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Áhrifin af verkfalli Ef lingar eru orðin sjáanleg víða um höfuðborgina. Ruslafötur í miðborginni eru orðnar yfirfullar og leikskólabörn spóka sig um leikvelli borgarinnar í fylgd með for-
eldrum, öfum og ömmum. Samninganefnd Ef lingar sendi í gær frá sér yfirlýsingu þar sem borginni er boðið til viðræðna á forsendum yfirlýsinga sinna um tilboð sitt. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

HEILBRIGÐISMÁL Embætti land-
læknis ræður fólki frá ónauðsyn-
legum ferðalögum til héraðanna 
Lombardía, Venetó, Emilía Rómanja 
og Píemonte á Ítalíu að svo stöddu. 
Þetta kemur fram í stöðuskýrslu 
vegna COVID-19 veirunnar.

Þá eru ferðalangar sem koma frá 
þessum héruðum hvattir til að vera 
í 14 daga sóttkví. Verða ráðleggingar 
Landlæknis uppfærðar eftir því sem 
mál skýrast en fleiri lönd, flest í Asíu, 
hafa tilkynnt um aukinn fjölda til-
fella og mögulegt samfélagssmit.

Á Ítalíu höfðu í gær greinst 129 
smit og tvö dauðsföll. Alls höfðu 
í heiminum greinst rúmlega 79 
þúsund smit og 2.620 einstaklingar 
látist. Á Íslandi hafa nú 33 sýni verið 
greind en ekkert reynst jákvætt. – sar

Ráða fólki 
frá ferðum til 
héraða á Ítalíu

#METOO Kvikmyndaframleiðand-
inn Harvey Weinstein var í gær 
sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn 
tveimur konum en  sýknaður af 
alvarlegustu ákæruliðunum, þar á 
meðal tveimur nauðgunarákærum.

Strax og fyrstu fréttir voru fluttar 
um háttsemi Weinsteins fyrir tveim-
ur árum, steig fjöldi kvenna í kvik-
myndabransanum vestanhafs fram 
og lýsti reynslu sinni af samstarfi við 
hann, gjarnan undir myllumerkinu 
#metoo. Hreyfingin vatt upp á sig, 
stækkaði og breiddist út um allan 
heim.

„Hreyfingin  orsakaði viðhorfs-
breytingu, sem ég held að verði varan-

leg. Ekki síst hjá konum sjálfum,“ segir 
Kolbrún Garðarsdóttir lögmaður sem 
tók sjálf þátt í #metoo hreyfingunni 
og hratt af stað hópi á Facebook fyrir 
konur í refsivörslukerfinu.

„Hreyfingin hefur skilað því að 
f leiri konur fara af stað en áður. 
Fleiri koma í Bjarkarhlíð, leita til lög-
reglu og til lögmanna. Þær leita frek-
ar ráða, í stað þess að ýta reynslunni 
frá sér. Þær segja frá, spyrja ráða og 
fá álit, til dæmis um hvort þær eigi 
að kæra til lögreglu,“ segir Kolbrún.

Konur hafi farið að setja mörk um 
framkomu í sinn garð og hikuðu 
síður við að leita. „Það varð bylgja 
eftir að hreyfingin fór af stað. Við 

fundum fyrir henni sem störfum í 
réttarkerfinu.“

Kolbrún segir það ekki hafa 
komið sér á óvart að Weinstein 
hafi verið sýknaður af alvarlegustu 
ákæruliðunum. „Sönnunarbyrðin er 
svo rík í þessum málum og ákærði 
nýtur alltaf vafans ef það skortir á 
sönnun,“ segir Kolbrún og bætir við: 
„Og þannig verður það að vera.“

Weinstein á yfir höfði sér að lág-
marki fimm ára fangelsi fyrir brotin 
sem hann var sakfelldur fyrir. Refs-
ing hans verður ákveðin 11. mars 
næstkomandi. 

Weinstein hefur lýst því yfir að 
hann muni áfrýja málinu. – aá 

Vatnaskil í #metoo hreyfingu
Mál kvikmyndaframleiðandans Harvey Weinstein  markaði upphaf hreyfingar kvenna um allan heim 
undir merkinu #metoo.  Lögmaður sem tók þátt í hreyfingunni hér á landi segir áhrif hennar varanleg.  

Það varð bylgja eftir 
að hreyfingin fór af 

stað, við fundum fyrir henni 
sem störfum í réttarkerfinu.

Kolbrún Garðarsdóttir, 
lögmaður



 Íslensku hrepps-
lögin gáfu færi á því 

að geðveikir voru boðnir 
upp líkt og aðrir þurfalingar. 

Sigurgeir Guðjónsson,  
sagnfræðingur

Veður

Gengur í norðaustan 13-18 en 
hægari sunnanlands fram eftir 
degi. Snjókoma með köflum, en 
léttir til um um landið sunnan-
vert. Frost 0 til 8 stig. SJÁ SÍÐU 14

Saltkjöt og baunir

Sprengidagur er í dag en þá belgir landinn sig út af saltkjöti og baunasúpu. Jón Sigurðsson reyndi að koma heitinu hvíti týsdagur inn í málið í 
Íslandsalmanaki 1863 en það festist ekki í sessi. Daginn ber upp á þriðjudag í föstuinngangi fyrir lönguföstu og var síðasta tækifærið til kjöt-
neyslu fyrir föstuna. Þessi herramaður var að velja sér bita í Kjöthöllinni þegar ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR 

SAGA Dr. Sigurgeir Guðjónsson sagn-
fræðingur flutti í gær erindi í Borg-
arbókasafninu um geðveikt fólk í 
Reykjavík á árum áður. Hann hefur 
rannsakað efnið um nokkurt skeið 
og skrifað greinar. Ræddi hann bæði 
frásagnir af fólkinu sjálfu, hvernig 
samfélagið tók því og hugmyndir 
lækna um umbætur.

Ásdísi Daðadóttur nefnir Sigur-
geir sem eitt besta dæmið um Reyk-
víking sem glímdi alla tíð við geð-
veiki. Hún var fædd árið 1831 og dó 
laust eftir aldamótin 1900. Ásdís 
var á framfæri Fátækranefndar 
bæjarins, glímdi við peningaleysi og 
matarskort alla ævina og veikindin 
sjálf hrjáðu hana mjög. „Ásdís lækn-
aðist aldrei af sinni veiki en hún átti 
sér draum um að komast út á land. 
Henni leið betur þar en í Reykja-
vík,“ segir Sigurgeir. „Því miður þá 
áskotnaðist henni það ekki.“

Ásdís fékk ekki eiginlega læknis-
hjálp en um tíma bjó hún með ungri 
einstæðri konu, Rannveigu, og ungu 
barni hennar. „Það er áhugavert að 
sjá að þær gátu stutt hvor aðra og 
það jákvæða í öllum þessum erfið-
leikum,“ segir Sigurgeir.

Geðveiki og geðkvillar eru margs 
konar og misalvarlegir. „Þegar ég 
rannsaka fólk sem talið var geðveikt 
á 19. öld, þá er það ekki samkvæmt 
okkar vitund og ekki læknisfræði-
lega sannað,“ segir Sigurgeir. Sumt 
fólk gæti einfaldlega verið sérlundað 
en ekki veikt. „Þessar frásagnir eru 
þó oft af veikasta fólkinu, ekki þeim 
sem eru með minna áberandi sjúk-
dóma eins og þunglyndi eða kvíða-
raskanir sem hefði tæpast verið talið 
geðveikt á þessum tíma. Frekar fólk 
sem sýndi ýktari hegðun, fólk sem 
ekki var hægt að ná sambandi við og 
var óvirkt.“ En á þessum tíma skipti 

vinnufærni fólks hvað mestu máli.
Sigurgeir segir það mjög mis-

munandi hvernig samfélagið leit á 
geðveikt fólk. Til dæmis hvort því 
var vorkennt, það fyrirlitið, látið 
afskipt eða annað. „Til eru frásagnir 
sem benda til samkenndar og mann-
úðar en líka hörku og fordóma, sem 
skýrist af vanþekkingu,“ segir hann. 
„Það skiptir líka máli að íslensku 
hreppslögin gáfu færi á því að geð-
veikir voru boðnir upp líkt og aðrir 
þurfalingar. Sá sem bauð lægst fékk 
viðkomandi á heimilið og þar var oft 
minnst atlætið.“ Var þetta það sem 
kallaðist að fara á hreppinn.

Leiða má líkur að því að ein-
hverjum hafi þótt slæmt að hafa 
geðveikt fólk á götum Reykjavíkur-
bæjar. Vitnar Sigurgeir í grein Jóns 
Hjaltalíns landlæknis frá 1863 máli 
sínu til stuðnings:

„Vitstola menn verða að hröklast 
hér um strætin, og landlæknirinn 
verður að horfa á þetta, án þess 
honum sé mögulegt, að geta fengið 
hæli fyrir þá eða aðra ókunnuga 
menn, sem þurfa bráðrar hjálpar 
við.“ Segir Sigurgeir þetta benda til 
pirrings og skeytingarleysis í garð 
geðveikra.

Hvað úrræði varðar segir Sigur-
geir Ísland hafa verið heilli öld á eftir 
nágrannaþjóðunum. Frekar hafi 
verið horft til þess að veita fólki skjól 
og fæði en lækningu eða meðferð, og 
til að halda fólki frá því að ráfa um 
götur og sveitir. Þetta hafi til dæmis 
átt við Kleppsspítala þegar hann var 
opnaður árið 1907.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Rannsakar geðveika í 
Reykjavík frá fyrri tíð
Sigurgeir Guðjónsson sagnfræðingur hefur rannsakað frásagnir af geðveiku 
fólki frá fyrri tíð. Hann segir misjafnt hvernig fólki var tekið en að Ísland hafi 
verið 100 árum á eftir nágrannaþjóðunum þegar kom að aðbúnaði geðveikra.

Sigurgeir hefur rannsakað geðveika um nokkurt skeið. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
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PLUG & PLAY
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• Tilbúin til notkunar
• Tengja 2 rör
• Eyðir minna vatni

STJÓRNSÝSLA Embætti borgarlög-
manns ráðgerir að hefja f ljótlega 
vinnu við lögfræðilega greiningu á 
skýrslu Borgarskjalasafns Reykja-
víkur um niðurstöður frumkvæðis-
athugunar stofnunarinnar á skjala-
vörslu í tengslum við framkvæmdir 
við Nauthólsveg 100, svokallaðan 
Bragga. Þetta kemur fram í svari 
Ebbu Schram borgarlögmanns við 
fyrirspurn Fréttablaðsins.

Í svarinu kemur fram að eðli 
málsins samkvæmt sé ekki unnt að 
lýsa því yfir á þessari stundu hvað 
sú greining kann að leiða í ljós. Að 
gefnu tilefni sé þó bent á að embætt-
ið hafi ekki áður fengið fyrrnefnda 
skýrslu til meðferðar.

Borgarskjalasafn hóf frumkvæð-
isathugun á skjalavörslu verkefnis-
ins í kjölfar úttektar Innri endur-
skoðunar Reykjavíkurborgar í lok 
árs 2019 sem leiddi í ljós að nánast 
engin skjöl höfðu fundist um verk-
efnið. Niðurstaða athugunar var 
afgerandi á þá leið að lög um skjala-
vörslu hefðu verið brotin. Viðurlög 
við slíku athæfi er allt að þriggja ára 
fangelsi.

Á borgarstjórnarfundi í síðustu 
viku var samþykkt tillaga Sjálf-
stæðisf lokksins um að borgar-
lögmanni yrði falið að leggja 
lögfræðilegt mat á skýrsluna. 
Kolbrún Baldursdóttir, borgar-
fulltrúi Flokks fólksins, og Vigdís 
Hauksdóttir, borgarfulltrúi Mið-
f lokksins, vildu að málinu yrði 
vísað beint til héraðsaksóknara til 
rannsóknar. Hefur Kolbrún látið 
þá skoðun sína í ljós að borgarlög-
maður sé fullkomlega vanhæfur 
til að rannsaka málið vegna innri 
tengsla í Ráðhúsinu. – bþ

Vinna við að 
greina skýrslu 
hefst fljótlega 

Ebba Schram, 
borgarlögmaður.

UTANRÍKISMÁL Guðlaug ur Þór 
Þórðarson utanríkis- og þróunar-
samvinnuráðherra skoraði á Faisal 
Bin Farhan Alsaud, starfsbróður 
sinn frá Sádi-Arabíu, að láta tafar-
laust úr fangelsi baráttufólk fyrir 
mannréttindum. 

Ráðherrarnir funduðu í Genf í 
gær en þar fer fram 43. lota mann-
réttindaráðs Sameinuðu þjóðanna.

„Ísland leiddi gagnrýni 36 ríkja 
á sádiarabísk stjórnvöld fyrir um 
ári síðan, sem vakti athygli víða 
um heim. Mér fannst mikilvægt 
að fá tækifæri til að halda þeim 
sjónarmiðum á lofti með beinum 
hætti enda er mikilvægt að geta 
rætt málin jafnvel þótt mikið beri 
á milli,“ var haft eftir Guðlaugi Þór 
að fundi loknum.

Þá sagðist Guðlaugur Þór hafa 
hvatt til þess að úrbótum á stöðu 
kvenna í Sádi-Arabíu yrði haldið 
áfram. – sar

Ræddu stöðu 
mannréttinda í 
Sádi-Arabíu
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Allar nýjustu fréttir og blað 
dagsins eru fáanleg á  
www.frettabladid.is

Aðalfundur
Sláturfélags Suðurlands svf.

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn á Goðalandi, 
Fljótshlíð, föstudaginn 20. mars 2020 og hefst kl. 15:00.

Dagskrá:
1. Aðalfundarstörf samkvæmt 24. gr. samþykkta félagsins.
2. Tillaga stjórnar um breytingar á 27. gr. samþykkta félagsins.
3. Önnur mál.

Tillögur frá félagsaðilum sem bera á fram á aðalfundi þurfa að vera 
komnar skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en 14 dögum fyrir 
aðalfund. Framboð til stjórnar og varastjórnar skulu hafa borist 
skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en þremur vikum fyrir 
aðalfund í samræmi við 2. mgr. 27. gr. samþykkta félagsins.

Reykjavík, 20. febrúar 2020.
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.

SKIPULAGSMÁL Deiliskipulagstil-
laga sem hefur verið auglýst og 
felur í sér breytta aðkomu að Ker-
inu í Grímsnesi, fjölgun bílastæða 
þar og eitt þúsund fermetra þjón-
ustubyggingu er ekki í samræmi 
við aðalskipulag Grímsness- og 
Grafningshrepps að sögn Skipu-
lagsstofnunar.

Brey ting in á deilisk ipu lag-
inu nær til 27 hektara svæðis við 
Kerið sem er í einkaeigu. Auk fyrr-
nefndra breytinga felur hún í sér 
göngustíga, útsýnispalla, lýsingu 

og auglýsingaskilti að því er fram 
kemur í bréfi Skipulagsstofnunar 
til Grímsness- og Grafningshrepps.

Skipulagsstofnun minnir á að 
svæðið sé á náttúruminjaskrá. 
„Fram kemur í kaf la 17 um hverfis-
verndarsvæði, í greinargerð aðal-
skipulags, að öll mannvirkjagerð 
og jarðrask er með öllu bannað í 
grennd við náttúruminjar,“ segir í 
umsögn stofnunarinnar.

Fjallað var um málið á síðasta 
fundi sveitarstjórnar Grímsness- 
og Grafningshrepps sem er ósam-

mála Skipulagsstofnun. „Orðalag 
aðalskipulagsins um hverfisvernd-
arsvæði H1, þ.e. að mannvirkjagerð 
og jarðrask sé með öllu bannað „í 
grennd“ við náttúruminjar er óná-
kvæmt,“ segir sveitarstjórnin í 
bókun.

„Uppbygging við Kerið sam-
kvæmt tillögu að deiliskipulagi er 
að öllu leyti utan hverfisverndar-
svæðisins, að undanskildu viðhaldi 
á núverandi göngustígum og útsýn-
ispalli, sem og nýjum útsýnispalli/-
pöllum til að verjast ágangi. Þá er 

aðkoma inn á svæðið færð austar, 
f jær Kerinu, ásamt bílastæðum 
og öðrum mannvirkjum,“ segir 
sveitarstjórnin. Í aðalskipulaginu 
sé ekki stefnt að friðlýsingu svæða 
á náttúruminjaskrá en lagt til að 
valin svæði og náttúrufyrirbæri 
falli undir hverfisvernd.

„Ekki er litið á svæði á nátt-
úruminjaskrá sem verndarsvæði 
í heild sinni en lagt til að valin 
svæði og náttúrufyrirbæri falli 
undir hverfisvernd,“ segir sveitar-
stjórnin. – gar

Skipulagsstofnun ósátt við auglýsingu um breytingar við Kerið

Ferðamenn greiða aðgangseyri í 
Kerið. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

DÓMSMÁL Fyrsti dómurinn í þeim 
málum sem varða hlutafjáreign 
dómara við Hæstarétt og eru til 
meðferðar hjá Mannréttindadóm-
stól Evrópu, verður kveðinn upp 
í dag. Um er að ræða mál Sigríðar 
Elínar Sigfúsdóttur, fyrrverandi 
forstjóra fyrirtækjasviðs Lands-
bankans.

Hlutafjáreign dómara
Auk Elínar bíða tíu eftir niðurstöðu 
sams konar mála hjá MDE en þeir 
fengu dóma í markaðsmisnotk-
unarmálum Landsbankans, Kaup-
þings, Glitnis og í Milestone málinu. 
Í um helmingi þessara mála sneri 
Hæstiréttur sýknudómi í héraði 
við og sakfelldi ákærðu. Í kærunum 
til MDE er því haldið fram að dóm-
urum sem áttu hlutafé í bönkunum 
hefði borið að víkja vegna vanhæfis.

Einn áfellisdómur hefur þegar 
fallið gegn Íslandi í Strassborg á 
svipuðum forsendum en í máli 
fjögurra lykilmanna í Kaupþingi 
sem sakfelldir voru í Al-Thani mál-
inu taldi MDE að hinir dómfelldu 
mættu efast um hlutleysi eins dóm-
ara Hæstaréttar en sonur hans hafði 
unnið hjá skilanefnd bankans.

Brot á áfrýjunarstigi
Nokkur mál bíða meðferðar vegna 
meintra brota á reglum um milli-
liðalausa sönnunarfærslu á áfrýj-
unarstigi. Þegar er fallinn áfellis-
dómur gegn Íslandi í máli Styrmis 
Þórs Bragasonar sem Hæstiréttur 
sakfelldi fyrir umboðssvik í Exeter 
málinu og sneri þannig við sýknu-
dómi í héraði. Brotið taldi MDE 
felast í því að Hæstiréttur endur-
mat sönnunargildi munnlegs fram-
burðar vitna í héraði, án þess að 
hafa hlýtt á vitnin.

Sjö einstaklingar bíða dóms MDE 

Fjöldi hrunmála bíða enn úti
Dómur í Máli Sigríðar Elínar Sigfúsdóttur verður kveðinn upp í Strassborg í dag. Um er að ræða fyrsta 
málið sem varðar hlutafjáreign dómara. Enn bíða mörg hrunmál niðurstöðu Mannréttindadómstólsins. 

Beðið eftir viðbrögðum stjórnvalda

Frumvarp um saksókn skattalagabrota
Í nýrri skýrslu nefndar dómsmálaráðherra um saksókn í skattalaga
brotum er lagt til að hætt verði að beita álagi við endurákvörðun 
skatta þegar mál fer í refsimeðferð og ekki verði beitt bæði álagi og 
annarri refsingu vegna sama skattalagabrots einstaklinga. Þá verði 
sameining eða aukin samvinna stofnana á þessu sviði skoðuð. Unnið 
er að frumvarpi á grundvelli þessara tillagna.

Aukið gagnsæi um fjárhagslega hagsmuni dómara
Ráðherra boðar frumvarp um breytingar á reglum um hagsmuna
skráningu dómara þannig að aukið verði aðgengi að upplýsingum um 
aukastörf dómara og fjárhagslega hagsmuni. Samkvæmt endurskoð
aðri þingmálaskrá er stefnt að því að leggja frumvarpið fram í mars.

Landsrétti ætlað að tryggja réttindi á áfrýjunarstigi
Þau mál sem varða brot á 6. gr. MSE á áfrýjunarstigi eru frá því áður en 
Landsréttur tók til starfa og eitt helsta markmið með tilkomu Lands
réttar var að tryggja beina sönnunarfærslu á áfrýjunarstigi.

MDE hefur þegar kveðið upp áfellisdóm í Al-Thani málinu þar sem Hreiðar 
Már Sigurðsson og Ólafur Ólafsson voru meðal kærenda. Ólafur er með tvö 
önnur mál hjá MDE sem bíða niðurstöðu. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM 

í sams konar málum; Annars vegar 
þrír sem sakfelldir voru í Milestone 
málinu og hins vegar fjórir sem 
sakfelldir voru fyrir markaðsmis-
notkun í Landsbankanum.

Fjöldi mála, sem ekki teljast til 
hrunmála, bíða niðurstöðu MDE 
um sama umkvörtunarefnið. Þar 
á meðal sex mál manna sem sak-
felldir voru fyrir verðsamráð. 

Tvöföld refsimeðferð
Nokkrir áfellisdómar hafa fallið 
gegn ríkinu í málum sem varða 
bann við tvöfaldri refsimeðferð. 
Fyrsti dómurinn féll í maí 2017 í 
máli Jóns Ásgeirs Jóhannessonar 
og Tryggva Jónssonar.

Tveir dómar voru kveðnir upp í 
fyrra; Annars vegar í máli Bjarna 
Ármannssonar og hins vegar í máli 
Ragnars Þórissonar.

Mál Braga Guðmundar Kristjáns-
sonar hefur verið tekið til efnismeð-
ferðar og bíður dóms. Önnur mál af 
sama meiði bíða ákvörðunar dóms-
ins um meðferðarhæfi.

Mál verjenda
Að lokum bíður mál tveggja verj-
enda í Al-Thani málinu dóms Yfir-
deildar MDE. Lögmennirnir sögðu 
sig frá málinu en þeir töldu rétt 
skjólstæðinga sinna til réttlátrar 
málsmeðferðar ítrekað þverbrotinn 
við meðferð málsins. Þeir kvörtuðu 
til MDE eftir að þeir voru sektaðir 
um milljón hvor í héraði að þeim 
sjálfum fjarstöddum og án þess að 
þeir fengju að halda uppi vörnum. 
Með dómi MDE var ekki talið að 
brotin hefðu verið á þeim mann-
réttindi en Yfirdeild réttarins féllst á 
að taka málið til endurskoðunar og 
var það flutt munnlega í Strassborg 
í september síðastliðnum. 
adalheidur@frettabladid.is

1 Vestur bæingar í sárum vegna 
bollu leysis: Upp selt á met-

tíma Ein hverjir Vestur bæingar 
sátu eftir með sárt ennið eftir 
heim sókn í úti bú Brauð og Co 
en sjaldan hefur verið jafn mikil 
eftir spurn eftir bollum og nú.

2 Stundaði glæfraakstur með 
gul vinnuljós í Keflavík Lög

reglan á Suðurnesjum stöðvaði 
ökumann undir lögaldri um helg
ina sem ók um með gult vinnuljós 
og skapaði hættu í umferðinni.

3 Jameela Jamil hjólar í Pi ers 
Morgan: Sá versti í brans-

anum Sjón varps maðurinn Pi ers 
Morgan og leik konan Jameela 
Jamil elda grátt silfur fyrir allra 
augum á Twitter.

4 Flug freyjur stefna þrota búi 
WOW air Þrota búið sam

þykkir ekki þrjá launa liði í kröfum 
flugfreyja og verða laun þeirra 
ekki af greidd af á byrgðar sjóði 
launa fyrr en deilan við þrota búið 
verður leyst.

5 Slökkvi liðs- og sjúkra-
flutninga menn boða verk fall 

Meiri hluti fé lags manna í Lands
sam bandi slökkvi liðs og sjúkra
flutninga manna greiddi at kvæði 
með verk falls að gerðum í vikunni.

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráð-
herra. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

STJÓRNSÝSLA Katrín Jakobsdóttir, 
forsætisráðherra hefur átt fund með 
starfsfólki Ríkislögmanns vegna 
álagsins hjá embættinu. Staðan og 
mögulegar lausnir eru til skoðunar 
í forsætisráðuneytinu.

Málum á borði ríkislögmanns 
hefur farið mjög fjölgandi á undan-
förnum árum. Á árinu 2019 voru um 
650 nýskráð mál hjá embættinu. 
Það sem af er árinu 2020, nú þegar 
febrúar er ekki liðinn, eru nýskráð 
mál orðin rúmlega 130 talsins. „Átta 
lögmenn sinna þessum málafjölda 
og úrbóta er þörf. Álagið á embættið 
hefur verið gríðarlegt á undanförn-
um árum en embættið hefur verið 
undirmannað um langt skeið,“ segir 
Fanney Rós Þorsteinsdóttir, settur 
ríkislögmaður.

Einar Karl Hallvarðsson fór í 
ótímabundið veikindaleyfi fyrir 
nokkru. Fanney segir að mál sem 
hann hafi farið með hafi verið færð 
yfir á aðra lögmenn innan emb-
ættisins en nokkrum málum hefur 

verið frestað, einkum til þess að 
aðlaga að dagskrá viðkomandi lög-
manna.

Ríkislögmaður sér um rekstur 
mála fyrir hönd ríkisins fyrir öllum 
dómstigum. Þá sinnir embættið 
jafnframt málflutningi fyrir Mann-
réttindadómstól Evrópu, ákveðnum 
málum fyrir EFTA-dómstólnum og 
málflutningi í Félagsdómi, auk þess 
að afgreiða bótakröfur, álitsbeiðnir 
frá ráðuneytum og fleira. – aá

Katrín átti fund með ríkislögmanni
Álagið hefur verið 
gríðarlegt á undan-

förnum árum en embættið 
hefur verið undirmannað 
um langt skeið.

Fanney Rós Þorsteinsdóttir,  
settur ríkislögmaður.
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Það þarf tónlistar-
fólk til að gera 

svona stund helga og lyfta 
henni með hátíðarsöngvum.

Kristján Björnsson, vígslubiskup  
í Skálholti 

 Hægri öfgaflokkurinn 
AFD fékk aðeins rúm fimm 
prósent og munaði litlu að 
hann missti alla sína full-
trúa.

TRÚFÉLÖG „Ég er mjög hissa á 
afgreiðslu kirkjuráðs á þessu afmæl-
isári Þjóðgarðsins þegar ég vildi 
heldur leggja meira í helgihald en 
draga úr,“ segir Kristján Björnsson, 
vígslubiskup í Skálholti.

Kristján óskaði eftir því kirkju-
ráð fyrir hönd Þingvallasóknar að 
fá framlag úr Jöfnunarsjóði sókna til 
helgihalds í Þingvallakirkju. Ráðið 
hafnaði því að veita styrk fyrir þetta 
ár en samþykkti að taka styrkum-
sóknina til umfjöllunar í tengslum 
við gerð fjárhagsáætlunar vegna 
næsta árs.

„Þetta hefur reyndar verið styrk-
ur á hverju ári en fellur greinilega 
niður miðað við afgreiðslu kirkju-
ráðs núna í fyrsta sinn í mörg ár,“ 
segir Kristján. Aðspurður segir 
hann að styrkurinn sem þurfi sé á 
bilinu 400 til 500 þúsund krónur 
til að greiða fyrir organista og for-
söngvara í messum um jól, páska 
og áramót. Þingvallasókn sé mjög 
fámenn og sóknargjöld þar standi 
ekki undir slíkum útgjöldum.

„Þeir sem koma í þessar hátíð-
arguðsþjónustur eru miklu f leiri. 
Eins og núna á jólum og áramót-
um  þá var  meirihlutinn fólk sem 
kom annars staðar að,“ segir Krist-
ján og undirstrikar að Þingvellir 
séu þjóðarhelgidómur sem honum 
finnist hann hafa sérstökum skyld-
um að gegna við sem vígslubiskup 
í Skálholti. „Hún hefur þessa sér-
stöðu Þingvallakirkja að vera kirkja 
allrar þjóðarinnar á þessum helga 
stað.“

Stefnan er að sögn Kristjáns að 
vera með hátíðarguðsþjónustu á 
jóladag, nýársdag og páskadag auk 
sérstakrar helgistundar við sólar-
upprás á páskadag.

„Það þarf tónlistarfólk til að 
gera svona stund helga og lyfta 
henni með hátíðarsöngvum,“ segir 
Kristján sem einnig vill geta boðið 
til messu í Þingvallakirkju næsta 
sumar. „Kannski ekki alltaf með 
organista og tónlistarfólki en að 
hafa helgihald alltaf klukkan tvö 
á sunnudögum. Við viljum leggja 
svolítið í helgihaldið í sumar þegar 
þjóðgarðurinn verður níutíu ára,“ 
segir Kristján sem kveðst ekki vita 
hvernig málinu lyktar.

„Ég ætla að sjá í samráði við 
sóknarnefndina hvort að þau hafi 
eitthvað af fyrri styrk frá síðasta 
ári og svo reyni ég kannski að kría 
út eitthvað einhvers staðar. Það er 
aldrei að vita nema maður geti farið 
í aðra vasa, kannski sína eigin,“ segir 
Skálholtsbiskup. 
gar@frettabladid.is

Synjað um styrk fyrir 
messur á Þingvöllum
Helgihald á stórhátíðum í Þingvallakirkju  er í óvissu því kirkjuráð hafnaði 
ósk um styrk til að kaupa þjónustu organista og söngvara. Skálholtsbiskup 
kveðst undrandi. Íhugar að leita í aðra vasa, jafnvel sína eigin, eftir fjármagni.

ÞÝSKALAND Eins og skoðanakann-
anir gáfu til kynna unnu Græningj-
ar stórsigur í fylkiskosningunum í 
Hamborg. Hlutu þeir rúm 24 pró-
sent en höfðu 12 áður. Ríkisstjórn-
arf lokkarnir töpuðu báðir fylgi 
en Sósíaldemókratar eru áfram 
langstærsti f lokkurinn í fylkinu, 
með 39 prósent. Kristilegir demó-
kratar fengu sína verstu kosningu 
frá upphafi, 11 prósent, og er nú 
orðinn þriðji stærsti f lokkurinn í 
Hamborg. Í kjölfar ósigursins hefur 
verið þrýst á Annegret Kramp- 
Karrenbauer, formann f lokksins, 
að setja fram nákvæma tíma-
setningu um hvenær hún lætur af 
störfum því að f lokksmenn vilja sjá 
nýja forystu sem fyrst.

Hægri öfgaf lokkurinn AFD fékk 
aðeins rúm fimm prósent og mun-
aði litlu að hann missti alla sína 
fulltrúa. En kosningarnar voru 

haldnar aðeins f jórum dögum 
eftir mannskæða byssuárás, kynta 
af kynþáttahatri, í bænum Hanau. 
Vinstrið fékk níu prósent í kosn-
ingunum og Frjálsir demókratar 
fimm. – khg

Stórsigur Græningja í Hamborg

Græningjar fögnuðu stórsigrinum ákaft í Hamborg. MYND/GETTY

Sr. Kristján Björnson, Björg Þórhallsdóttir söngkona  og Hilmar Örn Agnarsson organisti um jól við Þingvallakirkju.
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Rannís auglýsir eftir umsóknum í Jafnréttissjóð Íslands

Jafnréttissjóður Íslands var stofnaður 2015 í tilefni af 100 
ára kosningaréttarafmæli íslenskra kvenna. Tilgangur 
sjóðsins er að fjármagna verkefni og rannsóknir sem auka 
jafnrétti kynjanna í samræmi við þingsályktanir um sjóðinn.

Jafnréttissjóður Íslands nýtur framlaga af fjárlögum í fimm 
ár, 100 milljónir króna á ári, frá ársbyrjun 2016 til ársloka 
2020. Úthlutað er úr sjóðnum 19. júní ár hvert.

Umsóknarfrestur rennur út 3. apríl 2020 kl. 16.00.
Umsóknum skal skila á rafrænu formi í gegnum umsóknar-
kerfi Rannís. Ekki er tekið við umsóknum á öðru formi.

Nánari upplýsingar og reglur um sjóðinn er að finna 
á www.rannis.is

Jafnréttissjóður Íslands
Umsóknarfrestur til 3. apríl

Verðtryggð skuldabréf
Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. 

LSS040440 GB

Lánasjóður sveitarfélaga ohf. kt. 580407-1100, hefur birt 
viðauka við grunnlýsingu dagsetta 14. febrúar 2020 vegna 
töku skuldabréfa til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland 
hf. Viðaukann og gögn sem vitnað er til í honum er hægt að 
nálgast hjá Lánasjóði sveitarfélaga ohf., Borgartúni 30, 105 
Reykjavík og á vefsíðu Lánasjóðs sveitarfélaga ohf.  
www.lanasjodur.is fram til lokagjalddaga skuldabréfanna.

Reykjavík, 24. febrúar 2020.
Lánasjóður sveitarfélaga ohf.
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Hvernig getum  
við aukið gagnsæi  

í sjávarútvegi?

I
S A M TA L  U M  S J ÁVA R Ú T V E G

Fundurinn markar upphafið að fundaröð  
sam takanna, Sam tal um sjávar útveg, en 
mark mið fund anna er að leiða saman fólk 
úr ólíkum áttum til þess að ræða mál efni 
sjávar útvegs ins á breiðum grunni. Frum
mælendur koma víða að og mun hver

þeirra ræða sína sýn á hvernig bæta megi 
gagn sæi í sjávar útvegi. Í lok fundar verða 
pall borðs umræður og tekið við spurn ingum 
úr sal. Fundarstjóri er Þórlindur Kjartansson. 
Fundurinn er öllum opinn og verður einnig 
sendur beint út á netinu.

Opinn fundur Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi um aukið gagnsæi í sjávarútvegi 26. febrúar

FRUMMÆLENDUR

Þórður Snær Júlíusson
ritstjóri Kjarnans

Birna Einarsdóttir
bankastjóri Íslandsbanka

Valmundur Valmundsson 
formaður Sjómanna

sambands Íslands

Gunnþór Ingvason
framkvæmdastjóri 
Síldarvinnslunnar  

á Neskaupstað

Messinn í Sjóminjasafninu á Granda
Húsið er opnað kl. 8:30, fundartími er 09:00—11:00
Morgunverðarhlaðborð — öll velkomin
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Eftir því sem 
fólk heyrir 
sama mál-
flutninginn 
endurtekinn 
aftur og aftur 
þeim mun 
minni verða 
áhrifin.

  

Það mætti 
því ætla að 
þessar 
stöðvar nytu 
velvildar 
heilbrigðis-
yfirvalda. 
En það er 
ekki svo vel.

Munaður
Stjórn Sorpu ýjar nú sterklega 
að enn frekari  gjaldskrárhækk-
unum eftir mikla hækkun um 
áramótin. Reynt er að fegra þetta 
með sögum um hrun á kínversk-
um ruslmörkuðum. Ástæðan 
er vitaskuld GAJA verksmiðjan 
sem á að framleiða metangas sem 
enginn notar. Á nú líka að hafa 
fundist enn einn falinn kostnaður 
sem stjórnin vissi ekkert um. 
Stjórnin mun vitaskuld ekki taka 
ábyrgð á þessu frekar en hinu og 
spurning hvort þurfi að finna 
annan blóraböggul innan fyrir-
tækisins. Á meðan verður sífellt 
dýrara fyrir fólk að henda rusli og 
skammt í það að sunnudagsbíltúr 
á grenndarstöð verði munaður 
þeirra efnameiri. Hinir fátæku 
verða að éta ruslið, en það er 
hvort eð er ekki sótt í tunnurnar.

Hungursneyð
Alvarlegar fréttir bárust úr 
Vesturbæ Reykjavíkur í gærmorg-
un. Rjómabollur hjá Brauð og Co 
höfðu klárast á aðeins klukku-
tíma. Örvænting greip um sig og 
neyðarkall sent út. Teymi frá Mat-
araðstoð Sameinuðu þjóðanna 
var flogið inn og hófst handa við 
að greina vandann og kalla eftir 
vistum. Að lokum kom þung-
vopnaður sendibíll frá Kópavogi 
með birgðir fyrir Vesturbæinga 
en minnstu mátti muna að illa 
færi því að Hlíðamenn reyndu að 
ræna bílnum. Samkvæmt nýjustu 
fregnum hefur hungursneyð verið 
afstýrt í Vesturbænum.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Verður haldinn á Icelandair Hotel Reykjavik Natura  
31. mars 2020 kl. 17:00 

Dagskrá fundarins 
1. Stjórn félagsins gefur skýrslu um starfsemi félagsins á síðastliðnu ári. 
2. Lagðir fram til samþykktar endurskoðaðir reikningar félagsins fyrir  

 síðastliðið almanaksár. 
3. Tekin ákvörðun um tillögur til lagabreytinga og breytinga á reglum sjóða. 
4. Kosinn löggiltur endurskoðandi félagsreikninga, tveir skoðunarmenn og  

 tveir til vara. 
5. Ákveðið árgjald félagsmanna og skipting þess milli sjóða. 
6. Fjárhagsáætlun næsta árs lögð fram til samþykktar. 
7. Ályktanir aðalfundar afgreiddar. 
8. Önnur mál. 

Aðalfundur
Sameykis stéttarfélags  

í almannaþjónustu

Á höfuðborgarsvæðinu starfa 19 heilsugæslustöðv-
ar. Á dögunum láku í fjölmiðla fréttir af þjónustu-
könnun sem Sjúkratryggingar Íslands létu vinna 

undir lok síðasta árs. Það er merkilegt að niðurstöðurnar 
hafi ekki verið kynntar strax og þær lágu fyrir, enda sýna 
þær jákvæðar fréttir varðandi traust til heilsugæslunnar 
(74% aðspurðra) og ánægju með þjónustuna (79% 
aðspurðra). Heilbrigðisráðherra hefur nú skellt í grein af 
minna tilefni.

En það var fleira bitastætt í könnuninni. Fréttir sem 
sannarlega eru ekki byr í segl þeirrar ríkisvæðingarstefnu 
sem núverandi ríkisstjórn rekur af fullum þunga. Sjálf-
stætt starfandi heilsugæslustöðvar komu nefnilega betur 
út en þær ríkisreknu. Um könnunina var því þagað þunnu 
hljóði þar til fjölmiðlar komust í málið. Um 55.000 ein-
staklingar á höfuðborgarsvæðinu hafa valið sér þjónustu 
þeirra fjögurra sjálfstætt starfandi heilsugæslustöðva 
sem þar eru starfandi. Þessi hópur er greinilega ánægður 
með val sitt og það mætti því ætla að stöðvarnar nytu vel-
vildar heilbrigðisyfirvalda. En það er ekki svo vel.

Við búum því miður við stjórnvöld sem hafa unnið 
þannig að málefnum okkar opinberu heilbrigðis-
þjónustu að allt snýst um rekstrarform einstakra aðila. 
Þar sem sjálfstætt starfandi aðilar eru óæskilegur hluti 
kerfisins. Þar sem þjónustan sjálf, nýliðun og meðferð 
fjármuna er sett skör neðar en slagurinn við þann hluta 
heilbrigðisstétta sem vill nýta þekkingu sína og krafta í 
að skapa fjölbreytni og bjóða upp á nýsköpun.

Undanfarin ár hafa allar heilsugæslustöðvar á höfuð-
borgarsvæðinu verið fjármagnaðar eftir sama kerfi. 
Það er að segja, í orði en ekki á borði. Staðreyndin er að 
þær sjálfstætt starfandi bera skarðan hlut frá borði því 
heilbrigðisyfirvöld hafa sýnt töluverða útsjónarsemi í 
því að veita fjármagn fram hjá kerfinu inn í ríkisreknu 
stöðvarnar. Svo rammt kveður að þessu að Samkeppnis-
eftirlitið beindi tilmælum til úrbóta til heilbrigðisráð-
herra haustið 2017 sem ekki hefur enn verið brugðist 
við þrátt fyrir pressu frá heilsugæslustöðvunum fjórum. 
Þeim er kannski nær að standa sig svona vel.

Ríkisvæðingarstefna ríkisstjórnar VG, Sjálfstæðis-
flokks og Framsóknar lætur ekki að sér hæða.

Úps, óheppileg niðurstaða

Hanna Katrín 
Friðriksson
þingmaður  
Viðreisnar

Hversu lengi er hægt að hafa áhrif 
á fólk með því að endurtaka 
sífellt sömu skilaboðin? Þessari 
spurningu veltu þau David Atten-
borough og Greta Thunberg fyrir 
sér í spjalli í lok síðasta árs. Þetta 

er stóra áskorunin í tengslum við loftslagsmálin. 
Eftir því sem fólk heyrir sama málf lutninginn 
endurtekinn aftur og aftur þeim mun minni verða 
áhrifin.

Mögulega eru einhverjar slíkar skýringar að 
baki niðurstöðum Umhverfiskönnunar Gallup 
2020 sem kynntar voru nýverið. Tveir af hverjum 
þremur telur að ástæða hækkunar á hitastigi 
jarðar sé mengun af mannavöldum en í desember 
2018 voru þrír af hverjum fjórum á þeirri skoðun. 
Þeim sem telja hlýnunina meira vera vegna nátt-
úrulegra breytinga fjölgar úr rúmum 14 prósent-
um í rúm 23 prósent. Þá fjölgar þeim mikið sem 
telja fréttaf lutning af alvarleika hlýnunar jarðar 
almennt ýktan.

Í könnun sem Zenter rannsóknir gerðu fyrir 
Fréttablaðið síðastliðið sumar töldu næstum níu 
af hverjum tíu að loftslagsbreytingar af manna-
völdum væru staðreynd. Einu hóparnir þar sem 
finna mátti efasemdir um það voru kjósendur 
Miðf lokksins og Flokks fólksins. Skilaboð vís-
indasamfélagsins hafa lengi verið skýr og allur 
vafi um orsakir hlýnunar jarðar ætti að vera löngu 
horfinn. Niðurstöður Umhverfiskönnunarinnar 
eru áminning um það að við megum ekki sofna á 
verðinum heldur halda baráttunni áfram.

Það er þó líka jákvæð teikn að finna í þessari 
viðamiklu könnun. Langf lestir f lokka sorp, hafa 
minnkað notkun plasts og einnota umbúða og 
dregið úr matarsóun. Þá fjölgar þeim sem segjast 
hafa dregið úr neyslu og fjölda f lugferða. Allt 
skiptir þetta máli en samt sem áður er helsta 
ástæða þess að fólk gerir ekki meira sú að því 
finnst það hafa lítil áhrif. Annað sem fólk nefnir er 
ónógur stuðningur frá stjórnvöldum. Þar að auki 
eru um 60 prósent óánægð með viðleitni stjórn-
valda til að draga úr gróðurhúsalofttegundum. 
Þótt ýmislegt hafi áunnist í baráttunni við lofts-
lagsbreytingar getum við öll gert betur og eigum 
að gera það; stjórnvöld, almenningur og fyrirtæki.

Um daginn var liðið eitt ár frá því að íslensk 
ungmenni hófu vikuleg loftslagsmótmæli að fyrir-
mynd Gretu Thunberg. Á ársafmælinu var engan 
bilbug á unga fólkinu að finna heldur ríkti þar 
baráttuhugur. David Attenborough sagði Gretu 
að það væri ekki hægt að búast við því að sömu 
skilaboðin aftur og aftur haldi áfram að hafa 
sömu áhrif. Þess vegna þurfi að finna nýjar leiðir 
til að segja sömu hlutina og áður. Skilaboðin þurfi 
bara að vera enn háværari. Þess væri óskandi að 
þau heyrist nógu hátt til að jafnvel efasemdarfólk 
um vísindi og loftslagsbreytingar á Íslandi leggi 
við hlustir.

Áskorunin

2 5 .  F E B R Ú A R  2 0 2 0   Þ R I Ð J U D A G U R8 S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

SKOÐUN



Það er átakanlegt að hlusta 
á sögur foreldra í Fossvogs-
skóla um veikindi barna 

sinna. Mörg börn eru alvarlega 
veik. Þrátt fyrir endurbætur á 
skólanum upp á um hálfan millj-
arð króna virðist ekki hafa verið 
komið í veg fyrir þá myglu sem 
fannst í skólanum fyrir um ári 
síðan. Foreldrar eru í ömurlegri 
stöðu, þeir verða að senda börn 
sín í skólann þó þau viti að þar 
geti þau veikst. Lög um grunn-
skóla eru skýr, þar segir skv. 5. 
g r. g r unnskólalaga: „Rek stur 
almennra grunnskóla er á ábyrgð 
og kostnað sveitarfélaga. Sveitar-
félög bera ábyrgð á heildarskipan 
skólahalds í grunnskólum sveitar-
félagsins, þróun einstakra skóla, 
húsnæði og búnaði grunnskóla, 
sérúrræðum grunnskóla, mati 
og eftirliti, öf lun og miðlun upp-
lýsinga og á framkvæmd grunn-
skólastarfs í sveitarfélaginu.“ Það 
er því skýrt að öll ábyrgð liggur hjá 
Reykjavíkurborg.

Foreldrar fá ekki svör
Foreldrar í Fossvogsskóla hafa 
síðan í haust verið að kalla eftir 
upplýsingum frá Reykjavíkurborg 
þegar börn þeirra hófu aftur nám í 
skólanum og byrjuðu að veikjast. 
Þau vilja vita hvernig var staðið að 
úttektum á skólahúsnæðinu þegar 
Reykjavíkurborg tók aftur við því 
eftir endurbætur. 

Var farið í sömu myglupróf og 
þegar myglan var mæld í skólanum 
fyrir ári síðan? Hvernig stendur á 
því að það er leki í nýju þaki? Var 
skoðað undir sökkla í heimilis-
fræðistofu? Þessum og fjölda ann-
arra spurninga hafa foreldrar ekki 
fengið svör við þrátt fyrir að hafa 
ítrekað óskað eftir því.

Líka kennarar sem veikjast
Það eru ekki bara börn sem eru að 
veikjast í skólanum heldur einnig 
kennarar. Þannig að þetta ástand 
hefur áhrif á alla enda um heilsu-
spillandi húsnæði að ræða. Maður 
spyr sig hvort Reykjavíkurborg 
sé að skapa sér skaðabótaskyldu 
gagnvart þeim börnum og kenn-
urum sem hafa verið látin vera í 
þessu heilsuspillandi rými. 

Á vefsíðu Reykjavíkurborgar 
segir um skóla- og frístundaráð: 
„Gætir þess að leikskólar, grunn-
skólar, frístunda- og félagsmið-
stöðvar og frístundaheimili á 
vegum borgarinnar búi við full-
nægjandi húsnæði og að annar 
aðbúnaður sé fyrir hendi.“ Kenn-
arar og börn búa ekki að fullnægj-
andi húsnæði í Fossvogsskóla, for-
eldrar hafa orðið að berjast fyrir 
því að húsnæðið sé rannsakað á 
viðunandi hátt. 

Hver er því réttur þeirra sem 
hafa verið að veikjast? Þegar upp 
komst um mygluna og færa varð 
alla nemendur úr skólanum með 
tilheyrandi raski fyrir börn, starfs-
fólk og foreldra, hafði það þau áhrif 
á námsárangur barna og árangur í 
samræmdum prófum fór fram úr 
öllum væntingum.

Fossvogsskóli – sagan endalausa
Mygla og heilsufarsleg áhrif
Sú vitneskja að mygla hefur alvar-
leg áhrif á heilsufar okkar er sem 
betur fer tekin alvarlega. 

Getur verið að hluti af þeim 
vanda sem er í skólakerfinu og 
lækkandi einkunnir ásamt fjölg-
andi greiningum geti verið út af því 
að húsnæðið sem börnin okkar eru 
í sé heilsuspillandi? Í það minnsta 
var árangur barna í Fossvogsskóla 
eftirtektarverður á samræmdu 
prófum þegar þau voru ekki lengur 

í gamla húsnæðinu þar sem fundist 
hafði mygla. 

Getur verið að mygla eigi stærri 
þátt í líðan barnanna okkar heldur 
en við gerum okkur grein fyrir? 
Það er skýr lagaleg skylda okkar 
að bregðast við þegar upp koma 
mál líkt og í Fossvogsskóla og það 
er óskiljanlegt að foreldrar þurfi 
að vera í marga mánuði að hrópa 
á hjálp. 

Ég tel ljóst að nú þegar þurfi að 
grípa til viðeigandi aðgerða.

Við bjóðum eitt allra flottasta parið.

Ný þvottavél og nýr þurrkari frá 
Siemens með nýjustu tækni. 

Nú fylgir fimm ára ábyrgð stórum heimilistækjum frá Siemens hjá 
Smith & Norland, að uppfylltum ákvæðum ábyrgðarskilmála. 
Þá er að finna á sminor.is/is/abyrgdarskilmalar.

Þurrkari, iQ 700
WT 4HXKO9DN

Tekur mest 9 kg. Orkuflokkur A++. Sjálfhreinsandi 
rakaþéttir. Kerfi meðal annars: Bómull, skyrtur, undirföt, 
handklæði, uppfrískun á drakt/jakkafötum, blandaður 
þvottur, útifatnaður, hraðkerfi 40 mín. og tímastillt kerfi. 
SmartFinish minnkar krumpur. Home Connect: Wi-Fi. 
IntelligentDry: Kerfið mælir með viðeigandi þurrkunarkerfi 
fyrir þvottinn (þvottavél og þurrkari verða að vera tengd 
HomeConnect).

Þvottavél, iQ 700
WM 6HXKO0DN

Tekur mest 10 kg. Orkuflokkur A+++. 1600 sn./mín. Home 
Connect-appið: Wi-Fi. i-Dos skömmtunarkerfi. Sjálfvirk 
kerfi, tromluhreinsun, skyrtur, útifatnaður, hraðkerfi power, 
hraðkerfi 15 mín., blandaður þvottur. Kerfi fyrir útifatnað. 
Stöðugleiki vélar mikill. Bylgjulaga tromla fer betur með 
þvottinn. LED-lýsing inni í tromlu. aquaStop-flæðivörn.

LEIÐRÉTTING

Í pistli Guðmundar 
Steingrímssonar í gær var fjallað 
um Capacent Gallup. Eftir 
breytingar í rekstri árið 2015, 
þegar Capacent og Gallup var 
skipt upp, heitir fyrirtækið bara 
Gallup. Guðmundur biður Gallup 
afsökunar á þessari yfirsjón.

Valgerður 
Sigurðardóttir
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins í 
Reykjavík

S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 9Þ R I Ð J U D A G U R   2 5 .  F E B R Ú A R  2 0 2 0



Það var góð um-
ræða á málþinginu 

og vel mætt á föstudeginum. 
Þar var farið á dýptina. Þar 
var umræða um fjármálin 
sem var mjög góð. 
Klara Bjartmars

Krónan
mælir með!

Afgreiðslutímar á www.kronan.is
Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Ódýrt
1498 

kr.
kg

Goða saltminna saltkjöt blandað

2559 

kr.
kg

Krónu saltir framhryggjabitar

Saltkjöt
og baunir ...

599 

kr.
kg

Krónu ódýrt saltkjöt

FÓTBOLTI Ársþingi KSÍ lauk í Ólafs-
vík um helgina þar sem helstu tíð-
indi voru að kynnt var ákvörðun 
stjórnar sambandsins að gera kröfu 
um að hlutfall kvenna verði a.m.k. 
30 prósent í stjórnum og nefndum 
KSÍ innan tveggja ára og dómaratil-
lögu Skagamanna, um að KSÍ leggi 
fram og raði dómurum á alla leiki í 
2. f lokki, var vísað til stjórnar KSÍ. 
Tillaga Skagamanna um fjölgun liða 
var sett í starfshóp sem á að skila 
skýrslu í september. Þá var málþing 
á föstudag þar sem farið var djúpt 
ofan í saumana á nokkrum atriðum, 
meðal annars ársreikningi KSÍ.

„Til þess að styðja við starf vinnu-
hóps, um heildarendurskoðun 
kvennaknattspyrnu, f lýta fyrir 
mikilvægri þróun í jafnréttismálum 
og vera til fyrirmyndar þarf KSÍ að 
taka skýr og táknræn skref til að 
jafna hlut kynjanna í knattspyrn-
unni á Íslandi,“ segir í fundargerð 
KSÍ fyrir febrúarmánuð þar sem 
samþykkt var að fjölga konum í 
stjórnum og nefndum um þriðjung.

Klara Bjartmarz, framkvæmda-
stjóri KSÍ, segir að fjölgað hafi verið 
í konum í stjórnum og nefndum á 
ársþinginu. „Auðvitað gæti orðið 

einhvern tímann erfitt að fjölga 
konum vegna skilyrða en það er 
verk að vinna.

Núna var annar þingforsetinn 
kona sem ég held að hafi aldrei 

gerst. Ég hef ekki farið í sagnfræði-
lega rannsókn á því en ég held að 
Kristrún Heimisdóttir hafi verið 
fyrst. Það fór vel á því enda er hún 
brautryðjandi á mörgum sviðum. 
Formaður kjörbréfanefndar var 
kona á þinginu, við skiptum um 
í kjörnefnd og kjaranefnd, þar 
komu inn konur. Við fjölguðum líka 
konum í dómstólum.“

Klara hefur verið starfandi við 
knattspyrnuhreyf inguna lengi 
og farið á mörg þing. Hún segir að 
gestrisni heimamanna í Ólafsvík, 
þar sem þingið var haldið, hafi verið 
með allra besta móti. 

„Það ber fyrst að nefna. Ég fór á 
mitt fyrsta þing árið 1993 og ég man 
ekki eftir svona móttökum. Það var 
góð mæting og þingið gekk vel að 
öllu leyti.

Það var góð umræða á málþing-
inu og vel mætt á föstudeginum. Þar 
var farið á dýptina. Þar var umræða 
um fjármálin sem var mjög góð. Það 
fyrirkomulag hefur verið að reynast 
vel þó það komist ekki allir.“

Samkvæmt fjárhagsáætlun fyrir 
árið kostaði þingið um átta og hálfa 
milljón en síðasta ársþing kostaði 
um tíu milljónir. 
benediktboas@frettabladid.is

Mjög lítið um drama á ársþingi KSÍ 

Guðni Bergsson, formaður KSÍ, og Klara Bjartmarz, framkvæmdastjóri KSÍ, ásamt undirbúningsnefnd Víkings Ólafsvík, þeim Sigrúnu Ólafsdóttur, Ólafi 
Hlyni Steingrímssyni og Hilmari Haukssyni. Klara segir að gestrisni heimamanna hafi verið svo mögnuð að eftir hafi verið tekið.  MYND/KSÍ

Ársþing KSÍ var haldið 
um helgina þar sem 
samþykkt var að hlut-
fall kvenna verði 30 
prósent í stjórnum og 
nefndum innan tveggja 
ára. Málþing fór fram á 
föstudag þar sem farið 
var djúpt í umræðu um 
hlutina, meðal annars 
um ársreikning sam-
bandsins sem sýndi  
50 milljón króna tap. 

Viðurkenningar KSÍ

n  Fótbolti.net hlaut Fjölmiðla-
viðurkenningu KSÍ

n  Ungmennafélag Langnesinga 
hlaut Grasrótarverðlaun KSÍ

n  FH hlaut Dómaraverðlaun KSÍ
n  Völsungur hlaut Jafnréttis-

verðlaun KSÍ
n  Karlalið KR og kvennalið 

Stjörnunnar fengu Háttvísi-
verðlaun KSÍ

n  Þá var Lúðvík S. Georgssyni 
færður Heiðurskross KSÍ.  
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Erna Héðinsdóttir stendur fyrir áheitasundinu um helgina, en allir sem að því koma þekkjast og tengjast í gegnum sjósund.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Boðsund gegn 
krabbamönnum
Sjósundkonan Erna Héðinsdóttir efnir til sólarhrings boðsunds á föstudag og 
laugardag til styrktar Heimi Hilmarssyni og börnum hans. Heimir, sem er ein-
stæður fimm barna faðir, greindist nýlega með fjórða stigs krabbamein.  ➛2



Þremur vikum fyrir síðustu 
jól lagði Heimir Hilmars-
son af stað með fimm ára 

dóttur sína í leikskólann. Úti var 
hálka svo Heimi skrikaði fótur 
og lá bjargarlaus á bílastæðinu 
þar til dóttir hans skrúfaði niður 
bílrúðuna og spurði hvers vegna 
pabbi sinn vildi ekki keyra hana í 
leikskólann. Þá staulaðist Heimir 
inn í bíl og keyrði dóttur sína að 
leikskólanum þar sem hann gat 
kallað í eina mömmuna sem var 
að koma með sitt barn og bað hana 
fyrir dóttur sína í leiðinni.

Í kjölfarið varð Heimir sér úti 
um hækjur og gekk við þær í þrjár 
vikur, sem gekk ekki þrautalaust 
fyrir sig. Þegar elsta dóttir Heimis 
kom heim frá Danmörku til að 
vera hjá honum yfir jólin sá hún 
fljótt að pabbi sinn var læknisþurfi 
og fór með hann á bráðamóttöku 
Landspítalans í Fossvogi þar sem 
þau óskuðu eftir að tekin yrði 
mynd af fæti hans. Á myndinni 
sáust meinvörp efst í lærbeininu og 
mjaðmarlið og fjögur brot í liðum. 
Efsti hluti lærleggsins var því eins 
og egg með brotinni eggjaskurn 
sem ekki mátti við neinu. Næst var 
tekin lungnamynd sem sýndi æxli 
í vinstra lunga sem reyndist vera 
upptök að krabbameini sem hafði 
dreift sér í rif bein, herðablað og 
viðbein.

Þetta var 20. desember. Fjórum 
dögum fyrir jól. Heimir er ein-
stæður fimm barna faðir og eru 
yngstu börn hans fimm og sjö 
ára. Krabbameinið reyndist ekki 
skurðtækt en á aðfangadag jóla 
ákváðu læknar að fjarlægja mein-
varpið í mjöðm Heimis og setja 
þar gervilið svo hann gæti gengið. 
Við tók ellefu daga spítalalega en 
Heimir fékk leyfi til að fara heim 
til fjölskyldunnar á aðfangadags-
kvöld og fór svo í aðgerð á jóladag 
þar sem meinvarpinu var smúlað 
út og nýjum mjaðmarlið var komið 
fyrir. Á gamlársdag fór hann svo 
heim með nýja mjöðm, tilbúinn 
að hefja slaginn við „krabbamenn-
ina“, eins og litla fimm ára dóttir 
hans kallar krabbameinið. Börnin 
óska sér einskis meir en að lækna 
pabba sinn, eins og fjölskyldan 
öll sem er í áfalli yfir veikindum 
Heimis sem hefur alltaf verið 
hreystin uppmáluð, reyklaus og 
frískur, og ekki drukkið áfengi í 
31 ár.

Heimir hljóp sína fyrstu 10 kíló-
metra í Reykjavíkurmaraþoninu í 
ágúst í fyrra og hljóp þá með merki 
Krabbameinsfélagsins þar sem á 
stóð: „Ég hleyp af því ég get það!“ 
Þá vissi Heimir ekki að hann væri 
með fjórða stigs lungnakrabba-
mein. Hann var að vísu slæmur í 

mjöðm og búinn að fara nokkrum 
sinnum til læknis vegna verkja 
en engar myndir voru teknar og 
hann aðeins greindur með tognun 
í mjöðm og með stoðkerfisverki. 
Hann ákvað því að hrista þetta af 
sér og hlaupa samt. Fimm dögum 
seinna hljóp hann aftur 10 kíló-
metra í Fossvogshlaupinu og dró 
þá systur sína með sér, en áður 
hafði hann einungis hlaupið fimm 
kílómetra vegalengd, líka í ágúst.

Margt smátt gerir eitt stórt
Ofangreind frásögn byggir á 
nýlegri Facebook-færslu Helenu 
Rósar Heimisdóttur þar sem hún 
rakti sögu föður síns sem greindist 
með fjórða stigs krabbamein í 
lungum skömmu fyrir jól. Hann 
hafði þá fundið til í mjöðm síðan 
um sumarið og hélt að hann hefði 
kannski tognað en verkurinn 
hvarf ekki og var hann farinn að 
ganga örlítið haltur.

„Þegar ég las sögu Helenar 
lagði ég nokkra þúsundkalla inn 
á reikninginn þeirra því margt 
smátt gerir eitt stórt. Saga Heimis 
sat í mér og vitneskjan um að hann 

Heimir er umvafinn ást fjölskyldunnar sem er náin og stendur þétt saman.

Heimir á glaðri og góðri  stundu með fjölskyldu sinni á útskriftardegi Helenu Rósar, elstu dóttur sinnar. Frá vinstri: Benjamín Heimisson (18 ára), Árelía 
Gunnarsdóttir (systir barna Heimis, 11 ára ), Þorbjörg Kristín Þorgrímsdóttir (barnsmóðir Heimis), Helena Rós Heimisdóttir (26 ára), Patrick Arnar Heimis-
son (7 ára), Heimir Hilmarsson, Emelía Heimisdóttir (23 ára), Elisabeth Mist Heimisdóttir (5 ára) og Gunnar Ragnarsson (bróðir barna Heimis, 13 ára).

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

væri fimm barna faðir að takast 
á við eitt erfiðasta verkefni sem 
hægt er að leggja á fjölskyldur í 
þessu lífi,“ segir sjósundskonan 
Erna Héðinsdóttir.

Hún þekkir ekki Heimi í raun 
en Magnea, systir Heimis, er ein af 
hennar bestu sjósundsfélögum og 
þekkt fyrir óstöðvandi lífsgleði og 
kraft.

„Þetta sama kvöld sendi ég 
Magneu línu til að sýna hluttekn-
ingu og sagðist vona að Heimir 
hefði sama viðhorf til lífsins og 
hún. Orð Magneu voru að Heimir 
væri kletturinn hennar og fyrir-
mynd, og að hans helsta ástríða 
væri að skapa góðar minningar 
fyrir börnin sín,“ segir Erna.

Hugsunin um Heimi og börnin 
hans á erfiðum tímum vék aldrei 
frá Ernu.

„Mig langaði að geta gert eitt-
hvað miklu meira fyrir þau. Sú 
löngun gerjaðist með mér og 
ég nefndi það við sameiginlega 
vini. Ég gekk með þá hugmynd í 
maganum að synda boðsund sam-
fleytt í sólarhring og fá með mér 
fleira fólk úr sjósundinu en til þess 
þurftum við sundlaug,“ segir Erna 
sem föstudaginn 15. febrúar tók 
af skarið til að gera viðburðinn að 
veruleika.

„Þá var þörfin orðin svo sterk 
að ég hafði samband við einn sjó-
sundsfélaga okkar sem þekkir vel 
til í sundlaugum Hafnarfjarðar og 
spurði hvort hann gæti athugað 
með sundlaug eða aðstöðu fyrir 

áheitasund. Ég heyrði einnig í 
Magneu þetta sama kvöld og bað 
hana um að tala við fjölskylduna; 
hvort þau væru til í þetta.“

Viðbrögðin voru á einn veg og 
allir vildu leggja hönd á plóg.

„Á mánudeginum kom í ljós að 
við gætum fengið Sundhöll Hafn-
arfjarðar, fallega, gamla sundhöll 
með fögru útsýni út á sæinn. Ég 
bjó til Excel-skjal þar sem ég setti 
niður 48 hálftíma sundtíma, sendi 
það á sjósundshópinn minn og 
spurði hvort þau vildu vera með. 
Innan sólarhrings var búið að fylla 
alla tímana og komust færri að en 
vildu. Þarna fór boltinn virkilega 
að rúlla og okkur langaði að gera 
aðeins meira úr þessu með öllu því 
magnaða fólki sem var til í þetta og 
vildi leggja góðu málefni lið,“ segir 
Erna, full þakklætis.

Áheitasundið fyrir Heimi og 
fjölskyldu hefst klukkan 18 næst-
komandi föstudag, 28. febrúar, og 
stendur yfir sleitulaust til klukkan 
18 á laugardagskvöld. Þá munu 
minnst sextán einstaklingar 
skiptast á að synda til stuðnings 
Heimi og börnum hans í sólarhring.

„Við ætlum líka að blása til 
hátíðarinnar „Fögnum lífinu“ 
klukkan 15 til 18 á laugardeginum, 
eða síðustu þrjár klukkustund-
irnar af sundinu. Þá bjóðum við 
til sölu kaffi, gómsætar vöfflur og 
fleira góðgæti, verðum með bauk 

fyrir frjáls framlög, skemmtiatriði, 
töframanninn John Thomas og 
listamenn frá Akró Ísland, tónlist 
og fjör,“ segir Erna og vonast til 
að sjá sem flesta koma í Sundhöll 
Hafnarfjarðar á meðan á áheita-
sundinu stendur.

„Það eru allir hjartanlega vel-
komnir og vonandi koma sem flest-
ir til að skemmta sér með okkur, 
fagna lífinu og horfa á síðustu 
kílómetrana af sundinu. Samhliða 
áheitasundinu verður Kraftur – 
stuðningsfélag fyrir ungt fólk sem 
greinst hefur með krabbamein og 
aðstandendur – einnig í Sundhöll-
inni og fólki gefst kostur á að perla 
armbönd til styrktar Krafti, á milli 
14 til 18,“ upplýsir Erna.

Heimir gengst nú undir lyfja-
meðferð við krabbameininu og 
hafa börnin hans jákvæðni, von 
og hugrekki að leiðarljósi og biðja 
Guð um styrk og hjálp í erfiðu 
verkefni.

Stofnaður hefur verið styrktar-
sjóður til að hjálpa Heimi í gegnum 
komandi tíma og er þeim sem vilja 
styrkja Heimi og börnin hans bent 
á: 
Kt. 170766-5559 
Rkn nr. 0545-14-002499

Nánari upplýsingar um sundvið-
burðinn má finna á Facebook, 
undir Safnað fyrir Heimi og börn.

Mig langaði að geta 
gert eitthvað 

miklu meira fyrir þau. 
Saga Heimis sat í mér og 
vitneskjan um að hann 
væri fimm barna ein-
stæður faðir að takast á 
við eitt erfiðasta verk-
efni sem hægt er að 
leggja á fjölskyldur í 
þessu lífi.
Erna Héðinsdóttir
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Víða erlendis tíðkast að borga 
fyrir förgun ökutækja og 
það geta verið töluverðar 

upphæðir. Eru fjárhæðirnar oft 
háðar því að viðkomandi kaupi 
nýtt ökutæki sem mengar minna. 
Hérlendis fær eigandi bíls sem er 
fargað aðeins 20.000 krónur en 
hefur þá greitt 1.800 krónur á ári í 
úrvinnslugjald.

Í Rúmeníu, sem eitt sinn var 
mjög fátækt land, hefur í tvo ára-
tugi verið hægt að fá styrk til að 
kaupa nýtt ökutæki ef gamla öku-
tækið fer í hakkavélina. Þar geta 
eigendur ökutækja fengið 100.000 
króna styrk til kaupa á nýju öku-
tæki og nú nýverið 87.000 krónur 
í viðbót ef nýja ökutækið er raf-
drifið. Auk þess geta nú eigendur 
mótorhjóla fengið sama styrk, en 
það voru rúmensku mótorhjóla-
samtökin MotoADN sem fengu 
það í gegn með undirskrifta-
söfnun. Loks eru rúmensk yfirvöld 
að skoða að bjóða samskonar kerfi 
við förgun gamalla raftækja. Sam-
hliða þessu ætla rúmensk stjórn-
völd að setja 53 milljónir evra, eða 
7,33 milljarða íslenskra króna í 
að byggja upp net hleðslustöðva 
um allt landið. Þessar tvöföldu 
aðgerðir eru taldar vænlegar til 

að flýta mjög fyrir orkuskiptum í 
þessu landi.

Fleiri lönd í Evrópu hafa tekið 
upp slíkt kerfi eins og Austurríki, 
Frakkland, Þýskaland, Ítalía og 
Írland. Í Austurríki og Írlandi er 
styrkurinn 207.000 krónur fyrir 
bíl eldri en 13 ára, eða 10 ára á 
Írlandi. Þýskaland borgar allt að 
350.000 krónur ef bíllinn er eldri 
en níu ára og á Ítalíu er hægt að fá 
207.000 króna styrk fyrir nýjum 
mengunarlitlum bíl, sem getur 
hækkað um helming ef bíllinn 
gengur fyrir vistvænum orku-
gjöfum. Ekkert slíkt kerfi er í gangi 
á Íslandi en þau eru hugsuð til 
að flýta fyrir endurnýjun bíla-
flotans og auðvelda löndunum 
að ná markmiðum sínum um 
minnkandi kolefnislosun. Að vísu 
fá rafmagnsbílar og vetnisbílar 
niðurfellingu á virðisaukaskatti.

Með elstu bílaflotum Evrópu
Hérlendis hefur förgun fólksbíla 
aukist með ári hverju og því er ljóst 
að mikil endurnýjunarþörf er fyrir 
hendi. Heildarfjöldi fargaðra fóks-
bíla árið 2019 var 10.789 en það 
er ekki langt frá því sem bílasala 
ársins var. Samkvæmt Maríu Jónu 
Magnúsdóttur, framkvæmda-
stjóra Bílgreinasambandsins, var 
að meðaltali 899 fólksbílum fargað 
á mánuði í fyrra og er þetta þriðja 
metárið í röð.

„Á sama tíma erum við að sjá að 
meðalaldur fargaðra fólksbíla er 
yfir 17 ára síðastliðin fjögur ár og 
frá árinu 2003 hefur þessi meðal-
aldur verið að hækka verulega,“ 
segir María Jóna.

Förgun bíla leiðir af sér hrað-
ari endurnýjun bílaflotans og er 
mikilvæg til að halda bílaflotanum 
ungum. Samkvæmt Maríu Jónu er 
fólksbílafloti Íslendinga tæplega 
270 þúsund bílar og er meðal elstu 
bílaflota í Evrópu.

„Meðalaldur bíla, eins og Sam-
göngustofa mælir aldur bílaflot-
ans, var 12,4 ár í lok árs 2018. Árið 

2010 var meðalaldur skráðra bíla 
10,9 ár og því er bílafloti Íslendinga 
töluvert eldri og því mikilvægt 
að aðhafast,“ segir María og bætir 
við að mikilvægt sé að stjórnvöld 
styðji og hvetji til förgunar á eldri 
bílum með þeim hætti sem gert er 
erlendis.

Bílgreinasambandið hefur 
komið með þá tillögu að gjald sem 
greitt er fyrir hvern fargaðan bíl 
verði hækkað en á sama tíma sé 
möguleiki fyrir hendi að hengja 
endurgreiðsluna á inneign á kaup 
á nýrri bifreið.

„Til að stjórnvöld nái mark-
miðum sínum í aðgerðaráætlun í 

loftslagsmálum, þar sem stefnt er 
að því að hækka hlutfall raf bíla 
og annarra vistvænna ökutækja 
þannig að þeir verði að minnsta 
kosti um 100.000 árið 2030, 
ásamt því að minnka losun frá 
vegasamgöngum um 35 prósent, 
þarf endurnýjunarhlutfallið að 
hækka verulega og meðalaldur 
skráðra bíla að lækka,“ segir María 
Jóna. Árið 2000 var CO2 losun 
nýskráðra fólksbíla um 210g/
km og er markmið Evrópusam-
bandsins í dag að ná losun niður 
í 95g/km, en nýskráðir bílar árið 
2019 voru með skráðan meðaltals 
útblástur 117,06 g/km.

Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Jóhanna Helga Viðarsdóttir Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654 

Til að 
stjórn

völd nái 
markmiðum 
sínum í 
aðgerðar
áætlun í loftslagsmálum 
þarf endurnýjunarhlut
fallið að hækka verulega 
og meðalaldur skráðra 
bíla að lækka.
María Jóna Magnúsdóttir

Frá förgun bíls á Íslandi. Að jafnaði er um 80 prósent af ökutækjum endurvinnanlegt en meðalaldur fargaðra fólksbíla á Íslandi hefur verið yfir 17 ár síðastliðin fjögur ár. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Ísland hvetur ekki til 
förgunar ökutækja
Töluverðar upphæðir eru borgaðar fyrir förgun ökutækja 
erlendis ef keypt er vistvænt ökutæki. Slíkt kerfi flýtir 
fyrir endurnýjun bílaflota og dregur úr kolefnislosun.

✿  FÖRGUN ÖKUTÆKJA Á ÁRUNUM 2003 TIL 2019
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Njáll  
Gunnlaugsson
njall@frettabladid.is

 2 KYNNINGARBLAÐ  2 5 .  F E B R ÚA R  2 0 2 0  Þ R I ÐJ U DAG U RNOTAÐIR BÍLAR



Smartbílar gera 
viðskiptavinum 
kleift að festa 
kaup á vönduð-
um rafmagns- 
og tengiltvinn-
bílum á lægra 
verði en gengur 
og gerist.

 Þetta eru meðal 
annara tegunda: 

Volvo, BMW, Nissan, 
Audi, Mitsubishi, Ford, 
Volkswagen, Jaguar, Kia, 
Mercedes, Toyota og 
Hyundai.

Smartbílar bjóða viðskiptavinum upp á alhliða þjónustu við bílakaup þar sem áhersla er lögð á sanngjarnt verð. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Hægt er að skoða úrval bíla á heimasíðu Smartbíla: smartbilar.is

Það er alltaf nóg að gera á skrifstofunni hjá Alla og félögum. 

Alli Clausen, innkaupastjóri 
Smartbíla, segir samstarf 
Smartbíla við stóra aðila 

erlendis gera þeim kleift að bjóða 
viðskiptavinum sínum bíla á bestu 
hugsanlegu kjörum. „Við erum 
að kaupa notaða bíla fyrir okkar 
kúnna af Manheim, stærsta bíla-
uppboð í heimi, sem er í raun bara 
fyrir bílasölur og þannig erum við 
kaupa bílana á mun lægra verði en 
þeir myndu fást á erlendum bíla-
sölum,“ útskýrir hann.

„Við erum líka með nýja bíla 
í gegnum verksmiðjupantanir 
ásamt rétt notuðum sýningarbíl-
um frá heildsölum og bílaumboð-
um í Evrópu.“ Bílaframleiðend-
urnir eru ekki af verri endanum. 
„Þetta eru meðal annarra tegunda: 
Volvo, BMW, Nissan, Audi, Mitsub-
ishi, Ford, Volkswagen, Jaguar, Kia, 
Mercedes, Toyota og Hyundai, svo 
eitthvað sé nefnt.“

Bjóða aukna hagkvæmni í 
kaupum og rekstri bíla 
„Við sérhæfum okkur eingöngu 
í rafmagns- og tengiltvinnbílum 
bæði frá Bandaríkjunum og Evr-
ópu og líka frá Skandinavíu. Þetta 
er einfaldlega framtíðin og þessir 
bílar eru miklu hagstæðari fyrir 
fólk til að eiga, bæði þegar það 
er horft á kostnað bílsins, mán-
aðar- og árlega, og síðan heildar-
kostnaðinn yfir þann tíma sem 
þú átt bílinn, hvað bifreiðagjöld 
snertir og annað. Svo er auðvitað 
verulegur bensínsparnaður sem 
fylgir bílum af þessu tagi.“

„Við sjáum um allt fyrir fólk, 
hvort sem það er að finna rétta 
bílinn á besta verðinu, kaupa besta 
bílinn sem hægt er að fá á uppboði 
eða panta bíl sem við erum búin að 
semja um við heildsala.“

Verðmunurinn getur verið 
sláandi. „Viðskiptavinir okkar eru 
oft að spara umtalsverða fjármuni 
en verðið sem við bjóðum upp á 
er að meðaltali 1½ milljón króna 
lægra en bíll myndi seljast á hér-
lendis, bæði nýr og notaður.“

Betri kjör en gengur og gerist
Þetta fyrirkomulag geri það að 
verkum að viðskiptavinir geti jafn-
vel í einhverjum tilfellum selt bíl-
inn aftur fyrir sama verð og hann 
var keyptur á. „Fólk er kannski 
að kaupa bíla frá okkur, sem það 
notar í 1-2 ár og selja þá fyrir sama 
verð og þau keyptu hann á. Þann-
ig að þetta er að mörgu leyti góð 
fjárfesting eða allavega betri fjár-
festing en er almennt í bílum.“

Ástæðurnar eru margs konar. 
„Þá auðvitað er endanlegt verð 
á bílnum mun lægra vegna þess 
að fólk borgar fyrir verð bílsins 
erlendis ásamt flutningskostnaði 
en flutningurinn hjá okkur er 
mun lægri en ef einstaklingur 
myndi flytja inn bíl til landsins. 
Við höfum flutt inn mörg þúsund 
bíla sem gerir okkur kleift að halda 
flutningskostnaði í algjöru lág-
marki,“ skýrir Alli frá.

„Það þarf svo að borga vöru-
gjald og virðisaukaskatt. Það er til 
dæmis vaskur af tengiltvinnbílum 
yfir ákveðinni upphæð og þá er 
það auðvitað lægra og sama gildir 
með rafmagnsbílana, ef þeir fara 

Rétti bílinn á besta verðinu

Hvað segja viðskiptavinir Smartbíla?

Þetta er það sem að viðskiptavin-
ir okkar hafa að segja um okkur:

n  Hjálmar: Þessir snillingar fluttu 
inn bíl fyrir mig frá USA og það 
stóðst allt, mæli með þeim, 
ekki spurning.

n  Sindri: Strákarnir hjá Smart-
bílum fundu og fluttu inn fyrir 
mig topp eintak af Volvo XC90, 
get hiklaust mælt með þeim.

n  Sævar: Keypti bíl af þeim, allt 
stóðst 100%. Bíllinn frábær og 
við fengum góð svör við öllu 
meðan bíllinn var leiðinni 
Takk fyrir mig Alli.

n  Ragnheiður: Við vorum að fá 
afhentan bíl í gegnum Smart-
bíla í gær. Ferlið tók 8 vikur og 
allt gekk upp. Fengum mjög 
flottan bíl á frábæru verði, takk 
fyrir okkur.

n  Steinn: Ég pantaði Volvo xc90 
fyrir nokkrum vikum og fékk 
hann afhentan fyrir helgi. Allt 
ferlið var til fyrirmyndar, vænt-
ingastjórn góð og allt stóðst 
sem sagt var! Ég fékk reglulega 
upplýsingar um stöðu mála 
með tölvupósti eða símtali. 
Ég mæli hiklaust með þeim 
og mun aftur nota þjónustu 
þeirra. Takk fyrir mig!

n  Anton: Frábær þjónusta og 
flott verð hjá þeim hjá Smart-

bílum, við erum í skýjunum 
með nýja bílinn, Volvo v60 d6 
plug in hybrid.

n  Sigga: Ég er nýbúin að kaupa 
mér Nissan Leaf af Smartbílum. 
Frábær þjónusta hjá Smart-
bílum, og allt stóðst. Mæli 
algjörlega með þeim.

n  Albert: Við hjónin leituðum 
til Smartbíla í maí sl. vegna 
góðra meðmæla vina um fyrir-
tækið þegar kemur að bílainn-
flutningi. Við sjáum ekki eftir 
þeim viðskiptum. Við erum 
í dag ánægðir eigendur að 
einum með öllu, Volvo XC90 
T8 In scription sem Smartbílar 
fluttu inn fyrir stuttu. Alli tók 
vel á móti okkur og gaf frábæra 
þjónustu. Allt stóðst eins og 
um var samið. Við mælum hik-
laust með Smartbílum. 
Ps! Bíllinn er geggjaður.

n  Fannar: Góð samskipti og upp-
lýsingar hjá þeim fellum.

n  Jóhann: Mæli hiklaust með 
þessum drengjum! Ekkert 
vesen og allt upp á 10!

n  Hjalti: Mjög ánægður með 
Smartbíla, frábært verð og góð 
afgreiðsla og samskipti.

n  Sveinn: Flott þjónusta og allt 
staðist 100%.

n  Hermann: Frábær þjónusta hjá 
strákunum.

Smartbílar bjóða 
viðskiptavinum 
upp á vandaða 
raf- og tengil-
tvinnbíla, bæði 
notaða og nýja, á 
sanngjörnu verði.

yfir ákveðna upphæð þá lækkar 
kostnaðurinn við innflutning 
bílsins. Síðan tökum við bara fast 
gjald fyrir okkar þjónustu.“

Áratugareynsla og fag-
mennska hjá Smartbílum
Eitt af því sem Smartbílar státa 
af er víðtæk reynsla starfsfólks. 
„Það er mikil reynsla hér meðal 
starfsfólks, sem hefur bæði starfað 
erlendis og hér heima. Sjálfur 
byrjaði ég að vinna á erlendum 
bílasölum árið 1993 og er búinn að 
vera í bílainnflutningi síðan 2015.“

Markmið Smartbíla er skýrt. 
„Við hjá Smartbílum leggjum 
okkur fram við að bjóða við-
skiptavinum okkar alltaf góða og 
trausta þjónustu sem miðlar að 

heilbrigðri samkeppni hérlendis. 
Við búum í landi þar sem verð hafa 
ekki oft verið sanngjörn og við 
erum ákveðnir í að stuðla að betri 
kjörum fyrir okkar landsmenn.“

Smartbílar eru á Bíldshöfða 20.      
S. 5460088. Nánar á:smartbilar.is

KYNNINGARBLAÐ  3 Þ R I ÐJ U DAG U R   2 5 .  F E B R ÚA R  2 0 2 0 NOTAÐIR BÍLAR



Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 
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Volkswagen Transporter T1 blómabíll til sýnis í Brussel í janúar. MYNDIR/GETTY

Bíllinn var mjög 
vinsæll meðal 
ungs fólks á 
hippatímanum 
því hann var 
rúmgóður 
og þægilegt 
að ferðast á 
honum.

Volkswagen Transporter 
sendibílar eiga sér langa 
sögu. Fyrsta týpan var 

frumsýnd árið 1950 og gekk þá 
undir nafninu Týpa 2 (e. Type 
2). Volkswagen bjallan var fyrsti 
bílinn frá Volkswagen bílafram
leiðandanum og þar af leiðandi 
Týpa 1. Þessir sendibílar hafa 
gengið undir ýmsum viðurnefnum 
en hér á Íslandi eru þeir oft kall
aðir rúgbrauð. Þar sem bílarnir 
urðu mjög vinsælir á hippatíma
bilinu á 7. áratug síðustu aldar eru 
þeir einnig oft kallaðir hippabílar. 
Bílarnir voru rúmgóðir og gátu 
flutt marga farþega í einu milli 
staða. Bílarnir voru sérstaklega 
vinsælir meðal ungs fólks því þeir 
voru þægilegir fyrir hópferðir og 

hægt var að búa í þeim. Það var því 
sérlega hentugt að nota bílana á 
langferðum eins og til dæmis til að 
fara á tónlistarhátíðir.

Rúgbrauðin voru í mikilli mót
sögn við hina stóru lágu fólksbíla 
sem voru normið á þessum tíma 
og fengu þau því á sig ímynd upp
reisnarseggsins. Þau voru gjarnan 
máluð í björtum litum og skreytt 
friðarmerkjum og blómamyndum. 
Tónlistarmenn eins og Bob Dylan 
og hljómsveitin Beach Boys 
hjálpuðu til við að gera hippabíl
inn að goðsögn með því að skreyta 
plötuumslög með myndum af 
honum. Margir aðdáendur hljóm
sveitarinnar the Grateful Dead 
notuðu bílinn líka þegar þeir eltu 
sveitina á tónleikaferð sinni. Aftur 
á móti var það tónlistarhátíðin 
Woodstock sumarið 1969, þar sem 
fjöldi skærlitaðra sendibíla fylltu 
hátíðarsvæðið, sem kom Volks
wagen á kortið sem hippabíl.

Sívinsæli 
hippabílinn
Volkswagen Transporter t1 var til 
sýnis á evrópsku bílasýningunni í 
Brussel í janúar í fullum blómaskrúða 
en bíllinn er þekktur sem hippabíllinn.

410 4000landsbankinn.isLandsbankinn

Lægra lántökugjald við 
kaup á vistvænum bílum
Viðskiptavinir Landsbankans greiða ekkert lántökugjald 
við fjármögnun rafbíla og fá 50% afslátt af lántökugjaldi 
við fjármögnun bíla sem skil greindir eru sem vistvænir.



Ármann  
Sigmarsson 
sölustjóri 
segir umhverfi 
notaðra bíla á 
Íslandi síbreyti-
legt. FRÉTTABLAÐ-
IÐ/SIGTRYGGUR ARI

Guðni Eðvarðsson, Sigurvin Dúi Bjarkason, Ottó Geir Haraldsson og Haraldur Ingi Ingimundarson söluráðgjafar. 

Síðustu ár hefur Hekla lagt 
mikla áherslu á umhverfis-
vænar bifreiðar í öllum notk-

unarflokkum og hefur það orðið 
til þess að fjölbreytni vöruúrvals 
hjá Heklu notuðum bílum er mikið 
og einstakt.

Ármann Sigmarsson sölustjóri 
segir umhverfi notaðra bíla á 
Íslandi síbreytilegt. Fjölbreytileiki 
í orkugjöfum hefur sjaldan verið 
meiri og allir ættu að geta fundið 
bifreið sem hentar þeirra þörfum. 
„Við hjá Heklu höfum lagt áherslu 
á að bjóða gott úrval vistvænna 
bifreiða en með vistvænum bif-
reiðum á ég við bíla sem knúnir 
eru rafmagni að hluta eða öllu 
leyti sem og metanknúnar bif-
reiðar. Það gleymist oft í umræðu 
um orkuskipti, græna orku og vist-
vænar samgöngur að hefðbundnar 
bensín- og dísilbifreiðar hafa líka 
þróast heilmikið síðustu ár og 
teljast mun umhverfisvænni en 
fyrr á árum. Þetta eru kostir sem 
margir kjósa frekar enda eru þarfir 
viðskiptavina mjög misjafnar.“

Á Kletthálsi 13 er aðstaða fyrir 
fjölda bifreiða. Þar má einnig finna 
standsetningu fyrir þrif og smávið-
gerðir ásamt fjölda hleðslustöðva 
fyrir sölubifreiðar. „Við erum með 
góðan hóp fólks í vinnu, sumt með 
yfir tuttugu ára reynslu og flest 
hafa lokið prófi til löggildingar 
bifreiðasala. Söluráðgjafar okkar 
kappkosta að finna lausn fyrir 
alla okkar viðskiptavini, bæði 
hvað varðar bifreiðakaup og fjár-
mögnun,“ segir Ármann.

„Á heimasíðu okkar má finna 
söluskrá ásamt ítarlegum upplýs-

ingum, lýsingum og ljósmyndum 
sem við leggjum mikið upp úr að 
birti rétta mynd af sölubifreiðum. 
Aðeins hluti sölubifreiða er hjá 
okkur á Kletthálsi 13, en fjöldi bif-
reiða er staðsettur hjá samstarfs-
aðilum okkar víða um land og má 
þar nefna Bílás Akranesi, Höld á 
Akureyri, Bílasölu Austurlands á 
Egilsstöðum, Bílasölu Selfoss og 
Bílakjarnann í Reykjanesbæ.“

Ármann segir að í upphafi þessa 
árs, líkt og síðustu misseri, merki 
þau hjá Heklu notuðum bílum 
mikinn áhuga hjá viðskiptavinum 
sínum á nýjum og notuðum bif-
reiðum og á það ekki síst við raf-
magns- og tengiltvinnbíla. „Með 

fjölgun nýrra vistvænna bíla mun 
þetta framboð halda áfram að 
aukast á markaði notaðra bíla. Sala 
á merkjum Heklu síðustu misseri 
hefur farið fram úr væntingum 
okkar og má nefna að mest seldi 
bíll til einstaklinga á Íslandi er 
fjórhjóladrifni jeppinn Mitsubishi 
Outlander en hann er tengiltvinn-
bíll. Mest seldi raf bíllinn á árinu 
er hinn óviðjafnanlegi sportjeppi 
Audi e-tron og fylgir þar fast á eftir 
Volkswagen e-Golf. Hjá Heklu 
notuðum bílum má finna nýlega 
sýningar- og reynsluaksturbíla af 
framangreindum tegundum sem 
og bifreiðar með meiri reynslu.“

Hjá Heklu notuðum bílum starfa 
fjórir sölufulltrúar og opið er alla 
virka daga milli tíu og fimm og 
á laugardögum frá tólf til fjögur. 
Ármann bendir á að þess á milli sé 
auðvitað hægt að senda tölvupóst 
eða skilaboð í gegnum heima-
síðuna www.hnb.is sem svarað er 
við fyrsta tækifæri.

Framboðið af vistvænum 
notuðum bílum að aukast
Hekla Notaðir bílar flutti fyrir nokkrum árum í glæsilegt húsnæði á Kletthálsi 13. Þar má finna 
bjartan og hlýlegan 1300 fermetra sýningarsal og útisvæði í kring um húsið sem saman rúmar  
á annað hundrað bifreiðar. Fjölbreytni vöruúrvalsins hjá Heklu notuðum bílum er mjög mikið.

Það gleymist oft í 
umræðu um orku-

skipti, græna orku og 
vistvænar samgöngur að 
hefðbundnar bensín- og 
dísilbifreiðar hafa þróast 
heilmikið og teljast mun 
umhverfisvænni en fyrr 
á árum.
Ármann Sigmarsson

Á Kletthálsi 13 er aðstaða fyrir fjölda bifreiða bæði í sýningarsal og úti.
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Það er að mörgu að hyggja þegar keyptur er notaður bíll og þá margborgar sig að fara ítarlega í gegnum tékklistann hér að neðan til að hafa vaðið fyrir neðan sig og ganga sáttur frá borði.

Þjónustubók
Bílar þurfa reglulega á þjónustu 
að halda og rétt er að skipta um 
olíu og olíusíu á 15.000 kílómetra 
fresti, að lágmarki. Bílum á að 
fylgja þjónustubók þar sem þetta 
er skráð og gott er því að blaða 
aðeins í henni. Þar myndi meðal 
annars koma fram hvort skipt 
hafi verið um bremsur eða loftsíu 
svo eitthvað sé nefnt auk stærra 
viðhalds.

Eigendasaga
Eigendasaga getur skipt miklu 
máli. Sumir bílar hafa gengið á 
milli og verið í eigu fjölda eigenda. 
Líklegra er að bíllinn hafi fengið 
rétt viðhald ef eigendur eru fáir. 
Margir notaðir bílar hafa aðeins 
verið í eigu bílaleiga og venju-
lega er viðhald á bílum þar gott, 
þótt sum fyrirtæki séu betri enn 
önnur.

Ábyrgð
Rétt er að skoða hvort bíllinn sé 
enn í ábyrgð eða ekki. Misjafnt 
er hversu lengi ábyrgð nær milli 
umboða og hvað hún nær yfir. 
Sum umboð bjóða fimm til sjö 
ára ábyrgð á meðan önnur bjóða 
aðeins þriggja ára ábyrgð, og 
notaður bíll sem er enn í ábyrgð 
er alltaf betri kostur en sá sem er 
það ekki. 

Akstur/BGS
Kílómetrastaða bíls skiptir vissu-
lega máli og gott getur verið að 
fara inn á heimasíðu Bílgreina-
sambandsins og skoða hversu 
mikils virði bíllinn er miðað við 
akstur. Þar er hægt að setja inn 
ýmislegar upplýsingar um bílinn 
til að fá verðmat hans. Bíll sem 
fengið hefur gott viðhald getur 
enn verið í góðu lagi þótt hann sé 
mikið keyrður og stundum hægt 
að gera góð kaup í slíkum bíl.

Dekkjabúnaður
Rétt er að skoða ástand dekkja 
og hvort þau séu í lagi því mikill 
kostnaður er falinn í endurnýjun 
dekkja. Skipt getur máli hvort 
bíllinn sé boðinn með aukagangi 
af vetrardekkjum svo ekki sé talað 

10 atriði til að hafa 
í huga við kaup á 

notuðum bíl

Njáll  
Gunnlaugsson
njall@frettabladid.is

Ertu að hugsa um 
að fá þér notaðan 

bíl? Gakktu þá 
fyrst úr skugga 

um tíu mikilvæg 
atriði sem tryggja 
þér enn betri og 

traustari bílakaup. 

um hvort þau séu á felgum og 
borgar sig alltaf að spyrja að því.

Lakk og ryð
Ávallt skal skoða hvernig ástand er 
á lakki. Bíll sem er alltaf þveginn 
með bursta fær fínar rispur í lakk-
ið sem gerir það mattara. Talsvert 
er um steinkast á Íslandi, jafnvel á 
götum höfuðborgarinnar og því er 
rétt að skoða hvort kvarnast hefur 
úr lakki. Skoða þarf hvort ryð sé 
farið að myndast í stálhlutum og 
sumir bílar eru viðkvæmir fyrir 
ryði í grind.

Aukabúnaður
Vel búinn bíll getur verið verð-
mætari en sams konar bíll sem 
er ekki eins vel búinn. Eins getur 
búnaður sem settur er eftir á skipt 

máli eins og til dæmis dráttar-
beisli. Þótt erfitt geti verið að verð-
meta slíkt er vel búinn bíll alltaf 
sölulegri.

Er bíllinn bilanagjarn?
Skoða má hversu mikið bílar 
bila almennt með því að gúggla 
tegund bílsins með orði eins og 
„repair“ eða „maintenance“ og 
sjá hvort komi upp reynslusögur 
um bilanir. Eins getur borgað sig 
að skoða hvort innkallanir séu 
skráðar á viðkomandi tegund en 
það má gera með því að gúggla 
tegund með orðinu „recall.“

Innrétting
Umgengni lýsir innri manni. 
Hvernig bíllinn lítur út að innan 
segir mikið um hvernig fyrri eig-
andi umgengst bílinn. Illa þrifinn 
bíll með rifin sæti er ekki góður 
kostur til dæmis. Hundaeigendur 
eru margir og hugsa mismunandi 
vel um umgengni hundanna við 
bílinn og því rétt að skoða ástand 
aftursætis og farangursrýmis líka.

Söluskoðun
Ef kaupandi notaðs bíls treystir sér 
ekki til að skoða vel ofantalda hluti 
getur borgað sig að fara með bílinn 
í söluskoðun til skoðunarfyrir-
tækja. Þar er boðið upp á yfirgrips-
mikla skoðun á ástandi bílsins. 
Einnig er hægt að fá ástandsskoð-
un hjá þjónustuverkstæðum.

arionbanki.is

Lægstu vextir sem við bjóðum í 
bílafjármögnun eru 5,95% miðað 
við 50% veðhlutfall eða minna.

Bílalán með 
5,95% vöxtum
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SUZUKI Baleno. 
Árgerð 2018, ekinn 30 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.590.000. Rnr.130455.

SUZUKI Swift. 
Árgerð 2013, ekinn 62 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 890.000. Rnr.252543.

RENAULT Clio. 
Árgerð 2017, ekinn 50 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.390.000. Rnr.130422.

PORSCHE Cayenne diesel. 
Árgerð 2012, ekinn 104 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 4.990.000. Rnr.130267.

HOBBY 495 ul excellent. 
Árgerð 2020, ekinn -1 Þ.KM, ??, . 
Verð 4.290.000. Rnr.130566.

POLARIS 800 rush. 
Árgerð 2012, ekinn 1 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.090.000. Rnr.252636.

LAND ROVER Discovery 5  hse. 
Árgerð 2019, ekinn 12 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar.
Verð 13.280.000. Rnr.121125.

RENAULT Megane. 
Árgerð 2017, ekinn 76 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.250.000. Rnr.120047.

BMW I I3 range extender comfort. 
Árgerð 2016, ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.490.000. Rnr.130457.

DETHLEFFS 460 le. 
Árgerð 2020, . Verð 3.400.000. Rnr.252649.

KIA Picanto ex. 
Árgerð 2005, ekinn 133 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar. 
Verð 290.000. Rnr.252553.

NISSAN X-trail acenta plus. 
Árgerð 2018, ekinn 64 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 4.690.000. Rnr.130509.

HOBBY 540 uff excellent. 
Árgerð 2020, ekinn -1 Þ.KM, ??, . 
Verð 4.590.000. Rnr.130567.

POLARIS 800 pro rmk 155. 
Árgerð 2018, ekinn 1600 KM, bensín, . 
Verð 1.790.000. Rnr.130485.

CFMOTO Zforce800ex. 
Árgerð 2016, ekinn 8 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.290.000. Rnr.252443.

HONDA Nc700xa. 
Árgerð 2012, ekinn 6 Þ.KM, bensín, beinskiptur. 
Verð 699.000. Rnr.130029.

SUZUKI Vl 800k6. 
Árgerð 2006, ekinn 12 Þ.MÍLUR, bensín, 5 gírar. 
Verð 590.000. Rnr.252250.

NISSAN Qashqai. 
Árgerð 2014, ekinn 76 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.390.000. Rnr.130262.

Kíktu við og skoðaðu úrvalið hjá okkur!

bíll.is - Malarhöfða 2, 110 Reykjavík - Sími 577 3777 - bill@bill.is - Bíll.is á Facebook



Oft kemur fólk 
með bíla sem hafa 

staðið á bílasölum 
vikum eða mánuðum 
saman og kannski bara 
fengið boð um skipti, en 
hér er allt selt staðgreitt, 
þannig að uppboði 
loknu hefurðu í hendi 
hvað þú getur fengið 
fyrir bílinn í peningum.

Gísli segir að Krókur hafi boðið upp bíla síðan árið 2007 og það verði  
sífellt stærri þáttur í starfseminni, en Krókur er eina fyrirtækið hér á landi 
sem býður upp á uppboðsvef fyrir bíla. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGURARI

Starfsfólk Króks býr yfir langri og góðri reynslu og hefur ánægju af því að aðstoða fólk. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGURARI

Hjá Króki er hægt að gera góð kaup á öllum stærðum og gerðum ökutækja í alls kyns ásigkomulagi.  
Þar er líka oft fljótlegra og auðveldara að selja bíla en á hefðbundnum bílasölum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGURARI

Krókur rekur 
þjónustumið-
stöð að 
Vesturhrauni 
5 í Garðabæ 
og þangað er 
hægt að koma 
til að skoða 
og reynsluaka 
bílum sem eru í 
boði á upp-
boðsvefnum. 
Krókur hvetur 
fólk til að nýta 
sér þennan 
möguleika.

Þjónustufyrirtækið Krókur 
sérhæfir sig í f lutningi og 
björgun ökutækja en rekur 

auk þess uppboðsvefinn bilaupp-
bod.is, þar sem hægt er að kaupa 
og selja bíla á sérlega auðveldan, 
hagkvæman og fljótlegan hátt. 
Starfsfólk Króks býr yfir langri og 
góðri reynslu og hefur ánægju af 
því að aðstoða fólk.

„Við vinnum mikið fyrir bílaum-
boð og bæði innlend og erlend 
tryggingarfélög, en erum líka 
mikið á almennum markaði,“ segir 
Gísli Jónsson, framkvæmdastjóri 
Króks. „Við flytjum bíla og vinnu-
vélar, meðal annars eftir umferð-
aróhöpp, og við geymum tjóna-
bíla og bjóðum þá upp á vefnum 
bilauppbod.is ásamt öðrum bílum, 
en við bjóðum líka upp bíla fyrir 
kaupleigufyrirtæki, Ríkiskaup og 
einstaklinga.

Við seljum líka svolítið af lausa-
fjármunum fyrir aðra, til dæmis úr 
þrotabúum, eins og alls kyns verk-
færi, vörulagera eða annað þess 
háttar,“ segir Gísli. „Síðast en ekki 
síst sinnum við tjónaskoðunum á 
bílum fyrir tryggingarfélögin og 
ástandsskoðum og verðmetum 
bíla.“

Skilvirk og fljótleg bílasala
Bílauppboð Króks er þjónusta þar 
sem bílauppboð tjónabíla og ann-
arra bifreiða er ávallt í gangi.

„Við höfum verið að bjóða upp 
bíla síðan árið 2007 og það hefur 
gengið mjög vel og er sífellt að 
verða stærri þáttur í starfsemi 
okkar,“ segir Gísli. „Krókur er 
eina fyrirtækið sem býður upp á 
uppboðsvef fyrir bíla hér á landi 
og vefurinn okkar er mjög öflugur. 
Þar er mikið framboð og velta, en 
við fáum 30-40 þúsund heim-
sóknir á vefinn á viku. Það er alltaf 
eitthvað í gangi, nýir bílar koma 

stöðugt inn og eru svo seldir um 
viku eftir að þeir fara á uppboð.

Þarna er hægt að gera góð kaup 
í öllum stærðum og gerðum öku-
tækja. Við seljum bæði tjónabíla, 
bíla sem þurfa smávægilegar 
lagfæringar og bíla sem eru í góðu 
lagi,“ segir Gísli. „Þetta er náttúru-
lega draumur fyrir þá sem hafa 
gaman af því að gera upp bíla og 
við erum með mjög marga fasta 
viðskiptavini sem kaupa marga 
bíla á ári.

Við verðum mikið varir við að 
fólk komi hingað eftir að hafa 

reynt að selja bíl á bílasölu, því 
þegar þú kemur hingað færðu 
að vita það á 5-7 dögum hvað þú 
getur fengið fyrir bílinn þinn í 
peningum,“ segir Gísli. „Oft kemur 
fólk með bíla sem hafa staðið á 
bílasölum vikum eða mánuðum 
saman og kannski bara fengið 
boð um skipti, en hér er allt selt 
staðgreitt, og að uppboði loknu 
hefurðu í hendi hvað þú getur 
fengið fyrir bílinn í peningum. 
Þetta er mjög skilvirkt og það eru 
margir mjög ánægðir með þetta.

Áhugasamir kaupendur geta 

komið til okkar og skoðað og 
fengið að reynsluaka bílunum og 
við leggjum mikla áherslu á að 
fólk nýti sér þetta, því í f lestöllum 
tilfellum vitum við ekkert meira 
um bílana en það sem seljandinn 
sagði okkur,“ segir Gísli. „Það eina 
sem þarf svo til að taka þátt í upp-
boðinu á vefnum okkar er að skrá 
sig inn með íslenskri kennitölu. 
Öll tilboð eru bindandi, þannig að 
við hvetjum fólk til að skoða þau 
mjög vel. Við erum svo alltaf að 
vinna í að bæta vefinn okkar og 
þjónustuna þar.“

Afsláttur af flutningi í boði
„Krókur býður upp á afslátt af 
f lutningi á bílum sem við seljum, 
en þeir eru í alls konar ástandi,“ 
segir Gísli. „Krókur hefur yfir að 
ráða öflugum bíla- og tækjakosti 
til f lutninga á bílum af öllum 
stærðum og gerðum. Við tökum 
líka að okkur flutning á öku-
tækjum sem lent hafa í óhöppum 
á höfuðborgarsvæðinu fyrir 
tryggingafélög, einstaklinga og 
fyrirtæki. Þjónustan er í boði allan 
sólarhringinn, allt árið um kring 
og við leggjum mikinn metnað í 
stuttan viðbragðstíma.“

Krókur rekur þjónustumiðstöð 
að Vesturhrauni 5 í Garðabæ. 
Þjónusta Króks er aðgengileg 
allan sólarhringinn alla daga 
ársins í gegnum síma 522-4600. 
Afgreiðslutími bifreiðageymslu og 
bílauppboðs er frá kl. 8:30-17:00 
alla virka daga.

Uppboðsvefur með alls konar bíla
Krókur rekur uppboðsvefinn bilauppbod.is, þar sem hægt að er að selja og kaupa bíla í ýmiss kon-
ar ástandi á hagkvæman og þægilegan hátt. Á vefnum er mikið framboð og bílarnir seljast hratt.
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Bílar 
Farartæki

 Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Þjónusta

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Snjómokstur

 Málarar

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

Tökum að okkur alla málningar- 
vinnu, fagmennska og sanngjarnt 
verð. Málningarþjónusta Egils ehf. 
S:868-5171. egillsverris@gmail.com

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta. Getum 
bætt við okkur verkefnum. Vönduð 
vinna löggilltra fagmanna. Sími 
8919890 eða malarar@simnet.is

 Hreingerningar

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

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

 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

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna óskast
Faglærður Húsasmiður/einyrki með 
mikla reynslu óskar eftir vinnu. 
S:782-0040

 

Þakblásarar
Í þakrennur eða vatnslagnir
Selt í lausu eða í kittum.

Hitavír

Hljóðlátir

Dreifðu varmanum betur

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

blásarar

Loftsíur

Verð
frá kr/m1.450

 

viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

Gámaþurrkarinn
Þurrkbox fyrir Gáma!

LoFTVIFTUR

Ójafn hiti og 
heitast efst.

Án viftu Með viftu

Jafnari hiti og 
bætt loftflæði

Loftviftur spara orku með þvi að jafna hitastigið. Þeim mun meiri hæð, 
þeim mun meiri sparnaður.  Á sumrin kæla vifturnar. 

Minnkaðu hitakostnaðinn
Betri loftgæði.

Loftræsting 
Veggventla og loftræstikerfi

Verð
frá kr2.990

Skoðaðu úrvalið á viftur.is

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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



Auglýsing um sveinspróf

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
haldin sem hér segir ef næg þátttaka næst:

Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl. 

Í prentgreinum í sept/okt. Umsóknarfrestur aulýstur síðar.

Í bíliðngreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 10. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur 
er til 10. apríl.

Í snyrtifræði í sept/okt.  Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í vélvirkjun í sept. Umsóknarfrestur er til 1.júlí. 

Í hársnyrtiiðn í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í ljósmyndun í sept/okt. Umsóknarfrestur auglýstur síðar.

Í málmiðngreinum í maí/júní. Umsóknarfrestur er til 10.apríl.

Dagsetningar prófa verða birtar á heimasíðu okkar um leið og 
þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyris-
sjóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða stað-
festingu skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2020.

Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð  -  www.idan.is og á skrifstofunni.

Hraun-vestur, reitur ÍB2. Breyting á 
aðalskipulagi Hafnarfjarðar 2013– 
2025.

Á fundi skipulags- og byggingarráðs þann 
31.01 2020 var eftirfarandi bókun gerð: Lögð 
fram ný skipulagslýsing dags. 29.1.2020 
vegna fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi 
Hafnarfjarðar 2013-2025. Breytingin nær til 
10 ha. reits í Hraunum-vestur sem afmarkast 
af Flatahrauni, Hjallahrauni, Reykjavíkurvegi 
og athafnasvæði AT1 að vestanverðu. Land- 
notkun reitsins breytist úr íbúðasvæði ÍB2 í 
miðsvæði. Jafnframt verði skipulagslýsing 
sem samþykkt var í skipulags- og byggingar- 
ráði þann 30.04.2018 dregin til baka.

Skipulags- og byggingarráð samþykkir að 
draga afgreiðslu skipulags- og byggingarráðs 
frá 30.4.2018 um samþykkt á lýsingu vegna 
breytinga á aðalskipulagi til baka. Skipulags- 
og byggingarráð samþykkir framlagða 
skipulagslýsingu dags. 29.1.2020 og að 
málsmeðferð verði samkvæmt 1.mgr. 30.gr. 
skipulagslaga. Ofangreindum samþykktum er 
vísað til staðfestingar í bæjarstjórn. 
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar staðfesti afgreiðslu 
skipulags- og byggingarráðs á fundi sínum 
þann 05. febrúar 2020.

Þegar vinna við tillögu að breytingu á 
aðalskipulagi hefst skal sveitarstjórn taka 
saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem 
fram kemur hvaða áherslur sveitarstjórn hafi 
við skipulagsgerðina og upplýsingar um 
forsendur, fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað 
skipulagsferli, svo sem um kynningu og 
samráð gagnvart íbúum sveitarfélagsins og 
öðrum hagsmunaaðilum. Skipulagslýsinguna 
má nálgast hafnarfjordur.is og skulu 
skriflegar ábendingar berast þjónustuveri 
Hafnarfjarðar, Strandgötu 6, 220 Hafnarfirði 
eða á hafnarfjordur@hafnarfjordur.is eigi 
síðar en 24.03.2020. Ábendingar skulu 
merktar „Aðalskipulag - Hraun vestur“ og skal 
nafn sendanda, kennitala og heimilisfang 
koma fram.

Umhverfis- og skipulagssvið

SKIPULAGSLÝSING

hafnarfjordur.is585 5500

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

Suðurlandsbraut 6, 108 Rvk. |  SÍMI 419 9000  |  info@handafl.is  |  handafl.is

TilkynningarÞjónusta

Tilkynningar

����������

��������
����������
�������������������������

Skráðu fyrirtækið þitt á alfred.is
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2.250.000 kr.
Verð: 2.790.000 kr. m. vsk.

Verð án vsk.Dacia Dokker er einn hagkvæmasti kosturinn sem í boði er fyrir þá 
sem leita að litlum sendibíl. Dacia Dokker er með 1,5 l, 90 hestafla 
díslivél sem notar einungis 4,5 l í blönduðum akstri*. Dacia bílarnir 
hafa komið einskalega vel út hvað varðar áreiðanleika í rekstri. 

www.dacia.is

Alvöru atvinnubíll
Dacia Dokker

Til afhendingar strax!
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622 

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

Það er aðeins rúmur mánuður í leik Íslands og Rúmeníu. Lykilmenn Íslands standa hér yfir aukaspyrnu, Gylfi Þór og 
Jóhann Berg en sá síðarnefndi er kominn aftur af stað með Burnley eftir meiðsli í læri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

FÓTBOLTI Miðasala hefst á morgun 
fyrir leik Íslands og Rúmeníu fyrir 
þá sem keyptu ársmiða á heima-
leiki liðsins í undankeppni EM en 
hver ársmiðakaupandi getur keypt 
fjóra miða. Forgangur ársmiða-
kaupenda gildir til föstudagsins 
28. febrúar – þá fá haustmiðakaup-
endur einnig aðgang. Almenn 
miðasala hefst svo mánudaginn 2. 
mars í hádeginu.

Svokallaður Evergreen dúkur var 
settur yfir völlinn um helgina og 
lagðist því snjór síðustu daga ekki 
yfir. Áætlað er að kostnaður vegna 
leiksins sé 64 milljónir hið minnsta 
en í byrjun mars kemur sérstakur 
hitadúkur, sem yfirleitt er nefndur 
pylsan, og verður yfir vellinum ef 
kalt verður í veðri. 

Á blaðamannafundi KSÍ fyrr í 
febrúar um leikinn kom fram að 
pylsan væri sterkasta vopn sem 
væri í vopnabúri KSÍ fyrir leikinn. 
Laugardalsvöllur var opnaður 1957 
og þar er enginn undirhiti undir 
vellinum og ekkert vökvunarkerfi. 
Drenið á vellinum er ónýtt og hann 
er opinn. 

Aðalmarkmið fyrir leikinn  frá 
nóvember til mars hefur verið að 
halda vellinum sem mest frost-
lausum, halda vatni frá vellinum, 
koma í veg fyrir pollamyndun 
og að hann breytist í svell. Það er 
fylgst með snjóalögum, sýkingum 
og öðrum skemmdum. Þá er fundað 
vel og oft með veðurfræðingum sem 

hafa gefið KSÍ upplýsingar viku-
lega með langtímaspám. Pylsan 
verður með fleiri hitablásara undir 
sér og völlurinn gæti tekið vel við 
sér. Pylsan kemur frá Bretlandi og 
verða fjórir starfsmenn fyrirtækis-
ins sem á hana með í för. Þá verður 
hægt að ná bleytunni úr vellinum 
og minnka rakastig, losna við allt 
frost úr jarðveginum og ná upp 
hita. 

Á síðasta stjórnar fundi KSÍ 
minntist Klara Bjartmars, fram-
kvæmdastjóri KSÍ, á veitingasöl-
una á landsleikjum en Þróttur sér 
um þá sölu og selur kaldar pitsur og 
hamborgara, popp og sleikjó sem 
hefur farið misvel í áhorfendur. 
Hún segir að rætt hafi verið um 
hluti sem hægt væri að gera til að 
auka og bæta þjónustu við áhorf-
endur. 

„Við erum bundin við aðstöðu 
sem er úrelt og þröng en við höfum 
séð hvað félögin hafa verið að gera 
og það hefur verið að virka vel.  
Þetta er spurning hvað við getum 
gert og það er hægt að velta upp 
ýmsum möguleikum.“ 
benediktboas@frettablad.is

Miðasala ársmiða hefst á morgun
Miðasala fyrir þá sem keyptu ársmiða á heimaleiki Íslands í undankeppni EM 2020 hefst á morgun í hádeginu. Hver ársmiðakaup-
andi getur keypt fjóra miða á umspilsleikinn. Mánuður í leik Íslands gegn Rúmeníu og var dúkur lagður yfir völlinn um helgina.

Laugardalsvöllur var 
opnaður 1957 og er enginn 
undirhiti á vellinum. Ekkert 
vökvunarkerfi er á vellinum 
og drenið er ónýtt.
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Okkar innilegustu þakkir til allra þeirra 
sem auðsýndu okkur samúð og hlýju 

við andlát og útför ástkærs föður, 
tengdaföður, afa og langafa,

Sigurðar Árna Sigurðssonar
prentara, 

Skúlagötu 44, Reykjavík.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Grundar fyrir góða 

umönnun og hlýju.

Helga G. Sigurðardóttir Þórður Ingason
Sigríður Lovísa Sigurðard. Pétur Pétursson
Hallveig Sigurðardóttir Sigurður Oddgeir Sigurðsson

barnabörn og langafabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Rannveig Hansína 
Jónasdóttir

lést á dvalarheimilinu Sólvöllum, 
Eyrarbakka, 13. febrúar. 

 Útförin fer fram frá Stokkseyrarkirkju 
laugardaginn 29. febrúar kl. 14.00.

Hrafnhildur Þorleifsdóttir Smári Kristófersson
Hallgrímur Þ. Gunnþórsson Susana R. Gunnþórsson
Soffía Gunnþórsdóttir Sigurgeir Svavarsson
Elsa K. Gunnþórsdóttir Jón Jónsson
Inga Jóna Gunnþórsdóttir Gunnlaugur Kárason
Jónas S. Gunnþórsson
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Sigríður Kristjana 
Kristjánsdóttir

Austurbyggð 17, Akureyri,
andaðist á dvalarheimilinu Hlíð, 

laugardaginn 15. febrúar. 
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju föstudaginn  

28. febrúar kl. 13.30.

Kristín Þ. Matthíasdóttir Stefán Friðrik Ingólfsson
 Ragnheiður Gísladóttir
Ólöf Matthíasdóttir Kristján Elís Jónasson
Aðalheiður Matthíasdóttir Ingimar Ólafsson Waage

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Elísabet Kemp 
Guðmundsdóttir, 

fyrrverandi bankafulltrúi  
á Akureyri, 

andaðist á líknardeild Landspítalans 
föstudaginn 21. febrúar sl.  

Útför hennar fer fram frá Grafarvogskirkju  
föstudaginn 28. febrúar kl. 15:00.  

Minningarathöfn verður í Höfðakapellu á Akureyri 
mánudaginn 2. mars kl. 13:00. Jarðsett verður í 

Akureyrarkirkjugarði. 

Eva Þórey Haraldsdóttir Gunnar Jóhannsson
Ásdís Hrefna Haraldsdóttir Sigurður V. Guðjónsson
Ragna Haraldsdóttir Leó Jónsson
Sigurður Stefán Haraldsson Thamar Melanie Heijstra

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður,  
faðir, tengdafaðir, afi og langafi, 

Helgi K. Hjálmsson 
viðskiptafræðingur og  
fyrrverandi forstjóri, 

lést laugardaginn 15. febrúar.  
Útförin fer fram frá Vídalínskirkju 

föstudaginn 28. febrúar kl. 13.00. 
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu 

minnast hans er bent á styrktarsjóð Garðasóknar.

Ingibjörg Stephensen 
Björn Helgason
Sigríður Helgadóttir Åke Jonviken
Helgi Steinar Helgason

afa- og langafabörn.

Ástkær móðir okkar og amma,
Ásdís Stefánsdóttir

Yrsufelli 7, Reykjavík,
lést á líknardeild Landspítalans  

 18. febrúar. Útförin verður gerð frá 
Fossvogskapellu föstudaginn 28. febrúar klukkan 15.00.

Lúðvík Eiríksson
Grétar Eiríksson

Tinna Gunnarsdóttir Gígja
Rakel Lára Grétarsdóttir
Erika Rós Grétarsdóttir

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Gísli Magnússon
matreiðslumeistari,

frá Friðheimi í Mjóafirði, síðast til 
heimilis að Fellaskjóli Grundarfirði, 

 lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands,  
Akranesi, fimmtudaginn 20. febrúar sl. Útförin fer fram frá 

Langholtskirkju mánudaginn 2. mars kl. 15.00.

Ingibjörg Gísladóttir Sigurður Gunnarsson
Tómas Gíslason Sigþrúður Erla Arnardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,
Sigurður H. Egilsson

Fróðengi 11, Reykjavík,
lést þann 14. febrúar sl. 

Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju 
föstudaginn 28. febrúar kl. 13.00.

Bragi Sigurðsson Sigríður Emilía Bjarnadóttir
Þórður Sigurðsson Edda Björnsdóttir
 Pétur Kornelíusson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Árdís Björnsdóttir
áður til heimilis að Brekkubæ 17, 

Reykjavík,
lést á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu 

sunnudaginn 9. febrúar.  
Útför hefur farið fram í kyrrþey. Sérstakar þakkir til 

starfsfólks Hrafnistu fyrir góða umönnun.

Ingvar Þorvaldsson
Börkur Ingvarsson Guðrún Brynja Skúladóttir
Björn Geir Ingvarsson Valborg Huld Elísdóttir
Þóra Ingvarsdóttir Halldór Þór Þórhallsson
Þorvaldur Ingvarsson Ingibjörg Lóa Ármannsdóttir

ömmu- og langömmubörn.

Elskuleg móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Valgerður Þórunn 
Kristjánsdóttir

fóstra,
lést þriðjudaginn 18. febrúar  

               á hjúkrunarheimilinu Eir.  
Jarðarförin verður gerð frá Árbæjarkirkju  

föstudaginn 28. febrúar kl. 13.00.

Magnea Sveinsdóttir Viðar H. Jónsson
Kristján Sveinsson
Hjalti Þór Sveinsson Torild Jensen
Jón Gunnar Sveinsson
Haraldur Már Sveinsson
Guðrún Sveinsdóttir Einar Skjervheim

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar,  
tengdamóðir, amma og langamma,

Þórlaug Jóna 
Guðmundsdóttir

áður til heimilis að Lækjasmára 6, 
lést á hjúkrunarheimilinu Grund  

 21. febrúar. Útförin fer fram frá Fríkirkjunni  
í Reykjavík fimmtudaginn 27. febrúar klukkan 14.00. 

Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem 
vildu minnast hennar er bent á björgunarsveitirnar.

Þórný Harðardóttir Guðjón Hauksson
Helga Harðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þennan dag árið 1966 sótti ein kunn-
asta söngkona djassheimsins á 20. 
öldinni Ísland heim og hélt tónleika 
í Háskólabíói með tríói sínu. Var í 
fjölmiðlum þeirra tíma gerður góður 
rómur að tónleikunum.

Ella Fitzgerald var goðsögn í lifanda 
lífi og afkastaði miklu á sínum söng-
ferli sem náði yfir sex áratugi. Hún 
söng hundruð laga inn á hljómplötur 
og hlaut ítrekað verðlaun og viður-
kenningu, fyrir list sína. Í því sam-
bandi má nefna að hún vann þrettán 
sinnum til Grammy-verðlaunanna. 

Plötur með söng hennar voru eftir-
sóttar og talið er að þær hafi selst í 
meira en 40 milljónum eintaka.

Þó Ella hafi sungið með mörgum af 
helstu tónlistarmönnum djassheims-
ins var hún sögð feimin og ófram-
færin utan sviðs. En list hennar var 
viðbrugðið og átti sinn þátt í að hefja 
djasstónlist til þeirrar virðingar sem 
raun ber vitni og auka mönnum yndi.

Ella Fitzgerald lést árið 1996, 79 
ára að aldri, réttum þrjátíu árum eftir 
Íslandsheimsóknina. Hún hafði þá 
verið haldin sykursýki um nokkra ára 
skeið.

Enskumælandi menn vísa oft til Ellu 
Fitzgerald sem „First Lady of Song“ og 
„Lady Ella“. Það er til merkis um þann 
sess sem hún skipar í tónlist. 
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ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

FOSSALEYNI 16
112 REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS

AUKAHLUTIR S.S. LUKT OG VASI FYLGJA EKKI MEÐ Í TILBOÐI
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Hér hvíla hjónin

Rósa Margrét Jónsdóttir
f. 10. 2. 1924    d. 21. 3. 2012

Blessuð sé minning ykkar

Páll Grétar Karlsson
f. 5. 12. 1930     d. 21. 5. 2009

281.750 kr.

214.900 kr.
529.750 kr.354.750

518.750 kr.

 497.750 kr.

422.750 kr.

 338.750 kr.

 410.750 kr.

með öllum legsteinum
allt innifalið

451.900 kr.
 343.900 kr.

434.750
367.900 kr.

415.900 kr.

355.900 kr.

 430.900 kr.
 271.900 kr.

ÖLL VERÐ MIÐAST VIÐ 
FULLBÚINN STEIN MEÐ UPPSETNINGU

287.900 kr.

522.750 kr.
455.900 kr.

353.900 kr.420.750 kr.



LÁRÉTT
1. Orðrómur
5. Tvennd
6. Nóta
8. Þrátta
10. Skóli
11. Kk nafn
12. Band
13. Kvíðinn
15. Lemúr
17. Vitleysa

LÓÐRÉTT
1. Uppdreginn
2. Merki
3. Traust
4. Skrifa
7. Púns
9. Larfar
12. Bekkur
14. Skolla
16. Í röð

LÁRÉTT: 1. umtal, 5. par, 6. es, 8. prútta, 10. mk, 
11. örn, 12. stag, 13. órór, 15. refapi, 17. firra.
LÓÐRÉTT: 1. uppmjór, 2. mark, 3. trú, 4. letra, 7. 
sangria, 9. tötrar, 12. sófi, 14. ref, 16. pr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Plater átti leik gegn Piechota í 
Póllandi árið 1956.

1. Re7+! Hexe7 2. Bxh7+ Rxh7 
3. Dxh7+ Kf8 4. Dh8# 1-0.  

Batel Goitom Haile sigraði í 
opnum flokki á barna- og ungl-
ingameistaramóti Reykjavíkur 
sem fram fór á sunnudaginn. 
Iðunn Helgadóttir sigraði á 
stúlknameistaramótinu. 

www.skak.is:  MótX-mótinu 
lauk í gær.                     

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

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

Hvítur á leik

Gengur í norðaustan 13-
18 á morgun en hægari 
sunnanlands fram eftir 
degi. Snjókoma með 
köflum, en léttir til um 
um landið sunnanvert. 
Frost 0 til 8 stig, kaldast 
inn til landsins.

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

h ú s g a g n av e r s l u n

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Komið og skoðið úrvalið

KEBE 
Hvíldarstólar 
Tegundir: Rest og Fox

Opið virka daga
  

11-18
laugardaga 

11-15

3 2 8 1 5 9 7 6 4

4 6 5 2 7 3 1 9 8

7 1 9 4 6 8 2 3 5

5 7 1 6 9 4 8 2 3

8 4 6 3 2 5 9 1 7

9 3 2 7 8 1 4 5 6

6 8 3 9 1 7 5 4 2

1 5 4 8 3 2 6 7 9

2 9 7 5 4 6 3 8 1

4 8 7 6 2 9 5 1 3

1 9 5 7 8 3 4 6 2

6 2 3 5 1 4 7 8 9

2 4 9 3 7 8 6 5 1

8 3 6 9 5 1 2 4 7

5 7 1 2 4 6 3 9 8

3 1 2 4 9 5 8 7 6

7 5 8 1 6 2 9 3 4

9 6 4 8 3 7 1 2 5

4 2 3 1 9 5 6 7 8

1 7 8 6 2 4 9 5 3

6 5 9 3 7 8 1 2 4

3 8 2 4 1 9 7 6 5

5 1 4 8 6 7 2 3 9

7 9 6 5 3 2 4 8 1

8 6 5 2 4 1 3 9 7

9 3 1 7 8 6 5 4 2

2 4 7 9 5 3 8 1 6

2 3 5 4 6 1 8 9 7

6 7 4 9 8 2 1 3 5

8 9 1 3 5 7 4 2 6

7 2 6 1 3 5 9 8 4

9 5 3 7 4 8 2 6 1

4 1 8 2 9 6 5 7 3

3 4 2 5 7 9 6 1 8

5 6 9 8 1 3 7 4 2

1 8 7 6 2 4 3 5 9

3 7 6 9 4 8 2 5 1

4 8 2 5 1 6 3 9 7

5 9 1 2 7 3 4 8 6

1 2 7 3 8 9 5 6 4

8 4 3 1 6 5 7 2 9

9 6 5 7 2 4 8 1 3

2 1 4 8 9 7 6 3 5

7 3 8 6 5 1 9 4 2

6 5 9 4 3 2 1 7 8

3 6 2 8 7 4 9 1 5

8 7 1 6 9 5 2 4 3

9 5 4 1 2 3 6 7 8

4 2 6 5 1 8 7 3 9

5 9 3 7 4 6 8 2 1

7 1 8 9 3 2 4 5 6

6 4 9 3 5 7 1 8 2

1 3 7 2 8 9 5 6 4

2 8 5 4 6 1 3 9 7

Ég finn fyrir lakkrís og 
brenndri jörð! Og er þetta 

vottur af kastaníuhnetum?

Vafalaust! Og þetta hefur 
plómurnar og kanilinn sem  
maður á að venjast í gamalli 
Bordeaux!  Gómurinn minn 
verður að dómkirkju!

Já! Þessi er 
allt í lagi!

Takk fyrir að 
horfa á mig í 

jóga, Palli!

Erfiðar 
æfingar?

Heldur betur.

...það átti að færa hann 
tröllunum. 

Þá var hringt í Hólakirkju 
öllum Jólabjöllunum.

Ég hef svoooo 
margar 

spurningar 
varðandi 
þetta lag.

Hver er eiginlega  
þessi Andrés?

Sveinki!

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut
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HÚN FÉKK VERÐLAUN 
FYRIR VERK SEM HÚN 

SÝNDI Í MÜNCHEN 1956. ÞAÐ 
KOM HENNI Á KORTIÐ OG HÚN 
FÓR AÐ SÝNA HÉR HEIMA Í 
KJÖLFARIÐ.

Sýningarstjórinn  Aldís Arnardóttir en sýningin spannar allan feril Ásgerðar Búadóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Á sýningunni eru rúmlega 50 verk.Lífsfletir er yfirskrift yfir-
litssýningar á verkum 
Á sgerða r Bú adót t u r 
(1920-2014) á Kjarvals-
stöðum. Sýningarstjóri 
er Aldís Arnardóttir.

„Sýningin spannar allan feril 
Ásgerðar og á henni eru rúmlega 
50 verk, þau elstu frá því í kring-
um 1950. Ásgerður fór í klassískt 
myndlistarnám, var í Handíða- og 
myndlistaskólanum og fór síðan 
til Danmerkur í málaradeild við 
Konunglega listaháskólann í Kaup-
mannahöfn. Þegar hún kom heim 
frá Danmörku tók hún með sér vef-
stól en hafði ekki lært vefnað, enda 
var hann ekki kenndur í því námi 
sem hún stundaði. Ásgerður var 
sjálfmenntuð í listvefnaði og það 
var hennar miðill alla tíð,“ segir 
Aldís.

Vísaði í náttúruna
Aldís segir að Ásgerði hafi strax 
verið mjög vel tekið. „Hún fékk 
verðlaun fyrir verk sem hún sýndi 
í München 1956. Það kom henni á 
kortið og hún fór að sýna hér heima 
í kjölfarið, fyrsta sýningin var árið 
1958 en þá sýndi hún með Bene-
dikt Gunnarssyni. Hún tók þátt í 
fjölmörgum samsýningum og hélt 

Merkilegur brautryðjandi í íslenskum listvefnaði 
Yfirlitssýning á verkum Ásgerðar Búadóttur stendur yfir á Kjarvalsstöðum. Var sjálfmenntuð í listvefnaði 
og notaði nánast eingöngu íslenska ull. Hún vísaði mikið í náttúruna og náttúruhughrif í verkum sínum.

ullarbandið sjálf og þá notaði hún 
kaktuslús, indigo-lit og jurtalit 
og fékk með því bláa liti, rauða og 
appelsínugula.

Það sem einkennir líka verk 
Ásgerðar er að hún notaði oft hross-
hár í verkin og þannig nær hún 
fram lífi í vefinn. Hún gerði einnig 
röggvateppi (rya) í þessum sama 
tilgangi, þráðurinn liggur laus á 
yfirborðinu og með því nást fram 
aukin þrívíddaráhrif og lyftir upp 
vefnaðinum.“

einkasýningar, tók meðal annars 
þátt í norrænum farandsýningum 
og sýndi seinna með Svavari Guðna-
syni í Danmörku.

Sérstaða Ásgerðar í íslenskri 
myndlistarsögu er sú að hún er 
brautryðjandi á svið listvefnaðar á 

Íslandi. Í byrjun gerði hún fígúratíf 
verk en fór f ljótlega að fikra sig yfir 
í að gera óhlutbundin verk. Hún 
vísaði mikið í náttúruna og nátt-
úruhughrif, sérstaklega á áttunda 
áratugnum. Verkin fengu titil eins 
og Kröfluminni og Sól ræður sumri.

Aukin þrívíddaráhrif
Aldís segir að í verkum sínum hafi 
Ásgerður notað nánast eingöngu 
íslenska ull og fáa liti. „Í elstu verk-
unum var hún með litað band en 
notaði síðan aðallega í sauðaliti. Á 
sjöunda áratugnum fór hún að lita 

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Hvað?  
Hvenær? 
Hvar?
Þriðjudagur

hvar@frettabladid.is

25. FEBRÚAR 2019 
Hvað?  Leiðsögn
Hvenær?  12.00
Hvar:  Bogasalur Þjóðminjasafnsins
Hrönn Konráðsdóttir og Hildur 
Gestsdóttir halda kynningu.

Hvað?  Listhugleiðsla
Hvenær?  12.10.-12.50
Hvar?  Listasafni Einars Jónssonar
Umsjón hefur Halla Margrét 
Jóhannesdóttir.

Hvað?  Hádegistónleikar
Hvenær?  12:15-12:45
Hvar?  Hafnarfjarðarkirkja
Guðmundur Sigurðsson, organisti 
Hafnarfjarðarkirkju, leikur á bæði 
orgel kirkjunnar.

Hvað?  Kabarett og tangó í Tíbrá
Hvenær?  19.30
Hvar?  Tíbrá
Guja Sandholt, mezzósópran, 
Geirþrúður Ása Guðjónsdóttir á 
fiðlu og Eva Þyri Hilmarsdóttir 
píanó flytja verk eftir Benjamin 
Britten og Kurt Weill. Tónleika-
kynning verður fyrir tónleikana 
kl. 18.30 í umsjón Friðriks Mar-
grétar- Guðmundssonar.

Hvað?  „Láttu hlátur lyfta brá“ - 
Kvæðakvöld Iðunnar
Hvenær?  20.00 – 22.30
Hvar?  Sólon, Bankastræti 7a, 
101 Reykjavík

Hvað?  Milonga Tangófélagsins
Hvenær?  20.30
Hvar?  Iðnó, Vonarstræti 3
Hljómsveitin Brasilískt! leikur.

AF ÖLLUM CHEESY CRUST PIZZUM
ALLA ÞRIÐJUDAGAAlltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

Norðanfiskur ehf. sérhæfir sig í framleiðslu á 
úrvals sjávarfangi til veitinga- og stóreldhúsa. 
Einnig má finna vörur Norðanfisks í  
neytendapakkningum í verslunum  
Bónus um land allt.

Hafið samband á nordanfiskur@nordanfiskur.is eða í síma 430 1700
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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

Þriðjudagur
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 God Friended Me
10.10 First Dates
11.00 NCIS
11.45 Masterchef USA
12.35 Nágrannar
13.00 American Idol
14.25 American Idol
15.50 Atvinnumennirnir okkar
16.30 Sporðaköst
17.05 Ísskápastríð
17.41 Bold and the Beautiful
18.01 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.51 Sportpakkinn  Íþróttafrétta-
menn fara yfir það helsta úr heimi 
íþróttanna.
18.55 Ísland í dag  Skemmtilegur 
og fjölbreyttur dægurmálaþáttur.
19.10 The Dog House
20.00 The Goldbergs
20.20 Modern Family
20.45 The Accident  Vönduð bresk 
þáttaröð sem gerist í velsku þorpi 
og fjallar um eftirmála sprengjuslyss 
þar sem hópur unglinga lætur lífið.
21.35 Better Call Saul
22.25 Castle Rock
23.00 Transparent
23.25 Last Week Tonight with 
John Oliver
23.55 Grey’s Anatomy
00.40 The Good Doctor
01.30 Mary Kills People
02.15 Óminni
02.50 Óminni
03.20 Óminni
03.50 Death Row Stories

19.05 The Big Bang Theory
19.30 Camping
20.00 Friends
20.25 Seinfeld
20.50 Flash
21.35 Hand i hand
22.20 Warrior
23.05 Dc’S Legends of Tomorrow
23.50 The Big Bang Theory
00.15 Camping
00.45 Tónlist

11.30 Foodfight!
13.00 Golden Exits
14.35 A.X.L
16.15 Foodfight!
17.45 Golden Exits
19.20 A.X.L
21.00 Spider-Man. Homecoming 
 Peter Parker nýtur lífsins með hina 
nýfundnu hæfileika sína.
23.10 Dunkirk
00.55 Before I Wake
02.30 Spider-Man. Homecoming

08.00 Mexico Championship  Út-
sending frá Mexico Championship 
á Heimsmótaröðinni.
13.00 Mexico Championship
18.00 PGA Highlights  Hápunkt-
arnir á PGA-mótunum.
18.55 Mexico Championship 

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Gettu betur 1994: Versló - 
VMA
13.55 Tónstofan Inga J. Backman
14.20 Til borðs með Nigellu 
14.50 Stiklur
15.55 Menningin – samantekt
16.25 Okkar á milli
16.55 Íslendingar: Björn Th. 
Björnsson
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Bitið, brennt og stungið 
18.16 Hönnunarstirnin 
18.31 Sebastian og villtustu dýr 
Afríku 
18.46 Hjörðin – Kiðlingur 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Kveikur
20.45 Matvæli morgundagsins 
– Tomorrow’s Food  Heimildar-
þáttaröð í þremur hlutum frá BBC 
þar sem Dara O’Briain skoðar hvað 
framtíðin ber í skauti sér þegar 
kemur að matvælum og mat-
reiðslu.
21.35 Best í Brooklyn Brooklyn 
– Nine Nine V  Bandarískir gaman-
þættir um lögreglustjóra sem 
ákveður að breyta afslöppuðum 
undirmönnum sínum í þá bestu 
í borginni. Aðalhlutverk: Andy 
Samberg, Stephanie Beatriz, Terry 
Crews og Melissa Fumero.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Hamfarasól – Hard Sun   
Bresk spennuþáttaröð um rann-
sóknarlögreglumennina Charlie 
Hick og Elaine Renko sem neyðast 
til að vinna saman þrátt fyrir ger-
ólík gildi. Þegar þau komast óvænt 
yfir upplýsingar um yfirvofandi 
heimsendi sem stjórnvöld reyna 
að halda leyndum hefst kapp-
hlaup við tímann.  Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna.
23.15 Á valdi óvinarins – Close to 
the Enemy 
00.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.21 Dr. Phil 
12.06 The Late Late Show 
12.51 Everybody Loves Raymond 
13.15 Dr. Phil 
14.00 Survivor 
14.45 Survivor 
15.40 Survivor 
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. Phil
18.30 The Late Late Show 
19.15 The Mick
19.40 The Biggest Loser 
20.25 Pabbi skoðar heiminn
21.00 FBI. Most Wanted 
21.50 Evil 
22.35 Love Island 
23.20 The Late Late Show 
00.05 NCIS
00.50 Chicago Med 
01.35 Station 19 
02.20 Yellowstone  Dramatísk 
þáttaröð með Kevin Costner í 
aðalhlutverki. 
03.05 Síminn + Spotify

19.50 Napoli - Barcelona  Bein 
útsending frá leik í Meistaradeild 
Evrópu.

06.15 Derby - Fulham
07.55 Getafe - Sevilla
09.35 Atalanta - Sassuolo
11.15 Olympiacos - Arsenal
12.55 Club Brugge - Manchester 
United
14.35 Evrópudeildarmörkin 
 Mörkin í Evrópudeildinni gerð 
upp.
15.25 Seinni bylgjan  Umfjöllun 
um 17. umferð.
15.50 Stjarnan - Selfoss  Útsending 
frá leik í Olís deild karla.
17.20 Seinni bylgjan  Markaþáttur 
Olís deildarinnar í umsjón Henrys 
Birgis Gunnarssonar.
18.50 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
19.15 Meistaradeildin - upphitun
19.55 Chelsea - Bayern München 
 Bein útsending frá leik í Meistara-
deild Evrópu.
22.00 Meistaradeildarmörkin 
 Mörkin og marktækifærin í 
Meistaradeild Evrópu gerð upp af 
sérfræðingum Stöðvar 2 Sport.
22.30 Levante - Real Madrid

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hljómboxið  Bjöllusauð-
irnir mæta Ískrinu
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Hjartastaður 
 (26 af 31 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar  (13 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Fiskbúar  Sjónvarpsþáttur-
inn Fiskbúar fangar stemninguna í 
fiskbúðum landsins í tilefni af því 
að fisksalar tileinka febrúar sjávar-
réttum. 
20.30 Lífið er lag  Lífið er lag er 
þáttur um málefni fólks á besta 
aldri sem lifir áskoranir og tæki-
færi efri áranna. Umsjón: Sigurður 
K. Kolbeinsson. 
21.00 21 - Fréttaþáttur á þriðju-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu. 
21.30 Skrefinu lengra  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. 
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      Á frettabladid.is 
finnur þú Fréttablaðið í 
dag og  safn eldri blaða 
undir flipanum Blöðin.

Lestu Fréttablaðið 
þegar þér hentar á   
frettabladid.is

      Á frettabladid.is 
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dag og  safn eldri blaða 
undir flipanum Blöðin.

Lestu Fréttablaðið 
þegar þér hentar á   
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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 HEF VERIÐ Á 
KROSSGÖTUM ÞAR 

SEM ÉG ÞURFTI AÐ VELJA OG ÞÁ 
VALDI ÉG ALLTAF ÁSTINA.Pétur Óskar Sigurðsson 

er hvorki við eina fjöl-
ina felldur í listinni né 
líf inu, eða huganum 
öllu heldur, þar sem 
margar raddir óma og 

ólíkar persónur takast á í litrófi 
hins görótta jurtaseyðis ayahuasca 
frá Suður-Ameríku.

Þessa dagana leikur Pétur Óskar 
tveimur skjöldum, annars vegar 
sem tónlistarmaðurinn Oscar 
Leone og er síðan sjálfur á fullu við 
leikæfingar í Tjarnarbíói.

„Það er svolítið brjálað að gera hjá 
mér núna og það er alveg eitthvert 
erfitt tripp í gangi. Tár og eitthvað 
kjaftæði sem minnti mig á af hverju 
ég er að þessu,“ segir Pétur Óskar 
um endurkomu Oscars Leone sem 
rauf nokkurra mánaða þögn á Val-
entínusardaginn með laginu Take 
the Seasons á Spotify og YouTube.

Mjúkur Eastwood
„Þetta er ástarlag, samið um gamla 
kærustu og viðskilnað okkar,“ segir 
Pétur og bætir við að ekki sé allt sem 
sýnist þótt Oscar Leone beri sig svo-
lítið eins og kúrekatöffari í anda 
Clints Eastwood. „Ég ákvað hann 
ekki. Hann kom sjálfur og er bara 
sjálfstæð eining og ég held að ég sé 
miklu frekar að tjá mig með honum 
frekar en að fela mig bak við hann.“

Oscar Leone er náttúrlega ég en 
líka ákveðin týpa, nettur en samt 
leyndardómsfullur líka. Hann er í 
mótun en að þróast í þessa átt og er 
alltaf með hatt. Hann er líka svona 
Clint Eastwood-týpa skilurðu? En 
lögin eru ekkert hörð sko,“ segir 
Pétur og bætir við að í lögunum 

megi jafnvel greina kvenlega mýkt.
„Ég held að ég sé settur saman úr 

mörgum persónuleikum og hann 
slapp aðeins út úr búrinu þegar 
Superstar kom út í fyrra,“ segir 
Pétur um fyrsta lagið sem hann 
sendi frá sér sem Oscar Leone við 
ágætis undirtektir.

Sækadelik tripp
Þegar Pétur er spurður hvort tón-
list Oscars Leone sé kántrý segir 
hann að þrátt fyrir hattinn sé erfitt 
að skilgreina hana. „Ég held líka 
að það sé lítill David Bowie eða 
Freddie Mercury inni í mér að reyna 
að komast út. Ég held þetta sé byrj-
unin á einhverju svoleiðis rugli. Þá 
ekki endilega þeirri tónlist en samt 
einhverri þannig vitund.“

Vitund? Ertu þá á krónísku nýald-
arsýrutrippi eða hvað?

„Já, það má eiginlega segja það,“ 
segir Pétur og byrjar síðan að því 
er virðist að tala tungum: „Þetta er 
einhver blanda af coyote sækadelik 
ayahuasca-trippi og akkúrat núna 
er ég að fatta að það er mjög mikið 

tripp að vera bara í þessu lífi. Hérna. 
Núna. Það er besta trippið.“

Höfuðlausn
Hvað er eiginlega þetta ayahuasca ? 
Er þetta eitthvert sveppaseyði?

„Já, þetta er bara svona sækadelik. 
Þetta er svona frá guðunum sko, frá 
Perú í Amazon og þar. Þetta tekur 
mann út úr hausnum á sér. Af því að 
við erum alltaf svo föst í hausnum 
og þetta fer um líkamann og hreins-
ar líka upp gömul særindi.“

Þannig að þetta byggir á gömlum 
grunni og sterkri hefð?

„Já, mikið til. Þetta nær langt 
aftur í aldir sko og maður gerir 
þetta bara með shamönum,“ segir 
Pétur og vísar til handleiðslu anda-
lækna sem þykja kunna að fara með 
seyðið, sem inniheldur efni sem eru 
ólögleg á Íslandi.

„Maður er berskjaldaður og ég 
er alltaf jafn þakklátur þegar ég 
kem aftur til sjálfs mín en stundum 
finnst mér ég vera verkfæri sem 
guðirnir tala í gegnum. Þetta hljóm-
ar eins og ég sé alger geðsjúklingur 
en það er eitthvað svoleiðis í gangi 
hjá mér.“

En það er engin hætta á að þessar 
raddir fari að segja þér að drepa fólk 
eins og í bíómyndunum?

„Nei, þetta eru góðar raddir. 
Ég hef verið á krossgötum þar 
sem ég þurfti að velja og þá valdi 
ég alltaf ástina. Við erum öll 
gerð úr því sama og hugsum öll 
myrkar hugsanir og efumst um 
sjálf okkur. Við verðum að sætt-
ast við það,“ segir Pétur Óskar 
sem er stundum Oscar Leone.   
toti@frettabladid.is

Tónlistarkúreki á 
jurtaseyðandi trippi 
Pétur Óskar Sigurðsson er hvorki einhamur í listinni né lífinu og 
eftir að hafa jurtaseyði sopið varð Oscar Leone til í vitund hans. 
Tilfinningaríkt söngvaskáld með harðan skráp frá Clint Eastwood.

Þegar Pétur Óskar setur upp hattinn er líklegt að hörkutólið mjúka Oscar Leone birtist. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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SAMFÉLAGSÁBYRGÐ 
FYRIRTÆKJA
Föstudaginn 28. febrúar gefur Fréttablaðið, í 
samstarfi við Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð, 
út sérblað um Samfélagsábyrgð fyrirtækja.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna 
dagblaði landsins.

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir:

Arnar Magnússon,  sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími: 550-5652 / arnarm@frettabladid.is 

Faxafeni 11 • Sími 534 0534

Aldrei meira úrval af 
öskudagsbúningum

Finndu okkur á 

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!



Skíða- og 
snjóbrettabogar

Sti l l ing hf.  |  S ími  520 8000 |  www.st i l l ing . is  |  st i l l ing@sti l l ing . is

Allt fyrir bílinn



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

LAUGARÁSVEGI 1

Nýafstaðin tískubylgja, 
sem fólst í því að láta 
vísindin kortleggja 

persónuleikann og birta svo 
niðurstöðurnar fyrir alþjóð, var 
athyglisverð. Hún tók þó bráðan 
endi þegar Persónuvernd brýndi 
fyrir fólki að bregða pjötlum 
fyrir nekt persónuleikans. Engu 
að síður skil ég þá fróun sem 
hlýtur að fylgja því að segja 
sisvona: hér sjáið þið djásnið 
mitt, ef til eru andlegir bauna-
teljarar sem geta gert sér mat úr 
þessu þá verði þeim að góðu.

Það sem gerir þetta enn 
skemmtilegra, er að nú er 
nýafstaðin karnivalhátíð hér á 
Spáni. Þar er gert út á gjörólíkt 
gaman. Þar er farið í dulargervi 
og skemmt sér við þá fró sem 
fylgir því að gangast ekki við 
sjálfum sér. Vera utan við sjálfið 
en Forn-Grikkir kölluðu slíkt 
ástand ekstasis sem samkvæmt 
orðanna hljóðan hlýtur að vera 
fjör.

Já, maðurinn skemmtir sér 
jafnt við dulbúning sem nektar-
nautn. En þá er líka komið að 
mínu innleggi í þessa umræðu: 
mannveran er slík óreiða af 
andstæðum að einu vísindin 
sem gætu einhverju ljósi varpað 
á hana væru einhvers konar 
veðurfræði fyrir lengra komna. 
Það er nefnilega engin leið að 
segja í mannheimum hvort það 
sé gamansemi eða gremja austur 
af Glettingi. Mannveran er það 
sem hún segist vera en þó miklu 
frekar það sem hún segist ekki 
vera og samt er engin andstæða í 
því fólgin. Hún er eilíft karnival, 
þar sem ekkert er eins og það á 
að vera en einmitt þannig á það 
að vera.

Svo segist Kári geta kortlagt 
þessi ósköp.

Farið úr pjötlum 
með öllum
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UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði og Bara snilld, Egilsstaðir 

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

Verð með botni og fótum:

90x200 cm 
Verð áður kr. 99.900 NÚ AÐEINS KR. 79.900

120x200 cm 
Verð áður kr. 119.900 NÚ AÐEINS KR. 99.900

      Ath. fleiri stærðir í boði.

Verð með botni og fótum:

90x200 cm 
Verð áður kr. 77.900 NÚ AÐEINS KR. 57.900

120x200 cm 
Verð áður kr. 89.900 NÚ AÐEINS KR. 69.900

      Ath. fleiri stærðir í boði.

Mikið úrval af hvíldarstólum
Verð frá kr. 84.900.-Ve
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HVÍLDARSÓFI
Rafstilltur 3ja sæta sófi.

Leður á slitflötum.
Til í svörtu, gráu og brúnu.

Verð kr. 219.900.-

HVÍLDARSTÓLL MEÐ LYFTU
Með rafstillingu. Leður á slitflötum. 

Til í svörtu, gráu og brúnu.

Verð kr. 119.900.-

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

20.000 KR. AFSLÁTTUR AF ÖLLUM RÚMUM

25% AFSLÁTTUR AF MJÚKVÖRU

STILLANLEG
RÚM Í ÚRVALI

GÆÐARÚM
Góð
hvíld

10
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 SVEFN – 100% HEILSA
    100%

 SVEFN – 100% HEIL
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á fermingartilboði

DELUXE
Hágæða 7 svæðaskipt heilsudýna. 
Styður rétt við líkamann. Aðlagast 
líkamanum og gefur betri öndun.  
Góð þrýstijöfnun og réttur stuðningur 
tryggir betra blóðflæði og þú færð 
dýpri og betri svefn. 

Verð með botni og fótum:

90x200 cm 
Verð áður kr. 77.900 NÚ AÐEINS KR. 57.900

120x200 cm 
Verð áður kr. 89.900 NÚ AÐEINS KR. 69.900

      Ath. fleiri stærðir í boði.

VALHÖLL
5 svæðaskipt heilsudýna.
Góð millistíf heilsudýna á frábæru verði. 
Pokagormakerfi, gæðabólstrun. 

SAGA/FREYJA
Hágæða 7 svæðaskiptar heilsudýnur.
Pokagormakerfi, þrýstijöfnun í yfirdýnu, 
sterkir hliðarkantar, gæðabólstrun. 


