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Akureyri fór bókstaflega á bólakaf í snjó í óveðrinu sem hófst á þriðjudag. Ófært var fyrir fólksbíla á götunum, almenningssamgöngur lágu niðri og skólahald sömuleiðis. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Tjón af ofsaveðri hleypur á milljörðum
Reikna má gróflega
með að fjárhagslegt
tap vegna veðurofsans
á þriðjudag og miðvikudag sé í kringum
tvo milljarða króna.
Eitthvað af því mun þó
skila sér til baka síðar.
EFNAHAGSMÁL Eins og við mátti
búast mun ofsaveðrið sem gekk yfir
landið á þriðjudag og í gær kosta

sitt. Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir að
með talsverðri einföldun megi
reikna með um það bil 1,4 milljarða króna tjóni vegna vinnutaps,
þar sem 180 þúsund manns séu
starfandi á hverjum tíma, meðallaunakostnaður sé í kringum 4.000
krónur á tímann og að tvær klukkustundir hafi tapast að meðaltali hjá
hverjum starfsmanni.
Ofan á þetta bætist kostnaður vegna viðbúnaðaraðgerða og
björgunarstarfa og svo beint tjón,
svo sem vegna foks. „Það eru upp-

hæðir sem er erfitt að festa fingur á,
en eru f ljótar að fara upp í einhver
hundruð milljóna samanlagt. Ég tel
að það sé ekki óvarlegt að segja að
það tap sem myndast á þessum tíma
sé að minnsta kosti í kringum tveir
milljarðar. En á móti kemur að eitthvað er unnið upp til baka á öðrum
tímum,“ segir Jón. „Við höfum enn
ekki heyrt fregnir af stórfelldu
eignatjóni, svo sem að bátar hafi
sokkið í höfn eða tjón orðið á stærri
samgöngumannvirkjum, sem er
fljótt að hleypa upp kostnaðinum.“
Til samanburðar er hægt að líta

til óveðursins mikla í febrúar árið
1991. Framreiknað tjón var þá
um 3,6 milljarðar króna en þá var
eignatjón meira en nú. Tjón vegna
Suðurlandsskjálftanna árið 2000
var fimm milljarðar og vegna Vestmannaeyjagossins árið 1973 nam
tjónið 42 milljörðum framreiknað.
Jón Bjarki segir að tjón vegna
óveðursins komi ekki fram í markaðstölum eða gengi. „Við höfum
ekki séð nein áhrif þar, hvorki í
aðdragandanum né í kjölfarið.
Starfsemin í hagkerfinu var f ljót
að ná sér aftur á strik, aðeins sólar-

Þungt yfir þingi Líflátstilraunir
til rannsóknar
Enn er ósamið um þing-

Allskonar í
einum pakka

STJÓRNMÁL

lok. Formenn þingflokka funduðu
nokkrum sinnum í gær án þess að
sátt næðist um hvaða þingmál verði
kláruð fyrir jól. Þingflokksformaður Sjálfstæðismanna var ekki bjartsýnn þegar blaðið fór í prentun. – aá

SAMHERJAMÁL Jóhannes Stefánsson segir sterk öfl á móti rannsókn
Samherjamálsins í Namibíu. Hann
hefur trú á rannsókn bæði þarlendra og hérlendra yfirvalda. Þetta
kom fram í viðtali við Jóhannes í
Kastljósi á RÚV í gærkvöldi.
Jóhannes svaraði gagnrýni Samherja á framgöngu sína og hafnar
því að hafa dregið upp einhliða
mynd af málinu. Hann segist hafa
afhent rannsóknaraðilum bæði hér
á landi og í Namibíu öll gögn sem
hann hafi og alla sína tölvupósta.
Hann segir lögregluna í Namibíu
rannsaka hvort eitrað hafi verið
fyrir honum í Suður-Afríku.
Jóhannes nýtur vitnaverndar í
Namibíu en segist ekki njóta slíkrar
verndar hér á landi. Hann sætti sig
við það. – aá

hring eftir að veðrið var hvað verst.“
Töluvert rask á samgöngum varð
í óveðrinu og alls þurfti að af lýsa
54 f lugferðum á Kef lavíkurf lugvelli, frá hádegi á þriðjudag til 6 á
miðvikudagsmorgun. „Það er ljóst
að eitthvert tekjutap verður vegna
veðurofsans. Það verða þó ekki háar
upphæðir þar sem um er að ræða
óverulegt hlutfall af ferðum til og
frá Keflavíkurflugvelli á ársgrundvelli. Þá mun einhver hluti farþeganna skila sér til eða frá landinu
síðar,“ segir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia. – khg

GJAFAKORT

Jólin eru

gæðastund í góðum náttfötum
Kringlan / joeboxer.is

Þú færð gjafakortið
í þjónustuveri og
á kringlan.is
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Prófatíðin í hámarki

Norðaustan 10-18 og él í dag, en
yfirleitt þurrt S- og SV-lands. Frost
1 til 8 stig og herðir frekar á frosti í
kvöld. SJÁ SÍÐU 26

Þátttakan var góð í Úlfarsárdal og
Grafarholti. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Konurnar sýna
meiri áhuga á
nærumhverfinu
REYKJAVÍK Konur voru rúmlega 60
prósent þeirra sem tóku þátt í verkefninu Hverfið mitt sem lauk um
miðjan síðasta mánuð. Þetta kemur
fram í skýrslu Reykjavíkurborgar um
framkvæmd kosninganna.
Eins og áður hafði komið fram
var metþátttaka að þessu sinni, en
um 12,6 prósent íbúa 15 ára og eldri
nýttu kosningarétt sinn. Þátttaka
kvenna var 15,6 prósent en karla 9,7
prósent.
Af einstökum hverfum var hlutfallsleg þátttaka mest í Grafarholti
– Úlfarsárdal þar sem 17,8 prósent
kusu en Árbær kom næstur með 16,2
prósent. Í tveimur hverfum var þátttakan undir tíu prósentum. Þannig
kusu 9,7 prósent í miðborginni og 9,5
prósent á Kjalarnesi.
Á Kjalarnesi reyndist langmesti
munur á þátttöku kynjanna. Þar
kusu 21,4 prósent kvenna en aðeins
4,8 prósent karla. – sar

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

Prófatíðin stendur sem hæst í Háskóla Íslands og lýkur ekki fyrr en 19. desember. Í lestrarstofunum sitja illa sofnir stúdentar sveittir yfir bókunum og hamast við að fylla skammtímaminnið. Enginn þeirra kemst í jólaskap fyrr en síðasta prófinu er lokið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það viðraði ekki beint til útivistar á
þriðjudagskvöld. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Vonda veðrið
jók netnotkun

TÆKNI Gagnaumferð um ljósleiðara Gagnaveitu Reykjavíkur hefur
aldrei verið meiri en síðastliðið
þriðjudagskvöld. Notkunin náði
hámarki klukkan 21.25 og var þá 26
prósentum meiri en á sama tíma í
vikunni á undan. Ljósleiðarinn nær
til um hundrað þúsund heimila og
segir í tilkynningunni að svo virðist
sem fólk hafi sótt mikið í fréttir af
óveðrinu sem geisaði á þriðjudaginn.
Þá megi sjá af tölum um netnotkun
að fólk hafi farið fyrr heim en venjulega. Þannig var notkunin um þrjúleytið svipuð og gjarnan sjáist undir
kvöldmat á virkum dögum. – sar

Góð hu
fyrir jó gmynd
lasvein
a

Fótboltamaður kærir
yfirvöld í Garðabæ
Knattspyrnumaðurinn Garðar Jóhannsson hefur sent kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Bæjarstjórn hafnaði umsókn um byggingarleyfi við núverandi heimili fjölskyldunnar. Málsmeðferðin tók tvö ár.
STJÓRNSÝSLA Garðar Jóhannsson
og Margrét Ragnarsdóttir sóttu
um byggingarleyfi vegna heimilis
síns að Reynilundi 11 í september 2017. Snerust breytingarnar
aðallega um stækkun bílskúrs
um 1,5 metra, að bæta við glugga
í gluggalausu hjónaherbergi og að
koma fyrir opnanlegum fögum á
nokkra glugga. Með umsókninni
fylgdi samþykki tveggja annarra
nágranna í raðhúsalengjunni og
kemur fram í ítarlegri greinargerð
málsins að framkvæmdin breyti
ekki ásýnd hússins stórvægilega að
mati hjónanna.
Umsóknin var í kjölfarið grenndarkynnt til íbúa raðhúsalengjunnar
en athugasemdir bárust aðeins frá
einum íbúa, Albínu Thordarson
arkitekt í Reynilundi 17, sem lagðist
gegn breytingum. Albína teiknaði
húsin á sínum tíma en þau eru
byggð um 1970.
Tveimur árum frá umsókn byggingarleyfisins var nýtt deiliskipulag fyrir hverfið kynnt. Við vinnslu
þess var ráðist í sérstaka húsakönnun og ein niðurstaða hennar var sú
að varðveislugildi umræddrar raðhúsalengju væri metið hátt. Í kjölfarið var umsókninni um byggingarleyfi synjað.
Í greinargerðinni er sú ákvörðun
gagnrýnd, sérstaklega í ljósi þess að
varðveislugildi húsanna byggðist á
innra skipulagi þeirra en ekki ásýnd
þeirra utanhúss.
Þá kemur fram að hjónunum sé
stórlega misboðið vegna málsmeðferðar bæjaryfirvalda í Garðabæ.
Úrvinnslan hafi verið undarleg frá
upphafi og öll samskipti einkennst
af meðvirkni og ómálefnalegum
vinnubrögðum.
Meðal annars er fullyrt í greinar-

Albína Thordarson teiknaði húsin við Reynilund 11-17. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Úrvinnslan hafi
verið undarleg frá
upphafi og öll
samskipti einkennst af meðvirkni og ómálefnalegum
vinnubrögðum.
gerðinni að bærinn
ha f i ver ið t v ísaga
varðandi rökstuðning
um synjun umsóknarinnar og vitnað bæði í
áðurnefnt varðveislugildi
sem og mótmæli nágrannans. Þá hafi verið brotið á andmæla- og upplýsingarétti hjónanna
sem og að bæjaryfirvöld hafi brotið
gegn jafnræðisreglu með því að
gera sjónarmiðum annars bæjar-

búa hærra undir höfði.
Fullyrða hjónin að Albína hafi
barist af hörku gegn því að leyfið
yrði veitt, meðal annars með fjölmörgum erindum til starfsmanna Garðabæjar og
Minjastofnunar vegna
málsins. Gagnrýna
þau harðlega að
hafa ekki fengið að
koma sínum sjónarmiðum á
framfæri í málinu.
Fara þau fram á að ákvörðun bæjarstjórnar um að hafna
umsókninni um byggingarleyfið verði hnekkt. Íhuga
þau enn fremur að leggja fram
bótakröfu á hendur bænum
enda hafi ferlið kostað þau
bæði tíma og fjármuni.
bjornth@frettabladid.is

Garðar Jóhannsson,
knattspyrnumaður.

Opið til

21:00
í Skútuvogi og til
19:00 í öðrum
verslunum

JÓLADAGUR
HÚSASMIÐJUNNAR OG BLÓMAVALS

25%
Seríur 25-50% • Jólaskraut 25-50% • Lifandi jólatré 25% • Allar vörur í Blómavali 25%
Gervijólatré 25% • Jólaljós 25-50% • Gjafavörur 25% • Málning 25%
Philips ljós* 25% • Búsáhöld 25% • Hreinsiefni 25% • Bökunarvörur 25%

Rafmagnsverkfæri 25% • Handverkfæri 25% • Smáraftæki 25% • Verkfæratöskur 25%
Glös og matarstell 25% • Fatnaður 25% • Blöndunartæki og hreinlætistæki 25%
Parket 25% • Flísar 25% • Tröppur og stigar 25% • Snjóskóflur og sköfur 25%
Hillurekkar 25% • Pottar og pönnur 25% • Gæludýravörur... og margt fleira!

Öll jólatré

25%
afsláttur

Jólagjafir

Allar
jólavörur

25% 25-50%
afsláttur

Verkfæri • Smáraftæki •
Búsáhöld - Gjafavörur
og afsláttur
margt fleira
Verkfæri • Smáraftæki
Búsáhöld o.fl.

Seríur • Jólaljós • Jólaskraut

* Gildir ekki af Philips Hue, tilboðsvörum og lægsta lága verði Húsasmiðjunnar

afsláttur aðeins í dag

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

Mörg þúsund vörur á afslætti
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Vilja halda ívilnunum fyrir tengiltvinnbíla lengur

1

Aðstoða fólk sem situr fast í
snarvitlausu veðri Björgunarsveitin Þorbjörn birti ótrúlegt
myndband frá Suðurstrandarvegi.

2

Stærsta He-Man safn landsins
er til sölu Viktor Sigursveinsson varð ástfanginn af ofurhetjunni He-Man, sem barn.

3

Snjóuð inni: „Smá eins og að
vera í stofufangelsi“ Sigríði
brá þegar hún ætlaði út með
hundinn Castró Mosa.

4

Eitt versta veður sem menn
muna eftir í Vestmannaeyjum
Mikið tjón varð á bæði fiskimjöls
verk smiðjunni FES og á skemmu
Vinnslus töðvarinnar þegar klæðn
ingflettist utan af húsunum.

5

Greta Thunberg manneskja
ársins hjá Time Hin 16 ára
Thunberg segir að enn sé langt í
land í baráttunni fyrir loftslagið.
Allar nýjustu fréttir og blað
dagsins eru fáanleg á
www.frettabladid.is

Á Hvolsvelli. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Útgerð þyrlu
verði ekki
frá Hvolsvelli

HVOL SVÖLLUR Félagið Midgard
ehf. fær ekki umbeðið leyfi til þess
að byggja skýli fyrir þyrlu og þyrlu
pall við Dufþaksbraut á Hvolsvelli.
„Skipulagsnefnd hafnar erindinu
en bendir á að staðsettur er flugvöll
ur vestan við Hvolsvöll, eða í landi
Miðkrika þar sem rekstur þyrlu
þjónustu gæti samræmst skipulagi,“
segir í fundargerð skipulagsnefndar.
Þar kemur jafnframt fram að Mid
gard hafði óskað eftir umsögn sveit
arfélagsins vegna útgerðar þyrlu á
Hvolsvelli en hún var ekki veitt. – gar

UMHVERFISMÁL Tillaga í frumvarpi
fjármálaráðherra um að ívilnanir
vegna kaupa á tengiltvinnbílum
falli niður í árslok 2020 fær nokkra
gagnrýni í umsögnum sem borist
hafa um málið.
Með frumvarpinu sem nú er til
meðferðar hjá efnahags- og við
skiptanefnd Alþingis eru lagðar til
ýmsar skattalegar aðgerðir til að
greiða fyrir orkuskiptum í sam
göngum. Er þar meðal annars að
finna tillögur um nýjar ívilnanir
vegna kaupa á vistvænum bílum og
rafmagnshjólum.

Umsagnaraðilar lýsa almennt
yfir stuðningi við frumvarpið þótt
þeir telji að ganga þurfi lengra á
ýmsum sviðum. Þannig leggur Bíl
greinasambandið til að ívilnanir
vegna tengiltvinnbíla verði í gildi
til ársloka 2023 eins og tillagan
um rafmagns- og vetnisbíla geri
ráð fyrir.
Verði frumvarpið samþykkt
óbreytt gæti orðið bakslag í
fjölgun vistvænna bíla að mati Bíl
greinasambandsins. Undir þessi
sjónarmið er tekið í umsögnum
Grænnar orku, Samorku, Samtaka

ferðaþjónustu og Viðskiptaráðs.
Þá er í umsögnum frá Hjólafærni
og Landssamtökum hjólreiða
manna lagt til að ívilnanir vegna
rafmagnshjóla verði hækkaðar og
að þær nái einnig til svokallaðra
nytja- eða hlaðhjóla sem nýst geti
hreyfihömluðum.
Í frumvarpinu er einnig að finna
tillögur um ívilnanir vegna vist
vænna hópbifreiða í almennings
akstri. Strætó og Samband sveitar
félaga gagnrýna að takmarka eigi
fjölda hópbifreiða sem falla undir
ívilnanirnar. – sar

Frumvarpinu er ætlað að greiða
fyrir orkuskiptum í samgöngum.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Saurgerlar sprengdu skalann
í mælingu við Grandabryggju

Niðurstöður saurgerlamælinga í Reykjavíkurhöfn eru sagðar verulegt áhyggjuefni í skýrslu Landbúnaðarháskólans fyrir Faxaflóahafnir. Fjölgun tilfella í fyrra mest í efsta flokki sem þýði ófullnægjandi ástand. Í
fjórðungi tilvika er mengun gríðarleg. Stjórn Faxaflóahafna mun ræða við Veitur og heilbrigðiseftirlitið.
HEILBRIGÐISMÁL „Líkt og undanfar
in ár var viðvarandi slæmt ástand
í Reykjavíkurhöfn,“ segir í skýrslu
Landbúnaðarháskóla Íslands um
saurgerlamengun í höfnum Faxa
flóahafna.
Skýrslan byggir á rannsóknum
á sýnum sem tekin voru í höfnum
á starfssvæði Faxaf lóahafna á
árinu 2018. Var það sjötta árið sem
Landbúnaðarháskólinn vaktaði
magn saurgerla á þessum stöðum
að beiðni stjórnar Faxaflóahafna.
„Mánaðarlega eru sýni tekin úr
yfirborðslagi sjávar á tíu stöðum á
hafnarsvæðum Faxaf lóahafna og
magn gerla metið,“ segir um fram
kvæmdina.
„Í einungis rétt rúmlega fimmt
ungi tilvika reyndist ástandið gott,
en í fjórðungi tilvika var um mikla
til gríðarlega mengun saurkólígerla
að ræða,“ segir um Reykjavíkur
höfn í skýrslunni.
„Við Grandabr yggju í mars
mæld ist f jöld i sau rkól ígerla
130.000 í 100 millilítrum sýnis, en
það magn gerla sprengir skalann
þannig séð, því hæsta gildi fram að
þessu á þeim sex árum sem vökt
unin hefur verið í gangi var 5.500
í 100 millilítrum sýnis (Verbúðar
bryggja, október 2016).“
Ástandið í Sundahöfn er sagt
hafa verið nokkru betra. Í 75 pró
sentum tilvika hafi reynst vera um
litla, mjög litla eða enga saurkólí
gerlamengun að ræða. „Samt sem
áður koma reglulega fyrir tilvik
þar sem mikill fjöldi saurkólígerla
greinist í sýnum og í einu tilviki var

Saurgerlamengun við Grandabryggju mældist í fyrra allt frá lítilli upp í að sprengja skalann. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

fjöldinn það mikill að ástand vatns
f lokkaðist sem ófullnægjandi,“
segir í skýrslunni.
Þá kemur fram að ástandið með
tilliti til saurkólígerla hafi almennt
verið gott árið 2018 í höfnum á
Vesturlandi. Í 97 prósentum tilvika
hafi verið um litla, mjög litla eða
enga saurkólígerlamengun að ræða
í þeim höfnum sem eru á Akranesi,
Grundartanga og í Borgarnesi.
Samkvæmt skýrslunni var staðan
í höfnum Faxaflóahafna árið 2018
í samræmi við niðurstöður fyrri
ára. Ástandið sé verra að vetri til en
einna best frá maí og út september.
„Sem fyrr var viðvarandi saur

kólígerlamengun í Reykjavíkur
höfn og þá sérstaklega innan
verðri,“ segir í skýrslunni.
Verulegt áhyggjuefni sé að fjölg
un tilfella í fyrra hafi verið mest í
efsta f lokknum þar sem ástand
vatns sé metið ófullnægjandi.
„Þessi háu gildi eru hvað óæskileg
ust og allar núverandi eða framtíð
aráætlanir um að lagfæra ástandið
ættu að miðast við að draga úr tíðni
þeirra.“
Stjórn Faxaf lóahafna hyggst fá
frekari skoðun og gögn á mæling
um í Gömlu höfninni og ræða um
málið við Veitur og Heilbrigðiseftir
lit Reykjavíkur. gar@frettabladid.is

Í fjórðungi tilvika
var um mikla til
gríðarlega mengun saurkólígerla að ræða.
Úr skýrslu um saurgerla
hjá Faxaflóahöfnum

TRYGGÐU ÞÉR NÝJAN FIAT SENDIBÍL FYRIR ÁRAMÓT
fiatprofessional.is

FIAT DUCATO - 1 STK

Tilboðsverð 3.950.000 án vsk.

Listaverð með aukahlutum 4.361.000 án vsk.

FIAT DOBLO - 2 STK

FIAT DOBLO MAXI - 2 STK

Listaverð með aukahlutum 2.571.000 án vsk.

Listaverð með aukahlutum 2.624.000 án vsk.

Tilboðsverð 2.330.000 án vsk.

Tilboðsverð 2.390.000 án vsk.

FIAT FIORINO - 3 STK

Tilboðsverð 1.723.000 án vsk.

Listaverð með aukahlutum 1.894.000 án vsk.

UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR • S. 534 4433
WWW.FIATPROFESSIONAL.IS • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

5ÁRA

ÁBYRGÐ

Birta, hlýja og gleði
Rafmagnshitablásari 2Kw
Rafmagnshitablásari
9Kw 3 fasa

Rafmagnshitablásari
15Kw 3 fasa

18.590

29.990

Rafmagnshitablásari
5Kw 3 fasa

14.590

Rafmagnshitablásari
3Kw 1 fasa

8.390

Rafmagnshitablásari
2Kw 1 fasa

6.790
Frábær
birta

Olíufylltur
rafmagnsofn
9 þilja
2000W

Vatnsþétt LED
útiljós / bílskúrsljós
28W 60cm
56W 120cm

8.590

Rafmagnsþilofn

4.990

1.995

70W 150cm

2.790
5.490
6.490

Mikið úrval af
rakavörðum
fjöltengjum IP44
Verð frá
kr.

15 metra
rafmagnssnúra

1.690

Kapalkefli 15 metrar

3.690

2.995

25 metrar kr. 5.490
50 metrar kr. 9.990

Kapalkefli 10 metrar

Kapalkefli, rakavarið
IP44 25 metrar

2.890

8.595

VÖNDUÐ
GERVITRÉ
MEÐ ÁSETTUM
LED SERÍUM

Norsk eðalfura

Hálanda fura

180 cm með marglitum
ljósum verð

180 cm með hvítum ljósum

9.995,-

5.997,-

Norsk fura
180 cm með hvítum ljósum

16.995,-

40%

19.995,-

11.997,-

10.197,-

afsláttur af
jólatrjám meðan
birgðir endast

Reykjavík

Kletthálsi 7.

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

Hafnarfjörður

Selhellu 6.

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

Reykjanesbær

Fuglavík 18.

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

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

Mikið
úrval

Jólaseríur á
MURBÚÐARVERÐI

4
0
%
afslát
tur
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DAG HVERN LESA

96.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ

AÐ MEÐALTALI

HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP APR-JÚN 2019, 12-80 ÁRA,
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019

FRÉTTABLAÐIÐ

- MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

Lögregla boðaði til blaðamannafundar 18. desember 2017 þar sem greint var frá aðgerðunum. Á fundinum voru,
auk íslenskra lögreglu- og tollyfirvalda, lögreglumenn frá Póllandi og starfsmaður Europol. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Engar ákærur í augsýn
eftir ítarlega rannsókn
Tvö ár eru liðin frá umfangsmiklum lögregluaðgerðum í Euro Market málinu. Málið er enn til rannsóknar. Engar ákærur hafa verið gefnar út. Meintur
höfuðpaur er frjáls ferða sinna. Eignir hans eru enn haldlagðar hjá lögreglu.

Ætli ég fái meira
ef ég set stígvél?
Afgreiðslutímar á www.kronan.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

LÖGREGLUMÁL Tvö ár eru liðin
frá framkvæmd samræmdra lögregluaðgerða í þremur ríkjum í
svokölluðu Euro Market máli sem
varðar eigendur pólskra smávöruverslana og meinta skipulagða
brotastarfsemi þeirra og f leiri.
Málið er að sögn enn í rannsókn
og er ekki komið til meðferðar hjá
ákæranda, þótt lögregla hafi lýst
því fyrst yfir fyrir einu og hálfu ári
að það sæi fyrir endann á rannsókninni.
Steinbergur Finnbogason, verjandi meints höfuðpaurs í málinu,
lýsti furðu sinni á allri framgöngu
lögreglunnar í málinu í samtali við
Fréttablaðið um mitt síðasta ár en á
þeim tíma sem liðinn er frá aðgerðunum hafa tugir fengið réttarstöðu
grunaðra, tekist hefur verið á um
framsalsbeiðni skjólstæðings Steinbergs til Póllands og Steinbergi sjálfum verið gert að svara spurningum
fyrir dómi um meintan leka á trúnaðargagni lögreglu, tengdu rannsókn málsins. Rannsókn á þeim leka
var hætt í sumar án þess að upplýst
væri hvernig skjalið komst í hendur
Steinbergs.
Beiðni um að skjólstæðingur
hans yrði framseldur til Póllands
hefur verið felld niður en hann hefur
ferðast til Póllands til að gefa skýrslu
þar. Hann er kominn aftur heim
til Íslands og er frjáls ferða sinna
en hann sat í einangrun í nokkrar
vikur og sætti farbanni um nokkurra mánaða skeið vegna málsins.
Þótt lögregla hafi ítrekað lýst því
yfir að rannsókn málsins sé á lokametrunum eða henni jafnvel lokið,
hefur málið enn ekki verið sent til
ákæranda; hvorki ákærusviðs lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu né
til héraðssaksóknara.
Yfir 90 starfsmenn lögreglu og
tollgæslu, auk starfsmanna bæði
pólsku lögreglunnar og Europol,
tóku þátt fyrrnefndum aðgerðum
hér á landi þann 12. desember 2017.
Fimm manns voru handteknir hér
á landi og voru þrír þeirra úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeirra á meðal
var eigandi Market ehf. sem rekur
þrjár pólskar smávöruverslanir á
höfuðborgarsvæðinu undir nafninu Euro Market. Hann hefur búið
á Íslandi í áratug. Þeir voru taldir
aðalmenn í meintri brotastarfsemi;
fíkniefnainnflutningi, fjársvikum
og peningaþvætti. Framkvæmdastjóri félagsins sat einnig í gæsluvarðhaldi hér á landi um tíma.
Í kjölfar húsleita sem gerðar voru

Rekstur Euro Market búðanna gengur vel þrátt fyrir allt. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

á sama tíma voru eignir að verðmæti
nærri 200 milljónir króna haldlagðar og kyrrsettar. Þar á meðal
eru nokkrar íbúðir, bílar, reiðufé og
innistæður á bankareikningum.
Viku eftir aðgerðirnar boðaði lögregla til blaðamannafundar vegna
málsins og hann sátu, auk æðstu
fulltrúa lögreglu og tollgæslu hér á
landi, fulltrúar pólsku lögreglunnar
og evrópskra löggæslustofnana.
„Þegar fjallið tók loksins jóðsótt eftir ótrúlegan borðalagðan
alþjóðlegan blaðamannafund um
rannsóknina fæddist einungis lítil
mús,“ segir Steinbergur nú þegar
tvö ár eru liðin frá handtöku skjólstæðings hans. „Skrautsýning þessa
stórfurðulega blaðamannafundar
um fíkniefni, fjársvik og peningaþvætti var hreinn þvættingur eins
og nú hefur komið hefur í ljós. Sú
tíð hlýtur að koma að lögreglunni
verði gert skylt að gæta eðlilegrar
tillitssemi í aðgerðum sínum og auglýsingastarfi fremur en að krossfesta
fólk og taka það jafnvel viðskiptalega af lífi án dóms og laga.“
Í kvöldfréttum RÚV 18. apríl 2018
var greint frá því að með rannsókninni hefði tekist að stöðva stóran
hluta af pólskum glæpahópi hér á
landi. Um hefði verið að ræða eina
viðamestu rannsókn á skipulagðri
brotastarfsemi sem lögregla hér á
landi hefur ráðist í og sneri að fíkniefnaframleiðslu, fíkniefnasmygli,
fjársvikum og peningaþvætti. Í
Kastljósi sama kvöld sagði Sigríður
Björk Guðjónsdóttir að í Euro Market málinu hefði það gerst að þeir
hefðu farið að selja fíkniefni fyrir
glæpahóp frá Litháen sem hefði

haft sterk tök á þeim markaði og
að endingu tekið þá starfsemi yfir.
Rannsókn málsins væri ekki alveg
lokið en það sæi þó fyrir endann á
henni.
Í svari við fyrirspurn Fréttablaðsins í júlí síðastliðnum eða
rúmu ári síðar sagði Margeir Sveinsson aðstoðaryfirlögregluþjónn, að
málið hefði verið endursent til lögreglu frá ákærusviði þar sem skoða
hefði þurft einstök tilvik frekar.
Þeirri rannsókn væri lokið og málið
að berast aftur til ákærusviðs.
Samkvæmt svari frá ákærusviði
lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu sem barst á þriðjudaginn er
málið hins vegar enn í rannsókn. Í
svari við fyrirspurn til héraðssaksóknara segir að málið hafi ekki
verið sent því embætti.
Steinbergur undirbýr nú kröfu
um endurheimt þeirra eigna skjólstæðings hans sem haldlagðar voru
af lögreglu vegna málsins. Til eru
dómafordæmi um að dragist rannsókn lögreglu mjög á langinn verði
dómari við kröfu um að haldlagningu eigna verði aflétt enda beri að
hraða málsmeðferð þegar sakborningur sætir þvingunaraðgerðum eða
öðrum íþyngjandi aðgerðum sem
takmarka frelsi hans eða forræði
yfir eignum sínum. Þá er í réttarfarslögum kveðið á um að þeir sem
rannsaka sakamál skuli gæta þess
að mönnum verði ekki gert meira
tjón, óhagræði eða miski en óhjákvæmilegt er eftir því sem á stendur.
Nánar er fjallað um málið á
frettabladid.is auk þess sem þar má
sjá tímalínu yfir helstu atvik málsins. adalheidur@frettabladid.is

Tilboðsbílar
í jólagírnum
WWW.BILALAND.IS

Við förum í jólasveinabúning og gjafastuð fyrir hátíðarnar.
Tryggðu þér yfirfarinn og ástandsskoðaðan jólabíl á jólatilboði.

N M 9 7 2 8 2 B í l a l a n d 1 5 j ó l a t i l b o ð s 5 x 3 8 1 2 d e s

Rnr. 110139

ENNEMM / SÍA /

0 kr.
31.n.10
m.v.

á má
.*
20% útborgun

96 kr.
23n..6
m.v.

26 kr.
17.5
n. m.v.

á má
.*
20% útborgun

á má
.*
20% útborgun

á má
.*
20% útborgun

Rnr. 145919

Rnr. 110093

HYUNDAI Santa Fe III Style
Nýskr. 06/17, ekinn 82 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

NISSAN Qashqai Tekna 2wd
Nýskr. 07/16, ekinn 34 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

DACIA Duster Comfort 2wd
Nýskr. 05/18, ekinn 26 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

RENAULT Kangoo II
Nýskr. 09/15, ekinn 53 þ.km,
dísil, beinskiptur.

HYUNDAI i30 Comfort Wagon
Nýskr. 07/16, ekinn 32 þ.km,
dísil, beinskiptur.

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

4.490.000 kr.

3.290.000 kr.

á má
.*
20% útborgun

á má
.*
20% útborgun

Rnr. 145802

á má
.*
20% útborgun

Rnr. 153792

1.390.000 kr.
02 kr.
24n..8
m.v.

86 kr.
66n..8
m.v.

72 kr.
40n..9
m.v.

70 kr.
37.2
n. m.v.

2.490.000 kr.

Rnr. 145797

1.890.000 kr.
02 kr.
24n..8
m.v.

á má
.*
20% útborgun

Rnr. 145694

Rnr. 146007

á má
.*
20% útborgun

Rnr. 153764

Rnr. 430346

OPEL Vivaro Minibus
Nýskr. 03/16, ekinn 47 þ.km,
dísil, beinskiptur.

HYUNDAI Tucson Comfort
Nýskr. 01/18, ekinn 84 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

RENAULT Espace Zen Bose
Nýskr. 01/18, ekinn 16 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 07/17, ekinn 32 þ.km,
dísil, beinskiptur.

RENAULT Megane IV GT Bose 4 Control

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

94 kr.
19.9
n. m.v.

0 kr.
31.n.10
m.v.

2.990.000 kr.
02 kr.
34n..8
m.v.

3.290.000 kr.

30 kr.
24n..9
m.v.

38 kr.
37.7
n. m.v.

á má
.*
20% útborgun

á má
.*
20% útborgun

Rnr. 430349

5.390.000 kr.
á má
.*
20% útborgun

Rnr. 110106

2.790.000 kr.
á má
.*
20% útborgun

Rnr. 430379

Nýskr. 12/17, ekinn 20 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

2.790.000 kr.
á má
.*
20% útborgun

Rnr. 121610

Rnr. 153609

MINI Cooper
Nýskr. 12/17, ekinn 9 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.

NISSAN Qashqai Tekna 2wd
Nýskr. 03/17, ekinn 41 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 10/16, ekinn 69 þ.km,
bensín, beinskiptur.

HYUNDAI i30 GL
Nýskr. 06/17, ekinn 72 þ.km,
bensín, beinskiptur.

NISSAN Qashqai Acenta 4wd
Nýskr. 03/17, ekinn 84 þ.km,
dísil, beinskiptur.

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

JÓLATILBOÐ!

2.790.000 kr.

3.190.000 kr.
Allt að 80% lán

Opið frá kl. 9–18 alla virka daga
og laugardaga frá kl. 12–16
*Mánaðargreiðsla er samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir hvattir til að kynna sér
lánaskilmálana á heimasíðunni lykill.is. Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalaána frá lykill.is er
breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

1.990.000 kr.

1.590.000 kr.

Ástandsskoðun

Bílaland – Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

2.490.000 kr.

Fjármögnun á staðnum

N M 9 7 2 8 2 B í l a l a n d 1 5 j ó l a t i l b o ð s 5 x 3 8 1 2 d e s

á má
.*
20% útborgun

ENNEMM / SÍA /

72 kr.
40n..9
m.v.

80 kr.
55n..7
m.v.
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Íhaldsflokkurinn er sigurstranglegur
Þingkosningar fara fram í Bretlandi í dag. Miklar líkur eru á að Íhaldsflokkurinn bæti við sig þingmönnum. Fylgi hans samkvæmt
könnunum er 43 prósent. Verkamannaflokkurinn sækir þó í sig veðrið. Að Skotum undanskildum er lítill áhugi á öðrum flokkum.

350
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1
2
3
4
5
6

250
200
150

Íhaldsflokkurinn 
Verkamannaflokkurinn
Skoski þjóðarflokkurinn
Frjálslyndir demókratar
Plaid Cymru
Græningjar

339
231
41
15
4
1

100
50
0

1

2

3

inu vofir yfir kosningunum. Skilaboð Johnsons eru skýr, útganga án
tafar. Stefna Verkamannaflokksins
er flókin. Jeremy Corbyn, leiðtogi
f lokksins, lofar öðrum útgöngusamningi og svo annarri þjóðaratkvæðagreiðslu. Hann vill þó ekki
segja hvað hann myndi kjósa í þeim
kosningum, og var hlegið að honum
í sjónvarpssal þegar hann bar það á
borð í kappræðum nýlega.
Er búist við því að Íhaldsflokkurinn taki nokkur þingsæti af Verkamannaf lokknum á NorðausturEnglandi þar sem andstaðan er
mikil við veruna í ESB. Þá hafa
Frjálslyndir demókratar gert sér
vonir um að ná nokkrum þing-

4

5

6

sætum af Verkamannaf lokknum
í þeim kjördæmum þar sem flestir
vilja vera áfram innan ESB.
Frjálslyndir demókratar lofa
afturköllun útgöngunnar, þau skilaboð hafa einungis skilað flokknum
minnkandi fylgi í könnunum.
Er óvíst hvort Jo Swinson, leiðtogi
flokksins, nái inn á þing.
Skilaboð Græningja um tafarlausar úrbætur í loftslagsmálum
eru ekki að skila þeim neinu fylgi
í könnunum, hugur þjóðarinnar er
við annað um þessar mundir.
Kjörstöðum verður lokað klukkan 22 í kvöld og mun það liggja fyrir
á morgun hver niðurstaðan verður.
arib@frettabladid.is

Skrýtnar uppákomur Johnsons geta skaðað fylgið
„Það þarf ekki að vera að Íhaldsflokkurinn nái hreinum meirihluta þó það sé líklegt,“ segir
Viktor Orri Valgarðsson, kennari í
stjórnmálafræði við Durham-háskóla í Bretlandi.
Könnun YouGov gefur til kynna
að Íhaldsflokkurinn nái meirihluta. Þeirra könnun var næst
niðurstöðu þingkosninganna
2017. Vandinn við þá könnun er
að þeir taka aðeins mið af þeim
sem kusu síðast. Aðrar kannanir
benda til að kjörsókn verði meiri
núna, ef yngra fólk kýs í meiri
mæli nú en síðast getur það
gagnast Verkamannaflokknum.
Viktor Orri hefur fylgst vel
með kosningabaráttunni. Hann
segir Jo Swinson, leiðtoga Frjálslyndra demókrata, hafa glatað
trausti með yfirlýsingum sínum.
„Ummæli Swinson um að hún
ætli að draga útgönguna til baka
án þjóðaratkvæðagreiðslu hafa
valdið þeim skaða. Hún hefur
síðan reynt að bakka með þetta
og tapað trúverðugleika.“
Verkamannaflokkurinn hefur
reynt að beina athyglinni frá
Brexit með því að setja ýmis önnur mál á oddinn, segir Viktor, og
nefnir heilbrigðismál, mennta-

benni.is
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Rað.nr. 445996

mál og félagslega þjónustu. „Þeir
hafa sagt Boris ætla að selja
heilbrigðiskerfið til Trumps. Mér
finnst það ekki trúverðugt.“
Boris Johnson hefur notið
mikillar hylli en Viktor segir að
óvenjuleg framkoma hans nú geti
virkað fráhrindandi á kjósendur.
„Boris getur verið mjög sjarmerandi en upp á síðkastið er hann
búinn að vera eins og vélmenni
með skilaboðin „Get Brexit
done“, eða klárum Brexit,“ segir
Viktor og nefnir nokkrar uppákomur Johnsons. „Hann vildi ekki
mæta í viðtal til Andrew Neil á
BBC. Í vikunni tók hann símann
af fréttamanni sem var að spyrja
hann um krakka sem svaf á gangi
á spítala og í gær flúði hann inn
í frystigeymslu undan ITV sem
ætlaði að taka viðtal við hann,
Allt mjög skrítnar og kómískar
uppákomur sem geta haft áhrif á
fylgi hans á lokametrunum.“

Rað.nr. 590472

Rað.nr. 590490

NISSAN X-TRAIL TEKNA - 4X4
Nýskráður: 2019 / Dísel
Sjálfskiptur / Ekinn: 29.000 km.
Verð: 6.590.000 kr.

OPEL MOKKA X - 4X4
Nýskráður: 2015 / Dísel
Beinskiptur / Ekinn: 134.000 km.
Verð: 1.490.000 kr.

SSANGYONG TIVOLI DLX - 4X4
Nýskráður: 2016 / Dísel
Sjálfskiptur / Ekinn: 108.000 km.
Verð: 1.990.000 kr.

SUZUKI SX4 SCROSS - 4X4
Nýskráður: 2016 / Bensín
Sjálfskiptur / Ekinn: 148.000 km.
Verð: 2.290.000 kr.

CHEVROLET CAPTIVA LTZ - 4X4
Nýskráður: 2015 / Dísel
Sjálfskiptur / Ekinn: 113.000 km
Verð: 2.490.000 kr.

Tilboð: 5.890.000 kr.

Tilboð: 1.290.000 kr.

Tilboð: 1.590.000 kr.

Tilboð: 1.890.000 kr.

Tilboð: 1.990.000 kr.

Smelltu á
notadir.benni.is

Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2035

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 12-16

* Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.

4X
4

4x4 vetrartilboð

Viktor Orri
Valgarðsson.
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✿  Áætlaður fjöldi þingsæta á hvern stjórnmálaflokk

Jeremy Corbyn, formaður Verkamannaflokksins, lofar öðrum útgöngusamningi og svo annarri þjóðaratkvæðagreiðslu. NORDICPHOTO/GETTY

4X
4

Boris Johnson, forsætisráðherra og leiðtogi Íhaldsflokksins, freistar þess í
kosningunum að fá umboð til að klára útgöngu úr ESB. NORDICPHOTO/GETTY

-4
00

BRETLAND Bretar ganga til þingkosninga í dag og kemur þá í ljós
hvort Boris Johnson forsætisráðherra tekst að fá umboð til að klára
úrsögn Bretlands úr Evrópusambandinu. Útlit er fyrir að stóru
f lokkarnir tveir, Íhaldsf lokkurinn og Verkamannaf lokkurinn,
verði langstærstir. Íhaldsf lokkur
Johnsons er með gott forskot í skoðanakönnunum, en þar sem Bretland
er einmenningskjördæmi er ekki
ljóst hversu mörgum þingmönnum
það kemur til með að skila þeim.
Íhaldsflokkurinn mælist nú með
tæp 43 prósent, sem er svipað og í
síðustu kosningum árið 2017 þegar
flokkurinn tapaði meirihluta sínum
og þurfti að reiða sig á þingmenn
Norður-írska sambandsflokksins.
Flokkurinn hefur bætt töluvert
við sig frá því Johnson tók við af
Theresu May í júlí síðastliðnum.
Hefur flokkurinn mælst yfir kjörfylgi eftir að boðað var til kosninga.
Verkamannaflokkurinn mældist
með meira fylgi en Íhaldsflokkurinn á síðustu vikunum áður en May
sagði af sér. Hann hefur sótt í sig
veðrið frá því boðað var til kosninga
en hefur ekki tekist að rjúfa 35 prósenta múrinn.
Í sumar mældist Brexitflokkurinn með yfir 20 prósenta fylgi og
var kominn yfir Íhaldsf lokkinn
skömmu áður en May sagði af sér.
Frá því að boðað var til kosninga
hefur fylgið hrunið af þeim og ólíklegt er að þeim takist að ná inn
manni.
Eini sigur Íhaldsf lokksins í síðustu kosningum var í Skotlandi þar
sem honum tókst, með hjálp frá
miklu persónufylgi Ruth Davidson,
að saxa á þingsæti Skoska þjóðarflokksins. Davidson, sem hætti sem
leiðtogi Íhaldsflokksins í Skotlandi
í haust, er ekki í framboði. Hún
hefur þó heitið því að vinni Skoski
þjóðarf lokkurinn stórsigur muni
hún synda nakin í Loch Ness.
Nicola Sturgeon, leiðtogi Skoska
þjóðarflokksins, keyrir hart á þeim
boðskap að atkvæði til Verkamannaf lokksins sé atkvæði sem
hjálpi Íhaldsflokknum. Ef svo fer að
enginn fái meirihluta hefur hún lýst
sinn f lokk tilbúinn að vinna með
Verkamannaf lokknum. Á sama
tíma reynir Íhaldsf lokkurinn að
höfða til Skota sem hafa fengið nóg
af umræðunni um sjálfstæði Skotlands með því að segja að atkvæði
til annarra en Íhaldsf lokksins sé
ávísun á aðrar kosningar um sjálfstæðið.
Útgangan úr Evrópusamband-

Gómsæt

PARTÍ
BOMBA

VANILLUÍSTERTA
SÚKKULAÐISKEL,
KARAMELLUSÓSU & MARENSBOTNI
MEÐ

ÍSVEISLAN

FRÁ KJÖRÍS ER TILVALIN
ÞEGAR GERA SKAL
GÓÐA VEISLU
BETRI!

- TILLAGA AÐ FRAMREIÐSLU -

ÍSVEISLAN SEM SAMANSTENDUR AF VANILLUÍS,
SÚKKULAÐISKEL,KARAMELLUSÓSU OG MARENSBOTNI PRÝÐIR HVERT VEISLUBORÐ
- OG KJÖRIÐ ER AÐ GLEÐJA AUGAÐ ENN FREKAR
MEÐ FERSKUM BERJUM & MINTULAUFUM.
1 LÍTER - ca 6 skammtar
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Erlent eignarhald auki
skilvirkni markaðarins
Guðmundur Kristjánsson, forstjóri
Brims, segir um tillögur sem lagðar
verða fyrir hluthafafund útgerðarinnar í dag og ætlað er að liðka fyrir
fjárfestingu útlendinga í félaginu, að
þær muni gera markaðinn með hlutabréf Brims skilvirkari.
„Það er allt gagnsætt og við erum
að nota styrk verðbréfamarkaðarins
á Íslandi til að ná auknum árangri,“
sagði hann í sjónvarpsþættinum Viðskipti með Jóni G. sem sýndur var í
gærkvöldi á Hringbraut.
Stærsti hluthafi Brims, Útgerðarfélag Reykjavíkur sem er að mestu í
eigu Guðmundar, mun leggja fram
tillöguna. Erlendir fjárfestar hafa
frá 1992 mátt eiga allt að 25 prósent í íslenskum útgerðum með
óbeinum hætti. Þeir hafa þurft að
stofna eignarhaldsfélag á Íslandi til
að halda utan um fjárfestingar sínar
í íslenskum sjávarútvegi. Það hefur
reynst Þrándur í Götu, til dæmis er
ýmsum fjárfestingasjóðum óheimilt
að fjárfesta í öðru en skráðum hlutabréfum í Kauphöll.
Í tillögunum eru tvær leiðir lagðar
til og opnað fyrir aðrar hugmyndir
frá stjórn. Á meðal tillagna er að færa
rekstur Brims í dótturfélag. Við það
breytist tilgangur Brims úr því að
vera sjávarútvegsfyrirtæki yfir í að
vera eignarhaldsfélag. Erlendir fjárfestar mega því fjárfesta með beinum
hætti í slíku félagi.
Guðmundur segist hafa verið ósáttur við að fiskvinnsla hans hafi ekki
fengið kvóta þegar kvótakerfinu var
komið á 1984 en veiðiréttur fór ein-
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Við erum að nota
styrk verðbréfamarkaðarins á Íslandi til að
ná auknum árangri.
Guðmundur
Kristjánsson,
forstjóri Brims

göngu til skipa. Guðmundur segir að
þegar hann hafi komið heim frá námi
í Bandaríkjunum 1989 þar sem hann
hafði kynnt sér kvótakerfið og hagkvæmni þess, hafi hann sest niður
með föður sínum og bróður, Hjálmari, og sagt: „Annaðhvort verðum við
að byrja á að kaupa kvóta og veiðirétt
eða ég er farinn aftur til Ameríku. Ég
ætla ekki að vera einhver vælukjói
hér á Rifi næstu 20 árin!“
Guðmundur var spurður um
meintar mútur Samherja í Namibíu.
Hann svaraði að hann vissi ekki hver
áhrifin af því yrðu gagnvart fyrirtækjum í sjávarútvegi. „Við höfum
ekki orðið varir við það enn þá að
neinu ráði, einhverjar smá fyrirspurnir. En þetta er mál sem verður
að rannsaka vel og eins hratt og hægt
er. Við verðum að treysta okkar stofnunum sem rannsaka málið; það hefur
aldrei gefist vel að rjúka upp til handa
og fóta og breyta lögum ef eitthvað
kemur upp á. Nú reynir á okkar regluverk og vonandi kemur allt í ljós og
málið skýrist.“ – hvj

JÓLAÓRÓINN 2019

GÁTTAÞEFUR
Hönnun: Karitas Sveinsdóttir og Hafsteinn Júlíusson
hjá HAF STUDIO. Ljóðskáld: Linda Vilhjálmsdóttir.
Bættu þeim fjórtánda í safnið!
Söluaðilar Jólaóróans 2019 eru:
Casa Kringlunni, Skeifunni og Akureyri · Epal Kringlunni, Skeifunni,
Laugavegi og Hörpu · Hafnarborg Hafnarfirði · Húsgagnahöllin
Reykjavík og Akureyri · Kokka Laugavegi · Listasafn Reykjavíkur
Hafnarhúsinu og Kjarvalsstöðum · Hönnunarsafn Íslands Garðabæ ·
Listasafn Íslands Reykjavík · Líf og list Smáralind · Þjóðminjasafnið
Suðurgötu og Hverfisgötu · Snúran Ármúla · Blómaval um allt land ·
Bústoð Reykjanesbæ · Blóma- og gjafabúðin Sauðárkróki · Norska
húsið Stykkishólmi · Póley Vestmannaeyjum

STYRKTARFÉLAG LAMAÐRA
OG FATLAÐRA

Allur ágóði af sölu rennur til starfs í þágu fatlaðra barna og ungmenna

Seðlabankastjóri og aðstoðarseðlabankastjóri kynntu vaxtaákvörðunina á fundi í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Óheppilegur tími fyrir
tiltekt hjá bönkunum
Ákvarðanir banka um að hækka vaxtaálag á fyrirtæki koma á óheppilegum
tíma fyrir Seðlabankann, að mati stjórnenda bankans. Skilaboð þeirra fóru
öfugt ofan í markaðinn. Vaxtalækkanir ársins hafi veitt næga örvun.

„Að bankarnir skuli vera að taka til
hjá sér núna er óheppilegur tími.
Það hefði verið gott ef þeir hefðu
gert það fyrir nokkrum árum. En
ég er ekki viss um að það myndi
ganga betur ef við færum með
vextina mikið lægra,“ sagði Rannveig Sigurðardóttir aðstoðarseðlabankastjóri á kynningarfundi
peningastefnunefndar Seðlabanka
Íslands í gær.
Peningastefnunefnd greindi í
gær frá ákvörðun sinni um að halda
stýrivöxtum bankans óbreyttum.
Stýrivextir hafa lækkað um 1,5
prósentustig á árinu og eru nú
þrjú prósent. Vaxtaákvörðunin og
kynningarfundurinn fóru öfugt
ofan í fjárfesta. Úrvalsvísitalan
lækkaði um tæpa prósentu og krafa
á ríkisskuldabréf hækkaði um 10-15
punkta.
Viðmælendur Fréttablaðsins á
fjármálamarkaði sögðu að skýringar seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra á fundinum hefðu
verið ótrúverðugar. Svörin hefðu
verið óskýr, hikandi og gefið til
kynna stefnuleysi og skort á framtíðarsýn. Skilaboðin hefðu verið
þau að hagkerfið fengi ekki að njóta
vafans.
Eins og greint hefur verið frá í
Markaðinum hafa Íslandsbanki
og Arion banki nýtt ákvæði í lánasamningum við fyrirtæki til þess að
hækka vaxtaálag. Arion banki tók
af skarið fyrr á árinu og Íslandsbanki fylgdi í kjölfarið.
Stjórnendur Seðlabankans voru
spurðir á kynningarfundi í gær
hvort vaxtahækkanir á fyrirtækja
lánum væru áhyggjuefni fyrir bankann og hvort lækka þurfi vexti enn
frekar til að vega upp á móti. Ásgeir
Jónsson seðlabankastjóri sagði að
það væri áhyggjuefni ef lækkun
vaxta væri ekki að miðla sér úti í
hagkerfið.
„Ég held að það sem er að eiga
sér stað í bankakerfinu sé endurverðlagning á áhættu. Það er lítið
sem við getum gert í því. Það liggur
fyrir að ef þú ert kominn með vexti
langt niður þá hætta þeir að hafa
jafn mikil áhrif í gegnum bankakerfið. Bankarnir geta ekki farið
niður fyrir núll í innlánum og ef

Furðuðu sig á ummælunum um Þórarin
Viðmælendur Fréttablaðsins
á fjármálamarkaði furðuðu sig
margir á ummælum Rannveigar
í lok fundar þegar hún nefndi að
þetta hefði verið síðasti vaxtaákvörðunarfundur Þórarins G.
Péturssonar.
„Þeir sem hafa fylgst með
atkvæðagreiðslum nefndarinnar
vita að hann hefur verið mjög
„biased“ á aðra hliðina. En hann
verður með okkur áfram. […] Það
verður áhugavert að sjá hvernig

Við viljum ekki
taka þá áhættu að
örva hagkerfið of mikið.
Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri

þú lækkar vexti þá ertu að minnka
vaxtamun,“ sagði Ásgeir. Hann
nefndi að stýrivextir hefðu aldrei
verið eins lágir og því gæti verið að
ef þeir yrðu lækkaðir frekar myndi
lækkunin ekki miðlast jafn vel yfir
í fjármálakerfið.
„Það er of snemmt um það að
segja. Ég held að áhyggjuefnið núna
varðandi fjárfestingu sé ekki beinlínis verð á fjármagni heldur framboð á fjármagni,“ sagði Ásgeir.
Viðmælendur Fréttablaðsins
sögðu að bankinn virtist hafa litla
tengingu við raunhagkerfið og
markaði. Birtingarmynd þess væri
snarpt hækkandi vaxtastig á markaði. Stjórnendur bankans einblíndu
á það sem væri jákvætt í hagkerfinu en minntust lítið á hætturnar.
Haft var á orði að hækkun vaxta á
markaði væri að mestu leyti vegna
þverrandi trúverðugleika þeirra
sem stýra peningastefnunni heldur
en væntingar um að vextir færu að
rjúka upp.

Hafa veitt næga örvun
Ásgeir sagði á fundinum að Seðlabankar á Vesturlöndum hefðu gert
þau mistök að lækka vexti niður í
núll alltof snemma. Það hefði komið

ný nefnd mun byrja að virka á
næsta ári en það eru samt fjórir
þeir sömu þannig að meirihlutinn er enn þá til staðar,“ sagði
Rannveig.
Voru ummælin túlkuð á þann
veg að mesti vaxtahaukurinn
væri farinn en peningastefnunefnd myndi samt sem áður viðhalda hærri vöxtum en ákjósanlegt væri. Höfðu þessi ummæli
töluverð áhrif á viðskipti á verðbréfamarkaði.
sér illa fyrir þarlend bankakerfi.
„Við erum í sögulegu lágmarki og
við teljum að þetta vaxtastig geti
örvað hagkerfið og það sé, á þessu
stigi, ekki rétt að taka vextina meira
niður í ljósi þess að við eigum eftir
að sjá hvaða áhrif þessar vaxtalækkanir á árinu munu hafa. Við
erum með sterka krónu, höfum náð
að bregðast mjög skjótt við áfallinu
í ferðaþjónustu, og náð að lækka
vexti um meira en 150 punkta á
skömmum tíma. Ég held að við
munum sjá efnahagsumsvif taka
við sér,“ sagði Ásgeir.
Ástæðan sem Ásgeir gaf fyrir því
að peningastefnunefnd ákvað að
halda vöxtum óbreyttum var sú að
fátt hefði breyst frá síðasta vaxtaákvörðunarfundi þegar vextir voru
lækkaðir.
„Það virðist allt vera að ganga
eftir þeim spám sem við höfum
lagt upp með. Á þessu ári hefur
Seðlabankinn lækkað vexti um 150
punkta og við viljum sjá hvaða áhrif
sú vaxtalækkun mun hafa á næsta
ári. Við viljum ekki taka þá áhættu
að örva hagkerfið of mikið að svo
stöddu heldur bíða og sjá hvað gerist,“ sagði Ásgeir.
„Við teljum að það sem þegar
hefur verið gert muni örva fjárfestingu. Það er þannig með fjárfestingu að það tekur tíma fyrir
peningastefnuna að hafa áhrif.
Kannski hálft, eitt eða tvö ár. Við
erum að vænta þess að áhrif þess
komi fram á næsta ári,“ sagði Ásgeir.
thorsteinn@frettabladid.is

vinsælustu
jólagjafirnar
APPLE
AIRPODS
• Allt að 5 klst. rafhlöðuending
• Allt að 24 klst. ending m. hleðsluhylki
• Siri raddstýring
MV7N2ZMA

24.995

-15%
XIAOMI
M365 HLAUPAHJÓL
•
•
•
•

áður: 68.995

250W, allt að 30km drægni
25km/klst hámarkshraði
Tvöfalt bremsukerfi
Ljós að framan og aftan

58.646

X1003 X1004

BOSE
NC 700 ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL
• Allt að 20 klst. rafhlöðuending
• Google Assistant
• Útiloka umhverfishljóð
7942970100 7942970300 7942970400

52.895

fáðu skiptimiða
APPLE
IPHONE 11
• 6,5” Liquid Retina skjár (828x1792)
• 2 bakmyndavélar með 4k upptöku
• Andlitsskanni og þráðlaus hleðsla
MWLT2AAA MWLU2AAA MWLV2AAA
MWLW2AAA MWLX2AAA MWLY2AAA

129.995

SWILITEGREY SWILITEYELLOW
SWILITEPOKEM

• Þráðlaus tenging með WiFi
• Amazon Alexa raddstýring
• Tengist þráðlaust við aðra Sonos hátalara
22152 22153

34.995

APPLE
WATCH 5

NINTENDO
SWITCH LITE
• Ný og spennandi leikjatölva
• Switch fyrir fólk á ferðinni
• Allt innbyggt í létta ferðatölvu

SONOS
ONE HÁTALARI

39.995

•
•
•
•

Always on display
Tvöfalt minni og öflugri örgjörvi
Mjög nákvæmur hjartsláttarmælir
Vatnshelt að 50 metrum
MU652SOA MU662SOA MU672SOA
MU682SOA MU692SOA

74.985
skyldueign
á öll heimili

NUTRIBULLET
PRO BLANDARI
• 900W blandari með öflugum hnífum
• 1,2 hestöfl og 25.000 snúningar/mín
• 700ml og 950ml mál og uppskriftir fylgja
JMLV2414

19.995

FREEGO
HYPER MASSAGE PRO 2 NUDDBYSSA
• Léttir á vöðvaspennu, stífleika
og aumum vöðvum
• Rafhlöðudrifið, með 6 hausum
• Margar stillingar í boði
HMP2BLA HMP2GOL HMP2RED

19.995

Við viljum að allar gjafir hitti í mark. Þess
vegna má prófa gjafirnar heima og skila
þeim til 24. janúar. Sjá skilmála á
elko.is/skilarettur

RAZER
DEATHADDER ESSENTIAL LEIKJAMÚS
• 6400 DPI næmni
• Synapse 3 forrit fylgir
• 5 forritanlegir hnappar
RAZDAESSENTIA

7.990
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Einstök rannsókn á krabbalíkisæxlum
Nýgengi krabbalíkisæxla í lungum jókst að meðaltali um tæp 30 prósent á hverjum áratug á tímabilinu 1955-2015. Þetta sýna
niðurstöður nýrrar rannsóknar íslenskra vísindamanna. Um þreföld aukning varð frá fyrsta áratug tímabilsins til þess síðasta.

HEILBRIGÐISMÁL Ástríður Pétursdóttir, sérnámslæknir í skurðlækningum á Landspítala, er fyrsti
höfundur greinar um niðurstöður
rannsóknar íslenskra vísindamanna á nýgengi krabbalíkisæxla
í lungum.
Greinin birtist á dögunum í vísindaritinu General Thoracic and
Cardiovascular Surgery og stýrði
Tómas Guðbjartsson prófessor
rannsókninni.
Krabbalíkisæxli eru sjaldgæf æxli
sem geta greinst víða í líkamanum,
oftast í botnlanga en líka í lungum.
Þau teljast til lungnakrabbameina
en hafa mun betri horfur en hefðbundin lungnakrabbamein.
„Við búum svo vel á Íslandi að
vera með alla skráða sem hafa fengið þessi æxli á síðustu 60 árum. Það
er einstakt en það hefur ekki áður
birst svona grein um þessi æxli hjá
heilli þjóð á svona löngu tímabili,“
segir Ástríður.
Á tímabilinu sem rannsóknin
nær yfir greindust 96 einstaklingar
með krabbalíkisæxli í lungum eða
rétt um 1,5 að meðaltali á ári.
„Þegar um er að ræða svona sjaldgæfan sjúkdóm skiptir miklu máli
að vera með langt tímabil til að
ná sem stærstum hópi. Við höfum
aðgang að sjúkraskrám allra sjúklinganna þannig að við erum að
birta heildstæða mynd af því hverjir
eru að greinast, hvernig meðferð var
beitt og hverjar horfur sjúklinga
hafa verið.“
Eins og fyrr segir fjölgaði greiningum um tæp 30 prósent á hverjum áratug rannsóknartímabilsins
og segir Ástríður að aukning í
tíðni þessara æxla hafi einnig sést
erlendis.
„Við vitum hins vegar ekki alveg
hvers vegna þessi aukning er að
eiga sér stað og það sama gildir um
vísindamenn í öðrum löndum. Að
einhverju leyti höldum við að hún
tengist bættri myndgreiningu og
bættri tækni við vefjagreiningu.

Við búum svo vel á
Íslandi að vera með
alla skráða sem hafa fengið
þessi æxli á síðustu 60 árum.
Ástríður Pétursdóttir sérnámslæknir

Hér sjást Tómas og Ástríður framkvæma skurðaðgerð þar sem brjóstholssjá er notuð. MYND/ÞORKELL ÞORKELSSON

29%

aukning varð á nýgengi
krabbalíkisæxla í lungum
að meðaltali á hverjum
áratug þess tímabils sem
rannsóknin nær yfir.

En við leiðréttum fyrir því í rannsókninni og við getum staðfest að
það útskýrir ekki allan muninn.“
Krabbalíkisæxli tengjast ekki reykingum eins og önnur lungnakrabbamein sem má rekja til reykinga í 90
prósentum tilvika, en minnkandi
reykingar skýra af hverju hefðbundnum lungnakrabbameinum
hefur fækkað hér á landi.
Þá sýni rannsóknin mjög ánægjulegar niðurstöður hvað varðar
horfur sjúklinga. „Rúmlega 90 prósent sjúklinga fóru í aðgerð þar sem
æxlið var fjarlægt. Tæplega 90 prósent sjúklinga voru á lífi fimm árum
seinna. Það þykja mjög góðar horfur

í samanburði við nágrannalöndin.“
Ástríður segir að nú sé notast við
nýja skurðtækni við meðhöndlun
krabbalíkisæxla í lungum.
„Þá er lungnakrabbameinið eða
hluti lungans þar sem krabbameinið er í fjarlægður með svokallaðri brjóstholssjá sem varpar mynd
á sjónvarpsskjá. Í staðinn fyrir að
gera stóran skurð á brjóstholið og
gera þetta með opinni tækni erum
við að gera litla skurði á brjóstholið.“
Þannig sé hægt að fjarlægja æxlið
í gegnum fjögurra sentimetra langan skurð á brjóstholinu. Þessi tækni
hefur verið nýtt undanfarið ár og

fara flestir sjúklingar sem gangast
undir skurðaðgerð vegna lungnaæxla í svona aðgerð.
„Þessi aðferð hefur reynst mjög
vel. Þetta er minna inngrip og felur
í sér styttri legutíma fyrir sjúklinga.
Þetta er tiltölulega ný aðferð en við
erum að sjá hér að sjúklingar eru
oftar fljótari að jafna sig eftir svona
aðgerðir.“
Fyrr í vikunni fékk Ástríður
af hentan styrk úr Vísindasjóði
Landspítala vegna nýrrar rannsóknar á sjúklingum sem gengist
hafa undir opnar hjartaskurðaðgerðir en Tómas stýrir henni einnig.
„Það var mjög ánægjulegt að taka
við þessum styrk og mikill heiður.
Við erum í þessari rannsókn að
fara að notast við skandinavískan
gagnagrunn. Þannig getum við
borið þá sjúklinga sem þar er að
finna saman við íslenska sjúklinga.“
Ástríður segir að um mjög stóra
rannsókn sé að ræða en hún nær til
tímabilsins 2000-2018 og næstum
100 þúsund aðgerða.
„Við erum að skoða þá sem hafa
fengið djúpa sýkingu eftir svona
aðgerðir en þær fá 1-2 prósent
sjúklinga og er tíðnin sem betur fer
lág hér á landi. Við munum skoða
ástand sjúklinganna fyrir aðgerð og
læra betur hvernig við getum komið
í veg fyrir þessar sýkingar og meðhöndlað á sem bestan hátt.“
Það sé mjög verðmætt að fá norrænan samanburð í þessum efnum
en Ástríður vonast til að grein með
niðurstöðum þessarar rannsóknar
komi út fyrir lok næsta árs.
sighvatur@frettabladid.is

Heilbrigðiskerfi framtíðarinnar

H

in endalausa umræða um það
hvernig skuli verja fjármunum
ríkisins stendur sem hæst með
fjárlagafrumvarpi hvers árs. Iðulega
tekur það einhverjum breytingum
í meðförum þingsins og koma fram
ýmis sjónarmið fyrir hvern málaflokk. Sá þeirra sem tekur mest til sín
varðar heilbrigðis- og velferðarmál sem
gefur allri umræðu um hann mikið
vægi. Mikilvægt er að vel takist til því
skekkjur í tugmilljarða rekstri geta
verði ansi sársaukafullar. Til dæmis
mætti reka alla utanríkisþjónustu
landsins nokkrum sinnum einungis
fyrir það fé sem rennur til Landspítalans og þannig mætti lengi telja.
Það hefur blasað við málaflokknum
mikill vandi sem felst í mönnun og
framtíð heilbrigðisþjónustu á Íslandi.
Breytingar í rekstrarumhverfi,
kostnaðarauki, launabreytingar og
ýmislegt fleira vegur þungt enda
eru undirstöður í rekstrinum
fólkið sjálft og launaliður
stærsti einstaki kostnaðarliðurinn. Ekki má gleyma
því að okkur vantar líka
tæki, tól og húsnæði.
Við höfum þrátt
fyrir þetta ekki
efni á því sem
þjóð að gera
ekki róttækar
breytingar á
kerfinu til lengri
tíma litið, borga
laun sem eru samkeppnishæf, gera þjónustuna skilvirkari, nýta tæknilausnir

og síðast en ekki síst vinna öflugra
starf í forvörnum en þegar er gert. Við
eyðum því miður skammarlega litlum
hluta útgjalda okkar í það að verjast
sjúkdómum og ýmsum heilsufarsvanda. Þá felst mikil áskorun í öldrun
þjóðarinnar og eigum við að reyna að
horfa á það sem tækifæri til að breyta
og bæta þjónustu þá sem við höfum
hingað til lagt upp með. Augljóst er að
aukin þjónusta í heimahúsi og sömuleiðis það að viðhalda getu einstaklinga
verður meginmarkmið, sem og að nýta
þann hóp og þá miklu reynslu sem
hann hefur í samfélaginu enn frekar en
nú er gert.
Það er ljóst að mönnun heilbrigðisþjónustunnar er stærsta einstaka
vandamálið hérlendis og okkur sár
vantar lækna með þjálfun í heimilislækningum og almennum lyflækningum sem eiga að vera í framvarðarsveit
heilbrigðiskerfisins. Teymisvinna með
hjúkrunarfræðingum og öðrum fagstéttum er lykilatriði í allri þjónustu og
það sem við eigum að horfa til þegar við
skipuleggjum heilbrigðiskerfi framtíðarinnar. Við þurfum að taka sársaukafullar ákvarðanir um það hvar verði
veitt þjónusta læknis á landsbyggðinni
og hvernig. Eigum við að innleiða aftur
héraðsskyldu eða setja ábyrgð ákveðinna svæða í hendur stærri eininga
sem geta sent mannskap í styttri tíma í
senn. Við eigum að nýta okkur í því efni
tækniþróunina og fjarskipti auk þess
sem hjúkrunarfræðingar og bráðaliðar
myndu sinna frum- sem og bráðaþjónustu á þeim stöðum með stuðningi
læknis í gegnum fjarskiptatækni enn

frekar en nú er gert. Við höfum nú
þegar sett regluverk um fjarheilbrigðisþjónustu og skilgreint ferla og er von
til þess að við fáum talsverða breidd í
slíkri þjónustu í framtíðinni.
Miðlæg þjónusta lækna getur sinnt
miklu af því sem fram fer í dag á stofu
í gegnum tölvu og myndsíma, svipuð
módel eru þegar í notkun víða og nægir
að nefna Ástralíu og Kanada sem eru
mjög dreifbýl ríki. Gervigreind mun
koma mjög sterkt inn í tengslum við
greiningu og ákvörðunartöku. Við
verðum að vera í framlínu með nýtingu
hennar og fjárfesta þar. Eitt miðlægt
vaktakerfi fyrir allt landið varðandi
fyrirspurnir sjúklinga utan hefðbundins vinnutíma hefur virkað vel,
en það má enn bæta, upplýsingagjöf
og fræðslu þarf einnig að bæta og nýta
fleiri leiðir en nú og á ég þar sérstaklega
við samfélagsmiðla sem eru vannýttir í
dag til forvarna. Rafrænar tímabókanir
þarf að innleiða á landsvísu hjá öllum
heilbrigðisstéttum. Öflug netgátt fyrir
tölvufæra er til staðar í Heilsuveru en
þarf að kynna enn frekar. Þá eru of
margir sjúklinganna ekki enn komnir
með rafræn skilríki sem þeir geta notað
í samskiptum sínum við heilbrigðiskerfið um tímapantanir, endurnýjun
lyfseðla og fyrirspurnir, en við erum
á réttri leið. Sameiginleg lyfjakaup,
tækjakaup og ýmis stoðþjónusta er
skynsamleg í samfloti með öðrum
þjóðum, en tækifærin eru býsna mörg á
þeim vettvangi.
Nauðsynlegt er að horfa til smæðar
landsins og skilgreina og kostnaðargreina hvaða sérfræðilæknaþjónustu

við veitum hér og hvað við eigum að
sækja til útlanda, þar koma til erfiðar ákvarðanir m.t.t. tækjakaupa og
aðbúnaðar, en hann verður að vera
fyrsta flokks fyrir þá sem munu starfa
hér. Það er ljóst að umfang þjónustunnar á Íslandi er líklega ekki nægjanlegt til að viðhalda sérþekkingu ýmissa
sérgreina læknisfræðinnar og það þarf
einfaldlega að ræða það opinskátt og
leggja í fjárfestingu varðandi hana til
framtíðar. Ein leið til að viðhalda þekkingunni er að selja öðrum hana og gera
Ísland samkeppnishæft í samkeppninni um lækna ekki síður en sjúklinga,
samanber Evróputilskipun og fleiri
tækifæri í því efni. Fjölbreytt rekstrarform eiga að vera regla en ekki undantekning og skapa frjóan jarðveg fyrir
heilbrigðisstarfsfólk. Þá eigum við að
nota landið sem markað fyrir heilbrigðistæknigeirann og byggja hann upp hér
enn frekar en nú er og sá þeim fræjum
að hér sé auðvelt að fara í gegnum tilraunaverkefni í heilbrigðisþjónustu
og í tæknigeira. Ekki má gleyma því að
íslenskt heilbrigðiskerfi og starfsfólk er
með því besta sem gerist í heiminum,
en það er ekki hægt að ætlast til þess að
slíkt verði áfram nema með talsverðum
breytingum frá því sem nú er. Fjármuni
þarf sannarlega til og þá þarf að nýta
vel, en það þarf fyrst og fremst að hlúa
að mannauðnum sem skapar kerfið.

Teitur Guðmundsson
læknir

HÁTÍÐLEGT Í HALLARMÚLA!
10%
vildarafsláttur

10%

10%

Nintendo Switch (Grá)
VILDARVERÐ: 51.291.Verð: 56.990.-

vildarafsláttur

ALLT
JÓLASKRAUT

Nintendo Switch Lite
VILDARVERÐ: 35.991.Verð: 39.990.-

vildarafsláttur

15%
vildarafsláttur

20%
vildarafsláttur

40
%
afsláttur

Myndarammi 7”
með Wi-Fi
VILDARVERÐ: 9.592.Verð: 11.990.-

ÖLL SPIL

Apple Watch 5
40 mm
VILDARVERÐ:
70.191.Verð: 77.990.-

Apple Watch 5
44 mm
VILDARVERÐ:
74.691.Verð: 82.990.-

ALLUR
JÓLAPAPPÍR

30
%
afsláttur

30
%
afsláttur

Innflytjandinn
TILBOÐSVERÐ: 4.429.Verð áður: 6.999.-

Heyrnartól BOSE
NC700 þráðlaus
VILDARVERÐ: 46.749.Verð: 54.999.-

ALLT FRÁ

25
%
afsláttur

Hlaupabókin
TILBOÐSVERÐ: 4.899.Verð áður: 6.999.-

Hvítidauði
TILBOÐSVERÐ: 4.429.Verð áður: 6.999.-

Aðventa
TILBOÐSVERÐ: 4.429.Verð áður: 6.999.-

Þögn
TILBOÐSVERÐ: 4.429.Verð áður: 6.999.-

*GILDIR EKKI AF
MUNDU EFTIR GJAFAKORTI
PENNANS EYMUNDSSON!

GILDIR AÐEINS Í HALLARMÚLA!

25% AFSLÁTTUR AF ÖLLU!

*

OG FLEIRI ÖNNUR FRÁBÆR TILBOÐ!

25
%
afsláttur

25
%
afsláttur

20%
vildarafsláttur

Apple Airpods
VILDARVERÐ:
21.599.Verð: 26.999.-

25
%
afsláttur
Rafmangshlaupahjól MI M365 /
Rafmangshlaupahjól MI M365 PRO
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 52.499.Verð áður frá: 69.999.-

Apple Airpods
m. þráðlausri hleðslu
VILDARVERÐ: 27.199.Verð: 33.999.-

Kjöthitamælir
MEATER+ með
bluetooth & Wi-Fi
TILBOÐSVERÐ: 17.249.Verð áður: 22.999.-

20%
vildarafsláttur

Leikjastóll Commander
TILBOÐSVERÐ: 25.118.Verð áður: 33.490.-

25
%
afsláttur
Nuddbyssa Hyper Pro 2
TILBOÐSVERÐ: 14.999.Verð áður: 19.999.-

30
%
afsláttur

Airpods hulstur
VILDARVERÐ FRÁ: 2.799.Verð frá: 3.499.-

ÖLL MYNDAALBÚM

30
%
afsláttur

Jafnvægisstöng
Gimbal fyrir síma
TILBOÐSVERÐ:
11.899.Verð áður: 16.999.-

ALLAR
FERÐATÖSKUR

3afs0lát%
tur

VILDARTILBOÐUM

Café
Café

AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG
LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG
LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Austurstræti
1818
Austurstræti
Skólavörðustíg 11
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Hallarmúla
Álfabakka
16,4Mjódd

Álfabakka 16, Mjódd

Akureyri Akureyri
- Hafnarstræti
91-93
Kringlunni
norðurnorður
- Hafnarstræti
91-93
Kringlunni
Akranesi - Dalbraut 1
Kringlunni suður
Akranesi - Dalbraut 1
Kringlunni suður
Smáralind
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Smáralind
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Hafnarfirði - Strandgötu 31 Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
- Bárustíg
2 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is
Hafnarfirði
Strandgötu
31
540 2000
Keflavík - Krossmóa 4
Húsavík -Vestmannaeyjum
Garðarsbraut 9

Keflavík - Krossmóa 4

Húsavík - Garðarsbraut 9

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eym

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er aðeins 12. desember eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Fagrihóll eru engu líkur með sína grænu garða sem líkjast teygðum þúfum. MYNDIR/TG

Fimm stjörnu
Fagrihóll
Tómas
Guðbjartsson
hjartaskurðlæknir og
náttúruunnandi
og Ólafur Már
Björnsson
augnlæknir og
ljósmyndari

Skammt frá
Fagrahóli eru
fallegar tjarnir
með útsýni til
Dyrfjalla.

M

eð sérkennilegri náttúrufyrir
brigðum á Austfjörðum er Fagri
hóll (273 m) upp af Borgarfirði
eystri innanverðum, skammt
frá rótum Svartfells og neðan
Þrándarhryggs. Þarna hafa frost og
önnur roföfl myndað risavaxna garða, allt að tveggja
metra breiða, sem eru eins og teygðar þúfur. Sumir
segja nátttúrufyrirbærið líkjast kartöflugörðum en
okkur finnst þessir renningar minna á spínatpasta,
nánar tiltekið tagliatelle.
Í Fagrahól er sagt að búi huldufólk, bæði slæmt og
gott. Frægust er sagan af góðri álfkonu sem þarna
bjó og hélt verndarhendi yfir syni ekkju á nálægum
bæ. Neyddist ekkjan til að skilja son sinn eftir einan
heima því hún varð að afla bjargar í bú með því að
sækja sjó. Fagrihóll er réttnefni, ekki aðeins fyrir
garðana furðulegu, heldur er umhverfið allt mikil
fenglegt. Til austurs blasir við fjallgarður úr lípar
íti, oft kallaður Suðurfjöll, en sunnar er eitt helsta
kennileiti Borgarfjarðar, hið litríka Staðarfell (621 m).
Í norður blasir dökkleitara og hömrum girt Svartfellið
við og til vesturs sér ofan í innanverðan Borgarfjörð
og upp að Beinageitarfjalli. En það eru Dyrfjöllin sem
stela athyglinni, enda er útsýni að 700 m breiðum
Dyrunum og hæsta tindinum, Súlu (1.136 m), óvíða
betra.
Það er auðvelt að komast að Fagrahóli á fjórhjóla
drifnum bíl og er ekið eftir Breiðavíkurslóð að
Svartfelli. Vegurinn liggur síðan áfram yfir Gagnheiði
og ofan í Breiðuvík. Ofan á heiðinni er drangur sem
kallast Maður en þar er frábært útsýni yfir Víkur.
Skemmtilegast er að ganga á Fagrahól í miðnætursól,
helst fyrri hluta sumars þegar fífa umkringir óteljandi
tjarnir á heiðinni. Frá Fagrahól og ofan af Þrándar
hrygg bjóðast margar spennandi gönguleiðir, meðal
annars í kringum Svartfell, norður í Brúnavík eða
yfir Gagnheiði í Breiðuvík. Meira krefjandi gönguleið
liggur eftir Kjólsvíkurskarði niður í samnefnda vík en
einnig má beygja út af þeirri leið til Breiðuvíkur. Loks
má ganga á Svartfell (521 m) eða Suðurfjöll og
halda af þeim áfram að Hvítserk og Skúm
hetti. Einnig má sleppa göngum og slá upp
tjaldi á heiðinni þar sem hægt er að dást
að Dyrfjöllum úr stúkusæti – enda er
Fagrihóll eins og Michelin veitinga
staður með heimagerðu pasta og
fimm stjörnu útsýni.

Fífa við Fagrahól baðar sig í miðnætursól á meðan Dyrfjöllin horfa ofan í þokufylltan Borgarfjörð.

Létt og leikandi
Óskajógúrt
í jólaundirbúningnum
Óskajógúrt hefur verið sjálfsagður hluti af
matarmenningu íslensku þjóðarinnar í rúm 40 ár.
Þín óskastund getur verið hvenær sem er
en næsta Óskajógúrt er sjaldan langt undan.

tnaKolve
skert

SKOÐUN
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Halldór

Þ

Kolbrún
Bergþórsdóttir

kolbrunb@frettabladid.is

Þingmönnum
Sjálfstæðisflokksins
hefur ekki
tekist að
sannfæra
þjóðina um
að þeim þyki
Samherjamálið vera
eitthvað
annað og
meira en hver
önnur
óþægileg
uppákoma.

að hlýtur að flokkast sem kostur á stjórnmálamanni geti hann lesið í umhverfi
sitt, greint stöðuna og viti þannig hvernig
vindar blása hverju sinni. Ekki er víst að
hann sé ánægður með það sem hann sér
og skynjar, en hann er þó allavega í takt
við raunveruleikann en ekki einangraður frá honum.
Efast má um að stjórnarþingmenn séu upp til hópa
meðvitaðir um þá miklu óánægju sem grasserar nú
í þjóðfélaginu. Samherjamálið hefur kveikt á ný þá
reiðielda sem blossuðu upp í hruninu. Hér skal ekkert fullyrt um hvort þessi reiði eigi eftir að verða jafn
hatrömm og hún var þá. Ekki er víst að svo verði. En
hún er þarna og stjórnmálamenn sem horfa fram hjá
henni hljóta annaðhvort að vera einstaklega sljóir
eða í afneitun. Svo er vitanlega möguleiki að þeir séu
svo hrokafullir að þeim standi hreinlega á sama.
Tvenn mótmæli hafa verið á Austurvelli í kjölfar
birtingar Samherjaskjalanna. Þar hefur nokkuð stór
hópur fólks komið saman og yrði örugglega enn
stærri ef meiri fjölbreytni ríkti í vali á ræðumönnum.
Þeir koma of margir úr sömu pólitísku áttum. Sem er
nokkuð skrýtin áhersla því það er ekki eins og reiðin
og óánægjan einskorðist við einstaklinga á vinstri
væng. Almenningi, hvar í flokki sem hann stendur,
blöskrar. Stór hópur fólks treystir því síðan ekki að
Samherjamálið verði rannsakað ofan í kjölinn. Það
hlýtur enn að auka á vantraust þess þegar stjórnmálamenn, aðallega Sjálfstæðismenn, tönglast síðan á því
að málið verði hvorki leyst í fjölmiðlum né í þingsal
Alþingis. Sá frasi bendir til að viðkomandi þingmenn
vilji ekkert sérstaklega að málið sé rætt í þjóðfélaginu. Það er eins og þeir kjósi fremur að það sé sett í
langdregið ferli þar sem það muni lognast út af. Það er
einmitt þetta sem fólk óttast að gerist. Það er skylda
fjölmiðla, og þeirra stjórnmálamanna sem hafa sómakennd, að standa vaktina svo þannig fari ekki.
Þingmönnum Sjálfstæðisflokksins hefur ekki tekist að sannfæra þjóðina um að þeim þyki Samherjamálið vera eitthvað annað og meira en hver önnur
óþægileg uppákoma. Líklegt er að flokkurinn muni
í næstu kosningum gjalda fyrir málið og aumleg
viðbrögð sín við því. Það er svo ólán Vinstri grænna
að vera í ríkisstjórn þegar þetta skelfilega mál kemur
upp. Flokksforystan er í vandræðum í ríkisstjórnarsamstarfi við flokk sem hefur alveg sérstakt dálæti á
stórútgerðarmönnum. Það er hrópandi vandræðaleg staða fyrir vinstri flokk sem vill kenna sig við
baráttu gegn misskiptingu.
Stjórnmálamenn muna of sjaldan eftir fólkinu í
landinu. Þeir ranka ekki við sér fyrr en líða fer að
kosningum og breytast þá umsvifalaust í sanna
mannvini. Stjórnmálamenn ættu að hlusta núna
og taka mark á því sem þeir heyra. Þessi ríkisstjórn
hefur ekki efni á að hlusta seinna. Hún verður að
sýna í verki að hún láti sér annt um hag almennings
og hafi sömu andúð á spillingu og fólkið í landinu.
Samt virðist hún ekki sérlega líkleg til þess – því
miður.
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Frá degi til dags
Karp um kirkjuna
Á Alþingi var hart deilt um kirkjuna, eins og vaninn er á Íslandi
rétt fyrir jól. Brynjar Níelsson
stal þar senunni eins og endranær með því að segja að allir ættu
að lesa Biblíuna þótt þeir hefðu
enga trúarsannfæringu og sagði
þjóðkirkjuna og aðra kristna
söfnuði stunda frábært starf.
Háværir voru einnig Helgi Hrafn
Gunnarsson og Ólafur Ísleifsson,
en þeir eru nátengdir forstöðumönnum annarra trúfélaga. Inga
Auðbjörg Straumland, eiginkona
Helga, er forstöðumaður Siðmenntar og Páll Ágúst Ólafsson,
sonur Ólafs, er forstöðumaður
Vitundar.
Hvar er kirkjukarpið?
Talandi um kirkjuna og deilur.
Hvar er hin árlega deila um
kirkjuheimsóknir grunn- og
leikskólabarna? Ekki viljum við
missa niður þessa jólahefð sem
hefur fest sig jafn vel í sessi og
að setja skóinn út í glugga, baka
smákökur, rölta niður Laugaveginn á Þorláksmessu og fá
móðursýkiskast í Kringlunni
á Black Friday. Hafa trúfrjálsir
krossfarar misst trúna á að hægt
sé að frelsa börnin undan oki
kirkjuheimsókna? Eða er þjóðkirkjan komin í svo slæma stöðu,
og sóknarbörnin orðin svo fá,
að andstæðingarnir eru farnir
að vorkenna henni? Eins og grey
taílenska liðinu sem tapaði 13-0
á HM í sumar.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Endurreisn vegakerfisins

Þ
Sigurður Ingi
Jóhannsson
samgöngu- og
sveitarstjórnarráðherra

Ný samgönguáætlun
boðar byltingu í uppbyggingu og
viðhaldi
miðað við
síðustu ár.

örf fyrir fjárfestingar í samgöngum er gríðarmikil. Vegagerðin áætlar að nauðsynlegt sé að
fara í um 200 verkefni næstu 25 árin og eru þær
framkvæmdir alls metnar á yfir 400 milljarða króna.
Í síðustu viku lagði ég fram á Alþingi uppfærða samgönguáætlun. Í henni eru framlög aukin um fjóra
milljarða á ári næstu fimm árin og framkvæmdum,
sem í heild eru metnar á 214 milljarða króna, er flýtt.
Til að ná enn meiri árangri er gert ráð fyrir að
sértækar framkvæmdir verði fjármagnaðar sem
samvinnuverkefni, sbr. Hvalfjarðargangamódel. Slík
verkefni mynda sterkan hvata til nýsköpunar sem
getur lækkað kostnað og stytt framkvæmdatíma. Þau
eru þjóðhagslega arðbær. Sex verkefni hafa verið talin
fýsileg í þeim efnum og eru til umfjöllunar í sérstöku
frumvarpi um samvinnuverkefni (PPP), þ.m.t. ný
Ölfusárbrú (2022) og nýr vegur um Öxi (2021).
Ný samgönguáætlun boðar byltingu í uppbyggingu
og viðhaldi miðað við síðustu ár. Á næstu fimm árum
er gert ráð fyrir að að lágmarki 120 milljarðar fari til
vegaframkvæmda, eða um þriðjungur þess sem þarf
til nauðsynlegra framkvæmda. Loksins verður hægt
að endurreisa vegakerfið og tryggja viðunandi viðhald svo tryggja megi örugga og greiða umferð með
áherslu á tengingu á milli byggða. Viðhald á vegum
verður aukið í takt við meiri umferð og lagt verður
bundið slitlag á 400-450 km á tengivegi. Gaman er að
segja frá því að Vatnsnesvegur er nú loksins kominn á
áætlun eftir umsagnir í samráðsgátt stjórnvalda.
Í lok tímabils samgönguáætlunar verða umferðarmestu vegir til og frá höfuðborgarsvæðinu komnir
með aðskildar akstursstefnur. Það gildir um Vesturlandsveg fram hjá Borgarnesi, á Suðurlandsvegi að
Hellu og á Reykjanesbraut að flugstöðinni. Unnið er
að því að finna leiðir til að flýta framkvæmdum við
Reykjanesbraut enn frekar, einum umferðarmesta
þjóðvegi landsins. Þar eru óleyst skipulagsmál við
Straumsvík en Vegagerðin telur að framkvæmdir þar
fari í útboð í lok árs 2022. Þá verður jarðgöngum á
Austurlandi flýtt og næstu skref að Sundabraut kynnt
fljótlega.
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Að auka læsi barna –
um Þjóðarsáttmála um læsi
Sverrir
Óskarsson
sviðsstjóri
matssviðs á
Menntamálastofnun

N

ýlega voru niðurstöður
PISA birtar og samhliða því
tillögur að aðgerðum. Við
gleðjumst yfir árangri í stærðfræði
og sjáum hvernig góð kennsla, aukin
starfsþjálfun og gott námsefni, samkvæmt orðum sérfræðinga frá HÍ,
er grunnur að góðum árangri. Við
sjáum að læsi á náttúrufræði er í
svipuðu horfi en árangur í lesskilningi veldur vonbrigðum. Læsi er lykill barna að þátttöku í samfélaginu
og persónulegri velferð og því skiptir
miklu máli að staldra við og ígrunda
stöðu mála.
Þjóðarsáttmáli um læsi varð
til á haustdögum ársins 2015 sem
ákveðin aðgerð eftir niðurstöður
PISA 2012. Þess ber að geta að nemendurnir sem tóku PISA 2018 voru
í komnir í 9. bekk þegar verkefnið
fór á fullt og því geta þessar niðurstöður PISA núna tæplega verið
mælikvarði á árangur sáttmálans.
Breyttar áherslur í menntamálum
er langhlaup fremur en spretthlaup
og það tekur tíma að sjá árangur
breytinga. Það er samt mikilvægt
að horfa gagnrýnið á stöðu mála og
meta hvort við erum á réttri leið.
Með Þjóðarsáttmála um læsi voru
aðilum falin ákveðin verkefni. Verkefnahópur um læsi, sem var m.a.
skipaður fulltrúum frá KÍ, ráðuneytinu, sveitarfélögum, háskólasamfélaginu, kennurum, fulltrúum
foreldra og fleirum, mótaði áherslur
og lagði grunn að aðgerðum sem
fóru í framkvæmd. Samkvæmt
Þjóðarsáttmálanum var það verkefni Menntamálastofnunar að veita
sveitarfélögum stuðning og ráðgjöf,
láta skólum í té skimunarpróf, veita
kennurum aðstoð vegna mælinga,
búa til upplýsingagátt um læsi og
efna til námsstefnu um læsi. Sveitarfélögin áttu að setja sér læsisstefnu,
ákveða lágmarksviðmið, meta fram-

farir, beita snemmtækri íhlutun,
styðja við nemendur af erlendum
uppruna og nýta sérfræðiþjónustu
sína til að efla læsi. Þá hefur Heimili
og skóli haft árangursríka aðkomu
að verkefninu en einnig hafa bókasöfn, RÚV, rithöfundar, starfsmenn
háskóla, útgefendur, hópar nemenda, kennarar og fjöldi annarra
aðila tekið þátt í framkvæmd sáttmálans.
Þrátt fyrir að Menntamálastofnun
hafi verið ætlað frekar afmarkað
hlutverk er snýr að skimunarprófum og mælingum þá hefur verið
lögð skýr áhersla á að nýta fjármuni
verkefnisins í fjölbreytt verkefni
og samstarf um eflingu læsis. Veitt
hefur verið ráðgjöf og stuðningur til
hvers einasta sveitarfélags, haldnir
fjölmargir fræðslufundir með starfsmönnum sveitarfélaga, kennurum,
foreldrum og fleiri. Farið var í samstarf við barnabókahöfunda um
heimsóknir í skóla, sérstaklega í
dreifðari byggðum, til að hvetja
nemendur og skóla til dáða og auka
áherslu á ritun. Fjármunum var
varið í samstarf við RÚV til að framleiða áhugahvetjandi efni, Söguverkefnið, Risastórar smásögur,
efni tengt stafainnlögn og f leira.
Sett voru í gang starfsþróunarverkefni með skólum, búinn til ritunarvefur og hvatningarefni í skapandi
skrifum, allt efni sem hefur fengið
góðar móttökur hjá skólasamfélaginu. Öllum leikskólum landsins var
færður námshvetjandi efniviður,
vinnustofur haldnar og ráðgjöf veitt
vegna HLJÓM-2 og gefið út námsefni
tengt eflingu málþroska og lesskilnings. Haldnar hafa verið ráðstefnur
og málþing með ýmsum aðilum og
enn fremur veittur fjárstyrkur vegna
slíkra funda, sem hafa þá beint snúið
að ef lingu íslenskunnar og læsis.
Útbúin hafa verið skimunarpróf, lesskilningspróf, lesfimipróf, rafrænn
gagnagrunnur og fleiri slík valkvæð
verkfæri til að styðja við starf kennara og skóla en matstækin stuðla að
betri greiningu á stöðu barna til að
bregðast við á faglegan hátt. Sveitarfélögum var veittur stuðningur við
læsisstefnugerð, aðgerðaáætlanir og
aðstoð vegna innleiðingar á snemmtækri íhlutun á leikskólastiginu.

Þjóðarsáttmáli um læsi varð
til á haustdögum ársins 2015
sem ákveðin aðgerð eftir
niðurstöður PISA 2012.

Búið hefur verið til íhlutunarefni,
kynntar áhugahvetjandi aðferðir og
samstarf haft um rannsóknir.
Við höfum líka verið beinskeytt
og gert kröfur á okkur sjálf og aðra
til að standa sig betur, t.d. með því
að auka útgáfu fjölbreyttra bóka,
hvetja til faglegs lærdómssamfélags,
kalla eftir meiri rannsóknum, skrifa
greinar og fleira. Upplýsingar um
verkefni Þjóðarsáttmálans, framvinduskýrslur og f leira má sjá
heimasíðu Menntamálastofnunar
(sjá: Þjóðarsáttmáli um læsi).
Mat á árangri af starfinu hefur
stöðugt verið í gangi síðustu þrjú ár
og þær niðurstöður gefa okkur skýrt
til kynna að verkþáttum vindur vel
fram eða er lokið. Sveitarfélög hafa
verið að meta sinn árangur í samræmi við Þjóðarsáttmálann en það
er auðvitað mismunandi hversu vel
þeim hefur gengið með sinn hluta
sáttmálans.
Á þeim árum sem liðin eru frá
því að Þjóðarsáttmálinn var gerður
hefur ýmislegt áunnist og skýrt að
margir skólar, kennarar, foreldrar,
bókasöfn, rithöfundar, útgefendur
og fleiri hafa verið virkir í því að ýta
undir áhuga barna á lestri og aðra
grunnþætti lestrarfærni. Mikilvægt er að nýta niðurstöður á lesskilningshluta PISA 2018 til að gera
enn betur. Þörf er á markvissari
starfsþróun kennara, styðja þarf
betur við málörvun og íhlutun hjá
yngri börnum, tryggja þarf að allir
kennaranemar fái grunnmenntun í
lestrarfræðum og huga þarf betur að
kennslu og vinnu með námstengdan
orðaforða og hugtakaskilning á miðog unglingastigi. Aðstæður barna
hafa verið að breytast mikið og það
þarf áfram að styðja börn og foreldra
með öfluga lestrarmenningu.

Nýr mannkynssáttmáli
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tækifæri svo lengi sem markmið
þeirra stuðla á sama tíma að hagsæld
fyrir heildina, samfélagið og fólk um
allan heim. Við getum breytt heiminum en til þess þurfum við róttæka
stjórnmálaleiðtoga sem vinna að því
að þróa lausnir með fólkinu og fólk
sem kýs þá til valda. Við þurfum að
þora að taka erfiðar ákvarðanir og
halda á lofti réttum málstað rétt eins
og baráttukonur fyrir kosningarétti
kvenna eða bann við þrælahaldi
gerðu á sínum tíma.
Við byrjum gjarna á að horfa á
hvernig við getum tryggt lífsgæði
okkar hér á Íslandi til framtíðar, eðlilega. En rétt eins og atvinnulífið eitt
og sér mun ekki leysa þessi úrlausnarefni munu einstaka þjóðir eða
opinberar stofnanir ekki gera það
heldur. Við þurfum að nýta okkur
hin fjölmörgu tækifæri sem felast í
tækninni og alþjóðaviðskiptum en
um leið að skoða hvernig mannréttindi verða tryggð í breyttum heimi.
Þarf ef til vill nýtt heimsvinnumarkaðsmódel þar sem öllum íbúum
jarðar eru tryggð lágmarkslaun og
lágmarksréttindi? Þarf ef til vill að
skoða mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna út frá breyttum
veruleika og mannréttindum fólks
í stafrænum heimi?
Tíminn er núna, tími jafnaðarmennsku og alþjóðasamvinnu.
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ið lifum á spennandi breytingatímum þar sem alþjóðavæðing, tæknibylting og
loftslagsbreytingar eru á fleygiferð.
Það sem flestar framtíðarspár eiga
sameiginlegt er þó frekar dökk
framtíð og jafnvel hamfarir. Því er
spáð að störfum fækki með tilheyrandi atvinnuleysi, að auður safnist á
fárra hendur og að við munum ekki
geta fjármagnað þau velferðarsamfélög sem við höfum byggt upp. Það
er, að með fjórðu iðnbyltingunni
komi aukinn ójöfnuður og óhamingja. Sama er í raun að segja um
loftslagsmálin, eðlilega, því ef við
höldum áfram á sömu braut mun
jörðin líklega losa sig við okkur
mannfólkið áður en við eyðileggjum hana. Alþjóðavæðingin hefur
skapað viðskiptatækifæri en líka
ójöfnuð innan landa, milli landa og
heimshluta.
Allt þetta skapar grundvöll fyrir
íhaldssemi, afturhald, feðraveldis-

postula og önnur popúlísk hægri
öfl til að ná fylgi fólks, því við mannfólkið veljum gjarna frekar það sem
við þekkjum en óvissuna. Þar þarf
bara að minna á slagorðið „Gerum
Ameríku frábæra aftur“. En með
réttlæti og jöfnuð sem leiðarljós er
hægt að finna lausnir og það sem
einkennir okkur mannfólkið líka er
að við erum almennt góð og viljum
öðrum vel. Í alþjóðavæðingu og
fjórðu iðnbyltingunni felast nefnilega einnig mikil tækifæri. Tækifæri
til að gera heiminn réttlátari og betri
og til að stuðla að heilsusamlegri
samfélögum þar sem jöfnuður, jafnrétti og samstaða ríkir.
Til þess að svo megi verða þurfum
við að kalla eftir róttækum lausnum
sem hafa hag allra jarðarbúa að leiðarljósi. Sérstaklega þarf að tryggja
hag þeirra sem vegna stöðu sinnar
eða jaðarsetningar hafa minni eða
engin tækifæri til að taka þátt í þeirri
þróun sem á sér stað. Tæknivæðing
síðustu ára hefur skapað hagvöxt
en um leið loftslagshamfarir sem
ógna tilvist okkar á jörðinni. Sá tími
er kominn að við þurfum að halla
okkur frá ofur-kapítalískum leikreglum til meiri róttækni, sanngirni
og mennsku. Það er ekkert að því,
að á opnum markaði starfi fyrirtæki sem nýta sér hugvit og skapa
þekkingu og nýta sín viðskipta-

a

Heiða Björg
Hilmisdóttir
borgarfulltrúi
og formaður
velferðarráðs
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Umgengnismál – endurskoðun barnalaga
Anna
Júlíusdóttir
lögfræðingur
í Ósló

S

íðustu misserin hefur reglulega komið upp hávær umræða
um umgengnismál. Gagnrýnin kemur frá mæðrum, feðrum
og öðrum sérfræðingum. Þessi
umræða hefur vakið athygli mína
þar sem ég hef frá 2014 starfað sem
lögmaður fyrir fjölda foreldra í
umgengnismálum fyrir norskum
dómstólum. Hér verð ég ekki vör við
sambærilega umræðu og almennt
leysast slík mál með samkomulagi
þar sem þokkalegri sátt er náð með
aðstoð dómstóla.
Ég hef því skoðað nánar barnalögin á Íslandi og í Noregi, varðandi
umgengnismál.
Ísland er eina Norðurlandið þar
sem framkvæmdarvaldið fer með
úrskurðarvald í ágreiningsmálum
milli foreldra um umgengni við
börn skv. 46 gr. barnalaga 46/2003.
Á hinum Norðurlöndunum eru
það einungis dómstólar sem hafa
úrskurðarvald í umgengnismálum.
Það er vandséð hvaða efnislegu
rök eru fyrir því að sýslumönnum
sé falið úrskurðarvald í ágreiningsmálum um umgengni og væntanlega fá önnur dæmi um að löggjafinn feli framkvæmdarvaldinu að
dæma í ágreiningsmálum milli einstaklinga. Væntanlega hefur þetta

fyrirkomulag fremur sögulegar
skýringar en lögfræðilegar. Vægi
og mikilvægi lögvarinna réttinda
barna hefurt aukist mikið á síðustu
áratugum t.d. með lögfestingu og
auknu vægi barnasáttmála SÞ 2013.
Það er mikill grundvallarmunur
á málsmeðferðarreglum stórnsýslulaga og laga um meðferð einkamála
fyrir dómstólum, enda eru verkefni stjórnsýslunnar almennt að
úrskurða um hvort skilyrði fyrir
umsóknum um leyfi, bætur eða
styrki séu uppfyllt á grundvelli
skrif legra gagna, en ekki til að
dæma i ágreiningsmálum milli einstaklinga. Málsmeðferðarreglur
fyrir dómstólum eru mun ítarlegri
og betur til þess fallnar að leysa úr
ágreiningsmálum milli aðila.

Ferlið í umgengnismálum
í grófum dráttum
Flest umgengnismál leysast með
samkomulagi foreldra án þess að
þörf sé á úrskurði. Foreldrar fá
aðstoð við sáttamiðlun. Í Noregi
fer sáttamiðlun að mestu fram á
fjölskylduskrifstofum með aðstoð
sérfræðinga. Á Íslandi er sáttameðferð aðallega í höndum fulltrúa
sýslumanns.
Ágreiningsmál um börn eru að
mörgu leyti mjög sérstæð, enda um
mikilvæga persónulega hagsmuni
foreldra og barna að ræða. Foreldrar
þurfa eðli máls vegna í flestum tilvikum að vinna saman þar til
börnin eru 18 ára. Því er mikilvægt
sérstaklega fyrir börnin að sem best
sátt náist í þessum málum. Dómstólar í Noregi hafa aðlagað málsmeðferðina fyrir dómstólum að

sérstöðu barnamála með áherslu á
að mál leysist fremur með sátt en
dómsúrskurði.
Ef foreldrar ná ekki samkomulagi eftir sáttamiðlun fer málið til
dómstóla í Noregi. Á Íslandi er það
hlutverk sýslumanns að úrskurða
um umgengni ef samkomulag ekki
næst, sem er einsdæmi á Norðurlöndunum.
Við meðferð mála fyrir dómstólum bæði á Íslandi og í Noregi
hafa dómarar heimild til að af la
álits barna með aðstoð sérfræðinga. Í framkvæmd fá dómarar því
almennt sálfræðinga til að tala við
börn frá 7 ára aldri og meta afstöðu
þeirra, enda almennt viðurkennt
að það sé mikilvægt að slík samtöl
séu í höndum sérfræðinga. Það er
vandséð hvernig sýslumannsfulltrúar eiga að af la álits barnanna
með viðunandi hætti.
Málsmeðferð hjá dómstólum í
Noregi hefst almennt á því að sálfræðingur er skipaður og falið víðtækt umboð til að afla upplýsinga
og taka virkan þátt í sáttamiðlunarferlinu. Við fyrstu fyrirtöku
á málinu fyrir dómi fara fram
skýrslutökur aðila, sálfræðingurinn
veitir upplýsingar um samtöl sín við
aðilana og kemur með rökstuddar
tillögur að hugsanlegum lausnum
með hagsmuni barnanna að leiðarljósi.
Á þeim grunni og með virkri
aðstoð sálfræðings og dómara við
sáttamiðlun er unnið að því að
komast að tímabundnu samkomulagi. Lausnirnar eru almennt í þrepum, t.d. ef langt er síðan umgengni
hefur farið fram er umgengni smám

Það er til mikils að vinna
sérstaklega fyrir hagsmuni
barna að endurskoða og
bæta barnalögin svo betri
sátt verði um umgengni
við börn, enda vel þekkt að
harður ágreiningur milli
foreldra hefur oft mjög slæm
áhrif á börn.

saman aukin við seinni fyrirtökur.
Einnig getur verið þörf á umgengni
undir eftirliti, td. vegna of beldis
eða fíkniefnavanda. Það er heppilegt að nálgast endanlegt samkomulag í þrepum til þess að hægt sé að
fylgjast með hvernig gengur, veita
aðhald og meta hver reynslan er af
fyrirkomulaginu.
Það er mikil áhersla á að ná samkomulagi svo ekki sé þörf á dómsúrskurði sem oft er síður sérsniðin að
aðstæðum í hverju máli fyrir sig.
Kosturinn við að bíða með endanlegt samkomulag er líka að foreldrar
fá aðhald til að fylgja samkomulaginu eftir í lengri tíma og samkomulagið er endurskoðað á 4-6 mánaða
fresti þar til endanlegt samkomulag hefur mótast. Þetta ferli tekur
yfirleitt 1-2 ár og almennt minnkar
harkan í ágreiningi foreldranna
eftir því sem líður á málsmeðferðina.

Ef ekki tekst að komast að samkomulagi með sáttameðferð fyrir
dómstólunum fer fram aðalmeðferð
og málinu lýkur með dómi.
Eins og öll mannanna verk er
þetta ekki gallalaust kerfi fremur
en önnur kerfi, en með þessum
hætti næst yfirleitt með tímanum
samkomulag sem báðir foreldrar
fylgja, hafa skilning á og virða. Bætt
málsmeðferð ætti að fækka þeim
málum þar sem mikil óánægja er
með niðurstöðuna.
Ég þekki því miður lítið til núverandi framkvæmdar dómstóla á
Íslandi í umgengnismálum. Það
væri fróðlegt að skoða nánar framkvæmdina með tilliti til þess hversu
mikil áhersla og vinna er lögð í
sáttaferlið og hvort hlutfallslega
stór hluti þessara mála fari í aðalmeðferð. Í sáttaferlinu er mikilvægt
að sálfræðingar fái ekki einungis
það hlutverk í framkvæmd að afla
upplýsinga og skrifa matsgerðir,
heldur að þeir taki einnig virkan
þátt í sáttamiðlunarferlinu sjálfu
og fylgi aðilum eftir með aðhaldi
og ráðgjöf.
Það er til mikils að vinna sérstaklega fyrir hagsmuni barna að endurskoða og bæta barnalögin svo betri
sátt verði um umgengni við börn,
enda vel þekkt að harður ágreiningur milli foreldra hefur oft mjög
slæm áhrif á börn. Það væri hægt
að bæta málsmeðferð umgengnismála á Íslandi verulega með því að
færa úrskurðarvald samkvæmt.
barnalögum frá sýslumannsembættunum til dómstóla, til samræmis
við barnalögin á hinum Norðurlöndunum.

Um Laugardalinn
og uppbyggingu íþróttamannvirkja
Finnbogi
Hilmarsson
formaður
Þróttar

Kristján
Kristjánsson
varaformaður
Þróttar

N

ú hefur (loksins) komist
sk r iðu r á aðstöðu má l
Þróttar og Ármanns, hverfisíþróttafélaga í Laugardalnum í
Reykjavík, eftir að borgarráð samþykkti tillögu borgarstjóra um að
ný nefnd ætti að skila tillögum að
framtíðarskipan uppbyggingar
félaganna í upphafi næsta árs.
Þetta kemur sennilega mörgum á
óvart enda hefur öll umræða um
uppbyggingu íþróttamannvirkja í
Laugardal snúist um sérsambönd
ÍSÍ og þarfir þeirra. Á einhvern
óskiljanlegan hátt hefur tekist að
skauta fram hjá þeirri staðreynd að
lang umfangsmesta íþróttastarfsemin í dalnum fer fram á vegum
íþróttafélaga sem eiga heimili sitt
þar, í Þrótti, Ármanni og reyndar
öðrum stórum félögum sem líka
reka umfangsmikla starfsemi í
Laugardalnum þar sem iðkendur
skipta hundruðum á hverjum stað
fyrir sig. Öll þessi félög vilja vaxa og
dafna og fá betri aðstöðu rétt eins og
fyrrgreind sérsambönd.

Staðan í Laugardalnum
Samkvæmt iðkendatölum ÍBR er

knattspyrnudeild Þróttar nú sú
fjölmennasta í Reykjavík. Félagið
hýsir 950 iðkendur á einum gervigrasvelli 2/3 hluta úr ári. Aðstaðan
er ekki félegri en svo. Að auki iðkar
félagið handknattleik og blak við
þröngan kost í Laugardalshöll sem
oft er upptekin við að þjóna öðrum.
Í heild tapar félagið ríflega 30% af
æfingatíma sínum á hverjum vetri
vegna viðburða í Laugardalshöll.
Lengst af hefur höllin verið lokuð
og læst á sumrin. Ármann er líka
illa statt, eitt fjölmennasta félag
landsins, dreift um alla borg. Það
hefur enga félagsaðstöðu og nánast
enga búningsaðstöðu fyrir á annað
þúsund fimleikaiðkendur svo dæmi
sé tekið.
Þjálfarar félagsins skipta um föt
á salernum eða á skrifstofu starfsmanna. Við þetta ástand bætist að
í Laugardalnum, hverfi sem telur
fjóra grunnskóla, er ekkert íþróttahús undir skólaíþróttir sem stendur
undir nafni og skólar þurfa ýmist að
leita í Ráðstefnu- og viðburðahöllina þegar hún er opin, í bardagasali
Ármanns eða í sérhannað hús TBR
til að uppfylla kröfur um íþróttakennslu samkvæmt námskrá og
reyndar eru áhöld um hvort þeim
tekst að uppfylla hana.
Skynsamleg umræða um forgangsröðun við uppbyggingu í
Laugardalnum leiðir því fljótt í ljós
að brýnasta verkefnið sem við blasir
snýr að íbúunum í hverfi sem verður
innan fárra ára fjölmennasta hverfi
Reykjavíkur. Íþróttafélög og skólar
á þessu svæði hafa setið eftir í samanburði við önnur hverfi í Reykjavík. Það blasir sömuleiðis við öllum
í íþróttahreyfingunni í Reykjavík,
sem ekki hefur verið of sæl af sínu,
að ef borginni (einni sveitarfélaga)
verður gert að setja milljarða í uppbyggingu á sérhönnuðum húsum
og leikvöllum fyrir sérsambönd, þá
þrengist hressilega um í uppbygg-

ingu fyrir börn og unglinga og aðra
iðkendur í Reykjavík. Við leyfum
okkur að efast um að sú forgangsröðun njóti stuðnings.

Hugmyndir Þróttar
Vegna þess sem að ofan er lýst
hefur Knattspyrnufélagið Þróttur
á undanförnum árum unnið að því
í samvinnu við Reykjavíkurborg,
Ármann, grunnskólana og marga
f leiri að undirbúa uppbyggingu á
aðstöðu í Laugardalnum sem dugar
til að þjóna þeim fjölda íbúa sem
fyrirsjáanlegt er að leiti eftir þjónustu á næstu árum. Tillögur Þróttar
miða að því að nýta íþróttasvæði í
dalnum mun betur en nú er gert,
auka samvinnu við skóla til hagræðingar í rekstri og fjárfestingu,
hlífa grænum svæðum og gefa eftir
– gegn annarri uppbyggingu – tvö
stór svæði sem aðeins nýtast á
sumrin.
Með þessum tillögum vill Þróttur
leggja sitt af mörkum til þess að
leysa þann hnút sem uppbygging
íþróttamannvirkja í Laugardalnum
er óneitanlega í og stuðla að betri
nýtingu þessa dýrmæta útivistarsvæðis. Ekki er hægt að taka alvar-

lega hugmyndir um að ýta íþróttafélögum að hluta eða heild af sínum
svæðum í Laugardal, til að rýma
fyrir þjóðarleikvangi af neinu tagi.
Loftkastalar af því taginu, ábyrgðarleysi og ákvörðunarfælni ríkis og
borgar sem og stefnuleysi íþróttahreyfingarinnar hefur umfram
annað valdið því að allt hefur setið
fast í mörg ár, þó vonandi sé það að
breytast.

Hvar er framsýnin?
Öllum er ljóst að það þarf að leysa
vanda sérsambanda ÍSÍ en það
verður líklegast ekki gert í Laugardalnum svo vel fari. Þar er lítið pláss
fyrir ný og stærri íþróttamannvirki, þvert á það sem halda mætti,
dalurinn er þröngur og svæðið er
fyrst og fremst útivistarsvæði fyrir
allan almenning. Þess utan eru eldri
mannvirki léleg mörg hver og kostar
milljarða að endurbyggja þau.
Hví skyldi þjóðarleikvangur fyrir
inniíþróttir ekki geta verið hvar
sem er á höfuðborgarsvæðinu? Nýr
þjóðarleikvangur í knattspyrnu
þarf heldur ekki að vera í Laugardal,
sennilegast er í reynd miklu betra að
reisa hann samkvæmt nútímakröf-

um annars staðar og spila landsleiki
á Laugardalsvelli þar til nýr völlur
verður tilbúinn. Laugardalsvöllur
gæti svo í smækkaðri mynd þjónað
sem þjóðarleikvangur fyrir frjálsar
íþróttir í framtíðinni auk annarra
viðburða eða kappleikja.
Í Laugardalnum ætti að láta duga
að byggja upp góða íþróttaaðstöðu
fyrir þau íþróttafélög sem þar eru
nú, fyrir skóla og almenning en
finna öðrum hugmyndum pláss
utan byggðar – rétt eins og íþróttaaðstöðu í Laugardal var á sínum
tíma fundið pláss utan byggðar
þegar hún var reist. Það var á þeim
tíma mikil framsýni en það er
eins og hana skorti algerlega nú.
Íþróttahreyfingin, ríki og Reykjavíkurborg, auk annarra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, ættu
að taka saman höndum og finna
ný svæði undir íþróttamannvirki
framtíðarinnar og hefja uppbyggingu á þeim strax. Slíkt myndi
þjóna hagsmunum allra. Við skorum á kjörna fulltrúa okkar Reykvíkinga að taka af skarið. Íbúar í
Laugardal, grunnskólarnir, börn og
unglingar hafa beðið of lengi eftir
lausnum í þessu máli.

LASTusA
VINSikÆ
jötið í Bón
Hang

2.198 kr./kg 3.198 kr./kg 1.879 kr./kg
KF Hangiframpartur
Kofareyktur, úrbeinaður

1.479 kr./kg
Bónus Hamborgarhryggur
Með beini

Kjarnafæði Hangilæri
Kofareykt, úrbeinað

159 kr./stk. 159kr./330 ml 129kr./330 ml
ES Rauðkál, 680 g
ES Rauðrófur, 670 g

36 klst.

ÍSLENSK

139 kr./stk.

298 kr./stk.

Brunatími allt að

Hansa Leiðiskerti
með loki

Kjarnafæði Hangilæri
Kofareykt, með beini

framleiðsla

Bjarg Útikerti
Íslenskt

Egils Malt og Appelsín
330 ml

Brunatími

Brunatími allt að

10 klst.

4-5 klst.

179 kr./2 stk.
Hansa Útikerti
2 stk.

Staropramen Léttöl
330 ml

479 kr./stk.
Hansa Útikerti
Stórt

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
Smáratorg og Skeifan: Mán-Lau; 10:00-19:00 • Sun; 11:00-18:00 – Verð gildir til og með 15. desember eða meðan birgðir endast.

Stærsta verkefni Þróttar á næstu árum er að bæta aðstöðu iðkenda. Nýtt íþróttahús mun gjörbreyta ásýnd félagsins og möguleikum til að byggja upp
öfluga starfsemi í inniíþróttum. Íþróttahúsið verður reist á bílastæði við hlið núverandi félagshús og mun einnig nýtast skólum í nágrenninu. Áætlanir Þróttar
miða
félagshússins, Valbjarnarvöllur 1verði
S P O R T ∙ félagsins
F R É T T A B L AíÐnágrenni
IÐ
2 . D E Sað
E M Bstórum
E R 2 0 1 9 hluta
F I M M lagður
TUDAGUR
22 að því að á næstu 5 árum verði byggt upp aðstaða fyrir allar greinar
gervigrasi og að til verði öflugt íþróttafélag með starfsemi á einum stað en ekki dreift eins og nú er. Þannig viljum við að Þróttur líti út þegar félagið verður
75 ára, árið 2024.

SPORT

Þróttarar leysa rembihnútana sjálfir
Þróttarar hafa undanfarin ár unnið hörðum höndum að því að leysa vanda Laugardalsins enda aðstöðumál dalsins orðin alvarleg.
Félagið hefur þurft að fresta æfingum vegna aðstöðuleysis og þjálfarar Ármanns þurfa stundum að skipta um föt inni á salernum.
ÍÞRÓTTASVÆÐI „Borgin er að bíða
eftir svörum frá ráðuneytinu, sem
bíður eftir svörum frá sérsamböndunum sem eru að bíða eftir hvað
borg og ríki ætla að gera. Svona hefur
þetta verið, þessi hringavitleysa í sjö
eða átta ár,“ segir Kristján Kristjánsson, varaformaður Þróttar, en Þróttarar hafa kynnt borgaryfirvöldum
framtíðarsýn félagsins. Áætlanir
Þróttar miða að því að á næstu fimm
árum verði byggð upp aðstaða fyrir
allar greinar félagsins í nágrenni
félagshússins, Valbjarnarvöllur verði
að stórum hluta lagður gervigrasi og
að félagið verði á einum stað en ekki
dreift eins og nú er.
Meirihlutinn í borginni bókaði á
borgarráðsfundi í byrjun desember
að málefni Laugardalshallar og
þjóðarleikvanga þurfi að leiða
til lykta áður en hægt er að taka
ákvarðanir um næstu skref. Sjálfstæðismenn bentu á í sinni bókun
að samkvæmt fjárhagsætlun til
næstu fimm ára er ekki gert ráð
fyrir neinu framkvæmdafé þrátt
fyrir fögur fyrirheit. Í stað þess
að takast á við verkefnið og finna
því stað í fjárhagsætlun er málinu
drepið á dreif með skipan enn eins
starfshópsins.
Kristján segir að Þróttur hafi
unnið náið með Tendra arkitektum
við að teikna svæðið upp, þarfagreina nýtt íþróttahús, tala við
Samkvæmt hugmyndum Þróttara fengju Ármenningar núverandi hús þeirra en þeir fengju hæð ofan á íþróttahúsinu. Með húsinu mætti leysa marga hnúta
skólana í hverfinu, hverfisráðið og
í Laugardal sem eru í miklum rembihnút. Fjórir skólar eru í dalnum og eru þeir komnir upp á náð og miskunn annarra með íþróttakennsluna. MYND/TENDRA
Ármenninga
sem og sérsamböndin.
NÝTT ÍÞRÓTTAHÚS
ÞRÓTTAR MEÐ LÝÐHEILSUGARÐI Í FORGRUNNI
„Við höfum verið að reyna að búa
skipuleggja byggð í Laugardalnum
Þarna erum við að
til einhverja hugmynd því þetta er
sem á að gera hverfið að því fjölleysa vandamál
allt í flækju. Grunnhugmyndin er;
mennasta í borginni. En Kristján
okkar, Ármanns og frísegir að borgin sé aðeins að hugsa
Hvernig getum við byggt okkur upp
stundarinnar og spara
helminginn. Það þurfi jú aðstöðu
án þess að lenda í flækjunni?
Skólarnir eru mjög illa settir og
fyrir krakkana sem koma í hverfið.
borginni stórfé.
Laugalækjarskóli er sem dæmi
„Borgarráð er búið að draga okkur
ekki með íþróttahús. Með því að
Kristján
á asnaeyrunum dálítið lengi. Við
sameinast um þetta eina hús í
vitum alveg af því að borgin þarf
Kristjánsson,
að taka tillit til margra og það er
miðjunni sem skólarnir gætu starfvaraformaður
enginn að segja byggjum bara og
rækt á morgnana og við tekið við
Þróttar
seinni partinn og nýtt fram á kvöld
byggjum.
er það okkar mat að borgin sé búin
Borgin hefur alltaf haft einhverja
að fjárfesta ansi skynsamlega og
hugmynd um að hún geti stækkað
þetta myndi leysa marga hnúta. Við
höllina og það eigi að duga fyrir öll
viljum búa til lausn sem leysir stóra
landslið HSÍ, KKÍ, okkur, körfuhluta af flækjunni.
Í fundargerðum borgarinnar má
boltadeild Ármanns sem telur 300
Þarna erum við að leysa vandafinna fjölmörg bréf Þróttar til miseða 400 krakka, og skólastarfið
sem er ekki raunhæft. Það er eins
mál okkar, Ármanns og frístundmunandi sviða vegna aðstöðuleysis
og borgin sé að hugsa bara um
arinnar og spara borginni stórfé,“
sem félagið glímir við. Iðkendum
helminginn. Börnin vilja trúlega
segir Kristján. Þess má geta að í
hefur fjölgað um 12-15 prósent á
ári undanfarin fjögur ár og getur
þeim fjórum grunnskólum sem eru
vera í íþróttum og einhvers staðar
Þróttur ekki með góðu móti tekið
í hverfinu núna er ekkert íþróttahús
þurfa þau að vera. Alveg sama hvort
við f leiri iðkendum miðað við
undir skólaíþróttir og þekkt er að
þau séu hjá okkur eða annars staðar
þjálfarar Ármanns sem og iðkendur
núverandi aðstöðu. Búist er við að
en það þarf að vera einhver aðstaða
þurfa stundum að hafa fataskipti
iðkendum haldi áfram að fjölga
fyrir þau.“
enda hefur borgin sjálf verið að
inni á salernum félagsins.
Ármenningar glíma við mikið aðstöðuleysi. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
benediktboas@frettabladid.is

Breytingar á mótamálum yngri flokka komnar í ferli hjá KSÍ
FÓTBOLTI Ákveðið var á stjórnarfundi KSÍ í lok nóvember síðastliðins að vísa tillögu Gróttu um
breytta tilhögun á mótafyrirkomulagi yngri flokka í knattspyrnu, sem
fram kom á síðasta ársþingi sambandsins um miðjan febrúar, til
laga- og leikreglunefndar til frekari
úrvinnslu.
Starfshópur mótanefndar sem
samanstóð af Valgeiri Sigurðssyni
og Sveinbirni Mássyni, fulltrúum mótanefndar KSÍ, Magnús Erni
Helgasyni frá Gróttu, HK-ingnum
Baldri Má Bragasyni og Birki Sveinssyni, mótastjóra KSÍ, lagði fram
minnisblað á stjórnarfundinum.
Í minnisblaðinu kemur fram að
markmið hópsins snúi meðal annars að því að reyna að finna leiki við

hæfi og auka sveigjanleika í skráningu liða í styrkleika á Íslandsmót.
Lagt var til í tillögu Gróttumanna á ársþinginu fyrr á þessu ári
að þegar þátttaka í Íslandsmóti er
tilkynnt muni félögin um leið leggja
fram óskir um hvort viðkomandi
flokkur (2., 3., 4. og 5. aldursflokkur)
leiki í A-, B- eða C-riðli/deild.
Skulu óskir félaganna taka mið
af styrkleika hvers f lokks og leikmannafjölda. Mótanefnd KSÍ fer
yfir óskir félaganna og raðar í riðla/
deildir. Ef þörf krefur tekur mótanefnd einnig mið af árangri viðkomandi aldurshópa tveimur árum
áður, úrslitum í vetrarmótum og
rökstuðningi félaganna sem fylgja
þarf umsóknum um hver styrkleikaröðun flokkanna á að vera.

Markmiðið með tillögunni að
fjölga jöfnum leikjum
Núgildandi ákvæði í reglugerð KSÍ
um knattspyrnumót, sem taka
til styrkleikaröðunar liða í yngri
f lokkum á Íslandsmóti, gera ráð
fyrir því að þau tvö lið, sem verða
neðst í A-deild falla næsta keppnisár niður í B-deild, en tvö efstu liðin
í B-deild taka sæti þeirra í A-deild.
Sama gildir um B- og C-deild.
Lagt er til að þessu fyrirkomulagi
verði breytt á þann hátt sem lýst er
hér að framan, það er í riðlakeppni
í 4. og 5. flokki karla og kvenna og í
deildarkeppni í 2. og 3. flokki karla
og kvenna. Á Íslandsmótum yrði
raðað í riðla/deildir út frá árangri
f lokksins tveimur árum áður, en
ekki frá síðasta ári eins og nú er gert.

Fyrirkomulag móta í yngri flokkum
er til skoðunar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í flestum tilfellum eru leikmenn á
eldra ári í meirihluta í keppni A-liða
en það eru mót A-liðanna sem ráða
því hvaða félög fara upp um deildir/
riðla og hvaða félög falla. Til dæmis
getur eldra ár komið flokki sínum
upp um deild eða fallið en árið eftir
þarf næsti árgangur fyrir neðan að
takast á við áskoranir sem þeir ráða
mögulega illa eða of vel við.
Framangreind tillaga getur orðið
til þess að ójöfnum leikjum fækkar
á Íslandsmótinu. Það hefur lítinn
knattspyrnulegan ávinning í för
með sér að tapa með gríðarlegum
mun og getur slíkt haft slæm áhrif
á andlega hlið iðkenda til lengdar.
Enn fremur verður lærdómur lítill
af því að vinna stórsigur á móti talsvert lakari andstæðingum. – hó

F I M MT U DAG U R 1 2 . D E S E M B E R 2 0 1 9

KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Glæsilegur galakjóll
sem Díana prinsessa
var í þegar hún dansaði
frægan dans við John
Travolta í Hvíta húsinu
í nóvember 1985 var
boðinn til sölu á uppboði í London.   ➛4

Fullkomnir drónar
sem henta öllum

Í DJI store fást afar vandaðir og traustir en um leið einfaldir og þægilegir drónar. Þessi Mavic Mini dróni vegur aðeins 249 grömm. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í DJI Store fást drónar frá vinsælasta drónaframleiðanda heims. Þeir eru
langdrægir, áreiðanlegir, vandaðir og nettir og henta bæði áhuga- og fagfólki.
Verslunin býður einnig upp á myndavélar og myndatökubúnað. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

D

JI er langvinsælasti drónaframleiðandi í heimi, en um
80% af öllum drónum sem
seljast eru seld af DJI,“ segir Sigurður Helgason, eigandi DJI Store
á Íslandi. „Fyrirtækið hefur verið
leiðandi á markaðnum frá byrjun
og eyðir gríðarlega miklu í vöruþróun, en um 30% af starfsfólkinu
eru verkfræðingar. DJI vinnur náið
með háskólum í Kína til að þróa
nýja tækni og fær þannig til sína
unga og upprennandi hugsuði sem
stuðla að stöðugri nýsköpun.
Við erum viðurkenndur dreifingar- og söluaðili á Íslandi, en
þetta er ein af fjórum verslunum
DJI á Norðurlöndunum,“ segir
Sigurður. „Við opnuðum búðina
17. júní 2017 hér á Lækjargötu og
það héldu allir að ég væri klikkaður að opna drónabúð á þessum
stað. En þetta hefur gengið alveg
rosalega vel og fólki finnst gaman
að koma til okkar.
Það er oft upplifun fyrir fólk að
koma í búðina. Við erum með flughermi í búðinni þar sem fólk getur
prófað að stýra dróna í sýndarveruleika, þannig að ef fólk hefur
verið forvitið um hvernig þetta
virkar er hægt að fá svör við öllum
spurningum,“ segir Sigurður. „Svo
erum við líka með myndskeið
sem við höfum gert til sýningar á
skjáum í búðinni, bæði til að gefa
fólki innblástur og til að sýna hvað
er hægt að gera með dróna.
Við erum ekki bara með dróna,
heldur bjóðum við líka upp á gimbal stand sem jafnar út allan hristing fyrir myndatökur með símum
og myndavélum,“ segir Sigurður.
„Við seljum líka Osmo action, sem
eru handhægar myndavélar fyrir
jaðarsport. Þær geta farið niður á
11 metra dýpi án þess að þurfa sérstakt hulstur.“

Í DJI Store er hægt að fá að stýra dróna í sýndarveruleika og fá svör við öllum spurningum um virkni þeirra. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Rokið sjaldan fyrirstaða

„Algengasta spurningin sem við
fáum er: Getur maður flogið þessu
á Íslandi þrátt fyrir rokið?“ segir
Sigurður. „En það er ekkert mál.
Maður getur flogið flestum drónum
í vindhraða undir 10 m/s og vindhraðinn fer ekki oft yfir 10 m/s, þó
að það hafi að vísu ekki verið mikið
drónaveður í þessari viku.
Það er því hægt að fljúga flesta
daga og þegar þú ferð ekki yfir
mörkin sem dróninn er gerður
fyrir hefur vindurinn næstum
engin áhrif á myndatöku og
dróninn flýgur bara alveg eins og
í logni án þess að það sé nokkur
hristingur,“ segir Sigurður. Þessir
drónar eru alveg ótrúlega fullkomnir þegar kemur að því að
halda sér á sama punkti og þeir
gera það í rauntíma.“

Vandaður, nettur og ekki dýr

„Sá dróni sem er mest áberandi
núna er Mavic Mini, sem er minnsti
dróni sem hefur komið frá DJI,“
segir Sigurður. „Þetta er dróni sem
hentar mörgum þeirra sem hafa
lengi verið forvitnir varðandi dróna
en hafa bara setið á hliðarlínunni og
horft á vini sína fljúga drónum.
Loksins er kominn dróni sem er
mjög góður, flýgur lengi, er nettur
og á verði sem er undir þolmörkum hjá þeim sem hafa bara verið
forvitnir, en Mavic mini kostar frá
62.990 krónum,“ segir Sigurður.
„Þessi dróni er að slá gegn. Hann
tekur 12 megapixla ljósmyndir
í allt að 2,7K upplausn og það
sem er ótrúlegt við hann er að
hann flýgur í 30 mínútur,“ segir
Sigurður. „Ég hef prófað að fljúga
í 7 m/s og þá var flugþolið samt
25 mínútur, sem mér fannst alveg
magnað, en vindurinn er það sem
hefur mest áhrif á flugtímann.
Þetta er líka einfaldur dróni og
það var hannað sérstakt app fyrir
hann sem er eins einfalt og hugsast
getur,“ segir Sigurður. „Síðast en
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Í glæsilegri versluninni má meðal annars sjá myndskeið sem gefa fólki innblástur og sýna hvað er hægt að gera með dróna. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Mavic Mini er góður dróni sem flýgur lengi, er nettur og býðst á góðu verði.

ekki síst er hann svo léttur og
nettur að hann passar jafnvel í
jakkavasa, en hann vegur aðeins
249 grömm. Þar sem hann er svo
lítill þarf heldur ekki að skrá hann
þegar við innleiðum evrópsku
drónareglurnar.“

taka hann með og fljúga, því það
er engin fyrirhöfn að fara í loftið.
Hann er á tilboði núna á 204.990
krónur.
Við bjóðum svo auðvitað líka
upp á úrval ýmissa annarra DJIdróna,“ segir Sigurður.

Vinsæll og áreiðanlegur

Námskeið á nýju ári

„Mest seldi dróninn hjá okkur er
Mavic 2 Pro. Hann er einn best
útbúni dróninn á markaðnum,
bæði hvað varðar eiginleika og
gæði,“ segir Sigurður. „Sá tekur 20
megapixla ljósmyndir og myndskeið í 4K upplausn. Hann notar
Hasselblad tækni og er mjög
rómaður fyrir alveg geggjuð myndgæði. Hann er búinn stillanlegu
ljósopi og hefur árekstrarskynjara
allan hringinn og að ofan og
neðan. Dróninn flýgur í allt að
fimm kílómetra fjarlægð og flugþolið er allt að 31 mínúta.
Þessi dróni er gríðarlega vinsæll
því hann er ótrúlega áreiðanlegur, vel byggður og góður. Hann
er mikið notaður við gerð auglýsinga og sjónvarpsþátta og er
algjör draumur fyrir ljósmyndara,“
segir Sigurður. „Hann er líka svo
nettur að maður nennir alltaf að
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Við leggjum rosa mikið upp úr
góðri og snöggri þjónustu og ef
eitthvað kemur upp á þannig að
dróni þarf viðgerð bjóðum við
viðskiptavinum upp á lán á öðrum
dróna á meðan, þannig að bilanir
hamli ekki vinnu,“ segir Sigurður.
„Fólk sem kaupir dróna hjá okkur
getur því gengið að því vísu að
hafa alltaf dróna til taks fyrir sín
verkefni.
Á nýja árinu ætlum við svo
að byrja að bjóða upp á dróna
námskeið, en það hefur verið eftirspurn eftir þeim í töluverðan tíma,“
segir Sigurður. „Fyrsta námskeiðið
hefst um miðjan janúar og verður
auglýst betur þegar nær dregur.“

Osmo Action eru handhægar
myndavélar fyrir jaðarsport sem
þola allt að 11 metra dýpi.

Mavic Mini er vandaður dróni sem
passar í jakkavasa og slær í gegn.

Gimbal standur getur jafnað út
allan hristing fyrir myndatökur
með símum og myndavélum.
Mavic 2 Pro
er mest seldi
dróninn hjá
DJI Store, hann
er sérlega vel
útbúinn og
rómaður fyrir
myndgæði.

Nánari upplýsingar á:
www.djireykjavik.is
Sími: 519 4747

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

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. 694 4103,
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Sögulegur kjóll Díönu óseldur
Glæsilegur galakjóll sem Díana prinsessa var í þegar hún dansaði frægan dans við
John Travolta í Hvíta húsinu í nóvember 1985 var boðinn til sölu á uppboði í London.
Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

K

jóllinn er afar glæsilegur, úr
miðnæturbláu sléttflaueli.
Búist var við að kjóllinn
færi á 250 til 350 þúsund pund eða
40-60 milljónir íslenskra króna
hjá uppboðshaldaranum Kelly
Taylor. Díana heitin klæddist
þessum fallega kjól þegar hún
var ásamt þáverandi eiginmanni
sínum, Karli prins, í opinberri
heimsókn hjá Nancy og Ronald
Reagan í Hvíta húsinu. Í galaveislu
sem haldin var fyrir hina konung-

lega gesti tók Díana frægt dansspor með Hollywood-leikaranum
John Travolta sem hafði gert
garðinn frægan í dans- og söngvamyndunum Saturday Night Fever
og Grease. Kjóllinn var hannaður
af Victor Edelstein sem starfaði
hjá Oscar de la Renta og hannaði
mikið fyrir bresku konungsfjölskylduna.
Fyrir uppboðið var sagt að
áhugi væri á kjólnum en kaupendur sem höfðu sýnt honum áhuga
væru bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum. Þetta er í annað skiptið
sem þessi sami kjóll fer á uppboð.
Rómantískur herramaður keypti

Það vakti mikla athygli þegar Díana prinsessa tók dans með Hollywood-stjörnunni John Travolta í Hvíta húsinu.
Kjóllinn sem hún klæddist við þetta tilefna var boðinn upp í vikunni en seldist ekki. NORDICPHOTO/GETTY

FLOTT JÓLAFÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR
NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

Travolta sagðist
ekki hafa grunað á
nokkurn hátt þegar
hann mætti í veislu í
Hvíta húsinu að hann
ætti eftir að dansa við
prinsessuna.

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is
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hann á uppboði árið 2013 fyrir
200 þúsund pund til að gefa konu
sinni. Kjóllinn hafi þó endað inni
í skáp ónotaður. Hjónin vildu því
að hann kæmist í hendur nýrra
eigenda sem tókst þó ekki.
John Travolta var spurður um
dansinn með Díönu fyrir stuttu
og sagðist hann hafa verið mjög
stressaður þá stund. Hann mun
þó aldrei gleyma þessu atviki.
„Þetta er einn af hápunktum
lífs míns,“ hefur hann sagt í
sjónvarpsviðtali. Travolta
endurtók það í viðtali við
Yahoo Entertainment fyrir
stuttu. Hann sagðist ekki
hafa grunað á nokkurn hátt
þegar hann mætti í veislu
í Hvíta húsinu að hann
ætti eftir að dansa við
prinsessuna. Hins
vegar hefði Nancy
Reagan planlagt
dansinn. „Þetta var
sannarlega ótrúleg
stund,“ segir hann.
Þótt fallegi gala
kjóllinn hafi ekki selst
á þessu uppboði fór
annar kjóll sem einnig var í eigu Díönu.
Flauelskjóll sem
hannaður var
af Kathrine
Cusack og
seldist á 48
þúsund
pund eða
rúmar sjö
milljónir
íslenskra
króna.

Karl og Díana í opinberri heimsókn í Hvíta húsinu í nóvember 1985 hjá
Ronald Reagan og Nancy. Heimsóknin vakti mikla athygli um allan heim.

Þótt kjóllinn
sé afar glæsilegur kostaði hann
mikið og gekk
ekki út.

Kjóllinn úr Hvíta húsinu var fyrst seldur á uppboði árið
2013 ásamt níu dressum sem voru í eigu Díönu prinsessu. Uppboðið fór fram hjá Kelly Taylor í London.
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Mjög sósaðir
bolir til sölu
Listamaðurinn
Coleman Larkin
markaðssetti
nýlega stuttermaboli sem
hafa legið í KFCsósu þar til þeir
taka í sig lit og
lykt frá sósunni.
Bolirnir kosta
um sex þúsund
krónur og eru að
seljast upp.
Rafmagnsgítar

Kassagítar

í almenningssamgöngum á heitum
sumardögum.

Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

A

ðdáendur KFC-skyndibitakeðjunnar geta nú fengið
stuttermabol sem lyktar eins
og sósa staðarins og er merktur
orðinu „gravy“ eða „sósa“ stórum
stöfum. Bolirnir eru uppfinning
listamannsins Colemans Larkin,
sem er frá Kentucky, og eru seldir á
vefsíðunni Kentucky for Kentucky,
sem selur alls kyns skemmtilegan
varning sem tengist Kentucky-fylki
á einn eða annan hátt.
Margir kunna að meta KFC og
það eru greinilega nokkrir sem vilja
lykta eins og sósan frá KFC, því
þegar þetta er skrifað er bolurinn
þegar uppseldur í öllum stærðum
nema small, þrátt fyrir að bolirnir
kosti rétt rúmar sex þúsund krónur
stykkið. Óvíst er hvort það eigi
eftir að bætast við upplagið.
Bolirnir verða án efa mjög vinsælir

Rafmagnsbassi

Klassískur gítar

Engir tveir eins

Bolirnir eru handgerðir og ekki á
vegum KFC-fyrirtækisins. Larkin
fór fyrst á KFC og keypti nokkra
lítra af sósu. Svo vafði hann
teygjum utan um bolina til að
minnka ummál þeirra og sauð þá
svo í sýrulausn til að þeir tækju
betur við blettunum. Svo voru
þeir látnir liggja í sósubaði í sólarhring áður en þeir voru þvegnir
og þurrkaðir. Fyrir vikið eru engir
tveir bolir eins.
Larkin segir að blettirnir í bolunum endist eins lengi og önnur
hnútabatík (e. tie-dye) bolir ef leiðbeiningunum er fylgt.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Larkin tekur upp á því að framleiða
óhefðbundna vöru sem er löðrandi
í Kentucky-stolti. Fyrr á þessu ári
markaðssetti hann skít úr verðlaunuðum kappreiðahesti sem tók
þátt í frægum kappreiðum í Ken-

Kassabassi

Gítarbanjó
Larkin segir að hann hafi viljað búa til listaverk sem væri hægt að klæðast
fyrir alla sósukóngana og -drottningarnar sem lifa skítugu sósulífi.

Jólagjafir

í úrvali

Fiðla
26.900

Bolirnir eru
sérlega glæsilegir
og fólk sem angar
eins og sósa verður tucky. Skíturinn er seldur
í glerkrukkum og stykkið
örugglega vinkostar rúmar 24 þúsund
sælt.

Rafmagnsfiðla
42.900

krónur. Einhverra hluta
vegna virðist þessi vara ekki
njóta sömu vinsælda og bolirnir.

Þráðlaus míkrafónn

Kajun tromma

Sömgkerfi

Heyrnartól

Míkrafónar
í úrvali

Allur í sósunni

Ukulele

Magnari fyrir kassagítar
og míkrafón
24.900

Gítarinn ehf

Gítarmagnari
fyrir rafmagnsgítara
12.900
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Coleman Larkin
fann upp á vöru
sem enginn vissi að
vantaði, en bolirnir
hafa selst vel þó
að þeir kosti sitt.
MYNDIR/KYFORKY.COM

Í lýsingu á bolnum stendur að
vandað ferli sé að baki því
að skemma hverja flík
fullkomlega með einstökum og dáleiðandi
blettum sem er hannaður til að kalla fram
fyrstu og einu hugvíkkandi upplifun
heims sem er byggð
á sósu.
Larkin segir að
þegar kemur að
þakkargjörðarhátíð skiptist fólk aðallega í aðdáendur
kalkúns eða meðlætis, en að hann
sé allur í sósunni.
„Ég vildi búa til listaverk sem
er hægt að klæðast fyrir alla hina
sósukóngana og -drottningarnar
sem lifa þessu skítuga sósulífi,“
segir hann. „Ég sé ykkur og ég
kann að meta baráttuna ykkar.“

Garðabær &
Hafnarfjörður
KYNNINGARBLAÐ
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Kynningar: No name, Hönnunarsafnið, Efnalaug og fataleiga Garðabæjar

Þær Ásthildur Davíðsdóttir, Sigrún Pedersen og Kristín Stefánsdóttir hjá NO NAME leggja sig allar fram við að veita fyrsta flokks þjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Litla NO NAME dekurbúðin

Kristín Stefánsdóttir hefur verið í snyrti- og förðunarbransanum í yfir 35 ár. Hún rekur verslun á
Garðatorgi þar sem hún selur meðal annars eigin snyrtivörulínu undir vörumerkinu NO NAME,
húðvörur frá LEPO og vandaðan fatnað fyrir konur á öllum aldri og í öllum stærðum. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

K

ristín er snyrti- og förðunarmeistari sem hefur kennt
konum förðun í áratugi.
Hún stofnaði sitt fyrsta fyrirtæki
fyrir 35 árum. Það var snyrtistofa á
Laugavegi en þangað komu konur
til hennar í förðunarkennslu.
Kristín kennir enn þá förðun í
dag ásamt því að reka verslunina
NO NAME á Garðatorgi. „Ég hef
ferðast hringinn og kennt konum
um allt land,“ segir Kristín. „Það
koma stundum konur til mín í dag
sem komu síðast fyrir 20-30 árum.
Ég hef gaman af því en ég segi þeim
samt oft að láta ekki líða svona
langt á milli, tíu ár eru alveg nóg,“
bætir hún við og hlær.
Kristín segir miklar tískusveiflur vera í förðun og eins mikla
þróun í vörum, þess vegna er hægt
að koma á tveggja til þriggja ára
fresti á námskeið og læra eitthvað nýtt. „Ég hef samt alltaf verið
þekktust fyrir að kenna grunninn,
þessa fimm mínútna förðun,“ segir
Kristín. Hún leggur áherslu á að
konur nái fram því fallega í sjálfum
sér og hafi förðunina einfalda.
„Mottóið mitt er less is more,“ segir
hún, „eða minna er meira.“
Kristín segir að í dag séu Youtube, Snapchat og aðrir áhrifavaldar að keyra allt um koll í förðunarbransanum. „Það er allt of mikið
verið að selja. Þetta er ofnotkun á
vörum og allt of mikið í gangi. Það
ruglar konur bara. Flestar vilja að
förðunin sé fljótleg og það þurfi
ekki að nota of mikið af vörum.
Það er það sem fær konur til að
hafa áhuga á að mála sig daglega.
Að hafa þetta einfalt.“
Kristín býður upp á einkakennslu í förðun sem hún segir
mjög vinsæla. Þá koma konur
til hennar í tvo tíma og Kristín
hannar förðun sem hentar þeim,
bæði dag- og kvöldförðun. „Ég
kenni þeim að farða sig alveg frá
grunni og svo koma þær í aukatíma þar sem ég fylgi þeim eftir.
Þær fara ekki frá mér fyrr en þær
kunna þetta alveg 100%.“
Einnig býður Kristín upp á
hópnámskeið fyrir fjögurra til
sex manna hópa auk þess sem
hún heimsækir fyrirtæki, félagasamtök og saumaklúbba. „Ég hitti
þá stundum 20 konur á kaffistofunni og það er oft ægilegt fjör
og gaman.“

Verslunin selur gæðaföt á mjög góðu verði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Dömurakvélin frá NO NAME hefur bjargað sálarlífi fjölda kvenna.

Vönduð föt í öllum stærðum

NO NAME flutti á Garðatorgið
fyrir fjórum árum. Fyrir um það
bil þremur árum ákvað hún að
bæta fötum við í verslunina. Þar
fæst núna blanda af fatnaði, förðunarvörum og húðvörum.
Förðunarlínan NO NAME
er framleidd sérstaklega fyrir
Kristínu og hefur verið á markaði
í yfir 30 ár. Línan á sér að sjálfsögðu stað í búðinni. Vörurnar
eru ofnæmisprófaðar og uppfylla
hæstu gæðakröfur í framleiðslu.
Verslunin selur einnig vörur frá
ítölsku náttúruhúðlínunni LEPO.
Vörurnar í línunni eru unnar úr
ólífuolíu eru án parabena og eru
nikkelfríar og vegan. Fötin koma
víðsvegar að. „Ég fer til Frakklands,
Hollands og Ítalíu og vel sérstaklega allan fatnað fyrir verslunina,“
segir Kristín. „Fötin henta konum í
öllum stærðum og á öllum aldri en
við höfum aðeins verið að sérhæfa
okkur í stærri stærðum. Við erum
með föt frá stærð 38 upp í 52.“
Konur tala mikið um hversu
gott verð sé á fötunum. Þær spyrja
Kristínu gjarnan hvernig hún fari
að því að halda svona lágu verði
á þessum vandaða fatnaði. „Mitt
svar er alltaf: Eðlileg álagning,“
segir Kristín. „Við erum ekkert að
klína á þau mikilli álagningu. Ég
er svolítið á móti öllum þessum
afsláttum sem eru alltaf í gangi. Ég
vil alltaf vera með gott verð og tek
ekki þátt í endalausum tilboðum.
Ef það koma sérstakir dagar eins
Útgefandi: Torg ehf

Kristín býður upp á einkakennslu og hóptíma í förðun.

Við vitum það að
flestar konur eru
með eitthvað utan á sér,
sérstaklega þær sem eru
komnar yfir miðjan
aldur, og auðvitað er
skemmtilegra að sjá
fötin á svoleiðis konu.

og Black Friday til dæmis þá
tökum við alveg þátt í þeim en
annars bjóðum við bara gott verð á
okkar vörum allan ársins hring.“
Í versluninni er boði upp á gott
úrval af fatnaði, bæði af kjólum,
buxum, bolum og yfirhöfnum.
Kristín segir að buxurnar frá
Angele Milan séu einar vinsælustu
buxur á landinu. „Þessar buxur
eru eiginlega bara hættulegar. Þú
vilt ekkert fara úr þeim. Þær eru
teygjanlegar og sportí með vösum
og bandi í mittinu. Þær eru ólýsanlega þægilegar. Fólk kaupir sér
einar og fer strax og kaupir aðrar.

Ábyrgðarmaður: Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Buxurnar hafa slegið í gegn hjá
okkur og líka kjólarnir frá sama
merki,“ segir Kristín.
„Annað vinsælt merki sem við
erum með er Big Trend, það kemur
í stærð 42 og upp í 52. Fötin eru
frekar elegant úr góðum efnum
sem krumpast ekki. Þetta eru
þægileg föt sem haldast fín lengi.
Einnig bjóðum við upp á skart
sem heitir Krákan. Það er íslensk
hönnun eftir Láru Björnsdóttur,
hannyrðakonu. Hálsmenin fást
eingöngu hjá NO NAME og eru
mjög vinsæl. Þau eru handgerð og
engar tvær Krákur eru eins. Þau
eru úr stáli og leðri og eru alveg
einstaklega falleg. Sérstaklega
fyrir íslenskar konur sem eru oft
mikið í svörtu. Hálsmenin poppa
það upp,“ segir Kristín.

Mátar fötin fyrir kúnnana í
stuttum myndböndum

Fyrir um það bil ári fór Kristín
að taka upp myndbönd af sér í
fötunum sem hún selur og birta
á Facebook síðu verslunarinnar.
„Það var kona úti á landi sem
spurði hvort ég væri til í að máta
fötin fyrir hana og sýna henni því
hana langaði svo að sjá hvernig
þau kæmu út. Henni fannst óþægi-

NO NAME snyrtivörulínan hefur verið á markaði í yfir þrjátíu ár.

legt að panta án þess að sjá hvernig
fötin kæmu út á manneskju. Þá
hugsaði ég með mér að það væri
sniðugt að taka upp myndbönd
fyrir kúnnana. Það hefur gjörsamlega slegið í gegn. Ég bjóst aldrei
við þessum viðbrögðum sem ég
hef fengið við myndböndunum.
Nú orðið set ég eitt til tvö myndbönd á dag inn á síðuna,“ segir
Kristín.
„Konur hafa talað um að þeim
finnist þægilegt að sjá hvernig
fötin líta út á alvöru konu með
maga, rass og læri. Ég kem bara
til dyranna eins og ég er klædd og
sýni þeim og segi frá. Við vitum
það að flestar konur eru með
eitthvað utan á sér, sérstaklega
þær sem eru komnar yfir miðjan
aldur, og auðvitað er skemmtilegra að sjá fötin á svoleiðis konu
heldur en á gínu enda vita nokkuð
margir í hvaða stærð ég er.“

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

Kristín segir að NO NAME
búðin sé oft kölluð litla dekurbúðin. Þar er rólegt og þægilegt
andrúmsloft og konur sem þangað
koma fá aðstoð við að finna föt frá
toppi til táar. „Þær geta líka sest í
stólinn hjá okkur og við málum
þær og ráðleggjum þeim hvaða
krem er gott fyrir þær að nota. Við
viljum dekra við konurnar okkar
og að allar fari út örlítið fróðari og
ánægðar.“
Fyrir þær konur sem finnst
óþægilegt að koma á opnunartíma
er í boði að hafa samband og koma
í búðina eftir lokun og máta. „Það
er oft sem konur eru í hjólastól eða
eru veikar eða finnst óþægilegt að
koma á opnunartíma af einhverri
annarri ástæðu. Við bjóðum þeim
að hafa samband og koma eftir
lokun, fá ráðgjöf og máta. Þessi
þjónusta hefur verið óskaplega
vinsæl.“
Veffang: frettabladid.is

Í SPARIFÖTUM
ÞÚ VELUR EINA FÖTU OG SÓSA FYLGIR MEÐ TIL AÐ DÝFA Í

8

ORIGINAL
LUNDIR

EÐA

20

HOT
WINGS

EÐA

2.490 kr.

10

ORIGINAL
LEGGIR

Bonduelle
gulrætur

Bonduelle
maískorn

Bonduelle
belgbaunir

Dole
ananas í sneiðum

ORA
agúrkusalat

Beauvais
rauðbeður

210 kr.

210 kr.

198 kr.

198 kr.

738 kr.

318 kr.

Anthon Berg
800 g

Quality Street
1 kg.

Beauvais
rauðkál

4.498 kr.

1.298 kr.

298 kr.

Afgreiðslutímar:
Fimmtudagur
12/12
Föstudagur
13/12
Laugardagur
14/12
Sunnudagur
15/12
www.fjardarkaup.is

9-18.30
9-19
10-17
Lokað

Emmess
Jólaís

778 kr.
MS
Jóla brie

498 kr.

JÓLIN ERU
KOMIN

MS
Jóla gráðaostur

398 kr.

Fjarðarkostur
hangilæri

Klementínur
í lausu

Fjarðarkostur
frampartur

3.468 kr./kg.

298 kr./kg.

2.838 kr./kg.

Del Monte
perur

Del Monte
blandaðir ávextir

After Eight
300 g

ORA
Jólasíldin 2019

418 kr.

448 kr.

398 kr.

798 kr.
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Fræga fólkið blómstrar í Hafnarfirði
Hafnarfjörður hefur alið af sér fjölmarga þekkta Íslendinga. Það eru til dæmis ótalmargir frægir
listamenn sem búa í bænum. Allir þekkja Bjögga, Ladda og Sigga Sigurjóns en þeir eru mun fleiri.
og við höfnina. Hér er ég örugg,“
segir Margrét.
Hún segir Hellisgerði vera ævin
týragarðinn sinn. „Ég veit ekki
hvað ég eyddi mörgum stundum í
þessum garði þegar ég var lítil. Við
röltum þangað með snúð og kókó
mjólk og spjölluðum við álfana. Ég
fer reglulega í garðinn í dag og hef
auga með honum. Svo er ég ánægð
með fjölbreytileikann hér, Fjarðar
kaup, Kjötkompaní og Bæjarbíó svo
eitthvað sé talið upp.“

Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

B

ræðurnir Frikki Dór og Jón
Jónssynir hafa fyllt Bæjarbíó
átta sinnum með tónleikum
sínum sem þeir verða með um
helgina. Að sögn Frikka eru þetta
þó jólalagalausir tónleikar. Strák
arnir eru sannir Hafnfirðingar.
„Bæjarbíó er frábær staður til að
halda tónleika og alltaf góð stemn
ing,“ segir hann og er ánægður með
að hafa þessa aðstöðu til tónleika
halds. „Eftir að staðnum var breytt
hefur menningarlífið blómstrað í
Hafnarfirði. Stjórnendur segja að
þarna hafi verið haldnir yfir 200
viðburðir frá því þeir opnuðu,“
segir Frikki.
Þegar hann er spurður hvað sé
svona gott við Hafnarfjörð, svarar
hann: „Veðrið er allt öðruvísi en
annars staðar á landinu. Þetta er
svolítið suðrænt hérna. Mann
lífið er líka mjög fjölbreytilegt
sem er jákvætt. Mjög gaman að
vera í þannig samfélagi. Listalífið
er líka öflugt og hér eru fallegar
hönnunarbúðir. Við erum með
besta kaffihús landsins, Pallett,
og Von er frábær veitingastaður.
Þá erum við með Fjarðarkaup og
Kjötkompaní. Þá er ótalinn Kapla
kriki sem er mekka íþróttalífs á
landinu. Svo eigum við Bó, sjálfan
kónginn,“ segir Frikki sem er að
gefa út matreiðslubók um þessi
jól sem nefnist Léttir réttir Frikka

Í nálægð við náttúruna

Frikki Dór og Jón Jónssynir eru frægir Hafnfirðingar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
Margrét Eir er Hafnfirðingur sem
lætur sig bæjarlífið skipta.
MYND/ÓLAFUR ÞÓRISSON

og það er nóg að gera við að fylgja
henni eftir.

Hér er ég örugg

Björk Jakobsdóttir, leikari og leikstjóri, hefur verið að sýna Mömmu klikk í
Gaflaraleikhúsinu við frábærar undirtektir. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Margrét Eir Hönnudóttir söng
kona hefur nóg að gera þessa
dagana. Hún verður með þrenna
jólatónleika á næstu dögum, í Þor
lákshöfn, Akraneskirkju og í Frí
kirkjunni í Hafnarfirði. Hún segir
að það sé mjög góð tilfinning að
tilheyra bæjarfélagi og láta sig það
varða. Taka þátt í að byggja upp
betra samfélag. „Maður fær góða
tilfinningu þegar rölt er um bæinn

Björk Jakobsdóttir leikkona býr
sömuleiðis í Hafnarfirði. Hún er
hrifin af smábæjarstemningunni,
höfninni og fallegum miðbænum.
„Hér fær maður alla þjónustu
og þekkir annan hvern mann. Í
Hafnarfirði eru yndisleg gömul
hús og fátt notalegra en að rölta um
gamlar götur og virða fyrir sér öll
fallegu timburhúsin. Ég tala nú ekki
um þegar jólaljósin prýða bæinn.
Svo er alltaf logn í Hafnarfirði og
við höfum tengsl við náttúruna.
Það er örstutt í náttúruperlur. Ég er
mikill dýravinur, á bæði hunda og
hesta og elska útiveru. Sörlahverfið,
Heiðmörkin, Helgafell, Hvaleyrar
vatn, strandlengjan út á Álftanes,
hafnfirska hraunið. Allt eru þetta
yndislegar útivistarperlur og svo
má ekki gleyma frábæru menn
ingarlífi, Gaflaraleikhúsinu, Bæjar
bíói og Hafnarborg að ógleymdum
gæðaveitingastöðum. Það þarf
enginn að rjúka til Reykjavíkur til
að skemmta sér,“ segir Björk.

Hönnuðir ræða við gesti safnsins
Hönnunarsafnið hefur verið starfrækt við Garðatorg 1 í Garðabæ frá árinu 2010. Þar er lögð
áhersla á að kynna íslenska hönnun með margvíslegum skemmtilegum hætti.

Þ

egar fólk kemur inn í safnið
blasir við vinnustofa þar sem
hönnuður er að störfum,
selur verk sín og býður upp á sam
tal um hugmyndafræði verkanna
og veitir gestum þannig innsýn
í starf hönnuðarins. Við bjóðum
hönnuðum vinnustofudvöl í 3-4
mánuði í einu þar sem þeir vinna
fyrir opnum tjöldum og hefur
þetta verið mjög eftirsótt hjá
hönnuðum,“ segir Sigríður Sigur
jónsdóttir forstöðumaður.
„Núna er silfursmiðurinn Anna
María Pitt í vinnustofunni en hér
hafa áður verið fatahönnuður
með prjónavélina sína, grafískir
hönnuðir og vöruhönnuðir sem
eimuðu ilmefni úr íslenskum
jurtum og bjuggu til sápur, reykelsi
og fleira.“ Hún segir opnu vinnu
stofuna vekja mikla ánægju gesta
safnsins. „Tilgangurinn er að gestir
og ekki síst skólahópar sem koma
hingað kynnist hugmyndafræði
hönnunar. Og þetta er líka mjög
gott tækifæri fyrir hönnuðina
sjálfa sem geta kynnt verkin sín og
myndað tengsl við gestina.“
Vinnustofan er hluti af safn
búðinni og Sigríður bendir á að
þegar hönnuðirnir ljúka dvöl
sinni í vinnustofunni sé hægt að
kaupa verk þeirra áfram þar. Safn
búðin býður fjölbreytt úrval af
íslenskum hönnunarverkum, bæði
grafíska hönnun, fatahönnun,
keramik, húsgögn og skartgripi
auk úrvals af bókum og vegg
spjöldum. „Búðin gefur mjög góða
yfirsýn yfir það sem hönnuðir eru
að framleiða í dag á Íslandi. Hún
er byggð þannig upp að vörurnar

Sigríður Sigurjónsdóttir, forstöðumaður Hönnunarsafnsins í Garðabæ. MYND/ARNDÍS S. ÁRNADÓTTIR

Skemmtileg uppsetning á íslenskum stólum í Hönnunarsafninu við Garðatorg. MYND/VIGFÚS BIRGISSON

tengjast sýningum sem eru og
hafa verið á safninu og tengist líka
safneigninni.“
Á efri hæð safnsins stendur yfir
sýning á verkum Sveins Kjarval
(1919-1981), húsgagna- og innan
hússarkitekts, sem naut mikilla
vinsælda á tímabilinu 1950-1970
þegar nútímaleg hönnun var að
festa sig í sessi á íslandi. „Sýningin
samanstendur af húsgögnum úr
safni Hönnunarsafnsins auk gripa
úr einkaeigu en svo er einnig til

sýnis vönduð tímalína þar sem
hægt er að skoða á myndum inn
réttingar sem hann hannaði fyrir
fjölda verslana í Reykjavík sem
eru einstaklega fallegar, léttar og
nútímalegar. Þessar innréttingar
eru því miður ekki til í dag en við
eigum myndirnar,“ segir Sigríður.
Í hinum salnum er verkefnið
Safnið á röngunni sem er eins
konar rannsóknarvettvangur þar
sem hægt hefur verið að fylgjast
með safnafræðingi að störfum.

„Þar sinnum við ýmsum verk
efnum sem undir venjulegum
kringumstæðum færu fram utan
sýningarsalar. Undanfarið hefur
verið hægt að fylgjast með safna
fræðingnum okkar Þóru Sigur
björnsdóttur skrá ýmsa muni úr
eigu safnsins í gagnaskrá og spjalla
við hana um skráningarferlið og
munina. Þetta skapar skemmtilegt
og líflegt andrúmsloft á safninu.“
Eftir áramót verður Guðmundur
Oddur, eða Goddur, að störfum

í Safninu á röngunni með rann
sóknarverkefni um íslenska
myndmálssögu. „Hann verður
með fyrirlestra auk þess sem við
verðum með litlar sýningar inni í
rannsóknarrýminu sem tengjast
viðfangsefninu,“ segir Sigríður og
bætir við að safnið sé opið milli 12
og 17 alla virka daga og allir séu
hjartanlega velkomnir. „Svo erum
við einnig með sýningu í gangi á
Instagram sem heitir @100hlut
ir100ar sem við hvetjum fólk til að
kynna sér.“
Allar helstu upplýsingar um
Hönnunarsafnið má finna á
heimasíðunni honnunarsafn.is og
Facebook.

www.krokur.net

522 4600
Taktu Krók á leiðarenda
Krókur er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja.
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra bifreiða samkvæmt óskum
viðskiptavina.
Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

á þinni leið
Vesturhraun 5 210 Garðabær

8 KYNNINGARBLAÐ

GARÐABÆR OG HAFNARFJÖRÐUR

1 2 . D E S E M B E R 2 0 1 9 F I M MT U DAG U R

Dásamlegt
í Garðabæ
Birgitta Haukdal, rithöfundur og
söngkona, fann ástina í Garðbæingi.

Þ

að var ástin sem dró mig í
Garðabæ því maðurinn minn
er Garðbæingur í húð og hár
og við búum í götunni þar sem
hann ólst upp. Hér leið honum
ofsalega vel og ég skil það fullkomlega því hér er dásamlegt að
vera,“ segir Birgitta Haukdal sem
hefur búið í dásamlegan áratug á
Flötunum í Garðabæ.
„Í Garðabæ er vel hugsað um
fjölskyldufólk, börn og unglinga.
Það finnst mér dýrmætt. Við búum
í rótgrónu, barnvænu hverfi, rétt
við hraunið þar sem búið er að
malbika þriggja kílómetra gönguleið sem ég nýti mikið, hvort sem
það er labbandi, hlaupandi eða
hjólandi. Ég get því stundað mína
heilsurækt í túnfætinum heima og
geri mikið af því,“ segir Birgitta.
Hún segir Garðbæinga stórgott
fólk, rétt eins og aðra Íslendinga.
„Margt ungt fólk er að flytja
aftur í heimahagana með börnin
sín og hér ríkir mikið fjör í barnmörgum götum. Ætli það sé ekki
eðlilegur gangur lífsins að þegar
börnin eru farin að heiman þykir

eldra fólkinu síður gaman að vera
eitt í stórum húsunum sínum og
við tekur barnafólk sem fjölgar
með hverju árinu hér á Flötunum,“
upplýsir Birgitta, sem er mikið
náttúrubarn sem ólst upp í fagurri
náttúru Húsavíkur.
„Mér er mikilvægt að vera tengd
náttúrunni. Úr Garðabæ er stutt
úr ys og þys yfir í kyrrlátt hraunið
og vötnin. Ég fer mikið upp að
Hvaleyrarvatni, Vífilsstaðavatni
og í Heiðmörk og fæ iðulega innblástur þegar ég er ein í náttúrunni á göngu, hlaupum eða við
jógaæfingar.“

Ritaði heilt bókasafn í æsku

Aðdragandi jóla er annasamur
tími hjá Birgittu, bæði í tónlist og
ritstörfum en nýlega bættust við
tvær nýjar bækur í bókaflokknum
um Láru; Lára fer í sveitina og
Gamlárskvöld með Láru.
„Lára er ekki Garðbæingur
frekar en annað; hún er fyrst og
fremst ofurvenjulegt íslenskt barn.
Þegar ég bjó í Barcelona las ég
íslenskar bækur fyrir son minn til

Árangursrík
og persónuleg
fatahreinsun

Birgitta Haukdal segir Garðbæinga stórgott fólk. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

að passa upp á íslenskuna. Þá fann
ég að það vantaði barnabækur
sem fjalla um daglegt líf íslenskra
barna í nútíma. Ástæðan fyrir því
hvað krakkar eru hrifnir af Láru
og mörg farin að safna Láru-bókunum er sú að þau sjá sjálf sig í
Láru; hvort sem þau eru stúlkur
eða drengir, því Lára upplifir
sömu hlutina og íslensk börn gera
daglega,“ útskýrir Birgitta sem var
farin að skrifa bækur á barnsaldri.
„Ég var afkastamikill rithöfundur í barnæsku því þá opnaði

ég bókasafn með vinkonu minni
í bílskúrnum heima og þar áttum
við bækurnar sem fóru í útlán; sem
við skrifuðum, myndskreyttum
og heftuðum saman,“ segir Birgitta
og brosir að minningunni. „Ég
skrifaði líka barnabók um tvítugt,
þó ekki um Láru, en hún fær að
vera áfram í skúffunni.“

Vill frekar jólakort en pakka

Gamlárskvöld í Garðabæ snýst um
notalega samveru með stórfjölskyldunni hjá Birgittu.

„Við erum yfirleitt með foreldrum okkar beggja, systkinum
og systkinabörnum, borðum
góðan mat og njótum kvöldsins.
Á æskuárunum ólst ég upp við
að fara á brennu á gamlárskvöld
en það hef ég ekki gert síðan
ég varð móðir. Mér fannst það
alltaf svo ævintýralegt og því
þótti mér gaman að Lára upplifði brennu eftir kvöldmatinn
á gamlárskvöld í nýju bókinni,“
segir Birgitta sem er snemma í
jólaundirbúningnum og kaupir
jólagjafir í september.
„Þegar aukastundir gefast vil ég
frekar nota þær til að búa til heitt
súkkulaði og smákökur með börnunum en að vera í búðum,“ segir
Birgitta sem á sér enga óskagjöf
undir jólatréð.
„Maðurinn minn er stundum
ósáttur við að ég get ekki nefnt
hvað mig langar að fá í jólagjöf, því
mig vantar ekkert og langar ekki
í neitt. Ég er hins vegar mikil jólakortakona og finnst dýrmætust
stundin að setjast niður eftir jólapakkafjör á aðfangadagskvöld og
lesa hlýjar kveðjur úr kortunum.
Sjálf sendi ég ótal mörg jólakort
sem ég legg í mikla vinnu en því
miður eru svo margir hættir að
senda jólakort. Það er heldur enda
engin skylda að senda mér kort til
baka. Þetta snýst bara um fallegar
kveðjur og það er allt annað að lesa
þær af jólakortum en af netinu,“
segir Birgitta.
Uppáhaldslagið hennar um jól
og áramót er Álfareiðin (Stóð ég úti
í tunglsljósi).
„Ég væri til í að heyra það oftar
og með jólalögunum í útvarpinu
en ekki bara um áramót,“ segir
Birgitta. „Ég syng það fyrir börnin
þegar ég heimsæki leikskólana í
Garðabæ því þetta er svo fallegt lag
sem ég vil alls ekki að gleymist.“

Efnalaug Garðabæjar hefur
verið starfrækt í
þrjátíu ár.

Fjölskyldufyrirtækið Efnalaug Garðabæjar hefur um árabil veitt einstaklingum og fyrirtækjum framúrskarandi þjónustu á góðu verði.

E

fnalaug Garðabæjar hefur
verið í eigu sömu fjölskyldunnar í yfir 30 ár og höfum
við sérhæft okkur í öllum betri
fatnaði og erum því komin með
víðtæka reynslu af blettahreinsun
og frágangi á fatnaði,“ segir Lilja.

Vönduð alhliða þjónusta

Þjónusta Efnalaugar Garðabæjar
er ítarleg og miðast út frá þörfum
hvers og eins viðskiptavinar. „Við
leggjum allan okkar metnað í að
veita viðskiptavinum okkar persónulega þjónustu. Við hreinsum
allar skyrtur áður en við þvoum
þær til að ná allri líkamsfitu úr,
því næst eru þær straujaðar og
afgreiddar ýmist á herðatré eða
brotnar saman eftir því hvað
viðskiptavinurinn vill,“ segir
Lilja. „Við þvoum og straujum
dúka ásamt því að taka þráabletti
úr, gula leiðindabletti í hvítum
dúkum.“
Áhersla er lögð á skilvirkni
og sanngjarnt verð. „Við þvoum
og straujum sængurfatnað fyrir
heimili og fyrirtæki og erum
með frábær tilboð því tengd. Við
þvoum svefnpoka, dúnúlpur,
sængur og kodda og bara nánast

allt sem við getum hreinsað eða
þvegið. Við bjóðum viðskiptavinum okkar upp á smávægilega
viðgerðarþjónustu. Ef komið er
fyrir klukkan 10 á morgnana er
boðið upp á hreinsun eða þvott
samdægurs.“
Efnalaug Garðabæjar þjónustar
hin ýmsu fyrirtæki. „Við erum
með fjölda fyrirtækja í viðskiptum
hjá okkur sem við þjónustum með
því að sækja og senda og erum að
fara allt upp í þrisvar í viku í sum
fyrirtæki. Einnig bjóðum við upp á
fría heimsendingu á þriðjudögum
og fimmtudögum til viðskiptavina ef verslað er fyrir meira en
5.000 krónur, og er þá komið með
vöruna upp að dyrum á milli 18 og
20 á kvöldin en þetta er eingöngu í
boði í Garðabæ eins og er.“

Umhverfisvæn starfsemi

Efnalaug Garðabæjar leggur ríka
áherslu á umhverfisþáttinn og
hafa þau þannig gripið til margs
konar aðgerða sem stuðla að betri
nýtingu. „Umhverfið er okkur
mjög mikilvægt og erum við
stöðugt að finna leiðir til að leggja
okkar af mörkum þar, til dæmis
tökum við vírherðatrén til baka

Lilja Vattnes, framkvæmdastjóri Efnalaugar Garðabæjar, segir mikilvægt að
bjóða viðskiptavinum upp á persónulega þjónustu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

og endurnýtum þau, jafnframt
bjóðum við til sölu margnota
poka, bæði fyrir fatnað og þvott til
að minnka plastnotkun,“ útskýrir
Lilja.
„Eins geta viðskiptavinir komið
með fötin sín í sínum eigin margnota pokum sem það svo fær fötin
aftur til baka í, við reynum allt til

að reyna minnka plastið og það
plast sem skilið er eftir hjá okkur
reynum við að endurnýta eins og
best verður á kosið, annars er það
flokkað eftir þeim reglum sem
Garðabær býður upp hvað varðar
plast.“
Þessar áherslur endurspeglast
einnig í vörunum sem notaðar eru

til hreinsunar, bæði hvað innihald
og umbúðir varðar. „Svo má ekki
gleyma frábærum hreinsivörum
frá fill.is sem við erum nýkomin
með í sölu. Fill er vörumerki sem
býður upp á umhverfisvæn þvottaog hreinsiefni sem koma í fallegum
glerílátum, mjög góðar vörur sem
stuðla að minna magni umbúða.
Vörurnar koma í 500 ml áprentuðum glerflöskum og krukkum.“
Þessi nálgun stuðlar að vinnubrögðum sem draga bæði úr
umhverfisskaða og kostnaði, fyrir
umhverfið, mannfólkið og jafnvel
dýrin. „Þegar innihaldið er búið
þá kemur þú með glerflöskuna eða
krukkuna og færð áfyllingu, eða
kemur með þínar eigin umbúðir
og færð áfyllingu. Þessar vörur
innihalda aðeins lífbrjótanleg
innihaldsefni, það eru engin
litarefni, engin skaðleg innihaldsefni, ekkert plast, minni úrgangur.
FILL-CLEAN-REPEAT. Fill er
klárlega fyrir alla sem hafa áhuga
á betri og umhverfisvænni leiðum
við þrifin. Öllum innihaldsefnum
Fill er aflað á sjálfbæran hátt,
þau eru ekki prófuð á dýrum, eru
vegan og lífbrjótanleg, sem þýðir
að þau brotna niður í náttúrunni.“
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Úthverfatíska
frá Moschino

Derhúfur og
dúnúlpur í
ofurstærð og
skærum litum
voru áberandi
hjá Moschino.

Ferskir vindar blésu um tískusýningu Moschino
sem fram fór í safni neðanjarðarlesta í Brooklyn, New York, í vikunni. Þar sýndi uppreisnarseggur tískubransans litríka haustlínu fyrir árið
2020 sem var innblásin af hátísku og götutísku.

J

eremy Scott, listrænn stjórnandi Moschino, tef ldi á
þriðjudag fram hressandi
haustlínu tískurisans í New York
Transit-safninu sem staðsett er í
gamalli neðanjarðarlestarstöð í
Brooklyn.
Jeremy hefur á sér orð fyrir að
vera einn óstýrilátasti hönnuður
bransans og hefur vakið mikla
athygli fyrir hönnun sína á skóm
og fylgihlutum fyrir Adidas og
Moschino. Hann hefur meðal
annars unnið með Björk, Madonnu, Katy Parry, Nicki Minaj,
Lady Gaga, Ariönu Grande, Miley
Cyrus, Justin Bieber og Beyoncé,
svo fátt eitt af fræga fólkinu sé
talið upp.
Sýningin í Brooklyn þótti ein
sú f lottasta og ferskasta sem
sést hefur. Hún var innblásin af
„uptown“ og „downtown“ New
York en Jeremy er þekktur fyrir að
blanda hátísku saman við götustíl
og nota myndir í anda popplistar
til myndskreytinga.
Strætum New York, með allri
sinni fjölmenningu og skrautlega mannlífi, er stundum líkt við
tískupalla heimsins en þröngar
dyr og sæti neðanjarðarlestanna
þóttu enn betri hliðstæða við
stórborgarlífið þar sem fólk af
alls konar þjóðerni, stétt og stöðu
mætist í lestunum á leið sinni um
lífið, þótt ekki sé það allt klætt í
Moschino.
Jeremy Scott er sveitastrákur
frá Kansas sem sjálfur ferðaðist
með neðanjarðarlestum stórborgarinnar á námsárunum við
Pratt-háskólann í New York og
hefur verið kallaður hönnuður
fólksins allar götur síðan.
Áhrif frá götutísku úthverfanna voru áberandi á sýningunni,
risastórar dúnúlpur, derhúfur,
eftirlíkingar af Timberland-kuldaskóm, stór lógó og bling í bland
við fínni dragtir, jakkaföt og
síðkjóla.

Skrautlegir, uppháir kuldaskór í anda Moschino.

Hermannamunstur í felulitum heldur
velli eins og
endranær en á
þessum jakka
með glitrandi
eðalsteinum og
áberandi merkt
lógói Moschino.
NORDIC PHOTOS/
GETTY

Bleikir skór í anda Timberland.

Hönnun Moschino er alltaf frumleg.

SMART FÖT, FYRIR SMART KONUR
NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Framúrstefnuleg handtaska.

Munstur með gettóblaster dregur að sér meiri athygli en farsímamunstur.
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Breiðar hárspangir
það vinsælasta

Ofurfyrirsætan
Kaia Gerber
sýnir hér vetrartísku frá Chanel
með hárspöng á
höfði.

Ef þú vilt vera fín á jólunum ættirðu að fá þér
breiða hárspöng. Svo virðist sem slíkar spangir
séu afar vinsælar um þessar mundir.

S

pangirnar fást einlitar eða
með perlum eftir því sem
hæfir tilefninu. Sumar líkjast
meira kórónu en venjulegri hárspöng og geta verið mjög sparilegar.
Nokkur tískuhús hafa sýnt
breiðar hárspangir í vetrartískunni 2020 og má þar nefna Chanel,
Gucci og Prada. Nú eru tískuverslanir eins og Zara, HM og fleiri með
úrval af slíkum hárspöngum.
Ofurfyrirsætan Kaia Gerber var
með flauelshárspöng þegar hún
sýndi vorlínu fyrir Chanel fyrir
stuttu. Áhrifavaldar í tískuheiminum hafa líka verið að sýna sig
með alls kyns úrfærslum af hárspöngum. Þær þykja kvenlegar og
setja skemmtilegan svip á útlitið.
Það eru ekki bara hárspangirnar
sem eru vinsælar því glitrandi
hárspennur eru það líka. Fermingarstelpurnar í vetur ættu því að
geta skreytt hárið með fallegum
spennum. Spennurnar eru gjarnan
settar margar saman í háríð. Þá eru
höfuðbönd, eins og mikið var um á
níunda áratugnum einnig að ryðja
sér til rúms aftur.

Fyrirsæta sýnir fyrir Zuhair Murad fyrir veturinn 20192020 á tískuviku í París. NORDICPHOTOS/GETTY

Áhrifavaldurinn Justyna Czerniak
mætir á tískusýningu í París.

Áhrifavaldurinn Leonie Hanne með Prada-hárspöng.

DRAUMAKÁPAN • JÓLAGJÖFIN HENNAR

laxdal.is/yfirhafnir
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Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is
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Atvinnuauglýsingar

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

Bílar
Farartæki
Aukahlutir í bíla

Eignastýring
Gildi-lífeyrissjóður óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í eignastýringu sjóðsins.
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi
með reynslu á fjármálamarkaði.
Upplýsingar og umsókn á
capacent.com/s/15311

Forstöðumaður tölvumála
Gildi-lífeyrissjóður óskar eftir að ráða
öflugan einstakling til að veita forstöðu
sviði sem sér um rekstur og uppbyggingu tölvukerfa sjóðsins. Um er að ræða
ögrandi starf sem heyrir beint undir framkvæmdastjóra. Megináhersla sviðsins er
að reka upplýsingakerfi sjóðsins, þróa
þau og efla en forstöðumaður tölvumála
ber m.a. ábyrgð á innleiðingu og rekstri
tölvu- og öryggiskerfa sem og tækjakaupum.
Lykileiginleikar viðkomandi eru leiðtogahæfileikar og góð samskiptahæfni, hæfni
til að leiðbeina og stýra verkefnum sem
og frumkvæði og metnaður til að ná
árangri.
Upplýsingar og umsókn á
capacent.com/s/15320

Keypt
Selt
Til sölu

Sveitarstjóri Borgarbyggðar
Borgarbyggð óskar eftir að ráða framsækinn einstakling í starf sveitarstjóra. Í
sveitarfélaginu eru mikil tækifæri til vaxtar
og leitað er að aðila sem hefur brennandi
áhuga á að taka þátt í að móta framtíðarsýn þess og stuðla að uppbyggingu
samfélagsins.
Nánari upplýsingar veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) og Thelma
Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í
síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með
28. des. 2019.

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-18 og á
laugardögum í desember 10-16.

Umsókn óskast fyllt út á
www.intellecta.is

Úrskurðarnefnd velferðarmála SKRIFSTOFUSTARF
Úrskurðarnefnd velferðarmála óskar eftir
að ráða ritara til starfa í 75% starf. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem
fyrst.
Umsóknir óskast fylltar út á:
www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 30.
desember.

Áhugaverð og krefjandi störf
í boði - Lyfjastofnun

Þjónusta

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

Bókhald

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

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

• Deildarstjóri í markaðseftirlitsdeild
á eftirlitssviði.
Lyfjastofnun auglýsir laust starf deildarstjóra í markaðeftirlitsdeild á eftirlitssviði.
Upplýsingar og umsókn á
capacent.com/s/15321

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

• Eftirlitsmaður í lyfjaöryggisdeild
á eftirlitssviði
Lyfjastofnun auglýsir laust starf eftirlitsmanns í lyfjaöryggisdeild á eftirlitssviði.

Húsaviðhald

Upplýsingar og umsókn á
capacent.com/s/15322

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk,
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

Húsnæði
VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

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

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Þarftu
að ráða starfsmann?
Ráðum sérhæfir sig í ráðgjöf og ráðningum.
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
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SKÖTUVEISLA

AÐ VENJU VERÐUM VIÐ MEÐ HIÐ MARGRÓMAÐA

VESTFIRSKA SKÖTUHLAÐBORÐ
Á ÞORLÁKSMESSU

FRÁ KL. 11.00 - 15.00 & 18.00 - 21.00
STÓRSKATA • SALTFISKUR • PLOKKFISKUR • RÓFUR • KARTÖFLUR
SÍLD • HAMSATÓLG • SMJÖR • HNOÐMÖR • RÚGBRAUÐ • KAFFI & KONFEKT

VERÐ 3.900 KR.

12 ÁRA OG YNGRI 1.900 KR.

FRÍTT

FYRIR 6 ÁRA OG YNGRI.

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Þjónustuauglýsingar
VIÐHALD FYRIR HÚSFÉLÖG
ER KOMINN TÍMI Á VIÐHALD?
■
■
■
■
■
■

Gluggar og gler
Inni- og útihurðir
Rennur og niðurföll
Klæðningar
Svalalokanir
Þök og þakkantar

ag og
Veldu skipul
ónustu.
þj
i
tr
be
ðu
fá
ð að
Erum byrju
.
bóka á 2020

HAFÐU SAMBAND
8 59 59 00 | husihus@husihus.is | www.husihus.is

SÍMI 554 2166
HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

WWW.CATALINA.IS

Sími 550 5055
LED leiðiskrossar

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

• Gengur fyrir rafhlöðum eða
tengist rafmagni.
• Rafhlaða endist
um það bil í einn
mánuð.

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

gudruninga@frettabladid.is

TÍMAMÓT
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Merkisatburðir

1904 Fyrsta almenningsrafveitan á Íslandi er sett upp í
Hafnarfirði af Jóhannesi Reykdal.
1911 200 ára afmælis Skúla Magnússonar landfógeta er
minnst í Reykjavík með samsæti.
1947 Björgunarafrekið við Látrabjarg hefst þar sem tólf
skipverjum úr togaranum Dhoon er bjargað.
1948 Sex manns farast er snjóflóð fellur á bæinn Goðdal
í Strandasýslu.
1963 Kenýa hlýtur sjálfstæði frá Bretlandi.
1990 Gísli Sigurðsson læknir, sem verið hafði gísl í Kúveit
í fjóra mánuði, kemur aftur heim.
1990 Sænska þingið samþykkir umsókn um aðild að
Evrópusambandinu.
2015 Parísarsamkomulagið er samþykkt á Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í París.
2015 Konur fá í fyrsta sinn að kjósa í þingkosningum í
Sádi-Arabíu.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, sonur og afi,

Ásbjörn Jónsson

hæstaréttarlögmaður,
sem lést á Heilbrigðisstofnun
Suðurnesja þriðjudaginn 3. desember,
verður jarðsunginn frá Keflavíkurkirkju
föstudaginn 13. desember klukkan 13.
Auður Vilhelmsdóttir
Björg Ásbjörnsdóttir
Niels H. Bennike
Birna Ásbjörnsdóttir
Andreas H. Christiansen
Bergrún Ásbjörnsdóttir
Jón B. Stefánsson
Ásbjörn, Bergur og Eyrún

Elskulegur faðir okkar,

Páll Geir Möller

Brekatúni 2, Akureyri,
varð bráðkvaddur laugardaginn
7. desember.
Útförin verður auglýst síðar.

Auk sýningarinnar í Gallerí Göng/um í Háteigskirkju tekur Jóhanna þátt í samsýningu í Þýskalandi um þessar mundir.

Titillinn vísar í tónlistina

M

Taktur og tilfinning nefnir Jóhanna Þórhallsdóttir sýningu sem hún er með í Galleríi
Göng/um í Háteigskirkju. Þar er hún hagvön því hún sér um hinn vinsæla sýningarsal.
y ndlistarkonan
Jóhanna V. Þórhallsdóttir opnaði sýningu sína, Taktur og
tilfinning, í Gallerí
Göng/um í Háteigskirkju síðasta sunnudag. „Titillinn vísar
í tónlistina, sem er alltaf nálæg í minni
sköpun,“ útskýrir Jóhanna sem er söngkona og var um tíma kórstjóri.
Nú tekur myndlistin æ meira af tíma
Jóhönnu. Hún hefur nýlokið meistara-

námi hjá prófessor Heribert Ottersbach í Bad Reichenhall akademíunni
og er núna með listaverk á samsýningu
í Þýskalandi. Áður lauk hún námi hjá
Markúsi Lüpertz í Suður-Þýskalandi.
Hér heima hefur hún meðal annars
lært hjá Bjarna Sigurbjörnssyni, Söru
Vilbergsdóttur, Jóni Axeli Björnssyni
og Stephen Lárusi Stephen.
Jóhanna hefur f leiri járn í eldinum
því auk þess að standa við trönurnar
hefur hún umsjón með Galleríi Göng/

um. „Ég er búin að stjórna galleríinu
núna í tæp tvö ár og það er fullbókað
fyrir næsta ár,“ segir hún og upplýsir
að þar hafi verið haldnar tólf sýningar
á þessu ári.
Þetta er sjötta einkasýning Jóhönnu
hér á landi. Hún er opin á virkum
dögum milli klukkan 10 og 16 og um
helgar eftir samkomulagi. Það verður
auglýst sérstaklega á Facebook og á
heimasíðu kirkjunnar, hateigskirkja.is.
gun@frettabladid.is

Friðný, Arna og Alfreð Möller.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Þóra Þ. Björnsdóttir
frá Hrísum,
Víðilundi 24, Akureyri,

lést í faðmi fjölskyldunnar á
lyflækningadeild Sjúkrahússins á Akureyri
fimmtudaginn 28. nóvember.
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn
13. desember kl. 13.30. Þeim sem vilja minnast hennar er
bent á Hollvinasamtök SAk.
Jón Ágúst Aðalsteinsson Halla Sveinsdóttir
Guðný Aðalsteinsdóttir Sigurður Þór Ákason
Sigrún Aðalsteinsdóttir Stefán Geir Pálsson
Stefán Aðalsteinsson
Þuríður Túrit Þorláksdóttir
Halldór Aðalsteinsson
Helga Sigríður Steingrímsdóttir
Hlynur Aðalsteinsson
Guðrún Þórlaug Ásmundsdóttir
ömmubörn og langömmubörn.

Leyfðu okkur
að aðstoða þig!

540 3320 • gardheimar.is
blomabud@gardheimar.is

Ástkær eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma, dóttir og systir,

Kórsölum 5,

(Lóa)
Hringbraut 68, Keflavík,

Sigurjón Kristjánsson
lést í faðmi fjölskyldunnar á líknardeild
Landspítalans, Kópavogi, 25. nóvember.
Jarðarförin hefur farið fram í kyrrþey.
Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Heru, sérhæfðrar
líknarþjónustu, blóðlækningadeild 11G og líknardeild
Kópavogs fyrir hlýtt viðmót, virðingu og góða umönnun.
Aðstandendur þakka auðsýnda samúð og kærleik á
erfiðum tímum. Þeim sem vilja minnast hans er
bent á líknarfélög.
Mattína Sigurðardóttir
Anna Sigríður Sigurjónsdóttir Sólveig Magnea Jónsdóttir
Elísabet Sigurjónsdóttir
Ríkey Sigurjónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, afi,
langafi og langalangafi,

Ólafía Kristný Ólafsdóttir

lést í faðmi fjölskyldunnar á
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
fimmtudaginn 5. desember. Hún verður jarðsungin frá
Fossvogskapellu fimmtudaginn 19. desember kl. 13.
Benedikt G. Sigurðsson
Ólafur B. Erlingsson
Sigríður Rósinkarsdóttir
Dagbjartur Eðvarðs Taylor
Emma Taylor
Eskil Daði Eðvarðsson
Líza Bjarkadóttir Taylor
Ólafur B. Eðvarðsson
Heidi Ekelund Højlund
Linda Rós Eðvarðsdóttir
Jakob Regin Eðvarðsson
Fannar Leví Benediktsson
börn, barnabörn og systkini.

Ástkær móðir, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ragnar H. Hafliðason

Álfheiður Sylvía Briem

lést þriðjudaginn 3. desember á
Landspítalanum í Fossvogi.
Útför hans fer fram frá Víðistaðakirkju
17. desember kl. 13.

lést 3. desember á
hjúkrunarheimilinu Skjóli.
Jarðarför fer fram frá Háteigskirkju
30. desember klukkan 13.

málarameistari,

Líney G. Ragnarsdóttir
Arnar Hilmarsson
Ágústa Ragnarsdóttir
Jónas Hilmarsson
Óskar H. Ragnarsson
Margrét Rós Viðarsdóttir
Kristín Ósk Kristinsdóttir
Vigfús Jón Björgvinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

fædd 17. janúar 1942,

Helgi Briem Magnússon
Þóra Emilsdóttir
Páll Briem Magnússon
Anna G. Gunnarsdóttir
Iðunn Magnúsdóttir
Valgarður Guðjónsson
Sæunn Sylvía Magnúsdóttir
Friðjón Hólmbertsson
barnabörn og barnabarnabörn.

TRI VERSLUN
TRI VERKSTÆÐI
TRI VEFVERSLUN

WWW.TRI.IS
Sendingakostnaður fellur niður ef
verslað er fyrir 10.000kr eða meira*

NEO FLUX SATORI
TRI VERSLUN
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík
Sími: 571-8111 Netfang: info@tri.is

Akureyri

Egilsstaðir

Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 15:00
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Norðaustan 10-18 og él
í dag, en yfirleitt þurrt
S- og SV-lands. Frost 1 til
8 stig og herðir frekar á
frosti í kvöld.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta

ÞUNG
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Gunnar Björnsson

Mackenzie átti leik gegn
Mason í París árið 1878.

Hvítur á leik

1. Dh6+!! Kxh6 2. Rhf5+ Bxf5
3. Rxf5+ Kh5 4. g4+ Kxg4
5. Hg3+ Kh5 6. Be2# 1-0.
Friðriksmót Landsbankans
– Íslandsmótið í hraðskák fer
fram á laugardaginn í útibúi
bankans í Austurstræti. Flestir
sterkustu skákmenn þjóðarinnar meðal keppenda. Áhorfendur velkomnir!
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LÓÐRÉTT
1 Niðurskurður
2 Kvak
3 Umdæmi
4 Langar
7 Mýragas
9 Hróplegur
12 Þvaður
14 Öxulendi
16 Í röð

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 stans, 5 lím, 6 íj, 8 ástæða, 10 tt, 11
par, 12 barð, 13 unun, 15 nöldra, 17 fliss.
LÓÐRÉTT: 1 slátrun, 2 tíst, 3 amt, 4 síðar, 7 jarðgas, 9 æpandi, 12 bull, 14 nöf, 16 rs.

Skák

LÁRÉTT
1 Dok
5 Festing
6 Í röð
8 Tildrög
10 Tveir eins
11 Ögn
12 Brún
13 Sæla
15 Mögla
17 Ærslahlátur

Pondus Eftir Frode Øverli

www.skak.is: Guðmundur í
Barcelona.

Hæ,
mamma!
Hvað ertu
að gera?

Ég er að
leita að ostapoppinu!

Hvarf Já! Nú hef ég smá
það? tíma fyrir sjálfa
mig og langar svo í
eitthvað gott!

Hvernig gekk
hjá mömmu
þinni og
Günther?

Þarna!

Gelgjan
FLAAAAAKS!

Það, það var
allt í sama
farinu!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

HVÍÍÍÍÍN!

SVEEEEEEIF

L!

Nánast öll mín dansspor
koma þegar ég vík mér undan
taglinu á Söru.

NÝÁRSTÓNLEIKAR Í ELDBORG
5. JANÚAR KL. 20.00
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STJÓRNANDI & KYNNIR:

Sigurður Flosason
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Lárus, gætirðu haldið á
Lóu á meðan ég fer á
baðherbergið? Jamm.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

GEISP!

Þú sagðir að þú ætlaðir
að nota baðherbergið!
Ég sagði ekki
fyrir hvað!
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Borvél

með 2 stk. 2,0Ah rafhl.,
hleðslut. og tösku.

31.900 kr.
Áður 39.990 kr.

ÁD

F
Ö
J
G
Í JÓLA

Hitajakki

Gengur fyrir M12
rafhlöðum ending
er allt að 8 klst
á 2.0Ah rafhlöðu.

26.900 kr.
Áður 31.900 kr.

Bitasett
40 stk.

7.490 kr.
Áður 9.990 kr.

Kastari

600 lm hleðsluljós
m/bluetooth hátalara.

Verkfærasett

Borvél

með 2 stk. 2,0Ah rafhl.,
hleðslut. og tösku.

14.900 kr.

Áður 20.900 kr.

Áður 18.900 kr.

29.900 kr.
Áður 38.900 kr.

172 stk 1/4” og 1/2”.

Áður 34.900 kr.

m/framljósi 250 lm
og toppljósi 120 lm

100stk 1/4” og 1/2”

Verkfærasett

27.900 kr.

11.900 kr.

Fjarlægðarmælir

18.900 kr.
Áður 22.900 kr.

Topplyklasett

Fjölnotavél

Check Plus

3 stk sagarblöð
auk platta fyrir
sandpappír fylgja.

12.900 kr.
Áður 17.990 kr.

12.690 kr.

Laser

Áður 14.900 kr.

Saturn 2
Rautt

GearKlamp sett
2 stk. þvingur
og vasahnífur

19.900 kr.

10.900 kr.

Skrúfjárnasett

Áður 27.900 kr.

Einangrað

Bitaskrúfjárn

Áður 11.590 kr.

8.490 kr.

9.900 kr.

Áður 12.900 kr.

7 bitar

Áður 9.990 kr.

Rörtöng

Quick Adjust

9.900 kr.
Áður 11.900 kr.

Laser

Pluto 1.2
Grænt/Rautt

39.900 kr.
Áður 48.900 kr.

SECURE React

Heyrnahlífar m/útvarpi
og umhverfis míkrafónum
á báðum eyrum.

SECURE Relax
Heyrnahlífar m/útvarpi.
Auðvelt að tengja við síma
og stillainn stöðvar.

10.900 kr.
Áður 15.900 kr.

Auðvelt að tengja við síma
og stillainn stöðvar.

14.900 kr.
Áður 22.900 kr.

Skrúfjárnasett
14 stk

9.900 kr.
Áður 14.290 kr.

VERKFÆ RASALAN • S Í ÐUM ÚLA 9, R EYKJ AV Í K • D A L SH R A U N I 1 3 , H A FN A R F I R Ð I • D A L SB R A U T 1 , AKU R E Y R I • S : 5 6 0 8 8 8 8 • vfs .is

28

B Í L A R ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

12. DESEMBER 2019

BÍLAR

FIMMTUDAGUR

Engin vettlingatök á
Defender í nýrri Bond-mynd
Frá kynningu Elons Musk á Tesla
Model Y í mars í Kaliforníu.

Tesla Model Y
næsta haust

T

esla hefur tilkynnt að sala á
Tesla Model Y hefjist haustið
2020 og mun ódýrasta útgáfa
hans kosta 4,7 milljónir í Bretlandi.
„Í Evrópu fer bíllinn á markað um
áramótin 2020-21 en við erum ekki
komin með verð á bílnum enn þá,“
segir Herjólfur Guðbjartsson hjá
Tesla umboðinu á Íslandi.
Tesla Model Y er lítill rafjepplingur sem keppa mun við
Hyundai Kona EV og Kia e-Niro.
Hann verður með allt að 500 km
drægni og öf lugustu útgáfur hans
verða 3,5 sekúndur í hundraðið.
Grunnútgáfa hans verður fyrst í
boði en það er afturhjóladrifinn
bíll með 370 km drægni. Langdrægari útgáfa hans mun kosta
frá 5,8 milljónum króna. Model Y
er fyrsti bíll Tesla sem smíðaður
verður í nýrri verksmiðju í Þýskalandi en smíði hennar hefst 2021.
Tesla Model Y er byggður á grunni
Model 3 og deilir 75% af íhlutum
sínum með honum. Bíllinn verður
fáanlegur sem sjö sæta en þá
aðeins með sérpöntun.

Mercedes-Benz EQC er einn af
mörgum rafbílum sem í boði eru.

Flestir rafbílar
í Þýskalandi

Þ

ýskaland hefur nú í fyrsta
skipti tekið fram úr Noregi
í heildarsölufjölda hreinna
raf bíla. Frá síðustu áramótum
hafa 57.533 raf bílar selst þar í
landi á meðan 56.893 rafbílar voru
skráðir í Noregi á sama tíma. Byggt
er á tölum frá samgönguyfirvöldum
landanna beggja.
Noregur hefur haft forskot í
sölu rafbíla í næstum áratug þegar
fyrsta kynslóð Nissan Leaf kom á
markað. Þessar tölur sýna greinilega að raf bílar eru að verða fýsilegri kostur víða og uppgangurinn
í Þýskalandi þarf ekki að koma á
óvart með öllum þeim bílum sem
þýskir framleiðendur hafa sett á
markað að undanförnu. Noregur
hefur haldið forskotinu hingað til
vegna ívilnana stjórnvalda líkt og
gert er hérlendis. Landið er með um
það bil 6,4% af fólksfjölda Þýskalands svo að Noregur vinnur með
tilliti til höfðatölu, en þar mun þó
markaðurinn mettast mun fyrr en í
Þýskalandi. Áætlað er að 150 gerðir
raf bíla verði komnar á markað í
Þýskalandi árið 2023. Þýskir framleiðendur áætla að fjárfesta fyrir 50
milljarða evra á þessum markaði
fram til 2024. Á Íslandi seldust 857
hreinir raf bílar árið 2018 og 839
árið áður.

Eins og alltaf eru ökutæki í stórum hlutverkum í Bond-myndunum og í langflestum
tilvikum eru þau bresk að gerð. Skúrkar sem sjentilmenni aka þar gömlum dross
íum sem nýjum eðalvögnum og svo þarf alltaf einn að vera á mótorhjóli líka.
Njáll
Gunnlaugsson

njall@frettabladid.is

Ó

rjúfanlegir þættir í
gerð kvikmyndanna
um njósnara hennar
hátignar, James Bond,
eru upptökur á bíla- og
mótorhjólaatriðunum þar sem öllu
er kostað til í tökunum. Er óhætt að
segja að ekki sé farið neinum silkihönskum um bílana sem notaðir
eru í nýjustu myndinni, No Time
To Die, sem frumsýnd verður í apríl.
Í myndinni gegna sex bílar og
mótorhjól stórum hlutverkum,
meðal annars sundurskotin eftirlíking af bíl James Bond af gerðinni
Aston Martin DB5 auk Aston Martin V8 Vantage, en einnig Land Rover
Series III sem Bond ekur á Jamaíku.
Þá má nefna hinn nýja Land Rover
Defender 110 sem Ash fer ómjúkum
höndum um við upptökur í Noregi,
mótorhjól Primos af gerðinni Triumph Scrambler 1200 XE í tökum
í Matera á Ítalíu, og loks vesputegundin Royal Alloy GT125 á Jamaíku.
Þessa dagana eru ökutækin til sýnis
í London Film Museum í Covent
Garden, sem hýsir ökutækjasafn
James Bond-myndanna.
Chris Corbould er stjórnandi
tæknibrellna og allra helstu hasartökunum í myndinni, en nýja
myndin er sú fimmtánda þar sem
hann kemur við sögu. Hann segir
að tuttugu tæknisérfræðingar á
vegum framleiðanda myndarinnar
auk verkfræðinga frá Jaguar Land
Rover og Aston Martin hafi það
hlutverk að annast ökutækin sem
reyni mest á í tökunum. „Jaguar
Land Rover lét okkur í té átta
frumgerðir af Defender sem notaðar voru í leynilegum tökum sem
fóru fram löngu áður en bíllinn var
frumsýndur. Aston Martin framleiddi átta nákvæmar eftirlíkingar
af DB5 og með þeim fylgdu veglegir varahlutalagerar sem gerði
til dæmis kleift að ljúka tökum í
Matera hratt og örugglega. Þeir
af hentu einnig þrjá Aston Martin

Leikarinn Billy Magnussen sem Ash í Bond-myndinni er á nýjum Land Rover 110 sem fær óblíða meðferð.

James Bond ekur Aston Martin DB5 í myndinni sem er í raun og veru nýsmíðuð eftirlíking af bílnum, en fimm slíkir voru smíðaðir fyrir myndina.

Primo er einn af andstæðingum
Bonds en ökutæki hans er glænýtt
Triumph Scrambler 1200.

V8 sem notaðir voru í myndinni
The Living Daylights auk tveggja
nýrra DBS Superleggera,“ segir
Corbould. Bílarnir voru allir sérútbúnir með veltibúri, slökkvitækjum, rafgeymaeinangrun og
rallýsætum með fimm punkta festingum auk þess sem bílunum var

eins og venjulega breytt í vegleg
vopnasöfn hjá Mr. Q. Þar á meðal
eru hríðskotabyssur, jarðsprengjur
og reyksprengjur svo nokkuð sé
nefnt. Corbould er í engum vafa
um að áhorfendur verði ánægðir
með nýju myndina og mestu hasaratriðin í henni.

Nýr Mercedes GLA frumsýndur í gær
Mercedes-Benz frumsýndi í gær nýja gerð
GLA-jepplingsins en
hann er byggður á
sama undirvagni og
A-lína merkisins.

E

ins og sjá má er bíllinn nokkuð líkur litla bróður sínum
nema ljósin sem hann fær frá
nýjum GLB. Lægra er undir bílinn
en áður en samt er hann meira en
10 sentimetrum hærri sem þýðir
að rými fyrir farþega verður mun
betra. Eins hefur fótarými aukist
þótt bíllinn sé 15 mm styttri. Að
innan fær bíllinn sama mælaborð
og í A-línunni ásamt tvöföldu lita-

skjáunum með MBUX-upplýsingakerfinu.
Vélarnar í boði verða þrjár til að
byrja með. Sú minnsta er 1,3 lítra
bensínvél með forþjöppu en hún
er þróuð í samstarfi við Nissan/
Renault. Þótt hún sé ekki stærri er
hún samt 161 hestafl og skilar 250
newtonmetra togi, en mengar aðeins
129 g á km af CO2. Einnig verður
tveggja lítra bensínvél og 1,5 lítra
dísilvél í boði. Að sögn Jónasar Kára
Eiríkssonar, vörustjóra MercedesBenz á Íslandi verður afhendingartími bílanna hér um mitt næsta
sumar. „Við fáum hann með tengil
tvinnútgáfu (EQ Power) með 70 km
drægni. Dísil- og bensínútgáfurnar
verða með fjórhjóladrifi en tvengil
tvinnbíllinn verður framdrifinn.
Verð á bílnum ætti að liggja fyrir í
febrúar en hann verður verðlagður
á milli A-línu og GLB,“ sagði Jónas.
Línur hins nýja GLA eru mýkri og

Ola Källenius stjórnarformaður og Gorden Wagener, hönnuður við GLA.

hann er með lágan loftmótstuðul
eða 0,28. Afturendinn er talsvert
breyttur með hvassari ljósum en
framljósin eru stærri til að aðgreina
hann frá A-línunni. Farangursrými
er líka stærra en áður og rúmar nú

421 lítra sem er upp um 14 lítra.
AMG-útgáfa verður einnig í boði
strax þótt hún komi ekki til landsins
þegar hann verður frumsýndur hér.
Sú útgáfa er 302 hestöfl og aðeins 5,1
sekúndu í hundraðið.

bauhaus.is

Cascade LED-gardína

Með 144 hlýlega hvítum LED-perur. 4 x 0,6 m + 5 m
tengisnúra. Glær. 36 strengja. IP44- vottuð til notkunar
utanhúss.

Með 300 LED-perum. 4 x 1,3 m + 5 m tengisnúra.
20 strengir .................................................... 3.498.-

2.498.-

4.995,-

6.995,-

50% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM JÓLAVÖRUM!
Afsláttur gildir ekki fyrir lifandi tré.

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!
OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is

UNDIRBÚÐU
JÓLIN Í NETTÓ!
Heil gæs – 4kg

7.999
ÁÐUR: 9.999 KR/STK

KR/STK

VERÐ

-20%

SPRENGJA!

Kölnarhryggur
Hágæða skinka með gljáa

1.979
ÁÐUR: 2.999 KR/KG

-34%

KR/KG

Grísalærleggir
Kjötsel

390

-61%

KR/KG

ÁÐUR: 999 KR/KG

Nautalundir
Danish Crown

ÁÐUR: 4.999 KR/KG

Bayonne skinka
Kjötsel

Rauðkál

170

-50%

KR/KG

ÁÐUR: 339 KR/KG

1.199

KR/KG

-40%

KR/KG

ÁÐUR: 1.999 KR/KG

-25%

Franskar
andabringur

2.497
ÁÐUR: 3.329 KR/KG

2.999

-40%

KR/KG

Andakjötsstrimlar
Gesiers – 410gr

2.464
ÁÐUR: 2.899 KR/PK

KR/PK

Humar
1kg – Skelbrot

-20%

3.519
ÁÐUR: 4.399 KR/PK

KR/PK

Tilboðin gilda 12. – 15. desember
í jólaskapi

Tilboðin gilda meðan birgðir endast.
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl.
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Hamborgarhryggur
Úrbeinaður, hunangsgljáður
Kjötsel

2.099
ÁÐUR: 2.998 KR/KG

Andarillette
180gr

-30%

Fíkjur
Sultaðar með foie gras

1.444
ÁÐUR: 1.699 KR/PK

KR/KG

KR/PK

730

KR/PK

ÁÐUR: 859 KR/PK

-21%

-27%

-20%
-30%
Reyktur og grafinn lax
1/2 flak – Opal

3.559

KR/KG

ÁÐUR: 4.449 KR/KG

Hreindýr
Innra læri

Lambalæri
Léttreykt – Kjötsel

6.887
ÁÐUR: 9.839 KR/KG

KR/KG

Hangilæri
Úrbeinað – Kjötsel

1.678
ÁÐUR: 2.299 KR/KG

KR/KG

2.290
ÁÐUR: 2.899 KR/KG

KR/KG

-20%

-20%

-21%
Nautalund
Wellington

7.998

KR/KG

ÁÐUR: 9.998 KR/KG

Lambafille með fitu
2 stk – Kjötborð

4.399

KR/KG

ÁÐUR: 5.499 KR/KG

-25%

Lambahryggur

2.290
ÁÐUR: 2.889 KR/KG

KR/KG

Hamborgarhryggur
Kjötsel

1.199

KR/KG

ÁÐUR: 1.598 KR/KG

-25%
Humar hátíðarsúpa
850ml

1.349
ÁÐUR: 1.569 KR/PK

KR/PK

Jólabrauð
500gr

637

KR/STK

ÁÐUR: 849 KR/STK

VERSLAÐU Á NETINU
FLJÓTLEGT - EINFALT - ÞÆGILEGT

NÚ GETUR ÞÚ PANTAÐ MATVÖRU Í GEGNUM
VEFVERSLUN NETTÓ* OG SÓTT UM LAND ALLT
*Hægt er að fá sent heim að dyrum á Akureyri, Reykjanesbæ og á
höfuðborgarsvæðinu. Lágmarkspöntun í heimsendingu er 5.000 kr.

MENNING
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Að skrifa sig frá sambandinu
BÆKUR

Tilfinningabyltingin
Auður Jónsdóttir
Fjöldi síðna: 246
Útgefandi: Mál og menning
Tilfinningabyltingin er nýjasta
skáldsagan úr smiðju Auðar Jónsdóttur. Auður hefur hingað til ekki
hikað við að sækja efnivið skáldskapar í eigin reynslu, en í þetta
sinn er það skilnaður sem rithöfundurinn skrifar sig frá. Þrátt fyrir
að verkið sé kynnt sem skáldsaga
eru mörkin milli raunveruleikans
og skáldskaparins í raun ógreinileg,
enda er lesanda vinsamlegast bent
á að brúka „gleraugu skáldskapar“
við lesturinn.
Tilfinningabyltingin er nokkurs
konar þroskasaga í þremur hlutum.
Nafnlaus aðalpersóna stendur
frammi fyrir erfiðri ákvörðun, að
velja sig sjálfa eða hjónabandið. Á
endanum, mitt í ólgusjó tilfinninga, velur aðalpersónan sig sjálfa
og flytur frá Berlín til Íslands með
einkasoninn og tveggja áratuga
samband í farteskinu. Söguþráður
verksins er svo árið sem tekur við
eftir skilnaðinn, þó ferðast sé með
lesanda í tíma og rúmi á meðan
aðalsöguhetjan vinnur sig í gegnum
sambandsslitin í bland við að vinna
úr rykugum áföllum úr fortíðinni.
Vel þekkt málaferli við hrossabónda f léttast einnig inn í söguþráðinn, málaferli sem ættu að vera
lesanda nokkuð vel kunn eftir ítarlega fjölmiðlaumfjöllun um málið.
Tilfinningabyltingin er hreinskilin og ísköld saga sem hlífir
fáum, allra síst höfundi. Þó nístandi einmanaleikinn sé áberandi
minni í sögunni þar sem höfuðpersónan lærir að lifa með sér sjálfri
og verkið sé sannarlega átakanlegt,
þá er húmorinn yfirleitt ekki langt
undan. Annar rauður þráður í
gegnum verkið er móðurhlutverkið,
minni sem hefur sést í öðrum verkum Auðar. Hér er það hin þrúgandi
hræðsla um eigið afkvæmi sem höfundur fléttar inn í söguþráðinn.
Stílbragð og texti Tilfinningabyltingarinnar er heilt yfir ljóðrænn og fallegur, þó hann sé líka
hrár á köf lum. Líkt og aðalpersónan eru nær allir aðrir leikmenn
verksins nafnlausir þrátt fyrir að
höfundur flétti inn í verkið þekkta
atburði úr eigin lífi, líkt og fyrrnefnd málaferli við hrossabónda

Auður Jónsdóttir rithöfundur.
FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON BRINK

og útgáfu bókar um blaðamennsku
á Íslandi. Á sama tíma og það eykur
hugrenningatengsl lesanda sem á
auðvelt með að geta sér hvaða persóna er hver þá eykur það líka eyður
í söguþræðinum sem minnir fyrir
vikið á köf lum einum of mikið á
hálfkláraðar dagbókarfærslur. Þrátt
fyrir þetta er Tilfinningabyltingin
samt sem áður heilt yfir falleg og hrá
þroskasaga. Söguþráðurinn kemur
lesanda ekki beint á óvart, en Tilfinningabyltingin er þó nokkuð
ánægjuleg lesning.
Bryndís Silja Pálmadóttir

NIÐURSTAÐA: Hreinskilin sjálfssaga í
skáldlegum búningi.

Langtímaleiga
Hverfisgata 40-44

Fallegar íbúðir frá 36 m2 við Hverfisgötu 40-44 lausar til langtímaleigu.
Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar með eldhústækjum.
Nánari upplýsingar í tölvupósti hjá thildur@egh.is

Hugljúf leikhússtund, segir gagnrýnandi Fréttablaðsins um Jólaævintýri Þorra og Þuru. MYND/EYÞÓR ÁRNASON

Ljúf og lauflétt jólasaga
LEIKHÚS

Jólaævintýri Þorra og Þuru
Agnes Wild og
Sigrún Harðardóttir
Leikhópurinn Miðnætti
Tjarnarbíó
Leikstjórn: Sara Martí
Guðmundsdóttir
Leikarar: Agnes Wild, Sigrún
Harðardóttir og Sveinn Óskar
Ásbjörnsson
Leikmyndar-, búninga- og
brúðuhönnun: Eva Björg
Harðardóttir
Ljósahönnun: Hafliði Emil
Barðason
Dans- og sviðshreyfingar: Elísabet
Skagfjörð
Tónlist og söngtextar: Sigrún
Harðardóttir og Agnes Wild
Hljóðhönnun: Haffi Tempó
Hljóðfæraleikarar í upptökum:
Eysteinn Eysteinsson, Guðmundur
Stefán Þorvaldsson, Hafþór S.
Karlsson, Halldór Smárason,
Kristófer Rodriguez, Loftur S.
Loftsson, Margrét Arnardóttir og
Sigrún Harðardóttir
Fyrsti í aðventu boðar byrjun hátíðar ljóss og friðar. Vel er við hæfi að
frumsýna jólaleikrit á þessum
ágæta degi. Leikhópurinn Miðnætti
hefur verið að hasla sér völl á sviði
barnaleikrita síðustu ár með góðum
árangri og frumsýndi nýjasta verk
sitt í Tjarnarbíó þar sem áhorfendur
eru boðnir velkomnir í ævintýraheim álfavinanna Þorra og Þuru.
Þorri og Þura eru bestu vinir en
eru ekki alltaf sammála og eiga til

að kýta við minnsta tilefni. Þegar
afi Þorra kemur í heimsókn hrindir
hann af stað óvæntri atburðarás. Í
farteskinu geymir hann nefnilega
jólakristalinn sem inniheldur jólagleðina. Á meðan afi gamli fer að
dansa línudans treystir hann Þorra
og Þuru fyrir gerseminni. Allt í einu
slökknar á kristalnum, þá eru góð
ráð dýr því ef vinirnir ná ekki að
kveikja aftur á dýrgripnum koma
engin jól.

Fallegur boðskapur
Agnes Wild og Sigrún Harðardóttir leika Þorra og Þuru. Að auki
skrifa þær handritið, söngtextana
og semja tónlistina í sýningunni.
Öll þessi verkefni leysa þær vel af
hendi, sagan er einföld en inniheldur fallegan boðskap um vináttu og
góðvild. Tónlistin er ljúf og textinn
skýr þannig að allir geta skilið innihaldið. Agnes nær ágætis tökum á
hinum aulalega Þorra sem reynir
stundum að vera stórkarlalegur í
stíl við stóru skóna sína en kemur
sér þannig í klandur. Sigrún er
sömuleiðis skemmtileg í hlutverki
skellibjöllunnar Þuru sem er í senn
saklaus en full ábyrgðartilfinningar. Stundum mætti þó liggja aðeins
meiri söngkraftur undir lögunum
sem eiga til að blandast svolítið
saman.
Þeim til halds og trausts er Sveinn
Óskar Ásbjörnsson sem sinnir
öllum aukahlutverkum sem eru
eins fjölbreytt og þau eru mörg; tilfinningaraskaði búálfurinn Hulda
með biluðu töfraskikkjuna, jólakötturinn sem er búinn að tapa
málinu ef ekki mjálminu og jólasveinninn sem er hreinlega búinn

að gleyma sjálfum jólunum. Hann
nýtur sín best í brúðuleiknum og
tekst vel að lauma inn bröndurum
fyrir eldri áhorfendurna.

Hugljúf leikhússtund
Sara Martí Guðmundsdóttir leikstýrir og leggur áherslu á skýrleika í framsetningu sem hentar
sýningunni vel. Hér er ekki verið
að finna upp hjólið en ávallt verið
að hugsa fyrst og fremst um börnin
í salnum. Eva Björg Harðardóttir
spilar stórt hlutverk í þessum ævintýraheimi enda hannar hún hvern
krók og kima; leikmynd, búninga
og brúður. Hún leggur áherslu á
einfaldar og klassískar en fagurfræðilega sterkar lausnir. Heimili
Þorra gleður augað, búningarnir
eru sömuleiðis sérlega fallegir þar
sem bjartir litir ríkja í bland við
náttúruliti, kjóllinn hennar Þuru
stendur þar upp úr samansettur úr
blúndum og glimmeri.
Jólin þurfa nefnilega ekki jólakristal til, þetta læra Þorri og Þura
á sinni vegferð. Lykilatriðið er
kærleikur og góðvild mannanna á
milli. Leikhópurinn Miðnætti leggur metnað í að töfra fram barnasýningar sem byggja á sterkum
grunni, hljómþýðum sönglögum
og skýrri framsetningu. Vonandi
taka f leiri leikhópar sér Miðnætti
til fyrirmyndar í framtíðinni. Jólaævintýri Þorra og Þuru er blásaklaus og hugljúf leikhússtund sem
hentar afskaplega vel fyrir okkar
yngstu leikhúsgesti.
Sigríður Jónsdóttir

NIÐURSTAÐA: Blíð og litrík barnasýning
um tilgang jólanna.

FIMMTUDAGUR

12. DESEMBER 2019

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Fimmtudagur
Raddir úr stofu
líksnyrtisins

hvar@frettabladid.is
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Sterkasta kona í heimi
Steinunn G. Helgadóttir
Útgefandi: JPV
Blaðsíður: 255

NIÐURSTAÐA: Afskaplega vel skrifuð og
læsileg bók um stöðu, styrk og veikleika
kvenna og karla.

Hvað? Áhrif Halldórs Ásgrímssonar
á íslensk stjórnmál
Hvenær? 12.00-13.00
Hvar? Lögberg, stofa 101 í Háskóla
Íslands
Guðjón Friðriksson sagnfræðingur
og Jón Sigurðsson, fyrrv. formaður
Framsóknarflokksins, fjalla
um Halldór Ásgrímsson, í tilefni
af útkomu nýrrar bókar. Tími til
fyrirspurna og umræðna.
Hvað? Konfúsíanismi í Kína samtímans
Hvenær? 17.30
Hvar? Veröld, hús Vigdísar að Brynjólfsgötu. Stofa VHV-007

Dr. Geir Sigurðsson, prófessor í
kínverskum fræðum við HÍ, flytur
erindi. Ókeypis veitingar. Allir velkomnir.

Tónlist
Hvað? Jólatónleikar Hljómlistafélags Borgarfjarðar
Hvenær? 17.00 og 20.30
Hvar? Hjálmaklettur, Borgarbraut
54, Borgarnesi
Ungir og upprennandi tónlistarmenn í Borgarfirði og söngvarinn
Jógvan Hansen koma fram.
Hvað? Afmælisfagnaður Mengis
Hvenær? 16.00 - 23.00

Hvar? Mengi, Óðinsgötu 2
DJ Sævar Markús, Magga Stína,
Magnús T. Eliassen, Logi Leo.
Hvað? Á jólunum er gleði og gaman
Hvenær? 20.00
Hvar? Áskirkja við Vesturbrún
Kammerkór Reykjavíkur og
Kammerkór Mosfellsbæjar halda
sameiginlega jólatónleika.
Hvað? Söngvar frá Svíþjóð, Serbíu
og Balí
Hvenær? 20.00
Hvar? Kornhlaðan, Bankastræti 2
Söngvaskáldin Sandrayati Fay,
Mill (Hanna Mía Brekkan) og
Jelena Ćirić sem eiga rætur í mörgum löndum, flytja hlýlega tónlist.

JÓLAGJAFIR
NÝR 4BLS GLÆSILEGUR JÓLABÆKLINGUR KOMINN ÚT

12. desember 2019 • Birt með fyrirvara um breytingar, innsláttarvillur og myndabrengl

Brynhildur Björnsdóttir

Orðsins list

SNJALLAR

BÆKUR

Systkinin Gunnhildur og Eiður
eru náin hvort öðru á barnsaldri
en óviðunandi og óviðráðanlegar
aðstæður leiða þau hvort í sína áttina og þau hittast ekki aftur fyrr
en á fullorðinsárum þegar þau
eiga ekki nóg sameiginlegt til að
taka upp þráðinn að nýju. Titillinn
Sterkasta kona í heimi vísar til ofurkrafta Gunnhildar sem hún heldur
þó kyrfilega leyndum þangað til í
lok sögunnar, sem vísað er til í upphafi bókar, þegar hún loksins lætur
á krafta sína reyna með því að reyna
að leika eftir eitt helsta afrek æskuátrúnaðargoðs síns, Houdinis.
Saga systkinanna er rakin í uppvextinum og vöngum velt yfir því
hversu ólíkur aðbúnaður skapar
ólíka einstaklinga. Eiður verður fagurkeri sem stundar ástríðuvirkni og
skrifar matreiðslubækur sem eiga
að bjarga heiminum á meðan Gunnhildur finnur sig og nýtur mikillar
velgengni sem líksnyrtir. Framvindan er fleyguð með frásögum af
viðskiptavinum hennar, sem ýmist
segja henni sögur sínar sjálfir þar
sem þeir bíða snyrtingar, eða ættingjum sem gera sig heimakomna á
stofunni og segja sögur alveg óumbeðið. Þannig er þessi bók eiginlega
bæði skáldsaga og smásagnasafn og
hefði kannski getað heitið Raddir úr
stofu líksnyrtisins, með hliðsjón af
smásagnasafni Steinunnar Raddir
úr húsi loftskeytamannsins sem
kom út fyrir nokkrum árum.
Titillinn er samt sá rétti. Styrkur
kvenna (og kvendýra) er leiðarstef í
gegnum bókina, styrkur þeirra eða
öllu heldur veikleiki. Við hittum
fyrir margar konur sem eru lokaðar
inni af stjórnsömum fjölskyldumeðlimum eða loka sig sjálfar
inni til að finna frið frá heiminum.
Ísbirna sem gengur á land er handsömuð og lokuð inni og verður
áhrifavaldur í sögu systkinanna.
Sterkasta kona í heimi þorir svo
ekki að sýna neinum styrk sinn
fyrr en í enda sögunnar þegar þessi
tregða er dýru verði keypt. Sagan
snýst einnig um að losna, brjótast
út, en það er ástríða og nánast þráhyggja Gunnhildar, að læra og þjálfa
sig svo hún geti losnað úr helsi og
hvers konar fjötrum. Það má lesa
bókina á ýmsan hátt, meðal annars
femínískan, þar sem konur þora
ekki að sýna styrk sinn, gera lítið
úr honum og finnst hann ekki tiltökumál á meðan þær koðna niður
í svefnherbergjum, klæddar í fallega náttkjóla. Og lykilatriðið er að
losna, brjótast út, finna frelsið og
ná valdi á eigin lífi sem Gunnhildi
virðist takast í lokin en mörgum
hinna því miður ekki.
Sterkasta kona í heimi er vel
skrifuð og læsileg bók sem snertir
á ýmsum málum og vekur til
umhugsunar.

33

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

LA
OPIÐ AL IL
DAGA T Á
JÓLA FR
10-19

JÓLA

BÆKLINGU

MEÐ PÓSTI R
Á ÖLL HEIMNUM
Á LANDINUILI
SENDUM
FRÍTT

UM LAND ALLT
ALLAR VÖRUR
ALLT AÐ
10. kg

Reykjavík • Mörkin 3 • 563 6900 | Akureyri • Undirhlíð 2 • 430 6900

34

M E N N I N G ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

12. DESEMBER 2019

FIMMTUDAGUR

Heillandi saga um dreng sem horfir á heiminn
Lani Yamamoto sendir frá sér sjöttu bók sína og er bæði höfundur texta og mynda. Bókin er tilnefnd til
Íslensku bókmenntaverðlaunanna í flokki barnabóka. Er nú að vinna að skáldsögu fyrir fullorðna.
ÞAÐ VERÐUR AÐ RÝNA
Í MYNDIRNAR TIL AÐ
SKILJA SÖGUNA – OG ÞAÐ ER
EINMITT AÐALATRIÐI BÓKARINNAR: AÐ SJÁ HEILDARMYNDINA.

Kolbrún
Bergþórsdóttir

E

kolbrunb@frettabladid.is

gill spámaður eftir Lani
Yamamoto er tilnefnd
til Íslensku bókmenntaverðlaunanna í f lokki
barnabóka. Þetta er
sjötta bók Lani en hún
var á sínum tíma tilnefnd til barnaog ungmennabókmenntaverðlauna
Norðurlandaráðs fyrir bók sína
Stínu stórusæng en sú bók hlaut
Fjöruverðlaunin og einnig Dimma
limm verðlaunin, sem nú heita
Barnabókaverðlaun Reykjavíkurborgar. Bækur Lani hafa komið út
víða um heim, meðal annars hjá
Victoria & Albert safninu í London,
og vakið verðskuldaða athygli.
Lani er fædd í Boston, faðir hennar sem var eðlisfræðingur hjá MIT,
var japanskur og ólst upp á Hawaii
og móðir hennar sem er listamaður
er frá Jamaíka en fjölskylda hennar
var frá Kína. Lani hefur búið hér á
landi í rúm tuttugu ár ásamt eiginmanni sinum Berki Arnarsyni og
tveimur börnum.

Frásögn í myndunum
Teikningar Lani eru jafn stór hluti
af bókum hennar og textinn. „Að
einhverju leyti eru hugmyndir
mínar um frásögn undir áhrifum

unum sem gerir texta óþarfan og
öfugt. Það verður að rýna í myndirnar til að skilja söguna – og það er
einmitt aðalatriði bókarinnar: að
sjá heildarmyndina.

Stundum liggur frásögnin alfarið í myndunum, segir Lani Yamamoto um nýja bók sína.

frá kvikmyndagerð,“ segir hún, en
hún klippti heimildarmyndir áður
en hún flutti til Íslands.
Egill spámaður er heillandi saga
með grípandi myndum. Þar segir
frá sérstökum dreng sem vill helst
ekki tala af hræðslu við að segja eitt-

hvað rangt. Hann er ofur nákvæmur. „Hann býr yfir mjög greinandi
hugsun og horfir á heiminn á
athyglisverðan hátt. Það gerir hann
um leið að áhugaverðri manneskju,“
segir Lani.
Um vinnslu bókarinnar segir

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

hún: „Þetta er í annað skipti sem ég
tekst á við það að skrifa á íslensku,
en fyrstu fjórar bækur mínar um
Albert, skrifaði ég á ensku. Myndirnar í Agli spámanni skipta ekki
minna máli en textinn. Stundum
liggur frásögnin alfarið í mynd-

Skáldsaga fyrir fullorðna
Lani lauk nýlega meistaranámi
í skapandi skrifum frá Oxfordháskóla en þar nam hún áður trúarbragðaheimspeki. Hún skrifar nú
skáldsögu fyrir fullorðna. „Ég er
að vinna með svipuð heimspekileg
málefni í skáldsögunni og í barnabókunum. Það er enginn skortur á
réttum svörum í heiminum í dag. En
svörin eru margvísleg og mótsagnakennd. Sjálf er ég ekki að skrifa um
svörin heldur hef ég meiri áhuga á
spurningum sem vonandi vekja lesandann til umhugsunar. Bækurnar
sem ég vil sjálf lesa bjóða upp á
mjög víða túlkun. Það eru oft töfrar
í slíkum skrifum, maður fer á annan
stað og lesturinn breytir heimssýn
manns.“

ÁKALL TIL BORGARBÚA
„Borgarbúar“ við þurfum ykkar aðstoð
í baráttunni við borgaryfirvöld

Í átta ár hafa rekstraraðilar á Laugavegi og neðri hluta Skólavörðustígs staðið í stríði við borgaryfirvöld vegna götulokanna.
Afgerandi meirihluta rekstraraðila er alfarið á móti þessum lokunum, enda hafa þær skaðað rekstur og neytt marga til að loka eða
flytja verslanir sínar. Við höfum séð á eftir mörgum verslunum sem settu svip sinn á göturnar og gerðu þær eftirsóknarverðar til að
heimsækja. Stór hluti verslana á þessu svæði eru fjölskyldufyrirtæki sem hafa byggt upp sína starfsemi áratugum saman, meira að
segja tvö í 100 ár og lengur.
Fyrirhugaðar eru allsherjar lokanir, allt árið um kring frá Snorrabraut að Lækjargötu og neðri hluta Skólavörðustígs.
Þetta mun endanlega ganga frá mörgum verslunum, þær loka eða flytja. Reynslan af sumarlokunum er mjög slæm, hvað þá ef veturinn
bætist við lokanir. Það má segja að þetta sé aðför að verslun og þjónustu.
Við viljum vera áfram í miðborginni og bjóða ykkur uppá fjölbreytta verslun og góða þjónustu. Án okkar verður lítið að sækja á
Laugaveginn og nágrenni. Þetta er barátta uppá líf eða dauða fyrir marga rekstraraðila.

STÖÐVUM FLÓTTANN
74% Á MÓTI LOKUNUM
Samkvæmt könnun sem Zenter rannsóknir gerðu fyrir Miðborgina okkar og Samtök verslunar- og þjónustu eru 74% rekstraraðila sem
tóku afstöðu á Laugavegi og Bankastræti frá Snorrabraut að Lækjargötu á móti götulokunum. Það gera þrír af hverjum fjórum.

Góðir borgarbúar! Við biðjum ykkur að standa með okkur!
Aðgerðarhópurinn Björgum miðbænum
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AZ ALKMAAR
Í KVÖLD 19:50

Tryggðu þér áskrift

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Gettu betur 1988 Úrslit.
MR - MS
13.35 Landinn 2010-2011
14.05 Leikfélag Akureyrar í 100
ár Heimildarmynd þar sem farið
er yfir sögu Leikfélags Akureyrar í
100 ár. Rætt er við fólkið sem var
í fyrsta fastráðna leikhópnum,
stiklað á stóru yfir helstu sýningar
og rætt um gleði og töfra leikhússins. e.
14.50 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarps
15.05 Popppunktur Seinni undanúrslit
16.00 Milli himins og jarðar
16.45 Sælkeraferðir Ricks Stein Kaupmannahöfn
17.45 Táknmálsfréttir
17.53 KrakkaRÚV
17.54 Jólasveinarnir Stekkjarstaur Í slenskt jóladagatal. Jólasveinarnir eru orðnir leiðir á að
hanga heima í hellinum hjá Grýlu
og Leppalúða og ákveða að finna
sér eitthvað skemmtilegt að gera
fram að jólum. Heiðursmennirnir
þrettán leggja því af stað hver
í sína áttina í leit að starfi eða
áhugamáli sem hæfir þeim. e.
18.01 Jóladagatalið. Jólakóngurinn
18.24 Lars uppvakningur
18.39 Jólamolar KrakkaRÚV A
 lls
konar skemmtilegir og jólalegir
molar úr sögu Stundarinnar okkar.
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Heima um jólin Friðrik
Ómar og gestir á jólatónleikum
Upptaka frá jólatónleikum Friðriks Ómars í Hofi á Akureyri 2018.
Á tónleikunum kemur hann
fram ásamt þeim Siggu Beinteins, Garðari Thor Cortes, Diddú,
Jógvan Hansen, Jóhönnu Guðrúnu
og 13 manna hljómsveit. Saman
flytja þau fjölbreytta efnisskrá
þar sem gleðin er við völd og andi
jólanna svífur yfir. Framleiðandi:
Rigg viðburðir.
21.20 Frú Brown M
 argverðlaunaðir gamanþættir um Agnesi
Brown, kjaftfora húsmóður í
Dublin á Írlandi. 25 árum eftir
andlát eiginmanns frú Brown gerir
fyrrverandi besti vinur hans hosur
sínar grænar fyrir henni á sama
tíma og hún skipuleggur minningarathöfn. Atriði í þættinum eru
ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Kynlífsfræðingarnir Masters of Sex IV Fjórða þáttaröðin
um William Masters og Virginiu
Johnson sem voru frumkvöðlar
á sviði kynlífsrannsókna. Atriði í
þáttunum eru ekki við hæfi barna.
23.20 Patrick Melrose Patrick Melrose
00.15 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 Man with a Plan
14.15 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 Superior Donuts
19.45 Single Parents
20.10 Með Loga Logi Bergmann
Eiðsson stýrir skemmtilegum
viðtalsþætti þar sem spennandi
og áhrifamiklir einstaklingar eru
teknir tali með einstökum hætti.
21.10 9-1-1
21.55 Emergence
22.40 The Arrangement
23.25 The Late Late Show
00.10 NCIS
00.55 Catch-22
01.40 Perpetual Grace LTD
02.35 Síminn + Spotify

08.00 Friends
08.25 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Two and a Half Men
09.50 Besti vinur mannsins
10.15 Grand Designs
11.05 Jamie Cooks Italy
11.50 Deception
12.35 Nágrannar
13.00 The Mercy
14.40 Victoria and Adbul
16.30 Stelpurnar
16.55 Bold and the Beautiful
17.15 Nágrannar
18.28 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.47 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Aðventumolar Árna í Árdal
19.20 Dagvaktin
19.55 The Great Christmas Bake Off
20.55 NCIS
21.40 The Blacklist
22.25 Magnum P.I.
23.10 Keeping Faith
23.55 Prodigal Son
00.40 Shameless
01.35 Game of Thrones
02.30 Game of Thrones
03.25 Game of Thrones
04.20 Game of Thrones

RÚV RÁS EITT

19.10 Modern Family
19.35 Kevin Can Wait
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Supergirl
21.35 Batwoman
22.20 Outlander
23.20 Shrill
23.50 American Dad
00.15 Modern Family
00.40 Kevin Can Wait
01.05 Friends
01.30 Tónlist

GOLFSTÖÐIN
07.05 QBE Shootout Ú
 tsending
frá lokadegi QBE Shootout á PGA
mótaröðinni.
09.45 Presidents Cup Útsending
frá Presidents Cup 2019.
16.15 2017 Presidents Cup Official
Film
17.05 Inside the PGA Tour
Skyggnst á bak við tjöldin í PGA
mótaröðinni í golfi.
17.30 Presidents Cup
00.00 Presidents Cup Bein útsending frá Presidents Cup 2019.

06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Útvarp UngRÚV
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óperukvöld Útvarpsins.
Don Pasquale
21.20 Síkið. Smásaga
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
12.00 Batman and Harley Quinn
13.20 Ghostbusters
15.05 Road Less Travelled
16.30 Batman and Harley Quinn
17.50 Ghostbusters
19.35 Road Less Travelled
21.00 Opening Night
22.25 Max Steel
23.55 You Were Never Really Here
01.25 Opening Night

STÖÐ 3

STÖÐ 2 SPORT
06.55 Keflavík - Skallagrímur Ú
 tsending frá leik í Dominos deild
kvenna.
08.35 Seinni bylgjan
10.05 Club Brugge - Real Madrid
Útsending frá leik í Meistaradeild
Evrópu.
11.45 Leverkusen - Juventus
Útsending frá leik í Meistaradeild
Evrópu.
13.25 Football League Show
Sýndar svipmyndir úr leikjunum í
ensku 1. deildinni.
13.55 Dinamo Zagreb - Manchester City Útsending frá leik í
Meistaradeild Evrópu.
15.35 Bayern München - Tottenham Ú
 tsending frá leik í Meistaradeild Evrópu.
17.15 Meistaradeildarmörkin
17.45 FC Kaupmannahöfn Malmö Bein útsending frá leik í
Evrópudeildinni.
19.50 Manchester United - AZ
Alkmaar B
 ein útsending frá leik í
Evrópudeildinni.
22.00 Búrið Í Búrinu er hitað upp
fyrir öll stærstu UFC-kvöld ársins.
23.05 Standard Liege - Arsenal
00.45 Partizan Belgrad - Astana

STÖÐ 2 SPORT 2
17.45 Standard Liege - Arsenal
Bein útsending frá leik í Evrópudeildinni.
19.50 Partizan Belgrad - Astana
Bein útsending frá leik í Evrópudeildinni.

STÖÐ 2 SPORT 3
19.05 KR - Valur Bein útsending
frá leik í Dominos deild karla.

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

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

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

FM 102,9 Lindin

ÞREKVIRKI
ÁRSINS

Stórbrotin saga um svipult gengi, auðsæld og skort, margradda frásögn síldarstúlkna
og spekúlanta, aflakónga og ævintýramanna − saga sem allir Íslendingar ættu að þekkja.

1100
RÍFLEG

A

MYND

IR

1152
BLAÐSÍÐUR Í
STÓRU BROTI

Páll Baldvin Baldvinsson hefur
ritað tímamótaverk um ævintýrið
sem umbreytti Íslandi.

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
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Myrka í útrás

Í kvöld gefst
fólki færi á að
kaupa vörur úr
nýrri línu Hörpu
í stúdíói hennar.
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Harpa Einarsdóttir kynnir í kvöld jólalínu
Myrka, Kabukimono. Hún samanstendur af
silkikímonóum. Nýlega skrifaði hún undir
samning um að hanna fyrir Asíumarkað,
en hún segist loks tilbúin fyrir velgengni.

Þ

etta er sem sagt lítil lína
sem ég er að koma með
núna út fyrir jólin, en
hún er undir Myrka
vissulega. Þetta er hugsað sem jólalína, en ef
þetta gengur vel þá held ég að sjálfsögðu áfram,“ segir Harpa Einarsdóttir um fatalínuna Kabukimono,
sem hún kynnir í kvöld í stúdíói sínu
við Bríetartún. Hún samanstendur
af silkik ímonóum, hver og einn er
einstakur.

Innblástur frá Asíu
„Nafnið kemur frá japönsku götugengi sem var uppi í kringum fyrri
hluta 17. aldar. Þau skáru sig mikið
úr og fylgdu hefðum. Þau komu
mörg úr samúræjafjölskyldum, þar
sem strangar hefðir voru einmitt
ríkjandi. Þau voru svolítið eins og
hippar 7. áratugarins. Klæddu sig
öðruvísi og voru í áberandi fötum.
Frá þeim kemur svo japanska
kabuki leiklistarhefðin.
Hún segist alltaf reyna að hafa
hugsjón á bak við hverja línu, fá
innblástur frá sögulegum atburðum
eða pólitískum vangaveltum.
„Það er alltaf einhver pæling eða
ádeila í því sem ég hanna. Það getur
verið pólitískt, tengt mannréttindum eða náttúruvernd. En þetta
gengi var á sínum tíma þurrkað út
af shogun eða einræðisherra Japans,
af því að það fylgdi ekki reglum og

FIMMTUDAGUR

hefðum samtímans. Þannig að þau
voru bara þurkuð út.“
Síðasta vor byrjuðu að gerast
spennandi hlutir með Myrka, fatamerki Hörpu.
„Þetta byrjaði núna síðasta vor.
Ég fékk tölvupóst á afmælisdaginn
minn, þann 7. maí. Það var frá konu
sem er búsett í Mílanó, hún er af
asískum uppruna en hefur einnig
verið búsett í San Francisco. Hún
var frumkvöðull þar og vann mikið
fyrir fjárfestingasjóði. Hún var að
setja á laggirnar fyrirtæki sem tekur
að sér að markaðssetja evrópska
hönnun á Asíumarkaði. Ég var ein
af þeim hönnuðum sem hún valdi í
það verkefni,“ segir Harpa.

MIG LANGAR
AÐ HAFA
ÞETTA EINS
SJÁLFBÆRT
OG MÖGULEGT
ER. MÍN
STEFNA ER AÐ
FYLGJA
MÍNUM
HUGSJÓNUM
OG VERA
SJÁLFRI MÉR
TRÚ.

Fjörutíu blaðsíðna samningur
Harpa fór tvisvar í sumar til Mílanó
til að hitta hana. Í seinna skiptið
skrifaði hún svo undir samning sem
taldi heilar fjörutíu blaðsíður.
„Þetta var mjög intensívt. Þetta er
auðvitað alveg ótrúlega stórt tækifæri. Þetta tekur líka sinn tíma,
þetta verður ekki kynnt í Asíu fyrr
en eftir eitt ár. Það er vel staðið að
þessu og vandað til. Ég þarf að skrá
vörumerkið í öllum þessum löndum, sem er öll Asía ásamt Ástralíu
og arabaríkjunum. Það sem samningurinn felur í sér er að hún sér um
allan kostnað við framleiðslu og
markaðssetningu. Það stendur líka
til að opna Myrka-verslun, en af

mér ég núna loks tilbúin andlega
fyrir velgengni. Núna þarf ég ekki
að vera sjálf með efni og annað, ég
get verið hvar sem er í heiminum
með teiknitöflu. Kannski á Balí að
læra á brimbretti,“ segir hún brosandi.
Það er fleira sem samningurinn
einfaldar fyrir Hörpu.
„Ég sé í kerfinu hvað selst. Ef hún
framleiðir kannski 500 stykki af flík
og bara ein selst, þá tapa ég engu. En
að sama skapi get ég nýtt mér þetta
mikið til framdráttar, með því að
geta greiðlega séð hvað er að seljast
vel og er vinsælt. Þá get ég hannað
eitthvað sem er áþekkt. Þannig
læri ég að skilja markaðinn miklu
betur.“

Við gerð kimonóanna fékk Harpa innblástur frá stíl japansks götugengis.

því myndi hún bera allan kostnað.
Ég fæ svo prósentur af allri sölu,“
segir Harpa og viðurkennir að fatahönnun á Íslandi sé afskaplega
þungur róður. Flestir fatahönnuðir
hérlendis eru drifnir áfram af hugsjón, ekki hillingum um gróða eða
frægð.“
Hún segir ferlið sem leiddi að
samningunum hafa tekið á, en á
góðan hátt.
„Það voru löng samskipti í gegnum tölvupóst og ég þurfti að svara
mörgum spurningum. Hún vildi
vita hvernig ég vinn og hugsa, hvað
ég stend fyrir. Ég hitti hana fyrst
í júlí og fór svo út í lok ágúst til að
skrifa undir samninginn á einhverju
glæsihóteli,“ segir Harpa hlæjandi.

Tilbúin fyrir velgengni
Hún segir að vissulega hafi þungu
fargi verið af henni létt en þetta hafi
samt verið furðuleg tilfinning.
„Ég hef aldrei sóst eftir eða langað
í fjöldaframleiðslu. Því ætla ég að
vanda mig alveg ótrúlega vel við
hvaða leiðir ég fer. Mig langar að
hafa þetta eins sjálf bært og mögulegt er.
Mín stefna er að fylgja mínum
hugsjónum og vera sjálfri mér trú.
Ég hef verið að berjast í bökkum allt
mitt líf, þannig að þetta er ótrúlegt
tækifæri. Ég reyndi að hugsa þetta
þannig að ef maður fer svo loks að
eignast einhvern pening þá getur
maður líka látið gott af sér leiða á
annan hátt. Eftir allt harkið finnst

Hinn fullkomni markaður
Hún hefur svo færi á að kaupa það
sem framleitt er á framleiðsluverði
og selja hérlendis og á öðrum mörkuðum.
„Þetta minnkar mikið áhættuþáttinn fyrir mig.“
Harpa viðurkennir að hún sjái
hvað það er við hönnun hennar
sem gæti vel átt heima á asískum
markaði.
„Ég hef alltaf mikið sótt innblástur til Asíu, bæði í myndlistinni
og fatahönnuninni. Ég efast í raun
ekki um að það hafi átt þátt í þessu.
Margir af mínum uppáhaldslistamönnum koma frá Suður-Kóreu og
Japan. Ég held það fari ekki á milli
mála að þessi markaður mun henta
mér mjög vel,“ segir Harpa.
Hægt er að berja kímonóa Hörpu
augum og festa kaup á, milli klukkan 19.00-22.00 á vinnustofu hennar
í Bríetartúni 13, á þriðju hæð, í
kvöld.
steingerdur@frettabladid.is

Fullkomin blanda
Fullkomin
blanda

Consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
Nú
fástmagna
fjölbreyttir
Rjómasúkkulaðimolar
saman
einni öskju.
dolore
aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim
ad íminim.
Consectetuer adipiscing
Kjörið
til
að
deila
og
eitthvað
fyrir
alla!
Hver
er
þinn
uppáhalds
moli?
elit, sed diam nonummy nibh euismod
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Fáanlegt í leðri og tauáklæði, margir litir
3ja sæta 2ja sæta og stólar

Opið virka daga
11-18
laugardaga
11-15

Komið og skoðið úrvalið

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

Strandgötu 24 | 220 Hafnarfjörður | Sími 565 4100 | nyform.is
h ú s g a g n av e r s l u n

Töfrabrögð og leikföng eru
jólagjafirnar í ár!
Skoðið úrvalið og verslið
á hokuspokus.is

Marvin´s Magic sett

Hesthús kr. 4990,-

www.hokuspokus.is
Verslun og vefverslun
Laugavegi 69 S. 551-7955
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Flísabúð

Stórhöfða 21 | s: 545 5500 | flis.is

Alltaf nóg til af humri hjá Norðanfiski...

STÓRUM HUMRI!!

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700
Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa.
Einnig má finna vörur Norðanfisks í
neytendapakkningum í verslunum
Bónus um land allt.
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Geldir og drepur
guðsmenn í góðri trú

K371 sófi

Marvin´s Magic galdrasett frá kr. 1790,-
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Geistlegir barnaníðingar í glæpasögunni Boðorðin eiga sér fyrirmynd úr æsku höfundarins sem hefur átakanlega ærna ástæðu til
þess að senda þá til heljar eftir að hafa látið skera undan þeim.

K

rimmahöfundurinn
Óskar Guðmundsson haslaði sér sannfærandi völl með
bókinni Hilma fyrir
fjórum árum og hlaut
því til staðfestingar Blóðdropann,
hin íslensku glæpasagnaverðlaun, og rakti síðan hremmingar
lögreglukonunnar Hilmu áfram í
Blóðengli. Hann tekur hins vegar
óvænta vinkilbeygju í Boðorðunum, gefur Hilmu frí og sækir í sára
reynslu æskuáranna en sögusviðið
er norðan heiða.
„Hugmyndin að sögunni kom
ekkert sérstaklega til af góðu einu.
Þegar ég var á fermingaraldri þá er
ég staddur í veislu heima hjá vini
mínum og jafnaldra. Þar gefur sig á
tal við okkur trúboði nokkur sem
átti eftir að hafa varanleg áhrif á
okkur félagana og þá sérstaklega
vin minn,“ segir Óskar um upphaf
afdrifaríkra kynna af úlfi í sauðargæru úr hjörð frelsarans.
Maðurinn hafði ótrúlega sterka
nærveru og mikinn sannfæringarmátt, þannig að þrátt fyrir hik
létu vinirnir til leiðast og aðstoðuðu hann við KFUM-samkomur.
„Við ferðuðumst með honum um
víðan völl; allt Reykjavíkursvæðið,
Reykjanes, Hveragerði, Selfoss
og víðar,“ segir Óskar sem minnist þess að hafa gert hlé á þessum
ferðum. „Því það var eitthvað sem
mér féll ekki við. Eitthvað sem ég
var hræddur við.“

„Drottinn er í þessum bíl“
Óskar átti þó eftir að fara eina ferð
til viðbótar og þá lá leiðin til Hveragerðis. „Það er hávetur og við erum
á leiðinni til baka, í kolniðamyrkri
og hríðarkófi yfir glerhála Hellisheiðina á litlum bíl sem hann ók á
skelfilegum hraða,“ segir Óskar sem
spurði trúboðann úr aftursætinu
hvort hann væri ekki til í að hægja
á sér. „Vinur minn, sem sat í farþegasætinu, sneri sér þá að mér og sagði
mér að hafa engar áhyggjur: „Drottinn er í þessum bíl.“
Ég mun aldrei gleyma brosinu á
andliti trúboðans þegar hann leit
aftur til mín og það var á þessari
stundu sem ég áttaði mig á því að
ég
hafði íúrval
raunafmisst
vin
minn.“
endalaust
hágæða
flísum

„Stundum finnst mér hann hafa gleypt besta vin minn í einum bita og
hrækt honum frá sér í þúsund molum,“ segir Óskar um níðinginn sem
leynist í nöfnum eftirmynda sinna í Boðorðunum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

„Ég sagði engum frá þessu í mörg
herrans ár en mig hefur lengi langað
að segja þessa sögu og það var fyrst
núna, eftir mikla umhugsun og
vangaveltur, að ég ákvað að skrifa
Boðorðin.

Gæði og glæsileiki

Falinn harmur
Breytingarnar sem urðu á vini
Óskars voru slíkar að hann byrjaði
að koma í heimsókn með Biblíuna
í farteskinu og lesa upp úr henni
vandlega merkta kafla sem greinilega áttu að höfða til Óskars og
„snúa mér til réttra vega“,“ segir
hann og bætir við að hann hafi vel
vitað hver merkti við þá kafla.
„Þennan vin minn hitti ég svo
sennilega ekki aftur fyrr en um tuttugu árum síðar. Hann var glettinn
og kátur en ég sá strax harminn sem
hann geymdi innan við dökk augun
og svo sagði hann mér frá því hvernig trúboðinn hefði misnotað hann
hvað eftir annað.
Það hefur oft kvalið mig hvort ég
hefði með einhverjum hætti getað
komið í veg fyrir þessi örlög hans.
Hvort ég hefði lagt nógu hart að
vini mínum að slíta samskiptum

Óskar langaði að segja söguna af
trúboðanum löngu áður en hann
íhugaði að leggja fyrir sig ritstörf.

við þennan mann,“ segir Óskar um
fyrirmynd þremenninganna Gunnleifs, Hróbjarts og Helga sem eru
viðfang morðingjans í Boðorðunum.

Slapp með skrekkinn
Óskar prísar sig sælan en furðar sig
þó á því að hann hafi ákveðið að
slíta þessum samskiptum vegna
þess að á þessum árum hafi hann
verið mjög áhrifa- og trúgjarn.

Rándýrin ganga laus
Hann segir spennusöguna ekki
vera sögu þeirra félaga heldur
miklu frekar um það skilyrðislausa
traust sem níðingarnir nýta sér og
misnota svo markvisst. „Aðferðir
þessara manna eru svo yfirgengilega myrkar. Þeir finna brotna einstaklinga, leita uppi veikleika og
bresti og fullvissa þig um að þeir séu
þeir einu sem geti komið þessum
brotum saman,“ segir Óskar um
vanhelga þrenningu Boðorðanna.
„Þessa menn sem eiga að vera
boðberar trausts, hlýju, jákvæðni og
góðra gilda. Hvernig þeir koma sér
fyrir á stöðum þar sem þeir vita að
þeim er treyst. Þetta er að gerast þar
sem bæði börn og foreldrar treysta
aðilum í fullkominni blindni. Við
þekkjum dæmin og lesum um þetta
nánast á hverju ári. Í æskulýðsstarfi,
íþróttastarfi, innan kirkjunnar og
víðar,“ segir Óskar.
„Í grunninn fjalla Boðorðin um
skilyrðislaust traust og hvernig það
er miskunnarlaust svikið. Og hún
fjallar um fyrirgefningu og hefnd,
ást og hatur. Hún fjallar um mikinn
harmleik.“ toti@frettabladid.is

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
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MIÐASALA HEFST

Á MORGUN KL. 10!
www.senalive.is/bocelli

DORMA HOME

Sængurföt

JÓLA-

Sængurfötin frá DORMA HOME
eru ofin úr 300 gsm bómullarþræði
sem gefur frábæra endingu,
viðkomu og mýkt. Þau eru með
OEKO-TEX® vottun um að þau séu
framleidd án allra skaðlegra efna.
Sængurfötin koma í 7 mismunandi
mynstrum/litum og fást í 3
stærðum.

TILBOÐ

Fullt verð 140 x 200 cm: 8.990 kr.

Jólaverð aðeins: 6.900 kr.
Fullt verð 140 x 220 cm: 10.990 kr.

Jólaverð aðeins: 8.900 kr.
Fullt verð 220 x 200 cm: 15.990 kr.

Jólaverð aðeins: 11.900 kr.
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Fallegir og
vandaðir inniskór
í tveimur litum
frá Simba. Skórnir
hafa innlegg með
svæðanuddi sem
eykur blóðflæði
um allan líkamann
upp í höfuð. Aukið
blóðflæði getur
slakað á stífum
vöðvum í hálsi og
á kviðsvæði sem í
mörgum tilfellum
hefur jákvæða áhrif
á meltingu.

N

JÓLA-

F

TILBOÐ

SB – DÚNSÆNG OG -KODDI
Sæng 135 x 200 cm. 85% smáfiður
og 15% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.
Fullt verð: 12.900 kr
Koddi 50 x 70 cm. 70% smáfiður
og 30% hvítur andadúnn. 100% bómullarver.

Dömustærðir 35–42
Herrastærðir 41–46.

Fullt verð: 6.900 kr

Aðeins 7.900 kr.

Sæng 9.900 kr. Koddi 4.900 kr.
OUTLAST

Háþróað efni sem heldur
jöfnum hita. Jacquard bómull
í Hybrid koddanum.

FÍNN DÚNN

Lag af sérstaklega fíngerðum
og mjúkum andadúni sem
gefur koddanum náttúrulega
öndun.

SIMBA HYBRID®
heilsukoddi

HITASTÝRING

6 laga heilsukoddi frá Simba. Stærð: 50 x 70 cm.

Aðeins 11.900 kr.
SIMBA HYBRID®
heilsukoddi með Outlast®
6 laga heilsukoddi frá Simba. Stærð: 50 x 70 cm.

Aðeins 15.900 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18.30
Laugardaga kl. 11–17
Sunnudaga kl. 13–17 (Smáratorg)

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

3D hitastýringarefni sem
tryggir hámarks öndun og
loftflæði gegnum koddann.

NANOTUBE TÆKNI

Í miðjum koddanum er lag af
smágerðum svamprörum .
Þú getur stillt hæð og stífleika
koddans með því að bæta í
eða taka úr þessu lagi.

MICROFIBRE

Næst er lag af Microtrefjum
sem gera þessa hlið koddans
bæði mjúka, endingargóða og hentuga
fyrir þá sem eiga við ofnæmi að stíða.

JACQUARD BÓMULL

Silkimjúk hágæða bómull með frábærri öndun 300 gsm.

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni
eru birtar með fyrirvara um prentvillur.
Tilboðin gilda til 17. desember 2019
eða á meðan birgðir endast.

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN
SMÁRATORG HOLTAGARÐAR
AKUREYRI ÍSAFJÖRÐUR

POLO

hægindastóll

40%
AFSLÁTTUR

Fyrir þínar
bestu stundir

KOLDING
hægindastóll
með skemli

25%
AFSLÁTTUR

Klassískur hægindastóll.
Brúnt eða svart PU-leður.

Stillanlegur
hægindastóll með
skemli. Rautt, svart eða
grátt leður/PVC.

Fullt verð: 39.900 kr.

Fullt verð: 119.900 kr.

Aðeins 23.940 kr.

Aðeins 89.925 kr.

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

Gerðu ekki neitt

Þ

að er stöðug og óendanleg
streita þessa dagana. Um leið
og eitt verkefni klárast bætast
tvö ný við. Eina ráðið sem ég kann
við slíkum aðstæðum og sem hefur
ætíð reynst mér best er að gera ekki
neitt einhvern hluta af degi. Taugakerfi okkar er eins og búnaðurinn
í símanum, viðkvæmt kerfi sem
þarf að hlaða og helst endurræsa
reglulega.
Staðreyndin er sú að við búum
við stöðugt áreiti í vinnu, heima og
í félagslífi. Áreitið safnast upp og
þegar það er orðið of mikið fer það
að hafa áhrif á virkni, svefn, andlega heilsu og skap. Stöðugt áreiti er
eins og endalausir tölvupóstar sem
fylla pósthólfið í heilanum þannig
að skipulag og yfirsýn glatast.
Á Íslandi geisar nú faraldur
kulnunar sem veldur því að fólk
á besta aldri og í fullu fjöri verður
óvinnufært sökum stöðugs álags.
Árangursríkasta vörnin gegn
þessum ófögnuði er að gera ekki
neitt reglulega.
Þess vegna er skipulögð og reglubundin leti af hinu góða, þótt við
séum flest alin upp við að fyrirlíta
letingja og teljum dugnað hina
mestu dyggð. Við eigum að gefa
okkur tíma, allt að hálftíma helst á
hverjum degi, til að gera ekki neitt
annað en að hugsa og láta hugann
reika.
Það er einmitt þegar við gerum
ekki neitt, liggjum í heitu baði eða
uppi í rúmi klukkustundina áður
en allt fer á fullt, sem við fáum
okkar bestu hugmyndir. Við sjáum
lausnir á helstu áskorunum okkar
og öðlumst vissu um að allt fari vel.
Taugakerfið er endurræst og við
heyrum þögnina. Það er nefnilega
í þögninni milli nótna sem við
heyrum tónlistina og lausnin blasir
við. Nú þegar jólin ganga í garð er
frí fram undan hjá flestum okkar.
Því legg ég til að þú gerir ekki neitt
og eigir gleðileg jól.

FRÍTT KAFFI
Í DESEMBER

GJAFAKORT

20A
L
Ó
50%
J
afsláttur

R
Ö
J
F

Pottar &
pönnur

25%
afsláttur

Rafmagnsverkfæri

Ljós & perur

25%
afsláttur

Leikföng,
spil & púsl

25%
Gjafakort Borgarleikhússins
er ávísun á upplifun

borgarleikhus.is

af allri jólavöru

afsláttur

Auðvelt að versla á byko.is

20%
afsláttur

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.
Tilboð gilda til 18. desember eða á meðan birgðir endast.

BAKÞANK AR
Kolbeins
Marteinssonar

