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Sinfóníuhljómsveit Íslands fagnaði 70 ára afmæli sínu á hátíðartónleikum í Hörpu í gærkvöldi. Þar var spilaður fiðlukonsert eftir Jean Sibelius og Sinfónía nr. 1 eftir Gustav Mahler ásamt
sjaldheyrðu verki eftir Pál Ísólfsson. Einleikari var Augustin Hade Lich og Eva Ollikainen, verðandi aðalhljómsveitarstjóri Sinfóníunnar, stjórnaði tónleikunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Refsivert að virða ekki sóttkví
Á fjórða hundrað manns eru í sóttkví hér á landi í varúðarskyni vegna COVID-19 sjúkdómsins. Neiti
einhver að vera í sóttkví sem sóttvarnalæknir telur nauðsynlega getur það varðað allt að sex ára fangelsi.
COVID-19 „Ef einstaklingur er með
sjúkdóm og vill ekki gera neitt til
að hefta útbreiðslu smitunar, og
almannahagsmunir liggja undir,
getur sótt var nalæk nir leit að
aðstoðar lögregluyfirvalda,“ segir
Jón Þór Ólason, lögmaður og lektor
við lagadeild Háskóla Íslands.
Sektir eða fangelsisdómar geta
legið við því að brjóta vísvitandi
sóttkví og stofna almannaheill
í hættu. Sóttvarnalæknir getur
fengið lögregluna til að vista ósam
vinnuþýða nauðuga í einangrun.
Neiti einhver að vera í sóttkví
getur sóttvarnalæknir ákveðið að

Sá sem veldur hættu á
útbreiðslu næms sjúkdóms
með því að brjóta gegn
lögum og reglum á allt að
sex ára fangelsi yfir höfði
sér.
sá sé settur í einangrun á sjúkrahúsi
eða með öðrum hætti. Uni sá smit
aði þessu ekki skal bera ákvörðun
ina undir héraðsdóm.
Hegningarlög kveða á um að
hver sem valdi hættu á útbreiðslu
næms sjúkdóms með því að brjóta

gegn lagafyrirmælum eða varúðar
reglum geti átt allt að þriggja ára
fangelsi yfir höfði sér. Einnig sex ára
fangelsi ef um er að ræða sjúkdóm
sem hið opinbera gerir sérstakar
ráðstafanir til að hefta. Í sóttvarna
lögum eru viðurlög sektir og fang
elsi allt að þremur mánuðum.
Jón Þór bendir á að máli skipti
hvað refsingar varðar hvort um
ásetning eða gáleysi sé að ræða.
Samkvæmt upplýsingum sem
lágu fyrir um mitt kvöld í gær höfðu
35 verið greindir með kórónaveiru
smit sem veldur COVID-19 og um
330 manns voru í sóttkví. Allt fólkið

hafði verið á skíðasvæðum á Ítalíu
og í Austurríki.
Ríkisstjórnin, SA og ASÍ gáfu út
yfirlýsingu í gær um hvernig staðið
verður að launagreiðslum til fólks
í sóttkví. Samkomulag var um að
einstaklingar verði að geta fylgt
fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda
um að fara í sóttkví án þess að hafa
áhyggjur af afkomu sinni.
Samk væmt ný r r i skoðana
könnun sem Zenter gerði fyrir
Fréttablaðið segjast nær 37 prósent
svarenda hafa miklar áhyggjur af
útbreiðslu kórónaveirunnar.
– khg / sjá síðu 6

Guðni vekur
lukku í lest
FÓLK „Maður er á leiðinni heim úr
vinnu og hér í lestarvagninum er
forseti Íslands Guðni Th. Jóhannes
son á leið til fundar við Aleksöndru
Dulkiewicz í Gdansk,“ segir pólski
þingmaðurinn Ryszard Świlski í
færslu á Facebook.
Świlski spyr hversu algengt þetta
sé og lætur þess getið að forsetinn
hafi verið á sokkunum, án belgings,
bílalestar, fylgdarliðs eða fýlusvips.
„Ég vissi að forsetinn væri í heim
sókn í Póllandi en ekki að hann
myndi ferðast með lest,“ segir Rysz
ard í samtali við Fréttablaðið.
„Forseti reynir að nýta hentug
asta ferðamáta hverju sinni,“ segir í
svari forsetaembættisins við fyrir
spurn Fréttablaðsins.
– aá / sjá síðu 8
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Unnið á sorpfjallinu

Veður

Víða norðan 5-13 í dag. Léttskýjað
S- og V-lands, en dálítil él á NAlandi og áfram kalt. Austlægari
annað kvöld og þykknar upp á
S-landi. Frost 1 til 10 stig.
SJÁ SÍÐU 18

Samningurinn var handsalaður í
takt við fyrirmæli vegna COVID-19.

Hælisleitendur
æfa hjá Þrótti

SAMFÉLAG Hælisleitendum verður
boðið upp á fríar knattspyrnuæfingar
hjá Þrótti út árið en samningur þess
efnis hefur verið undirritaður. Um er
að ræða samstarfsverkefni Þróttar
og Hælisleitendateymis Þjónustumiðstöðvar Vesturbæjar, Miðborgar
og Hlíða.
Að undanförnu hafa um 15-20 hælisleitendur mætt á æfingar og fá þeir
útvegaðan æfingafatnað auk þess sem
boðið er upp á léttan hádegisverð. Þá
verður reynt að virkja hælisleitendurna til frekari félagslegrar þátttöku.
Ótthar Edvardsson, framkvæmdastjóri Þróttar, segir þetta hafa gengið
mjög vel og að bæði félagið og hælisleitendurnir séu ánægðir. „Við Þróttarar erum stoltir af því að taka þátt í
þessu samfélagsverkefni,“ segir Ótthar.
Samningurinn sem gildir fyrir
umsækjendur um alþjóðlega vernd
sem eru í þjónustu Reykjavíkurborgar
verður tekinn til endurskoðunar í árslok. – sar

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

Starfsmenn sorphirðu Reykjavíkur að störfum á Melhaga í Vesturbænum í gær. Efling samþykkti beiðni Reykjavíkurborgar um undanþágu frá
verkfalli og stefnt er á að taka stóran hluta miðbæjarins í dag. Íbúar eru beðnir að gæta að aðgengi svo sorphirða geti farið fram. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Dagur borgarstjóri var á fundarstað
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Áfram rætt við
Eflingu í dag

K JARAMÁL Samninganefndir Ef lingar og Reykjavíkurborgar slitu
fundi í gærkvöldi og hefst annar
sáttafundur klukkan tíu í dag.
Félagsdómur úrskurðaði í gær
að samúðarverkfallið sem Ef ling
boðaði til hjá sjálfstætt starfandi
leik- og grunnskólum væri ólögmætt. Samtök atvinnulífsins kærðu
verkfallsboðunina en verkfallið
átti að hefjast á mánudag. Krafa SA
byggði á því að samúðarverkfall
ætti ekki að hafa áhrif á kjör þeirra
starfsmanna sem tækju þátt í því,
sem yrði raunin í þessu tilfelli. – atv
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Með skaddaða heyrn
eftir óhapp í gufubaði

Karl á áttræðisaldri segist hafa verið með són fyrir eyra eftir að ofn í gufubaði
sundlaugar í Hafnarfirði skall niður með gríðarlegum hvelli. Hann var í gufubaðinu til að róa taugarnar eftir að hafa komið að bíl sínum stórskemmdum.
SAMFÉLAG Þorvaldur Jón Ottósson
var að slaka á í gufubaði Suðurbæjarlaugar í Hafnarfirði síðastliðið mánudagskvöld þegar ósköpin
dundu yfir.
„Ég hef sótt þessa sundlaug reglulega í tvö ár og við vorum þarna
tveir inni í gufubaðinu,“ segir Þorvaldur. Þá vildi ekki betur til en svo
að ofn gufubaðsins hrundi skyndilega á gólfið.
„Þetta er lítið rými með f lísum
og þetta var ekkert eðlilegur hávaði
sem myndaðist þarna innandyra.
Þetta var eins og sprenging og það
þekki ég vel enda unnið sem jarðvegsverktaki og komið fyrir ófáum
sprengihleðslum í gegnum tíðina,“
segir Þorvaldur og bætir við að ofninn sé líklega á annað hundrað kíló.
Þorvaldur segist hafa komist í
mikla geðshræringu. „Við vorum
í raun stálheppnir að slasa okkur
ekki enn verr því að ef við hefðum
setið á öðrum stað í klefanum þá
hefði ofninn farið ofan á okkur. Það
var lán í óláni,“ segir hann.
Þá kveðst Þorvaldur verulega
ósáttur við viðbrögð starfsfólks
sem lokað hafi gufubaðinu í hvelli
og gert lítið úr atvikinu. Hann hafi
hringt í lögregluna í kjölfarið og þar
hafi hann fengið kaldar viðtökur.
„Þeir komu bara fram við mig
eins og ég væri eitthvað ruglaður.
Það var mjög dapurlegt að fá þær
viðtökur,“ segir hann.
Þorvaldur kveðst sárkvalinn.
„Ég er með stöðugan són fyrir eyranu og hausverk. Ég bíð eftir niðurstöðu læknis um hvort skaðinn sé
varanlegur,“ segir Þorvaldur sem
hyggst kanna rétt sinn ef svo er.
Segja má að slysið í gufubaðinu
hafi kórónað slæman dag hjá Þorvaldi. Fyrr um daginn hafði hann

Þorvaldur Jón Ottósson átti sérlega slæman mánudag. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þeir komu bara
fram við mig eins
og ég væri eitthvað ruglaður.
Þorvaldur Jón Ottósson

komið að bílnum sínum við Hafnarfjarðarbryggju stórskemmdum.
„Ég er með bát þar í slipp og hafði
geymt jeppann minn þarna í nokkrar vikur. Síðan kem ég að honum
þar sem hann er á kafi í snjó og tvær
rúður mölbrotnar,“ segir Þorvaldur
sem telur blasa við að einhver sem
sér um snjómokstur hafnarinnar
hafi ekki verið starfi sínu vaxinn.

„Þetta var talsvert áfall. Ég kallaði
til aðila til að gera tjónaskýrslu fyrir
mig og það tók drjúgan tíma. Svo
fór ég beint í laugina til að slaka á,“
segir Þorvaldur. Sú ferð endaði með
ósköpum eins og fyrr segir.
Aðalsteinn Hrafnkelsson, forstöðumaður Suðurbæjarlaugar,
kvaðst ekki hafa heyrt af slysi á fólki
í óhappinu í gufubaðinu.
„Það er afar leitt að heyra að einhver telji sig hafa orðið fyrir skaða
þegar þetta óhapp átti sér stað. Við
viljum endilega heyra í viðkomandi
og reyna að leysa úr málinu,“ segir
Aðalsteinn.
Gufubaðið var lokað vegna
óhappsins í nokkra daga en er nú
opið að nýju. bjornth@frettabladid.is
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Khair sendi vinabeiðnir til fjögurra bæja á Íslandi

Frá Esjumelum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHLEM

Andvíg breyttu
iðnaðarsvæði

SKIPULAGSMÁL „Áformum Reykjavíkurborgar um mengandi iðnaðarstarfsemi sem fyrirhuguð er
á Esjumelum í fallegri náttúru við
Mosfellsbæ,“ er mótmælt í umsögn
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar um
tillögu Reykjavíkurborgar um breytt
deiliskipulag á athafnasvæðinu þar.
„Skipulagið er á sveitarfélagamörkum Mosfellsbæjar og Reykjavíkur í næsta nágrenni við fjölmenna byggð í Leirvogstunguhverfi
og í ásýnd allra Mosfellinga,“ segir
skipulagsnefndin. „Í umhverfismati
sem fylgir deiliskipulaginu kemur
fram að búast megi við neikvæðum
áhrifum á lýðheilsu, ásýnd, fráveitu
og loft. Loft- og hávaðamengun
fylgir óhjákvæmilega grófum og
mengandi iðnaði og skerðir lífsgæði
íbúa. Enn fremur munu 20 metra
háir skorsteinar á Esjumelum breyta
varanlega ásýnd Esjunnar til hins
verra.“ - gar

Áslaug Eir sett
Fiskistofustjóri
SJÁVARÚTVEGUR Sjávarútvegs- og
landbúnaðarráðherra hefur sett
Áslaugu Eiri Hólmgeirsdóttur í embætti Fiskistofustjóra til 30. apríl.
Áslaug Eir er sjávarútvegsfræðingur að mennt og hefur starfað
hjá Fiskistofu í 12 ár þar sem hún
er sviðsstjóri yfir fiskveiðieftirliti.
Hún hefur einnig verið staðgengill
Fiskistofustjóra.

Áslaug Eir
Hólmgeirsdóttir.

Eyþór Björnsson sagði starfi
sínu sem Fiskistofustjóri lausu
fyrr á árinu og hefur tekið við
starfi framkvæmdastjóra Samtaka
sveitarfélaga og atvinnuþróunar á
Norðurlandi eystra.
Fyrr á árinu var starf Fiskistofustjóra auglýst laust til umsóknar
og rann umsóknarfrestur út í lok
síðasta mánaðar. Á vef Fiskistofu
kemur fram að alls hafi 19 sótt um
og hefur ráðherra skipað nefnd til
að meta hæfi þeirra. – jþ

STJÓRNSÝSLA Jihad Khair, bæjarstjóri Beit Sahour í Palestínu, sendi
bréf til fjögurra íslenskra bæja um
miðjan febrúar þar sem óskað var
eftir að komið væri á vinabæjartengslum. Áður hafði Fréttablaðið
greint frá því að slíkt bréf var tekið
fyrir í bæjarráði Garðabæjar í vikunni og var Gunnari Einarssyni bæjarstjóra falið að svara fyrirspurninni.
„Við sendum einnig slíka beiðni

Jihad Khair,
bæjarstjóri
Beit Sahour
í Palestínu.

til Hafnarfjarðarbæjar, Mosfellsbæjar og Reykjanesbæjar,“ segir
Usama Allati, upplýsinga- og menn-

ingarfulltrúi Beit Sahour, í skriflegu
svari til Fréttablaðsins.
Að sögn Allati er Beit Sahour
þróaður bær þar sem rík áhersla er
lögð á ferðaþjónustu og alþjóðleg
tengsl. Alls hefur bærinn myndað
vinabæjartengsl við 20 aðra bæi,
víðs vegar um heiminn. „Við erum
bær sem leggur áherslu á alþjóðleg
samskipti, samvinnu og vináttu.
Við viljum læra af öðrum og miðla

reynslu okkar einnig. Við reynum
að leita að vinabæjartengslum við
bæi með svipaðan fjölda af íbúum
og Beit Sahour og svipaða sýn varðandi ferðaþjónustu og iðnað,“ segir
Allati.
Hann segir að engin viðbrögð
hafi enn borist frá íslensku bæjarfélögunum en bæjaryfirvöld í Beit
Sahour bíði spennt eftir viðbrögðum. – bþ

Píratar rólegir yfir COVID-19

Tæplega 37 prósent svarenda segjast hafa miklar áhyggjur af útbreiðslu kórónaveirunnar samkvæmt
nýrri könnun. Píratar hafa minnstar áhyggjur en stuðningsfólk Flokks fólksins hefur mestar áhyggjur.
COVID -19 Þeir sem segjast hafa
miklar áhyggjur af útbreiðslu kórónaveirunnar sem veldur COVID19 eru örlítið f leiri en þeir sem
segjast hafa litlar áhyggjur. Þetta
sýna niðurstöður nýrrar könnunar
sem Zenter rannsóknir gerðu fyrir
Fréttablaðið.
Alls segjast tæp 37 prósent hafa
miklar áhyggjur af útbreiðslu
veirunnar en tæp 35 prósent litlar
áhyggjur. Rúm 28 prósent hafa
hvorki miklar né litlar áhyggjur.
Konur eru áhyggjufyllri en karlar
en rúm 42 prósent kvenna segjast
hafa miklar áhyggjur en tæpt 31
prósent karla. Tæp 39 prósent karla
hafa litlar áhyggjur en tæpt 31 prósent kvenna.
Mestar áhyggjur af útbreiðslu
veirunnar hefur fólk 65 ára og eldra
en tæp 48 prósent þess hafa miklar
áhyggjur en tæp 26 prósent litlar. Í
öðrum aldurshópum hafa á bilinu
32-37 prósent miklar áhyggjur.
Minnstar áhyggjur er að finna í aldurshópnum 25-34 ára en þar segjast
rúm 47 prósent hafa litlar áhyggjur.
Þegar svörin eru greind eftir
stuðningi fólks við stjórnmálaflokka kemur í ljós að Píratar hafa
minnstar áhyggjur af útbreiðslu
veirunnar. Tæp 25 prósent þeirra
hafa miklar áhyggjur en tæp 42 prósent litlar.
Halldóra Mogensen, formaður
þingf lokks Pírata, segist halda að
stuðningsmenn f lokksins treysti
því almennt að sérfræðingar haldi
vel á málum.
„Mér finnst viðbrögðin frá sóttvarnalækni, landlækni, almannavörnum og öðrum hafa verið mjög
góð og traustvekjandi. Ég finn
allavega fyrir því og þá væntanlega aðrir Píratar líka. Maður fer
bara eftir þeim leiðbeiningum sem
er búið að setja okkur. Það er ekki
gagnlegt að panikkera,“ segir Halldóra.
Gagnlegustu viðbrögðin séu að

Þingflokksformaður Pírata hrósar viðbragðsaðilum fyrir vinnuna vegna kórónaveirunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

✿  Áhyggjur af COVID-19
Hversu miklar eða litlar áhyggjur
hefur þú af útbreiðslu kórónaveirunnar?

34,8%

36,9%

28,2%
n Miklar n Hvorki né n Litlar

standa saman sem samfélag en
bregðast við þeim aðstæðum sem
upp kunni að koma. „Þetta snýr
fyrst og fremst að því að vernda
þennan viðkvæmasta hóp og auðvitað er samtakamátturinn þannig
eins og gengur og gerist á Íslandi að
það taka sig allir saman.“
Mestu áhyggjurnar eru meðal
stuðningsfólks Flokks fólksins en
þar hafa rúm 54 prósent miklar
áhyggjur og um fjórðungur litlar.
Könnunin var send á könnunarhóp Zenter rannsókna föstudaginn
28. febrúar eða sama dag og fyrsta
tilfelli kórónaveirusmits var staðfest á Íslandi og stóð yfir til miðvikudagsins 4. mars.
Hlutfall þeirra sem sögðust
hafa miklar áhyggjur af útbreiðslu
veirunnar var rúm 39 prósent í lok

Pizza í kvöld?
Góðar hugmyndir að föstudagspizzunni á gottimatinn.is

tímabilsins en var tæp 35 prósent í
upphafi.
Í gær greindi Fréttablaðið frá
niðurstöðum könnunar um áhrif
COVID-19 faraldursins á ferðalög
fólks til útlanda á næstu mánuðum.
Rúm 44 prósent sögðu áhrifin vera
mikil en tæp 38 prósent lítil.
Ef horft er á þróun svaranna er
ljóst að fjölgun tilfella hefur haft
áhrif á svör fólks. Í upphafi könnunartímabilsins sögðu tæp 38
prósent að áhrifin á ferðalög yrðu
mikil en í lok tímabilsins var það
hlutfall komið upp í rúm 53 prósent.
Í úrtaki könnunarinnar voru
2.300 manns 18 ára og eldri en svarhlutfall var 56 prósent. Gögnin voru
vigtuð eftir kyni, aldri og búsetu.
sighvatur@frettabladid.is

Danskir
dagar

í Hagkaup

389 kr/stk
Den gamle fabrik ribs gelé
Ómissandi með purusteikinni

Grísa

rifjasteik

1.299

kr/kg

verð frá

289 kr/stk

Nyhed

Nyhed

på danske dage

Nyhed

på danske dage

på danske dage

449 kr/pk

479 kr/pk
Graasten brauðsalat

Skinkesalat, karry salat, makrel salat
og grov peberrod salat

Rúgbrauðssnakk

Tomat og chili, urtecreme,
læsø sydesalt, chili

Samba toppar
Bestu kossarnir

549 kr/stk
Danskar kökur

Chokoladekage, drømmekage
& citronkage

Nyhed

Nyhed

på danske dage

på danske dage

319 kr/pk

299 kr/pk

859 kr/pk

289 kr/pk
Toms skildpadder
Fylltar súkkulaðiskeljar

Gajol
Saltlakkrís 3 tegundir

Luksus Fudge
Vanille & Lakrids

Anthon Berg Liquorice
Sweet & salty liquorice,
Chili liquorice, Salty liquorice

Mere

dansk

hver dag
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Fosshótel á Rauðarárstíg hefur verið leigt til að vera sóttkví vegna COVID-19 sjúkdómsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Brot gegn sóttvörnum
geta varðað fangelsi
Komið hafa upp tilvik þar sem fólk reynir að koma sér undan sóttkví vegna
COVID-19 og gortar sig af því. Þungir fangelsisdómar geta legið við því að
ganga gegn fyrirmælum sóttvarnalæknis. Lítið hefur þó reynt á lagaákvæðin.
COVID-19 Sektir eða fangelsisdómar
geta legið við því að brjóta vísvitandi sóttkví og stofna almannaheill
í hættu. Einnig getur sóttvarnalæknir fengið lögregluna til að vista
einstakling nauðugan í einangrun
ef hann reynist ósamvinnuþýður.
Eins og kom fram í útvarpsviðtali
við Víði Reynisson, hjá almannavarnadeild Ríkislögreglustjóra, á
mánudag hafa komið upp tilfelli
þar sem fólk hefur komið sér undan
14 daga sóttkví vegna COVID-19.
Til dæmis með því að ferðast frá
skilgreindum hættusvæðum með
tengiflugi til Íslands. Embættið hafi
gögn sem sýni að þessir einstaklingar monti sig jafnvel af athæfinu, og
minnti Víðir á alvöru málsins.
„Ef einstaklingur er með sjúkdóm
og vill ekki gera neitt til að hefta
útbreiðslu smitunar, og almannahagsmunir liggja undir, getur
sóttvarnalæknir leitað aðstoðar
lögregluyfirvalda,“ segir Jón Þór
Ólason, lögmaður og lektor við lagadeild Háskóla Íslands.
Eitt af þessu getur verið að neita
að vera í sóttkví. Sóttvarnalæknir
geti því ákveðið að viðkomandi sé
settur í einangrun á sjúkrahúsi eða
með öðrum hætti. Vilji hinn smitaði ekki una þessu skal sóttvarna-

Ef einstaklingur er
með sjúkdóm og
vill ekki gera neitt til að
hefta útbreiðslu smitunar,
og almannahagsmunir liggja
undir, getur sóttvarnalæknir leitað aðstoðar
lögregluyfirvalda.
Jón Þór Ólason,
lögmaður og lektor

læknir bera ákvörðunina undir
héraðsdóm og dómari taka afstöðu
eins fljótt og auðið er.
Í sóttvarnalögunum eru viðurlög
við slíkum brotum sektir og fangelsi
allt að þremur mánuðum.
Hegningarlög kveða einnig á um
að hver sem valdi hættu á útbreiðslu
næms sjúkdóms með því að brjóta
gegn lagafyrirmælum eða varúðarreglum geti átt allt að þriggja ára
fangelsi yfir höfði sér. Einnig sex ára
fangelsi ef um er að ræða sjúkdóm

sem hið opinbera gerir sérstakar
ráðstafanir til að hefta.
Jón Þór bendir þó á að vitneskja
um sjúkdóm skipti máli hvað refsingar varðar, það er hvort um ásetning eða gáleysi sé að ræða.
„Um leið og liggur fyrir að fólk sé
að viðhafa háttsemi til að komast
hjá því að fara í einangrun er það
meðvitað að komast hjá fyrirmælum stjórnvalda og þar með
taka meðvitaða áhættu, eða það
sem kallað er í refsiréttinum dolus
eventu alis, láta sér afleiðingarnar í
léttu rúmi liggja og gæti það talist
ásetningsbrot,“ útskýrir Jón.
Ekki hefur mikið reynt á mál af
þessu tagi. Árið 2015 komst mál
hælisleitanda frá Nígeríu í deiglu
fjölmiðla er hann var grunaður um
að hafa smitað konur vísvitandi af
HIV-veirunni. Sagðist sá maður ekki
hafa haft vitneskju um sjúkdóminn
sem er tilkynningarskyldur.
„Það hafa komið upp mál, til
dæmis á Norðurlöndunum, þar sem
einstaklingar smitaðir af HIV hafa
vísvitandi verið að smita fólk og það
myndi flokkast undir hættubrot,“
segir Jón. En hættubrot er brot þar
sem lífi, heilsu eða eignum fólks er
stefnt í hættu.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Háskóli Íslands hlýtur Grænfánann

HREYFÐU
ÞIG MAÐUR!

Öll hreyfing skiptir máli!

Heilsuráð Krabbameinsfélagsins
má finna á mottumars.is

UMHVERFISMÁL Háskóli Íslands
hefur hlotið Grænfánann í fyrsta
sinn og er þar með stærsti skóli með
fánann hér á landi. Markmið Grænfánans er að auka umhverfismennt,
menntun til sjálfbærni og að styrkja
umhverfisstefnur skóla.
Þorbjörg Sandra Bakke, verkefnisstjóri sjálfbærni- og umhverfismála
hjá HÍ, segir Grænfánann hafa mikla
þýðingu fyrir háskólasamfélagið.
Verkefnið sé liður í því að HÍ sýni
ábyrgð í umhverfismálum.
„Grænfáninn styður beint við
stefnu og markmið Háskólans sem
snúa meðal annars að því að takast
á við áskoranir samtímans, loftslagsmálin þar á meðal,“ segir Þorbjörg. „Markmiðið með þátttöku

Þorbjörg Sandra er önnur frá
vinstri. MYND/KRISTINN INGVARSSON

Háskólans í verkefninu var að efla
samstarf starfsfólks og stúdenta
um umhverfismál en einnig skapa
utanaðkomandi pressu á að klára
verkefnin sem við fáum með úttekt
Landverndar á ári hverju.“

Markmið Umhverf isnefndar
Grænfánans við HÍ tengd loftslagsmálum fyrir 2019-2020 lutu að
fræðslu um loftslagsmál, loftslagsvænni mat á háskólasvæðinu, mótvægisaðgerðum gegn mengun og
umhverfisvænni samgöngum.
Þorbjörg segir að með samvinnu
við ýmsa, meðal annars Hámu og
Félagsstofnun stúdenta, hafi vel
tekist til við að uppfylla markmiðin.
„Það er áskorun fólgin í því að
setja sér markmið og ná þeim en
óskin um að fá að halda í fánann
hvetur okkur áfram. Sjálf hef ég lagt
áherslu á að við setjum okkur metnaðarfull en raunhæf markmið á ári
hverju og finnst mér hafa tekist vel
til í þetta skipti.“ – bdj

síðan
1993
Heiðar Logi, brimbrettakappi
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Formaður BSRB kveðst búast við að fundað verði inn í helgina
K JARAMÁL Stíft var fundað í hús
næði Ríkissáttasemjara í gær en
aðildarfélög BSRB og samningsað
ilar þeirra reyna að ná samningum
áður en verkföll eiga að skella á
næstkomandi mánudag. Í fyrra
kvöld náðist niðurstaða í styttingu
vinnuvikunnar hjá vaktavinnu
fólki.
„Það er mjög stór áfangi að hafa
náð þeirri niðurstöðu. Það bæði ein
faldar og flýtir fyrir og maður vonar

að það verði til þess að fólk sé meira
tilbúið að mætast á miðri leið með
það sem eftir er,“ segir Sonja Ýr Þor
bergsdóttir, formaður BSRB.
Mestmegnis sé verið að ræða mál
sem út af standi í viðræðum við
ríkið en BSRB-félögin eiga einnig í
viðræðum við Reykjavíkurborg og
Samband íslenskra sveitarfélaga.
Viðræðurnar fara bæði fram á
borði BSRB og hjá einstaka aðildar
félögum.

Hornfirðingar leyfa ekki
húsbíla utan tjaldstæða
HORNAFJÖRÐUR Ósk Félags húsbíla
eigenda og Félagsins 4X4 um að fá
að gista utan tjaldsvæða var hafnað
í bæjarráði Hornafjarðar.
„Sveitarfélagið er aðili að lög
reglusamþykkt Suðurlands þar sem
gisting utan tjaldsvæða er óheimil
án leyfis landeigenda,“ segir í svari
bæjarráðs þar sem ósk félaganna
tveggja er hafnað.
Fram kemur í fundargerð bæjar
ráðs að félögin tvö hafi lagt til við
umhverfisráðuneytið að gerð verði
breyting á náttúruverndarlögum
þannig að ekki þurfi að fá heimild
landeigenda eða annarra rétthafa
til að nota á tjaldvagna, fellihýsi,
hjólhýsi, húsbíla og annan sam

Við Gróttu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

bærilegan búnað utan skipulagðra
tjaldsvæða í þeim tilfellum sem
þessi tæki eru ekki búin salernis
aðstöðu. – gar

102Reykjavík

Valshlíð – Fálkahlíð – Smyrlahlíð
Íbúðirnar verða tilbúnar
til afhendingar
vor/sumar
2020.

Skoða má
á
allar íbúðirnar
102reykjavik.is
og
miklaborg.is

Föstudaginn 6. mars frá kl. 12 - 12:30
Sýningaríbúð er í Fálkahlíð 2

Hringbraut

Sýningaríbúð er
í Fálkahlíð 2

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra
og 5 herbergja íbúðir
• Megin áhersla er á litlar og
meðalstórar vandaðar íbúðir,
innréttaðar á hagkvæman og
þægilegan máta.
• Húsin liggja umhverfis garð í
miðjunni og þar undir er tveggja
hæða bílakjallari.

Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is
sími: 775 1515

Friðjón Ö. Magnússon
aðst. fasteignasala
fridjon@miklaborg.is
Sími: 692 2704

Sonja segir styttingu vinnuvikunnar
hjá vaktavinnufólki stóran áfanga.

„Það eru allir í húsi núna og form
legir og óformlegir fundir í gangi.
Það lítur ekki út fyrir annað en að
það verði þannig fram á kvöld og yfir
helgina,“ sagði Sonja síðdegis í gær.

Landssamband slökkviliðs- og
sjúkraflutningamanna frestaði í gær
verkfallsaðgerðum sínum á meðan
hættustig almannavarna vegna
COVID-19 faraldursins er í gildi.
Sonja segir að vegna ástandsins
hafi BSRB opnað fyrr fyrir undan
þágubeiðnir vegna mögulegra verk
fallsaðgerða en gert sé venjulega.
„Þetta eru bara sérstakar aðstæð
ur og við viljum taka tillit til þess.“
– sar

Fagna lestarferð Guðna
Forseti Íslands notaði almenningssamgöngur á ferðum sínum í opinberri
heimsókn í Póllandi. Myndir af Guðna í lest vekja lukku á samfélagsmiðlum.

Ný tvöföld virkni sem
veitir hraða og langvarandi
vörn gegn tannkuli.

OPIÐ HÚS

Verkföll BSRB munu
bresta á næstkomandi
mánudag hafi samningar
ekki náðst.

Pantið söluskoðun í síma 569-7000
– Sýnum alla daga
Verð frá :

39,9 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

SAMGÖNGUR Pólski þingmaðurinn
Ryszard Świlski dáist að alþýðleika
herra Guðna Th. Jóhannessonar,
forseta Íslands, sem notar almenn
ingssamgöngur á ferðalögum sínum
milli staða í Póllandi þar sem hann
er í opinberri heimsókn ásamt konu
sinni Elizu Reid.
„Maður er á leiðinni heim úr
vinnu og hér í lestarvagninum er
forseti Íslands Guðni Th. Jóhannes
son á leið til fundar við Aleksöndru
Dulkiewicz í Gdansk,“ segir Ryszard
í færslu á Facebook og spyr hversu
algengt þetta sé og lætur þess getið
að forsetinn hafi verið á sokkunum,
án belgings, bílalestar, fylgdarliðs
eða fýlusvips.
„Ég vissi að forsetinn væri í heim
sókn í Póllandi en ekki að hann
myndi ferðast með lest,“ segir Rysz
ard í samtali við Fréttablaðið og
bætir við: „Ég fíla þessa nálgun við
forsetaembættið.“
Hann segir að bæði eiginkona
forsetans og ritari hafi verið með
forsetanum í för. Þau hafi látið lítið
fyrir sér fara en farþegar lestarinnar
hafi þó vitað að einhver mikilvægur
væri um borð þótt þeir vissu ekki
hver það væri.
Opinberri heimsókn forseta
hjónanna lauk í Gdańsk í dag en
þar sat forsetinn meðal annars mál
þing um sóknarfæri í samskiptum
Íslands og Póllands í útvegsmálum
og Eliza Reid forsetafrú hitti full
trúa jafnréttis- og innflytjendaráðs
borgarinnar.
„Forseti reynir að nýta hentug
asta ferðamáta hverju sinni,“ segir í
svari forsetaembættisins við fyrir
spurn Fréttablaðsins um ferðavenj
ur forsetans erlendis.
Færslu pólska þingmannsins um
lestarferð forsetahjónanna var vel
tekið á Facebook. Þúsundum líkaði
við hana, hundruð athugasemda
hafa verið gerðar við færsluna og
yfir tvö hundruð deilt myndum
hans af forsetanum sem fylgdu
færslunni. Meðal þeirra sem rita
athugasemdir eru Pólverjar búsettir
á Íslandi.
„Hann fer óvaldaður um Reykja

Myndina tók pólski þingmaðurinn Ryszard Świlski og er hann sjálfur með á
myndinni. Færslu Świlskis um lestarferð forsetans má sjá á frettabladid.is.

Nokkrar athugasemdir Pólverja við færsluna
n „Ég skrifaði ritgerðina mína
á Íslandi. Hef alltaf borið
virðingu fyrir þessari litlu en
stoltu þjóð.“
n „Ég elska Íslendinga fyrir að
jafnvel þeir sem eru frægir,
þekktir og háttsettir eru alls
ekki hrokafullir og líta bara
á sig sem venjulegt fólk. Hér
getur maður jafnvel rekist á
Björk í sundi.“
n „Hér á Íslandi þekkjast ekki
bílalestir, nema í tilvikum erlendra sendinefnda. Forsetinn
er bara á einum bíl og ferðast
vík og er elskaður og virtur. Hann
kemur á alla fótboltaleiki og krakk
arnir sjá hann oft á hjóli um hverfið.
Það er synd að ekki sé hægt að
segja það sama um pólska stjórn
málamenn, að ég minnist ekki á

bara um í hinni almennu umferð. Maður myndi ekki bera
kennsl á hann nema fyrir bílnúmerið.“
n „Það eru engar lestir á Íslandi,
forsetann hefur bara langað
svo að prófa.“
n „Ég hef búið á Íslandi í mörg ár
og trúið mér. Forseti Íslands er
ekki vaktaður og er ekki talinn
merkilegri en aðrir hér. Maður
getur hitt á hann hvar sem er í
borginni á ferð með konu sinni
og börnum.“
pólska forsetann,“ segir Barbara
Sychowska, pólskur innf lytjandi
á Íslandi. Með færslu hennar fylgir
mynd af ungum syni hennar og
Guðna forseta á fótboltavelli.
adalheidur@frettabladid.is

Heimila kaup á verslun á Hólmavík
VIÐSKIPTI Samkeppniseftirlitið
hefur heimilað kaup Samkaupa á
rekstri verslunar Kaupfélags Stein
grímsfjarðar á Hólmavík. Þetta
kemur fram á vef Samkeppniseftir
litsins.
Eftirlitinu var tilkynnt um kaup
in þann 18. febrúar síðastliðinn og
voru þau háð samþykki þess.
Fram kemur að Samkaup reka
um 60 smávöruverslanir víða um
land undir nöfnunum Nettó, Kjör
búðin, Krambúð, Iceland, Háskóla
búðin og Samkaup Strax. Þá segir
að kaupfélagið starfi aðallega á
sviði dagvöruverslunar og reki
eina dagvöruverslun á Hólmavík.
Nýlega hafi félagið lokað verslun
sinni á Drangsnesi. Kaupfélagið
sé afgreiðsluaðili Vörumiðlunar á

Kaupfélag Steingrímsfjarðar á
Hólmavík. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Hólmavík og haldi utan um allan
f lutning félagsins á svæðinu með
skráningu og afgreiðslu.
Við afgreiðslu málsins leit Sam
keppniseftirlitið meðal annars til
staðbundinna áhrifa samrunans
og kemur fram í gögnunum að
skemmst séu 32 kílómetrar í næstu
verslun frá Hólmavík.
Eftirlitið kemst því að þeirri
niðurstöðu að ekki sé ástæða til að
aðhafast frekar vegna samrunans.
Á vef Samkeppniseftirlitsins
kemur fram að stærstu hluthafar
Samkaupa séu Kaupfélag Suður
nesja með rúmlega 57 prósenta
hlut, Birta lífeyrissjóður með ríf
lega fimmtán prósent og Kaupfélag
Borgfirðinga með litlu minni hlut.
– jþ
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Mannskætt óveður í Suðurríkjunum

Mikil eyðilegging varð þegar hvirfilbyljir fóru yfir Tennessee og nærliggjandi ríki í Bandaríkjunum á
síðustu dögum. Minnst 25 létust og 150 slösuðust í veðrinu, þar á meðal börn. Eignatjón er einnig verulegt
og eru hundruð húsa ónýt eftir byljina sem náðu allt að 280 kílómetra hraða á klukkustund. MYND/GETTY

Undirskriftir með og
gegn sumaropnunum

Deilur eru í Hafnarfirði vegna sumaropnana leikskóla sem tilkynntar voru
nýlega. 390 starfsmenn leikskóla skiluðu undirskriftalista gegn ákvörðuninni
en nú safna foreldrar undirskriftum til stuðnings því að leikskólar verði opnir.

UPP MEÐ
SOKKANA!

Þinn stuðningur skiptir máli!
Kauptu sokkka á mottumars.is
og á sölustöðum um land allt.

HAFNARFJÖRÐUR Miklar deilur
standa nú yfir vegna sumaropnana
leikskóla í Hafnarfirði sem fræðslu
ráð samþykkti 12. febrúar síðast
liðinn.
Und irsk r if t a list i leik skóla
kennara, þar sem opnununum var
harðlega mótmælt, var af hentur
fræðsluráði þann 26. febrúar og nú
safnar stuðningsfólk undirskriftum
á netinu.
„Þetta er skref í að færa Hafnar
fjarðarbæ til nútímans og verða við
þörfum nútímafjölskyldna. Sam
vera með börnunum okkar skiptir
höfuðmáli og það er ekki hægt að
gera þá kröfu á vinnumarkaðinn
að fá frí ár eftir ár í júlí,“ segir Helga
Reynisdóttir, ljósmóðir og íbúi í
Hafnarfirði, sem hratt undirskrifta
söfnuninni nýlega af stað og 136
hafa skrifað undir.
390 starfsmenn leikskóla Hafn
arfjarðar skrifuðu undir áskorun
til fræðsluráðs um að endurskoða
samþykktina. Í máli þeirra kom
fram að leikskólar væru skilgreindir
sem fyrsta skólastigið og því yrði að
vera upphaf og endir á skólaári.
Faglegt starf gæti raskast til
lengri tíma og miðað við núverandi
aðstæður væri ekki hægt að taka
inn ný börn fyrr en um miðjan
september. Nú þegar væri mönnun
leikskólakennara erfið og starfs
mannavelta mikil, þessi ákvörðun
gæti gert mönnun enn flóknari.
Þá hefur Félag leikskólakenn
ara ályktað um málið og mótmælt

Breytingin er bæði
fyrir þá sem þiggja
þjónustuna og þá sem veita
hana að mínu mati.
Kristín M.
Thoroddsen
formaður
fræðsluráðs

sumaropnunum. „Vilji Hafnar
fjörður eða önnur sveitarfélög veita
foreldrum þjónustu sem tekur tillit
til þarfa þeirra hvað varðar töku
sumarorlofs verður að finna aðrar
lausnir. Leikskólastigið, sem er
fyrsta skólastigið, hefur ekkert rými
til þess að taka við slíku verkefni,“
segir í yfirlýsingu frá félaginu.
„Ég skil vel að leikskólakennarar
séu smeykir við þessar breytingar
en alls ekki skortinn á vilja til að
setjast niður og skoða málið. Hlut
irnir eru einfaldlega slegnir út af
borðinu án þess að ræða þá og
finnst mér það mjög miður,“ segir
Helga.
Kveðst Helga telja að fræðsluráð
hafi unnið málið af heilindum og
með hag barnanna að leiðarljósi.
„Breytingar eru alltaf f lóknar
en þetta er yfirstíganlegt og hefur
virkað vel í nágrannalöndum og
öðrum bæjarfélögum. Nú er það

bara að vinna í útfærslu og sjá hvort
það sé ekki hægt að lenda þessu svo
að allir séu sáttir,“ segir Helga.
Kristín Thoroddsen, formaður
fræðsluráðs, bendir á að ákvörð
unin hafi verið gerð eftir könnun
meðal foreldra. Sú niðurstaða
hafi verið afgerandi, 80 prósent
hafi verið fylgjandi sumaropnun.
Aðspurð um samráð við leikskóla
starfsfólk segir hún að könnun hafi
verið gerð meðal þess.
„Niðurstaðan var sú að 60 prósent
starfsmanna vildu taka frí sitt í júlí
en aðrir í júní og ágúst og fjölmargir
svöruðu því í opnum svörum að
þeir gætu ekki tekið frí með maka
sínum eins og fyrirkomulagið er í
dag og þætti það ekki gott,“ segir
Kristín.
Að sögn Kristínar skiptir afstaða
starfsfólks og þær athugasemdir
sem fram hafa komið fræðsluráð
máli. Unnið verði áfram með málið
út frá ábendingum.
„Settur var af stað starfshópur
sem hefur það markmið að útfæra
breytinguna og taka tillit til þeirra
þátta sem mikilvægt er að útfæra
vel,“ segir Kristín. Í hópnum sitja
fulltrúar starfsfólks, foreldra og
annarra viðkomandi.
Framkvæmdin tekur gildi sum
arið 2021 og verður árið nýtt í að
vinna útfærslu.
„Breytingin er bæði fyrir þá sem
þiggja þjónustuna og þá sem veita
hana að mínu mati,“ segir Kristín.
kristinnhaukur@frettabladid.is
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Hlýjasti vetur í Evrópu frá upphafi mælinga
UMHVERFISMÁL Vísindamenn segja
veturinn í ár þann hlýjasta í Evrópu
frá því að mælingar hófust.
Gögn frá C3S, loftslagsbreytingaþjónustu ESB, ná aftur til ársins
1855. Miðað við þau var meðalhitastigið í desember, janúar og febrúar
síðastliðnum 1,4 gráðum hærra en
veturinn 2015-16, sem var áður heitasti vetur frá upphafi mælinga. Þá
var veturinn 3,4 gráðum hlýrri en
meðalvetur á tímabilinu 1981-2010.
„Þrátt fyrir að þessi vetur hafi
verið mjög öfgafullur er líklegt

1,4̊C

er hækkunin frá síðasta
vetrarhitameti.

Hitinn á Suðurskautslandinu fór yfir 20 gráður í febrúar. MYND/GETTY

að slíkir atburðir verði enn öfgakenndari vegna hnatthlýnunar,“
sagði Carlo Buontempo, formaður
C3S. Hann bætti við að þrátt fyrir að

svona hlýr vetur veki ugg lýsi hann
ekki einn og sér loftslagsbreytingum. „Árstíðarhiti, sérstaklega utan
hitabeltisins, er verulega breytilegur frá ári til árs,“ sagði hann.
Samt sem áður er búist við að
hnatthlýnun muni fjölga öfgatilfellum á borð við þetta um allan
heim á næstu árum.
Í skýrslu Alþjóðaveðurfræðistofnunarinnar frá því í fyrra kemur
fram að áratugurinn 2010-2019
hafi verið sá heitasti á jörðinni allri
síðan mælingar hófust. – atv

Frá vettvangi. MYND/FACEBOOK

Árekstur á
Páskaeyju

– atv

Berlusconi
yngir upp
ÍTALÍA Silvio Berlusconi, fyrrverandi forsætisráðherra Ítalíu, hefur
slitið sambandi við Francescu Pascale, kærustu sína til tólf ára.

Silvio
Berlusconi.

Hin 34 ára gamla Pascale sagði
ákvörðun Berlusconi hafa komið
sér í opna skjöldu, en hann er 83
ára gamall. Hún óskar honum þó
hamingjusams lífs og segir að þau
verði áfram vinir.
Berlusconi var dæmdur árið 2013
fyrir að borga fyrir kynlíf með 17
ára stúlku en var síðar sýknaður.
Sögur herma nú að hann sé að slá
sér upp með Mörtu Fascina, þrítugri
þingkonu. – atv

Sjálfkeyrandi
vagnar í Álaborg
DANMÖRK Fyrstu sjálf keyrandi
strætisvagnar Danmerkur hafa
verið teknir í notkun í Álaborg.
Strætisvagnarnir, sem eru tveir,
keyra bílstjóralausir á 18 kílómetra
hraða í austurhluta borgarinnar.
Þrátt fyrir að vagnarnir stýri sér
sjálfir með myndavélum og þrívíddarkortum verða starfsmenn
um borð til að byrja með til að taka
við stjórn ef þörf krefur.
„Þetta hefur verið langt ferli og
erfitt að fá samþykki. En nú eru
þeir komnir af stað,“ sagði Thomas
Kastrup-Larsen, borgarstjóri Álaborgar, sem er hæstánægður með
vagnana. – atv

Möguleg
lokun Vínbúðanna

vegna verkfalls BSRB
Vegna fyrirhugaðra verkfallsaðgerða BSRB
biðjum við viðskiptavini okkar að hafa í huga
að komið gæti til lokunar Vínbúðanna
mánudaginn 9. mars og þriðjudaginn 10. mars.
MA RS

CHILE Bæjarstjóri Páskaeyju hefur
kallað eftir hertum akstursreglum
í kringum fornleifasvæði eftir að
árekstur olli skaða á einni af moaistyttunum þekktu.
Chilemaður, sem er búsettur á
eyjunni, hefur verið ákærður fyrir
að aka pallbíl sínum á eina af steinstyttunum sem prýða eyjuna og
valda að sögn innfæddra ómældum
skaða.
Stytturnar, sem skipta hundruðum, eru helsta kennileiti eyjunnar.
Þær voru reistar einhvern tímann
milli 13. og 16. aldar og telja margir
eyjarskeggjar þær vera heilagar.

MÁN. ÞRI.

MIÐ. FIM. FÖS. LAU. SUN.
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Ólíkt
bankanum
vestanhafs
hefur
Seðlabanki
Íslands
kosið að
bíða og sjá.
Sú afstaða
sætir furðu.

eira en tvær vikur eru síðan ljóst varð
að kórónaveiran væri að breiðast út
um Evrópu. Á Íslandi hafa greinst flest
smit í heiminum miðað við höfðatölu
og fjöldinn fer hratt vaxandi. Óþarfi
er að lesa of mikið í þær tölur annað en að þær eru til
marks um skilvirkar viðbragðsaðgerðir almannavarna
og heilbrigðisyfirvalda. Ómögulegt er að segja til um
framhaldið en efnahagsáhrifin af faraldrinum eiga
eftir að verða veruleg. Lítið hefur heyrst frá íslenskum
stjórnvöldum sem hafa ekki enn séð ástæðu til að boða
aðgerðir í því skyni að bregðast við efnahagsáhrifunum.
Af yfirlýsingum að dæma, meðal annars frá Seðlabankanum, virðast væntingar um að þetta gangi yfir á örfáum
mánuðum. Um það veit hins vegar enginn og hætt er við
að því fylgi meiri hætta á að gera of lítið og of seint.
OECD hefur lækkað hagvaxtarspá sína fyrir árið – úr
3 prósentum í 1,5 prósent – og varað við því að útbreiðsla
veirunnar muni hafa alvarlegar afleiðingar fyrir heimshagkerfið. Hún sé raunar mesta ógn við fjármálakerfi
heimsins frá alþjóðlegu fjármálakreppunni 2008. Það
hefur orðið framboðsskellur sem lýsir sér í því að verksmiðjum hefur verið lokað og talsverðar truflanir orðið
á aðfangakeðjum með neikvæðum áhrifum úti um allan
heim. Á eftirspurnarhliðinni hefur traust og væntingar
heimila og fyrirtækja hrapað vegna óvissunnar sem aftur
bitnar á fjárfestingum og neyslu. Peningamálayfirvöld og
fjármálaráðherrar helstu iðnríkja heims hafa því stigið
fram og heitið að grípa til aðgerða til að milda höggið sem
heimsbúskapurinn verður fyrir vegna veirufaraldursins.
Margir seðlabankar hafa þegar lækkað vexti til að
blása lífi í efnahag sinn. Í Bandaríkjunum, þar sem vextir
voru lækkaðir um hálft prósentustig á sérstökum neyðarfundi, tók seðlabankastjóri sérstaklega fram að áhrifanna gætti einna mest í ferðaþjónustunni en alþjóðasamtök flugfélaga hafa varað við því að flugfélög gætu
orðið fyrir meira en 100 milljarða dala tekjutapi. Ólíkt
bankanum vestanhafs hefur Seðlabanki Íslands kosið að
bíða og sjá. Sú afstaða sætir furðu. Fá þróuð ríki eiga jafn
mikið undir ferðaþjónustu og því augljóst að faraldurinn
kann að hafa umtalsvert meiri áhrif á íslenskt efnahagslíf
en í öðrum ríkjum. Afbókanir og mögulega tugprósenta
samdráttur er í kortunum. Gæti fjöldi ferðamanna farið
úr tveimur milljónum í um eina milljón í ár? Það væri að
minnsta kosti óvarlegt að útiloka slíka sviðsmynd.
Enginn efast um að þjóðarbúið hefur aldrei verið betur
í stakk búið að takast á við efnahagsáföll. Þá stöðu þarf
að nýta með því að bregðast tímanlega við með skýrum
og afgerandi aðgerðum. Koma þarf til móts við atvinnugreinar og fyrirtæki, sem eru lífvænleg en í tímabundnum greiðsluerfiðleikum vegna mikils samdráttar, með
lausafjárfyrirgreiðslu í gegnum bankakerfið og eins auka
útlánagetu fjármálastofnana með lækkun á eiginfjáraukum. Mikilvægast af öllu er hins vegar að forystumenn
stjórnvalda, sem hafa verið næsta ósýnilegir, stígi fram og
útskýri fyrir almenningi og atvinnulífinu að þetta verði í
lagi og að gripið verði til þeirra ráðstafana sem þarf til að
tryggja efnahagsstöðugleika. Þetta snýst nefnilega ekki
hvað síst um skilaboð sem hafa jákvæð áhrif á væntingar
í hagkerfinu. Þar hefur ríkisstjórnin skilað auðu.

Sterkar,
mildar
og allskonar

Ekkert hveiti
Ekkert soyja
Enginn sykur
Ekkert MSG

Íslenskt kjöt
Íslensk
framleiðsla

– við Laugalæk

Frá degi til dags
Slæmur talsmáti
Afar áhugaverð umræða fór fram
á Alþingi í gær en þar ræddu
þingmenn hvernig bætt uppeldi
gæti verið góð leið til forvarna og
lýðheilsu. Málshefjandi var Una
Margrét Óskarsdóttir sem situr
á þingi sem varamaður Gunnars Braga Sveinssonar. Hún lýsti
meðal annars yfir áhyggjum af
ljótum talsmáta ungra drengja
sem hefðu greinilega fengið að
spila bannaða tölvuleiki. Einnig
hrósaði hún framtaki Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar,
þáverandi forsætisráðherra,
sem setti á fót ráðherranefnd um
lýðheilsu. Upp úr þeirri vinnu
kom meðal annars tillaga um
uppeldisnámskeið fyrir foreldra.
Já, bara ef öll börn tækju nú upp
talsmáta þeirra Gunnars Braga
og Sigmundar Davíðs.
Hreinskilni
Sérstakt hrós fyrir hreinskilni
fær Guðmundur Andri Thorsson, þingmaður Samfylkingarinnar, sem tók þátt í umræðum
þingmanna um uppeldi. „Herra
forseti. Ég verð að játa að ég
veit ekkert um lýðheilsu,“ sagði
hann meðal annars. Hreinskilni af þessu tagi heyrist ekki
á hverjum degi úr ræðustól
þingsins og er til eftirbreytni.
Þingmenn þurfa að átta sig á
því að það er ekki veikleiki að
viðurkenna vanþekkingu á einhverju sviði. Þetta mættu ýmsir
taka sér til fyrirmyndar.
sighvatur@frettabladid.is

Arnarhólshringur
á villigötum

S
Páll Kr. Pálsson
framkvæmdastjóri

Það verður
ekki sársaukalaust
fyrir samfélag okkar
að vinna sig
út úr þessari
stöðu, en það
er hægt.

amdrátturinn í hagkerfinu hófst fyrir alvöru
haustið 2019 og er á flestum sviðum útflutnings og gjaldeyrisskapandi atvinnustarfsemi.
Orsökin liggur í genginu og rekstrarkostnaði
fyrirtækja þó vissulega hafi loðnubresturinn og
kórónaveiran sitt að segja.
Gengið er vitlaus skráð, það vita allir sem eitthvað vita. Seðlabankinn stundar gjaldeyrisinngrip sem viðheldur fölsku gengi, að sögn til að
halda stöðugleika, en gengið leiðir til versnandi
afkomu útflutningsgreinanna, sem seðlabankastjóri og „hagkerfisráðherrar“ ríkisstjórnarinnar
segja meginvandann. Hin stjórnvaldsstýrða falska
gengisskráning eykur þennan vanda og birtist
meðal annars í auknu atvinnuleysi. Ég verð að
viðurkenna að þessi hagstjórnarspeki er ofar
mínum skilningi.
Vandinn er kristalklár. Alltof hátt gengi krónunnar, hæstu laun í heimi og hæstu vexti á fyrirtæki í okkar samkeppnisheimi eru meginvandinn,
hann er enginn annar. Af hverju styðjið þið,
ríkisstjórnin og Seðlabankinn, ekki sannleikann?
Það vissu allir sem eitthvað vita um hagsveifluna,
nema þið að því er virðist, að spá Seðlabankans frá
október 2019 myndi ekki rætast.
Nú þegar kórónaveirufaraldurinn ógnar enn
frekar hagkerfinu standa ríkisstjórnin og Seðlabankinn fyrir gengisfölsun sem eykur enn frekar á
vandann. Með ónýtri hagstjórnarstefnu, sem mun
kosta enn fleiri störf, valda enn meira atvinnuleysi, enn meiri útgjöldum og minni skatttekjum
hins opinbera er verið að grafa enn frekar undan
hagkerfinu, af því að ríkisstjórnin og Seðlabankinn þora ekki að horfast í augu við staðreyndir.
Það verður ekki sársaukalaust fyrir samfélag
okkar að vinna sig út úr þessari stöðu, en það er
hægt. Til þess þarf hins vegar þor og raunsæi sem
mér sýnist skorta allan Arnarhólshring.

ÚTGÁFUFÉLAG: Torg ehf. STJÓRNARFORMAÐUR: Helgi Magnússon FORSTJÓRI OG ÚTGEFANDI: Jóhanna Helga Viðarsdóttir RITSTJÓRI: Jón Þórisson jon@frettabladid.is, FRÉTTASTJÓRAR: Ari Brynjólfsson arib@frettabladid.is,
Garðar Örn Úlfarsson gar@frettabladid.is MARKAÐURINN: Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is FRÉTTABLAÐIÐ.IS: Kristjón Kormákur Guðjónsson kristjon@frettabladid.is.
Fréttablaðið kemur út í 80.000 eintökum og er dreift ókeypis á heimili á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri. Einnig er hægt að fá blaðið í völdum verslunu m á landsbyggðinni. Fréttablaðið áskilur sér rétt til að birta allt efni blaðsins í stafrænu formi og í
gagnabönkum án endurgjalds. ISSN 1670-3871 FRÉTTABLAÐIÐ Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík Sími: 550 5000, ritstjorn@frettabladid.is HELGARBLAÐ: Björk Eiðsdóttir bjork@frettabladid.is MENNING: Kolbrún Bergþórsdóttir kolbrunb@frettabladid.is
LJÓSMYNDIR: Anton Brink anton@frettabladid.is FRAMLEIÐSLUSTJÓRI: Sæmundur Freyr Árnason sfa@frettabladid.is

FÖSTUDAGUR

6. MARS 2020

S KO Ð U N ∙ F R É T TA B L A Ð I Ð

Kosningabaráttan um þann versta
Í DAG

D

Þorbjörg
Sigríður
Gunnarsdóttir

ingur hræðist meira: ríkisvaldið
eða ójafnréttið. Óttinn við ríkið er
mikill í bandarískri menningu sem
gerir að verkum að í pólitík Sanders
felst áhætta fyrir Demókrata. Hann
boðar nefnilega ákveðna velferð
sem ekki er hefð fyrir þar, eins og
heilbrigðisþjónustu, húsnæðisstuðning og stuðning við foreldra
barna. Biden er auðvitað líka andlit
velferðar í samanburði við Trump
en hann er hins vegar ekki andlit ríkisvaldsins eins og Sanders.

Biden er að því leytinu til öruggari
kostur fyrir Demókrata í landi þar
sem hræðslan við ríkisvald og velferðarpólitík er meiri en óttinn við
ójafnrétti.
Umfjöllunin um aðstæður
fátækra barna á Íslandi rammaði
inn ákveðinn veruleika sem margir
þurfa ekki að sjá. Samanburður
milli Íslands og annarra landa er
okkur blessunarlega hagstæður
hvað varðar fátækt barna og Ísland
er gott land að búa í fyrir flesta.

En við viljum að öll börn njóti
æskunnar og jafnra tækifæra. Við
viljum ekki útilokun barna frá þátttöku í samfélaginu vegna fátæktar.
Viljum norræna módelið en ekki
það bandaríska. Og við viljum
áfram geta staðið í lappirnar þegar
við brosum að barnaskapnum í
bandarískri pólitík sem hræðist
stuðning og öryggisnet fyrir þá sem
þurfa á því að halda. Við hræðumst
fátækt barna en ekki það að stjórnvöld sinni hlutverki sínu.

Sölus ý n i n g

Á morgun, laugardag, efnum við til sölusýningar
í verslun okkar, Nóatúni 4, frá kl. 10 til 16.
Þar gefst öllum tækifæri til að skoða gæðaheimilistækin frá Siemens, Bosch og Gaggenau og
kynnast margvíslegum eiginleikum þeirra.
Meðal annars sérvöldum Siemens heimilistækjum með Home Connect sem stjórna má úr snjallsíma
hvar sem menn eru staddir.
Og nú eru heimilistækin einnig farin að „tala” saman innbyrðis í gegnum Home Connect.
Til að mynda getur þurrkarinn fengið upplýsingar um kerfið sem þvottavélin notaði og þannig valið
hárrétt þurrkunarkerfi. Bráðsnjallt!
Fjöldi tilboða í tilefni dagsins.
Veittur verður afsláttur af öllum vörum sem ekki eru nú þegar á Tækifærisverði.
Komdu og njóttu dagsins með okkur.

Tæki

færi

emókratar í Bandaríkjunum hafa nálgast valið
á forsetaframbjóðanda
2020 af ákveðnum heiðarleika. Allir hafa frambjóðendurnir
sagt að það sem mestu máli skipti
í þetta sinn sé einfaldlega hver sé
líklegastur til að vinna Trump.
Allir komast frambjóðendurnir
svo að vísu að því að einmitt þeir
séu svarið. Í kappræðum er þetta
heiðarlega stef mun sterkara en
pólitík og kosningaloforð frambjóðenda. Þessar kosningar snúast
í hugum Demókrata fyrst og fremst
um hvað þeir vilja ekki. Þeir vilja
ekki Trump og þeirra frambjóðandi verður sá sem líklegastur er
talinn til að vinna hann. Val Demókrata stendur á milli Joe Biden og
Bernie Sanders. Biden virðist núna
verða ofan á vegna þess að þeim fer
fjölgandi sem telja hann líklegri
til að vinna Trump. Sanders þykir
of róttækur sem er kannski dálítið
kómískt fyrir okkur. Velferðarpólitíkin sem Sanders boðar er
sennilega ósköp hefðbundin miðjupólitík á okkar mælikvarða.
Bandaríkjamenn eru ólíkir
okkur að því leyti að það truflar þá
ekki sérstaklega að lifa í gríðarlega
stéttskiptu samfélagi. Margir þeirra
trúa því að þannig eigi það að vera
og það eina sem þurfi til að spjara
sig í lífinu sé dugnaður og vinna.
Vandamálið er hins vegar að tækifærin eru ekki jöfn. Það er ójafnt
gefið frá byrjun. Dugnaðurinn
kemur þess vegna fátæka barninu
í Bandaríkjunum sjaldnast mjög
langt. Amerískar bíómyndir segja
oft sögu afreksmanneskjunnar
sem braust áfram þrátt fyrir ekkert
bakland og engan stuðning og tókst
hið ótrúlega bara með því að vinna
fjögur störf og samhliða því að
stofna fyrirtæki. Í lok myndarinnar
er söguhetjan svo orðin góðhjartaður milljarðamæringur og byrjuð
með æskuástinni sem loksins sá
hvað í söguhetjuna var spunnið.
Þessar sögur verða hins vegar að
bíómyndum einmitt vegna þess að
þær eru svo ævintýralega sjaldgæfar.
Á Norðurlöndunum brosum við
að barnaskap Bandaríkjamanna.
Við tölum meira að segja stundum
eins og við búum í stéttlausu samfélagi á Íslandi. Það er auðvitað lygi
en við viljum ekki samfélag þar sem
börn fæðast í fátækt og komast ekki
þaðan. Mörg okkar trúa að hér sé
veruleikinn sá að börn fæðist inn
í samfélag þar sem leikreglurnar
segja til um jöfn tækifæri. Þess
vegna var Kveikur í vikunni svo
óþægilegur því hann sýndi svart
á hvítu það sem við flest kannski
vitum en þurfum ekki endilega að
sjá. Hin stóra millistétt sem heldur
að hún þekki alls konar fólk þurfti
að horfast í augu við að svo er ekki
endilega.
Þrátt fyrir að fólk hafi það
almennt gott er engu að síður
hópur sem lifir í fátækt, sumir
meira að segja við sárafátækt. Sá
hópur er um 7.000-10.000 manns.
Sem sagt í þúsundum talinn.
Stærstur hluti þeirra eru einstæðir
foreldrar, fólk sem glímir við lélega
heilsu og innflytjendur. Sú staða að
einstæðir foreldrar séu stór hluti
þessa hóps segir okkur auðvitað
um leið að mörg börn búa við
fátækt. Börn sem alast upp í fátækt
njóta ekki sömu tækifæra og önnur
börn á Íslandi eins og þátturinn
sýndi okkur. Greiningar benda til

að staða á húsnæðismarkaði og
heilsa séu lykilþættir sem spá fyrir
um hvort fólk býr við sárafátækt.
Húsnæðisstuðningur gagnast foreldrum sem og börnum þeirra sem
búa við fátækt. Heimilið og skólinn
eru veruleiki ungra barna og kostnaður foreldra við skólagöngu og
frístundir hefur því auðvitað áhrif á
þau börn sem veikast standa.
Forsetakosningarnar í Bandaríkjunum munu líklegast snúast
um það hvort bandarískur almenn-
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Telur að fresta eigi stórleikjum

Valdís Þóra Jónsdóttir, einn af
bestu kylfingum landsins. högg.

Slegið í nýjan
golfskála í Mosó

GOLF Bæjarráð Mosfellsbæjar samþykkti í gær að fara í framkvæmdir
við golfskálann upp á 35 milljónir.
Í lok síðasta árs var gert þríhliða
samkomulag á milli Landsbankans,
Mosfellsbæjar og Golfklúbbs Mosfellsbæjar um fjárhagslega endurskipulagningu Golfklúbbsins. Við
það eignaðist Mosfellsbær neðri
hæð íþróttamiðstöðvarinnar við
Æðarhöfða, þar sem Golfklúbburinn er staðsettur og skuldbatt sig til
að ljúka innréttingu hæðarinnar.
Fyrirhugað er að koma þar
fyrir æfingaaðstöðu fyrir börn og
ungmenni sem þar æfa, svo sem
kennslurými, rými fyrir golfherma,
æfingasal fyrir púttkennslu og
höggneti auk aðstöðu fyrir félagsstarf ungmenna. Enn fremur er
stefnt á að ganga frá salernisaðstöðu
í hluta rýmisins og ræstikjarna.
Stærsti einstaki kostnaðarliður
er tæpar 18 milljónir og er titlaður
frágangur innanhúss en raflagnir
munu kosta 12,3 milljónir. – bb

Hitapylsan fer
á völlinn í dag
FÓTBOLTI Hitapylsan margfræga,

sem á að gera Laugardalsvöll fínan
og fallegan fyrir leikinn gegn Rúmeníu eftir 20 daga, verður að öllum
líkindum sett á Laugardalsvöll í
dag en hún kom til landsins fyrir
skömmu. Pylsan tafðist aðeins í
tollinum.
Pylsan kemur frá fyrirtækinu
Sports & Stadia Services. Fjórir
Bretar eru með í för og vakta að allt
fari rétt fram. Dúkurinn er þróaðri
útgáfa af þeim sem notaður var til að
koma Laugardalsvelli í gott lag fyrir
umspilsleikinn gegn Króatíu 2013.
Leigukostnaður vegna hitapylsunnar í þrjár vikur er um 15 milljónir og er áætlað að rafmagn og gas
kosti um 10 milljónir króna samkvæmt bréfi Guðna Bergssonar, formanns KSÍ, til borgaryfirvalda. – bb

Brynjar Þór Björnsson, einn besti körfuboltamaður landsins, skorar á íþróttahreyfinguna að fresta hópsamkomum sökum kórónaveirunnar. Brynjar ætlar ekki að spila stórleik KR og Stjörnunnar í kvöld.
KÖRFUBOLTI Einn besti leikmaður
landsins í körfubolta, Brynjar Þór
Björnsson, tilkynnti í gær að hann
ætlaði ekki að spila einn af stórleikjum deildarinnar í kvöld þegar KR
mætir Stjörnunni, vegna útbreiðslu
kórónaveirunnar. Brynjar, sem er
giftur Sigurrós Jónsdóttur heimilislækni, tilkynnti þetta á fésbókarsíðu sinni og fékk góðar undirtektir
þó að formaður körfuboltadeildar
KR hafi ekki verið sammála henni
í samtali við Vísi.
Finnur Freyr Stefánsson, sem
gerði KR að fimmföldum Íslandsmeisturum sem þjálfari, bendir á
í ummælum á síðu Brynjars að 16
leikmenn og starfsmenn Bröndby
séu nú í sóttkví eftir að fyrrverandi
leikmaður liðsins mætti smitaður
á leik liðsins á sunnudag. Íslenski
landsliðsmaðurinn Hjörtur Hermannsson spilar með Bröndby og
sat á varamannabekk í téðum leik.
Finnur er nú þjálfari Horsens í Danmörku.
„Við erum að glíma við mjög
alvarlegan smitsjúkdóm á Íslandi
og það er líklega hægt að draga
úr útbreiðslu hans með réttum
aðgerðum,“ segir Brynjar í færslu
sinni og heldur áfram: „Með því
að forðast hópsamkomur á meðan
óvissuástand ríkir þá gæti það skipt
sköpum að bregðast við strax.
Flestir sem veikjast alvarlega gera
það ekki fyrr en eftir 10-14 daga
veikindi svo við erum ekki farin að
sjá rétta mynd enn.
Ég skora á íþróttahreyfinguna að
taka fyrirtæki í landinu sér til fyrirmyndar og fresta hópsamkomum á
meðan óvissuástand ríkir,“ segir
Brynjar í lokaorðum sínum.
Hannes S. Jónsson, formaður KKÍ,
segir að sambandið skoði stöðuna
nánast stöðugt en um 20 leikir fóru
fram á miðvikudag innan banda
KKÍ. „Við höfum ekkert gefið út og
munum ekkert gera því við fylgjum
yfirvöldum í landinu. Heilbrigðisyfirvöld og almannavarnir hafa
ekki verið með samkomubann og
ekki beðið okkur um að hætta með
íþróttaleiki.
Ég tel afar mikilvægt að við fylgjum yfirvöldum í þessum máli. Þau
eru að gera sitt besta í þessu máli
og við þurfum að hafa ró. Ég skil að
fólk sé smeykt en skólar eru í gangi
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Brynjar Þór Björnsson ætlar ekki að mæta í DHL-höllina þar sem stórleikur KR og Stjörnunnar í körfubolta fer fram.
Hann skorar á íþróttahreyfinguna að fresta hópsamkomum á meðan óvissuástand ríkir. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Áhrif COVID-19 á íþróttaviðburði
n Heimsmeistaramótinu í
frjálsum íþróttum innanhúss
hefur verið frestað um ár.
n Skipuleggjendur Ólympíuleikanna hittast í næstu viku.
Leggja á af stað með Ólympíueldinn frá Fukushima þann 20.
mars. Leikarnir munu kosta um
12 milljarða dollara.
n Formúla 1 hefur ákveðið að
sleppa Kínakappakstrinum
sem átti að fara fram í apríl.
Þá munu allar keppnir falla
niður ef eitthvert lið fær ekki
og fólk er enn að koma saman.
Það er risastór ákvörðun að fresta
leikjum og hana tökum við þegar og
ef við förum á þann stað.“
Stjórn Íþróttasambands fatlaðra
í samráði við fagteymi ÍF ákvað á
miðvikudag að fresta Íslandsmót-

inngöngu í fyrirhuguð keppnislönd. Fyrstu keppnir eiga að
fara fram í Ástralíu, Barein og
Víetnam.
n Ítalir hafa orðið hvað harðast
fyrir barðinu á vírusnum og
Ferrari er komið með ákveðna
tálma á sitt keppnislið. Trúlega
mun Sería A klárast bak við
luktar dyr.
n Ekkert mót verður í Evrópumótaröðinni í golfi sem fara
átti fram í apríl í Malasíu og
Kína.
inu í boccia, borðtennis og lyftingum sem og Íslandsleikum Special
Olympics í frjálsum íþróttum sem
fara áttu fram helgina 13.-15. mars
vegna kórónaveirunnar. „Endanlegar ákvarðanir með önnur verkefni Íþróttasambands fatlaðra hér-

Við höfum ekkert
gefið út og munum
ekkert gera því við fylgjum
yfirvöldum í landinu.
Hannes S. Jónsson, formaður
KKÍ.

lendis sem erlendis liggja ekki fyrir
að svo stöddu en upplýst verður um
stöðu þeirra mála síðar,“ segir í tilkynningu ÍF.
Hannes segist hafa skilning á
þessari frestun. „Við skoðum hlutina vel enda allir í þjóðfélaginu að
velta þessu fyrir sér. Það er mikil
aðgerð að stoppa íþróttakappleiki
og eitthvað sem þarf að gerast í
samráði við heilbrigðisyfirvöld.“
benediktboas@frettabladid.is

Cassius Clay breytti nafni sínu
í Muhammad Ali á þessum degi
HNEFALEIKAR Á þessum degi árið
1964 breytti Cassius Clay nafni
sínu í Muhammad Ali. Hann hafði
skömmu áður unnið sinn fyrsta
heimsmeistaratitil í hnefaleikum
með því að vinna Sonny Liston.
Hann var 22 ára og var það Elijah
Muhammad sem veitti honum
nafnið. Ali gekk reyndar í örlitla
stund undir nafninu Cassius X en
það var til heiðurs vini hans Malcolm X.
Margir innan herbúða Ali höfðu
áhyggjur af sambandi hans og NOI,
Nation of Islam, og Malcolm X en
það gerði ekkert nema að gera hann
að betri bardagamanni og enn betri
pólitíkusi.
Ali hafði alltaf verið orðheppinn og heillaði flesta með orðsnilld
sinni en eftir að hann neitaði að
ganga í herinn til að berjast í Víet-

Ali ásamt annarri ofurstjörnu, Atla Eðvaldssyni. MYND/GETTY

nam urðu orð hans enn sterkari. Ali
varð Ólympíumeistari árið 1960 og
á ferli sínum, sem spannaði hartnær
35 ár, vann hann 56 bardaga af 61,
þar af 37 með rothöggi. Hann er af

mörgum talinn einn besti hnefaleikamaður sem uppi hefur verið
en hann lést árið 2016 eftir langvinn
veikindi. Hann var 74 ára gamall
þegar hann lést. – bb
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Lífsstíll

Vilja hreyfa
við þjóðinni
Hægt er að koma í veg fyrir ákveðin
krabbamein með heilbrigðum lífsstíl og
í Mottumars hvetur Krabbameinsfélagið
þjóðina til að hreyfa sig meira. ➛2

Krabbameinsfélagið stendur nú fyrir átakinu Mottumars, sem snýst um vitundarvakningu og fjáröflun fyrir Krabbameinsfélagið. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Mjög ánægð með árangurinn og virknina af Active JOINTS
Ég er búin að nota Active Joints í nokkra mánuði og er mjög ánægð með árangurinn og
hvernig mér líður í líkamanum af því að nota það. Áður en ég byrjaði á Active Joints var ég
búin að vera mörg ár á öðru fæðubótarefni sem er eingöngu fyrir liðina.
Ég er ekki með bjúg lengur.
Ég hef engin óþægindi eða
eymsli í liðunum en það var
vandamál hjá mér áður. Ég
get reynt vel á mig meira
því ég finn ekki eins mikið
fyrir líkamlegu álagi eins og
ég gerði áður sem er frábær
munur.
Hrönn Ægisdóttir

n Virkar vel á liðina, eykur liðleika
n Vinnur vel á viðkvæmum og aumum liðum
n Styrkir beinin, byggir upp bein og bandvef
n Eykur orku og þrek og styttir tímann í endurheimt
n Öflugt andoxunarefni, góð vörn fyrir frumur líkamans
n Styrkir meltinguna og kemur jafnvægi á hana
n Nærandi fyrir húðina, hárið og blóðrásina
Active Joints inniheldur eingöngu
íslensk hráefni með staðfesta verkun:
Kalkþörungar, smáþörungar,
GeoSilica, Birki, C&D3 vítamín.

Fæst í öllum apótekum, Heilsuhúsinu, Hagkaup og Fjarðarkaup.
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Halla segir að
það þurfi oftast
ekki byltingu
á lífsstíl til
að temja sér
heilsusamlega
lifnaðarhætti.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

H

inn árlegi Mottumars stendur nú yfir og í ár er áherslan
lögð á gildi hreyfingar sem
forvarnar gegn krabbameinum,
en reglubundin hreyfing dregur
úr líkum á krabbameinum og er til
góðs fyrir fólk sem hefur greinst
með krabbamein.
„Mottumars er tvíþætt verkefni,“ segir Halla Þorvaldsdóttir,
framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. „Annars vegar er
það vitundarvakning til að vekja
athygli á öllu sem varðar krabbamein hjá körlum og hins vegar
er þetta fjáröflun fyrir Krabbameinsfélagið.
Staðan er sú að rúmlega 800
karlmenn greinast með krabbamein á hverju ári og tæplega
sjö þúsund eru á lífi sem hafa
fengið krabbamein,“ segir Halla.
„Eitt af markmiðum félagsins er
að fækka krabbameinum. Þess
vegna beinum við sérstaklega
sjónum að fyrirbyggjandi þáttum
í Mottumars í ár, en við vitum að
með heilsusamlegum lífsstíl er að
hægt að koma í veg fyrir fjögur af
hverjum tíu krabbameinum. Við
viljum fá þjóðina í lið með okkur,
svo að við getum náð enn meiri
árangri saman.
Sjaldnast er þörf á byltingarkenndum lífsstílbreytingum til að
vinna gegn krabbameinum, bara
það að gera svolítið betur getur

auðveldlega haft heilmikil áhrif,„
segir Halla. „Til þess að hreyfing
hafi jákvæð áhrif þarf bara að
stunda hreyfingu sem hækkar
púlsinn í um 30 mínútur á dag,
sem er vel gerlegt.
Í myndbandinu sem við gáfum
út í tilefni af Mottumars má sjá
stórglæsilega, Mottumarssokkaklædda snillinga sýna alls kyns
hreyfingar og kenna heilsuráð
sem geta komið að góðu gagni,“
útskýrir Halla.

Fjölbreytt dagskrá í mars

„Í tilefni af Mottumars verður dagskrá um allt land yfir mánuðinn.
Það verða ýmsir fræðsluviðburðir í
húsakynnum Krabbameinsfélagsins og það var stórt málþing hjá
Krabbameinsfélaginu á Akureyri
í vikunni,“ segir Halla. „Af því að
áherslan er á hreyfingu í ár skipulögðum við Karlahlaup sem átti
að koma átakinu af stað 1. mars,
en vegna verkfalls Eflingar var því
frestað og við stefnum á að hafa
það í lok mars. Við erum bara að
bíða eftir að fá staðfestingu á því
hvenær forsetinn getur komið og
verið með, en hann ætlar að vera
fylgisveinn þeirra sem fara hægt
yfir í hlaupinu. Þetta verður stórskemmtilegur viðburður og við
vonum að allir karlmenn sem geta,
komi og verði með okkur, hver á
sínum hraða, óháð aldri.

Í tilefni af Mottumars selur Krabbameinsfélagið sérstaka Mottumars-sokka. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þetta hlaup verður líka á nokkrum stöðum á landsbyggðinni og
einnig ætlar Krabbameinsfélagið í Árnessýslu að skipuleggja
rútuferð í hlaupið hér í borginni,“
segir Halla. „Þannig að það verður
bæði hreyfingartengd dagskrá
og fræðsla af ýmsu tagi í boði um
allt land og við hvetjum fólk til að
kynna sér hana nánar á vefnum
mottumars.is.“

Hægt að breyta lífsstíl
þjóðarinnar aftur

„Mottudagurinn svokallaði verður
13. mars næstkomandi. Þá vonumst við til að vinnustaðir taki
þátt á sinn eigin hátt,“ segir Halla.
„Við eigum von á að myndbandið
sem ég talaði um verði notað sem
fyrirmynd og heilu vinnustaðirnir
sendi okkur myndir og myndbönd
af sér að syngja og dansa með.
Heilsuráðin eru til þess að draga
úr líkum á krabbameinum,“ segir
Halla. „Það hljómar einfalt þegar
maður segir það, en það er flókið
að koma þessum skilaboðum til
heillar þjóðar, hvað þá þannig að
fólk taki mark á þessu og hagi sér í
samræmi við þetta.
En Íslendingar geta breytt um
lífsstíl. Við höfum séð það á tóbaksvörnum, þar sem náðst hefur
árangur á heimsmælikvarða,“
segir Halla. „En sá árangur náðist

vegna þess að ótal aðilar tóku
undir með Krabbameinsfélaginu,
þar á meðal stjórnvöld. Það hefur
skilað miklum árangri og þetta
þarf að gerast varðandi hreyfingu
og aðra þætti til að fólk hlusti og
taki mark á boðskapnum og við
náum markmiðum okkar. Þess
vegna þurfum við stuðning landsmanna.“

Þakklát fyrir velvilja og
stuðning þjóðarinnar

„Í átakinu leggjum við áherslu á að
selja Mottumarssokkana, en við
seljum líka ýmsar aðrar fjáröflunarvörur og ákveðin fyrirtæki
selja vörur til styrktar átakinu.
Við viljum sjá sokkana á fótum
allra landsmanna,“ segir Halla.
„Peningarnir fara svo í alls konar
verkefni sem tengjast forvörnum,
fræðslu og rannsóknum. Við
höldum til dæmis út vefsvæðinu
Karlaklefinn, sem er sérstaklega
fyrir karla og þar er að finna nýtt
gagnvirkt fræðsluefni sem er búið
að leggja mikla vinnu í og á að
vera mönnum liðsinni þegar þeir
velta fyrir sér hvort þeir eigi að láta
skima fyrir krabbameini í blöðruhálskirtli.
Við stöndum fyrir ýmiss konar
rannsóknum. Við rekum stóran
vísindasjóð sem hefur deilt út 160
milljónum króna á síðustu þremur

árum og erum líka með okkar
eigin rannsóknir,“ segir Halla. „Nú
styttist til dæmis í að við förum
af stað með rannsókn þar sem við
skoðum reynslu fólks af því að
greinast og fara í gegnum meðferð,
sem styrkir okkur í málsvarahlutverkinu.
Það má til dæmis búast við að
þar komi fram mikilvæg gögn frá
körlum, sem stundum er erfiðara
að heyra frá því þeir leita sér mun
síður aðstoðar en konur,“ segir
Halla. „Hjá Ráðgjafarþjónustunni
okkar býðst fólki frí þjónusta,
einstaklingsráðgjöf, námskeið og
fleira, en það eru færri karlar sem
nýta það en konur, bæði aðstandendur og þeir sem hafa greinst með
krabbamein. Við viljum reyna að
auka þann fjölda karla sem nýtir
sér þetta.
Starfsemi Krabbameinsfélagsins
byggir alfarið á stuðningi einstaklinga og fyrirtækja, en margir halda
að hún njóti opinbers stuðnings,
svo er ekki,“ segir Halla. „Við
rekum Leitarstöðina á samningi
við Sjúkratryggingar en greiðum
með starfseminni, en önnur starfsemi er fyrst og fremst fjármögnuð
fyrir velvilja einstaklinga og
fyrirtækja. Við erum afar þakklát
almenningi og fyrirtækjum fyrir
að gera okkur kleift að sinna hlutverki okkar.“

Hvít skífa, rómverskar tölur, stálól

101 32mm

Hvít skífa, rómverskar tölur, stálól

101 38mm

101 Art Deco 32mm

101 10 ára 38mm

Hvít skífa með rómverskum tölum, brún strútlöpp

Islandus 44mm

Hvít skífa með rómverskum tölum, brún strútlöpp

Vínland GMT 41mm

Svört skífa með tölum, svört strútsól

Islandus 1919 44mm

Blá skífa með sjálflýsandi tölum, vísundaól

Kremuð skífa með strikum, brún strútsól

Sif NART 1948 40mm

Blá skífa með tölum, brún kálfaól

Sif NART 40mm

Svört skífa með sjálflýsandi tölum, gúmmíól

Silfur skífa með rómverskum tölum, brún krókódílaól

Svört skífa með sjálflýsandi tölum, vísundaól

Hjá Gilbert úrsmið sérhæfum við okkur í
úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra

Skelplötuskífa, krókódílaól

Frisland Classic 42mm

Islandus 44mm

Frisland 1941 42mm

www.gilbert.is

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Ræstingar

Þjónusta

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.
Ódýrar & vandvirkar ræstingar.

Pípulagnir

Sjá uppl. www.fmjthrif.is
FMJ Þrif ehf.

NULL

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

Önnur þjónusta
Spámaður les í myndir af lifandi eða
dauðum. uppl. sími: 776-4111.

Heilsa

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

Bókhald
Nudd

550 5055

6 . M A R S 2 0 2 0 F Ö S T U DAG U R

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

Námskeið

GEFÐU
HÆNU

Stangveiðimenn/konur athugið
Námskeið í fluguköstum hefst sunnudaginn 8. mars
í TBR húsinu, Gnoðarvogi 1, kl. 20:00.
Kennt verður 8,15, 22 og 29 mars.
Námskeiðin eru þessir fjórir sunnudagar.
Við leggjum til stangir, skráning á staðnum, gegn greiðslu.
Tökum greiðslukort.
Mætið tímanlega, munið eftir inniskóm.
Verð 18.000 kr en 16.000 kr til félagsmanna.
Uppl. í s. 894 2865 Gísli . KKR, SVFR & SVH

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Skemmtanir

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA

Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

Hreingerningar
TANTRA NUDD

Búslóðaflutningar
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

Málarar
Málningarþjónusta S: 782-6034.
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.

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

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

Húsnæði
LEIKIR HELGARINNAR

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

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

Best geymda leyndarmál Kópavogs

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

Vegmúla 2 – 108 Reykjavík | Sími: 588-3300 | midbaer@midbaer.is

LAUGARDAGUR
12:30 Liverpool - Bournemouth
15:00 Arsenal - West Ham
17:30 Burnley - Tottenham
SUNNUDAGUR
14:00 Chelsea - Everton
16:30 Man.Utd. - Man.City

Boltatilboð

SÍMI 554 2166
HAMRABORG 11 • 200 KÓPAVOGUR

FRÁ KL. 00.00 - 03.00

Ingólfur
Ingvarsson
Lögg.fasteignasali

Sigfús
Aðalsteinsson
Lögg. fasteignasali

S: 588-3300/893-7806
ingolfur@midbaer.is

S: 5883-300/898-9979
sigfus@midbaer.is

WWW.CATALINA.IS

Kristbjörn
Sigurðsson
Lögg. fasteignasali
lögg. leigumiðlari
S: 588-3300/692-3000
ks@midbaer.is

SÖLUSÝNING LAUGARDAGINN 7. MARS MILLI KL. 14-16

OPIÐ
HÚS

Glæsilegar íbúðir í vönduðu fimm hæða lyftuhúsi
við Síðumúla 39

SÍÐUMÚLI /FELLSMÚLI

Í húsinu eru 35 íbúðir, tveggja til þriggja herbergja, stærðir íbúðanna
eru frá 44 - 89 fermetrar. Tveir stigagangar eru í húsinu og er ein lyfta í
hvorum stigagangi. Sorpgeymsla og sérgeymslur er á jarðhæð hússins
ásamt hjóla og vagnageymslu. Í bílakjallara hússins eru 13 bílastæði og
fylgir stæði sérmerktum íbúðum.
Mikið hefur verið lagt í hönnun hússins jafnt að utan sem innann.

Verð frá kr. 32,9 millj.
Sjá nánar á www.sidumuli.is
Kristbjörn Sigurðsson, lögg. Fasteignasali & leigumiðlari

Vönduð
hönnun á
Kringlukasti

5.- 9. mars

25%
afsláttur

40%
afsláttur

40%

afsláttur af öllum
WMF vörum.

Við höfum opnað glæsilega WMF deild
í Kúnígúnd Kringlunni.

Skandínavísk hönnun upp á sitt besta!
25% afsláttur af öllu Rosendahl

40% afsláttur af völdum
Georg Jensen vörum.

Allt að

50%
afsláttur

30%
afsláttur
Glerups · 30 - 50% afsláttur
Fást bæði í barna- og fullorðinsstærðum.

30% afsláttur af öllum Peugeot vörum.
Mikið úrval af salt og piparkvörnum.

sérverslun með vandaðar gjafavörur
Kringlan · Glerártorg · kunigund.is

Er brúðkaup í vændum?
15% kaupauki til brúðhjóna sem stofna gjafalista

TÍMAMÓT
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FÖSTUDAGUR

Merkisatburðir

1905 Fyrsti togarinn í eigu Íslendinga, Coot, kemur til
Hafnarfjarðar.
1930 Fryst matvæli eru seld í fyrsta skipti í Bandaríkjunum.
1957 Gana lýsir yfir sjálfstæði frá Bretlandi.
1980 Marguerite Yourcenar verður fyrsta konan sem fær
inngöngu í Frönsku akademíuna.
1983 Konrad Hallenbarter skíðar Vasahlaupið á innan við
fjórum tímum, fyrstur manna.

1989 Frjálsíþróttafélag Íþróttabandalags Vestmannaeyja, ÍBV, er stofnað í Eyjum.
1996 Íslenska tímaritið Séð og heyrt kemur út í fyrsta
sinn.
2010 Fyrsta þjóðaratkvæðagreiðsla á Íslandi frá stofnun
lýðveldis fer fram. Kosið var
um svonefnd Icesave-lög, sem
forseti Íslands, Ólafur Ragnar
Grímsson, hafði synjað staðfestingar. Þátttaka var 62%; þar af
sögðu rúm 93% nei.
2015 Geimfarið Dawn kemst á
braut um dvergreikis tjörnuna
Ceres. Það er í fyrsta sinn í sögu
mannkyns sem geimfar kemst á
braut um dvergreikistjörnu.

Innilegar þakkir til allra sem sýnt
hafa okkur hlýhug, samúð og vináttu
vegna fráfalls okkar ástkæra

Sigurjóns Ragnarssonar

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk
hins látna. Sérstakar þakkir fær starfsfólk
á líknardeild Landspítalans í Kópavogi.
Sigrún Edda Gunnarsdóttir
Einar Snorri Sigurjónsson
Edda Hannesdóttir
Sigríður Sigurjónsdóttir
Halldór Lárusson
Guðlaugur Sigurjónsson
Harpa Hilmarsdóttir
Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir
Kjartan Kjartansson
barnabörn og barnabarnabörn.

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

Guðrún Jakobsdóttir

frá Hömrum, síðast búsett að
Sólmundarhöfða 7, Akranesi,
lést þriðjudaginn 11. febrúar.
Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Fyrir hönd aðstandenda,
Sigurður Hafsteinn Hallgrímsson
Jakob Sigurðsson
Ólöf Bjarney Hauksdóttir
Sólveig Sigurðardóttir
Sigrún Sigurðardóttir
Helgi Sigurbjörnsson
Aðalbjörg Alla Sigurðardóttir Elvar Grétarsson
Stefanía G. Sigurðardóttir
Pétur Svanbergsson
Magnús Jakobsson
Katrín Jakobsdóttir
og fjölskyldur.

Til að birta andláts-, útfarar- eða
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055 .

Jón Thoroddsen, sonur Drífu, segir frá ævi hennar á þingi um hana í Neskirkju á laugardaginn. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Hún var sífellt að starfa
Dagskrá um Drífu Viðar
í tilefni 100 ára fæðingar
afmælis hennar.

D

agskrá um Drífu Viðar
verður haldin í Neskirkju
á morgun, laugardaginn
7. mars, klukkan 14.00, í
tilefni af 100 ára fæðingarafmæli hennar. Drífa
kom víða við í íslensku menningarlífi
áður en hún lést langt fyrir aldur fram.
Á viðburðinum í Neskirkju verður í
stuttum erindum sagt frá málaralist
hennar, ritverkum, bókmennta- og
listagagnrýni, revíusöng og samstarfi
hennar við Jórunni Viðar systur sína,
kvennabaráttu og stjórnmálastarfi.
„Það er ákveðin forsaga að þessu,“
segir Jón Thoroddsen, sonur Drífu.
„Fyrir um tveimur árum kom Katrín
Fjeldsted að máli við mig og bað mig
að fara yfir óperutexta sem móðir mín
samdi og Jórunn Viðar, systir mömmu
og móðir Katrínar, hafði samið tónlist
við. Nú er Þórður Magnússon að samhæfa texta og tónlist. Þetta er líklega
fyrsta íslenska óperan. Svo var ákveðið
að fylgja þessu eftir og rifja upp hlut
mömmu í íslensku menningarlífi með
dagskrá um hana í tilefni af 100 ára
afmæli hennar. Það verður bæði akademísk umfjöllun og skemmtidagskrá.“

Ótrúlega fjölhæf
Drífa Viðar var ótrúleg fjölhæf. Jón,
sem var fjórtán ára þegar móðir hans
dó, er spurður hvort hann hafi í æsku
orðið var við þessa fjölhæfni. „Ég var
ekki kominn með alveg nægilegt vit til
að skynja hversu hæfileikarík hún var.
Hún málaði niðri í kjallara og var einnig stöðugt skrifandi. Þær Jórunn unnu
saman að barnatímanum í útvarpi og
mamma skrifaði leikrit fyrir börn. Hún
var söngkona og leikkona. Einnig myndlistar- og bókmenntagagnrýni og gagnrýni hennar sýndi töluverða stílgáfu.
Svo var hún mikil baráttukona í pólitík,
virk í Samtökum herstöðvaandstæðinga og Menningar- og friðarsamtökum
kvenna. Það var því kannski nokkuð
erfitt fyrir hana að beina öllum þessum
hæfileikum í einn farveg.
Hún var sífellt að. Ég man eftir henni
uppi í rúmi að skrifa. Þegar hún var að
mála málaði hún mjög hratt. Einu sinni
sagði ég um mynd sem hún var að mála:

Drífa Viðar var afar hæfileikarík á listasviðinu og gegnhlý manneskja.

Dagskráin
Það var því kannski nokkuð
erfitt fyrir hana að beina öllum
þessum hæfileikum í einn
farveg.

„Þarna sé ég fígúru.“ Þá flýtti hún sér að
taka fígúruna burt svo hún truflaði ekki
myndbygginguna.“

Gegnhlýr fjörkálfur
Spurð hvernig karakter móðir hans hafi
verið segir Jón: „Það var mikill leikur í
henni. Hún var mjög glaðlynd að eðlisfari. Þuríður Pálsdóttir söngkona sagði
eitt sinn við mig að miðað við ömmu
mína Katrínu sem var nokkuð fjarlæg,
eins og Jórunn, þá væri mamma gegnhlý.
Hún var alls staðar hrókur alls fagnaðar
og óskaplega lifandi manneskja, nánast
fjörkálfur.“ kolbrunb@frettabladid.is

n Jón Thoroddsen: Stutt æviágrip
Drífu Viðar.
n Aðalheiður Valgeirsdóttir: Mynd
af konu. Drífa Viðar og myndlistin. Einar Thoroddsen segir frá
móður sinni með söng og spili.
n Helga Kress: „Að fara dult með.“
Sjálfsmyndir í sögum Drífu Viðar.
n Theodóra Thoroddsen: Upplestur úr óbirtri skáldsögu eftir
Drífu.
n Auður Aðalsteinsdóttir: „Mjer
finst sem jeg sje farin út á
Dumbshaf í hripleku bátskrífli …“
Bókmennta- og listgagnrýnandinn Drífa Viðar.
n Lovísa Fjeldsted og Jón Thoroddsen segja frá samstarfi systranna
Drífu og Jórunnar Viðar.
n Einar Steinn Valgarðsson:
Baráttukona fyrir betri heimi.
Stjórnmálastarf Drífu Viðar.
n Jón Thoroddsen segir frá óperunni Snæ konungi.

6.MARS - LANGUR FÖSTUDAGUR
16:00-17:00
18:00-18:30
18:30
19:00
19:00
19:30
19:00-21:00
20:00
20:30
21:00-22:00

Jón Arilíuss - kynning á fermingarkökum
DJ Haffi hitar upp
Kvennakór Kópavogs - syngur kántrý
100 gjafapokar gefnir
Ingó Veðurguð tekur lagið
Tískusýning í anda Haffa Haff
Pútt keppni í boði Spánarheimila
Verðlauna dans atriði frá JSB
Elín Hall - lifandi tónlist
DJ Haffi

LIFANDI TÓNLIST

TÖFRABRÖGÐ

7.MARS - LIFANDI LAUGARDAGUR
11:00
13:00-15:00
13:20
14:00
14:00-15:00
15:00-15:30

Vottun Hjálparhunda kynnir starfsemi sína
Andlitsmálun
Einar Mikael töfrasýning
Latibær
Jón Arilíuss: kynning á fermingarkökum
Mamma Mía Leikfélag Flensborgarskólans

Leikfangaland býður börnunum að perla yfir daginn!

LATIBÆR
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VEÐUR, MYNDASÖGUR

6. MARS 2020

ÞRAUTIR

FÖSTUDAGUR

Víða norðan 5-13 í
dag. Léttskýjað S- og
V-lands, en dálítil él á
NA-landi og áfram kalt.
Austlægari annað kvöld
og þykknar upp á Suðurlandi. Frost 1 til 10 stig
yfir daginn, kaldast í
innsveitum norðaustanlands.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta
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Gunnar Björnsson

Rico átti leik gegn Ballbe i
Gijon árið 1955.

Hvítur á leik

1. Bc5+! Dxc5. 2. Hg8+! Kf7 3.
Dxg6+ 1-0.
Bikarsyrpa TR hefst í kvöld.
Dagur Ragnarsson teflir á
alþjóðlegu móti í Kanada og
hafði 2 vinninga eftir 5 umferðir. Mótinu lýkur í dag. Í dag
hefst HM öldungasveita í Prag.
Íslenskt lið tekur þátt.
www.skak.is: Dagur í Kanada.
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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.
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LÓÐRÉTT
1. hryggjast
2. jarðefni
3. langar
4. aðhefst
7. skemmtun
9. súpa
12. óskar
14. umstang
16. tímamælir

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

LÁRÉTT: 1. alveg, 5. nei, 6. es, 8. gildra, 10. rr, 11.
rim, 12. verk, 13. svik, 15. talkúm, 17. stara.
LÓÐRÉTT: 1. angrast, 2. leir, 3. vil, 4. gerir, 7. samkoma, 9. drekka, 12. vilt, 14. vas, 16. úr.

Skák

LÁRÉTT
1. fyllilega
5. andmæli
6. nóta
8. fyrirsát
10. tveir eins
11. stig
12. iðja
13. prettur
15. púður
17. glápa

Pondus Eftir Frode Øverli
Staðfessttóhhhgh!

Erdu
þhunnur?

FRÉTTABLAÐIÐ

er helgarblaðið

Þú veisht
hwað viðh
þurfhum
aðh gerrra...

Jáhhh

Hey! Þetta er gos í
miðstærð! Við
pöntuðum extra
stóra! Repjuolíu!

Líkamarnir
okkhar
Letsum!
krefhjast
þessh

Rauf vítahring fíknar

Davíð Hafsteinsson, atvinnumaður
á hjólabrettum, háði langa baráttu
við ópíóíðafíkn. Hann náði að rjúfa
vítahringinn með aðstoð CBD-olíu.
Í dag framleiðir Davíð sína eigin
CBD-línu í samstarfi við hjólabrettagoðsögnina Tony Hawk.

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Palli, maturinn
er til
Jæja mamma, nú ertu komin langt
fram yfir leyfileg tákn.

Mamma sagði upp sem húsmóðir
Nýjasta verk leikstjórans og handritshöfundarins Maríu Reyndal er innblásið ef hennar eigin móður sem
sagði upp húsmóðurhlutverkinu
rúmlega fimmtug. Ákvörðunin olli
eins konar styrjöld á heimilinu og loks
skilnaði.

Alþjóðlegur baráttudagur kvenna
er á sunnudaginn

Vera Rún Viggósdóttir, stjórnarkona í Menningar- og friðarsamtökum MFÍK, segir daginn nauðsynlegan til að minna á það sem er enn
ógert og ábótavant.

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

Barnalán
Er
allt í
lagi?

Nei. Ég var að leika
með hamarinn
hans pabba og finn
hann ekki.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég veit ekki
hvernig ég á að
segja honum
það.

Ég skal
hjálpa
þér.

Pabbi!
Hannes týndi
hamrinum þínum!

Þakka þér
kærlega
fyrir.

Minnsta
málið.

FÖSTUDAGUR

6. MARS 2020

Hvað?
Hvenær?
Hvar?
Föstudagur
hvar@frettabladid.is

6. MARS 2019
Hvað? Tíminn er eins og vatnið
Hvenær? 17.00-19.00
Hvar? Kaffi Laugalækur
Listakonan Gunnhildur Þórðardóttir opnar sýningu.
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Loftslagsbreytingar í bókmenntum fyrir ungmenni

R

áðstefna um barna- og unglingabókmenntir verður í
Borgarbókasafninu – Menningarhúsi Gerðubergi, á morgun,
laugardaginn 7. mars, klukkan
10.30 til 13.00. Þar verður fjallað
um birtingarmyndir loftslagsbreytinga og annarra er f iðra
viðfangsefna samtímans í bókmenntum fyrir ungmenni. Einnig
verður rýnt nánar í hvaða bækur
standa börnum og unglingum til
boða, hvaða hlutverki barna- og
ungmennabækur gegna í breyttum
heimi og hvernig miðla má efni,
bæði í leik og í starfi, til ungra lesenda.

Ráðstefnan er opin öllu áhugafólki um íslenskar barna- og unglingabókmenntir. Þórey Lilja Benjamínsdóttir Wheat grunnskólanemi
ávarpar gesti. Hildur Knútsdóttir
talar um hvernig sé að skrifa um
samfélagsmál í ungmennabókum,
Guðrún Lára Pétursdóttir f lytur
erindi um birtingarmyndir samfélagsvandamála í bar nabókmenntum, Sævar Helgi Bragason
talar um mikilvægi fræðibóka
og Hjalti Halldórsson og Dögg
Lára Sigurgeirsdóttir kynna nýjar
kennsluaðferðir. Fundarstjórn er í
höndum Bergrúnar Írisar Sævarsdóttur. – kb

Hildur Knútsdóttir rithöfundur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hvað? Inn í skóginn – Frumsýning
Hvenær? 20.00
Hvar? Hof, Akureyri
Leikfélag Menntaskólans á Akureyri setur upp Sondheim-verkið
Inn í skóginn. Þar eru teknar fyrir
þekktar persónur úr Grimmsævintýrum og siðferði sagnanna sett í
samband við daglegt líf okkar.

Fyrir börn frá 3 ára og uppúr!
Gísli Sigurðsson prófessor flytur
fræðsluerindi hjá Lífspekifélaginu.

Hvað? Fyrirlestur
Hvenær? 20.00
Hvar? Lífspekifélagið, Ingólfsstræti
Gísli Sigurðsson prófessor fjallar
um keltnesk áhrif við landnám.
Opið öllum áhugasömum.
Hvað? Kristjana Stefáns á Múlanum
Hvenær? 20.00
Hvar? Björtuloft, Hörpu
Kristjana Stefáns mun, ásamt tríói
sínu, flytja uppáhaldslög og valda
djassstandarda í eigin útsetningum. Miðaverð er 3.000 krónur,
1.500 krónur fyrir nemendur og
eldri borgara.
Hvað? Tango praktika og milonga
Hvenær? 21.00 – 24.00
Hvar? Kramhúsið
Argentínskur tangó dunar. Dj er
Þórður og gestgjafi Guðbjörg. Allir
velkomnir. Aðgangur 1.000 krónur.
Frítt er á praktiku og fyrir 30 ára og
yngri.

– S.J. Fréttablaðið

Sýningin sem hefur farið sigurför
um heiminn snýr aftur í Tjarnarbíó!

– DV

„Það er allt fallegt við þessa sýningu.
Allar stjörnurnar í húsinu !“
– G.S.E. Djöflaeyjan

LÍFIÐ KVEÐUR!
Allra síðasta sýning !
LAU . 14 . mar kl . 13 00

„Lífið er yndisleg sýning !“

Sérstök
styrktarsýning!

– S.B.H. Morgunblaðið

Hvað? Fullorðins fjölbragðasýning
Hvenær? 21.00
Hvar? Gamla kaupfélagið, Akranesi
Búkalú, sýning Margrétar Erlu
Maack og fleiri skemmtikrafta,
fer um lönd og lendar. Er bönnuð
innan 20 ára og hentar ekki þeim
sem hræðast undur mannslíkamans, heldur fólki sem tekur lífinu
létt en fíflagangi grafalvarlega.
Hvað? Hin „fimm“ trúarbrögð
(wujiao) í Kína á öndverðri 20. öld
Hvenær? 12.00-13.00
Hvar? Veröld, hús Vigdísar, 2. hæð
Fyrirlestur á vegum Konfúsíusarstofnunarinnar Norðurljósa.
Hvað? Innflutningspartí
Hvenær? 18.00
Hvar? Hönnunarsafn Íslands,
Garðatorgi
Ásthildur Magnúsdóttir, vefari
og æðardúnsbóndi, verður með
vinnustofudvöl næstu tvo mánuði.
Hvað? Unfiled
Hvenær?18.00
Hvar? Ásmundarsal
Atli Bollason og Guðmundur Úlfarsson sýna skjáskot úr tilraunastofu sinni.

Barnasýning ársins 2015 !

Í uppsetningu Leikhússins 10 fingur sem sló í gegn með leikritið Skrímslið litla systir mín
Leikarar : Sólveig Guðmundsdóttir & Sveinn Ólafur Gunnarsson

Listrænir stjórnendur : Charlotte Bøving & Helga Arnalds

Miðasala á tix.is og í Tjarnarbíó

1kg

25%
afsláttur

10kg

1.198 kr./1 kg

FULLELDAÐ

2.395 kr./pk. 1.199 kr./pk.
Aðeins að hita

Jarðarber
1 kg, Spánn

Royal Jasmín Hrísgrjón
10 kg

500g

4stk.

Bónus Baunasúpa og Saltkjöt
Fullelduð, 1 kg - Verð áður 1.598 kr.

í pakka

159 kr./500g

198 kr./pk.

Bónus Kornbrauð
500 g

Lágkolvetna
Próteinbrauð
Inniheldur 25% prótein

Aðeins 12g kolvetni pr. 100g

Myllan Karamellukökur
Smáar, 4 stk.

100stk.
í pakka

398 kr./420 g
Bónus Próteinbrauð
420 g
Verð gildir til og með 8. mars eða meðan birgðir endast.

698 kr./pk.
Abena Latexhanskar
100 stk. í pakka, M og L stærðir

Heill Kjúklingur
á góðu verði í Bónus

598 kr./kg

Gott að eiga í

FRYSTINUM

Holta Kjúklingur
Frosinn, heill

900g

1.298 kr./900 g
ES Kjúklingabringur
Frosnar, 900 g, Danmörk

ÍSLENSKT
Lambakjöt

598kr./kg
SG Grísabógur
Ferskur

1.598kr./kg 1.198kr./kg
SG Helgarsteik Grísahnakki
Kryddleginn

KS Lambalæri
Ísland, frosið

EKKERT

BRUDL

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

Dagskráin

á Hringbraut
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DAGSKRÁ

Mannlífið á Suðurnesjum í máli
og myndum.

Páll Ketilsson er

með puttann á púlsinum suður með sjó í

vikulegum þætti á Hringbraut.
Sjáðu þáttinn í kvöld kl. 20:30

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

6. MARS 2020

FÖSTUDAGUR

Föstudagur
HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

20.00 Skrefinu lengra (e) Frábærir
þættir í umsjón Snædísar Snorradóttur þar sem fjallað er um alla
flóru námskeiða og tómstunda sem
í boði eru fyrir fólk á öllum aldri.
20.30 Suðurnesja-magasín Víkur
frétta Mannlífið, atvinnulífið og
íþróttirnar á Suðurnesjum. Umsjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi:
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Úrval á föstudegi
Samantekt úr bestu og áhugaverðustu viðtölunum úr Tuttuguogeinum í liðinni viku.
21.30 Saga og samfélag ( e) Nýr
þáttur þar sem málefni líðandi
stundar verða rædd í sögulegu
samhengi og vikið að nýjustu
rannsóknum fræðimanna á margvíslegum sviðum.

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil
12.15 The Late Late Show
13.00 Everybody Loves Raymond
13.25 The King of Queens
13.45 How I Met Your Mother
14.10 Dr. Phil
14.55 Family Guy
15.20 A Million Little Things
16.15 Malcolm in the Middle
16.35 Everybody Loves Raymond
17.00 The King of Queens
17.20 How I Met Your Mother
17.45 Dr. Phil
18.30 The Late Late Show
20.10 The Bachelor
21.40 Love Island
22.25 Love Island Bráðskemmtileg raunveruleikasería þar sem
eldheitir einstaklingar fá tækifæri
til að finna ástina í fjörugum leik.
23.10 The Late Late Show
23.55 The Italian Job
01.50 The Iron Lady Meryl Streep
hlaut Óskarsverðlaunin fyrir
aðalhlutverkið í þessari mögnuðu
kvikmynd frá 2011.
03.30 Síminn + Spotify

08.00 Kevin Can Wait
08.20 Gilmore Girls
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Jamie’s Quick and Easy Food
09.55 Born Different
10.15 Six Robots and Us
11.15 Seinfeld
11.40 Suður-ameríski draumurinn
12.35 Nágrannar
12.55 Rocky Horror Picture Show.
Let’s Do the Time Warp Again
14.20 There’s Something About
Mary
16.15 Swan Princess, The. A Royal
Myztery
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.25 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn 
18.55 Ísland í dag
19.05 Föstudagskvöld með Gumma
Ben og Sóla F jölbreyttur skemmtiþáttur fyrir alla fjölskylduna í beinni
útsendingu. Sjónvarpsmaðurinn
Gummi Ben og skemmtikrafturinn
Sóli Hólm taka á móti skemmtilegum gestum og bjóða upp á alls
kyns uppákomur.
20.00 Steinda Con. Heimsins furðulegustu hátíðir
20.30 Dodgeball. A True Underdog
Story
22.00 The Skeleton Key
23.45 A Star is Born
01.55 God’s Own Country Dramatísk mynd frá 2017.
03.35 The First Purge

RÚV SJÓNVARP

SUÐURNESJAMAGASÍN

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

12.35 Kastljós
12.50 Menningin
13.00 Gettu betur 1996 Versló MS
13.55 Enn ein stöðin
14.20 Matarmenning - Kaffi
14.50 Poirot - Morð á hafi úti
15.40 Söngvaskáld Lay Low
16.20 Heilabrot
16.50 Hljómskálinn Músíkölsk pör
17.20 Landinn
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hvergidrengir
18.27 Málið 
18.38 DaDaDans Dönsum eins
og hálfvitar Hér stíga api, hæna
og kanína flott dansspor við lagið
Dönsum eins og hálfvitar með
Friðriki Dór. Dansarar eru Arnaldur
Halldórsson, Una Lea Guðjónsdóttir og Rut Rebekka Hjartardóttir.Danshöfundur: Sandra
Ómarsdóttir
18.40 Krakkafréttir vikunnar
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Gettu betur Seinni undanúrslit
20.55 Vikan með Gísla Marteini
21.40 The Dresser Aðstoðarmaðurinn
23.30 Hansel & Gretel. Witch
Hunters Hans og Gréta á nornaveiðum Hrollvekja um systkinin
Hans og Grétu sem voru handsömuð af norn þegar þau voru
börn en björguðu lífi sínu með
því að snúa á nornina. Nú eru
þau fullorðin og hafa gert það að
ævistarfi sínu að koma nornum
fyrir kattarnef. Þegar fimm börn
hverfa úr smábæ og grunur leikur
á að norn standi að baki hvarfi
barnanna standa Hans og Gréta
frammi fyrir erfiðasta verkefni
sínu hingað til. Atriði í myndinni
eru ekki við hæfi barna.
00.55 Dagskrárlok

GOLFSTÖÐIN
07.30 Commercial Bank Qatar
Masters Bein útsending frá
Commercial Bank Qatar Masters á
Evrópumótaröðinni.
09.30 PGA Tour. The Cut
09.55 AT&T Pebble Beach Pro-Am
11.00 Commercial Bank
Qatar Masters B
 ein útsending frá
Commercial Bank Qatar Masters á
Evrópumótaröðinni.
14.00 Commercial Bank Qatar
Masters
16.00 Commercial Bank Qatar
Masters
19.00 Arnold Palmer Invitational
Bein útsending frá Arnold Palmer
Invitational á PGA mótaröðinni.
23.05 PGA Highlights

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Í ljósi sögunnar
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Heimskviður ( 27 af 45)
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landi
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Glans
17.00 Fréttir
17.03 Lestarklefinn
18.00 Spegillinn
18.30 Brot úr Morgunvaktinni
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Flugur Hollies - í þriðja
lagi
19.45 Lofthelgin
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Konan við 1000 gráður.
Lestur hefst
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Passíusálmar (22 af 50)
22.15 Samfélagið
23.05 Lestarklefinn
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
11.10 Surf’s Up 2. WaveMania
12.30 Paris Can Wait
14.05 The Best Exotic Marigold
Hotel
16.05 Surf’s Up 2. WaveMania
17.25 Paris Can Wait
18.55 The Best Exotic Marigold
Hotel
21.00 Colette
22.45 Life of the Party
00.30 Kong. Skull Island
02.25 Colette

STÖÐ 3
19.10 The Big Bang Theory
19.30 The Mindy Project
20.00 Friends
20.20 Seinfeld
20.40 Bob’s Burgers 10
21.00 The Simpsons
21.25 Angie Tribeca
21.45 True Detective
22.15 The Originals
23.00 The Originals
23.40 The Originals
00.20 The Big Bang Theory
00.40 The Mindy Project

STÖÐ 2 SPORT
07.00 WBA - Newcastle
08.40 Reading - Sheffield United
10.20 Spænsku mörkin L
 eikirnir
í spænsku úrvalsdeildinni gerðir
upp.
11.15 Ítölsku mörkin L
 eikirnir í
ítölsku úrvalsdeildinni gerðir upp.
12.05 Þór Ak. - Valur
13.45 Aston Villa - Manchester
City
15.25 Derby - Manchester United
17.05 La Liga Report Upphitunarþáttur fyrir leikina í spænsku úrvalsldeildinni.
17.35 Ensku bikarmörkin
18.20 Haukar - Njarðvík B
 ein útsending frá leik í Dominos deild
karla.
20.10 KR - Stjarnan B
 ein útsending frá leik í Dominos deild karla.
22.10 Dominos Körfuboltakvöld
karla
23.45 Umræða um 24. umferð
kvenna
00.05 Evrópudeildin - fréttaþáttur

STÖÐ 2 SPORT 2
12.15 Espanyol - Wolves
13.55 Arsenal - Olympiacos
15.35 Braga - Rangers
17.15 Manchester United - Club
Brugge
19.00 Evrópudeildin - fréttaþáttur

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

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

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

FM 102,9 Lindin

Sparadu-

20-40%

af öllum SÓFUM, SÓFABORÐUM,
hægindastólum OG MOTTUM
5. – 23. mars

CLEVELAND SÓFI
3ja sæta sófi með furufótum. L 208 x B 86 cm. Áður 94.900 kr.
NÚ 69.900 kr. SPARAÐU 25.000 kr.

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

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

LÍFIÐ
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Frumlegur og flottur
stíll Zendaya
Leik- og söngkonan Zendaya er með flottan og öðruvísi fatastíl.
Hún er alltaf óhrædd við að prófa eitthvað nýtt og öðruvísi og
hikar ekki við að taka áhættu á rauða dreglinum.

Z
Glæsileg á Óskarsverðlaununum
árið 2015, en þetta útlit kom henni
fyrst á kortið sem tískuíkoni.

endaya Maree Stoermer
Coleman, einfaldlega
þekkt sem Zendaya, er
leik- og söngkona sem
hefur vakið þó nokkra
athygli fyrir f lottan og
persónulegan stíl. Hún hikar ekki
við að taka áhættu á rauða dreglinum en er alltaf samkvæm sjálfri
sér í klæðavali. Hún er gjörn á að
klæðast þröngum og formföstum
fötum, en hikar ekki við að prófa
sig áfram með öðruvísi snið, liti og
mynstur.
Zendaya hóf ferilinn sem barnafyrirsæta og dansari. Árið 2010

fékk hún hlutverk í Disney-þættinum Shake it up. Stjarna hennar
hóf svo fyrst virkilega að skína árið
2013 þegar hún tók þátt í raunveruleikasjónvarpsþættinum Dancing
With the Stars. Hún lenti í öðru
sæti á eftir kántrístjörnunni Kelli
Pickler.
Árið 2017 lék hún í fyrsta sinn í
kvikmynd og réðst svo sannarlega
ekki á garðinn þar sem hann er
lægstur því það var í stórmyndinni
Spider-Man: Homecoming. Sama ár
lék hún í myndinni The Greatest
Showman, en hún átti einnig lag í
myndinni.

Nýverið hefur hún verið að leika
í þættinum Euphoria sem sýndur
er á HBO og hefur fengið mikla
athygli fyrir djörf atriði og f lottan
stíl aðalpersónanna.
Hún hefur unnið náið með stílistanum Law Roach og telur hann
til eins af sínum nánustu vinum.
Hann vinnur einnig fyrir Celine
Dion, en stíll hennar tók stakkaskiptum fyrir nokkrum árum
þegar hún hóf að vinna með Roach.
Zendaya og Celine hafa verið lofaðar í hástert innan tískuheimsins
fyrir flottan og öðruvísi stíl.
steingerdur@frettabladid.is

Zend
aya mætti
á Emmy-verð
launin í þessum
fallega smaragðs
græna kjól frá
Veru Wang.

Zendaya á við
burði á vegum
Fendi í Róm.
MYNDIR/GETTY

Í London á kynningar
túr vegna Spider-Man:
Far From Home. Flott
hvernig hún velur
klæðnað sem passar
við umhverfið.

Zendaya er
greinilega mikill
aðdáandi Fendi
en hér er hún á
viðburði á vegum
tískuhússins.

Skugga
lega flott í
þessu geggjaða
setti, öðruvísi
og skemmti
legt.

Leikarinn
Michael B. Jordan
hafði áður klæðst
sömu jakkafötum og
Zendaya. Hann var á því
máli að þau færu henni
mun betur en hon
um sjálfum.
Zendaya í karlmannsjakkafötum er fara henni ótrúlega vel.

Hún
mætti á
Critics’ Choice
Awards í þessu
öðruvísi og flotta
setti frá Tom
Ford.

Fyrsti þáttur – 9. mars kl. 21:30 á Hringbraut

Hraðskreiður, kraftmikill og alíslenskur
bílaþáttur í anda Top Gear.
Heimsækjum okkar mesta bílaáhugafólk
og rýnum í bílaflota þess.
Skoðum nýjustu bílana á markaðnum,
prufukeyrum og berum þá saman.
Kynnum okkur bílasportmenninguna á
Íslandi og ræðum við keppendur í hinum
ýmsu keppnisgreinum.

Umsjónarmaður:
Finnur Orri Thorlacius

Heimsækjum stærstu bílasýningar
heims og skyggnumst inn í hinn
síbreytilega bílaheim og það sem
framtíðin ber í skauti sér.

FRÉTTAUMRÆÐA, MENNING, HEILSA, LÍFSREYNSLA OG NÁTTÚRA
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VELDU GÆÐI!

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI
- fyrir 25-30 manns

Tilboð í mars.
2 fyrir 1 af
kleinuhringjum
allar helgar,
föstudaga til
sunnudaga.
mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

7.30 -17.30
8.00 - 16.00
9.00 - 16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35

www.bjornsbakari.is
mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

7.30 -17.30
8.00 - 16.00
9.00 - 16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35

Með því að auglýsa í
Atvinnublaðinu nær þitt
fyrirtæki til 89% lesenda
dagblaða* á höfuðborgarsvæðinu.

FBL OG MBL

26%
Lesa bara MBL

11%

Lesa bara FBL

63%

Tónlistartímar fyrir
ungbörn og fullorðna

Sigrún með Brynhildi Sigurrós, frænku sinni og afburðanemanda. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGRTRYGGUR ARI

Sigrún rekur Suzkiskóla Sigrúnar. Hún stendur fyrir Bambaló-tónlistartímum fyrir börn niður í þriggja mánaða aldur. Hún segir tónlistarnám stuðla að aukinni einbeitingu og tilfinningalegri næmni.

S

igrún Harðardóttir rekur
Suzuk iskóla Sig r únar.
Hún var ung þegar hún
heillaðist af fiðlunni og
beið spennt eftir að fá að
æfa eftir að hafa fylgst
með systur sinni æfa sig.
„Systir mín, hún Eva Björg, lærði
á fiðlu. Hún er sjö árum eldri en
ég og hefur verið mikil fyrirmynd
í mínu lífi og góð vinkona síðan
ég man eftir mér. Ég fylgdist með
henni spila á fiðluna heima síðan ég
man eftir mér, fór með henni í fiðlutíma og lék eftir það sem hún var að
gera. Ég fann mér til dæmis Legógirðingu og hárgreiðu og notaði það
sem fiðlu fyrst um sinn. Mér fannst
fiðlan bara alltaf svo heillandi og
ekki skemmdi fyrir að stóra systir
var alltaf að æfa sig,“ segir Sigrún.

Fiðlan í dúkkurúmið
Þegar hún var þriggja ára fékk
Sigrún svo að byrja í fiðlutímum
hjá Sigríði Helgu Þorsteinsdóttur,
Suzuki-fiðlukennara.
„Ég á ekki margar minningar
áður en ég byrjaði að læra, ein
þeirra er þegar ég var að ræða við
Sigríði Helgu um það hvort ég
mætti ekki fara að byrja í tímum.
Hún sagði mér að ég mætti byrja
seinna um haustið. Mamma segir
mér að þegar ég fékk loksins alvöru
fiðlu þá vildi ég búa um fiðluna í
dúkkurúminu, fannst af leitt að
hafa hana ofan í kassa. Svo hefur
fiðlan bara fylgt mér síðan,“ segir
hún og hlær.
Sigrún hélt svo tónlistarnáminu
áfram og fór í framhaldsnám við
Listaháskóla Íslands og til Berlínar.
„Ég lauk svo meistaraprófi í fiðluleik frá University of Denver 2014
auk Suzuki-kennararéttinda. Ég
spila mikið í hljóðveri fyrir ýmsa
tónlistarmenn og svo hef ég verið
að spila á tónleikaferðalögum með
Ólafi Arnalds. Það hefur verið frábær reynsla og dásamlegt að fá að
spila í svona mörgum stórkostlegum tónleikasölum eins og í
Óperuhúsinu í Sydney og Elbphilharmonie í Hamborg,“ segir Sigrún.

FYRIR MIG PERSÓNULEGA FINN ÉG HVAÐ
TÓNLISTARNÁMIÐ HEFUR
HJÁLPAÐ MÉR AÐ HALDA
EINBEITINGU, VERA SKIPULÖGÐ
OG ÖGUÐ Í VINNUBRÖGÐUM, EN
LÍKA VERA TILFINNINGALEGA
NÆM.

Sigrún mundar greiðuna á meðan
systir hennar Eva Björg spilar á fiðlu.

Tónlistin sameinar
Hún segir margar rannsóknir hafa
sýnt fram á að tónlistarnám hafi
góð áhrif á heilann, almennan
þroska og styðji við annað nám, sérstaklega tungumál og stærðfræði.
„Svo er tónlist svo dásamlega
falleg, hún er alheimstungumálið
okkar og við tengjum öll við tónlist
á einn eða annan hátt. Margir leita
í tónlist til að róa huga og taugar
eða auka einbeitingu, aðrir spila
hressandi tónlist til að koma sér í
framkvæmdagír. Tónlistin sameinar okkur öll og tónlistarnám
er aldrei af okkur tekið. Fyrir mig
persónulega finn ég hvað tónlistarnámið hefur hjálpað mér að halda
einbeitingu, vera skipulögð og öguð
í vinnubrögðum, en líka vera tilfinningalega næm.“
Meðfram þessu hefur Sigrún
kennt á fiðlu í hinum ýmsu tónlistarskólum síðastliðin tólf ár.
„Síðastliðið haust stofnaði ég
minn eigin skóla, Suzukiskóla Sigrúnar. Þar hef ég verið að kenna á
fiðlu nemendum frá þriggja ára
aldri, en er einnig með námskeið
fyrir alveg niður í þriggja mánaða
og foreldra þeirra. Það eru Bambaló-tónlistartímarnir,“ segir hún.

Ekki síður fyrir foreldra
Bambaló-tímarnir eru fyrir börn á
aldrinum þriggja mánaða til fimm
ára og foreldra þeirra.
„Þeim er skipt í aldurshópa, ungbarnatímarnir eru aðeins rólegri,
eins árs börn til þriggja ára læra
fleiri lög og fá að spila á alls konar
hljóðfæri. Þriggja til fimm ára
hópurinn er síðan aðeins fjörugri.
Tímarnir eru byggðir meðal annars
á kennsluaðferðum Suzuki og ýmsu
sem ég hef sankað að mér í gegnum
tíðina úr leiklist, tónlist og kennslu.
Námið undirbýr börnin fyrir frekara tónlistarnám, en þessir tímar
eru ekki síður hugsaðir fyrir foreldra til að læra eitthvað skemmtilegt að gera heima með börnunum
sínum, leika og verja tíma saman.
Gera eitthvað sem er skemmtilegt
og uppbyggilegt og getur vonandi
komið í staðinn fyrir að grípa í
spjaldtölvu eða sjónvarp.“
Hún segist meðvituð um að dagskrá hjá fjölskyldum geti verið
breytileg milli vikna og oft erfitt
að skuldbinda sig í nokkrar vikur
á námskeið.
„Þess vegna ákvað ég að hafa
Bambaló-tímana opna, fólk getur
skráð sig í staka tíma og keypt
klippikort með afslætti sem gildir
í eitt ár. Tímarnir eru byggðir upp
svipað, það er mikið um endurtekningu. Börnum svo gaman að
endurtaka það sem þeim finnst
skemmtilegt. Sumir hafa komið oft
og eru öruggari en aðrir. En öll læra
þau af þessu, líka hvert af öðru,“
segir hún og brosir.
steingerdur@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, 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

LG DAGAR
LG Á HEIMA
Í RAFLANDI

ALLAR LG VÖRUR Á 20-40% AFSLÆTTI
TVÖFALDIR KÆLISKÁPAR · KÆLISKÁPAR · KÆLISKÁPAR MEÐ FRYSTI · ÞVOTTAVÉLAR
OLED SJÓNVÖRP · NANOCELL SJÓNVÖRP · LED SJÓNVÖRP · BLU-RAY SPILARAR · HEIMABÍÓ
GILDIR 29. FEBRÚAR - 14. MARS

BETRA BORGAR SIG
Opið virka daga 10 – 18 | Laugardaga 11 – 16

SíÐumúla 2-4 | 520 7900 | rafland.is

Vantar þig
bók á
náttborðið?

550 5000

RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg. ehf

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

Ljúfar
lestrarstundir

laugardalsvelli · opið kl. 10-21 öll kvöld

BAKÞANK AR
Árna
Helgasonar

Ótíð

A

tburðarásin síðustu vikur
hefur verið hröð, jafnvel
biblíuleg á köflum. Jarðhræringar á Suðurnesjum, verkföll
og yfirfullar ruslatunnur, snjóflóð,
aftakaveður og krónískar veðurviðvaranir sem glymja um allt eins
og óþekktur hlutur á pokasvæði.
Svo á að flytja til landsins fimm
kyrkislöngur. Að ógleymdum auðvitað kórónavírusnum sem hefur
gert það að verkum að hugtök á
borð við samkomubann og rafrænar fermingar eru núna rædd hjá
stjórnvöldum.
Þessi ótíð hefur áhrif á hvernig
maður nálgast lífið og til marks
um breyttan hugsunarhátt þá á
ekkert af áramótaheitunum sem
ég setti mér við lengur.
Ég ætlaði að draga úr neyslu á
unnum kjötvörum. Þetta markmið á ekki við lengur. Í dag hugsa
ég þvert á móti hlýlega til unninna
kjötvara og hversu geymsluþolnar
þær eru, fullar af rotvarnarefnum
og að mestu lausar við öll lífræn
einkenni þannig að þær endast
misserum saman. Græni djúsinn
er ekkert sérstaklega girnilegur á
þriðju viku í neðanjarðarbyrginu.
Ég ætlaði líka að vera besta
útgáfan af sjálfum sér. Miðað við
þróun mála er mjög ásættanlegt að
einhvers konar útgáfa af sjálfum
mér verði til staðar þegar árið er
á enda. Áhyggjur af því að lenda
í kulnun og síþreytu hafa breyst
í áhyggjur af því hvort það sé til
nóg efni á Netflix ef ég þarf að fara
í sóttkví.
Að einu leyti hef ég þó náð settu
markmiði. Ég ætlaði að vera duglegur að flokka og hef nú þegar
afhent svo mikið rusl í Sorpu að ég
trúi ekki öðru en fjárhagur fyrirtækisins fari að hressast.
Þótt staðan sé alvarleg vonar
maður að þetta muni fara vel. En
það er stundum hollt að rifja upp
hvað tíðarandinn getur breyst
hratt.

SERTA ER OPINBER SAMSTARFSAÐILI
HILTON WORLDWIDE HÓTELKEÐJUNNAR

classico
classico

york york

classico
classico

york york

ligne ligne

magnifique
magnifique

FIMM STJÖRNU LÚXUS HÓTELRÚM
– HEIM TIL ÞÍN –

ligne ligne

magnifique
magnifique

Fimm stjörnu Hótel -rúmalínan frá Serta er nú á kynningarverði í Betra Baki auk þess að
nótt á Reykjavik Nordica ásamt morgunverði fyrir tvo og aðgangi að Hilton Reykjavik Spa fylgir
kaupum á Serta fimm stjörnu hótelrúmi – tilboðið gildir til 14. mars.
5 STJÖRNU HÓTELRÚMIN frá Serta eru framleidd til að fullnægja
ýtrustu kröfum. Fjaðrandi botn gefur 5 svæða heilsudýnunni óvið
jafnanlega fjöðrun og stuðning, lúxus yfirdýnan lagast að þér og
þér líður eins og þú svífir. Velkomin í þitt 5 stjörnu heilsurúm,
heima hjá þér – allar nætur – alltaf.

GÓU
PIPAR EGG
25 G

169
KR/STK

CLASSICO, YORK OG LIGNE eru með Serta Splendid Royal heilsu
dýnu frá Serta. Hún er fimm svæðaskipt pokagormadýna með
góðum stuðningi við bak en mýkra gormakerfi á axla- og mjaðmasvæði. Hægt er að velja um tvo stífleika á dýnunni eftir því hvað
hentar hverjum og einum. Yfirdýnan er millistíf, úr kaldpressuðum
svampi og vinnur vel á móti fjöðruninni í botni og dýnu.

MAGNIFIQUE rúmið er með Serta Royalty Superior heilsudýnu
sem sker sig frá Splendid Royal m.a. með því að vera með tvískiptu
gormakerfi og aukinni kantstyrkingu.
Áklæðið á rúmunum er slitsterkt bómullaráklæði, ofnæmisfrítt og
andar einstaklega vel. Það er fáanlegt í nokkrum litum sem eru
mismunandi eftir rúmgerðum. Hægt er að velja mismunandi fætur
og einnig eru fáanleg náttborð í stíl.
Verð frá: Classico 160 x 200 cm (botn, fætur, dýna, yfirdýna og gafl)

Kynningarverð: 296.650 kr
Fullt verð: 349.000 kr. (með Hilton Reykjavik Nordica kaupauka 385.000 kr.)

6760 KR/KG

Nótt fyrir tvo á Hilton Reykjavik Nordica, ásamt
morgunverði og aðgangi að Hilton Reykjavik Spa,
fylgir kaupum á Serta fimm stjörnu hótelrúmi.

TILBOÐIÐ GILDIR TIL 14. MARS.

Verðmæti: 36.000 kr.

FA XA F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DA LS B R AU T 1
Akureyri
588 1100

S KE IÐ I 1
Ísafirði
456 4566

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

