutningsnet henti best hér á landi.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

FRAMLEIÐA ÞARF MEIRI MAT
Sameinuðu þjóðirnar segja nauð-
synlegt að auka mjög matvæla-
framleiðslu í heiminum, jafnvel 
þurfi hún að tvöfaldast á næstu 
þremur áratugum vegna mann-
fjölgunar upp í níu milljónir. Mat-
vælaframleiðslan þarf auk þess 
að verða „grænni“ eða umhverfis-
vænni.

LAGARDE RÁÐIN
Christine Lagarde, nýr yfir maður 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, fær 
53 milljónir króna í árslaun auk 
nærri tíu milljóna í dagpeninga, 
eða samtals ríflega fimm millj-
ónir á mánuði – eftir að skattar 
hafa verið dregnir frá. Í viðbót 
við þetta getur hún fengið endur-
greiddan útlagðan kostnað ef 
hann tengist beint starfinu. Sjóð-
urinn birti í gær ráðningarsamn-
ing hennar, sem er til fimm ára.

FLUGFÉLÖG Í MÁL
Mál bandarískra flugfélaga gegn 
Evrópusambandinu hefur verið 
tekið til meðferðar hjá Evrópu-
dómstólnum. Flugfélögin segja 
kröfur ESB um hámarks útblástur 
gróðurhúsalofttegunda brjóta 
gegn alþjóðalögum. 

Vistvæna
prentsmiðjan!

Þjónusta Veitingahús VerslunÍþrótta- og félagasamtök Ríki- og sveitarfélögFerðaþjónusta

Miklir möguleikar í 
vetrarferðamennsku.

Greinaröð um nýsköpun

Að selja 
hugmyndir

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Ekkert fyrirtæki hefur verið skráð á hlutabréfa-
markað hér í rúm þrjú ár, eða frá skráningu Skipta, 
móðurfélagsins Símans á vordögum 2008. Staðan er 
hvergi  jafn slæm á hinum Norðurlöndunum nema 
í Finnlandi. Þar hefur ekkert nýtt fyrirtæki litið 
dagsins ljós á aðallista hlutabréfamarkaðs 
í þrjú ár. 

Væntingar voru uppi um að fyrsta fyrir-
tækið liti dagsins ljós í Kauphöllinni um 
mánaðamótin. Af því varð ekki. Búist er 
við að Arion Banki og Landsbankinn setji 
Haga og fjárfestingarfélagið Horn á mark-
að í haust. Þá stóð Kauphöllin nýverið fyrir 
fræðslufundi, um þýðingu þess að vera skráð 
félag, fyrir fimmtíu forsvarsmenn rúmlega 
tuttugu fyrirtækja. Búist er við að það skili sér í hol-
skeflu skráninga í haust.

Páll Harðarson, forstjóri Kauphallarinnar, segir 
hlutina geta gengið hraðar fyrir sig. Ástæðan liggi 
að hluta til hjá bönkunum sem haldi í fyrirtæki sem 
þeir eigi að hluta eða öllu leyti lengur en þurfa þykir. 

„Við tökum heilshugar undir það sem hefur komið 
fram hjá Samkeppniseftirlitinu um að það eru kerfis-
lægir hvatar hjá bönkunum sem toga í ranga átt og 
tefja fyrir endurskipulagningu fyrirtækja og endur-
reisn atvinnulífsins. Við tökum einnig undir með-
mæli OECD sem hefur mælt með því að eiginfjár-

krafa bankanna miðaðist við upprunalegt virði lána 
frekar en niðurfært virði þeirra. Það myndi skapa 
hvata til að klára endurskipulagninguna og koma 
þessum eignum úr bókum bankanna,“ segir hann 
og bendir á að á meðan gjaldeyrishöft eru í gildi sé 
fátt sem ýti við bönkunum. 

Viðmælendur Fréttablaðsins taka undir gagn-
rýni Páls að hluta. Nokkrir þeirra sem blaðið hefur 

rætt við benda jafnframt á að skráning á 
hlutabréfamarkað henti stærri fyrirtækjum 
betur en smærri. Allt umstang og umsýsla 
við skráningu sé kostnaðarsamt auk þess 
sem kostnaður hér sé hár miðað við aðrar 
kauphallir á Norðurlöndunum.  

„Það hentar ekki öllum fyrirtækjum að 
vera skráð í Kauphöll,“ segir frumkvöðull-
inn Frosti Sigurjónsson. Hann hefur ásamt 
Erni Þórðarsyni lagt grunninn að vettvangi 

fyrir eigendur og hluthafa óskráðra sprotafyrir-
tækja til að kynna fyrirtæki sín sem fjárfestingar-
kost. Viðræður hafa átt sér stað við banka, fjármála-
fyrirtæki og miðlara sem hafa tekið vel í hugmynd-
ina. 

Vettvangurinn keppir ekki við Kauphöllina held-
ur er hann hugsaður til að tengja saman fyrirtæki, 
miðlara og fjárfesta, að sögn Frosta. „Það er til fullt 
af fyrirtækjum sem eru góðir fjárfestingarkostir 
ef einhver vissi af þeim,” segir hann og bendir á að 
vettvangurinn geti nýst þeim fyrirtækjum vel sem 
síðar meir vilji fara á hlutabréfamarkað. 

Mörg fyrirtæki líkleg 
á markaðinn í haust
Væntingar um skráningar fyrirtækja á hlutabréfamarkað hafa 
ekki gengið eftir. Endurskipulagning er sögð ganga hægt. Nýr 
vettvangur fyrir sprotafyrirtæki í leit að fjármagni er í mótun.

PÁLL HARÐARSON 

Klausturbleikja

Bíða eftir lífrænni 
vottun á bleikju.
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Kjaradeilur sextán stéttar-
félaga og viðsemjenda þeirra 
hafa endað í hnút og liggja nú til 
meðferðar á á borði Ríkissátta-
semjara. 

Samningar Verkalýðsfélags 
Akraness hafa legið þar lengst, 
frá því í febrúar á þessu ári. Síð-
asta óleysta málið til að lenda á 
borðinu er frá Læknafélagi Ís-
lands en þangað barst það á 
föstudag. 

Samtals hafa fimmtíu mál 
komið til Ríkissáttasemjara frá 
áramótum og hafa 34 samningar 
verið undirritaðir síðan þá. 

Ekki er til yfirlit yfir alla þá 
kjarasamninga sem enn á eftir 
að undirrita. Þeir sem enn eiga 
eftir að semja sín á milli eru 
hið opinbera og hlutafélög þess, 
Samband íslenskra sveitar félaga, 

Reykjavíkur borg, Samtök fyrir-
tækja í heilbrigðisþjónustu, 
Rarik, Orkuveitu Reykjavíkur 
og Faxaflóahafnir.  - jab

Sextán kjaradeilur 
til Ríkissáttasemjara

VÖFFLUKAFFI Lengi hefur tíðkast að 
bjóða upp á vöfflukaffi við undirritun 
kjarasamninga. Alþýðusamband Íslands 
og Samtök atvinnulífsins náðu saman í 
maí. Fjöldi kjarasamninga liggur enn án 
undirritunar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI 

„Þetta er mjög skemmtilegt tæki-
færi. Ég lít samt ekki á þetta sem 
aðalatriði en tel mikilvægt að 
visst jafnvægi náist í kynjahlut-
föllum í fyrirtækjum, enda hefur 
það sýnt sig að þeim fyrirtækj-
um sem það gera vegnar yfirleitt 
betur,“ segir Elsa M. Ágústsdóttir.

Hún var ráðin framkvæmda-
stjóri smásölusviðs hjá Nýherja 
í apríl og er fyrsta konan til að 
gegna stöðu framkvæmdastjóra 
hjá fyrirtækinu frá stofnun þess 
fyrir nítján árum. 

Á hennar könnu er rekstur 
verslana Nýherja, netverslunar, 

heildsölu til fyrirtækja auk sölu á 
prentlausnum til fyrirtækja.

Elsa, sem er 39 ára viðskipta-

fræðingur frá háskólanum á 
Bifröst, hóf störf hjá Nýherja 
árið 2006 og hefur bæði verið 
markaðsstjóri fyrirtækisins 
og rekstrar stjóri Sense, eins af 
dóttur félögum Nýherja.  

Elsa bendir á að konum hafi 
fjölgað hjá Nýherja í seinni tíða 
eins og þróunin hefur verið í 
tæknigeiranum. Fyrr á þessu ári 
voru Hildur Dungal lögfræðing-
ur skipuð í aðalstjórn Nýherja, og 
Marta Kristín Lárusdóttir, lekt-
or við HR, skipuð í varastjórn. 
Þær eru fyrstu konurnar til setu 
í stjórninni.  - jab

Fyrsta konan í karlafansi Nýherja

FRAMKVÆMDASTJÓRINN Elsu M. 
Ágústsdóttur finnst jákvætt að hafa bæði 
kynin í lykilstöðum hjá fyrirtækjum.
 FRÉTTABLAÐIÐ/HAG

Jón Aðalsteinn Bergsveinsson
skrifar

Rafmagnsreikningur íslenskra heimila gæti orðið 
sambærilegur við það sem þekkist í Evrópu gangi 
áætlanir Landsvirkjunar um lagningu sæstrengs 
héðan og til meginlands álfunnar eftir á næstu árum. 

Þetta kemur fram í skýrslu GAMMA um efna-
hagsleg áhrif af rekstri og arðsemi Landsvirkjun-
ar til ársins 2035. Lagning sæstrengs helst í hend-
ur við framtíðarsýn Landsvirkjunar sem byggir á 
tvöföldun raforkuframleiðslu fram til 2025 og virkj-
anaframkvæmdum af ýmsum toga sem gæti skilað 
þjóðarbúinu tugmilljörðum króna í arð á ári.

„Sæstrengur er ekki á dagskrá hjá okkur í dag. Við 
þurfum tvö til þrjú ár í viðbót í greiningarvinnu. En 
við sjáum hann sem mjög áhugaverðan kost sem við 
erum að kynna okkur,“ segir Hörður Arnarson, for-
stjóri Landsvirkjunar. Hann kynnti skýrsluna í síð-
ustu viku ásamt fulltrúum GAMMA.

Landsvirkjun hóf í fyrra að gera mat á arðsemi 
sæstrengs á milli Íslands og meginlandsins og stend-
ur sú vinna enn yfir. 

Hörður bendir á að eftir því sem raforkuverð 
hækki hér þá dragi úr arðsemi sæstrengs. Á móti 
komi orkuöryggi og bætt nýting á dreifikerfinu. Það 
sé helsta ástæða þess að verið sé að tengja saman 
nær öll raforkukerfi heimsins. 

Með sæstreng væri jafnt hægt að flytja umfram-
orku héðan og aftur hingað ef nauðsyn krefði.  

Í skýrslu GAMMA kemur fram að um leið og ís-
lenska raforkukerfið tengist því evrópska þá muni 
verðbilið á milli þessara svæða líklega minnka og 
meðalverð Landsvirkjunar hækka. Bæði muni verð 
fyrir þá raforku sem seld er úr landi hækka auk þess 
sem orkusala innanlands muni verða fyrir töluverð-
um áhrifum þar sem samningastaða Landsvirkjun-
ar gagnvart orkukaupendum muni batna verulega. 
Þótt þetta eigi öðru fremur við um orkusölu til stórra 

viðskiptavina Landsvirkjunar sem eru með stöðuga 
orkunotkun, þá geti það snert heimilin í landinu.  

Hnýtt er við að hærra raforkuverð fyrir heimili 
landsins kunni ekki að vera að öllu leyti slæm þróun 
ef fundnar verði leiðir til þess að nýta arðinn af orku-
sölunni til að bæta landsmönnum upp kaupmáttar-
rýrnunina. Þá er tekið fram að hærra raforkuverð 
til almennings ætti óhjákvæmilega að kalla á hag-
kvæmari, skynsamlegri og skilvirkari notkun raf-
magns í samræmi við kostnað. 

Skýrsluhöfundar taka fram að stjórnvöld hafi 
ákvörðunarvald um áhrif raforkuverðs á heimilin 
enda kunni svo að fara að hið opinbera eignist sæ-
strenginn þegar fram líði stundir.

FORSTJÓRI MEÐ FRAMTÍÐARSÝN Gangi áætlanir Landsvirkjunar 
eftir gæti breytt áhersla í rekstri skilað tugmilljörðum í þjóðarbúið.   
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Sæstrengur gæti haft 
áhrif á útgjöld heimila
Landsvirkjun áformar að tvöfalda raforkuframleiðslu á næstu 
fimmtán árum. Líklega hagkvæmt að selja umframorku um 
sæstreng. Niðurstaða fæst eftir þrjú ár, segir forstjórinn.

Heimsæktu ráðgjafa Eignastýringar í Austurstræti 11, hringdu í 410 4040 
eða sendu okkur póst á fjarmalaradgjof@landsbankinn.is.

Velkomin í Eignastýringu 
Landsbankans

Eignastýring Landsbankans er sérhæfð fjármálaþjónusta 

og njóta sérfræðiráðgjafar á öllum sviðum bankaþjónustu.

landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn Sigurður B. Stefánsson Eyrún Anna Einarsdóttir

B A N K A B Ó K I N

Samanburður á 
vaxtatöflum bankanna

*Miðað er við 250.000 króna innlegg og sem skemmsta bindingu. A Bundinn í tíu daga. B Bundinn í sjö 
daga. C Úttektargjald hjá gjaldkera 0,25%

Athugið að ekki er tekið tillit til árgjalds, sem getur fylgt yfirdráttarreikningum.

Hæstu  Yfirdráttarvextir Yfirdráttarlán
innlánsvextir eru hæstir fyrirtækja

Markaðsreikningur 
1,25%A 

11,25% 11,20%

Vaxtaþrep 
1,90% 

11,20% 11,20%

Vaxtareikningur 
1,15%B 

11,20% 11,20%

MP Sparnaður  9,40 til
1,95% 

11,05% 11,05%

PM-reikningur  11,10 til
2,00% A  11,20% 11,20%

Netreikningur 
1,90% C 

11,25% 11,25%

Sparnaðarreikningur 
2,00% 

10,45% Ekki í boði.

Þýski bjórinn Löwenbräu varð fáanlegur á ný 
í verslunum ÁTVR á föstudag í síðustu viku. 

Bjórinn var á meðal þeirra fyrstu sem fáanleg-
ur var hér þegar sala bjórs hófst 1. mars árið 
1989. Síðan þá hefur hann bæði komið og farið. 

Bjórinn sem fékkst í Ríkinu á sínum tíma 
var framleiddur hjá Sanitas hér á landi og naut 
mikilla vinsælda enda með þeim ódýrari. Sá 
sem nú hefur numið land er fluttur inn frá 
Þýskalandi. 

Ágúst Héðinsson, markaðsstjóri heildsölunn-
ar Haugen-Gruppen, sem tryggt hefur sér um-
boðið fyrir bjórinn segir að nú verði leikurinn 
endurtekinn, fyrirtækið hafi dregið úr álagn-
ingu og verð bjórsins lægra en keppinautanna. 
 - jab

Sá gamli snýr aftur



Þekkt kennileiti á besta stað

  Skrifstofuhúsnæði á 4. og 6. hæð (240 m², 410 m²)

  6. hæðin er ný standsett – eikarinnréttingar og ljóst steinteppi

  4. hæðin er einnig ný standsett – glerskilrúm og dúkur á gólfi 

  Bjart húsnæði með góðu útsýni, laust til notkunar

Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

www.reitir.is

Nánari upplýsingar veitir        
Halldór Jensson
840 2100
halldor@reitir.is

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis 
á Íslandi. Reitir hafa yfi r að ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 
130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið. 

  Mjög vandaðar skrifstofur í virðulegu hverfi í miðbænum

  Húsnæðið skiptist í skrifstofur, opin vinnurými og fundarherbergi

  Tvær byggingar 227 m² og 270 m²

  Tengdar saman með 41,2 m² móttöku og kaffi aðstöðu

  Sérmerkt bílastæði fylgja húsinu, laust til notkunar

TIL LEIGU

TIL LEIGU

Lágmúli 9
108 Reykjavík

Túngata 6
101 Reykjavík
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erðaþjónusta á Íslandi hefur vaxið 
hratt síðastliðinn áratug og orðið 
ein af grunnstoðum íslensks efna-
hagslífs. Geirinn glímir hins vegar 
við það vandamál að vera afar árs-

tíðabundinn, en rúmur helmingur allra 
ferðamanna kemur hingað á sumrin. Til 
að hægt sé að taka á móti mikið fleiri ferða-
mönnum á háannatímabilinu þarf talsverða 
fjárfestingu í innviðum ferðaþjónustunn-
ar. Fjölgun vetrarferðamanna krefst hins 
vegar mun minni uppbyggingar. Nýta má 
mannvirki og mannskap betur og þann-
ig auka arðsemi greinarinnar. Í því sam-
hengi hefur verið bent á reynslu Finna, sem 
hafa gert mikið út á vetrarferðamennsku 
með góðum árangri. Starfsfólk í greininni 
er þess fullvisst að með átaki megi fjölga 
verulega vetrarferðamönnum. Merkjanleg 
fjölgun þeirra hefði án efa mikil jákvæð 
áhrif á þjóðarbúið auk þess að skapa fjölda 
starfa. Fréttablaðið kannaði hvað þarf að 
gerast til að þetta geti orðið að veruleika.

FERÐAMENN SÆKJA Í NÁTTÚRUNA
Fjöldi ferðamanna á Íslandi hefur vaxið 
mikið síðastliðinn áratug. Á árinu 2003 
komu um Leifsstöð rétt rúmlega 300 þús-
und ferðamenn. Fari hins vegar fram sem 
horfir verða þeir um 550 þúsund á þessu 
ári.

Langstærstu mánuðirnir í ferðaþjónust-
unni á Íslandi eru júlí og ágúst. Þar á eftir 
koma júní og svo september. Um 60 pró-
sent allra ferðamanna sem koma hingað 
til lands koma á þessu fjögurra mánaða 
tímabili.

„Ef okkur tækist að fjölga verulega 
vetrar ferðamönnum hefði það náttúrulega 
gríðarlega þýðingu fyrir ferða þjónustuna. 
Sú fjárfesting sem liggur að baki innviðun-
um er mikil en nýtingin er afskaplega stutt-
an tíma ársins. Arðsemi ferðaþjónustunn-
ar verður því lítil,“ segir Friðrik Pálsson, 
framkvæmdastjóri Hótel Rangár og stjórn-
arformaður Íslandsstofu. Friðrik bendir 
einnig á að það hve árstíðabundin ferða-
þjónustan er valdi því að þjónustustigið 
verði aldrei jafn gott og ella. Ferðaþjón-
ustan á sumrin sé að stórum hluta mönn-
uð með sumarstarfsmönnum og sé því oft 
á tíðum of laus í reipum.

Í sama streng tekur Hildur Ómars dóttir, 
markaðsstjóri Icelandair Hotels. „Þetta 
hefði auðvitað gríðarlega mikla þýðingu. 
Tekjur af ferðaþjónustu eru stór hluti gjald-
eyristekna þjóðarbúsins og þar af ertu með 
háönn sem er ekki nema rétt um tveir mán-
uðir á ári. Ef við gætum aukið hlut vetrar-
ferðaþjónustu, þó ekki nema þannig að hún 
væri 50 prósent af sumrinu, þá hefði það 
mjög mikil áhrif á íslenskt efnahagslíf, 
svo ekki sé talað um atvinnuleysið,“ segir 
Hildur.

Það sem helst virðist laða erlenda ferða-
menn til Íslands er náttúra landsins, en það 
kemur sennilega fáum á óvart. Það gildir 
jafnt um sumar- og vetrarferðamenn. Sú 
afþreying sem stendur ferðamönnum til 
boða á veturna þykir standa fyrir sínu þótt 
nauðsynlegt sé að auka úrvalið og markaðs-
setja það betur erlendis. Vetrar ferðamenn 

Gríðarleg tækifæri í 
vetrarferðamennsku

VETRARFERÐAMENNSKA Hægt er að njóta náttúrufegurðar Íslands hvort sem er að sumri eða að vetri til. Mikil tækifæri eru talin vera til staðar til að auka fjölda 
vetrarferðamanna.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Mikill árangur í sveiflujöfnun hefur orðið, til dæmis frá Bret-
landi en Bretar hafa komið mikið hingað í helgarferðir yfir 
vetur inn og líka í norðurljósaskoðun. Það sama gildir um ferða-
menn frá Japan og Kína. Við þyrftum að ná sama árangri víðar, 
til dæmis í Þýskalandi sem er mjög mikilvægur markaður,“ 
segir Ársæll Harðarson, svæðisstjóri á markaðssviði Icelandair.

Á R S Æ L L  H A R Ð A R S O N ,  S V Æ Ð I S S T J Ó R I

„Utan háannar þarftu að skilgreina betur hvað er hér í boði. Þú 
auglýsir ekki bara íslensku náttúruna almennt heldur er æski-
legt  að skilgreina einhvers konar upplifun. Þess vegna höfum 
við til að mynda litið til heilsuferðaþjónustu þar sem lögð er 
áhersla á vatnið og afslöppun. Þá hafa norðurljósaferðir gefið 
góða raun,“ segir Ólöf Ýrr Atladóttir, ferðamálastjóri.

Ó L Ö F  Ý R R  A T L A D Ó T T I R ,  F E R Ð A M Á L A S T J Ó R I

Miklir möguleikar eru taldir vera á því að fjölga vetrarferðamönnum á Íslandi. Þannig sé hægt að nýta 
innviði ferðaþjónustunnar betur og auka arðsemi í greininni. Miklir peningar og fjöldi starfa gætu fylgt 
í kjöfar öflugs markaðsátaks og frekari uppbyggingar.
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dvelja hér yfirleitt skemur en þeir sem koma 
að sumri og eru oft í leit að sérhæfðari afþrey-
ingu. Því er ekki talið nóg að auglýsa áfanga-
staðinn einan og sér heldur þurfi viðburði og 
afþreyingu að auki.

„Við bjóðum upp á mjög breiða línu afþrey-
ingar og ferða. Við erum mikið í hellaferðum 
og norðurljósaferðum og svo leitum við uppi 
heitar baðlaugar. Þá erum við með jeppaferðir 
upp á hálendið og vélsleðaferðir,“ segir Björn 
Hróarsson, framkvæmdastjóri Extreme Ice-
land, um afþreyingu fyrir vetrarferðamenn og 
bætir við: „Við verðum vör við mikinn áhuga. 
Það eru alltaf nokkur hundruð manns á landinu 
á veturna og þegar mest lætur jafnvel einhver 
þúsund. Þetta er vissulega þungur róður en 
þeir sem hér eru sýna okkar þjónustu mikinn 
áhuga. Flestallir eru gríðarlega ánægðir með 
það sem við höfum upp á að bjóða. Það vant-
ar ekki, þeir eru bara ekki nægilega margir.“

ÝMIS TÆKIFÆRI TIL STAÐAR
Meðal sóknarfæra sem bent hefur verið á 
þegar kemur að vetrarferðamennsku er að 
markaðssetja Ísland betur í Asíu en ferða-
mynstur Asíubúa er ekki jafn árstíðabundið 
og ferðamynstur evrópskra og bandarískra 
gesta hér á landi. Til að mynda eru janúar og 
febrúar vinsælir heimsóknarmánuðir hjá jap-
önskum ferðamönnum. Það takmarkar hins 
vegar fjölda asískra ferðamanna að ekki er 
boðið upp á beint flug milli Asíu og Íslands 
en margir ferðamenn leggja mikið upp úr því.

Þá hefur gefið góða raun að koma á fót við-
burðum sem höfða til sértæks en þó stórs hóps 
ferðamanna en Iceland Airwaves er senni-
lega best heppnaða viðleitnin í þá átt enn sem 
komið er.

„Við höfum unnið að því markvisst í sam-
vinnu við aðra að komið verði upp frekari af-
þreyingu og aðdráttarafli við gullna hringinn. 
Við komum að uppbyggingu Laugarvatn Font-
ana baðstaðarins. Annað dæmi eru hesta dagar 
í Reykjavík sem er viðburður sem fellur að 
áhuga sértæks markhóps sem er engu að síður 
mjög stór í Evrópu,“ segir Hildur Ómars dóttir. 
Þá bendir hún á að tækifæri séu til staðar til 
að auka hér fjölda ferðamannahópa á vegum 
fyrirtækja en slíkir hópar verji yfirleitt mikl-
um fjármunum í heimsóknum sínum.

Ólöf Ýrr Atladóttir, ferðamálastjóri, talar 
á svipuðum nótum. Hægt sé að stækka ráð-
stefnu- og hvataferðamarkaðinn, sem á sér 

einkum og sér í lagi stað utan háannar, og 
halda áfram að byggja upp heilsuferðaþjón-
ustu sem hefur gefist vel. Þá telur Ólöf enn 
vera mörg tækifæri til staðar til að markaðs-
setja vetrarævintýraferðir. Loks hrósar hún 
nýrri ferðamálastefnu Reykjavíkurborgar en 
þar eru meðal annars settar fram áætlanir 
um aukna markaðssetningu borgarinnar sem 
ferðamannastaðar og stækkun viðburðadaga-
tals hennar.

Þá er talið nauðsynlegt að auka markaðs-
setningu á Íslandi sem ferðamöguleika yfir 
vetrartímann auk þess sem margir telja að 
aukið sætaframboð í flugferðum hingað til 
lands myndi jafnframt auka fjölda ferða-
manna. Það gæti hins vegar reynst flugfélög-
unum dýrt fyrst um sinn. Nokkur hluti þeirra 
sem hingað hafa komið síðustu vetra hefur nýtt 
sér tilboð á flugferðum og reynslan er að með 
auknu sætaframboði koma fleiri ferðamenn.

„Það er alveg ljóst að það eru gríðarlega 
miklir möguleikar til staðar. Það hefur líka 
margt áunnist en ef við ætlum að rífa af al-
vöru upp heilsársþjónustuna þá þarf senni-
lega að leggja það á sig um tíma að bjóða upp 
á mun meiri þjónustu en áður þrátt fyrir að 
það skapi kannski ekki mikinn hagnað fyrst 
um sinn,“ segir Friðrik Pálsson.

MARKAÐSÁTAK Í VÆNDUM
Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar vegna ný-
samþykktra kjarasamninga er kveðið á um 
að næstu þrjú árin verði árlega varið 300 

milljónum króna í markaðs- og þróunarátak 
til að fjölga hér ferðamönnum yfir vetrartím-
ann. Stefnt er að fjölgun þeirra um 50 þús-
und en þannig er talið að það megi skapa í 
það minnsta eitt þúsund störf. Þá er gert ráð 
fyrir að sama fjárhæð komi til verkefnisins frá 
sveitarfélögum og einkaaðilum. Í nýrri ferða-
málaáætlun fyrir árin 2011 til 2020 eru einnig 
sett fram markmið um markaðs setningu er-
lendis og uppbyggingu og þróun innanlands 
með það fyrir augum að fjölga vetrarferða-
mönnum.

Ólöf Ýrr Atladóttir segir að í anda ferða-
málaáætlunarinnar sé margt í bígerð. „Nýju 
glæsilegu ráðstefnuhúsin; Harpa í Reykjavík 
og Hof á Akureyri munu  hjálpa okkur við að 
laða hingað að ráðstefnu- og hvataferðamenn. Í 
heilsuferðaþjónustunni var til að mynda verið 
að opna glæsilega heilsulind í nýuppgerðu 
Hótel Loftleiðum. Auk þess má nefna Laugar-
vatn Fontana heilsulaugarnar, jarðböðin á Mý-
vatni og margt fleira,” segir Ólöf Ýrr og bætir 
við: „Það er þó auðvitað margt sem enn er 
eftir. Það þarf að þétta viðburðadagskrá, það 
þarf að tryggja að fyrirtæki, söfn og annað 
slíkt geti tekið á móti gestum bæði rétt utan 
háannar en líka á veturna og það þarf byggja 
upp fjölbreyttari afþreyingu í gegnum vöru-
þróun og nýsköpun. Ég myndi hins vegar ekki 
kalla þetta hindranir, þetta eru miklu frekar 
viðfangsefni. Það er verk að vinna en það er 
ekkert til að missa móðinn yfir. Sóknarfærin 
eru nefnilega mýmörg.”

„Það eru gríðarleg tækifæri 
í þessu fyrir þjóðarbúið. Við 
getum tekið við miklu meiri 
fjölda 
á  v e t -
urna. Við 
höfum 
gisti-
rýmin 
og þjón-
ustuna. 
Þannig 
a ð  m e ð 
því að fá hingað fleiri ferða-
menn á veturna getum við 
aflað mikils gjaldeyris og 
skapað fjölda starfa, það er 
ekki spurning,“ segir Björn 
Hróarsson, framkvæmdastjóri 
Extreme Iceland.

B J Ö R N  H R Ó A R S S O N , 
F R A M K V Æ M D A S T J Ó R I

„Það á auðvitað að byggja 
vetrarferðamennskuna upp á 
sömu grundvallaratriðum og 
alla aðra 
þjónustu. 
Að selja 
það sem 
þú getur 
verið 
stolt-
ur af og 
veist að 
þú ert að 
gera vel. Þá koma viðskipta-
vinirnir,“ segir Friðrik Páls-
son, framkvæmdastjóri Hótels 
Rangár og stjórnar formaður 
Íslandsstofu.

„Það miki lvægasta er að 
markaðssetja Ísland erlendis 
af meiri krafti en áður, allan 
ársins hring. Þá er ekki hægt 
a ð  e f l a 
ferða-
þjón-
ustuna 
með því 
að skatt-
leggja 
hana, 
það getur 
valdið 
miklum skaða,“ segir Hildur 
Ómarsdóttir, markaðsstjóri 
Icelandair Hotels.

H I L D U R  Ó M A R S D Ó T T I R , 
M A R K A Ð S S T J Ó R I
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Meðal verkefna sem unnið er að hér á landi 
til að auka aðdráttarafl landsins með tilliti 
til vetrarferðamennsku er gerð ísganga og 
hella í Langjökli. Icelandair Group í sam-
starfi við verkfræðistofuna Efla standa að 
verkefninu en það er enn á hugmyndastigi. 
Stefnt er að því að grafa rannsóknargöng um 
150 til 200 metra inn í ísinn með það fyrir 
augum að skera úr um hvort verkefnið sé 
raunhæft. Í kynningarskjali um það segir 
að það falli vel að þeim áherslum sem hafi 
verið innan ferðaþjónustunnar um aukningu 
ferðalaga til Íslands á veturna.

Í S G Ö N G  Í  L A N G J Ö K L I

F R I Ð R I K  P Á L S S O N , 
F R A M K V Æ M D A S T J Ó R I
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Kraftmiklir frumkvöðlar lenda 
oft í þeirri aðstöðu að þeir fá hug-
myndir að verkefnum, vörum eða 
þjónustu sem þeir geta ekki, ein-
hverra hluta vegna, fylgt eftir 
sjálfir. Í stað þess að láta þessar 
hugmyndir falla í gleymsku er 
ávallt möguleiki að pakka hug-
myndinni þannig inn að einhver 
sjái færi í því að kaupa hana af 
hugmyndasmiðnum og útfæra 
hugmyndina sjálfur. Oft á tíðum 
eru einkaleyfi seld dýrum dómum 
eða fyrirtækjum seld leyfi til að 
nýta sér hugmyndir annarra. 
Þessi grein fjallar um nokkur at-
riði sem gott er að hafa í huga ef 
þú vilt selja hugmyndina þína.

1. PAKKAÐU INN HUGMYNDINNI
Þetta mikilvæga skref snýst um 
að pakka hugmyndinni inn þannig 
að aðrir geti skilið út á hvað hún 
gengur. Vel innpökkuð hugmynd 
lýsir því vel hvernig hún nýtist 
endanotanda ásamt því að sýna 
fram á mögulega nýtingu fyrir 
þann sem myndi kaupa af þér hug-
myndina. Þó hugmynd þín snú-
ist hugsanlega um ákveðna vöru 
eða þjónustu þá er verkefni þitt 
að selja viðskiptahugmynd, þ.e. sá 

sem ætlar að kaupa af þér hug-
mynd þarf að sjá fram á hvernig 
hægt er að fá fjárfestinguna til 
baka. Þetta þýðir að þó þú ætlir 
þér ekki að útfæra hugmynd þína, 
þá þarftu engu að síður að útbúa 
viðskiptaáætlun sem nýtist þér 
við söluna á hugmyndinni. Kaup-
andinn  getur notað hana til að sjá 
betur fyrir sér möguleikana sem 
í hugmyndinni búa. Þetta skref 
krefst þess líka að þú hafir grun 
um hvaða verð þú vilt fá fyrir hug-
myndina. Verðið ræðst af mörg-
um þáttum, s.s. mögulegum fjár-
hagslegum ávinningi kaupandans, 
hvort varan sé með einkaleyfi, 
hveru auðvelt er að gera sambæri-
lega vöru og ýmislegt fleira. Þú 
þarft að hafa hugmynd um verð-
ið sem þú vilt fá ef þú vilt selja 
hugmyndina.

2. HUGSAÐU UM VARNIR
Áður en þú selur hugmyndina 
þína þarftu að hugsa um hvern-
ig þú ferð að því að vernda hana 
fyrir stuldi. Ef hugmynd er góð 
gætu margir séð sér hag í að nýta 
hana – án þess að hugmyndasmið-
urinn fái nokkuð fyrir sinn snúð. 
Til eru nokkrar leiðir til að vernda 
hugmyndir.

Afar algengt er að hugmynda-
smiður og hugsanlegur kaupandi 
undirriti svokallaðan leyndar-
samning. Á ensku kallast þetta 
„Non-disclocure Agreement“ eða 
NDA. Í þessum samningi er tekið 
á því hvaða upplýsingar eru látnar 
af hendi, hvaða leyfi er gefið til að 
nýta þær og hvernig viðtakandinn 

skal fara með upplýsingarnar sem 
hann fær í hendur. Ef þú hefur 
ekki gert slíka samninga áður 
má víða fá ráðgjöf um slíka samn-
inga, s.s. hjá Impru.

Mjög þekkt leið til verndunar á 
hugmynd eru einkaleyfi. Einka-
leyfi veita  ákveðna vörn gegn því 
að aðrir geti nýtt sér hugmynd-
ina þína. Oft setja kaupendur að 
hugmyndum skilyrði um að vara 
sé einkaleyfishæf, eða jafnvel að 
hugmyndin sé komin með einka-
leyfi. Þetta er þó alls ekki allt-
af raunin. Einkaleyfisferlið kost-
ar peninga og getur verið dýrt ef 
ekki er rétt að því staðið. Hægt er 
að fá ráðgjöf um einkaleyfisferlið 
hjá sérstökum fyrirtækjum á Ís-
landi og hjá Impru.

Einnig eru til fleiri leiðir til 
að vernda hugmyndina þína, s.s. 
skráning vörumerkja, höfundar-
réttur og hönnunarvernd. Leitaðu 
aðstoðar hjá sérfróðum aðilum til 
að athuga hvaða vernd á best við 
þína hugmynd.

3. SÖLUFERLIÐ SJÁLFT 
Að selja hugmynd er eins og hvert 
annað söluferli. Þú þarft að vinna 
mikla undirbúningsvinnu áður en 
þú reynir að hitta mögulega kaup-
endur.

a) Gerðu góða rannsókn á því 
hverjir gætu notað hugmynd þína. 
Þú þarft að skilja þann markað 
vel svo að þú getir áttað þig á því 
hvaða fyrirtæki eru með best að-
gengi að þeim markhópi.

b) Skoðaðu  gaumgæfilega 

hvaða fyrirtæki það eru sem 
nálgast þann markhóp. Þú skalt 
læra allt um þessi fyrirtæki því 
þú þarft að skilja vel hvernig hug-
myndin þín getur hjálpað þess-
um fyrirtækjum að þjónusta sinn 
markhóp betur. Mundu að þú ert 
að selja þeim viðskiptahugmynd 
líka. Þarna koma þættir inn eins 
og sölunetið sem fyrirtækin hafa, 
möguleikarnir sem þau hafa til að 
klára útfærsluna á vörunni þinni, 
þeirra núverandi vöruframboð og 
margt fleira.

c) Reyndu að komast að því 
hverjir innan fyrirtækisins væru 
líklegir til að hlusta á þig fyrst. Þú 
þarft alls ekki að byrja á forstjór-
anum þó svo að á seinni stigum 
sé nauðsynlegt að komast að þeim 
sem taka ákvarðanirnar. Þú skalt 
reyna að finna einhverja sem 
gætu séð möguleikana og þann-
ig orðið bandamenn þínir innan 
fyrirtækisins sem á að kaupa hug-
myndina.

d) Skrifaðu hjá þér lýsingu á 
hugmyndinni sem lýsir henni 
samt mjög lauslega. Talaðu meira 
um möguleikana sem hugmyndin 
opnar í stað þess að lýsa henni í 
þaula. Mundu að í fyrsta samtali 
við mögulega kaupendur er ekki 
búið að skrifa undir leyndarsamn-
ing. Ef þú ert kominn með einka-
leyfi á hugmyndinni þá er mjög 
gott að nefna það strax í fyrsta 
samtali.

e) Næst skaltu reyna að hafa 
samband við rétta aðila innan 
fyrirtækisins sem á að kaupa 
hugmyndina og lýsa hug myndinni 

eins og talað er um í skrefinu hér 
að ofan.

f) Sýni væntanlegur kaupandi 
áhuga skaltu reyna að fá undir-
ritað leyndarskjal sem verndar 
hugmynd þína ef þú ert ekki með 
einkaleyfi á henni.

g) Eftir þetta geturðu lýst hug-
myndinni betur og reynt að fá að-
gengi að þeim sem taka ákvarð-
anir í fyrirtækjunum. Takist það 
geta samningaviðræður hafist.

Þó svo að hugmyndaríkir einstak-
lingar ætli sér ekki að klára út-
færslu á hugmynd sinni þá krefst 
það töluverðrar vinnu að selja 
hugmynd sína áfram. Með rétt-
um vinnubrögðum og öllum þeim 
möguleikum, sem eru í boði fyrir 
ráðgjöf af þessu tagi, áttu góða 
möguleika á að koma hugmynd 
þinni í söluhæft form. Þú þarft að 
vernda hugmynd þína vel áður en 
þú leggur af stað og kaupandinn 
þarf að fá raunveruleg verðmæti 
úr hugmyndinni þinni ef hann á 
að kaupa hana.

Að selja hugmyndir
S P R O T A R

Ingvar 
Hjálmarsson

tölvunarfræðingur

G R E I N A R Ö Ð  U M  N Ý S K Ö P U N

Markaðurinn birtir röð greina um 
mikilvæg atriði fyrir sprotafyrirtæki. 

Ingvar Hjálmarsson hefur tíu 
ára reynslu úr heimi margs konar 
fyrirtækja, bæði sprota og stærri 
fyrirtækjum. Þar hefur hann unnið 
að rekstri, vöruþróun, vörustýringu, 
sölu- og markaðsmálum og fleiri 
þáttum. Hægt er að senda höfundi 
línu á ingvarh@gmail.com

G A M L A  M Y N D I N

SJÁÐU PLÖTURNAR Kristín Þorsteinsdóttir sýnir 45 snúninga plötur með stjörnum 
tónlistarinnar.  FRÉTTABLAÐIÐ/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Dægurflugur fortíðar
Unglingamenningin var í mikilli 
uppsveiflu í lok sjötta áratugar-
ins og í byrjun þess sjöunda þar 
sem stjörnur dægurtónlistarinn-
ar vestanhafs voru einnig fyr-
irmyndir íslenskra ungmenna.

Á þessari mynd, sem var 
tekin sumarið 1962 í hljóðfæra-
verslun Sigríðar Helga dóttur 
í Vesturveri við Aðalstræti, 
sýnir afgreiðslustúlkan Kristín 
Þorsteinsdóttir ljósmyndara 
nokkrar vinsælar 45 snún-
inga plötur með stjörnum eins 
og Connie Francis og Chubby 
Checker.

Connie Francis var um ára-
bil einhver dáðasta söngstjarna 
heims og söng meðal annars 
slagarana ódauðlegu Lipstick 
on Your Collar og Stupid Cupid. 
Checker var svo maðurinn sem 
kom Tvistinu á kortið með ofur-
smellinum The Twist, sem ennþá 
heyrist reglulega.

Íslenskir tónlistar unnendur 
tóku bylgju dægurtónlistar 
þessa tíma fagnandi og urðu í 
fyrsta sinn mikilvægur neyt-
endahópur þar sem þeir festu 
kaup á plötum og klæðnaði í takt 
við nýjustu tísku.  - þj

The Glenlivet er eitt vin-
sælasta maltviskí í heimi 
og eitt það sögufrægasta. 
Viskíið er til dæmis mest 
selda malt viskíið í Banda-
ríkjunum. Einhver kynni 
að draga þá ályktun að slík 
framleiðsla gerði að ein-
hvert miðjumoð væri á 
veigunum. Svo er ekki.

Þannig er til dæmis 
15 ára gamalt Glen-

livet-maltviskí sem látið hefur verið eldast 
í frönskum eikartunnum (French Oak Re-
serve) með þeim fínni sem völ er á í Áfengis- 
og tóbaksverslun ríkisins. Michael Jackson 
gefur viskíinu 86 í einkunn af 100 mögu-
legum í nýjustu útgáfu bókar hans Michael 
Jackson‘s Malt Whisky Companion, sem út 
kom í fyrra. 

Glenlivet er Speyside-hálandaviskí fram-
leitt við litla á sem nefnist Livet. Áin er sögu-
fræg uppspretta vatns fyrir fjölda bruggara á 
svæðinu, auk þess að vera notuð til kælingar. Í 
bók Jackson‘s er frá því greint að á árum áður hafi 
verið hömlur á viskíframleiðslu á svæðinu og mátti 
bara búa til viskí á heimamarkað. Afskekkt brugg-
húsið var þá frægt fyrir framleiðslu sem send var 
til útlanda fram hjá lögum og reglu og gerði að 
verkum að þegar framleiðslan var gefin frjáls, árið 

1824, var töluverð eftirspurn eftir veigunum 
„frá Glenlivet“ hjá kaupmönnum í Englandi.

Þetta gerði líka að allmargir framleiðend-
ur í Speyside héraði tóku upp nafnið Glen-
livet, þótt þeir væru margir verulega fjarri 
ánni Livet. Á því var hins vegar tekið og að-
eins einn framleiðandi má nota nafnið, en 
það var sá sem fyrstur varð til að fá fram-
leiðsluleyfi í byrjun nítjándu aldar. Einka-

rétturinn á heitinu fékkst árið 1880. Enn 
þann dag í dag eru flöskurnar merktar 
feðgunum George og J.G. Smith í smáu 
letri neðst á merkimiða þeirra, en þeir 
stofnuðu og áttu brugghúsið. 

Viskíunnendur vita að í Glenlivet geta 
þeir gengið að ljúfum sopa, tiltölulega 
léttum en bragðríkum þótt ekki fari mikið 
fyrir móreyk. 15 ára viskíið sem hér er til 
umfjöllunar er svo óvenju marg slungið í 
samsetningu sinni. Lyktin af því er mikil 
og sæt, og má greina í henni bæði hunang 
og vanillu, auk karamellukeims. Þegar í 
munninn er komið bætist svo við hnetu-

keimur með léttum biturleika og eikar-
bragði sem hver getur leikið sér að við að greina 
eftir því sem eftirbragðið leikur á tungunni.

15 ára Glenlivet er einstaklega vel heppnuð lögun 
og í góðu jafnvægi sem líklegt er til að gleðja jafnt 
viskísérfræðinga sem -áhugafólk með ljúfum og 
margslungnum eftirkeim sínum.

Möndlur, hnetur og eik í lokin
Í  G L A S I 

M E Ð  Ó L A 
K R I S T J Á N I

„Við höfum í mörg ár barist fyrir því að koma 
fiskinum á lífrænan markað en vantað vottun,“ segir 
Birgir Þóris son, rekstrarstjóri Klausturbleikju á 
Kirkjubæjar klaustri. Hann segir þetta mikilvægt 
skref, fyrir löngu sé búið að sanna að eftirspurn sé 
eftir lífrænt ræktuðum matvælum og viðskiptavinir 
setji ekki hærra verð fyrir sig. Fyrirtækið selur eldis-
bleikju, mest flakaða en líka grafna og reykta. Í bí-
gerð er að setja á markað nýjar afurðir.

Birgir var á meðal stofnenda Klausturbleikju árið 
1993 og hefur markmið fyrirtækisins frá upphafi verið 
að ala upp bleikju í lindarvatni sem rennur undan 
hrauninu á Kirkjubæjarklaustri að eldisstöðinni. Eldið 
er eins lífrænt og framast verður unnt. Þröskuldur-
inn er fóðrið, sem ekki er lífrænt.  

Birgir bendir á að lífrænt eldi sé óhagkvæmara 
og hægara en hefðbundið eldi þar sem áhersla 
er lögð á að fita og stækka eldisfiska á sem 
stystum tíma. Sýnt hefur verið fram á að 

hæg-
ari 

vöxtur 
lengir geymslu-

þol fisksins auk þess 
sem hann þránar síður.

Saga Klausturbleikju 
hefur ekki verið eintóm ham-

ingja. Eigendurnir höfðu nýverið 
tekið lán í erlendri mynt til að stækka 

vinnsluhús þegar gengi krónunnar hrundi og drápust 
um átta hundruð kíló af fiski þegar aska úr Gríms-
vatnagosinu komst í kerin. Hjá fyrirtækinu eru árs-
verkin þrjú til fjögur og stendur til að fjölga þeim.

Birgir segir viðskiptavinum fyrirtækisins 
líka náttúrulegt eldi bleikjunnar enda hafi 

fyrir tækið aldrei náð að sinna eftirspurn. 
„Við höfum aldrei átt nóg af fiski og þurft 

að neita kaupendum,“ segir hann.  - jab

Hægur vöxtur tryggir gæðin

KIRKJUBÆJARKLAUSTUR

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.



Léttir og þægilegir hlaupaskór byggðir á hinni nýju 
Lunar-tækni, sem tekur högg og álag af fætinum 
þegar stigið er niður. Herrastærðir.

Léttir og þægilegir hlaupaskór byggðir á hinni nýju 
Lunar tækni, sem tekur högg og álag af fætinum Lunar-tækni sem tekur högg og álag af fætinum
þegar stigið er niður. Dömustærðir.

Hlaupaskór. Herrastærðir.Hlaupaskór með loftpúðum undir tábergi 
og hæl. Herrastærðir.

Engir fætur eru eins. Þess vegna býður Intersport upp á fría göngugreiningu 

til að sjá hvernig fætur þínir eru uppbyggðir. Út frá greiningunni getum við  

búið til innlegg sem leiðrétta fótastöðuna, auka þægindi og bæta árangur 

þinn um leið. Það tekur aðeins 10 mínútur að búa til hvert par af innleggjum. 

Talaðu við afgreiðslumann í skódeildinni.

Par af innleggjum.

-Stöðugir hlaupaskór með loft-
. púðum undir tábergi og hæl.

Dömu- og herrastærðir..
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B A N K A H Ó L F I Ð 228 24% 739 punktar er skuldatryggingaálag 
ríkisins.

raungengi íslensku krónunnar er nú 
24% undir meðaltali áranna 1980 
til 2010.

fjöldi skemmtiferðaskipa sem 
hafa heimsótt Reykjavík frá 
árinu 2000.

DV greindi frá því í vikunni 
að þeir Friðrik Sophusson, 
stjórnarformaður Íslandsbanka, 
og pistla- og bókahöfundurinn 
Ólafur Arnarson hefðu tekið 
netta rimmu um bankamál við 
grænmetisborðið í Nóatúni 
á laugardag. Deiluefnið var 
nokkurra vikna gamall pistill 
Ólafs þar sem hann hélt því 
fram að nýju bankarnir 
væru innheimtustofnanir 
fyrir þá vogunarsjóði sem 
fyrirferðarmiklir eru í hópi 
kröfuhafa föllnu bankanna. 
Kröfuhafar eiga 95 prósent hlut í 
Íslandsbanka og eru bandarískir 
vogunarsjóðir stór hluti 
þeirra. 

Rifist yfir 
tómötum

Ekki liggur fyrir í hvaða verslun 
Nóatúns rimma þeirra Friðriks 
og Ólafs átti sér stað. Raunar 
er engu líkara en að Nóatún í 
Austurveri við Háaleitisbraut 
sé orðið að vin í eyðimörkinni 
fyrir forkólfa í viðskiptalífinu. 
Á góðu laugardagseftirmiðdegi 
má þar sjá hjónin Kristin 
Björnsson, fyrr verandi for-
stjóra Skeljungs, og Sólveigu 
Pétursdóttur, fyrrverandi 
dóms- og kirkjumála ráðherra 
og forseta Alþingis, og Rakel 
Sveinsdóttur, fyrrverandi 
framkvæmda stjóra Creditinfo 
á Íslandi. Þá hefur þar brugðið 
fyrir þeim Páli Harðarsyni, 
for stjóra Kauphallarinnar, 
Lárusi Welding, fyrrverandi 
forstjóra Glitnis, og Steinunni 
Guðbjartsdóttur, formanni 
skilanefndar hins fallna banka. 
Ekki hefur sést til þeirra 
Lárusar og Steinunnar karpa 
yfir kálinu í grænmetisborðinu 
en slitastjórnin stefndi Lárusi 
og fleirum í maí í fyrra fyrir 

meint fjársvik og 
krafðist 258 

milljarða 
króna í 
bætur. 

Ferskur staður

AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR

Rizzoli & Isles

How I
    Met Your
        Mother      Seven Pounds

    Body of Lies
   When in Rome
  The Last Song
Jumper

Damages

The Closer

  True
Blood

Cougar Town

Sons of Anarchy

Hot in
  Cleveland

The Good Guys

Off the Map
     frá þeim sem færðu
         okkur Grey’s Anatomy

So You Think
   You Can Dance
         Vinsælasti þátturinn
            vestanhafs

Grillskóli Jóa Fel

Þú færð Stöð 2,

Stöð 2 bíó og 

  Stöð 2 extra

   frá aðeins

     229 kr á dag

kóóli  JJóóaa  Feellll
 allt um grillið í sumar 

...OG HVAR SEM ER!

   HORFÐU 

HVENÆR SEM ER...

færðu áskriftina upp í bústað 

    þér að kostnaðarlausu

Nýttu þér Stöð 2 frelsi

Allt sem þú þarftAllt sem þú þarft

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 120 stöðum 
um land allt. Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing

Fjölmiðlamaðurinn Kristinn 
Jón Arnarson tók við starfi 
sem ritstjóri vefs Vodafone um 
síðustu mánaðamót. Hann var 
áður hjá AP almannatengslum. 
Kveða mun við nýjan tón hjá 
Vodafone, en í bígerð er að 
hanna vefinn upp á nýtt og 
gera hann aðgengilegri fyrir 
notendur. Kristinn Jón er ekki 
ókunnur nýju efni. Hann er 
bassaleikari hljómsveitarinnar 
Stolið, sem gaf út plötu fyrir 
ellefu árum. Hljómsveitin 
hefur legið í dvala en tók upp 
þráðinn fyrir ári og hefur verið 
að æfa nýtt efni. 

Nýr tónn


