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Fagnaðu vetri
með Touareg Tilboðsverð Offroad+

9.850.000,- 
HEKLA · www.hekla.is/volkswagensalur

GEIRFINNSMÁL Menn sem komu að 
rannsókn Geirfinnsmálsins á átt-
unda áratugnum munu gefa skýrslu 
að kröfu setts ríkislögmanns við 
aðalmeðferð máls Guðjóns Skarp-
héðinssonar gegn ríkinu sem fram 
fer 17. mars næstkomandi. Í málinu 
fer Guðjón fram á 1,3 milljarða í 
bætur frá ríkinu vegna Geirfinns-
málsins. Ríkið fer fram á að vera 
sýknað af öllum kröfum Guðjóns. 

Í undirbúningsþinghaldi fyrir 
aðalmeðferðina í Héraðsdómi 
Reykjavíkur í gær sagði Andri 
Árnason, settur ríkislögmaður, að 

hann hefði hug á að leiða tvö vitni ef 
heilsa þeirra leyfir. Hann vildi ekki 
gefa upp nöfn vitnanna tveggja að 
svo stöddu til að vernda þau fyrir 
ágangi en lét þess þó getið að um 
væri að ræða aðila sem komu að 
rannsókn málanna. „Ég vil ekki að 
þeir verði fyrir einhverju aðkasti ef 

þeir ætla að koma hér fyrir dóm.“ 
Var lögmanninum gert að tilkynna 
dóminum um nöfn vitnanna viku 
fyrir aðalmeðferð.

Ragnar Aðalsteinsson sagðist 
hvorki myndu leiða réttarsálfræð-
inginn Gísla Guðjónsson né Jón 
Friðrik Sigurðsson geðlækni sem 
vitni vegna þess hve harðlega ríkið 
legðist gegn því. Gísli og Jón Friðrik 
framkvæmdu ítarlega rannsókn á 
játningum í Geirfinnsmálinu með 
þeirri niðurstöðu að Guðjón hefði 
veitt falska játningu um aðild sína 
að hvarfi Geirfinns. Ríkislögmaður 

telur sérfræðiálit um falskar játn-
ingar ekkert sönnunargildi hafa í 
málinu eins og fjallað er um í grein-
argerð hans.

Óvíst er hvort Guðjón sjálfur gefi 
skýrslu við aðalmeðferðina en lög-
maður hans lagði fram bókun frá 
honum í héraðsdómi í gær. Ríkis-
lögmaður ítrekaði áskorun um að 
stefnandi mætti sjálfur fyrir dóm og 
gæfi skýrslu um þau málsatvik sem 
hann byggir á. Lögmaður Guðjóns 
kvað ekki víst að hann ætti heiman-
gengt vegna heilsuleysis. 
– aá / sjá nánar á frettabladid.is 

Nöfnum vitna haldið leyndum
Settur ríkislögmaður hyggst leiða tvö vitni í máli Guðjóns Skarphéðinssonar gegn ríkinu. Um aðila sem 
komu að rannsókninni er að ræða. Aðalmeðferð málsins fer fram 17. mars. Fyrirtaka var í málinu í gær. 

Ríkislögmaður hyggst 
leiða rannsakendur Geir-
finnsmálsins sem vitni í 
máli Guðjóns. 

Skáksveit leikskólabarna á Laufásborg er hér við æfingar fyrir Íslandsmeistaramót barnaskólasveita sem fram fer í íþróttahúsinu Smáranum í dag. „Við erum líka að undirbúa okkur fyrir 
Evrópumótið í skólaskák sem verður haldið í Grikklandi í apríl. Þessi hópur er allur á leiðinni þangað,“ segir Omar Salama, kennari og skákþjálfari á Laufásborg. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

SKIPULAGSMÁL Úrskurðarnefnd 
umhverfis- og auðlindamála telur 
að íbúar ofan við Stekkjarbakka 
eigi ekki lögvarða hagsmuni af því 
hvort gróðurhvelfing rísi í Elliðaár-
dal. Var kæru íbúa til nefndarinnar 
vísað frá.

Íbúar telja að skert útsýni og ljós-
mengun frá gróðurhvelfingunni 
muni lækka söluverð húsa þeirra. 
Deiliskipulagi Elliðaárdals norðan 
Stekkjarbakka var breytt í borgar-
stjórn í nóvember síðastliðnum og 
bygging gróðurhvelfingarinnar þar 
heimiluð.

Reykjavíkurborg telur að útsýni 
sé ekki lögverndaður réttur íbúa í 
borg og ljósmagn verði ekki meira 
en vænta megi.  – gar / sjá síðu 4

Kæru íbúanna 
var vísað frá



Fáðu fréttablað dagsins í  
tölvupósti kl. 3.00 á morgnana. 
Skráðu þig á póstlista blaðsins á 
www.frettabladid.is#nyskraning 
Það kostar ekkert.

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

Brýnt er að stjórn-
endur vinnustaða 

grípi snemma inn í áður en 
vinnuálag og streita verður 
fólki að heilsutjóni.
Steinunn Hrafnsdóttir prófessor

Veður

Norðaustan og austan 13-20 í dag, 
en hægari vindur á austanverðu 
landinu. Slydda eða snjókoma S-
lands, annars víða él og vægt frost. 
SJÁ SÍÐU 20

Efling mótmælti á jafnréttisþingi

Félagsmenn í Ef lingu fóru í kröfugöngu í gærmorgun frá skrifstofum félagsins í Guðrúnartúni í Hörpu þar sem jafnréttisþing fór fram til að vekja 
athygli á stöðu láglaunafólks. „Við erum ekki fólkið sem kemur á þessi mál þing eða þessar ráð stefnur,“ sagði Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður 
Ef lingar. Ótímabundið verkfall félagsmanna Ef lingar sem starfa hjá Reykjavíkurborg hefur nú staðið frá því á mánudag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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SAMFÉLAG „Það eru ýmsir þættir 
í vinnuumhverfi félagsráðgjafa 
sem hafa áhrif á tíðni kulnunar og 
streitu eins og langvarandi vinnu
álag, að geta ekki veitt fólki viðun
andi þjónustu og of fáliðaðir starfs
hópar,“ segir Steinunn Hrafnsdóttir, 
prófessor í félagsráðgjöf við Háskóla 
Íslands, um nýja rannsókn á streitu 
og kulnun meðal félagsráðgjafa.

Steinunn gerði rannsóknina 
ásamt Ástu Snorradóttur, lektor 
við Félagsráðgjafardeild Háskóla 
Íslands. Helstu niðurstöður rann
sóknarinnar eru þær að 85 prósent 
félagsráðgjafa upplifa mikið álag í 
starfi. Um 76 prósent segjast upp
lifa mikla streitu og 67 prósent finna 
fyrir mikilli þreytu í lok vinnudags.

Þá sýna um 40 prósent félags
ráðgjafa einkenni kulnunar. Rann
sóknin var lögð fyrir alla félaga í 
Félagsráðgjafafélagi Íslands síðast
liðið vor og var svarhlutfall 56 pró
sent. Þær Steinunn og Ásta munu 
kynna niðurstöður rannsóknar
innar á Félagsráðgjafaþingi sem 
fram fer í dag.

Hún segir niðurstöðurnar ekki 
hafa komið þeim Ástu á óvart en 
þær séu í samræmi við niðurstöður 
erlendra rannsókna. Þær séu engu 
að síður áhyggjuefni.

„Sérstaklega í ljósi þess að árið 
2012 var gerð rannsókn á félags
ráðgjöfum þar sem sama mælitæki 
kulnunar var notað og það virðist 
vera nokkur aukning á kulnun 
meðal hópsins.“

Steinunn segir markmið rann
sóknarinnar að leggja mat á áhættu
þætti streitu meðal félagsráðgjafa á 
Íslandi og greina hvaða þættir valdi 
helst streitu ásamt því að greina 
hverjir séu í mestri hættu á viðvar
andi streitu og kulnun.

„Þetta er meðal annars rakið til 

eðlis starfsins þar sem átök geta 
verið á milli fagmennsku og krafna 
í starfi, en starfið einkennist oft af 
miklum málafjölda, stöðugri tíma
pressu, fáu starfsfólki, miklum 
kröfum um skilvirkni, f lóknum 
tengslum við skjólstæðinga og tak

mörkuðu fjármagni til þjónustu,“ 
segir Steinunn.

Aðspurð hvað sé til ráða segir 
Steinunn að brýnt sé að ef la for
varnir til að minnka áhættu á 
kulnun og streitu félagsráðgjafa.

„Kulnun og streita hafa áhrif 
á gæði þjónustu sem er veitt og 
heilsu félagsráðgjafa og getur leitt 
til mikilla veikindafjarvista og 
starfsmannaveltu á vinnustöðum 
með tilheyrandi kostnaði fyrir sam
félagið. Langvarandi streituálag er 
hættulegt og það er mikilvægt að 
hvetja til árvekni um streitu. Brýnt 
er að stjórnendur vinnustaða grípi 
snemma inn í áður en vinnuálag og 
streita verður fólki að heilsutjóni.“ 
birnadrofn@frettabladid.is

Mikil kulnun í starfi 
meðal félagsráðgjafa
Um 40 prósent félagsráðgjafa sýna einkenni kulnunar í starfi samkvæmt 
nýrri rannsókn. Þá einkennir mikið álag og streita starfsstéttina. Prófessor í 
félagsráðgjöf segir brýnt að efla forvarnir til að bregðast við þessu. 

Steinunn og Ásta flytja erindi um málefnið í dag. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

KJARAMÁL Rúm 87 prósent félags
manna í aðildarfélögum BSRB sam
þykktu verkfallsboðun í atkvæða
greiðslu sem lauk á miðvikudag. 
Að eins eitt fé lag náði ekki nægri 
þátt töku til að verk falls boðun væri 
lög leg.

„Niður staðan sýnir vafa laust að 
við göngum í takt,“ segir Sonja Ýr 
Þorbergsdóttir, formaður BSRB. 
Sonja telur að gerðirnar lík legast 
vera þær um fangs mestu sem 
aðildar fé lög BSRB hafi gripið til í 
sam einingu frá árinu 1984 en um er 
að ræða tví þættar verk falls að gerðir.

Flestir fé lags menn hjá ríkinu, 
sveitar fé lögum og borginni munu 
leggja niður störf tíma bundið á 
á kveðnum dögum en einnig munu 
smærri hópar vera í ó tíma bundnu 
verk falli frá 9. mars. 

Ef samningar hafa ekki náðst 
fyrir 15. apríl munu allir fé lags menn 
hefja ó tíma bundið alls herjar verk
fall þar til samið verður. 
– fbl

Verkfallsboðun 
BSRB samþykkt

Kvíabryggja. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

LÖGREGLUMÁL Fangi á Kvíabryggju 
veittist að samfanga sínum í gær og 
skar hann á fæti. Samkvæmt heim
ildum Fréttablaðsins var atvikið 
ekki mjög alvarlegt og hlúð hefur 
verið að þeim særða. Árásarmaður
inn var handtekinn á staðnum.

Atvikið átti sér stað seinnipart
inn í gær en starfsmenn fangelsisins 
hafa hvorki viljað staðfesta né neita 
að það hafi gerst.

Ekki er vitað hvort mennirnir, 
sem eru báðir íslenskir, hafi átt 
harma að hefna. Fremur er talið að 
atvikið sé tengt vímuefnaneyslu 
árásarmannsins.

Sá sem hlaut skaðann var 
stunginn nokkrum sinnum í fót
legg. Sárin voru ekki djúp og var 
farið með hann á heilsugæslu til 
aðhlynningar.

Ekki náðist í lögregluna á Vestur
landi eða Fangelsismálastofnun við 
vinnslu þessarar fréttar. – khg

Skar samfanga 
sinn í fótlegginn

Sárin voru grunn og 
hlúð var að hinum særða á 
heilsugæslu.
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www.kia.is

Láttu sjá þig með Niro.
Kia e-Niro er einstaklega rúmgóður og vel búinn rafbíll með allt að 455 km 
rafdrægni. Niro er fáanlegur sem 100% rafbíll, Plug-in Hybrid og Hybrid 
og við eigum eintök af öllum gerðum til afhendingar. Einnig fylgir Niro hin 
einstaka 7 ára verksmiðjuábyrgð Kia. 

Komdu í heimsókn og láttu sjá þig með Niro.
Við tökum vel á móti þér.

7 ára ábyrgð framleiðanda
á öllum nýjum Kia bílum
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3.990.777 kr.
Kia Niro Hybrid tilboðsverð:

Afborgun á mánuði 29.777 kr.**

Niro hefur  
aldrei verið betri.

fáanlegur sem

hybrid100% rafbíll plug-in hybrid

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

ASKJA · Krókhálsi 11-13 · 110 Reykjavík · 590 2100 · askja.is
Viðurkenndur sölu- og þjónustuaðili Kia á Íslandi.



Kærendur geti ekki 
haft hagsmuni af 

því að fá fellt úr gildi deili-
skipulag vegna óljósra og 
rangra hugmynda þeirra.
Um málsrök Spors í sandinn ehf.

Bæjarstjóri Mosfells-
bæjar mun funda með 
fulltrúum sauðfjárbænd-
anna um loftslagsskóginn.

Hlutfall Íslands er 3,45 
prósent en sex prósent í 
Evrópu allri.

Búningar 

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

Stjórnvöld vilja nota umhverfis-
skatta til að breyta samfélaginu. 

UMHVERFISMÁL Ísland mælist enn 
með lægstu umhverfisskatta meðal 
ríkja í ESB og EES. Þetta kemur fram 
í nýjum tölum frá Eurostat, töl-
fræðistofnun ESB. 

Eru skattarnir nú 3,45 prósent af 
skattheimtufé en meðaltal álfunnar 
er rúmlega sex prósent. Þegar litið 
er til umhverfisskatta, eða grænna 
skatta, í samhengi við landsfram-
leiðslu er aðeins Liechtenstein með 
lægra hlutfall.

Árið 2017 undirrituðu sex ráð-
herrar yfirlýsingu um aðgerðir í 
loftslagsmálum. Var  sérstök áhersla 
lögð á að skoða notkun umhverfis-
skatta til þess að breyta samfélag-
inu. Þeir hafa hins vegar aðeins 
hækkað um 0,01 prósent. – khg

Lægstu grænu 
skattarnir hér

Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

1 Guð mundur flytur frá Ísa firði: 
„Hér líður okkur ekki lengur 

vel“ Fyrrverandi bæjarstjóri sakar 
Sjálfstæðisflokkinn um fanta-
brögð og rógburð.

2 Lögregla kannast ekki við lík-
fundarsögu Chris Pratt Stór-

leikarinn sagði frá líkfundi á Skála-
fellsjökli hjá Ellen Degeneres.

3 Mál Maní vekur at hygli í 
Banda ríkjunum: „Hann myndi 

deyja“ NBC ræddi við No Borders 
Iceland.

SKIPULAGSMÁL „Ekki verður séð að 
hagsmunir kærenda muni skerðast 
á nokkurn hátt að því er varðar 
landnotkun, skuggavarp eða inn-
sýn, enda húsin í talsverðri fjar-
lægð frá skipulagssvæðinu,“ segir 
um kæru vegna skipulagsbreytingar 
sem gerir kleift að reisa gróðurhúsa-
hvelfingar í Elliðaárdal.

Borgarstjórn ákvað í nóvember 
að breyta deiliskipulagi Elliðaárdals 
norðan Stekkjarbakka. Þar eiga að 
rísa gróðurhúsahvelfingar Spors í 
sandinn ehf., í verkefni sem nefnt 
er Aldin Biodome. Stuttu síðar barst 
úrskurðarnefnd umhverfis- og auð-
lindamála kæra fjórtán eigenda 
húsa við Fremristekk, Hólastekk, 
Urðarstekk og Skriðu stekk.

Í umfjöllun úrskurðarnefndar-
innar eru húseigendurnir sagðir 
hafa vísað til þess að deiliskipulagið 
væri ekki í samræmi við þá stefnu 
aðalskipulags að umfang bygginga 
á þessu svæði væri takmarkað og 
miðast við eina til tvær hæðir.

„Hæð mannvirkjanna komi til 
með að byrgja fyrir útsýni kærenda 
til norðurs og muni það, ásamt ljós-
mengun, valda þeim fjárhagslegum 
skaða með tilliti til áhrifa á sölu-
verðmæti fasteigna þeirra,“ segir 
um rök íbúanna. Ljósmengun hafi 
áhrif á „rétt íbúa til að njóta útsýnis, 
ljósaskipta og skamm degis“.

Húseigendurnir hafi bent á að 
umferð muni aukast. „Í blaðavið-
tali hafi forsvarsmaður félags þess 
sem hyggst byggja hvelfingarnar 
sagst gera ráð fyrir 300 þúsund til 
400 þúsund gestum á ári.“

Reykjavíkurborg sagði ákvæði 
í aðalskipulaginu um eina til tvær 
hæðir vera viðmið sem fæli ekki í 
sér „endanlega afmörkun á fjölda 
hæða“. Landhalli leiddi til þess 
að sá hluti hússins sem verði ofan 
aðkomuhæðar mildist verulega þar 
sem bæði Stekkjarbakki og byggðin 
fyrir ofan liggi hærra í landi. Útsýni 

sé ekki lögverndaður réttur íbúa í 
borg.

Þá segir að borgin nefni að „ljós-
magn verði ekki meira en almennt 
megi vænta innan borgarmarka,“ 
og segir að lýsingin valdi sem 
minnstum „lífeðlisfræðilegum 
og vistlegum vandamálum“ fyrir 
umhverfi og fólk. 

„Hvað varði aukna umferð sé 
bent á að rekstraraðili á svæðinu 
fyrirhugi að nota „skutlur“ til að 
aka gestum til og frá svæðinu,“ segir 
í úrskurðinum. „Slíkt fyrirkomulag 
eigi að leiða til þess að umferðar-
aukning verði ekki veruleg.“

Spor í sandinn bendir á að frá 
húsum kærenda og að umræddu 
svæði séu um eitt hundrað metrar. 
Á milli sé umferðargata þar sem 
um fari um tuttugu þúsund bílar á 

hverju degi. Trjágróður á milli sé að 
mestu hærri en byggingarnar sem 
eigi að rísa.

„Kærendur geti ekki haft hags-
muni af því að fá fellt úr gildi deili-
skipulag vegna óljósra og rangra 
hugmynda þeirra um áhrif fyrir-
hugaðra mannvirkja sem enn hafi 

ekki verið fullhönnuð eða fjár-
mögnuð,“ vitnar úrskurðarnefndin 
til sjónarmiða Spors í sandinn ehf.

Úrskurðarnefndin segir að hús 
kærendanna standi bæði ofar í 
landi og að lágmarki í tæplega eitt 
hundrað metra fjarlægð. Trjágróður 
og þung umferðargata með tilheyr-
andi götulýsingu skilji á milli húsa 
þeirra og umrædds svæðis.

„Þrátt fyrir að ásýnd þessa land-
svæðis þar sem fyrirhugað er að 
reisa upplýstar gróðurhvelfingarn-
ar og aðrar byggingar muni breyt-
ast verður ekki talið, að virtum 
fyrrnefndum staðháttum,“ segir 
úrskurðarnefndin, að breyting á 
útsýninu valdi því að þeir hafi þá 
hagsmuni í málinu að það veiti 
þeim stöðu til að kæra. 
gar@frettabladid.is

Vísa frá kæru vegna Biodome
Íbúar ofan við Stekkjarbakka eiga ekki lögvarða hagsmuni af því hvort gróðurhvelfingar rísi í Elliðaár - 
dal og var kæru þeirra vísað frá. Segja að skert útsýni og ljósmengun muni lækka söluverð húsa þeirra.

NORÐURL AND Sveitarfélögin á 
Norðurlandi eystra sem standa að 
Eyþingi greiða Pétri Þór Jónassyni, 
fyrrverandi framkvæmdastjóra 
Eyþings, 14,8 milljónir króna vegna 
uppsagnar. Var gerð dómsátt um 
þetta í Héraðsdómi Norðurlands 
eystra þann 27. janúar síðastliðinn. 
Af þessari upphæð eru 3,6 milljónir 
vegna lögmannskostnaðar.

Pétri var sagt upp störfum 31. 
janúar árið 2019, að undangengnum 
tilraunum til gerðar starfsloka-
samnings, og höfðaði hann mál 
gegn Eyþingi fyrir meinta ólöglega 
uppsögn í kjölfarið.

Þurfa sveitarfélögin að leggja 
Eyþingi til aukafjárframlag vegna 
þessa og skiptist það eftir íbúa-
fjölda. Stærsti hlutinn fellur á Akur-
eyrarbæ, rúmar níu milljónir króna, 
tæpar 1,5 á Norðurþing, tæp milljón 
á bæði Fjallabyggð og Dalvíkur-
byggð og minna á önnur sveitarfélög.

Var aukaframlag Akureyrar sam-
þykkt samhljóða á bæjarráðsfundi 
í gær en Gunnar Gíslason, oddviti 
Sjálfstæðismanna sem sitja í minni-
hluta, lét bóka: „Ég tel að það hefði 

aldrei þurft að koma til þess nei-
kvæða ferlis sem er lokið með þeirri 
dómsátt sem vísað er til í erindinu, 
ef rétt hefði verið haldið á starfs-
lokamáli fyrrverandi framkvæmda-
stjóra Eyþings frá upphafi.“

„Sátt hefur nú náðst í málinu og 
telst því að öllu leyti lokið. Þar sem 
um starfsmannamál er að ræða 
getur stjórn ekki tjáð sig nánar um 
málið,“ segir Hilda Jana Gísladóttir, 
stjórnarformaður Eyþings. Á auka-
aðalfundi Eyþings í apríl síðastliðn-
um kom fram að trúnaðarbrestur 
hefði orðið innan stjórnar. Hilda 
segir að engum í stjórninni hafi þótt 
uppsögnin léttvæg ákvörðun. – khg

Eyþing greiðir Pétri tæpar 15 milljónir

Íbúabyggðin í Stekkjahverfi er eitt hundrað metra frá fyrirhuguðum gróðurhúsum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Stærsti hlutinn fellur á 
Akureyrarbæ, rúmar níu 
milljónir króna.

Pétri var sagt upp sem fram-
kvæmdastjóra 31. janúar 2019. 
MYND/KRISTJÁN J. KRISTJÁNSSON

MOSFELLSBÆR Hópur fjárbænda 
í Reykjavík og á lögbýlum í Mos-
fellsbæ og Bláskógabyggð leggst 
gegn áformum bæjarráðs Mosfells-
bæjar um ræktun loftslagsskóga í 
fjárbeitarhólfi í afréttarlöndum á 
Mosfellsheiði. 

Erindi bændanna var tekið fyrir 
á fundi bæjarráðs í gær.

Fyrirhuguð skógrækt er sam-
vinnuverkefni Mosfellsbæjar og 
Kolviðar sem er sjóður sem stofn-
aður var af Skógræktarfélagi Íslands 
og Landvernd. Gengur hugmyndin 

út á að binda kolefni úr andrúms-
loftinu með skógrækt.

Í erindinu er það rakið að afrétt-
arlönd á Mosfellsheiði hafi verið 
nýtt til sumarbeitar sauðfjár allt 

frá landnámstíð. Þá er bent á að ekki 
hafi verið haft samráð við sauðfjár-
bændur en engu að síður sé hafið 
kostnaðarsamt tilraunaverkefni á 
tólf reitum.

Bændurnir setja einnig fram hug-
myndir að öðrum stöðum þar sem 
ræktun gæti verið vænlegri. Mikið 
sé af afgirtu friðuðu landi á svæðinu 
sem henti trúlega betur.

„Það vekur því furðu okkar að 
ráðast eigi í umfangsmikla plöntun 
trjáa innan fjárvörslugirðingar en 
ekki nýta þau svæði sem virðast á 

margan hátt betri kostur,“ segir í 
erindinu. Er þar vísað til þess að 
þau svæði séu lægra yfir sjávarmáli, 
skjólsælli og ekki í nánd við mikil-
væg vatnsverndarsvæði.

Fjárbændurnir óskuðu einn-
ig eftir fundi með bæjarstjóra og 
öðrum fulltrúum bæjarins til að 
ræða málið. 

Bæjarráð samþykkti á fundi 
sínum að fela umhverfisstjóra að 
rita umsögn um erindið og sitja með 
bæjarstjóra fund með fulltrúum 
bændanna. – sar

Bændur vilja ekki loftslagsskóga í afréttarlöndum  
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Ísey skyr óskar Íslenska kokkalandsliðinu til hamingju með frábæran 
árangur á Ólympíuleikum í matreiðslu. Liðið fékk gull í báðum keppnis-
greinum sínum og brons fyrir heildarárangur landsliða sem er besti 
árangur þess frá upphafi. Kokkalandsliðið notar að sjálfsögðu 
sérvalið íslenskt hráefni og þar leikur Ísey skyr stórt hlutverk. 
 

Mjólkursamsalan og Ísey skyr 
eru stoltir bakhjarlar liðsins. 

– Íslenska kokkalandsliðið 2020

Til hamingju
  með árangurinn

#iseyskyr



Framboð Warren 
safnaði 2,8 milljónum 
dollara á einum degi.

BOLLA!
Bolla, bolla

649 
kr.
pk.

Rjómabollur fylltar, 2 stk.

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

UMHVERFISMÁL „Það munar um 
allar ívilnanir. Sjálfur hefði ég 
talið betra að hafa metanbíla 
áfram þarna inni,“ segir Sigurður 
Ingi Friðleifsson, framkvæmda-
stjóri Orkuseturs, um breytingar 
á reglum Reykjavíkurborgar um 
bíla sem teljast visthæfir og leggja 
má gjaldfrjálst í 90 mínútur í gjald-
skyld stæði.

Breytingarnar tóku gildi um ára-
mót en voru samþykktar á fundi 
skipulags- og umhverfisráðs í lok 
október. Nú teljast aðeins bílar sem 
ganga eingöngu fyrir rafmagni eða 
vetni til visthæfra bíla. Samkvæmt 
eldri reglum náði ívilnunin einnig 
til metanbíla og tengiltvinnbíla.

Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, for-
maður skipulags- og samgönguráðs, 
segir ástæðu þess að metanbílar 
hafi verið teknir af listanum sé að 
þeir keyri nánast allir einnig á bens-
íni og því sé ekki hægt að tryggja að 
þeir aki á vistvænum orkugjafa.

„Metanbílum á ef laust eftir að 
fjölga og vonandi verða þeir alfarið 
vistvænir innan tíðar. Þá væri hægt 
að endurskoða reglurnar,“ segir 
Sigurborg.

Á vefsíðu Orkuseturs  kemur fram 
að metanbílar eru 1.572 en fólks-
bílaflotinn er tæplega 224 þúsund 
bílar. Á síðasta ári voru nýskráðir 53 
metanbílar og  13 það sem af er ári.

Sigurður bendir á að bensínið á 
metanbílunum sé fyrst og fremst 
notað sem varaafl. „Það er líka til að 
létta á innviðaþörfinni svo það sé 
ekki offjárfesting í metanstöðvum. 
En það er svolítið sérstakt að ætla 
fólki það að keyra á bensíni. Það er 
enginn heilvita maður sem keyrir á 

bensíni sem getur keyrt á metani.“ 
Hann segir einnig að það sé sam-

félagslega mikilvægt að hvetja 
til notkunar á metani. „Við erum 
og verðum metanframleiðendur 
þótt við horfum ekki nema á það 
sem myndast í úrgangsmálum hjá 
okkur. Það er eitthvað verulega vit-
laust við það að nýta það ekki.“

Þótt svona breyting sé óheppileg 
telur Sigurður ekki að borgin sé í 
einhverri herferð gegn metanbíl-
um. „Þetta gæti líka verið tæknileg 
spurning varðandi útfærslu. Það eru 
samt ekki margar tegundir í boði af 

upprunalegum metanbílum. Það 
væri hægt að halda sig við þær en 
ekki breytta bíla.“

Hann seg ir stef nu r ík isins 
almennt að vera tæknihlutlaust. 
Þar sé talað um orkuskipti yfir í 
innlenda og nánast mengunarlausa 
orkugjafa en ekki tekin afstaða með 
einni tækni umfram aðra.

Sigurborg segir annað sjónarmið 
vera að það sé ekki endilega rétt að 
yfirvöld greiði niður jafn dýra land-
notkun og bílastæði séu.

„Það eru líka oft þeir sem hafa 
mest á milli handanna sem hafa efni 
á að kaupa sér rafmagnsbíl og þá 
erum við að greiða niður bílastæði 
fyrir það fólk. Sem mér persónulega 
finnst ekki gott. Við ættum frekar 
að hugsa um það fólk sem hefur 
minna á milli handanna.“ 
sighvatur@frettabladid.is

Hefði viljað ívilnanir 
áfram fyrir metanbíla
Metanbílar teljast ekki lengur visthæfir bílar hjá borginni og ókeypis bíla-
stæði því úr sögunni. Breytingarnar tóku gildi um áramót. Framkvæmda-
stjóri Orkuseturs segir að betra hefði verið að hafa þessar ívilnanir áfram.

Flókin staða

Mary Lou McDonald, leiðtogi Sinn Féin, gekk vígreif inn í írska þingið sem kom í fyrsta sinn saman eftir kosningar til að kjósa um forsætisráð-
herra. Enn hafa f lokkarnir ekki komið sér saman um hvernig stjórn eigi að mynda og líklegt að núverandi forsætisráðherra, Leo Vardakar, sinni 
embættinu um tíma. Hægrif lokkarnir vilja ekki vinna með McDonald en vinstrif lokkar og óháðir þingmenn styðja hana. MYND/GETTY

Fimm stöðvar sem selja metan eru nú á landinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Visthæfum bílum má 
leggja gjaldfrjálst í 90 
mínútur í gjaldskyld stæði.

BANDARÍKIN Elizabeth Warren blés 
lífi í forsetaframboð sitt, sem miðað 
við niðurstöðurnar í Iowa og New 
Hampshire var að renna út í sand-
inn, í kappræðum Demókrata í 
Nevada-fylki.

Þótti Warren standa sig vel í 
kappræðunum og skaut hún föstum 
skotum á Mike Bloomberg, fyrrver-
andi borgarstjóra New York. Spurði 
hún meðal annars út í niðrandi 
ummæli hans um konur.

Bloomberg hefur sett meira fé í 
framboð sitt en nokkur annar í sög-
unni og standa nú öll spjót hinna 
frambjóðendanna á honum.

„Ég ætla aðeins að tala um við 
hvern við eigum að etja. Milljarða-
mæring sem kallar konur „feitar 
beyglur“ og „lesbíur með hross-
haus“. Og nei, ég er ekki að tala um 
Donald Trump. Ég er að tala um 
Bloomberg borgarstjóra,“ sagði 
Warren í kappræðunum.

Skýrendur voru á einu máli um 
að kappræðurnar hefðu verið stór-
slys fyrir Bloomberg. Líkti Van 
Jones, fyrrverandi ráðgjafi Baracks 
Obama, Bloomberg við skipið Tit-
anic og Warren væri ísjakinn.

Besta mælingin á frammistöðu 
Warren má sjá í peningaframlög-
unum. Framboð hennar safnaði 
2,8 milljónum dollara, eða um 360 
milljónum króna, á einum degi sem 
er það mesta hingað til. – khg

Warren blés lífi 
í framboðið
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Gleðilega páska
Páskaeggin frá Nóa Siríus eru án efa orðin ein af ríkustu hefðunum í páskahátíð Íslendinga. Undirstaða páskaeggsins 
er vitaskuld hið ljúffenga súkkulaði frá Nóa Síríus. Ekki má gleyma málshættinum sem gefur páskaeggjum Nóa Siríus 

hinn hátíðlega blæ. Þessi vinsæla hefð sameinar kynslóðir og skapar ljúfar minningar með þjóðinni.

Þegar gómsætu gæðasúkkulaði er blandað saman við silkimjúka karamellu getur útkoman ekki orðið annað en 
syndsamlega gott karamellusúkkulaði. Njóttu þess að láta karamellusúkkulaðið bráðna í munninum á þér.
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Gleðilega
páskaSúkkulaðipáskaegg

KARAMELLUSÚKKULAÐI



Fólk vill kaupa 
áður en aðlögunar-

tímabilinu lýkur. 
Trevor Legett fasteignasali

Tobias skaut níu manns 
til bana og fannst síðar 
látinn á heimili sínu ásamt 
aldraðri móður sinni.

– við Laugalæk

Ekkert hveiti
Ekkert soyja
Enginn sykur
Ekkert MSG

Íslenskt kjöt
Íslensk

framleiðsla

Sterkar,
mildar
og allskonar

BREXIT Evrópusambandið mun 
krefjast þess að Bretar skili Grikkj-
um fornminjum samkvæmt drög-
um að viðskiptasamningi í kjölfar 
Brexit. Ákvæðið í samningnum er 
komið að beiðni Grikkja í því segir: 
„Aðilar ættu að taka á málum sem 
snúa að því að skila eða endurnýja 
menningarminjar sem fengust með 
ólögmætum hætti til uppruna-
lands.“

Umræddar minjar eru hinar 
svokölluðu Elgin-marmarahögg-
myndir sem er að finna í British 
Museum, breska þjóðminjasafninu, 
í London. Þær voru upprunalega í 
Parþenonhofinu og öðrum bygg-
ingum á Akrópólishæð í Aþenu. 
Bretum áskotnaðist höggmynda-
safnið snemma á 19. öldinni þegar 
Elgin lávarður lét f lytja þær til Bret-
lands. Á þeim tíma laut Grikkland 
stjórn tyrkneska Ottómanveldisins 
og hefur lögmæti eignarhalds Breta 
á höggmyndunum lengi verið til 
umræðu.

Hartwig Fischer, safnstjóri Brit-
ish Museum, sagði fyrr á árinu að 
safnið myndi aldrei skila högg-
myndunum. „Þegar þú flytur menn-
ingararf inn á safn færir þú hann úr 
samhengi en tilfærslan er líka skap-
andi athöfn,“ sagði Fischer. „Saga 
höggmyndasafnsins hefur verið 
ríkari frá 19. öldinni þar sem hluti 
safnsins er í Aþenu og hluti þess er í 
London, þar sem sex milljón gestir 
sjá það ár hvert.“

Ummæli safnstjórans hneyksl-
uðu marga á alþjóðavettvangi. 
„Hvað er skapandi við eyðilegg-
ingu musterisins og menningar-
rán á lykilhlutum úr sögu fornrar 
þjóðar?“ sagði George Vardas, ritari 
alþjóðasamtakanna fyrir samein-
ingar Parþenonhöggmyndanna, í 

viðtali við gríska dagblaðið Ta 
Nea og sakaði British Museum um 
nýlendustefnu.

Talskona breskra stjórnvalda 
er sama sinnis og Fischer og hefur 
sagt að Bretar muni ekki taka stöðu 
höggmyndanna til umræðu við 
gerð samningsins. „ESB er enn að 
ganga frá umboði sínu – þetta eru 
sem stendur einungis drög.“

Viðræðu r u m f r íverslu nar-
samning milli Breta og ESB hefjast 

í næsta mánuði. Báðir aðilar stefna 
að því að ná einhvers konar sam-
komulagi í lok árs, þegar ellefu 
mánaða aðlögunartímabili Brexit 
lýkur. David Frost, helsti samn-
ingamaður Breta í Brexitmálum, 
sagði fyrr í vikunni að Bretland 
myndi ekki beygja sig undir reglur 
ESB sem hluta af fríverslunarsamn-
ingi og myndi fyrr ganga frá samn-
ingaborðinu.
arnartomas@frettabladid.is

Bretar verða krafðir um að 
skila grískum fornminjum
Grikkir gætu endurheimt fornminjar sem Bretum áskotnuðust snemma á nítjándu öld þegar Grikkland 
laut stjórn Tyrkja. Þetta kemur fram í ákvæði í drögum Evrópusambandsins að viðskiptasamningi við 
Breta í kjölfar Brexit. Bresk stjórnvöld standa föst á að eignarhald minjanna sé ekki til umræðu. 

Þegar þú flytur 
menningararf inn  

á safn færir þú hann úr 
samhengi en tilfærslan er 
líka skapandi 
athöfn.
Hartwig Fischer, 
safnstjóri  
British Museum

Ein af veggmyndunum úr safni Elgin-höggmyndanna sem upprunalega voru á Akrópólishæð. MYND/GETTY

FRAKKLAND Ásókn Breta í franskar 
fasteignir hefur aukist mjög í kjöl-
far Brexit. Nú er tekið við aðlög-
unartímabil útgöngunnar og Mac-
ron Frakklandsforseti sagðist ætla 
að passa upp á réttindi Breta sem 
búsettir eru í Frakklandi.

„Við fengum meira en 8.000 fyrir-
spurnir frá breskum kaupendum í 
janúar, það er 55 prósenta aukning 
á aðeins einum mánuði. Fólk vill 
kaupa áður en aðlögunartíma-
bilinu lýkur,“ sagði Trevor Leggett, 
forstjóri fasteignasölunnar Leggett 
Immobilier, sem sérhæfir sig í sölu 
til útlendinga.

Um 400 þúsund Bretar búa í 
Frakklandi, og hefur þeim fjölgað 
mikið á síðustu þremur áratugum. 
Stór hluti er fólk á miðjum aldri og 
eldra, sem búsett er í suðurhluta 
landsins og á Bretaníuskaga. Fólk 
sem hafði hugsað sér að f lytja til 
Frakklands í framtíðinni er því nú 
að flýta flutningum.

Kaup á franskri fasteign taka alls 
fjóra mánuði. Vandi þessa fólks er 
hins vegar að lægð er á fasteigna-
markaðinum í Bretlandi og oft er 
fólk með fé bundið í fasteign þar.

Nýlega greindu bresk yfirvöld 
frá hertri innf lytjendastefnu sem 
myndi meðal annars byggja á 
enskuprófi. Þó Macron tali á frjáls-
lyndan hátt núna, óttast margir að 
ESB svari Bretum í sömu mynt. – khg

Bretar horfa  
til Frakklands

Dordogne er afskaplega vinsælt 
búsetusvæði Breta. MYND/GETTY

BANDARÍKIN Donald Trump Banda-
ríkjaforseti hefur beðið fulltrúa-
deild þingsins um fjármagn til 
þess að koma upp sendiskrifstofu 
í Nuuk á Grænlandi. Er farið fram 
á 587 þúsund dollara til verkefnis-
ins sem jafngildir um 75 milljónum 
íslenskra króna.

Trump kom Grænlandi í heims-
fréttirnar á síðasta ári þegar hann 
viðraði hugmyndir um að Banda-
ríkin keyptu landið. Danskir og 
grænlenskir ráðamenn sögðu 
Grænland hins vegar alls ekki til 
sölu.

Samkvæmt frétt bandaríska 
miðilsins Politico er talið líklegt að 
þingið samþykki beiðnina sökum 
aukins mikilvægis norðurslóða. 
Heimildarmaður Politico segir 
að sendiskrifstofa á Grænlandi sé 
byrjun og sýni að Bandaríkjamenn 
ætli sér áhrif á svæðinu.

Þá vísaði hann í mikilvægar nátt-

úruauðlindir Grænlands sem væru 
ástæða þess að Rússar, Kínverjar 
og Evrópuríki hefðu líka áhuga á 
landinu.

Í frétt DR er bent á að verði af 
áformum bandarískra stjórnvalda 

sé samt ekki um fyrstu sendiskrif-
stofuna í Grænlandi að ræða. Banda-
ríkin hafi opnað sendiskrifstofu í 
Grænlandi eftir að Þjóðverjar her-
námu Danmörku 1940 og hafi hún 
verið starfrækt til ársins 1953. – sar

Vill fjármagn fyrir skrifstofu í Nuuk

Bandaríkjamenn vilja opna sendiskrifstofu í Nuuk. MYND/GETTY

ÞÝSKALAND 43 ára maður skaut níu 
manns til bana í þýsku borginni 
Hanau á miðvikudagskvöld og 
framdi sjálfsvíg í kjölfarið. Hann er 
einnig grunaður um að hafa myrt 
móður sína fyrir árásina. Útlend-
ingahatur er talin vera ástæða árás-
arinnar en fórnarlömbin níu voru 
gestir á tveimur vatnspípubörum 
sem Tyrkir sækja að stórum hluta.

„Kynþáttahatur er eitur. Hatur er 
eitur. Þetta eitur er til í okkar sam-

félagi og er ástæðan fyrir mörgum 
glæpum,“ sagði Angela Merkel, 
kanslari, eftir árásina.

Árásarmaðurinn, sem kallaður 
er Tobias R af lögreglunni, keyrði 
á milli staðanna og skaut á gesti. 
Lögreglan hefur staðfest að í það 
minnsta fimm séu af tyrkneskum 
uppruna og einhverjir af kúr-
dískum. Þá hafa utanríkisráðu-
neyti Búlgaríu og Bosníu staðfest 
að þarlendir borgarar hafi látist 

í árásinni. Fórnarlömbin voru á 
aldrinum 21 til 44 ára.

Tobias lagði á f lótta og lögreglan 
leitaði hans um nóttina. Fannst 

hann ásamt aldraðri móður sinni, 
bæði látin, á heimili sínu. Hann 
hafði áður birt myndbönd með 
hatursfullum kynþáttaáróðri á 
vefsíðu sinni.

Margir leiðtogar hafa vottað 
Merkel og Þjóðverjum samúð sína. 
Þar á meðal Emmanuel Macron 
Frakklandsforseti. „Ég stend með 
Merkel kanslara í baráttunni fyrir 
gildum okkar og varðveislu lýð-
ræðisins,“ sagði hann.  – khg

Kynþáttahatur talin ástæða árásar í Hanau sem kostaði níu manns lífið

Tobias R birti mörg hatursfull 
myndbönd á heimasíðu sinni. 

2 1 .  F E B R Ú A R  2 0 2 0   F Ö S T U D A G U R8 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

mailto:arnartomas@frettabladid.is


Deka Projekt 05, 
2,7 lítrar (stofn A)

2.490
Deka Projekt 02, 

Loftmálning 2,7 lítrar

2.290

Bostik málningarkítti 

390

Deka Projekt 10, 
2,7 lítrar (stofn A)

2.990

Málningarpenslar 
frá kr.

95

Málningarlímband
frá kr.

295

Málningarbakkar
frá kr.

195

Framlengingarsköft
frá kr.

595

Spartlspaðar 
frá kr.

695
Spartlspaðar

sett kr.

325

Kíttgrindur
frá kr.

790

Yfirbreiðslur Fleece
frá kr.

540

Sandpappír
frá kr.

125
örkin

Slípiklossar
 frá kr.

395

Málningargrind 
og rúlla frá kr.

575

Sköfur frá kr.

245

Einnota málningar-
gallar frá kr.

695

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

Deka Gólfmálning 
grágræn 3 ltr. 

4.690

Áltrappa 4 þrep 5.440
             5 þrep 7.290
             6 þrep 7.690

Áltrappa 3 þrep - verð frá 

4.490

Bostik spartl 250 ml

690

Mikið úrval  málningarverkfæra

Málaðu meira fyrir miklu minna 

ÓDÝRASTA  MÁLNINGIN  

Deka Projekt 05, 
3 lítrar Málarahvítt

2.590
O

KKA
R

VERÐ 549,-LÍTERINN m/v 10 lítra
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Ægisson
hordur@frettabladid.is

 

Ólíkt 
flestum 
öðrum 
ríkjum geta 
íslensk 
stjórnvöld 
gripið til 
fjölmargra 
aðgerða til 
að skapa 
forsendur 
fyrir efna-
hagslegri 
viðspyrnu.

 

Unga fólkið 
veit hvað það 
syngur og 
þeirra er 
framtíðin.

DAGAR
Mikið úrval af vönduðum 
Helly Hansen fatnaði í 
verslunum Icewear Magasín
fyrir herra, dömur og börn.
 

Hættulegt svæði
Íslendingar hafa í gegnum tíðina 
tekið við pólitískum flótta-
mönnum og veitt hæli. Sjald-
gæfara er að það sé á milli hreppa 
innanlands. Komin er upp sú 
staða að Guðmundur Gunn-
arsson, fyrrverandi bæjarstjóri 
Ísafjarðar, sér sér ekki vært 
í bænum. Hann segir bæjar-
stjórn beita fantaskap og dreifa 
rógburði. Finnst Guðmundi 
og fjölskyldu hans þau nú ekki 
velkomin í bænum, þau ætli að 
flytja burt og ekki koma til baka. 
Ljóst er að mikið hefur gengið á. 
Vakna því upp spurningar um 
hvort ekki þurfi að skilgreina 
Ísafjörð sem hættulegt svæði 
og grandskoða hvað stendur 
í Dyflinnarreglugerðinni um 
svona mál.

Meira af Vestfjörðum
Hrós dagsins fær Bæjarins besta 
fyrir að sinna því vel að afla og 
birta kjördæmakannanir. Rit-
stjórinn, Kristinn H. Gunnars-
son, er enginn aukvisi í pólitík 
og þekkir innra starf flestra 
stjórnmálaflokka upp á hár enda 
hefur hann verið í þeim flestum. 
Hann veit að kjördæma kannanir 
segja í raun mun meiri sögu en 
landskannanir, og aðeins með 
því að reikna þær saman er hægt 
að fá góða mynd af heimtum 
flokkanna í þingsætum talið. 
Stjórnmálanördar landsins ættu 
því að koma bb.is inn í daglegan 
netrúnt sinn.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Flest hafa eflaust eitthvað heyrt getið um að ef 
býflugur deyja út verði ekki hægt að framleiða 
hunang. En hversu margir átta sig á því að 75% 

af allri ræktun matvæla er háð frævun frá alls konar 
dýrategundum? Eða að vistkerfin í vatni og á jörðu 
sjá um að kolefnisjafna 60% af því sem mannkynið 
framleiðir? Hvað gerist þá ef tegundum fer að fækka 
og mannkynið heldur áfram að fjölga sér? Ef mat fer 
að skorta og hitastig og sjávaryfirborð að hækka?

Rúmlega 30 ungmenni frá Færeyjum, Grænlandi, 
vesturströnd Noregs og Íslandi hittast í dag í Reykja-
vík. Umræðuefnið er framtíð hafsins og hvernig megi 
sporna gegn útrýmingu fleiri dýrategunda – og þar 
með einnig framtíð unga fólksins sjálfs. Okkur sem 
eldri erum ber skylda til að hlýða á unga fólkið.

Síðar á árinu munu aðildarlönd Samnings Sam-
einuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni funda 
til að gera nýjan samning. Þetta eru öll aðildarríki SÞ 
nema Bandaríkin. Núverandi samningur er frá árinu 
1992 og ljóst að ekki hefur tekist að ná settum mark-
miðum.

Norræna ráðherranefndin og Norðurlandaráð hafa 
í samráði við Norðurlandaráð æskunnar sett saman 
verkfærakistu sem á að gera ungum Norðurlanda-
búum kleift að koma skoðunum sínum á framfæri og 
vera með innlegg í viðræðurnar um nýju stefnu SÞ á 
sviði líffræðilegrar fjölbreytni.

Líffræðileg fjölbreytni er stórt og flókið hugtak 
sem varla er hægt að útskýra með fullnægjandi hætti 
í stuttu máli, og mikilvægi þess fyrir hafið, fyrir jörð-
ina – fyrir framtíð ungu kynslóðarinnar. Afleiðingar 
útrýmingar fjölda tegunda verða gríðarlegar. Þess 
vegna valdi Ísland líffræðilega fjölbreytni sem eitt af 
áhersluatriðum formennskuáætlunarinnar sem við 
förum með í Norðurlandaráði þetta árið.

Ég hvet öll til að mæta í Norræna húsið í dag 
klukkan 15 og vera við pallborðsumræður um líf-
fræðilegan fjölbreytileika. Unga fólkið veit hvað það 
syngur og þeirra er framtíðin.

Ungt fólk og líffræðilegur 
fjölbreytileiki

Kolbeinn  
Óttarsson 
Proppé 
þingmaður 
Vinstri grænna 

Það er fátt sem vinnur með okkur þessa dagana. 
Samtals eru um 9.600 manns á atvinnuleysis-
skrá og hefur fjöldinn ekki verið meiri frá því 
í maí 2012. Atvinnuleysi mælist 4,8 prósent og 
fjölgaði þeim sem voru án atvinnu um rúmlega 

þúsund í janúar. Það er sambærilegt við það að milljón 
manns hefðu misst vinnuna í Bandaríkjunum á aðeins 
einum mánuði. Fátt bendir til annars en að ástandið eigi 
eftir að versna enn frekar áður en það skánar, en leiðandi 
hagvísir Analytica, sem gefur vísbendingar um umsvif 
í hagkerfinu að sex mánuðum liðnum, gefur til kynna 
talsverðar líkur á stöðnun eða efnahagssamdrætti.

Atvinnuvegafjárfesting er að skreppa hratt saman 
samtímis versnandi fjármálalegum skilyrðum fyrir-
tækja. Hætt er við að atvinnuleysi haldi áfram að síga 
upp á við en fyrirtæki berjast nú í bökkum, einkum lítil 
og meðalstór sem eru verðtakar á sínum mörkuðum, og 
við mörgum blasir fátt annað en gjaldþrot. Það kann að 
setja af stað hættulegan spíral. Þessi veruleiki er öllum 
augljós sem kjósa að setja ekki kíkinn fyrir blinda augað 
en engu að síður er það mat sumra verkalýðsfélaga að nú 
sé rétti tíminn til að ganga af göflunum í óumsemjan-
legum kröfum sínum á hendur hinu opinbera.

Seðlabankinn hefur brugðist við með lækkun vaxta 
um 1,75 prósentur á innan við ári. Að óbreyttu hrann-
ast enn upp vísbendingar sem kalla á frekari slökun í 
aðhaldi peningastefnunnar – af hverju ættu fjármagns-
eigendur að njóta öruggrar eins prósents raunávöxtunar 
við þessar aðstæður? – og því einsýnt að vaxtalækkunar-
ferlinu er ekki lokið. Staðan er hins vegar sú að slíkar 
lækkanir skila litlu einar sér. Vandinn, sem er í senn 
kerfislægur og heimatilbúinn, er að miðlunarferlið er 
ekki að virka sem skyldi og því hafa fyrirtæki ekki notið 
ávinnings lægri vaxta. Verði ekkert að gert, meðal ann-
ars með ráðstöfunum er lúta að minni eiginfjárkröfum 
á banka, lækkun bindiskyldu, lægra tryggingagjaldi og 
stórauknum fjárfestingum ríkisins, verður niðursveiflan 
dýpri og langvinnari – algjörlega að óþörfu – enda hafa 
stjórnvöld það í hendi sér að snúa við þessari stöðu.

Er ríkisstjórnin sofandi? Svo hefur virst að undan-
förnu en það kann að breytast. Lilja Alfreðsdóttir 
mennta málaráðherra hefur með afgerandi hætti nú lýst 
því yfir að nauðsynlegt sé að bregðast hratt við versn-
andi efnahagshorfum. Þannig eigi bæði að flýta og auka 
umfang þeirrar fjárfestingar sem áður hafði verið boðuð 
í fjármálaáætlun ríkisins, að minnsta kosti um fimmtíu 
milljarða, og eins sé mikilvægt að lækka eiginfjárauka 
á viðskiptabankana til að auka útlánagetu þeirra. Taka 
þarf ákvarðanir um slíkar ráðstafanir, ásamt fleirum, á 
allra næstu vikum.

Tíminn vinnur ekki með okkur. Ný fjármálastöðug-
leikanefnd sem seðlabankastjóri fer fyrir hlýtur þannig 
að breyta um kúrs og snúa við fyrri ákvörðunum sem 
teknar voru á vettvangi kerfisáhættunefndar um að 
þrengja enn að bankakerfinu með hækkun sveiflujöfn-
unaraukans ofan á eiginfjárkröfur sem fyrir voru þær 
hæstu í Evrópu. Ólíkt flestum öðrum ríkjum geta íslensk 
stjórnvöld, ríkisstjórnin og Seðlabankinn, gripið til fjöl-
margra aðgerða, á grunni sterkar stöðu þjóðarbúsins, til 
að skapa forsendur fyrir efnahagslegri viðspyrnu. Verði 
það tækifæri ekki gripið þá geta menn bara slökkt ljósin.

Dauðafæri 
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Í DAG
Þorbjörg  
Sigríður  
Gunnarsdóttir

Í Noregi hefur forsætisráðherr
ann sett fram tilmæli til lands
manna um að sinna kynlífinu 

betur. Í nýárs  ávarpi sagði Erna 
Solberg að hún þyrfti sennilega 
ekki að útskýra hvernig þetta 
væri gert né ætlaði hún beinlínis 
að gefa skipanir. Henni var hins 
vegar alvara því Norðmönnum 
fjölgar ekki nægilega. Meðal
barnafjöldi þar er nú 1,6 börn en 
til að fólksfjöldi haldi sér þarf 
meðalbarnafjöldi að vera 2,1 barn. 
Norðmenn þurfa því að verja meiri 
tíma í rúminu. Erna forsætisráð
herra hefur áhyggjur vegna þess að 
velferðarsamfélagið stendur ekki 
undir sér til framtíðar ef Norð
menn eignast ekki f leiri börn. Í 
nýársávarpinu kom fram að þetta 
væri í sjálfu sér einfalt reiknings
dæmi. Hinir fullorðnu í samfélag
inu annast börnin og þeir sem 
eru á vinnumarkaði skapa tekjur 
og greiða skatta til að hægt sé að 
styðja við þá sem hafa skilað sínu 
verki á vinnumarkaði. Á næstu 
áratugum munu Norðmenn hins 
vegar eiga í vandræðum því það 
verða stærri árgangar ef eldri borg
urum en þeim sem verða á vinnu
markaði. Of fáar vinnandi hendur. 
Fólk eignast líka börn seinna en 
áður sem gerir að verkum að frjó
semisvandamál eru tíðari. Norð
menn hafa því einsett sér að skapa 
umhverfi svo fólk treysti sér til að 
eignast börn fyrr.

Íslenska þjóðin státaði lengi 
vel af því að vera með eina hæstu 
fæðingartíðni í Evrópu, þegar 
meðaltalið var 2,2 börn. Þessi tala 
hefur lækkað hratt og meðaltalið 
er nú 1,7 börn. Það fæðast því 
líka of fá börn á Íslandi til þess að 
halda jafnvæginu til lengri tíma. 
Einhverra hluta vegna velur ungt 
fólk að eignast börn seinna en 
áður og meðalaldur nýrra foreldra 
er nú rúm 28 ár. Haldi þessi þróun 
áfram munu þeir sem vinna 
fyrir velferðinni með tímanum 
verða færri en hinir eldri. Þetta 
er að vísu ekki sviðsmynd sem 
blasir við okkur á Íslandi alveg í 
nánustu framtíð. Margar Evr ópu
þjóðir hafa hins vegar lengi staðið 
frammi fyrir þessum vanda, svo 
sem Þýskaland, Noregur og Ítalía. 
Í Þýskalandi hefur þetta verið 
staðan í áratugi og ef ekki væri 
fyrir innf lytjendur væri staðan 
þung. Á Ítalíu er fæðingartíðnin 
1,3 börn og meðalaldur kvenna 
þegar þær eignast sitt fyrsta barn 
31 ár. (Mögulega tengist það 
því að ítalskir karlmenn f lytja 
úr foreldrahúsum um fertugt). 
Skýringin á Ítalíu hefur verið 
talin sú að það sé fjárhagslega 
þungt að stofna fjölskyldu og 
dagvistun barna sé dýr. Ítalskar 
konur upplifa að barneignir séu 
þeim dýrkeyptar hvað þátttöku á 
atvinnumarkaði varðar. Kannski 
mætti hafa þennan veruleika 
frjósemisgyðjunnar að leiðarljósi 

Frjósemisgyðjan 
leggst undir feld

í umræðu um barnafjölskyldur 
á Íslandi og veruleika foreldra. 
Hin pólitíska sýn ætti að vera að 
skapa hvata til barneigna með því 
að búa vel að ungum fjölskyldum 
til dæmis með hærri greiðslum 
í fæðingarorlofi og með því að 
vera meðvituð um mikilvægi þess 
að feður eigi sjálfstæðan rétt til 
fæðingarorlofs. Aðrar breytur 
hafa sömuleiðis þýðingu, svo sem 
húsnæðismál, leikskóli, veruleiki 
foreldra á vinnumarkaði en líka 
kvefpestir og veikindadagar (og 
kannski endalaus fótboltamót 
þar sem fyrsti leikur virðist alltaf 
þurfa að vera ekki seinna en kl. 08 
á laugardegi).

Ástarvika í þágu þjóðar
Fleiri lítil börn munu til lengri 
tíma beinlínis bæta lífskjör okkar. 
Á sama tíma og færri börn fæðast 
á Íslandi f lytja f leiri íslenskir 
rík is borg arar frá Íslandi en þeir 
sem f lytjast til landsins. Stærsti 
hluti þeirra útlendinga sem koma 
hingað til lands er aftur á móti 
ungt fólk, sem er einmitt fólkið 
sem við þurfum á að halda. En 
þrátt fyrir að vera mjög fámenn 
eyþjóð, virðumst við ekki áfram 
um að þiggja erlent barnalán 
fólksins sem hingað kemur með 
fjölskyldu, viljugt til að vinna og 
taka þátt í samfélaginu og fúst til 
að leyfa börnum sínum að alast 
upp sem Íslendingar. Við erum 
ekki smáþjóð heldur örþjóð sem 
ætti að fagna öllum sem hingað 
vilja koma til að vinna og halda 
velferðarsamfélaginu gangandi. 
Aldurspíramídi sem er á hvolfi 
getur nefnilega ekki staðið undir 
velferðinni.

Stundum er sagt að það þurfi 
heilt þorp til að koma barni til 
manns og þegar markmiðið er 
að f leiri börn komi í heiminn 
er ekki samfélagslega ábyrgt að 
foreldrar axli einir þá ábyrgð að 
láta fullt starf og umönnun barna 
ganga upp. Kappsmál stjórnvalda 
á að vera að stuðla að frekari 
barneignum. Við gætum farið 
rammíslenska leið Bolvíkinga og 
sett ástarviku á dagskrá, tekið raf
magnið af við og við eða farið leið 
Ernu Solberg sem bað landsmenn 
einfaldlega um að búa til f leiri 
börn. Við viljum hvetja frjósemis
gyðjuna til dáða og að hún hætti 
að liggja bara undir feldi að hugsa 
málið. Ömmum okkar og öfum 
tókst að fjölga sér um 200.000 á 
100 árum og þá hljótum við að 
geta gert betur. Fyrir land og þjóð. 
Og fyrir ríkiskassann.

Upprunaábyrgðir raforku hafa 
verið til umræðu í fjölmiðl
um upp á síðkastið. Eðlilegt 

er að skiptar skoðanir séu um þær, 
en hins vegar hefur borið á grund
vallarmisskilningi um grunnatriði 
þeirra. Hér eru nokkrar staðreyndir 
um upprunaábyrgðir raforku og 
ástæður þess að Ísland tekur þátt.

n Kerfið er hluti af evrópskum 
loftslagsaðgerðum.

Kerfið var sett á laggirnar til þess að 
stuðla að auknu vægi endurnýjan
legrar orku í Evrópu. Síðan þá hefur 
hlutfall vottaðrar endurnýjanlegrar 
orku í Evrópu fjórfaldast. Hlutfall 
grænnar orku er miklu hærra í þeim 
löndum sem taka þátt í kerfinu en 
standa utan þess og þeim fjölgar 
stöðugt. Upprunaábyrgðir eiga sinn 
þátt í þessari þróun. Það má teljast 
ábyrgt að taka þátt í slíkum lofts
lagsaðgerðum. Það myndi eflaust 
vekja athygli víða ef Ísland ákvæði 
að hætta þátttöku.

n Þær umbuna framleiðendum 
endurnýjanlegrar orku fjár
hagslega.

Til þess að stuðla að auknu vægi end
urnýjanlegrar orku var framleiðsla 
hennar gerð eftirsóknarverðari 
með því að búa til opinbera vottun 

á hreinleika orku, upprunaábyrgðir, 
sem þyrfti að greiða aukalega fyrir. 
Upprunaábyrgð er staðfesting á því 
að ákveðið magn af grænni raforku 
hafi verið framleitt. Með kaupum á 
upprunaábyrgð hafi kaupandinn 
styrkt framleiðslu grænnar raforku. 
Um leið fær hann rétt til að segja að 
hann noti umrætt hlutfall grænnar 
orku. Tekjurnar af sölu uppruna
ábyrgða renna til framleiðanda ork
unnar, þar með talið á Íslandi.

n Kaupendur upprunaábyrgða 
eru ekki að kaupa sér synda
aflausn.

Helstu kaupendur upprunaábyrgða 
í Evrópu eru einstaklingar og fyrir
tæki, ekki framleiðendur orku úr 
jarðefnaeldsneyti. Kaup á upp
runaábyrgð breyta ekki neinu um 
kolefnisspor ákveðinnar fram
leiðslu eða gera fyrirtækjum kleift 
að halda áfram að menga óáreitt. Þau 
þurfa enn að standa skil á minnkun 
útblásturs samkvæmt öðrum lofts
lagsaðgerðum í Evrópu. Enn fremur 
hafa upprunaábyrgðir engin áhrif á 
loftslagsmarkmið Íslands eða ann
arra landa, enda einungis hugsaðar 
til þess að búa til aukin verðmæti 
fyrir þá sem framleiða endurnýjan
lega orku og stuðla þannig að hærra 
hlutfalli grænnar orku í heiminum.

n Mikill ávinningur fyrir Ísland.
Tekjur af sölu upprunaábyrgða voru 
meiri en einn milljarður árið 2019. 
Þessi upphæð er hrein viðbót við 
almennar tekjur af því að selja raf
magn. Það er því beinn ávinningur 
fyrir íslenskt samfélag að fá þessar 
gjaldeyristekjur. Árlegar tekjur 
af sölu upprunaábyrgða ráðast af 

markaðsvirði hverju sinni og því 
gæti þessi upphæð farið upp í allt að 
fimm milljarða.

n Mikill ávinningur fyrir fyrir
tæki sem starfa á Íslandi.

Öll heimili og langflest íslensk fyrir
tæki fá upprunaábyrgð innifalda í 
sínum raforkukaupum. Fyrir fyrir
tæki sem starfa í útflutningi getur 
þetta gefið samkeppnisforskot á 
vörur þeirra í heimi þar sem krafa 
neytenda um sjálfbærni og umhverf
isvitund verður sífellt háværari. Þau 
fyrirtæki sem ekki fá uppruna
ábyrgðir innifaldar í sínum raforku
kaupum eru stórnotendur og þeim 
stendur til boða að semja um að 
kaupa þær sjái þeir ávinning að því. 
Ef Ísland hætti þátttöku í kerfinu um 
upprunaábyrgðir gætu íslensk fyrir
tæki ekki sýnt fram á grænan upp
runa raforku sinnar, nema með því 
að kaupa upprunaábyrgð erlendis.

n Sala upprunaábyrgða úr landi 
skaðar ekki ímynd Íslands.

Ekkert bendir til þess að þátttaka í 
kerfinu um upprunaábyrgðir skaði 
ímynd Íslands. Þvert á móti sýnir 
kerfið fram á að hér á landi er fram
leidd græn orka og það er staðfest 
með alþjóðlegri vottun. Kerfið um 
upprunaábyrgðir breytir engu um 
þá staðreynd að á Íslandi er ein
göngu framleidd orka með endur
nýjanlegum hætti. Þetta á við þrátt 
fyrir að við þurfum að sýna sam
setningu orkuframleiðslu innan 
evrópska raforkumarkaðarins í 
uppgjöri sölu á upprunaábyrgðum, 
en sú samsetning hefur eingöngu 
þýðingu innan kerfisins um upp
runaábyrgðir.

Skaðar ekki ímynd Íslands

Íslenska þjóðin státaði 
lengi vel af því að vera með 
eina hæstu fæðingartíðni í 
Evrópu, þegar meðaltalið 
var 2,2 börn. Þessi tala hefur 
lækkað hratt og meðaltalið 
er nú 1,7 börn. Það fæðast 
því líka of fá börn á Íslandi 
til þess að halda jafnvæginu 
til lengri tíma. 

Hlíðasmári 6 
201 Kópavogur
sími 510 7900
201@fastlind.is

Miklaborg fasteignasala
Lágmúla 4, 108 Reykjavík
miklaborg@miklaborg.is
5697000

201.is

Nýjar íbúðir

Leiksvæði og
opnir garðar

Hleðslustaðir fyrir rafbíla
við hús og í hverfi

Yfir 100 verslanir
í göngufæri 

Skólar og leikskólar
í göngufjarlægð

Góðar og öruggar
göngu- og hjólaleiðir

Stutt að samgönguæðum
og í almenningssamgöngur 

Miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu

Snjöll hönnun
og lausnir150 íbúðir seldar 

í 201 Smára
Engan þarf að undra að 201 Smári sé orðinn 
nýtt heimili fjölmargra einstaklinga á svo 
skömmum tíma því íbúðirnar eru ríkulega 
búnar snjalllausnum og þægindum.

Þá er umhverfið fallegt og þaulhugsað, góð 
tenging við göngu- og hjólabrautir, frábært 
aðgengi að almenningssamgöngum, sorphirða 
og flokkun í sérflokki og útisvæðin glæsileg 
og örugg. Hverfið sjálft er rótgróðið og allar 
nauðsynjar í göngufæri.

Nú eru til sölu eignir í öllum stærðum og 
gerðum fyrir einstaklinga eða fjölskyldur 
með mismunandi þarfir. Til afhendingar 2020.

Ítarlegar upplýsingar má
finna á www.201.is

Lovísa  
Árnadóttir
upplýsingafull-
trúi Samorku

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Íslenskar nautalundir 

6.204 kr/kg
Verð áður 7.299 kr/kg

  
Steinbakað súrdeigsbrauð

  
Steinbakað eftir aldargamalli franskri 
hefð, deigið er látið hefast í 24 tíma 

fyrir bakstur 

799 kr/stk

 
Konudagsblómin
færðu í Hagkaup 

verð frá 1.849 kr/stk

 
Sælkera brauðsalöt frábær með 

súrdeigsbrauðinu
 

 599 kr/stk

 
Fumagalli & Ítalíu álegg.

Ómissandi í brönsinn 

verð frá 659 kr/stk 

 
Landana 1000 daga. 

Hollenskur gæðaostur 

799 kr/stk

  
Veislulæri Hagkaups 

2.174 kr/kg

Verð áður 2.899 kr/kg

MERKIÐ
TRYGGIR
GÆÐIN

25%
 

afsláttur

Marinerað og kryddað með 
ferskum kryddjurtum:
Sítrónuberki, hvítlauk, 
kóriander, salvíu, majoran,
steinselju, oregano
og rósmarín

 
Konudagstertan 2020

Súkkulaðibotn, hindberjafrómas, 
súkkulaðifrómas & ganache 

3.199 kr/stk

KEMUR Í BÚÐIR Á LAUGARDAGINN

Meira
konudags

  
Kjúklingalæri með legg 

879 kr/kg

Verð áður 1.099 kr/kg

20%
 

afsláttur

 
Úrbeinuð kjúklingalæri

 

2.209 kr/kg

Verð áður 2.599 kr/kg

15% 
afsláttur

15% 
afsláttur

 
Íslandssósur eru frábærar 

með helgarsteikinni
  

519 kr/stk

 
Hjartalaga

  jarðarberjaaskja
 

799 kr/pk

Veislulæri kryddað með
ferskum kryddjurtum
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SPORT
ÍÞRÓTTIR Fjórar sviðsmyndir koma 
til greina um endurnýjun Laugar-
dalsvallar. Að aðstaða verði að 
mestu leyti óbreytt eða með lág-
marksbreytingum og lagfæringum. 
Að farið verði í viðbætur og fram-
kvæmdir á núverandi aðstöðu til 
að uppfylla alþjóðlega staðla. Að 
byggður verði opinn knattspyrnu-
völlur með allt að 17.500 sæti eða 
fjölnotaleikvangur með opnanlegu 
þaki með allt að 20.000 sæti.

Í byrjun mánaðarins var útboð 
á ráðgjafarþjónustu fyrir Þjóðar-
leikvang ehf., sem hefur það hlut-
verk að undirbúa lokaákvörðun 
um endurnýjun á Laugardalsvelli 
og er í eigu Reykjavíkurborgar, 
ríkis og KSÍ, auglýst meðal annars á 
Evrópska efnahagssvæðinu. Mark-
mið útboðsins er að leita tilboða í 
ráðgjöf um kostnaðar- og tekjumat 
þessara fjögurra sviðsmynda.

Í útboðsgögnunum má finna 
skýrslu frá Verkís þar sem vellir 
eru bornir saman við hugmyndir 
um annars vegar 17 þúsund manna 
völl og hins vegar 20 þúsund manna 
völl sem er með opnanlegu þaki. Í 
skýrslunni er gert ráð fyrir því að 
frjálsíþróttabrautin fari eins og 
austurstúkan, leikvöllurinn fari 
nær vestari stúkunni og spilað verði 
á náttúrulegu grasi.

Verkís gerir ráð fyrir að stofn-
kostnaður við 17 þúsund manna 
völlinn sé um fimm milljarðar. Fyr-
irtækið skoðaði þrjá velli, Sparda-
bank Hessen í Þýskalandi, Gamla 
Ullevi í Svíþjóð og Groupama Arena 
í Búdapest.

Þegar vellir með opnanlegu þaki 
voru skoðaðir voru fimm vellir til 
athugunar. Þrír sem voru eldri en 14 
ára og því voru tveir nýrri líka skoð-
aðir. Gelredome í Hollandi, Veltins 
Arena heimavöllur Schalke og Esp-
rit Arena í Düsseldorf í Þýskalandi 
voru fyrst skoðaðir en svo skoðaði 
fyrirtækið Tele 2 og Friends arena 
í Svíþjóð þar sem þeir voru nýrri af 
nálinni.

Áður en útboðið var auglýst fór 
fram forútboð í nóvember á Evr-
ópska efnahagssvæðinu þar sem 
aflað var upplýsinga um áhuga og 
reynslu aðila af ráðgjöf um kostn-
aðar- og tekjumat á sviði byggingar 
og rekstrar fótboltaleikvanga. Alls 
skiluðu þrettán aðilar inn gögnum, 
þar af nokkur öflug alþjóðleg ráð-
gjafarfyrirtæki með mikla reynslu. 
Í framhaldinu var lögð áhersla á að 
draga saman allar þær ábendingar 
sem frá þessum aðilum bárust og 
nýta við undirbúning útboðsins 
sem auglýst var nú.

Auk þessara fjögurra sviðsmynda 
er óskað sérstaklega eftir umfjöllun 
í skýrslu ráðgjafa um meðal annars 
nýtingu vesturstúkunnar á vell-
inum, hvort notað verði náttúrulegt 
gras eða gervigras, kostnaður við 
útlit og skel utan um leikvanginn, 
fyrirkomulag við móttökurými og 
móttökuherbergi.

Frestur til að skila inn tilboði er 
ríflega fjórar vikur og mun honum 
ljúka í byrjun mars. Þá verður farið 
í að meta tilboðin í samræmi við 
matslíkan útboðsgagna og í fram-
haldinu verður gengið til samn-
ingagerðar við þann aðila sem á 
hagkvæmasta tilboðið. Reikna má 
með að ráðgjafar geti hafið sína 
vinnu í lok mars og gera má ráð fyrir 
að gefinn verði þriggja mánaða tími 
til vinnslunnar. 

Þannig má gera ráð fyrir því að 
endanleg skýrsla liggi fyrir í júní/
júlí. benediktboas@frettabladid.is 

Vellirnir sem miðað er við í dalnum
Verkís skoðaði nokkra velli þegar fyrirtækið skilaði skýrslu um stofnkostnað um nýjan Laugardalsvöll. Fjórar sviðsmyndir  
koma til greina en útboð í ráðgjöf um kostnaðar- og tekjumat var auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu í byrjun mánaðarins.

Laugardalsvöllur var byggður árið 1957. Hann tekur um 10 þúsund manns í sæti en síðustu framkvæmdir á honum voru árið 2006 og kostuðu þá 2,2 
milljarða króna. KSÍ greiddi 42 prósent með aðstoð FIFA, Reykjavíkurborg 38 prósent og ríkið greiddi síðustu tuttugu prósentin. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sparda-Bank-Hessen í Þýskalandi 
tekur 20.500 áhorfendur, kostaði 
23 milljónir evra eða 3,1 milljarð. 

Gamli Ullevi-völlurinn tekur 15 
þúsund manns. Hann kostaði 335 
sænskar milljónir eða 4,3 milljarða.

Friends arena í Svíþjóð tekur 50 
þúsund áhorfendur og kostaði 300 
milljónir evra eða 41 milljarð króna. 

Tele2 Arena í Svíþjóð tekur 33 
þúsund áhorfendur og kostaði 290 
milljónir evra eða 40 milljarða. 

Esprit Arena tekur 51 þúsund áhorf-
endur og kostaði 218 milljónir evra 
eða rúman 31 milljarð króna.

Groupama Arena tekur 22 þúsund 
áhorfendur og kostaði 40 milljónir 
evra eða aðeins 5,5 milljarða.

Gelredome í Hollandi tekur 22 
þúsund áhorfendur og kostaði 191 
milljón evra eða 26,5 milljarða. 

Veltins-Arena í Þýskalandi tekur 
54.700 áhorfendur og kostaði 191 
milljón evra eða 26,5 milljarða.

Fimm ár síðan Alfreð Finnbogason vildi að Dagur kvittaði undir nýjan völl í Laugardal

Árið 2015 komst Ísland á EM í 
Frakklandi. Þá komst nýr völlur 
í hámæli. Dagur B. Eggertsson, 
borgarstjóri sagði til dæmis á 
Twitter að landsliðið vildi fagna 
með þjóðinni á Ingólfstorgi og 
bauð öllum með. Alfreð Finn-
bogason, sóknarmaður íslenska 
landsliðsins,  svaraði: „Við 
mætum þegar þú kvittar undir 
cash fyrir nýja Laugardalsvöllinn, 
15.000 lokaðan og yfirbyggðan 
takk.“

Þáverandi formaður KSÍ, Geir 
Þorsteinsson, sagði í beinni 

útsendingu á Vísi sama kvöld 
að það væri kominn tími til að 
byggja menningarhús þjóðar-
innar, yfirbyggðan leikvang þar 
sem hægt væri að hafa stóra við-
burði. „Knattspyrnuleiki fyrir 20-
25 þúsund manns, tónleika þar 
sem fólkið getur komið og glaðst. 
Við þurfum slíkan leikvang og við 
þurfum skilning.“

Ári síðar skilaði Lagardère 
viðskiptaáætlun og hagkvæmnis-
athugun en fyrirtækið stýrir 
sjón varps- og styrktarréttindum 
fyrir meira en 270 evrópsk knatt-

spyrnufélög og er einna mest 
áberandi leikvangsrekstraraðili í 
Evrópu samkvæmt útboðsgögn-
unum. Áður var KSÍ búið að láta 
fyrirtækið Borgarbrag vinna for-
hagkvæmnisáætlun fyrir sig.

Lagardère skilaði svo hug-
myndavinnu um skipulag og 
hönnun árið 2017. Þann 11. janúar 
2018 skipuðu ríkið og Reykja-
víkurborg starfshóp sem fara 
skyldi yfir hugmyndir um þjóðar-
leikvang fyrir knattspyrnu, leggja 
mat á þær og gera tillögur um 
mögulega uppbyggingu. Verkís 

skilaði mati á stofnkostnaði, 
KPMG gerði mat á rekstraráætlun 
og samfélagslegum ábata, og 
minnisblaði útboðssérfræðinga 
fjármála- og efnahagsráðuneytis 
og Reykjavíkurborgar um álitamál 
tengd útboðsmálum þjóðarleik-
vangs var skilað í mars það ár.

Og nú er komið að útboði til 
að leita tilboða í ráðgjöf um 
kostnaðar- og tekjumat á þessum 
fjórum sviðsmyndum sem gerir 
eigendum Þjóðarleikvangs ehf. 
mögulegt að taka nauðsynlegar 
ákvarðanir.

Opinn Opinn Opinn

Lokaður Lokaður Lokaður Lokaður 

Lokaður 

mailto:benediktboas@frettabladid.is
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Guðni byrjaði fyrst í þungarokkshljómsveit sem unglingur, tók síðan tímabil í raftónlist og fór svo aftur í þungarokkið. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Kvikmyndatónlist  
á vínyl heillar mest
Guðni Rúnar Gunnarsson hefur starfað í kvikmyndabransanum um ára-
bil. Hann hefur einnig verið í ýmsum böndum, er núna í hljómsveitinni 
Óværu og er mikill áhugamaður um kvikmyndatónlist á vínyl.  ➛2

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is



Guðni Rúnar Gunnarsson 
bjó í Hafnarfirði til sex ára 
aldurs en f lutti þá í Kópa-

vog þar sem hann bjó til tvítugs 
þegar hann f lutti að heiman. „Ég 
segi fólki að ég komi úr Kópa-
voginum og það vill svo til að 
ég er einmitt nýbúinn að kaupa 
íbúð í Kópavogi svo ég er aftur á 
leiðinni heim í Kópavog.“

Það er í nógu að snúast. 
„Þessa dagana er ég að vinna 

sem umsjónarmaður leikmuna, 
„propsari“ eða eins og sagt er 
á fagmálinu „props master“, í 
íslenskri sjónvarpsþáttaröð. Hvað 
áhugamál snertir er aðalmálið 
hljómsveitin mín Óværa, þar 
leiði ég  hljómsveitina með minni 
yndisfögru rödd. Flutningurinn 
úr miðbænum eftir 17 ára dvöl og í 
Kópavog á hug minn allan núna.“

Kiss og stórmyndir í æsku
Guðni hefur alla tíð haft mikla 
ástríðu fyrir tónlist. „Tónlistar-
áhuginn kviknaði um 3-4 ára 
aldur og fyrsta uppáhaldshljóm-
sveitin var Kiss. Gott ef að Kiss 
var ekki bara í uppáhaldi allra á 
heimilinu á þessum tíma. Ég man 
að þegar við mamma horfðum á 
myndbandið Lick it up hoppuðum 
við alltaf með Paul Stanley í upp-
byggingarkaf lanum, hef sennilega 
verið fjögurra ára þá.“

Þá er hann ekki síður kvik-
myndaáhugamaður og voru það 
upphaf lega margar af hinum 
ódauðlegu stórmyndum áttunda 
og níunda áratugarins sem hrifu 
hann. Það er því kannski ekki 
furða að kvikmyndatónlistin 
heilli eins mikið og raun ber vitni. 
„Kvikmyndaáhuginn kviknaði 
með Spielberg-innrásinni í Holly-
wood með myndum eins og Jaws, 
Gremlins, Star Wars og Indiana 
Jones og f leirum.“

En hvaða mynd hafði mest áhrif 
í barnæsku? 

„Mér dettur helst í hug The 
Warriors. Hún fjallar um baráttu 
gengisins The Warriors við að 
komast heim eftir fjöldafund 
með öllum gengjum bæjarins þar 
sem þeir eru sakaðir um morðið 
á Cyrus sem var kóngurinn, með 
allar klíkur New York-borgar á 
eftir sér. Ég gat líka horft enda-
laust á Conan the Destroyer,“ 
svarar Guðni.

Enginn tiltekinn leikstjóri er í 
uppáhaldi en þó eru nokkrir sem 
eiga sér sérstakan stað í hjartanu. 
„Ég á mér engan sérstakan uppá-
haldsleikstjóra en kannski ber 
helst að nefna Joe Dante, John 
Carpenter, Ridley Scott og Stanley 
Kubrick.“

Byrjaði og endaði  
í þungarokkinu
Tónlistarsmekkur Guðna hélt 
áfram að þróast á unglingsár-
unum og varð til þess að úr varð 
hljómsveitin Klink sem ýmsir 
muna ef laust eftir. „Tónlistin 
þróaðist úr hár-metal hljómsveit-
um níunda og tíunda áratugarins 
sem ég dýrkaði sem krakki yfir í 
Beastie Boys og alls kyns hjóla-
brettapönk (skate-punk) og þaðan 
yfir í þungarokk af þyngstu gerð 
sem endurspeglaðist í hljóm-
sveitinni Klink sem ég var í um 
tvítugsaldurinn.“

Óhætt er að fullyrða að tón-
listarferillinn hafi verið afar 
fjölbreyttur í gegnum tíðina. „Þró-
unin hefur eiginlega farið í hring. 
Ég byrjaði í þungarokkshljóm-
sveit sem unglingur, tók tímabil 
í raftónlist og fór síðan aftur í 
þungarokk,“ útskýrir Guðni.

Svipaða sögu er að segja af 
kvikmyndáhuganum þar sem 
myrkrið tók f ljótlega yfir. „Kvik-
myndaáhuginn þróaðist úr stór-
myndunum (blockbuster) yfir í 
Slasher/horror/splatter myndir 
sem ég var á kafi í upp úr tíu ára 
aldri. Þórður, elsti bróðir minn, 
og vinir hans höfðu tengiliði 
erlendis og fengu myndir sendar á 
VHS óklipptar en á þessum tíma 
klippti Kvikmyndaeftirlitið út 
grófustu atriðin. Oft var svona 
teljari yfir allri myndinni sem 
þýddi að þetta væri greinilega 
klipp beint frá framleiðslufyrir-
tækinu.“

Hann segir sjónvarpsþáttaraðir 
í dag orðnar gríðarlega vand-
aðar. „Í dag er ég opinn fyrir 
f lestu nema kannski súperhetju-
myndum, sjónvarpsþáttaraðirnar 
eru auðvitað orðnar svo sterkar 
og f lottar í dag, þær eru einhvern 
veginn að taka yfir bíómyndirnar. 
Uppáhaldssjónvarpsþátturinn 
minn er The Sopranos.“   

Fann sína hillu fyrir tilviljun
Guðni hefur sem fyrr segir starfað 
í kvikmyndabransanum undan-
farin ár. Hann segir fyrsta kvik-
myndaverkefnið hafa verið hálf-
gerða tilviljun sem varð svo óvænt 
til þess að hann fann sína réttu 
hillu í lífinu. „Fyrsta verkefnið 
var Flags of our Fathers sem ég 
datt óvart inn í. Planið var alltaf 
að fara í kvikmyndabransann 
en ég vissi ekki í hvaða deild mig 
langaði.“

Þetta reyndist mikil gæfa. „Í 
Flags var ég í leikmyndadeildinni 
og áttaði mig f ljótt á því að það 
höfðaði mest til mín þar sem ég 
er með vinnukarla-gen í mér af 
gamla skólanum. Þannig að leik-
myndavinna var ekta fyrir mig 
og í gegnum árin er ég búinn að 
snerta f lestar hliðar leikmynda og 
einhvern veginn endaði ég í leik-
mununum þar sem ég fæ og þarf 

G U L L S M I Ð U R  &  S K A R T G R I PA H Ö N N U Ð U R
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Glæsilegir skartgripir
innblásnir af íslenskri sögu

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga  
Viðarsdóttir

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,

að kafa dýpra í handritið,“ skýrir 
hann frá.

En hvað stendur upp úr? 
„Mögulega stendur upp úr Star 

Wars Rogue One, það var alveg 
tryllt að taka þátt í einu stærsta 
stórveldi allra tíma.“

Plöturnar orðnar um 200
Guðni er mikill áhugamaður um 
kvikmyndatónlist og safnar henni. 
Safnið er orðið býsna myndarlegt. 
„Ég byrjaði að safna kvikmynda-
tónlist á sama tíma og ég ákvað 
að hella mér í vínylinn, í kringum 
aldamótin. Plöturnar eru orðnar 
um 200 talsins.“

Þá kemur kannski ekki á óvart 
að sú plata sem Guðni heldur mest 
upp á sé hljóðmyndin við uppá-
haldskvikmyndina úr æsku. „The 
Warriors-platan er í uppáhaldi. 

Hún er ekkert sérstaklega sjaldgæf 
en ég man hvað ég var glaður þegar 
ég fann hana í Lucky Records á 
sínum tíma sem þá var bara pinku-
lítil búlla á Hverfisgötu. Ég þekkti 
Ingvar (eigandann) ekki neitt á 
þeim tíma og held meira að segja 
að ég hafi haldið kúlinu það mikið 
við fundinn að ég reyndi að prútta 
niður verðið með því að skoða 
plötuna og vísa í grunnar rispur. 
Ég myndi aldrei haga mér svona 
við Ingvar í dag, svoddan gæða-
maður sem hann er,“ segir Guðni, 
fullur iðrunar.

„Á þessari plötu má finna eitt 
af mínum uppáhaldslögum, lagið 
„In the City“ sem Joe Walsh úr 
the Eagles samdi fyrir myndina 
ásamt Barry De Vorzon, sem gerir 
þematónlistina. Félagar Joe í The 
Eagles voru svo hrifnir af laginu 

að það var tekið upp aftur og sett á 
The Long Run sem er án efa besta 
Eagles platan. Þemalagið og tón-
listin í myndinni er svo dópuð, 
myrk og svöl! Það hefur aldrei 
komið neitt í líkingu við hana 
nema kannski The Burning sound-
trackið eftir Rick Wakeman.“

Guðni er um þessar mundir að 
vinna að einu stærsta sjónvarps-
verkefni Íslandssögunnar, ef ekki 
því allra stærsta. „Ég er núna að 
vinna í Kötlu sem er örugglega 
stærsta sjónvarpsþáttaröð sem 
gerð hefur verið á Íslandi. Þetta 
er fyrsta íslenska þáttaröðin sem 
framleidd er af Netflix og það er 
mjög gaman að taka þátt í þessu 
með færasta fólki landsins. Það er 
í raun verið að skrifa söguna því 
önnur eins fagframleiðsla hefur 
ekki áður sést á íslensku efni.“

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

The Sopranos eru uppáhaldsþættir Guðna. MYND/GETTY

Guðni segir fyrsta kvikmyndaverkefnið hafa verið hálfgerða tilviljun en þar fann hann sína réttu hillu í lífinu.

Guðni hefur mætur á leikstjóranum 
Stanley Kubrick. MYND/GETTY

Framhald af forsíðu ➛

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 1 .  F E B R ÚA R  2 0 2 0  F Ö S T U DAG U R



Öll helstu merkin á einum stað

Íþróttavöruverslun

SPORT24 Miðhrauni 2 Garðabæ

Fylgdu okkur á

Opið virka daga 11-18 
Laugardaga 11-17 
Sunnudaga 13-17

SPORT24 Sundaborg 1 Reykjavík
Opið virka daga 11-18

Laugardaga 11-16
Sunnudaga Lokað

Sími 553 0700

NÆG BÍLASTÆÐI 

Það BORGAR sig 
að líta við hjá okkur !



Keypt
      Selt

 Vélar og verkfæri

Tvö verkfæri til sölu Atlas copco 
loftpressa og Gólfpúsningavél, 
tekur 130cm, fylgihlutir með. Uppl. 
í s: 898-934

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 Ræstingar

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.
Við sérhæfum okkur í ræstingum 

á fyrirtækjum,
þar sem áhersla er lögð á fagleg 

og vönduð vinnubrögð.
Ódýr og góð þjónusta.

FMJ Þrif ehf.
Uppl. í síma 780 7020 eða
raesting2010@yahoo.com

 Til leigu

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

 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

OPIÐ UM HELGINA FRÁ 12-16 

Dethleffs Trend T 6757 DBM
Árgerð 2019.  Sjálfskiptur.  Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum 
megin, breið inngangshurð með samlæsingu, rafmagnsdrifið 
fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, 
snúningsstólar, loftkæling, 16“ álfelgur o.fl. o.fl.
Ótrúlegt verð: 12.990.000.

LMC Breezer H 737 G  
Árgerð 2017.  Markísa, lestarlúga báðum megin, útdrag á milli rúma, 
fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, 
snúningsstólar, loftkæling, 16“ álfelgur, bakkmyndavél o.fl. o.fl.
Ótrúlegt verð: 9.590.000.

Sunlight Cliff 640
Árgerð 2018.  FIAT Maxi grindin, 16“ álfelgur, markísa, gott geymslu
pláss aftur í, LED lýsing, 12V pressuísskápur, 6 gíra, cruise control, 
loftkæling, snúningsstólar, bakkskynjarar o.fl. o.fl.
Ótrúlegt verð: 8.790.000.

Sunlight T 68
Árgerð 2017.  Markísa, hjólagrind, álfelgur, silfurgráar hliðar, 
lestarlúga báðum megin, útdrag á milli rúma, fellirúm í toppi, 
stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, snúningsstólar, 
loftkæling o.fl. o.fl.
Ótrúlegt verð: 8.890.000.

Sunlight T 58
Árgerð 2017.  Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar, álfelgur, 6 gíra, 
cruise control, loftkæling, snúningsstólar, LED lýsing, samlit áklæði 
á framsætum, gott geymslupláss ofl. ofl.
Ótrúlegt verð: 7.830.000.

P. Karlsson ehf | Smiðjuvöllum 5a, 230 Reykjanesbæ |517 5200 www.pkarlsson.is 

Sunlight A 70
Árgerð 2016.  Truma Combi 6, samlit áklæði á framsætum, kaptein
stólar, rafdrifin trappa, stór sjálfvirkur ísskápur, lestarlúgur beggja 
vegna, stór geymsla, flugnanet í hurð, 16“ dekk, 6 gíra, cruise 
control, loftkæling, ofl. ofl.
Ótrúlegt verð: 5.890.000.

ÓTRÚLEGT VERÐ

ÓTRÚLEGT VERÐ

ÓTRÚLEGT VERÐ

Sunlight T 64
Árgerð 2015.  Truma Combi 6, samlit áklæði á framsætum, kaptein
stólar (snúningsstólar), rafdrifin trappa, stór ísskápur, fellirúm í 
lofti, tvær 140W sólarsellur, loftnetshattur, sjónvarp, tveir AMG 
rafgeymar, 2.500W inverter, stigbretti, ný tímareim ofl. ofl.
Ótrúlegt verð: 6.990.000

Sunlight T 60
Árgerð 2017.  Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar, álfelgur, 6 gíra, 
cruise control, loftkæling, snúningsstólar, samlit áklæði á fram
sætum, stór geymsla aðgengileg beggja vegna ofl. ofl.
Ótrúlegt verð: 7.670.000.
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Ótrúleg verð – komdu og kíktu við !

ÓTRÚLEGT VERÐ

ÓTRÚLEGT VERÐ

ÓTRÚLEGT VERÐ

ÓTRÚLEGT VERÐ

ÓTRÚLEGT VERÐ

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166
HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

WWW.CATALINA.IS

FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Smárinn vestan Reykjanesbrautar. Smáralind, Hagasmára 1.  
Bílastæðahús. Breytt deiliskipulag.

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 11. febrúar 2020 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir 
lóð Smáralindar Hagasmára 1, í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Í tillögunni er gert ráð fyrir þriggja hæða bílastæðahúsi norðan Smáralindar.  Í tillögunni felst jafn-
framt að lóðamörk Hagasmára 1 breytist við aðkomugötu frá Fífuhvammsvegi að Smáralind og 
aðkomugatan hliðrast að hluta til vesturs næst Smáralind. Fyrirkomulag bílastæða og gatnateng-
ingar næst norðurhlið Smáralindar breytast. Tillagan er sett fram á uppdrættir í mkv. 1:1000 ásamt 
greinargerð og skýringarmyndum dags. 28. janúar 2019. Nánar er vísað til kynningargagna.
 
Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri Kópa-
vogsbæjar að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 
kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. 
Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingardeildar  
Umhverfissviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar 
en kl. 15:00 föstudaginn 3. apríl 2020.

Skipulagsstjóri Kópavogs.

Auglýsing um breytt  
deiliskipulag í Kópavogi

kopavogur.is

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

AÐALSKIPULAG

Bæjarstjórn Grindavíkur auglýsir hér með tillögu að 
Aðalskipulagi Grindavíkur 2018-2032 samkvæmt 31. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Samhliða er auglýst tillaga að 
umhverfisskýrslu samkvæmt 7. gr. laga um umhverfismat 
áætlana nr. 105/2006.  

Í tillögunni kemur m.a. fram stefna sveitarfélagsins um 
innviði, þróun byggðar og landnotkun.  Aðalskipulags
tillagan nær til alls sveitarfélagsins og er sett fram í 
greinargerðum, tveimur skipulagsuppdráttum og  
skýring aruppdráttum.  

Efni tillögunnar varðar alla íbúa og eru þeir hvattir til 
að kynna sér skipulagsgögnin sem eru aðgengileg á 
heimasíðu Grindavíkurbæjar og liggja frammi til sýnis á 
skrifstofu Grindavíkurbæjar og hjá Skipulagsstofnun frá 
21. febrúar 2020 til og með 6. apríl 2020. Gefinn er 6 vikna 
athuga semdafrestur, sem lýkur 6.apríl 2020, og að honum 
loknum mun bæjarstjórn taka afstöðu til athugasemda og 
afgreiða tillöguna til staðfestingar Skipulagsstofnunar. 

Athugasemdir skal senda skriflega á netfangið  
atligeir@grindavik.is eða til Grindavíkurbæjar og merkja, 
endurskoðun aðalskipulags, Víkurbraut 62, 240 Grindavík.  

Haldinn verður íbúafundur í Gjánni 11. mars 2020, kl: 20 þar 
sem tillagan verður kynnt. Þar gefst íbúum einnig tækifæri 
til að kynna sér tillöguna og koma með ábendingar.   

Atli Geir Júlíusson,
sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs

GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Svartsengis, iðnaðarsvæði og svæði 

verslunar og þjónustu í Grindavíkurbæ

Bæjarstjórn Grindavíkurbæjar auglýsir hér með tillögu að 
breytingu á deiliskipulagi Svartsengis, iðnaðarsvæði og 
svæði verslunar og þjónustu, samkvæmt 1. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin felur í sér eftirfarandi:
• Byggingareitir orkuvers 6 og orkuvers 6-stækkun eru 

stækkaðir um samanlagt 1.400 m2 og leyfileg þakhæð 
aukin um 3 m.

• Nýir byggingareitir eru afmarkaðir fyrir kæliturn OV7, 
lokahús og hljóðdeyfa OV7 og stækkun á skiljustöð OV5.

• Afmörkun bygginga- og framkvæmdasvæðis er stækkuð.

Breytingartillagan er aðgengileg á heimasíðu bæja-
rins, www.grindavik.is, og verður til sýnis á skrifstofu 
Grindavíkurbæjar og hjá Skipulagsstofnun frá og með 
21.febrúar til og með 6.apríl 2020.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta geta sent inn 
athugasemdir við breytingartillöguna.
Frestur til þess að skila inn athugasemdum rennur út  
6.apríl 2020. Skila skal athugasemdum til
Atla Geirs Júlíussonar, sviðsstjóra skipulags- og umhver-
fissviðs, á netfangið atligeir@grindavik.is eða skrifstofu 
bæjarins merkt: „Breyting á deiliskipulagi Svartsengis“

Atli Geir Júlíusson,
sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Lagning ljósleiðara innan náttúruvættis 
Teigarhorns, Djúpavogshreppi 

skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 23. mars 2020. 

Hrafnhildur Bridde
löggiltur fasteignasali

HB FASTEIGNIR
ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

Hrafnhildur Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400

Ármúli 4-6 • 108 Reykjavík

Tvær 3. herbergja íbúðir, ásamt auka herbergjum í kjallara. Íbúðir-
nar eru á 1. og 2. hæð og með sameiginlegum inngangi. Í dag eru þær 
báðar í útleigu ásamt herbergjum í kjallara.  Íbúðirnar seljast saman 
eða í sitthvoru lagi en þær eru í útleigu en gætu losnað með stuttum 
fyrirvara.
3ja herb. íbúð á 1.hæð + herb. í kjallara:  80,6 fm.  Verð 42,9 millj. 
3ja herb. íbúð á 2.hæð + herb. í kjallara : 77,3  Verð 43,9 millj.  
Nýl. baðh. og gólfefni á 2. hæð. Garðurinn hefur nýlega verið hellu-
lagður bak við hús og settur nýr timburveggur. 
Nýlegt dren og nýlegt gler í gluggum.

MEÐALHOLT 15 , MIÐBÆR
OPIÐ HÚS Á MORGUN 22.FEBR. KL. 16 - 17

OPIÐ HÚS

Hrafnhildur s. 821 4400

Tilkynningar

Fasteignir

 Er verið
að leita
að þér?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum 
okkar oft að finna starfsmenn án 
þess að auglýsa stöðuna og 
með stuttum fyrirvara.

Skráðu þig í gagnagrunninn okkar 
til að tryggja að við finnum þig 
þegar rétta starfið býðst. 
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Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,  

Elín S. Jónsdóttir 
til heimilis að Hraunvangi 3  

í Hafnarfirði, 
lést laugardaginn 15. febrúar sl.  

á Landspítalanum við Hringbraut. 
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn  

24. febrúar kl. 13.00.

Sveinn H. Georgsson
Jón Kr. Sveinsson    Katrín Ólafsdóttir
Albert Sveinsson    Elísabet Guðmundsdóttir
Ásmundur Sveinsson     Vilborg Benediktsdóttir

ömmu- og langömmubörnin.

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

Ásvaldur Andrésson 
bifreiðasmiður,  

Fannborg 8, Kópavogi, 
lést á Landspítalanum þann  

13. febrúar síðastliðinn.  
Útförin fer fram frá Kópavogskirkju, föstudaginn  

28. febrúar næstkomandi, kl. 15.00. 

Erna María Jóhannsdóttir
Hanna S. Ásvaldsdóttir Gunnlaugur Helgason
Regína Ásvaldsdóttir Birgir Pálsson
Ragnhildur Ásvaldsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi, bróðir og mágur,
Björn G. Kaaber

lést þann 4. febrúar. 
Útför hefur farið fram í kyrrþey.

Fríða Rakel Kaaber Ryan Patrekur Kevinsson
Rebekka Sif Kaaber Guðjón Vilhjálmsson
Sverrir Örn Kaaber Svanhildur Guðmundsdóttir
Thomas Kjartan Kaaber Helga Guðjónsdóttir

og barnanörn.

Systir mín, mágkona og móðursystir,
Guðlaug Gunnarsdóttir

(Lalla)
lést 14. febrúar sl.  

útför hennar fer fram frá 
Digraneskirkju, mánudaginn 2. mars nk.

Þóra Gunnarsdóttir, Sigurjón Ari Sigurjónsson 
börn og barnabörn.

Ástkær móðir mín, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Margrét Þorsteinsdóttir
 frá Höfnum, 

  Njarðarvöllum 2, Reykjanesbæ,
lést á Hrafnistu Nesvöllum, 

föstudaginn 14. febrúar. Útförin fer fram 
frá Ytri-Njarðvíkurkirkju, mánudaginn 24. febrúar kl. 13.

Lilja Sigtryggsdóttir Bjarni Pétursson
Margrét Ína Bjarnadóttir
Karen Ýr Bjarnadóttir Gísli Þór Hauksson
Elín Rós Bjarnadóttir

Lilja Björg og Bjarni Haukur

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,
Lárus Jón Karlsson

 læknir, 
  Undirhlíð 1, Akureyri,

                       lést á Landspítalanum  
við Hringbraut 14. febrúar sl.  

Útförin fer fram frá Fossvogskirkju 
fimmtudaginn 27. febrúar kl. 13.

F.h. aðstandenda,
Daði Lárusson

Hallfríður Ólafsdóttir og Guðbjartur Hákonarson sem leikur einleik í fiðlukonsertinum. MYND/MAGNEA HÁKONARDÓTTIR 

Mér er mikill heiður að 
hafa fengið að koma 
þessum stórkost-
legu tónverkum í 
f lutning hér á landi. 
Þrjú þeirra hafa ekki 

heyrst hér áður og tónskáldin hafa verið 
gersamlega óþekkt,“ segir tónlistarkon-
an Hallfríður Ólafsdóttir um tónlist sem 
Sinfóníuhljómsveit áhugamanna flytur 
í Seltjarnarneskirkju klukkan 16.00 á 
morgun, undir stjórn Hallfríðar.

Þrjú verkanna á efnisskránni eru eftir 
konur og það þriðja eftir þeldökkan 
karl, öll samin á 18. og 19. öld. Þetta 
eru forleikur eftir Fanny Mendelssohn,  
fiðlukonsert eftir Joseph Bologne, And-
ante fyrir klarínett og hljómsveit eftir 
Alice Mary Smith og Sinfónía nr. 7 eftir 
Emilie Mayer. Forleikur Fanny Mendels-
sohn er hið eina sem hefur hljómað hér 
á landi áður.

Hallfríður telur tónskáldin hafa 
notið nokkurrar velgengni í lifanda lífi 
en síðan hafi verk þeirra gleymst. „Mér 
finnst alveg magnað að uppgötva að til 
séu sinfóníur frá rómantíska tímanum 

eftir tónskáld sem ég hafði aldrei heyrt 
um, þrátt fyrir mikla menntun og ára-
tuga starf í sinfóníska heiminum. Risa 
hljómsveitarverk – f lott músík, samin 

í klassískum stíl, tónmál sem allir 
þekkja.“

Með grúski á netinu kveðst Hallfríður 
hafa áttað sig á að mun meira sé til af 
klassískri tónlist eftir konur en margur 
haldi. „Það er fullt af frábæru efni sem er 
verið að grafa upp núna og það er virki-
lega spennandi og ánægjulegt en á sama 
tíma er ég svolítið foj yfir því að þessari 
tónlist hafi verið haldið frá mér svona 
lengi. Hver er ástæðan? Það er ljóst að 
einungis tónlist eftir hvíta karlmenn 
hefur verið haldið á lofti eftir þeirra 
dag.“

Á t ón lei k u nu m í S elt ja r na r-
n e s k i r k j u  l e i k u r  G u ð b j a r t u r 
Hákonarson einleik í f iðlukonsert-
inum og í verki Alice Mary Smith 
leikur Ármann Helgason einleik á 
klarínett. Hallfríður stjórnar, eins og 
áður er komið fram, og þess má geta 
að fram undan hjá henni er ferð til 
Úrúgvæ, því þjóðarhljómsveitin þar 
hefur boðið henni að koma og halda 
um tónsprotann í f lutningi á verkum 
kvenna, meðal annars eftir Jórunni 
Viðar. gun@frettabladid.is

Gróf upp gleymd tónverk
Gersemar úr heimi tónbókmennta, sem gleymdar voru um aldir, hljóma á morgun í 
Seltjarnarneskirkju, á 1. tónleikum Sinfóníuhljómsveitar áhugamanna á afmælisári.

Þrjátíu ára hljómsveit
Síðsumars árið 1990 kallaði Ingvar 
Jónasson fiðluleikari saman nokkra 
hljóðfæraleikara og viðraði þá hug-
mynd að stofna áhugasveit. Hann 
var þá nýfluttur frá Svíþjóð þar sem 
hann hafði meðal annars stjórnað 
slíkum sveitum. Hugmyndin féll í 
frjóa jörð víða og sveitin var stofnuð 
um haustið. Hún hefur haldið 
fimm til sex tónleika árlega og átt 
samstarf við kóra, einleikara og 
einsöngvara. Síðustu fimmtán ár 
hefur Oliver Kentish verið listrænn 
leiðtogi hennar og aðalstjórnandi.

Á afmælisárinu verður ýmislegt 
gert til hátíðabrigða, meðal annars 
skipst á heimsóknum við Open 
 Orchestra í Edinborg.

Kraftmiklar ræður, köll og skilti munu einkenna göngu 
og verkfall sem efnt verður til í dag í miðborg Reykja-
víkur, á ársafmæli loftslagsverkfalla. Gengið verður 

frá Hallgrímskirkju niður á Austurvöll og þar verða flutt 
erindi og hugvekjur, að sögn Jónu Þóreyjar Pétursdóttur, 
eins skipuleggjenda.  Hún segir kjarnahóp hafa mætt hvern 
einasta föstudag. „Þegar rauð viðvörun gilti í síðustu viku 
var ekki skipulagt verkfall af okkar hálfu, þó mættu ein-
hverjir og aðrir voru virkir á samfélagsmiðlum.“

En hverju telur hún verkföllin hafa skilað? „Okkur hefur 
verið boðið í samtöl, við höfum fundað með ríkisstjórninni 
og afhent henni okkar kröfur. Þó hún hafi ekki skrifað undir 
þær, eins og við fórum fram á, á ég von á að einhverjar af 
okkar tillögum rati í næstu aðgerðaráætlun stjórnvalda. Svo 
var Aðalbjörg Egilsdóttir, ein úr skipulagsteymi verkfallsins, 
ungmennafulltrúi á Cop25, loftslagsráðstefnu Sameinuðu 
þjóðanna, í desember 2019.“ – gun

Ársafmæli loftslagsverkfalla 
Grunnskólanemendur hafa verið duglegir að mæta.
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POTTA- OG 
PÖNNUDAGAR

TILBOÐIN GILDA AÐEINS 
Í TAKMARKAÐAN TÍMA

30-50% AFSLÁTTUR
POTTA

OG PÖNNUBÚÐIN ÞÍ
N

LÝKUR UM HELGINA



Verð gildir til og með 23. febrúar eða meðan birgðir endast.
Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Bónus Smáratorgi og Skeifunni:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

EKKERT
BRUDL

Veganrjómi
Hægt að þeyta

Veganbollur
með dökkum hjúp

Allt fyrir

Bolludaginn

Bónus Baunasúpa og Saltkjöt
Fullelduð, 1 kg

kr./pk.1.598

SALTKJÖT
og baunir... Bónus!

Royal Búðingur
Saltkaramellubragð, 90 g

kr./pk.219

Aito Hafrarjómi
Vegan, 250 ml

kr./stk.229
SS Saltkjöt 

Valið

Kjarnafæði Saltkjöt 
2 flokkur, blandað

SG Beikonkurl
500 g

SS Saltkjöt 
Blandað

kr./kg1.998

kr./kg579kr./pk.495

kr./kg1.098

FORELDAÐ
Aðeins að hita

Bónus Hakkbollur
og kartöflumús, 1,2 kg, fulleldað

kr./pk.1.298

Nýtt í Bónus!

HAKKBOLLUR
og alvöru kartöflumús

45% minna salt
Sama bragð

Íslandslamb Saltkjöt
Saltskert, blandað

kr./kg1.298
Bónus Vatnsdeigsbollur

10 stk., 250 g

Bónus Veganbollur
2 stk., 115 g

MS Rjómi
1 lítri

kr./pk.549

kr./pk.198

kr./1L979

ES Jarðarberjasulta
450 g

kr./stk.198

1l

500g

Sparaðu
tíma og fyrirhöfn

Túlípanar
10 stk.

Blómvöndur
Stór

kr./búnt1.495

kr./búnt2.495

Ekki gleyma 
Konudeginum

10 bollur

10 túlípanar

Stór blómvöndur

Good Súkkulaðiálegg
350 g

kr./stk.379

Bónus Glassúr
2 teg., 280 g

Bónus Karamellu Glassúr
280 g

kr./280g279kr./280g298

Njótid
helgarinnar
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LÁRÉTT
1. fullkominn
5. hvarf
6. guð
8. viðgangur
10. tveir eins
11. málmur
12. ríki
13. andvari
15. innsigli
17. skína

LÓÐRÉTT
1. aflögu
2. kisa
3. kvk nafn
4. skoran
7. andarnefja
9. forpokast
12. lítið
14. þakhæð
16. hvort

LÁRÉTT: 1. alger, 5. fór, 6. ás, 8. gróska, 10. aa, 11. 
tin, 12. land, 13. gráð, 15. signet, 17. stafa.
LÓÐRÉTT: 1. afgangs, 2. lóra, 3. gró, 4. rákin, 7. 
sandæta, 9. staðna, 12. lágt, 14. ris, 16. ef.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Hjörvar Steinn Grétarsson 
(2.560) átti leik gegn Guð-
mundi Kjartanssyni (2.424) á 
Skákhátíð MótX .

34...Rh3+! 35. Hxh3 He1+! 36. 
Kg2 Bxh3+. 
Hjörvar hlaut 6½ vinning af  7 
mögulegum.  

www.skak.is: Allar helstu 
skákfréttir.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Norðaustan og austan 
13-20 í dag, en hægari 
vindur á austanverðu 
landinu. Slydda eða 
snjókoma S-lands, ann-
ars víða él og vægt frost.

8 5 3 1 9 6 2 4 7

6 1 7 2 4 3 5 8 9

9 2 4 5 7 8 3 1 6

5 3 8 6 1 9 7 2 4

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

9 8 5 1 2 3 6 7 4

1 2 7 4 6 9 5 8 3

3 4 6 5 7 8 9 2 1

5 9 3 7 1 4 8 6 2

2 6 8 3 9 5 4 1 7

7 1 4 2 8 6 3 9 5

8 3 1 6 4 2 7 5 9

4 7 9 8 5 1 2 3 6

6 5 2 9 3 7 1 4 8

9 6 5 8 2 7 4 1 3

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

5 2 4 9 8 7 1 3 6

6 8 7 1 2 3 4 5 9

3 9 5 8 7 6 2 4 1

7 4 8 2 1 9 3 6 5

2 1 6 4 3 5 9 7 8

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið

Hæ! Ég veit að við 
höfum bara þekkst í 
litlar tvær sekúndur!

En eitthvað segir 
mér líka að við 

viljum elska hvort 
annað! Óóó!

Jói!
Mót-
tekið!

Ekki fara á 
klósettið næsta 

korterið, 

Þau sögðu að ég 
væri stefnulaus og 

þyrfti að fá mér 
sumarstarf.

Stefnulaus?! 
Þú?

Hvað ætti 
ég að kalla 

hestinn 
minn?

Jólasveinninn 
gefur þér ekki hest, 
Solla.

Kannski. Nei.
Mamma! 

Pabbi 
er að 

skemma 
draumana 

mína 
aftur!

Hreindýr éta 
hesta. Lárus!

Lengi! Ó....

Eddi! Óóó, 
Eddi!

Miðaldra karlar í krísu
Þorkell Harðarson og Örn 
Marinó Arnarson söfnuðu 
sönnum sögum úr veiði-
ferðum og úr varð kvikmyndin 
Síðasta veiðiferðin sem þeir 
segja veita innsýn í hinn dulda 
heim sem birtist þegar mið-
aldra karlar fella grímuna.

Glíman við svefnþjófana
Dr. Matthew Walker, einn helsti svefn-
sérfræðingur heims, ræðir um algenga 
svefnþjófa, seinkun klukkunnar á Íslandi 

og hættuna sem felst í að sofa of lítið.

Óstöðvandi náttúrubörn
Brennandi áhugi á fólki leiddi 
þær Guðbjörgu Björnsdóttur 
og Ingibjörgu Valgeirsdóttur 
saman þegar þær unnu í öldr-
unarþjónustu. Í dag vinna þær 
að því að efla tengsl fólks við 
sjálft sig og náttúruna.
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Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Föstudagur

hvar@frettabladid.is

21. FEBRÚAR 2020 
Orðsins list
Hvað?  Kynningarfundur
Hvenær?  12.00-13.30
Hvar?  Háaleitisbraut 13, 4. hæð
ADHD-samtökin verða með 
stuttan fund um starfsemi sam-
takanna.

Hvað?  Milli tákna og stafa
Hvenær?  14.00-17.00
Hvar?  Veröld - hús Vigdísar, 2. hæð
Málþing um þýðingar á milli 
íslensku og kínversku á vegum 
Vigdísarstofnunar í samstarfi við 
Konfúsíusarstofnun og Bandalag 
þýðenda. Verið öll velkomin.

Hvað?  Myrk og björt örlög mann-
kynsins
Hvenær?  20.00
Hvar?  Lífspekifélagið, Ingólfs-
stræti 22.
Hilmar Sigurðsson fræðir fólk um 
kenningar Martinusar um lögmál 
orsaka og af leiðinga. Opið öllum 
áhugasömum.

Tónlist
Hvað?  Adda
Hvenær?  
21.00
Hvar?  
Mengi, 
Óðinsgötu
Adda f lytur 
lög frá sóló-
ferli síðustu 
tíu ára. Með 
henni koma 
fram Sunna 
Ingólfsdóttir 
söngkona og Karl James Pestka 
víóluleikari. Sérstakur gestur 
verður Ólöf Arnalds. Miðaverð er 
2.000 kr.

Aðrir viðburðir
Hvað?  Uppistandsleiksýning
Hvenær?  20.00-21.00
Hvar?  Tjarnarbíó
Nýjasta sviðsverk verðlauna-
sviðshópsins Dance For Me, 
bak við hann eru hjónin Pétur 
Ármannsson og Brogan Davison. 
Sýningin dansar á hárfínni línu 
há- og lágmenningar, af þreyingar 
og samtímagjörningalistar.

Hvað?  Kabarettkúltúr
Hvenær?  22.00
Hvar?  Gaukurinn, Tryggvagötu 22
Sverðgleypir og eldgaldramaður 
hætta lífi sínu. Furðuleg hlið bur-
lesque, húlahringjadans, galdrar 
og and-list.

Bergsveinn Birgisson og Fríða 
Ísberg eru tilnefnd til Bók-
menntaverðlauna Norður-

landaráðs.
Tilkynnt var um tilnefningar 

Íslands til Bókmenntaverðlauna 
Norðurlandaráðs 2020 í Gunnars-
húsi í gær. Tvö verk eru tilnefnd til 
verðlaunanna í ár. Þau eru skáld-
sagan Lifandilífslækur eftir Berg-
svein Birgisson, gefin út af Bjarti 
árið 2018, og smásagnasafnið 
Kláði eftir Fríðu Ísberg, gefið út hjá 
Partusi árið 2018.

Bergsveinn gat ekki verið við-
staddur athöfnina því hann var 
erlendis en Páll Valsson, útgáfu-
stjóri Bjarts, mætti fyrir hans hönd.

Fríða var tilnefnd til Fjöruverð-
launanna fyrir Kláða, sem vakti 
mikla athygli við útkomu og hlaut 
afar góða dóma.  

Bergsveinn var tilnefndur til 
Íslensku bókmenntaverðlaunanna 
fyrir Lifandilífslæk. Skáldsaga hans, 
Svar við bréfi Helgu, var tilnefnd 
til Bókmenntaverðlauna Norður-
landaráðs árið 2012. – kb

Bergsveinn og Fríða tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs

Adda kemur 
fram í Mengi.

Fríða Ísberg og Páll Valsson, útgáfustjóri Bjarts. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Rjómabolludagurinn
Allir hafa skoðun á hvernig fylling á að vera í bollum 
en öll erum við þó sammála um að rjóminn er ómissandi.

Þú færð góða bolluuppskrift á gottimatinn.is
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Föstudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 3

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Kevin Can Wait
08.25 Gilmore Girls
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Lego Masters
10.15 Puppy School
11.05 Jamie’s Quick and Easy Food
11.35 Suður-ameríski draumurinn
12.10 Fósturbörn
12.35 Nágrannar
13.00 The Other Woman
14.45 Lego DC Super Hero Girls. 
Super-Villain High
16.00 Smallfoot
17.40 Bold and the Beautiful
18.01 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2  Fréttastofa 
Stöðvar 2 flytur fréttir í opinni dag-
skrá.
18.51 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur og 
fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 Föstudagskvöld með Gumma 
Ben og Sóla  Fjölbreyttur skemmti-
þáttur fyrir alla fjölskylduna í beinni 
útsendingu. Sjónvarpsmaðurinn 
Gummi Ben og skemmtikrafturinn 
Sóli Hólm taka á móti skemmti-
legum gestum og bjóða upp á alls 
kyns uppákomur.
20.00 Steinda Con - Heimsins 
furðulegustu hátíðir
20.30 Bowfinger
22.05 The Sisters Brothers
00.30 Þorsti  Íslensk hrollvekja.
01.55 Searching
03.35 Night School  Gamanmynd frá 
2018. Teddy Walker er sölumaður 
af guðs náð en á við þann vanda að 
stríða að hann hætti í framhalds-
skóla á sínum tíma og tók aldrei 
lokaprófið. 

19.05 The Big Bang Theory
19.30 Camping
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 The Simpsons
21.15 American Dad
21.40 Crashing
22.10 Angie Tribeca
22.35 Broadchurch
23.25 Broadchurch
00.15 The Big Bang Theory
00.40 Camping
01.10 Seinfeld
01.35 Tónlist

10.50 The Jane Austen Book Club
12.35 The Full Monty
14.05 Ocean’s 8
15.55 The Jane Austen Book Club
17.40 The Full Monty
19.10 Ocean’s 8
21.00 The Aftermath
22.50 Pitch Perfect 3
00.25 Baby Driver
02.15 The Aftermath

08.00 Inside the PGA  Skyggnst á 
bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.
08.30 Mexico Championship  Út-
sending frá Mexico Championship 
á Heimsmótaröðinni.
13.30 The Genesis Invitational 
 Útsending frá The Genesis Invita-
tional.
19.00 Mexico Championship  Bein 
útsending frá Mexico Champions-
hip á Heimsmótaröðinni.

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Gettu betur 1994 ML - MR
13.45 Enn ein stöðin 
14.10 Goðsögn í sinni grein. Mar-
grét Indriðadóttir
14.40 Poirot - Íbúðin á 4. hæðinni 
15.30 Söngvaskáld Ragnheiður 
Gröndal
16.20 Tónspor Erna Ómarsdóttir 
og Ólöf Arnalds
16.50 Hljómskálinn Matur
17.20 Landinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hvergidrengir 
18.26 Málið Málið - þáttur 2 
 Ingvar og Birta fá til sín keppendur 
í sjónvarpssal sem leysa íslensku-
þrautir. Í þessum þætti keppa 
liðin Bensíntankurinn: Hákon Logi 
Arngrímsson og Tómas Emil Hall-
grímsson, og liðið ÓliElí: Lovísa 
Rós Hlynsdóttir og Ólafía Ragn-
heiður Þórðardóttir.
18.38 DaDaDans Stanslaust stuð 
& Einn dans
18.40 Krakkafréttir vikunnar
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Gettu betur  Í þessum þætti 
mætast lið Verzlunarskólans og 
Menntaskólans á Ísafirði. Lið Verzl-
unarskólans skipa Eiríkur Kúld Vikt-
orsson, Hekla Sól Hafsteinsdóttir 
og Gabríel Máni Ómarsson. Lið 
Menntaskólans á Ísafirði skipa Einar 
Geir Jónasson, Davíð Hjaltason og 
Þuríður Kristín Þorsteinsdóttir.
20.55 Vikan með Gísla Marteini
21.40 Martin læknir Doc Martin
22.30 Criminal Glæpahugur  
 Spennumynd frá 2016 um leyni-
þjónustumanninn Bill Pope sem er 
myrtur við rannsókn á tölvuþrjóti. 
Leyniþjónustan bregður á það ráð 
að framkvæma aðgerð á fanga að 
nafni Jerico og koma minningum 
hins látna leyniþjónustumanns 
fyrir í höfði hans í von um að hann 
geti haldið störfum Bills áfram.
00.20 Poirot Agatha Christie’s 
Poirot
01.10 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil
12.15 The Late Late Show 
13.00 Everybody Loves Raymond 
13.25 The King of Queens
13.45 How I Met Your Mother
14.10 Dr. Phil
14.55 Family Guy 
15.20 A Million Little Things
16.15 Malcolm in the Middle
16.35 Everybody Loves Raymond
17.00 The King of Queens 
17.20 How I Met Your Mother
17.45 Dr. Phi
18.30 The Late Late Show 
19.15 Return to Me
21.10 The Bachelor
22.35 Love Island
23.20 Love Island  Bráðskemmti-
leg raunveruleikasería þar sem 
eldheitir einstaklingar fá tækifæri 
til að finna ástina í fjörugum leik.
00.05 The Late Late Show   Frá-
bærir spjallþættir með James 
Corden. Léttir, skemmtilegir 
og stútfullir af óvæntum uppá-
komum með fræga fólkinu.
03.30 Síminn + Spotify

19.40 Derby - Fulham  Bein út-
sending frá leik í ensku 1. deildinni.

07.45 Atletico Madrid - Liverpool
09.25 Borussia Dortmund - PSG
11.05 Meistaradeildarmörkin
11.35 FC Kaupmannahöfn - Celtic
13.15 Wolves - Espanyol
14.55 Olympiacos - Arsenal
16.35 Club Brugge - Manchester 
United
18.15 Evrópudeildarmörkin
19.05 La Liga Report  Upphitunar-
þáttur fyrir leikina í spænsku úr-
valsldeildinni.
19.35 Brescia - Napoli  Bein út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.
21.45 Uppgjörsþáttur  Dominos 
Körfuboltakvöld kvenna.
22.15 NBA heimildarþáttur  Kobe 
Bryant. The Interview
23.05 Derby - Fulham  Útsending 
frá leik í ensku 1. deildinni.

RÚV RÁS EITT
06.45  Morgunbæn og orð 

dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Heimskviður  (25 af 45)
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Glans
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00  Flugur  Fyrsti þáttur um 

Hollies
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30  Kvöldsagan. Hjartastaður 

 (24 af 31) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10Passíusálmar  (10 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Skrefinu lengra  (e) Frábærir 
þættir í umsjón Snædísar Snorra-
dóttur þar sem fjallað er um alla 
flóru námskeiða og tómstunda 
sem í boði eru fyrir fólk á öllum 
aldri.
20.30 Fasteignir og heimili  (e) 
Upplýsandi og fróðlegur þáttur 
um allt sem viðkemur fasteignum 
og góðum húsráðum.
21.00 Stóru málin  Hress og 
skemmtilegur þjóðmálaþáttur þar 
sem stóru málin eru tekin fyrir.
21.30 Saga og samfélag  (e) Nýr 
þáttur þar sem málefni líðandi 
stundar verða rædd í sögulegu 
samhengi og vikið að nýjustu 
rannsóknum fræðimanna á marg-
víslegum sviðum.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Dagskráin
á Hringbraut

Þátturinn Fasteignir og heimili  á 

Hringbraut alla mánudaga kl. 20.30.  
Fjölbreyttur þáttur um fasteignir, heimili, 

húsbúnað, matargerð, húsráð, lífstíl – allt sem 
við kemur heimilum og fasteignum 

og umhverfi þeirra. Sjöfn Þórðar fær til 

sín fagfólk og áhugaverða viðmælendur 

til að fræða áhorfendur um fjölbreytt 

viðfangsefni fasteigna og heimila.

Fasteignir og heimili á 
mánudögum kl 20:30
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Opnum kl. 8 í Blómavali Skútuvogi og Grafarholti á sunnudag/konudag 

4.990kr
Konudagsvöndur

KONU
DAGUR
í Blómavali

Glæsilegir kaupaukar fylgja
öllum vöndum meðan birgðir 
endast. Afsláttarmiði frá 
Bryggjan Brugghús og Sumac.

FRÍ HEIMSENDING Á 
KONUDAGSVENDINUM
í vefverslun, ef pantað 
er fyrir kl. 16 á laugardag

KAUPAUKI
Gómsætur 

hjartalagaður 
súkkulaði-
glaðningur

1.490kr
1.990kr

Túlípanar
10 stk.

-25%

25%
afsláttur

Öll GROHE blöndunar,- 
sturtu- og baðtæki 

25% 30%
afsláttur afsláttur

LADY málning VINYL parket
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fylgir öllum blómvöndum
í bíó

FYRIR
2
1

á nýju Klovn myndina

30%
afsláttur 
af luktum frá Metal Makers 
Mart, margar gerðir, ný sending

Græn
vara

Afsláttarmiði

2 fyrir 1

af eftirrétti

til matargesta

gildir út 28. febrúar 2018

Afsláttarmiði

2 fyrir 1 

af Tasting menu

gildir til 27. mars 2018

Gildir frá kl. 17  mánudaga 

og þriðjudaga



ÉG HEF EIGINLEGA 
ALDREI GERT SVONA 

VERK ÁÐUR, SEM BYGGIR Á 
SVONA PERSÓNULEGRI LÍFS-
REYNSLU.

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

PREN
TU

N
.IS

VELDU GÆÐI!
Margar tegundir af 
gómsætum bollum 

Djúpt að rótum 
hjartasorgar  
Allt breyttist þegar frumburður Hallgerðar 
Hallgrímsdóttur fæddist andvana. Áteknar 
filmur af tilfinningum söfnuðust upp en 
framkallast nú í dauðadjúpum sprungum.

Þetta er í raun svolítið 
nýtt fyrir mér. Ég hef 
eiginlega aldrei gert 
svona verk áður, sem 
byggir á svona persónu
legri lífsreynslu, segir 

listakonan og ljósmyndarinn Hall
gerður Hallgrímsdóttir um verk sitt 
dauðadjúpar sprungur sem kom til 
þegar „frumburður okkar kom and
vana í heiminn og allt breyttist“.

Myndir á filmum sem söfnuðust 
upp mánuðina eftir áfallið mynda 
saman verkið og samnefnda sýn
ingu sem Hallgerður opnar í Ram
skram á laugardaginn.

„Það er auðvitað pínu erfitt að 
vinna svona verk en mér finnst það 
samt gott. Það hjálpar og ég vona 

líka að fólk hafi gott af því að koma,“ 
segir Hallgerður sem segist ekki 
muna eftir að hafa tekið margar 
myndanna. Aðrar hafi hún tekið 
þegar hún vissi ekki hvað hún átti 
af sér að gera.

„Ég eigraði um hverfið, við hjónin 
fórum í bíltúra og myndavélin var 

bara þarna, eitthvað til að gera, fela 
sig á bak við, tæki sem fylgdi lógík 
og reglum. Einn daginn tók ég síðan 
eftir filmuhrauknum í ísskápnum. 
Eftir það bættust myndir við safnið 
með meðvitaðri hætti.“

Tæki í röklausum heimi
Hallgerður segir að kannski hafi 
myndavélin verið þarna vegna þess 
að henni fylgir ákveðinn lógík, jafn
vel þegar öll rök þrýtur einhvern 
veginn og ekkert er eðlilegt lengur. 
„Þá verður þetta eitthvað svona 
svolítið næs tæki sem hegðar sér 
bara eins og það á að gera. Þegar 

maður er ljósmyndari þá er þetta 
bara kannski einhvern veginn eðli
legt,“ heldur hún áfram. „Ég skrifaði 
líka reyndar svolítið mikið og oft á 
símann, þess vegna bara á einhverri 
umferðareyju. Einhverjar línur sem 
mér datt í hug eða þegar ég gat ekki 
sofið á nóttunni.“

Titill verksins vísar í harm
þrungnar línur, lagið Sofðu unga 
ástin mín sem Halla syngur til 
hvítvoðungs síns í FjallaEyvindi 
Jóhanns Sigurjónssonar áður en 
hún kastar barninu í fossinn á flótta 
frá yfirvöldunum.
toti@frettabladid.is

Á sýninguni 
dregur hulu 
fyrir sjónu 
áhorfandans 
og bleik tjöld 
skapa hlýlegt 
andrúmsloft og 
stýra ferðalag-
inu um rýmið. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Verkið dauðadjúpar sprungur á sér rætur í hjartasorg ljósmyndarans, 
myndavélin fangar það sem brýst um í undirmeðvitundinni.

Myndirnar sýna það sem á þeim er og með hvaða augum á það er horft. 
Ýmist marglaga og táknrænar eða einfaldar og auðlesnar. MYND/HALLGERÐUR
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ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Laugardaga og sunnudaga 12-18, mánudaga - föstudaga 11-18:30 

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

BOTA BORÐSTOFUSTÓLL
brúnt leðurlíki, svartir fætur. 
Áður 36.900 kr.

HYPE BORÐSTOFUSTÓLL
rautt velvet, svartir fætur. 
Áður 29.900 kr.

ALLY BORÐSTOFUSTÓLL 
dökkgrátt áklæði, fætur úr 
hvítolíuborinni eik. Áður 16.900 kr.

ENIX BORÐSTOFUSTÓLL 
hvít plastskel með krómfótum.  
Áður 9.900 kr.

PRATO BORÐSTOFUSTÓLL 
Svart textílleður, krómfætur. 
Áður 29.900 kr. NÚ 14.900 kr. 

Nú 14.900
SPARaðu 15.000

nú6.900
SPARaðu 3.000

SPAraðu 7.000
Nú9.900

SPAraðu 10.000
Nú26.900

SPAraðu 15.000
Nú14.900

VETRO BORÐSTOFUSTÓLL 
ljósgrænbrúnt áklæði, fætur úr gegnheilli eik. 
Áður 39.900 kr

SPAraðu 10.000
Nú29.900

20-50%
Sparadu-

af borðstofu-
stólum
13. feb. – 2. mars

50%

25%

27%-

30%

50%



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, 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

ÉG ER MJÖG HEPPIN 
AÐ FÁ AÐ VINNA VIÐ 

MITT AÐALÁHUGAMÁL, ÉG EYÐI 
NÁNAST ÖLLUM MÍNUM 
FRÍ TÍMA Í TÓNLIST Á EINN EÐA 
ANNAN HÁTT.

MARIA
BAPTIST
23. febrúar
Kl. 20.00
Silfurberg 

BEINT FRÁ BERLÍN 

GDRN gefur út sína aðra plötu í dag. Fyrsta plata hennar, Hvað ef, var gífurlega vel tekið. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Plötuumslagið var gert af Sigga Odds, 
Axel Sigurðarson tók myndina.

Söngkonan Guðr ún Ýr 
Eyfjörð, eða GDRN, gefur í 
dag út sína aðra plötu, sem 
heitir einfaldlega GDRN.

„Platan var gerð af mér, 
Arnari Inga Ingasyni og 

Magnúsi Jóhanni Ragnarssyni. Ég 
skrifa þó alla textana sjálf en það 
kemur fyrir að strákarnir grípi í 
pennann. Á plötunni eru góðir gest-
ir: Sigríður Thorlacius, Matthildur, 
Birnir og Steingrímur Teague syngja 
með mér í nokkrum 
lögum. Platan inni-
heldur mikið af „live 
elementum“ og væri 
kannski best að skil-
greina sem popp með 
djass- og smá fönk-
áhrifum – í bland við 
örlítið R’n’B,“ segir Guð-
rún.

Sumarleg plata
Öll lögin á plötunni eru á 
íslensku.

„Við vildum fá smá 70’s 
fíling á plötuumslagið, 
sem Siggi Odds hannaði og 
Axel Sigurðarson myndaði. 
Það tók eitt og hálft ár að 
gera plötuna en við byrj-
uðum að semja fyrstu lögin 
í ágúst 2018,“ segir Guðrún.

Lögin á plötunni eru nán-
ast öll samin að vori og sumri 
til.

„Þema plötunnar er eftir því. 
Það er eftirvænting eftir sumrinu, 
sumarást í loftinu og þessi lífræni 
hljóðheimur lifandi hljóðfæraleiks 
rammar þær pælingar inn.“

Fjölhæf í tónlistinni
Guðrún hefur verið í tónlist frá 
barnsaldri.

„Ég hef verið í tónlist nánast 

allt mitt líf. Ég ákvað þegar ég var 
þriggja ára að ég vildi læra að spila 
á fiðlu og byrjaði í fiðlunámi ári 
seinna. Ég var í fiðlunáminu í um 
tólf ár og ákvað svo að læra djass-
söng. Ég hafði lengi fyrir það gælt 
við hugmyndina um að gerast söng-
kona en lét svo loksins verða af því 
og var átján ára þegar ég skráði mig 

í söngnámið,“ segir Guðrún sem 
bætti einnig við sig píanónámi eftir 
að hún útskrifaðist úr Menntaskól-
anum í Reykjavík.

„Í kjölfarið fór ég svo að gefa út 
mitt fyrsta frumsamda efni með 
taktsmiðateyminu ra:tio. Fyrsta 
platan mín, Hvað ef, kom út í ágúst 
2018. Ég er enn þá að reyna að átta 

mig á því hvað þeirri plötu hefur 
gengið vel og hversu mörg og 
frábær tækifæri hún hefur gefið 
mér. Mér finnst ferlið núna við 
gerð nýju plötunnar allt öðru-
vísi og hljómurinn líka. Ég er 
virkilega spennt að gefa út 
eitthvað nýtt og hlakka til að 
sjá hvernig fólk tekur í nýju 
plötuna.“

Spennandi tímar
Guðrún segir margt spenn-
andi fram undan, tónleikar 
og skemmtileg verkefni sem 
fylgja plötunni.

„Það er mikilvægt að 
fylgja plötunni vel eftir,“ 
segir hún og hlær.

Hún segist fá innblástur 
víðs vegar frá.

„Ég fæ innblástur úr 
hverju sem er. Það getur 
verið frá fólki, úr tónlist, 

kvikmyndum og bókmenntum. 
Í rauninni hverju sem er sem hreyfir 
við manni,“ segir hún.

Guðrún nýtur þess að koma fram 
en finnur þó oft fyrir smá stressi.

„Mér finnst fátt skemmtilegra en 
að koma fram. Ég verð alltaf mjög 
stressuð en það hverfur yfirleitt 
um leið og ég byrja að syngja. Ég er 
mjög heppin að fá að vinna við mitt 
aðaláhugamál, ég ver nánast öllum 
mínum frítíma í tónlist á einn eða 
annan hátt,“ segir hún.
steingerdur@frettabladid.is

Ný plata frá GDRN
Í dag kemur út ný plata frá GDRN. Guðrún Ýr Eyfjörð, eins og hún 
heitir réttu nafni, byrjaði að læra söng þegar hún var átján ára.  
Hún segist þakklát fyrir að geta starfað við sitt helsta áhugamál. 
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MIÐASALA HEFST Í DAG 
KL. 10:00 Á TIX.IS!



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

buzzador®

Árna 
Helgasonar

BAKÞANKAR

Tilfinningar mínar í garð 
Íslenskrar erfðagreiningar 
upp á síðkastið hafa verið 

blendnar. Fyrirtækið byrjaði árið 
með fullyrðingum um tengsl fitu 
og greindar, sem ég tók svolítið til 
mín, verandi með talsvert af auka
kílóum utan á mér frá því um hátíð
arnar. En erfðavísindamennirnir 
knáu komu sér aftur í mjúkinn hjá 
mér um daginn með því að útskrifa 
mig á persónuleikaprófi fyrirtækis
ins með 87% víðsýni. 

Að vísu byggði sú niðurstaða 
fyrst og fremst á því hvernig ég 
svaraði spurningum um sjálfan mig 
á prófinu en stimpill frá þekktu 
vísindafyrirtæki gefur þessu nátt
úrulega bullandi trúverðugleika. 
Svona dýrari týpan af Cosmo
politanpersónuleikaprófinu. 

Ég tók líka eftir að ég var ekki 
sá eini sem skoraði hátt í víðsýni. 
Miðað við þá sem birtu sínar niður
stöður opinberlega þá virðumst við 
Íslendingar almennt telja okkur 
afar víðsýn. Svo víðsýn að við 
erum óhrædd við að benda hinum, 
þessum þröngsýnu, á skort þeirra 
á víðsýni. 

Þetta er meginstefið í alls 
konar menningarlegum deilum 
þjóðarinnar; grænmetisætur 
gegn kjötætum, úrbanistar gegn 
úthverfunum, höfuðborgin gegn 
landsbyggðinni, einkabíllinn gegn 
hjólreiðum, Miðflokkurinn gegn 
öllum hinum. Hvor deiluaðili telur 
sig nálgast málin af víðsýni and
spænis ótrúlegri þröngsýni hins 
hópsins. 

Og þar komum við kannski 
að kjarna þess að vera víðsýnn. 
Hversu víðsýnt er að finnast gagn
stæðar skoðanir heimskulegar? 
Væri kannski réttara að setja 
niðurstöður persónuleikaprófsins 
fram þannig að víðsýni hafi mælst 
mjög mikil, að því gefnu að fólkið 
í kringum þig sé sammála öllum 
þínum skoðunum? 

87% víðsýnn

SIMBA STÆRÐIR VERÐ
Dýna 80 x 200 cm 79.990

Dýna 90 x 200 cm 89.990

Dýna 90 x 210 cm 94.990

Dýna 100 x 200 cm 94.990

Dýna 120 x 200 cm 104.990

Dýna 140 x 200 cm 114.990

Dýna 160 x 200 cm 134.990

Dýna 180 x 200 cm 149.990

Dýna 180 x 210 cm 159.990

Dýna 200 x 200 cm 169.990

Simba tvinndýnan er gerð úr einstakri samsetningu  
2500 keilulaga gorma og móttækilegs minnissvamps. 

Fáðu betri svefn – sama hvert svefnmynstur þitt er.

Eftir áralanga þróun og prófanir höfum við náð markmiði okkar

Við höfum búið til eina þróuðustu dýnu heims
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HEILSUDÝNUR

Kjörin heilsudýna ársins á 
meðal 10.637 þátttakenda í 
neytenda könnun KANTAR 

TNS í Bretlandi

SIMBA 
DÝNURNAR 

HENTA BÆÐI Í
HEFÐBUNDIN OG 

STILLANLEG 
RÚM

80 cm C&J stillanlegur botn með Simba heilsudýnu. 

Aðeins 204.990 kr.

C&J 
stillanlegt heilsurúm
með Simba heilsudýnu

SIMBA HYBRID®

heilsukoddi
FÍNN DÚNN

Lag af sérstaklega fín gerðum og  
mjúkum anda dúni sem gefur  

koddanum náttúrulega öndun.

HITASTÝRING
3D hitastýringarefni sem tryggir 

hámarks öndun og loftflæði.

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 mjúka, endingar góða  

og hentuga fyrir þá sem eiga við  
ofnæmi að stíða.

JACQUARD BÓMULL
Silkimjúk hágæða bómull með  

frábærri öndun 300 gsm.Aðeins 11.900 kr.

Frábær Simba dúnsæng með Outlast® efni á annarri 
hlið inni. Outlast® efnið veitir einstaka hitajöfnun. Þegar 
líkaminn hitnar undir sænginni dregur efnið í sig um
framhitann og viðheldur þannig jöfnum hita undir  
sænginni. 90% andadúnn  
og 10% smáfiður.   
Stærð: 135x200 cm.  
Outlast® efni á  
annarri hliðinni  
en hin úr bómull

SIMBA HYBRID®

dúnsæng með Outlast®

Aðeins 29.900 kr.

6 LAGA 
HEILSUKODDI 

FRÁ SIMBA.  
STÆRÐ:  

50 X 70 CM 

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni  
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

Gildir til 9. febrúar 2020 eða á meðan  
birgðir endast.

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

NOCCO
330 ML 

299
KR/STK


