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✿   Styður þú ríkisstjórnina?

n Já
59,9%

n Nei
40,1%

Besta 
uppskeran 

núna!

Krónan
mælir með!

Umferð er farin að aukast á ný á höfuðborgarsvæðinu eftir rólega tíð að undanförnu. Ljósmyndari Fréttablaðs-
ins leit við á Miklubrautinni síðdegis í gær þar sem kunnuglegar bílaraðir höfðu myndast. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

STJÓRNMÁL „Það er gott að finna 
þennan stuðning við ríkisstjórn
ina. Það er í takt við það sem ég hef 
fundið úti í samfélaginu. Þrátt fyrir 
að tímarnir séu erfiðir hef ég fundið 
stuðning bæði við aðgerðir okkar í 
heilbrigðismálum og efnahags
málum,“ segir Katrín Jakobsdóttir 
forsætisráðherra.

Samkvæmt nýrri könnun sem 
Zenter rannsóknir gerðu fyrir 
Fréttablaðið reynast tæplega 60 
prósent þeirra sem taka afstöðu 
styðja ríkisstjórnina. Samanlagt 
fylgi stjórnarflokkanna þriggja er 
hins vegar tæp 43 prósent.

Sjálfstæðisf lokkurinn mælist 
áfram stærsti f lokkurinn og er nú 
með 22,4 prósent sem er rúmlega 
tveimur prósentustigum meira 
en í síðustu könnun sem var gerð í 
byrjun mars.

Samfylkingin sem fagnaði tutt
ugu ára afmæli í gær er næststærsti 
f lokkurinn og mælist með 15 pró
senta fylgi. Flokkurinn var með rúm 
17 prósent í síðustu könnun.

„Ég er auðvitað ánægður með 
að við séum að staðfesta okkur 
sem næststærsti f lokkur landsins. 
Enda er Samfylkingin mikilvægur 
flokkur þegar við stöndum frammi 
fyrir kreppu þar sem þarf að verja 
almenning,“ segir Logi Einarsson, 
formaður Samfylkingarinnar.

Varðandi aukinn stuðning við 
ríkisstjórnina segir Logi að það sé 
eðlilegt að þegar fólk lendi í sam
eiginlegu áfalli þjappi það sér um 
stjórnvöld.

„Auðvitað viljum við öll að 
stjórnvöld standi sig vel. En þetta 

er auðvitað langtum minni stuðn
ingur en við erum að sjá í nágranna
löndunum,“ segir Logi.

Athygli vekur að 54 prósent 
þeirra sem segjast ætla að kjósa 
Viðreisn styðja ríkisstjórnina. Það 
sama gerir tæpur þriðjungur stuðn
ingsfólks Samfylkingarinnar, 27 
prósent Pírata og 26 prósent kjós
enda Miðflokksins.

Hlutfallslega f leiri konur styðja 
ríkisstjórnina en karlar. Þannig 
segjast 63 prósent kvenna styðja 
stjórnina en 57 prósent karla. Lítill 
munur er hins vegar á stuðningi 
milli íbúa höfuðborgarsvæðisins 
og landsbyggðarinnar.

Könnunin sem var send á könn
unarhóp Zenter rannsókna var 
framkvæmd 1. til 4. maí. Í úrtaki 
voru 2.300 manns 18 ára og eldri en 
svarhlutfall var 53 prósent. Gögnin 
voru vigtuð eftir kyni, aldri og 
búsetu. – sar / sjá síðu 4

Gott að finna 
stuðninginn 
Um 60 prósent þeirra sem taka afstöðu styðja ríkis-
stjórnina samkvæmt nýrri könnun. Forsætisráð-
herra segir gott að finna fyrir þessum stuðningi. 

VIÐSKIPTI Smásölurisinn Hagar 
mun þurfa að gjaldfæra hjá sér 
meira en 300 milljóna kostnað 
vegna starfsloka Finns Árnasonar 
forstjóra og Guðmundar Marteins
sonar, framkvæmdastjóra Bónuss, 
en tilkynnt var í síðustu viku að þeir 
hefðu óskað eftir að láta af störfum.

Guðmundur er með þriggja ára 
uppsagnarfrest en Finnur eitt ár.

Ágreiningur um breytingar á 
launakjörum, sem hafa sætt gagn
rýni lífeyrissjóða, var ekki ástæða 
starfslokanna en sumir hluthafar 
hafa viljað skipta um forstjóra í 
nokkurn tíma. – hae / sjá Markaðinn

Kostar Haga um 
300 milljónir

VIÐSKIPTI Grunnsviðsmynd Ice
landair Group gerir ráð fyrir að 
f lugfélagið nái ekki sama farþega
fjölda og í fyrra – um 4,4 milljónum 
– fyrr en 2024. Sú sviðsmynd liggur 
meðal annars til grundvallar endur
fjármögnun félagsins en það áform
ar að sækja sér ríf lega 29 milljarða 
króna í almennu hlutafjárútboði. 

Þá er áætlað að sjóðir Icelandair 
minnki um sem nemur í kringum 
tíu milljónum dala á mánuði á 
meðan félagið er án tekna. Það mið
ast við að félagið geti hafið starfsemi 
á ný innan mánaðar þegar tækifæri 
gefast.– hae, kij / sjá Markaðinn

Nái sama fjölda 
eftir fjögur ár  



Bakfærð matshækkun á 
eignum Félagsbústaða 
myndi nema rúmum 52,2 
milljörðum króna.

Veður

Vestan 3-10 í dag og dálítil 
rigning eða skúrir, en bjart með 
köflum um austanvert landið. 
Hiti 6 til 16 stig, hlýjast suð-
austanlands. SJÁ SÍÐU 14

Mæðrablómið fyrir menntunarstyrki

SAMFÉLAG Bjartmar Leósson, sem 
gjarnan er nefndur Hjólhesta hvísl
arinn, hefur undanfarna mán uði 
vakið athygli fyrir vasklega fram
göngu í að hafa uppi á stolnum 
hjól um höfuðborgar búa. „Ég hef 
ekki lengur tölu á þeim fjölda hjóla 
sem ég hef fundið. Ég er meira og 
minna á ferðinni að leita og er með 
augun opin hvert sem ég fer,“ segir 
Bjartmar.

Hróður hans hefur borist víða og 
nú er svo komið að reglulega hafa 
örvæntingarfullir hjólreiðaeigend
ur beint samband við hann. „Það 
gerist nokkuð reglulega. Skemmti
legast þótti mér samt þegar einn 
einstaklingur hafði samband vegna 
hjóls sem var stolið af honum. Þá 
hafði hann farið upp á lögreglustöð 
til að gefa skýrslu og að því afloknu 
ráðlagði lögreglan honum að heyra 
í mér. Ég vona bara að ég fái f ljót
lega afnot af skrifstofu á Hverfis
götunni,“ segir Bjartmar og hlær.

Bjartmar segist helst hafa uppi 
á hjólum sem útigangsmenn 
eru að nappa og hann er orðinn 
málkunnugur mörgum þeirra. 
„Margir þeirra eru hinir vænstu 
menn en eru á vondum stað. Ég 
kenni í brjósti um þá en finnst 
samt gæta ákveðinnar meðvirkni 
hjá yfirvöldum varðandi þjófnaði 
og hnupl þessa hóps. Ég hef fundið 
mik  ið af hjólum í kringum neyðar
skýl ið úti á Granda og finnst að 
lögregl an ætti að hafa meira eftirlit 
þar.“

Hann segir að sumir hjólaþjófar 
bregðist hinir verstu við þegar hann 
stoppar þá eða tekur af þeim stolin 
hjól en aðrir eru ekki jafn hugaðir. 
„Sumir hafa bara gefist upp þegar 
þeir sjá mig og rétta mér bara hjólin 
skömm ustulegir,“ segir Bjartmar 
kíminn.

Með hækkandi sól hafa höfuð
borg ar búar rifið hjólin út úr geymsl
um og bílskúrum og afleiðingin er sú 
að Bjartmar finnur fyrir því að þjófn
aðir hafi aukist samhliða því.

Hann segist hafa heyrt að hjólin 
séu notuð sem skiptimynt upp í 
neyslu skammta. „Síðasta haust 
þeg ar við gerðum smáátak gegn 

reið hjóla þjófnaði þá skilst mér að 
hjól in hafi ekki verið jafn eftirsótt 
skipti mynt og áður. Ég vil gjarnan 
ná því aftur fyrir sumarið þannig að 
reiðhjól fólks fái að vera í friði,“ segir 
Bjartmar.

Hann segist vilja hvetja fólk til 
þess að fjárfesta í vönduðum lásum 
en ekki svokölluðum vírlásum. 
„Þeir veita mjög litla vörn. Það er 
hægt að kaupa ódýrar víraklippur 
sem fara í gegnum þá eins og smjör. 
Fólk virðist vera að spara í lás un
um þegar að það fjárfestir í dýrum 
hjól um sem er einkennilegt. Höfuð
borg in er ekki lengur saklaust þorp, 
það þarf að byrgja brunninn,“ segir 
Hjólhestahvíslarinn. 
bjornth@frettabladid.is

Hvetur hjólaeigendur 
til að kaupa betri lása
Hjólhestahvíslarinn Bjartmar Leósson segist finna fyrir því að hjólaþjófnaðir 
séu að færast í vöxt með hækkandi sól. Hann hvetur hjólaeigendur til þess að 
forðast það að kaupa svokallaða vírlása sem að veiti litla vörn gegn þjófnaði.

Hjólhestahvíslarinn, Bjartmar Leósson, segist ekki lengur hafa tölu á þeim 
stolnu reiðhjólum sem hann hefur fundið í borginni. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

fræðslu- og upplýsingaerindi

Varst þú að missa ástvin?
Leitaðu til okkar

Sorgarmiðstöð er reglulega með erindi
fyrir þá sem hafa nýlega misst ástvin.

Allar upplýsingar og skráning
á sorgarmidstod.is

Við tökum vel á móti þér.

Lífsgæðasetur St. Jó. Suðurgötu 41, Hafnarfirði. 
Athugið að gengið er inn að aftanverðu, Hringbrautarmegin.
Sími: 551-4141. Netfang: sorgarmidstod@sorgarmidstod.is
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REYK JAVÍK Eigið fé Reykjavíkur
borgar gæti lækkað um tugi millj
arða króna ef notast yrði við aðra 
reikningsskilaaðferðar Félagsbú
staða.

Diljá Mist Einarsdóttir, fulltrúi 
í endurskoðunarnefnd, lagði til á 
fundi nefndarinnar á mánudaginn 
að ytri endurskoðendur Félagsbú
staða gerðu útreikning á virði fast
eignanna. Sú tillaga var felld, einn
ig beiðni um rökstuðning um þá 
reikningsskilaaðferð félagsins að 
beita gangvirði á leigueignir.

Samkvæmt umsögn fjármála
skrifstofu borgarinnar myndi 
bakfærð matshækkun á eignum 
Félagsbústaða nema rúmum 52,2 
milljörðum króna. Ofan á það 
bætast rúmir 4,7 milljarðar króna í 
áætluð áhrif uppsafnaðra afskrifta 
fjárfestingaeigna.

Einar S. Hálfdánarson, lögmaður 
og löggiltur endurskoðandi, sagði 
sig nýverið úr nefndinni vegna 
ágreinings um reikningsskilaað
ferðina. Félagsbústaðir nota IFRS
staðla og telur Einar vafa leika á 
hvort það standist lög.

Lárus Finnbogason, formaður 
nefndarinnar, segir þetta einfaldan 
skoðanaágreining. Heimilt sé að 
nota þessa reikningsskilaaðferð.
„Það liggur fyrir að þessi aðferð sem 
er beitt er heimil,“ segir Lárus. – ab

Myndi lækka 
eigið fé um 
milljarða

Önnur reikningsskilaaðferð gæti 
lækkað eigið fé borgarinnar mikið. 

Söfnunarátak Menntunarsjóðs Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur hófst formlega í garði Frú Vigdísar Finnbogadóttur í gær með sölu á Mæðrablóm-
inu. Eliza Reid forsetafrú var við opnun átaksins í gær ásamt Sigríði Thorlacius söngkonu og Þórunni Árnadóttur vöruhönnuði. Vigdís og Eliza eru 
verndarar sjóðsins sem styrkir tekjulágar konur til menntunar. Forsetafrúin fagnaði einnig 44 ára afmæli sínu í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sumir hafa bara 
gefist upp þegar 

þeir sjá mig og rétta mér 
bara hjólin skömmustulegir.

KJARAMÁL Verkfall félagsmanna 
Ef lingar hjá Kópavogsbæ, Seltjarn
arnesbæ, Mosfellsbæ og Sveitar
félaginu Ölfusi hófst á hádegi í gær. 

Ekki hafði verið boðað til nýs 
samningafundar þegar Fréttablað
ið fór í prentun en síðasta fundi 
þeirra lauk síðdegis í fyrradag 
án árangurs. Fyrri aðgerðum var 
frestað í lok mars vegna COVID19.

Vinnustöðvunin er ótímabundin 
og tekur til allra félagsmanna Ef l
ingar á tilgreindum stöðum, meðal 
annars til ræstingafólks í fjórum af 
21 starfandi leikskóla í Kópavogi og 
fjórum af níu grunnskólum.

Verkfallsaðgerðir voru sam
þykktar með miklum meirihluta 
þegar kosið var þann 27. apríl 
síðastliðinn. Alls voru 89 prósent 
þeirra sem greiddu atkvæði sam
þykk verkfallsboðun í grunnskól
um og 88 prósent á öðrum vinnu
stöðum. Kjörsókn var 65 prósent. 
– bdj

Verkfall hófst 
að nýju í gær 
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Notaðir bílar

Reykjanesbær
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Opnunartímar:
Virka daga 12-17Meira úrval á

notadir.benni.is
Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2035

Opnunartímar:
Virka daga 9-18
Laugardaga 12-16

* Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.

Opel Crossland X  ‘18, ekinn 60 þús. km.
Verð: 2.190.000 kr.

Porsche Macan ‘14, ekinn 66 þús. km. 
Verð: 6.490.000 kr.

SsangYong Tivoli ‘17, ekinn 61 þús. km. 
Verð: 2.390.000 kr.

SsangYong Korando ‘18, ekinn 54 þús. km.
Verð: 3.690.000 kr.

Nissan Qashqai ‘18, ekinn 63 þús. km. 
Verð: 2.890.000 kr.

Opel Grandland X ‘19, ekinn 62 þús. km. 
Verð: 2.990.000 kr.

Suzuki Vitara ‘19, ekinn 56 þús. km.
Verð: 2.990.000 kr.

SsangYong Tivoli ‘17, ekinn 61 þús. km.
Verð: 2.190.000 kr.

SsangYong Rexton ‘16. ekinn 72 þús. km. 
Verð: 4.890.000 kr.

Kaupauki með völdum notuðum bílum
Sjö nætur á Fosshótelum
að verðmæti 210.000 kr.

Eldsneytiskort
að verðmæti 50.000 kr. frá Orkunni

Ævintýrapottur
Skráðu þig til leiks á notadir.benni.is
Vinningar dregnir út á Bylgjunni

Notaðir bílar

Ísland vill sjá þig í sumar
Bílabúð Benna gefur þér tækifæri til að kynnast Íslandi betur í sumar og styðja við íslenska ferðaþjónustu í leiðinni, með glæsilegum kaupauka sem fylgir með völdum notuðum bílum.

Fimmtán hótel um land allt 65 Orkustöðvar um land allt

446043

446125

590655112823

446151 590666

112738 112760750164



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

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

DÓMSMÁL „Það má líkja þessu við 
fótboltaleik þar sem seinni hálf
leikurinn er eftir,“ segir Jóhann 
Helgason tónlistar maður sem nú 
er krafinn um greiðslu jafnvirðis 
48 milljóna króna vegna lögfræði
kostnaðar mótaðila sinna í laga
stuldarmáli um Söknuð.

Eins og kom fram í Fréttablaðinu 
í apríl varð dómari í Los Angeles 
við kröfu tónlistarfyrirtækjanna 
Universal, Warner og f leiri um að 
vísa máli Jóhanns frá. Nú krefjast 
fyrirtækin þess að fá lögmanns
kostnað sinn greiddan frá félaginu 
Johannsongs sem Jóhann stofnaði í 
Bandaríkjunum í aðdraganda mála
rekstursins. Deilt er um hvort lagið 
You Raise Me Up eftir Rolf Løvland 
sé stuldur á laginu Söknuði eftir 
Jóhann.

Farið er ófögrum orðum um 
Jóhann og málatilbúnað hans í 
rökstuðningi lögmanna tónlistar
fyrirtækjanna fyrir því að hann 
borgi málskostnaðinn. Eru gjörðir 
hans sagðar stafa af illvilja gagn
vart Løvland og að málið hafi verið 
höfðað gegn betri vitund. Jóhanni 
hafi verið fullkunnugt um að lögin 
Söknuður frá árinu 1977 og You 
Raise Me Up frá 2001 séu bæði 
byggð á írska þjóðlaginu Danny Boy 
og fleiri slíkum lögum. Norsku höf
undarréttarsamtökin TONO hafi 
komist að þeirri niðurstöðu árið 
2004 og „upplýst“ Jóhann um það.

„Hefðu hinir stefndu ekki barist 
af krafti gegn þessari málshöfðun 

hefði almenningur verið sviptur 
lagi sem hefur fært milljónum 
huggun og gleði,“ segja lögmenn 
tónlist ar f y r ir t æk janna . Stofa 
þeirra, Loeb & Loeb, hafi verið 
útnefnd sem sú besta í málum varð
andi tónlistargeirann af fagvefnum 
US News og sé viður kennd sem ein 
sú hæfasta er komi að höfundar
réttarmálum. Því væru kröf ur lög

mannsstofunnar um tímagjald síst 
of háar.

Fyrir lögmennina þrjá er krafist 
tímakaups upp á 817 dollara, 675 
dollara og 488 dollara. Sem er þá 
jafnvirði til 72 þúsund til 121 þús
und króna – á tímann. Alls er krafan 
um 322 þúsund dollarar, jafnvirði 
um 48 milljóna íslenskra króna.

Jóhann hafnar fullyrðingum um 

illvilja gagnvart Rolf Løvland og 
um að mál hans væri ekki byggt 
á traustum grunni. Hann hefur 
áður sagt að frávísun málsins verði 
áfrýjað.

„Þegar niðurstaða dómara mis
býður heilbrigðri skynsemi og ekki 
er horft til staðreynda málsins þá 
þarf að grípa til að áfrýja,“ segir 
Jóhann Helgason. gar@frettabladid.is

Jóhann Helgason krafinn um 
48 milljóna lögmannskostnað
Tónlistarfyrirtæki sem stefnt var í dómsmáli um lagið Söknuð krefur félag sem Jóhann stofnaði vegna 
málarekstursins um 48 milljóna króna lögmannskostnað. Segja Jóhann hafa höfðað málið gegn betri 
vitund og af illvilja gagnvart norska lagahöfundinum Rolf Lövland. Jóhann hafnar slíkum fullyrðingum.

1 Sjálfstæðisflokkurinn 22,4
2. Samfylkingin 15,0
3. Píratar 11,9
4. Vinstri græn 11,8
5. Viðreisn 9,8
6. Miðflokkurinn 8,6
7. Framsóknarflokkurinn 8,4
8. Sósíalistaflokkurinn 4,5
9. Flokkur fólksins 4,4
10. Aðrir flokkar 3,3

✿   Fylgi flokkanna í könnun Zenter 1. - 4. maí
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HAFÐU FJÖLPÓSTINN 
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS

Auglýsingaefnið lendir á eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað!
                                           Íslendingar lesa Fréttablaðið      
                                    daglega að meðaltali.*

Kannaðu dreiileiðir og verð í síma 550 5050
eða sendu tölvupóst á orn@frettabladid.is.

ÚÚtvegum einnig hagstæð verð í prentun.

93.000

*Prentmæling Gallup, 12 - 80 ára,  okt. - des. 2019. 
Mannnöldatölur Hagstofu Íslands 2019

„Það er bara hálfleikur enn þá,“ segir Jóhann Helgason um stöðu Söknuðarmálsins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

SAMGÖNGUR Samdráttur í umferð
inni í nýliðnum mánuði slær öll 
fyrri met Vegagerðarinnar en hún 
dróst saman um nærri 35 prósent 
borið saman við apríl 2019. Umferð
in dróst saman á Mýrdalssandi um 
tæp 80 prósent, enda hvergi skjól 
að fá þar á bænum eins og GCD 
bræður sungu svo eftirminnilega. 
Þetta kemur fram í tölum Vega
gerðarinnar sem birtust í gær.

Þegar landsfjórðungarnir eru 
skoðaðir fyrir aprílmánuð milli 
ára má sjá að mest dró úr bílaum
ferð á Norðurlandi eða um tæplega 
60 prósent en minnst á og í grennd 
við höfuðborgarsvæðið eða um 23 
prósent. Minnst dróst umferðin 
saman við Úlfarsfell eða um tæp 20 
prósent.

Vegagerðin hóf  að mæla umferð
ina fyrir um einum og hálfum 
áratug og hefur umferðin dregist 
saman um 17,5 prósent frá áramót
um sem er rúmlega tvöfalt meira 
en áður hefur verið mælt miðað 

við árstíma. Umferð frá áramótum 
hefur minnkað mest á Norðurlandi 
eða um þriðjung og Austurlandið 
rétt nær silfrinu af Vesturlandi. 
Minnst hefur umferðin minnkað 
á höfuðborgarsvæðinu, um tæp 11 

prósent. Landsmenn hættu greini
lega að taka sunnudagsbíltúrinn í 
apríl því á þeim degi hefur umferð 
minnkað mest eða um tæp 27 pró
sent. Minnsti munurinn er á þriðju
dögum eða um 13 prósent. – bb

Ökumenn kitla bensíngjöfina minna

Bílstjórar á höfuðborgarsvæðinu geta nú farið að hlakka aftur til að bíða í 
röð á rauðu ljósi eftir rólega umferð að undanförnu. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Smáhýsin eiga að vera í austurhluta 
Laugardals. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

SKIPULAGSMÁL Frestur til að gera 
athugasemdir vegna breytingar á 
deiliskipulagi vegna fimm smáhýsa 
í Laugardal hefur verið framlengdur 
til 13. maí.

„Velferðarsvið Reykjavíkur
borgar leitast eftir að koma fyrir 
smáhýsum á völdum stöðum í 
borginni sem búsetuúrræði fyrir 
skjólstæðinga sína,“ segir í fundar
gerð skipulagsfulltrúa frá 28. apríl 
en athugasemdafresturinn hafði 
runnið út 15. apríl. Eins og fram 
kom í Fréttablaðinu þann dag 
óskaði stjórn Íbúasamtaka Laugar
dals eftir framlengingu á frestinum 
vegna aðstæðna vegna COVID19 
fram á sumar eða haust.  – gar

Framlenging í 
Laugardal

STJÓRNMÁL Ríkisstjórnarf lokk
arnir þrír bæta við sig fylgi í nýrri 
könnun sem Zenter rannsóknir 
gerðu fyrir Fréttablaðið. Sjálfstæð
isf lokkurinn mælist nú með 22,4 
prósent en var með 20,3 prósent í 
byrjun mars.

Vinstri græn bæta við sig þremur 
prósentustigum og mælast nú 
með 11,8 prósent. Katrín Jakobs
dóttir forsætisráðherra segist hafa 
almennan fyrirvara á könnunum. 
„Auðvitað er ánægjulegt að fá meiri 
stuðning en þó með þeim fyrirvara 
að maður veit að þetta getur sveifl
ast hratt fram og til baka,“ segir hún.

Framsóknarf lokkurinn mælist 
nú með 8,4 prósent en var með 8,2 
prósent í mars.

Samfylkingin er næststærsti 
f lokkurinn sjöttu könnunina í röð 

og er nú með 15 prósenta fylgi. 
Píratar sem eru þriðji stærsti 

f lokkurinn samkvæmt könnun
inni og mælast nú með 11,9 pró
sent, voru með 12,7 prósent í síð
ustu könnun.

Viðreisn er með 9,8 prósent 
sem er einu og hálfu prósentustigi 
minna en í mars. Miðf lokkurinn 
missir 0,3 prósentustig og mælist 
nú með 8,6 prósent.

Bæði Sósíalistaf lokkurinn og 
Flokkur fólksins mælast undir 
fimm prósenta markinu. Miðað við 
skekkjumörk gætu þeir þó báðir 
farið yfir fimm prósentin. – sar

Ríkisstjórnarflokkarnir bæta við sig fylgi í nýrri könnun

Íbúasamtök Laugardals 
óskuðu eftir framlengdum 
fresti til athugasemda.
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ÍTALÍA Stjórnvöld á Ítalíu hafa slakað 
á ferða- og samkomubanni  þar í 
landi vegna COVID-19 faraldursins. 
Nýjum tilfellum fer fækkandi og 
sneru milljónir Ítala aftur til starfa 
á mánu daginn.

Byggingar- og framleiðslu starf-
semi má hefjast  aftur af fullum 
krafti, en verslanir fá ekki leyfi til að 
opna dyr sínar fyrr en 18. maí. Barir 
og veitingastaðir verða lokaðir til að 
minnsta kosti 1. júní en fólk má þó 
sækja þangað mat á nýjan leik. 

Þá verða skólar áfram lokaðir og 
stefnt er að því að skólahald hefjist 
aftur í september.

Ítalía varð snemma þungamiðja 
faraldursins í Evrópu og hefur við-
bún aður þar í landi verið mikill í 
um tvo mánuði. Norðurhluti lands-
ins var settur í sóttkví þann 8. mars 

til að reyna að sporna við útbreiðslu 
veiru nn ar en tveimur dögum síðar 
teygð  ust þær ráðstafanir yfir land-
ið allt.

„Ef ég gæti snúið klukkunni við 
myndi ég gera þetta allt saman aft-
ur,“ sagði Giuseppe Conte, for sæt -

is ráðherra Ítalíu, í viðtali við dag-
blaðið La Stampa. Conte hef ur sætt 
gagnrýni frá fyrirtækjum og stjórn-
málamönnum vegna  viðbragða 
stjórnvalda við far    aldr  in  um.

„Ég get ekki látið stjórnast  af 
almenn   ings  áliti, jafnvel þótt ég 
skilji tilfinningar fólksins  mjög 
vel,“ sagði Conte sem nýtur aukins 
stuðn  ings almennings þrátt fyrir 
gagn rýni.  Nýleg skoðana könn-
un  Ipsos  sýnir að stuðningur við 
forsætis ráðherrann  sé  nú um  66 
prósent.

Á Ítalíu hafa greinst yfir 212 þús-
und COVID-19 smit og 29 þúsund 
manns hafa látið lífið af völdum 
veirunnar. arnartomas@frettabladid.is

Snúa til starfa að nýju
Slakað hefur verið á ferða- og samkomubanni á Ítalíu eftir COVID-19 far ald ur-
inn. Nýjum tilfellum fer fækkandi og fjöldi fólks hefur snúið aftur til vinnu. 

ÍRAN Seðlabanki Írans tilkynnti á 
mánudag að skipt yrði um mynt í 
landinu, bæði nafni og gildi. Íranska 
rialið var fyrst tekið í notkun á átj-
ándu öld en milli 1825 og 1932 not-
uðu Íranir mynt sem nefndist qiran.

Nýja myntin mun að öllum 
líkindum heita toman, sem er þó 
ekki alveg ný því hún var notuð á 
miðöldum, frá 1256 til 1588. Þá verða 
fjögur núll skafin af og mun þá eitt 
toman jafngilda 10 þúsund riölum.

Ákvörðunin hefur þegar verið 
samþykkt af þinginu sem er þó 
valda lítið miðað við klerka stjórn-

ina, sem á enn eftir að sam þykkja. 
Gert er þó ráð fyrir að allt verði 
klapp  að og klárt á tveimur árum.

Rialið hefur verið á stöðugri 
niður  leið síðan í byltingu Aya toll ah 
Khomeini árið 1979, aðallega vegna 
viðskiptaþvingana og lang   vinnr -
ar styrjaldar við Írak á níunda ára-
tugnum. Þá eru mik il gjald eyris höft 
í landinu og svarta  markaðs brask 
með erlenda gjald miðla útbreitt sem 
hefur dregið úr vægi rialsins.

Rialið féll mikið eftir að Donald 
Trump dró Bandaríkin út úr 
kjarnorku sam komu laginu í maí árið 

2018. Voru það helstu vatna skil in 
sem urðu til þess að ákveðið var að 
skipta um mynt.

Stjórnmálaskýrendur eru von-
litlir um að myntbreytingin breyti 
nokkru fyrir efnahag lands ins. 
Efnahagsþvinganirnar eru enn 
til staðar og gjaldeyrishöftin 
sömuleiðis. – khg

Íranir skipta um mynt í landinu

Hlífðargrímuklæddur götusali opnar aftur fyrir viðskipti við Maggiore-torg í Bologna  á Ítalíu. Milljónir Ítala hafa 
snúið aftur til starfa en skólar verða lokaðir fram í september. Verslanir verða opnaðar að nýju 18. maí.  MYND/GETTY

Nýja myntin mun 
líklega vera toman, sem var 
notuð árin 1256 til 1588.

Stillanlegt  
    og þægilegt 

Þráðlaus fjarstýring
með 2 minnisstillingum

VERÐDÆMI:  2 x 80 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm  

með Nature’s Rest Luxury heilsudýnum: Fullt verð: 325.800 kr.

Aðeins  273.140 kr.

C&J SILVER 
stillanlegt rúm
C&J Silver er með sterkum stálbotni og  

kraftmiklum en hljóðlátum mótor.

Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með  

tveimur minnum og ljósi. 

Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri 

fjarlægð frá náttborði og lampa. Sérstakur takki á 

fjarstýringunni kemur rúminu í upphaflega stöðu. 

15%
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af C&J Silver og 
20% af Rest Luxury
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COVID -19 Dauðsföll af völdum 
kórónaveirunnar eru orðin 29.427 
talsins í Bretlandi og eru nú orðin 
f leiri en á Ítalíu þar sem dauðsföll 
af völdum veirunnar eru 29.315. 
Veiran hefur því breiðst hraðar út í 
Bretlandi en á Ítalíu.

Utanríkisráðherra Bretlands, 
Dominic Raab, sagði á blaðamanna-
fundi í gær að það væri of snemmt 
að segja til um hvaða land væri með 
hæstu dánartíðnina, eingöngu verði 
hægt að svara því þegar faraldurinn 
er genginn yfir.

Dauðsföll af völdum COVID-19 
eru nú orðin yfir 250.000 talsins á 
heimsvísu samkvæmt tölum frá 
John Hopkins háskólanum. Um 
3.160.000 manns hafa smitast af 
veirunni í heiminum og hafa til-

felli greinst í 185 löndum. Flestir 
hafa smitast í Bandaríkjunum, yfir 
milljón manns.

Fyrsta tilfellið í Evrópu er nú talið 
hafa verið tæplega mánuði fyrr en 
áður var talið, eða í lok desember. 
Við endurskoðun eldri sýna á Avi-
cenne-Jean Verdier sjúkrahúsinu 
í París kom í ljós að kórónaveiran 
hefði verið komið til Frakklands í 
lok desember. Samkvæmt upplýs-
ingum stjórnvalda voru tvö fyrstu 
tilvikin í Frakklandi staðfest 24. 
janúar. – uö

Flest dauðsföll vegna COVID-19 í Bretlandi af Evrópulöndum

Kórónaveiran hefur breiðst hraðar út í Bretlandi en á Ítalíu. MYND/GETTY

Fyrsta tilfellið í Evrópu 
er nú talið hafa verið tæp-
lega mánuði fyrr en áður var 
talið.

Ef ég gæti snúið 
klukkunni við 

myndi ég gera þetta allt 
saman aftur. 

Giuseppe Conte,  
forsætisráðherra 
Ítalíu
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Veitingastaðir og barir verða áfram lokaðir fram í byrjun júni, en nú er hægt 
að sækja mat og drykki til að taka með heim á nýjan leik. MYND/GETTY

Rómverjar sleikja sólina með mismiklu líkamlegu átaki í Villa Pamphili garðinum sem hefur ásamt öðrum almenn-
ingsgörðum verið lokaður undanfarnar vikur. Gott veður var í Rómaborg í gær, 24 gráðu hiti og sól. MYND/GETTY

„Einn metri!“ hrópar músin Jenni á köttinn Tomma til að minna hann á tveggja metra fjarlægðarviðmiðið. Tveggja 
metra reglan er enn í gildi á Ítalíu þrátt fyrir að slakað hafi verið á takmörkunum, líkt og hér á landi. MYND/EPA

Það er nóg að gera og græja hjá þessum smið sem klæddist hlífðargrímu  við störf sín í gær. Stjórnvöld á Ítalíu mælast til þess að fólk í landinu sé með hlífðargrímu vegna faraldursins. MYND/EPA

+PLÚS
 NORDICPHOTOS/GETTY

íbúar í borginni Turin á Ítalíu, sem jafnan er kölluð miðstöð menningar 
og iðnaðar í landinu, nutu þess að ganga um stræti og torg í gær. MYND/EPA 
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Léttu þér flokkunarvandann og pantaðu endurvinnslutunnu á terra.is

Endurvinnsla 
í einni tunnu
Endurvinnslutunnan okkar er fyrir heimili og í hana fara 
pappír, pappi, plast og málmar. Allt fer á einn stað – við 
sjáum um að flokka og koma öllum efnunum þangað sem 
þau gera mest gagn.

Dagblöð, tímarit, pappír og pappi. Við sjáum 
um að koma efninu til endurvinnslu og gefa 
því framhaldslíf.

Pappír

Plastumbúðir
Það eina sem skyrdósir og snakkpokar eiga 
sameiginlegt er vistin í endurvinnslutunnunni. 
Bara muna að skola matarleifar af plastinu.

Niðursuðudósirnar og 
álpappírinn frá grillveislunni 

fá að fjúka í tunnuna.

Málmar
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Eigi íslenskir 
dómstólar 
jafn erfitt 
með að 
treysta fjöl-
miðlum og 
viðmótið 
bendir til 
er lausnin 
kannski 
fólgin í að 
senda þing-
haldið út 
beint og milli-
liðalaust til 
borgaranna.

 

Aðeins með 
því að 
endurreisa 
atvinnulífið 
getum við 
stöðvað 
útbreiðslu 
atvinnu-
leysisins.

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

Kórónaveiran er bráðsmitandi og hættuleg. Hún 
hefur breiðst út um allan heim á örstuttum 
tíma. En hún getur af sér afkvæmi sem er líka 

bæði bráðsmitandi og hættulegt. Það er atvinnu-
leysið. Aldrei í hagsögunni hafa jafn margir misst 
vinnuna og nú hefur orðið. Tekjufallið er gríðarlegt og 
hefur áhrif á margar starfsgreinar. Flugstjórinn og bíl-
stjórinn hafa minni tekjur og kaupa þá minna. Kaup-
maðurinn getur ekki borgað leiguna. Fasteignafélagið 
á erfitt með að greiða bankanum og svo framvegis. 
Eitt fellir annað eins og dómínó. Talið er að meira 
en hundrað milljón manns muni líða hungur vegna 
tekjumissis. Harðar aðgerðir til að minnka útbreiðslu 
kórónaveirunnar hafa nú þegar haft gríðarleg áhrif á 
líf og lífsviðurværi.

Eitt stærsta verkefnið fram undan er að endurreisa 
hagkerfin. Koma á eðlilegu lífi eins og kostur er á. 
Ferðir fólks milli landa hafa verið hluti af lífsgæðum 
almennings. Þær eru nú í algeru frosti. Keðjuáhrif þess 
eru gríðarleg. Á sama tíma og unnið er að bóluefnum 
og lyfjum þarf að skipuleggja hvernig ferðir milli landa 
gangi fyrir sig. Sú nálgun að fyrst opnist milli landa 
sem hafa náð tökum á veirunni hefur marga kosti. Hér 
gætu lönd notið þess árangurs og skjóls sem þau hafa 
náð með ærnum fórnum. Austurríki og Þýskaland 
skoða opnun sín á milli. Norðurlöndin gætu skoðað 
gagnkvæma opnun. Varúðarráðstafanir væru þá 
útfærðar en heimurinn opnaðist ekki allur í einu.

Á Íslandi bíður mannauður og innviðir eftir því að 
nýtast á ný. Fá lönd hafa jafn sterka sögu í að vinna á 
veirunni og Ísland. Hér er náttúra og víðerni. Hrein-
leiki og öryggi. Ætla má að margir vilji frekar koma 
hingað en á marga aðra staði. Á sama tíma og við 
gætum öryggis gagnvart kórónaveirunni er núna rétti 
tíminn til að undirbúa uppbygginguna. Aðeins með 
því að endurreisa atvinnulífið getum við stöðvað 
útbreiðslu atvinnuleysisins. Að öðrum kosti mun það 
festast í sessi og breiðast út milli fólks eins og veira.

Atvinnuleysi er meinsemd 
sem breiðist út eins og veira

Eyþór Arnalds
oddviti Sjálf-
stæðisflokks-
ins í Reykjavík

Hver er toppurinn á 
þínu sumri?

Á mánudaginn braut Hæstiréttur Banda-
ríkjanna blað í sögu réttarins með 
beinni hljóðútsendingu frá málflutningi 
við réttinn. Verður þessi háttur hafður á 
í fjölda mála sem flutt verða í þessari og 
næstu viku, en réttarsalurinn er lokaður 

um óákveðinn tíma meðan COVID-19 gengur yfir. 
Hver veit nema þessi nýbreytni sé komin til að vera.

Fátt bendir til þess að faraldurinn hafi stefnubreyt-
andi áhrif á viðhorf íslenskra dómstóla til aðgangs 
almennings að upplýsingum um framgang réttlætis 
í landinu. Enginn hefur stungið upp á lausnum til að 
tryggja öryggi dómfréttaritara meðan faraldurinn 
gengur yfir og fjölmiðlafólk myndi eflaust ekki trúa 
sínum eigin eyrum kæmu slíkar hugmyndir frá 
kerfinu sjálfu.

Þrátt fyrir upplýsinga- og tæknibyltingu undan-
farinna ára og áratuga fer gegnsæi íslenskra dómstóla 
meira aftur en fram. Samkvæmt nýjum reglum er birt-
ing dóma á netinu háð meiri takmörkunum en áður og 
lög sem samþykkt voru í fyrra banna myndatökur og 
hljóðupptökur í þinghaldi og gera samtímafrásagnir af 
því sem fram fer í réttarsölum óheimilar.

Fjölmiðlafólk sem vinnur vinnuna sína í dómhúsum 
landsins hefur eflaust flest upplifað neikvætt viðmót 
kerfisins í sinn garð; ekki síst frá starfsliði dómstól-
anna sem virðist líta svo á að verja þurfi starfsemina 
fyrir blaðasnápum. Ekki aðeins hafa flest okkar 
reynslu af því að vera vísað á dyr þar sem þinghald 
fer fram heldur ber allt viðmótið með sér það viðhorf 
að við séum komin til að hnýsast og skipta okkur af 
málum sem okkur koma ekki við.

Þessu þarf að breyta. Fjölmiðlar eru ekki óvinir 
réttvísinnar. Þeir gegna mikilvægu hlutverki sem 
milliliður réttarkerfis og borgara. Skilningur á þessu 
er fyrir hendi í mörgum lýðræðisríkjum sem helga 
fjölmiðlum sérstakt svæði í dómhúsum og réttar-
sölum og eiga skráðar reglur um réttindi og skyldur 
fréttamanna sem fjalla um dómsmál. Þá er þekkt að 
dómstólar hafi á sínum snærum fjölmiðlafulltrúa sem 
eiga að vera fjölmiðlum til aðstoðar.

Eigi íslenskir dómstólar jafn erfitt með að treysta 
fjölmiðlum og viðmótið bendir til er lausnin kannski 
fólgin í að senda þinghaldið út beint og milliliðalaust 
til borgaranna. Tilraunir eins og Hæstiréttur Banda-
ríkjanna gerir nú, auka ekki aðeins gegnsæi réttarins 
heldur stuðla þær einnig að vandaðri málflutningi, 
bæta dómstörfin og efla traust til dómskerfisins.

„Sá tími er liðinn að opinberar valdastofnanir, þar 
á meðal dómstólar, séu fyrirbæri sem lokuð eru frá 
umheiminum. Í lýðræðissamfélagi er gegnsæi for-
senda trausts,“ sagði Róbert Spanó, forseti Mannrétt-
indadómstóls Evrópu, nýlega í viðtali við Fréttablaðið. 
Í viðtalinu hvatti Róbert íslenska dómstóla til að vera 
virkari þátttakendur í samfélaginu og vera aðgengi-
legir þeim sem þurfa á þeim að halda.

Vonandi tekur dómskerfið hvatningu Róberts til 
skoðunar og Hæstarétt Bandaríkjanna sér til fyrir-
myndar.

Réttur í beinni

Þetta með hakakrossinn
Samfylkingin uppfærði 
merkið sitt í tilefni af 20 ára 
afmæli sínu. Var það mögulega 
sótt í smiðju Byggðastofnunar 
sem notaði svipaða fjögurra 
randa kúlu á árum áður. Rend-
urnar eiga að tákna gegnsæi, 
eitthvað sem þarf að rifja upp 
ef f lokkurinn kemst aftur til 
valda. Sjálfstæðismenn eru 
sumir hverjir enn sárir eftir 
að rýnt var í myndmál full-
veldisdeildar f lokksins. Elliði 
Vignisson, bæjarstjóri Ölfuss, 
rýndi í nýja merki Samfylk-
ingarinnar og dró upp söguleg 
dæmi af f lokkum með hvíta 
kúlu á rauðum bakgrunni. Eitt 
slíkt innihélt hakakross. Jahá, 
segir maður nú bara.

Gátumaðurinn snýr aftur
Gátumaðurinn sneri aftur með 
f leiri spurningar en nokkru 
sinni fyrr. Birgir Ármannsson, 
okkar svar við Batman, reyndi 
eins og hann gat að stöðva 
þetta en allt kom fyrir ekki. 
Saklausir starfsmenn stjórn-
kerfisins, sem eiga nú fullt í 
fangi með að koma í veg fyrir 
að líkamsræktarstöðvar verði 
opnaðar aftur, munu ekki hafa 
undan að svara hvort „Eyja-
fjörður“ sé stafað með ypsiloni 
eða einföldu i, eða hvort Ríkis-
sjónvarpið sé sjónvarpsstöð 
eða útvarpsstöð, eða hví sykur 
sé sætur, eða hvar sólin sé um 
nætur…  
arib@frettabladid.is
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Nú lig g u r f y r ir A lþing i 
frumvarp til breytinga á 
samkeppnislögum. Breyt

ing arnar miða að því að einfalda 
framkvæmd og auka skilvirkni 
laganna. Viðskiptalífið hefur lengi 
kallað eftir úrbótum á þessum 
lögum og skal engan undra. Máls
meðferðartími Samkeppnis eftir
lits ins hefur verið gagnrýndur 
umtals vert á síðustu árum, en stað
reynd in er sú að algengt er að mál 
séu til meðferðar hjá sam keppnis
yfirvöldum svo árum skipti. Þetta 
er meðal þess sem þarf nauðsyn
lega að breyta.

Sk ilvirkt samkeppniseftirlit 
skipt ir höfuðmáli fyrir neytendur 
og öll fyrirtæki, bæði stór og smá. 
Þær breytingar sem nú liggja fyrir 
Al þingi miða einmitt að því að 
bæta úr þessu og ættu því allir 

að taka henni fagnandi, ekki síst 
stofnunin sjálf sem hefur þá tíma 
til að sinna þeim verkefnum sem 
henni eru falin með skilvirkari 
hætti. Það virðist þó ekki vera en 
því hefur ítrekað verið haldið fram 
að breytingarnar veiki eftirlitið og 
stefni jafnvel virki samkeppni í 
hættu.

Í grein í Kjarnanum þann 2. 
maí sl. lýsti Gylfi Magnússon yfir 
áhyggjum af fyrirhuguðum breyt
ingum á samkeppnislögum og ber 
saman bandarískt samkeppnis
eftirlit við hið íslenska. Þar fjallar 
hann ítarlega um sitt sjónarhorn á 
bandarískt samkeppniseftirlit og 
gerir því skóna að frumvarpið sem 
liggur fyrir á Alþingi muni „taka 
það óheillaskref að færa okkur 
nær Bandaríkjum nútímans í sam
keppniseftirliti á kostnað almenn
ings“, og þannig f jær evrópsku 
samkeppniseftirliti, sem hann 
telur einkar öf lugt, eða í öllu falli á 
betri braut en það bandaríska. Það 
vekur mikla undrun að Gylfi telji 
frumvarpið færa okkur fjær evr
ópsku samkeppniseftirliti þegar 
fyrirhugaðar breytingar ganga 
beinlínis út á það að færa reglur 
okkar nær því sem gengur og gerist 

í Evrópu með afnámi séríslenskra 
óþarf lega íþyngjandi reglna.

Þegar málf lutningi erindreka 
eftirlitsins er sleppt og staðreyndir 
málsins rýndar er kjarni máls ins sá 
að frumvarpið sem nú ligg ur fyrir 
Alþingi felur ekki í sér grundvallar
breytingar á þeim ákvæðum sem 
snúa að sam keppnis  tálmunum, 
þeim grund vallar heimildum sem 
gera Samkeppnis eftirlitinu kleift 
að hafa eftirlit og koma í veg fyrir 
misnotkun á markaðsráðandi 
stöðu og ólögmætt samráð. Slíkt 
eftirlit á að sjálfsögðu að vera til 
staðar og breytingar á þessum 
meginák væðum laganna fælu 
vissulega í sér þá veikingu sem 
sumir hafa vísað til.

Breytingarnar sem nú liggja fyrir 
snúa hins vegar að því að tryggja 
skilvirkari málsmeðferð og afnema 
íhlutunarheimild sem hvergi má 
finna á Norðurlöndunum svo eitt
hvað sé nefnt. Heimild þessi hefur 
aldrei verið notuð hérlendis og 
hafa óháðir sérfræðingar á sviði 
samkeppnisréttar dregið í efa að 
heimildin standist stjórnarskrá. 
Málið snýst öllu heldur um það að 
heimildir Samkeppniseftirlitsins 
hérlendis ganga lengra en víðast 

Í góðum félagsskap evrópsks eftirlits
Agla Eir  
Vilhjálmsdóttir
lögfræðingur 
Viðskiptaráðs 
Íslands

Und a nfa r na r v ik u r með 
samkomubanni og félags
legri forðun hafa á stuttum 

tíma gjörbreytt lífum okkar f lestra.
Á sama tíma er nauðsynlegt að 

viðhalda mikilvægri þjónustu 
hins opinbera eins og heilbrigðis
þjónustu og velferðarþjónustu og 
hér nýtist tæknin. Metnaður fyrri 
ára hjá Reykjavíkurborg hvað þetta 
varðar gerir okkur mögulegt að 
standa undir kröfum samfélagsins 
og halda þessari þjónustu í gangi.

Í slíkum áskorunum felast ein
mitt líka tækifæri, þær lausnir 
og sú tækni sem við innleiðum 
hraðar núna vegna yfirstandandi 
ástands munu nýtast áfram eftir að 
faraldurinn hefur liðið hjá og þá er 
mikilvægt að gleyma ekki því sem 
við höfum lært.

Innleiðing tæknilausna og vel
ferð artækni einfaldar og bætir 
þjónustu, sparar tíma og vinnu 
og færir valdið til notenda. Aukin 
notk un á stafrænni tækni til að val
def la not andann og draga úr sóun 
er skýr stefna Pírata í Reykjavík og 
hluti af sameiginlegum áherslum 
meiri hlutans í borginni. Það er 
ánægjulegt að sjá hvað sú stefna 
sannar sig á þessum erfiðu og ugg
vænlegu tím um og mikilvægt að 
halda áfram þeirri vegferð.

Tvö góð dæmi um þróunarstökk 
í nýtingu tækni hjá Reykjavíkur
borg sem fram komu í faraldrinum 
eru ann ars vegar skjáheimsóknir í 
vel ferð arþjónustu, þar sem not
endur sem það vilja fá spjaldtölvu 
sem þeir fá svo vitjanir í gegnum 
og sem aðstandendur þeirra geta 
einn ig fengið aðgang að til að hafa 
samband við þau. Hins vegar er 
átakið Símavinir, þar sem starfs
fólk og sjálf boðaliðar hringja í 
aldraða borgarbúa sem þess óska, 
til þess að spjalla og veita félags
skap á tímum einangrunar.

Ólíkt fyrri heimsfaröldrum, þá 
búum við nefnilega í dag að ótrú
legri tækni. Tækni sem gagnast 
ekki bara á rannsóknarstofum 
við að finna bóluefni eða á sjúkra

húsum við að hjálpa fólki sem 
veikist. Held ur er þetta tækni sem 
gerir sam fél aginu öllu auðveldara 
að takast á við vandann. Við eigum 
kost á ótr úlegu magni af þreyingar, 
við get um pantað mat á netinu, við 
get um mætt á fjarfundi og við get
um hringt í vini og ættingja sem 
væru annars einmana og notum til 
þess myndsímtöl sem voru vís inda
skáldskapur fyrir örfáum árum. 
Með þessari tækni getum við við
haldið nauðsynlegri þjónustu á 
hátt sem hefði verið óhugsandi á 
árum áður.

Reykjavíkurborg býr að því að 
við höfðum ráðist í markvissa inn
leiðingu á rafrænni þjónustu og 
velferðartækni, svo sem skjá heim
sóknum, áður en yfirstandandi 
far aldur gerði vart við sig. Það 
er til marks um það hvað starfs
fólk borg arinnar er öf lugt hve vel 
hefur gengið að hraða þeirri inn
leiðingu þegar ljóst varð að meira lá 
á en virtist í fyrstu, og þá var mjög 
gott að tilraunaverkefnið um skjá
heimsóknir fór í gang síðasta haust.

Velferðartækni er öll sú tækni 
sem gerir velferðarþjónustu auð
veldari. Hvort sem það er ryksugu
vélmenni, grind sem hjálpar fólki 
að standa upp, spjaldtölvur sem 
gera fólki kleift að nálgast upp
lýsingar og vera í samskiptum. Eitt 
gott dæmi um frábæra innleiðingu 
velferðar tækni er nýtt rafrænt við

mót Reykja vík ur borgar sem leyfir 
notendum að klára umsókn um 
fjárhagsstuðning til framfærslu á 
netinu, en það kerfi var nýlega valið 
vef kerfi ársins 2019 af Samtökum 
vefiðnaðarins (SVEF) úr hópi 160 
tilnefninga. Viðmótið gerir þjón
ustuna skilvirkari, hraðari og val
def lir notandann í notkun hennar, 
hann stýrir sinni þjónustu meira 
sjálfur og er minna upp á hentisemi 
starfsfólks eða opnunartíma starfs
stöðva kominn.

Önnur dæmi um mikilvægi þess 
að bregðast hratt við með inn leið
ingu rafrænna lausna eru upp lýs
inga fundur sem frístunda mið
stöðv  ar Reykjavíkur héldu í beinu 
streymi fyrir foreldra um líðan 
barna og foreldra á óvissu tímum, 
skák   mót á netinu fyrir aldraða, 
spænsku  kennsla á fjar fundi, auk in 
notk  un fjarfunda hjá barna vernd, 
sam  söngur og nú er í gangi undir
bún  ingur fyrir fjarfundi fyrir íbúa
kynn ingar.

Þjónustu og nýsköpunarsvið 
hef  ur sett á laggirnar mælaborð til 
að fylgjast með áhrifum COVID á 
starfs  fólk og þjónustu borgarinnar 
og útvíkkun á því í borgarvakt er í 
vinnslu.

Nú höfum við séð hve vel fjár
fest ing í tækniinnviðum skilar sér 
í auknum lífsgæðum borgarbúa. 
Oft var þörf en nú er búið að sanna 
nauðsynina.

Vírus á tækniöld
Alexandra 
Briem
varaborgar-
fulltrúi Pírata 
og fulltrúi í 
velferðarráði 
Reykjavíkur-
borgar

Við eigum kost á ótrúlegu 
magni afþreyingar, við 
getum pantað mat á netinu, 
við getum mætt á fjarfundi 
og við getum hringt í vini og 
ættingja sem væru ann-
ars einmana og notum til 
þess myndsímtöl sem voru 
vísindaskáldskapur fyrir 
örfáum árum. 

AÐALFUNDUR
Markaðsstofu Kópavogs 2020

Aðalfundur Markaðsstofu Kópavogs verður haldinn miðviku-
daginn 27. maí kl. 12:00 í Molanum, Hábraut 2, 200 Kópavogi.

Dagskrá
1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar
3. Reikningar félagsins 2019
4. Ákvörðun árgjalds
5. Tilnefning Kópavogsbæjar á nýjum stjórnarmönnum kynnt
6. Kosning skoðunarmanna reikninga
7. Önnur mál
 
Samkvæmt 7. gr. samþykktar Markaðsstofu Kópavogs eiga 
þeir sem greitt hafa árgjald félagsins kjörgengi og kosninga-
rétt á aðalfundinum. 

Þeir sem vilja gerast aðilar fyrir aðalfund félagsins geta haft 
samband með tölvupósti á markadsstofa@kopavogur.is eða í 
síma 864 8830.
 
Til að unnt verði að tryggja tveggja metra fjarlægð milli 
fundargesta eru aðilar beðnir um að tilkynna mætingu á 
netfangið markadsstofa@kopavogur.is fyrir fundinn.

Stjórn Markaðsstofu Kópavogs.

AÐALFUNDUR STJÖRNUNNAR
Aðalfundur Stjörnunnar verður haldinn  

í Bláa salnum Ásgarði miðvikudaginn 13. maí kl: 17:15

Dagskrá:
Hefðbundin aðalfundarstörf

Við hvetjum alla félagsmenn Stjörnunnar til að mæta á fundinn.  
Til að geta mætt reglum almannavarna um fjöldasamkomur  

óskum við eftir að félagsmenn boði mætingu sína á netfangið  
midasala@stjarnan.is lágmarki sólarhring fyrir fundinn. 

Aðalstjórn Stjörnunnar

Nú þegar þörfin er sem 
allra brýnust er vonandi 
að þingheimur átti sig á því 
mikilvæga hagsmunamáli 
almennings að tryggja skil-
virkara Samkeppniseftirlit.

hvar í Evrópu og lengra en þörf 
krefur. Slíkt getur staðið í vegi fyrir 
eðlilegri hagræðingu og aukinni 
framleiðni sem á endanum bitnar 
á neytendum t.a.m. með hærra 
verði á vöru og þjónustu. Óþarflega 
íþyngjandi löggjöf er fyrirtækjum 
kostnaðarsöm. Hún hindrar þar af 
leiðandi svigrúm þeirra til m.a. að 
hækka laun og skapa ný störf. Nú 
þegar þörfin er sem allra brýnust 
er vonandi að þingheimur átti sig 
á því mikilvæga hagsmunamáli 
almennings að tryggja skilvirkara 
Samkeppniseftirlit.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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FÓTBOLTI Guðni Bergsson, for-
maður KSÍ, greindi frá því á síðasta 
stjórnarfundi sambandsins  að 
Reykjavíkurborg hefði hafnað ósk 
KSÍ um fjárhagslega þátttöku í 
kostnaði við fyrirhugaðan umspils-
leik gegn Rúmeníu.  KSÍ hafði 
reiknað að leikurinn myndi kosta 
um 64 milljónir og þegar hann var 
f lautaður af, rúmri viku fyrir leik-
dag, var KSÍ búið að hafa hitapyls-
una á í nokkra daga. Enda Laugar-
dalsvöllur iðjagrænn og glæsilegur 
eftir þrotlausa vinnu starfsmanna 
sambandsins. Leigan á hitapylsunni 
kostaði 15 milljónir og var langdýr-
asta einstaka einingin fyrir leikinn.

Í bréfi Guðna til Dags B. Egg-
ertssonar borgarstjóra, í febrúar, 

bað Guðni fyrir hönd KSÍ borg-
ina, sem aðaleiganda vallarins og 
samstarfsaðila KSÍ um rekstur 
Laugardalsvallar, að koma til móts 
við knattspyrnusambandið og 
styrkja aðgerðirnar með fjárfram-
lagi. „Með þessu sýnir Reykjavíkur-

borg stuðning sinn við íslenska 
landsliðið og fótboltann almennt og 
hjálpar til við að það náist að leika 
þennan mikilvæga leik á Laugar-
dalsvellinum í mars komandi,“ 
skrifaði Guðni. Erindinu var hafnað.

Á sama stjórnarfundi greindi 
Guðni frá því að borgin hefði skipað 
starfshóp til að endurskoða samn-
ing um rekstur Laugardalsvallar. 
Klara Bjartmarz, framkvæmda-
stjóri KSÍ, sendi borginni bréf um 
endurskoðun samningsins 2019 en 
hann var undirritaður 2014. Í bréfi 
Klöru kemur fram að eftir að Fram 
færði sína heimaleiki af vellinum 
hafi borgin lækkað framlag sitt til 
vallarins. Þeirri túlkun er KSÍ ósam-
mála. – bb

Reykjavíkurborg sagði nei við KSÍ

Hitapylsan var dýrust við undirbún-
ing leiksins. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ÍÞRÓTTIR „Það er mikið tekjutap sem 
við erum að verða fyrir,“ segir Gissur 
Jónsson, framkvæmdastjóri Ung-
mennafélags Selfoss, en hann sendi 
bréf til bæjarráðs Árborgar þar sem 
hann útskýrði raunir félagsins í 
COVID-19 faraldrinum.

Þar kemur fram að félagið óskar 
eftir samtali við bæjarstjórn Árborg-
ar um leiðir til að mæta tekjutapi 
meistaraflokka félagsins næstu tvö 
keppnistímabil sem er metið á um 
42 milljónir króna. Handknattleiks-
deildin hefur þegar orðið fyrir 13,3 
milljóna króna tapi á hreinum hagn-
aði og til viðbótar er varlega áætlað 
tap upp á 14-16 milljónir í framtíð-
ar tapaðan hagnað, eins og það er 
orðað í bréfinu. Miðað við reynslu 
og uppgjör síðustu ára má gera ráð 
fyrir að knattspyrnudeildin verði af 
15,1 milljón á árinu.

Selfoss varð Íslandsmeistari 
karla í handbolta og bikarmeistari 
kvenna í fótbolta á síðasta ári. Í 
sumar var stefnan sett upp úr 2. 
deild hjá körlunum í fótboltanum 
og stórir hlutir voru í pípunum hjá 
konunum. Handbolti karlamegin 
var í toppbaráttu þó að konurnar 

hafi átt undir högg að sækja og verið 
í þriðja sæti í Grill 66 deildinni. 
„Tekjutap félagsins er mest í hand- 
og fótbolta. Áætlað núna fyrir árið 
er 10-15 milljónir á hvora deild og þá 
erum við ekki að gera ráð fyrir fram-
tíðartekjum þar sem við í rauninni 
rennum blint í sjóinn. Styrktaraðil-
ar á næsta ári, maður veit ekki hvað 
gerist þar. Ferðaþjónustufyrirtæki 
hafa verið okkur mikilvæg og þau 
gætu þurrkast út.“

Metnaðurinn er mikill fyrir 
íþróttastarfi á Selfossi og ekki er 
farið fram á að bærinn borgi niður 
einhverjar skuldir. Allar fjárhæðir 

sem koma fram í bréfinu er hægt að 
sannreyna í bókhaldi deildanna. 
Minnt er á hvað íþróttastarf gerði 
fyrir samheldni sveitarfélagsins 
þegar bikarinn kom yfir brúna, ekki 
einu sinni heldur tvisvar. 

„Bréfinu var vel tekið. Menn eru 
mjög samstíga hér á Selfossi. Við 
búum svo vel að muna vel eftir titl-
unum og hvað þeir höfðu að segja 
fyrir samfélagið – þessi árangur. 
Þetta var ekkert sem gerðist á einni 
nóttu og fólk í bænum og bæjar-
stjórn veit það. Þetta var margra 
ára vinna og mönnum er umhugað 
um að halda þeirri vinnu áfram, 
enda hefur bæjarstjórn brugðist 
vel við  meðal annars  með því að 
hækka frístundastyrk til iðkenda,“ 
segir hann.

Þegar Gissur er spurður hvernig 
hann sjái komandi tíma segir hann 
erfitt að spá. „Maður vonar inni-
lega að þetta fari allt í gang en það 
er mörgum spurningum ósvarað. Ég 
trúi því að við séum á réttri leið og 
ég er bjartsýnn að eðlisfari. Ef það er 
ekkert bakslag þá verður tímabil. Ég 
er vongóður um það, bæði í hand- og 
fótbolta.“benediktboas@frettabladid.is

Tugmilljóna króna 
gat í starfi Selfoss
Framkvæmdastjórn Ungmennafélags Selfoss hefur þungar áhyggjur af áhrif-
um heimsfaraldursins á starfsemi, þjónustu og rekstur þess. Félagið missir af 
tugum milljóna og vill samtal við bæjarstjórn sem hefur tekið vel í beiðnina.

Selfoss kom með bikarinn yfir brúna tvisvar í fyrra sem skapaði samheldni í bænum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Við búum svo vel að 
muna vel eftir 

titlunum og hvað þeir höfðu 
að segja fyrir samfélagið – 
þessi árangur.
Gissur Jónsson, 
framkvæmda-
stjóri Ungmenna-
félags Selfoss

AÐALFUNDUR 
Fylkis
Miðvikudaginn 27. maí 2020 kl. 19:30 er boðað 
til aðalfundar Íþróttafélagsins Fylkis í samkomusal Fylkishallar.
Dagskrá:
Hefðbundin aðalfundastörf samkvæmt lögum félagsins
Önnur mál.

Aðalstjórn Fylkis

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

Þú finnur bæklinginn  
husgagnahollin.is

AFSLÁTTUR
20%ALLIR

SÓFAR

Reykjavík 
Bíldshöfði 20

Akureyri
Dalsbraut 1

Ísafirði  
Skeiði 1

SÓFA
DAGAR

RIMINI 
2,5 og 3ja sæta,

meira á bls. 2 og 3
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AFSLÁTTUR
20%ALLIR

SÓFAR

SÓFADAGAR

RIMINI 
Flottur sófi sem fæst í 2,5 og 3ja sæta í sinnepsgulu 
eða brúnu velúráklæði með djúpa, samlita hnappa í 
baki. Sófinn hefur sterka, svarta járnfætur. Fyrir betri 
endingu er svampurinn í innra byrði sófanna kald
press aður. Retró útlit og nútímaþægindi.

2,5 sæta, stærð: 176 x 90 x 72 cm

 95.992 kr.   119.990 kr.
3ja sæta, stærð: 216 x 90 x 72 cm

 103.992 kr.  129.990 kr.

SCOTT 
2ja og 3ja sæta sófar sterku koníaksbrúnu eða stein
gráu bonded leðri (leðurblöndu). Innra byrði púðan
na er úr kaldpress uðum (mjög endingargóðum) 
svampi, trefjafyllingu og loks mjúku yfir lagi. 
Fæturnir eru sterkir úr svörtu járni. 

Stærð 2ja sæta: 164 × 97 × 85 cm

 119.992 kr.   149.990 kr.
Stærð 3ja sæta: 206 × 97 × 85 cm

 143.992 kr.   179.990 kr.

www.husgagnahollin.is FRÍ  HEIMSENDIN
G
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Sigrún ætlaði bara að skipta um eldhús en endaði á að þurfa að gera fokhelt heima hjá sér. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fyllti heimilið 
af gömlum 
blómapottum
Sigrún Rós Sigurðardóttir býr 
í gömlu húsi á Kársnesinu 
sem hún hefur verið að gera 
upp undanfarið. Hún er hrifin 
af litum og gömlum hlutum 
og hefur unun af að leita að 
hlutum fyrir heimilið á nytja-
mörkuðum og á netinu. ➛2

CMYK

SV/HV

Vertu viss um að velja 
besta kjötið á grillið!

Meira á 
www.fjallalamb.is 



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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

Í samkomu
banninu nýtti 
Sigrún tímann í 
að mála myndir. 

Sigrún hefur mikið dálæti á gömlum munum sem hún finnur á mörkuðum. 

Þessi steinhleðsla kom í ljós við framkvæmdir og fær 
nú að njóta sín við litríkan vegginn. 

Húsið sem Sigrún býr í 
ásamt Ingólfi Pálma manni 
sínum og sonum þeirra 

Franz Ísaki og Bóasi Pálma var 
byggt í kringum 1940. Það er því 
eitt af elstu húsunum á Kársnesi. 
Miklar breytingar hafa orðið á 
húsinu síðan það var fyrst byggt en 
undanfarið hafa Sigrún og Ingólfur 
staðið í allsherjarframkvæmdum 
á því.

„Upprunalega var þetta músa-
gangur hjá okkur svo við ákváðum 
að taka eldhúsið í gegn. En svo 
endaði þetta á því að við urðum 
að rífa allt loftið og gera fokhelt 
heima hjá okkur,“ segir Sigrún og 
hlær.

„Þetta varð svolítið meiri fram-
kvæmd en við héldum en í staðinn 
erum við komin með allt eins og 
við viljum hafa það.“

Hefur gaman af öllu litríku
Eins og áður segir var húsið byggt 
um 1940 en því var svo breytt á 
sjötta áratugnum og aftur á þeim 
níunda.

„Árið 2000 var húsið svo 
stækkað. Það var allt hólfað niður 
og mjög lokað. Ég vildi hafa það 
bjartara þannig að besta lausnin 
við því var að taka niður veggi. Ég 
hef alltaf haft gaman af öllu litríku 
og skemmtilegu og hef verið að 
nostra við að safna hlutum víðs-
vegar að hægt og rólega, en þeir 
hafa eiginlega aldrei smollið heima 
hjá mér fyrr en ég breytti. Núna 
meika allir þessir hlutir sens.“

Sigrún segist aðallega hafa keypt 
hlutina á netinu og á mörkuðum 
en uppáhaldsbúðin hennar er 
Portið í Kópavogi. „Hún er algjör 
snilld. Hún er eins og einhver hafi 
farið í Góða hirðinn og Kolaportið 
og blandað saman öllum fínustu 
hlutunum þaðan,“ útskýrir Sigrún 
sem segist hrifnari af notuðum 
hlutum en nýjum.

„Flest húsgögnin hjá mér eru 
notuð. Mér finnst ekkert gaman 
að eyða miklum peningum í hús-
gögn eða annað. Flest húsgögn hef 
ég fengið gefins eða fundið fyrir 
lítinn pening. Ég fer á nytjamark-
aði og finn líka mikið á netinu.“

Ein planta á fermetra
Áhugi Sigrúnar á gömlum munum 
er slíkur að hún segist oft vera 
komin með allt of mikið af hlutum 
sem hún veit ekkert hvað hún á 
að gera við en hún er hrifnust af 
hlutum frá 6. og 7. áratugnum.

„Ég hef rosalega gaman af antik 
blómapottum. Ég held ég sé búin 
að fylla allt heimili mitt af þeim. 
Ég er örugglega með svona 130 
plöntur í 130 fermetrum, svo fyrir 
hvern fermetra er ein planta,“ segir 
Sigrún hlæjandi. Hún á þó ekki 
ennþá 130 antik blómapotta.

Sigrún og Ingólfur reka saman 
húðflúrstofuna Bleksmiðjuna 
þar sem þau hafa unnið saman í 
næstum 10 ár.

„Við höfum haft mikinn tíma 
undanfarið því við máttum ekki 
vinna en við byrjuðum aftur 4. 
maí svo það verður nóg að gera í 
sumar. En af því við höfum ekki 
mátt vinna hef ég haft extra 
mikinn tíma undanfarið. Ég hef 
verið að mála mikið og er að undir-
búa myndlistarsýningu og er að 
selja eftirprentanir. Planið er að 
hafa myndlistarsýningu á árinu. 
Ég mála myndir með akríl á við og 
læt prenta þær í hágæða prenti og 
sel þær í takmörkuðu upplagi.“

Sigrún er með eitthvað af 
myndum eftir sig uppi á vegg 
hjá sér en segist vera að reyna að 
skipta þeim út.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Sigrún fær húsgögn oft gefins eða fyrir lítinn pening. Rauða sófasettið nýtur sín vel við bláan vegginn prýddan fallegum listaverkum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

„Mér finnst svo mikil sjálfhverfa 
að vera bara með myndir eftir 
sjálfa mig á veggjunum þannig 
að ég er hægt og rólega að safna 
myndum eftir aðra listamenn.“

Teikningarnar hennar Sigrúnar 
eru ofsalega fallegar og greinilegt 
að hún hugsar út í hvert smáatriði 
en sömu sögu eru að segja um 
húðflúrin. „Húðflúrin vinn ég eftir 

stafrænni hönnun en þau eru öll 
mín hönnun.“

Garðvinna fram undan
Sigrún segir að nú séu þau hjónin 
komin í smá hlé frá því að gera upp 
húsið fyrir utan að setja upp panel 
á einum stað þar sem hann vantar. 
En fram undan er meiri garðvinna.

„Við erum með risa garð. Við 

girtum af lóðina því við erum með 
tvo sankti bernharðshunda. Svo 
erum við búin að setja stétt fyrir 
framan hjá okkur og erum að fara 
að græja beðin. Við ætlum að setja 
upp kartöflugarða og ætlum líka 
að vera með gulrætur. Svo var ég 
að fá gefins gróðurhús svo það er 
planið mitt að vinna í því í sumar 
ef ég hef einhvern tíma.“

Ég hef alltaf haft 
gaman af öllu 

litríku eða skemmtilegu 
og hef verið að nostra 
við að safna hlutum 
víðsvegar að.

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  6 .  M A Í  2 0 2 0  M I ÐV I KU DAG U R



Miðvikudagur 6. maí 2020
MARKAÐURINN

18. tölublað | 14. árgangur

F Y L G I R I T  F R É T TA B L A Ð S I N S  U M  V I Ð S K I P T I  O G  FJ Á R M Á L

Starfslok stjórnenda  
kosta Haga yfir 300 milljónir
Þarf að gjaldfæra hjá sér háa fjár
hæð við starfslok æðstu stjórn
enda. Framkvæmdastjóri Bónuss 
með þriggja ára uppsagnarfrest.

2

Icelandair nái ekki sama 
 farþegafjölda fyrr en 2024
Áætlanir forsvarsmanna Iceland
air Group miða við að farþega
fjöldi félagsins verði ekki sá sami 
og í fyrra fyrr en eftir fjögur ár.

4

Vilja ekki vera of háð Huawei
Stjórnvöld fylgja fordæmi Evrópu
ríkja í afstöðu til búnaðar Huawei. 
Ákvarðanir ráðuneyta undan
þegnar stjórnsýslureglum.

6

Hagnaður hjá Póstinum  
eftir taprekstur í mörg ár
Pósturinn hagnaðist um 47 millj
ónir á fyrsta ársfjórðungi. Greiddi 
niður 1,5 milljarða króna af vaxta
berandi skuldum.

10

Krónan virkar vel
Krónan veitir peningastefnunni 
svigrúm til neikvæðra raunvaxta 
meðan heimili og fyrirtæki ná 
kröftum sínum, segir forstöðu
maður skuldabréfa hjá Júpiter.
 
14

Barátta 
upp á líf 
og dauða
Flugfélög hafa aldrei staðið frammi 
fyrir eins alvarlegri kreppu og nú. Jafn-
vel þótt fluggeiranum takist að rétta 
aftur úr kútnum í kjölfar kórónafarald-
ursins telja stjórnendur og greinendur 
víst að hann verði ekki samur.   ➛ 8-9

Verið velkomin í nýja og glæsilega
verslun okkar á Hafnartorgi

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

Sjónmælingar eru okkar fag

Tímapantanir í síma 511 5800
SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK



5,6
milljarðar króna var verð-
bréfaeign Samtaka iðnaðar-
ins í árslok 2019.

73
milljónum námu laun og 
hlunnindi Finns á síðasta 
rekstrarári.

MARKAÐURINN
ÚTGÁFUFÉLAG Torg., Kalkofnsvegur 2, 101 Reykjavík, sími 550 5000 

Netfang rit stjorn@markadurinn.is | Sími 550 5051 
Ritstjóri Hörður Ægisson hordur@frettabladid.is  

Netfang auglýsingadeildar auglys ing ar@frettabladid.is  Veffang frettabladid.is

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

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

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
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Greiðslumiðlunin Borgun 
tapaði nærri 900 milljónum 
króna á síðasta ári saman-

borið við tæplega 1,1 milljarð 2018. 
Stjórn Borgunar gerir þó ráð fyrir að 
félagið muni skila hagnaði á rekstr-
arárinu 2020. Þrátt fyrir áframhald-
andi taprekstur og ýmsa neikvæða 
ytri þætti hafi mikið unnist í átt að 
bættum rekstri á síðasta ári.

Hreinar þjónustutekjur jukust úr 
9,2 milljörðum í 9,6 milljarða. Fram 
kemur í skýrslu stjórnar má rekja 
aukninguna til endursamninga við 
viðskiptavini en jafnframt innleið-
ingu á nýjum lögum um milligjöld 
sem tóku gildi síðari hluta árs. Laga-

breytingin mun einnig hafa jákvæð 
áhrif á rekstrarárið 2020.

„Vöxtur á útlánum skilaði félag-
inu auknum vaxtatekjum en lækk-
andi vaxtastig og lægri markaðs-
hlutdeild á Íslandi hafði þau áhrif 
að heildarvaxtatekjur lækkuðu um 
101 milljón, samanborið við árið á 
undan,“ segir í skýrslu stjórnar.

„Ákvörðun frá seinnihluta árs 
2018, um að segja upp öllum selj-
endum sem rúmast ekki innan 
áhættustefnu félagsins heldur 
áfram að vega þungt á rekstrar-
niðurstöðu ársins 2019.“

Alþjóðlega greiðslumiðlunarfyr-
irtækið Salt Pay gekk frá kaupum á 
Borgun um miðjan mars. Seljendur 
voru Íslandsbanki og Eignarhalds-
félagið Borgun en eftir kaupin 
nemur eignarhlutur Salt Pay 95,9 
prósentum. Samkvæmt kaupsamn-
ingnum fylgdu forgangshlutabréf í 
Visa Inc. ekki með en virðisbreyt-
ing á forgangsbréfunum í fyrra var 
jákvæð um 1,2 milljarða. – þfh

Borgun tapaði 900 milljónum króna

Smásölurisinn Hagar mun 
þurfa að gjaldfæra hjá sér 
yfir 300 milljóna króna 
einskiptiskostnað vegna 
starfsloka Finns Árnason-
ar forstjóra og Guðmundar 

Marteinssonar, framkvæmdastjóra 
Bónus, en tilkynnt var í síðustu viku 
að þeir hefðu óskað eftir að láta af 
störfum hjá félaginu. Guðmundur, 
sem hefur starfað hjá Bónus í nærri 
þrjá áratugi, er með þriggja ára upp-
sagnarfrest samkvæmt starfssamn-
ingi sínum en uppsagnarfrestur 
Finns, sem hefur verið forstjóri Haga 
frá 2005, er hins vegar eitt ár, sam-
kvæmt heimildum Markaðarins.

Finnur hefur verið einn launa-
hæsti forstjórinn í Kauphöllinni  
undanfarin ár og námu laun og 
hlunnindi hans á síðasta rekstrar-
ári, sem lauk í febrúar í fyrra, sam-
tals 72,7 milljónum, eða ríflega sex 
milljónum á mánuði. Þá var Guð-
mundur með um fimm milljónir í 
laun á mánuði á 2018, að því er fram 
kom í tekjublaði Frjálsrar verslunar. 
Samkvæmt ákvæðum í starfssamn-
ingum Finns og Guðmundar skiptir 
ekki máli, að sögn þeirra sem þekkja 
vel til málsins, hvort þeir hafi sjálfir 
látið af störfum eða verið sagt upp 
og mun félagið því þurfa að taka á 
sig umtalsverðan kostnað vegna 
starfsloka þeirra.

Varlega áætlað munu Hagar þurfa 
að gjaldfæra hjá sér um 250 milljónir 
í kostnað við starfslok Guðmundar, 
vegna launa, lífeyrisgreiðslna og 
annarra launatengdra gjalda, en í 
tilfelli Finns verði kostnaðurinn um 
100 milljónir. Fram kom í tilkynn-

ingu síðastliðinn fimmtudag að 
Finnur og Guðmundur muni starfa 
áfram hjá félaginu þangað til eftir-
menn þeirra hafa verið ráðnir.

Launakjör æðstu stjórnenda Haga 
hafa sætt gagnrýni hluthafa um 
nokkurt skeið, einkum lífeyrissjóða 
sem fara samanlagt með yfir 60 pró-
senta hlut í félaginu, og á aðalfundi 
í júní í fyrra var samþykkt verulega 
breytt starfskjarastefna fyrir félagið. 
Þar var meðal annars horft til þess 
að betri upplýsingar væru veittar 
um á grunni hvaða samanburðar 
heildarlaun stjórnenda byggðust, 
meira gegnsæi væri um hlutfallið 
milli fastra og árangurstengdra 
greiðslna og að fjárhæð kaupauka 
geti að hámarki svarað til fjögurra 
mánaða grunnlauna forstjóra. 

Ljóst hefur verið að gera þyrfti 
nýja samninga við helstu stjórnend-
ur Haga á grunni þessarar breyttu 
starfskjarastefnu eftir að hún var 
samþykkt af hluthöfum. Ágrein-
ingur um breytingar á launakjörum 
var þó ekki ein af helstu ástæðum 
starfsloka Finns, og í kjölfarið einn-
ig Guðmundar, hjá félaginu, sam-
kvæmt heimildum Markaðarins.

Sumir af stærstu hluthöfum 
Haga, meðal annars Samherji, hafa 

í talsverðan tíma sóst eftir því að 
nýr maður yrði fenginn í stól for-
stjóra. Hagar, sem reka verslanir 
undir merkjum Bónuss og Hag-
kaupa, eru sagðir hafa orðið undir í 
samkeppninni á matvörumarkaði 
undanfarin ár gagnvart sínum 
helsta keppinaut, Krónunni, sem 
hefur aukið við markaðshlutdeild 
sína. Þá nefna eins sumir hluthafar 
og aðrir sem þekkja vel til rekstrar 
smásölurisans að stjórnendur 
hafi legið undir ámæli fyrir að hafa 
ekki fylgt nægjanlega vel eftir sam-
runa Haga og Olís með markvissari 
aðgerðaáætlun til að ná fram þeim 
samlegðaráhrifum sem stefnt var að 
með sameiningu félaganna.

Stærstu hluthafar Haga eru Gildi 
lífeyrissjóður með 14,6 prósent, Líf-
eyrissjóður starfsmanna ríkisins á 
14,2 prósenta hlut og Lífeyrissjóður 
verzlunarmanna fer með rúmlega 
tíu prósenta hlut. Hlutabréfaverð 
félagsins hefur hækkað um þrjú 
prósent á síðustu tólf mánuðum. 
Heildarvelta Haga á fyrstu þremur 
fjórðungum þessa rekstrarárs nam 
um 88 milljörðum og hagnaður 
félagsins var um 2.350 milljónir. 
Ársuppgjör félagsins verður birt 19. 
maí næstkomandi.

Í svari við fyrirspurn Markaðar-
ins um hver sé áætlaður heildar-
kostnaður vegna starfsloka Finns 
og Guðmundar sögðust Hagar ekki 
geta veitt þær upplýsingar að svo 
stöddu. „Verði þær á einhverjum 
tímapunkti birtar opinberlega, 
verður það gert samhliða birtingu 
reikningsskila félagsins,“ sagði í 
svarinu. hordur@frettabladid.is 

Starfslokin kosta Haga  
vel yfir 300 milljónir 
Framkvæmdastjóri Bónuss með þriggja ára uppsagnarfrest en forstjóri Haga  
með eins árs. Ágreiningur um breytingar á launakjörum ekki ástæða  
starfsloka en sumir hluthafar hafa viljað skipta um forstjóra í nokkurn tíma.

Finnur Árnason hefur verið forstjóri Haga frá árinu 2005. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR  ARI

Sæmundur 
Sæmundsson, 
forstjóri 
Borgunar

Samtök iðnaðarins (SI) 
skiluðu rúmlega 940 millj-
óna króna hagnaði í fyrra 
borið saman við 64 millj-
óna hagnað á árinu 2018. 
Hagnaðurinn næstum 

fimmtánfaldaðist því á milli ára en 
þar munaði mestu um að ávöxtun 
fjáreigna var sú besta í sögu sam-
takanna, að sögn Sigurðar Hannes-
sonar, framkvæmdastjóra SI. Þann-
ig námu fjármunatekjur á síðasta 
ári samtals 1.131 milljón króna og 
jukust um meira en 800 milljónir 
frá fyrra ári.

Verðbréfaeign SI nam rúmlega 
5,6 milljörðum króna í árslok 2019 
borið saman við tæplega 4,4 millj-
arða árið áður. Akkur SI, dótturfélag 
Samtaka iðnaðarins, heldur utan 
um þær eignir samtakanna. Sig-
urður segir í samtali við Markaðinn 
að eignasafn Akks sé vel dreift í inn-
lendum hlutabréfum og erlendum 
skuldabréfum og að félagið eigi 
hlut í mörgum skráðum félögum á 
Íslandi.

Heildartekjur SI námu ríflega 420 
milljónum króna í fyrra. Þær sam-
anstóðu fyrst og fremst af tekjum 
árgjalda aðildarfélaga, eða 396 
milljónir, og jukust um 45 milljónir 
króna á milli ára. Að sögn Sigurðar 
var ákveðið á aðalfundi samtak-
anna í liðinni viku að veita aðildar-
félögum SI afslátt af þeim gjöldum 
vegna erfiðleikanna sem nú blasa 
við í íslensku efnahagslífi.

Rekstrargjöld samtakanna dróg-
ust saman um liðlega 40 milljónir 
á síðasta ári og námu samtals 611 
milljónum. Sigurður segir að sú 
lækkun sé til marks um að þær hag-
ræðingaraðgerðir sem gripið var 
til árið 2017 hafi skilað sér að fullu. 
Stærsti útgjaldaliður samtakanna 
eru laun og launatengd gjöld en þau 

voru um 292 milljónir á árinu 2019 
og stóðu nánast í stað á milli ára. 
Samtals voru 17 stöðugildi hjá sam-
tökunum í lok síðasta árs.

Árni Sigurjónsson, yfirlögfræð-
ingur Marel, var kjörinn nýr for-
maður Samtaka iðnaðarins á aðal-
fundi í síðustu viku með rúmlega 
71 prósenti greiddra atkvæða. Árni, 
sem var áður varaformaður SI, tekur 
við formennskunni af Guðrúnu Haf-
stein. – hae

Samtök iðnaðarins 
högnuðust um milljarð 

Sigurður Hannesson, framkvæmda-
stjóri Samtaka iðnaðarins. 
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25
milljarðar króna var 
rekstrartap Icelandair 
Group í marsmánuði.

B
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Þetta flytur sig ekki sjálft!

Sixt langtímaleiga einfaldar reksturinn

ÞjónustuskoðanirTryggingar og gjöld Hefðbundið viðhaldDekk og dekkjaskipti

Kynntu þér kosti langtímaleigu á 
sixtlangtímaleiga.is eða hafðu samband 
við viðskiptastjóra Sixt í síma 540 2222 
eða á vidskiptastjori@sixt.is. 

(Nýir atvinnubílar á langtímaleigu koma hreyfingu á hlutina)

Innifalið í langtímaleigu:

Verð frá:  

63.900 kr. á mán án vsk.
Verð með vsk. frá: 79.236 kr. á mánuði.

Pantaðu bílinn á sixtlangtimaleiga.is. 

Gr u n n s v i ð s m y n d 
stjórnenda Iceland
air Group gerir ráð 
fyrir að f lugfélagið 
nái ekki sama far
þegafjölda og í fyrra 

– um 4,4 milljónum – fyrr en árið 
2024. Þetta kom fram í kynningu 
Boga Nils Bogasonar, forstjóra Ice
landair Group, og Marinós Arnar 
Tryggvasonar, forstjóra Kviku 
banka, eins helsta ráðgjafa f lug
félagsins, á fundum með nokkrum 
af stærstu hluthöfum félagsins sem 
hófust um miðja síðustu viku.

Umrædd sviðsmynd liggur meðal 
annars til grundvallar endurfjár
mögnun Icelandair Group, eftir 
því sem heimildir Markaðarins 
herma, en eins og félagið greindi frá 
í síðustu viku áformar það að sækja 
sér allt að tvö hundruð milljónir 
dala, ríf lega 29 milljarða króna, í 
almennu hlutafjárútboði sem til 
stendur að halda í næsta mánuði.

Í sömu sviðsmynd er miðað við að 
sjóðir Icelandair Group minnki um 
sem nemur í kringum tíu milljónum 
dala á mánuði á meðan félagið er 
án tekna. Sú áætlun miðast þá við, 
samkvæmt heimildum Markaðar
ins, að f lugfélagið geti hafið starf
semi á ný innan mánaðar þegar 
tækifæri gefast.

Sviðsmyndin gerir jafnframt ráð 
fyrir því að starfsemi flugfélagsins 
verði lítil sem engin í tólf mánuði, 
auk þess sem félagið verði í stakk 
búið til þess að geta lifað af allt að 
24 mánuði í slíku umhverfi.

Á fyrrnefndum fundum, sem eru 
sagðir eins konar undirbúnings
fundir fyrir fyrirhugað hlutafjárút
boð, komu engar upplýsingar fram 
um hve miklar vaxtaberandi skuld
ir f lugfélagsins verði eftir mögu
lega skuldbreytingu en umræddar 
skuldir námu alls 327 milljónum 
dala, um 48 milljörðum króna, í lok 
marsmánaðar. Félagið kannar sem 
kunnugt er möguleikann á því að 
breyta skuldum í hlutafé en á meðal 
lánveitenda þess eru Íslandsbanki, 

Landsbankinn og bandaríski bank
inn CIT bank.

Enn fremur var ekki upplýst um 
það á fundunum hve háar fjárhæðir 
stjórnvöld eru reiðubúin til þess að 
veita Icelandair Group í lánalínu, ef 
áform félagsins um hlutafjáraukn
ingu ganga eftir. Forystumenn ríkis
stjórnarinnar hafa látið hafa eftir 
sér að þær geti orðið talsvert hærri 
en fimm til tíu milljarðar króna.

Þá komu engin skýr svör um það 

á fundunum, að sögn þeirra sem 
þekkja vel til mála, hvort flugfélagið 
geti með einum eða öðrum hætti 
losað sig við þær MAXþotur sem 
það hefur þegar fengið afhentar og 
hafa staðið óhreyfðar í kjölfar kyrr
setningar þeirra í mars í fyrra.

Þó eru væntingar um, eftir því 
sem Markaðurinn kemst næst, 
að f lugfélagið geti losnað undan 
samningum sem það gerði við fram
leiðanda vélanna, Boeing, um kaup 
á sjö MAXþotum sem hafa enn ekki 
verið smíðaðar.

Samningar liggi fyrir
Flestir stærstu hluthafar Icelandair 
Group, sem eru einkum íslenskir líf
eyris og verðbréfasjóðir, gera það 
að skilyrði fyrir mögulegri aðkomu 
að hlutafjárútboði f lugfélagsins að 
kjarasamningar náist við flugstéttir 
Icelandair – f lugmenn, f lugfreyjur 

og f lugvirkja – til mjög langs tíma, 
eins og greint var frá í Markaðinum 
í síðustu viku.

Þeir eru sagðir hafa komið þeim 
skilaboðum skýrt á framfæri við 
stjórnendur og ráðgjafa f lugfélags
ins að „undirritaðir samningar“, 
eins og einn viðmælandi blaðsins 
orðar það, þess efnis liggi fyrir áður 
en ráðist verður í útboðið.

Samkvæmt heimildum Markað
arins huga lífeyrissjóðirnir nú að 
því að fá til liðs við sig ráðgjafa sem 
yrði þeim innan handar í komandi 
viðræðum við Icelandair Group í 
aðdraganda hlutafjárútboðsins.

Auk Kviku banka eru Íslands
banki og Landsbankinn flugfélag
inu til ráðgjafar við undirbúning 
útboðsins. Fyrrnefndur Marinó 
Örn stýrir ráðgjafarvinnunni.

Icelandair Group tapaði um 31 
milljarði króna á fyrstu þremur 

mánuðum ársins, samkvæmt upp
gjöri sem félagið birti á mánudag, 
en þar af nam einskiptiskostnaður 
vegna áhrifa kórónaveirunnar alls 
ríflega 23 milljörðum króna. Rekstr
artap félagsins í marsmánuði einum 
var yfir 25 milljarðar króna.

Eigið fé f lugfélagsins var komið í 
27 milljarða króna í lok fjórðungs
ins og eiginfjárhlutfallið 18 prósent, 
að undanskildu Icelandair Hotels, 
en til samanburðar nam eigið fé 
félagsins ríf lega 59 milljörðum 
króna í lok síðasta árs. Var eigin
fjárhlutfallið þá 29 prósent.

Þá nam staða handbærs f jár 
félagsins um 32 milljörðum króna 
í lok mars síðastliðins en að teknu 
tilliti til óádreginna lánalína var 
lausafjárstaðan ríflega 40 milljarðar 
króna. Félagið hefur sagt að lausa
fjárstaðan fari undir 29 milljarða 
króna á næstu vikum.

Ekki sama farþegafjölda fyrr en 2024
Áætlanir forsvarsmanna Icelandair Group miða við að farþegafjöldi félagsins verði ekki sá sami og í fyrra fyrr en eftir fjögur ár.  
Sjóðir félagsins minnka um tíu milljónir dala á mánuði meðan það er tekjulaust. Gera ráð fyrir nær engri starfsemi í tólf mánuði.

Icelandair Group áformar að sækja sér allt að 29 milljarða króna í fyrirhuguðu hlutafjárútboði. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hörður Ægisson
hordur@frettabladid.is
Kristinn Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is
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Við trúum því og 
treystum á að 

íslensk stjórnvöld gæti 
samkeppnissjónarmiða og 
að þetta verði ekki pólitískt.

Margrét 
Tryggvadóttir, 
forstjóri Nova

Einkafyrirtæki sem 
hafa fjárfest í 

uppbyggingu fjarskipta-
kerfa fyrir tugi millarða 
króna eru svipt 
andmælarétti. 
Heiðar  
Guðjónsson, 
forstjóri Sýnar

Fjármálaeftirlit Seðlabanka 
Íslands hefur verið í nánum 
samskiptum við öll rekstrar

félög verðbréfasjóða á undanförn
um vikum til að fá betri innsýn í 
stöðu sjóðanna og aðgerðir hlut
deildarskírteinishafa. Ekki hefur 
verið gripið til einhverra sérstakra 
aðgerða eða sérstökum tilmælum 
beint til rekstrarfélaga eða sjóða 
vegna óskráðra verðbréfa í eigna
safni þeirra.

Þetta kemur fram í svari fjár
málaeftirlitsins við fyrirspurn 
Markaðarins. Eins og greint var frá 
í Markaðinum í síðustu viku hefur 
sjóðastýringarfyrirtækið Lands
bréf í tvígang endurmetið virði 
óskráðra eigna í opna fjárfestinga
sjóðnum Öndvegisbréf, sem hefur 
mun meira vægi óskráðra eigna en 
aðrir sjóðir af sama tagi, frá því að 
kórónafaraldurinn skall á heims
byggðinni.

Fjármálaeftirlitið hefur heimild 
til þess að fresta innlausnum til að 
tryggja jafnræði hlutdeildarskír
teinishafa. Fjármálaeftirlitið segist 
líta til þess hvernig rekstrarfélög 
hyggjast stýra lausaf járáhættu 
slíkra sjóða með hliðsjón af þeim 
innlausnarskyldum sem hvíla á 
hverjum og einum sjóði.

„Tæplega 80 prósent af eignum 
sjóðsins eru skráðar eignir sem 
hægt er að selja á markaði til að 
bregðast við innlausnum á hverj
um tíma auk þess sem við höfum 
ekki áhyggjur af því að geta ekki 
selt óskráðar eignir sjóðsins ef 
til þess kemur,“ kom fram í svari 
Landsbréfa í umfjöllun Markaðar
ins í síðustu viku.

„Sjóðurinn er ógíraður og lausa
fjárstýringu hans er, eins og ann
arra sjóða Landsbréfa, hagað með 
þeim hætti að unnt sé að bregðast 
við innlausnarbeiðnum í samræmi 
við reglur sjóðsins.“ – þfh

Engin tilmæli til 
sjóðanna

Vægi óskráðra eigna Öndvegisbréfa 
er yfir 20 prósent af safni sjóðsins. 

Ný ju f r u mv a r pi , 
sem f ja l la r u m 
öryggi 5G kerfa, er 
ætlað að tryggja að 
kerfin verði ekki 
of háð kínverska 

fyrirtækinu Huawei eða öðrum 
framleiðendum tæknibúnaðar. 
Samgönguráðherra segir að Ísland 
muni fylgja fordæmi Evrópuríkja 
í öryggismálum til þess að tryggja 
fjölbreytileika búnaðar í kerfun
um. Forstjóri Sýnar gagnrýnir að 
ákvarð an ir ráðuneyta um búnað í 
fjar skipta kerfum verði undan þegn
ar stjórnsýslureglum.

„Líklegasta leiðin sem við förum í 
þessum efnum er að fylgja evrópska 
regluverkinu og horfa sérstaklega 
til Norðurlanda. Þar hefur verið 
leit ast við að tryggja að það séu 
að lág marki tveir framleiðendur 
á bak við fjarskiptakerfið og auk 
þess hafa verið settar reglur um til
tekinn búnað innan kerfisins sem 
varðar almanna varnir og öryggis
mál,“ segir Sigurður Ingi Jóhanns
son sam göngu ráðherra í samtali 
við Markaðinn.

Sigurður Ingi mun á næstu 
dögum leggja frumvarp fyrir 
Alþingi sem fjallar meðal annars 
um öryggishagsmuni í uppbygg
ingu 5Gkerfa á Íslandi. Með frum
varpinu er lagt til að lögfest verði 
ákvæði sem byggjast á skýrslu 
starfshóps og miða að því að tryggja 
fjölbreytileika tæknibúnaðar í fjar
skiptainnviðum.

„Þetta snýst ekki um eitt fyrir
tæki heldur það að tryggja fjöl
breytileika, að við séum ekki of 
háð tæknibúnaði frá einum fram
leiðanda og að taka tillit til sjón ar 
miða er varða almannavarnir og 
þjóðar öryggi,“ segir Sigurður Ingi, 
spurður hvort frumvarpið, sem ekki 
hefur verið birt opinberlega, muni 
fela í sér að stjórn völd taki harða 
afstöðu gegn tilteknum fram leið
anda, til að mynda Huawei.

Bandarísk stjórnvöld hafa bann
að notkun búnaðar frá Huawei í 
mikil  vægum innviðum fjarskipta
kerfa sinna á grundvelli sjónar
miða um þjóðaröryggi. Þau full
yrða að kín versk stjórnvöld muni 
nota tök sín á fyrirtækinu til þess 
að njósna um önnur ríki en Huawei 

hefur alfarið hafnað þessum full
yrðingum. Bandarísk stjórnvöld 
hafa einnig lagt bann við kaupum 
alríkisstofnana á búnaði frá Huawei 
og reynt að sannfæra bandamenn 
sína um að takmarka viðskipti við 
kínverska fyrirtækið.

Afstaða Evrópuríkja hefur verið 
var færnari. Hún byggist á því að 
fram kvæma áhættumat á fram
leið  end um, gera öryggiskröfur 
um kjarna 5Gkerfanna og setja 
tak mörk fyrir hversu stór hluti 
kerf  is ins megi koma frá einum 
fram leiðanda. Þetta er sú leið sem 
starfs  hópurinn taldi helst koma 
til greina, en jafnframt var lögð 
áhersla á að til staðar væru skýrar 
laga heimildir stjórnvalda í þessum 
efnum.

Geta misst tíðnina bótalaust
Póst og fjarskiptastofnun hefur 
nýlega úthlutað tíðniheimildum 
fyrir 5G þjónustu til Nova, Símans 
og Sýnar, sem gilda til ársloka 2021. 
Í næstu umferð verður úthlutað til 
lengri tíma, minnst 15 ára, en lík
legt er að þá verði gerðar strangari 
kröfur um búnað í kerfinu að sögn 
Sigurðar Inga.

„Næstu misseri geta komið fram 
kröfur sem við munum setja í lög og 
úthlutun tíðniheimilda gæti þurft 
að taka mið af þeim. Ef fyrir tækin, 
sem nú fá tímabundna tíðni úthlut
aða, sætta sig ekki við þær reglur 
sem gilda, getur komið til þess að 
þau fái ekki úthlutaða tíðni að nýju. 
Og samkvæmt skilyrðum Póst og 
fjar skipta stofnunar verður það gert 
bóta laust,“ segir Sigurður Ingi.

Nýtt 5Gkerfi verður byggt ofan 

á núverandi kerfi, þ.e.a.s. 4G og 
3G, en stóran hluta búnaðar þeirra 
kerfa má rekja til kínverska fram
leið andans. Nova og Vodafone 
hafa byggt sín 4G kerfi upp með 
bún aði frá Huawei en Síminn á í 
við skiptum við sænska fyrirtækið 
Ericsson. Spurður hvort stjórnvöld 
horfi til þess að jafna hlutföll milli 
framleiðenda segir Sigurður Ingi 
að það verði ekki endilega niður
staðan.

„En það er forsenda fyrir fram
tíð ar úthlutun 5Gtíðni almennt 
að a.m.k. tveir birgjar séu á bak 
við búnaðinn og sérstakar örygg
is kröfur ef hann er metinn mikil
vægur þjóðaröryggi eða almanna
vörnum,“ ítrekar hann.

Ekki áhyggjur af takmörkunum
Margrét Tryggvadóttir, forstjóri 
Nova, segir að Nova hafi gert 
athuga  semdir við þá fyrirvara sem 
voru settir um úthlutun tíðni heim
ilda en eftir samtal við stjórn völd 
hafi verið ákveðið að halda áfram 
uppbyggingu á innviðum. Að spurð 
segist hún ekki hafa miklar áhyggj
ur af því að stjórnvöld setji haml
andi takmarkanir á notkun bún
aðar frá Huawei.

„Við trúum því og treystum á 
að íslensk stjórnvöld gæti sam
keppnis sjónarmiða og að þetta 
verði ekki pólitískt. Því miður er 
umræðan póli tísk á erlendum vett
vangi en stórir þjónustuaðilar úti 
um allan heim hafa stigið fram og 
hvatt til sann gjarnrar umræðu um 
þessi mál,“ segir Margrét.

Þá bendir Sigurður Ingi á að 
regluverkið hér á landi, líkt og í 

Evrópu, sé að þróast í þá átt að fjar
skiptafyrirtækjum verði heimilað 
að samnýta fjarskipta inn viði og 
efna til samstarfs um uppbygg
ingu þeirra. Með sam nýt ingu og 
samstarfi verði auðveldara fyrir 
fyrirtækin að blanda saman ólíkum 
búnaði og tryggja þannig fjölbreyti
leika. Nái það fram að ganga hafi 
stjórnvöld ekki ástæðu til að ætla að 
kröfur ákvæðisins setji fjarskipta
fyrirtækjunum hömlur við frekari 
uppbyggingu.

Mikið tjón með einu pennastriki
Í frumvarpinu er búið svo um 
hnútana að ráðuneyti geti tekið 
ákvarðanir um búnað í fjar skipta
inn viðum sem verða undan þegnar 
reglum stjórnsýslu rétt ar um rök
stuðning, umfram tilvísun til 
þjóðaröryggis, og andmæli. Utan
ríkisráðuneyti beri ábyrgð á mati 
þátta er lúta að alþjóðlegri öryggis
samvinnu Íslands og varnarmálum. 
Dómsmálaráðuneyti beri með svip
uðum hætti ábyrgð á mati þátta er 
varða almannaöryggi.

Heiðar Guðjónsson, forstjóri 
Sýnar, segir ólýðræðislegt að setja 
slíkt vald í hendur „ósýnilegra emb
ættismanna“.

„Þetta þýðir að stjórnvöld geta 
með einu pennastriki lagt bann 
við notkun á búnaði frá Huawei og 
látið 5G tíðniheimildir fjarskipta
fyrirtækja renna  út bóta laust. 
Einkafyrirtæki sem hafa fjár fest í 
uppbyggingu fjar skipta kerfa fyrir 
tugi milljarða króna eru síðan svipt 
andmælarétti,“ segir Heiðar.

Þannig eiga einkafyrirtæki og 
almenningur á hættu að verða fyrir 
gríðarlegu tjóni, að sögn Heiðars, 
ef íslenskir embættismenn láta 
undan þrýstingi frá bandarískum 
stjórnvöldum þegar fram sækir. 
Ekki hafi verið tekið tillit til efna
hagslegra afleiðinga í skýrslu starfs
hópsins, sem var skipaður einum 
netöryggissérfræðingi og tveimur 
lögfræðingum.

„Eins skýtur það skökku við að 
þarna séu tvö ráðuneyti Sjálfstæð
isf lokksins, sem segir í stofnskrá 
að hann berjist fyrir frelsi til við
skipta og frelsi einstaklingsins, að 
ganga þvert gegn því,“ segir Heiðar.  
thorsteinn@frettabladid.is

Vilja ekki vera of háð Huawei
Nýtt frumvarp felur í sér að stjórnvöld fylgja fordæmi Evrópuríkja í afstöðu til búnaðar Huawei. Kerfið 
verði ekki of háð einum framleiðanda. Ákvarðanir ráðuneyta verða undanþegnar stjórnsýslureglum.

Bandaríkin vilja ekki að bandamenn byggi á tækni kínverska fjarskiptarisans Huawei við uppsetningu 5G háhraðanets í álfunni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Capacent hefur hækkað verð
mat sitt á Símanum um þrjú 
prósent. Verðmatið hljóðar 

nú upp á 58,4 milljarða króna en 
eldra verðmat hljóðaði upp á 56,8 
milljarða króna. Verðmatsgengið 
er nú 6,7 sem er um 17 prósentum 
yfir markaðsgengi.

Greinandi Capacent segir að 
almennur efnahagssamdráttur 
muni hafa áhrif á fjarskiptafyrir
tæki og bendir á að tekjur Símans 
af ferðaþjónustu hafi verið um 500 
milljónir króna. Auk þess hafi ekki 
verið neinar áskriftartekjur af Sím
anum Sport í apríl og maí, og óvíst 
sé með framhaldið. Áskriftartekj
urnar nema um 30 milljónum króna 
á mánuði eftir því sem kemur fram í 
greiningu Capacent.

Í rekstrarspá Capacent er gert 
ráð fyrir að áhrif COVID19 farald
ursins á rekstur Símans verði mest 
á árið 2021 eða þegar efnahagslegu 
áhrifin verða í hámarki. Capacent 
gerir ráð fyrir að EBITDA Símans, 
það er afkoma fyrir fjármagnsliði, 
afskriftir og skatta, verði tæplega 
10,2 milljarðar króna árið 2021 en 
eldri spá gerði ráð fyrir 10,6 millj
örðum króna. – þfh

Hærri verðmiði 
á Símanum
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Þetta er fyrsta 
tilfellið þar sem 

þýskur dómstóll segir að 
dómur Dómstóls Evrópu-
sambandsins hafi ekki 
lögsögu. 
Panos Koutrakos, prófessor í  
Evrópurétti

Hæstiréttur Þýska
lands hefur hótað 
því að koma í veg 
fyrir kaup Seðla
b a n k a  E v r ó p u 
á þýskum ríkis

skuldabréfum, sem gæti veikt 
aðgerðir bankans til að bregðast við 
samdrætti í Evrópu vegna kóróna
faraldursins.

Dómstóllinn skipaði þýskum 
stjórnvöldum og þinginu að tryggja 
að seðlabankinn framkvæmdi 
„hlutfallsmat“ á víðtækum skulda
bréfakaupum sínum til að tryggja 
að áhrif aðgerðarinnar á hagkerfið 
og ríkisfjármál væru í samræmi við 
markmið peningastefnu bankans.

Financial Times greinir frá því 
að seðlabankinn hafi þrjá mánuði 
til að framkvæma slíkt mat, annars 
verði komið í veg fyrir frekari kaup 
á þýskum skuldabréfum.

Seðlabankinn hefur keypt ríkis
skuldabréf fyrir 2,2 billjónir evra 
frá árinu 2014 til þess að viðhalda 
verðbólgu en stefna bankans hefur 
verið umdeild í Þýskalandi. Gagn
rýnendur segja að bankinn fari 
þannig út fyrir heimildir sínar með 
því að fjármagna ríkisstjórnir með 
ólöglegum hætti.

Á síðustu vikum hefur seðlabank
inn stóraukið skuldabréfakaup til 
þess að milda efnahagsleg áhrif 
kórónafaraldursins.

Í dómi hæstaréttarins, sem er 
staðsettur í Karlsruhe, kom fram að 

þýskum stjórnvöldum bæri skylda 
til að grípa í taumana miðað við 
það hvernig skuldabréfakaup seðla
bankans eru framkvæmd í dag.

Stefnendurnir – hópur 1.750 
manns – höfðuðu málið árið 2015 
en það fór fyrir Dómstól Evrópu
sambandsins sem dæmdi seðla
bankanum í hag árið 2018. Málið 

fór aftur til hæstaréttar Þýskalands 
sem hafnaði rökum fyrrnefnds 
dómstóls og sagði þau ekki halda 
vatni.

Með því að hafna rökum Dóm
stóls Evrópusambandsins hefur 
dómstóllinn í Karlsruhe velt upp 
veigamiklum spurningum um 
beitingu Evrópulöggjafar.

„Þetta er fyrsta tilfellið þar sem 
þýskur dómstóll segir að dómur 
Dómstóls Evrópusambandsins hafi 
ekki lögsögu,“ segir Panos Koutra
kos, prófessor í Evrópurétti við 
háskólann City í London, í samtali 
við Financial Times.

Hæstiréttur inn gaf margar 
ástæður fyrir því af hverju Seðla
banki Evrópu hefði farið út fyrir 
heimildir sínar en sagði jafnframt 
að ekki væri unnt að ákvarða hvort 
seðlabankinn hefði brotið gegn 
Evrópulöggjöfinni án frekari upp
lýsinga um hvernig bankinn sam
rýmdi áhrif skuldabréfakaupanna 
og markmið peningastefnunnar.

Clemens Fuest, forstöðumaður 
hagfræðistofnunarinnar Ifo í Mün
chen, segir að höfnun hæstarétt
ar Þýskalands á rökum Dómstóls 
Evrópusambandsins „lesist eins og 
stríðsyfirlýsing“.

Dómurinn gæti greitt götuna 

fyrir málaferli á hendur Seðlabanka 
Evrópu vegna nýlegrar aðgerðar 
(PEPP) sem felur í sér stóraukin 
skuldabréfakaup bankans til að 
bregðast við samdrætti vegna kór
ónafaraldursins.

„Þetta er stóra áhættan,“ segir 
Vítor Constâncio, fyrrverandi yfir
maður hjá Seðlabanka Evrópu, 
sem telur að dómstóllinn hafi gert 
„fáránlegan greinarmun á peninga
stefnu og efnahagsstefnu“.

„Ný dómsmál vegna PEPP munu 
koma í kjölfarið,“ bætir hann við.

Richard McGuire, hjá Rabobank, 
segir að dómurinn sé „enn ein 
hindrun sem stendur í vegi fyrir 
samstöðu í kórónakrísunni“.

„Við vissum að það væru pólitísk
ar hindranir í skiptingu kostnaðar 
milli sambandsríkjanna og nú eru 
einnig lagalegar hindranir,“ bætir 
McGuire við.

Flestir höfði búist við að dóm
stóllinn í Karlsruhe myndi sam
þykkja, þó með miklum semingi, 
að skuldabréfakaup Seðlabanka 
Evrópu væru lögleg. Dómstóllinn 
sagðist þó ekki hafa fundið brot 
gegn banni við fjármögnun aðildar
ríkja.

„Ákvörðunin sem er birt í dag 
varðar ekki neina f járhagslega 
aðstoð sem Evrópusambandið 
eða Seðlabanki Evrópu hafa veitt 
í tengslum við núverandi krísu,“ 
sagði jafnframt í dómnum.
thorsteinn@frettabladid.is

Krefja Seðlabanka Evrópu um svör
Hæstiréttur Þýskalands kvað upp dóm um skuldabréfakaup Seðlabanka Evrópu. Bankanum er gert að réttlæta skuldabréfakaupin 
innan þriggja mánaða. Hóta því að koma í veg fyrir kaup bankans á þýskum ríkisskuldabréfum. Dómnum lýst sem stríðsyfirlýsingu.

Christine Lagarde, seðlabankastjóri Evrópu. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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Kristinn  
Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

✿  Spá IATA um samdrátt í tekjum  
af seldum sætiskílómetrum í ár
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Alþjóðlegi f luggeirinn 
hefur aldrei staðið 
frammi fyrir eins 
alvarlegri kreppu og 
nú, að mati grein-
enda og forsvars-

manna f lugfélaga sem hafa varað 
við því að það gæti tekið geirann 
nokkur ár að jafna sig eftir heims-
faraldur kórónaveirunnar. Flug-
markaðurinn muni í kjölfar farald-
ursins líkast til breytast varanlega.

„Það er áleitin spurning hvort 
þessi gömlu og hefðbundnu f lug-
félög, „legacy-félögin“, verði söm 
aftur. Þau eru nú verulega löskuð,“ 
segir Steinn Logi Björnsson, fyrr-
verandi forstjóri Bláfugls og fram-
kvæmdastjóri hjá Icelandair, í sam-
tali við Markaðinn.

Fluggeirinn hefur gengið í gegn-
um ýmsar kreppur á síðari árum 
og má í því sambandi meðal ann-
ars nefna hryðjuverkaárásirnar á 
Tvíburaturnana í New York-borg 
þann 11. september árið 2001, 
SARS-faraldurinn á árunum 2002 
til 2003, alþjóðlegu fjármálakrepp-
una haustið 2008 og eldgosið í Eyja-
fjallajökli árið 2010.

Þær kreppur eiga það sameigin-
legt að flug hófst f ljótt á nýjan leik í 

kjölfar þeirra og flugfélög réttu vel 
úr kútnum. Nú er hins vegar óttast 
að lægðin verði dýpri og langvinn-
ari en áður og batinn hægari.

Flugumferð í heiminum hefur 
dregist saman um meira en 90 pró-
sent á undanförnum tveimur mán-
uðum vegna ferðatakmarkana, 
útgöngubanns og annars konar 
sóttvarnaaðgerða af hálfu stjórn-
valda og hafa IATA, alþjóðasamtök 

flugfélaga, varað við því að farþega-
tekjur geti minnkað um allt að 315 
milljarða dala – um 55 prósent – á 
heimsvísu í ár.

„Þetta er svartasta tímabil sem 
við höfum lifað í sögu farþegaflugs,“ 
sagði Calin Rovinescu, forstjóri Air 
Canada, stærsta flugfélags Kanada, 
á f jarfundi með greinendum á 
mánudag.

„Við stöndum nú frammi fyrir 

Fluggeirinn 
verður ekki 
samur aftur
Fyrrverandi forstjóri Bláfugls segir að grund-
vallarbreytingar séu að verða á rekstri fullþjón-
ustuflugfélaga. Óttast er að eftirspurn eftir flugi 
nái ekki sömu hæðum og í fyrra fyrr en eftir tvö 
til þrjú ár. Greinandi segir fá flugfélög reiða sig 
eins mikið á millilandaflug og Icelandair.

Flugvélar standa víðast hvar óhreyfðar þessa dagana. Samdráttur í flugi nemur yfir 90 prósentum miðað við síðasta ár. MYND/GETTY

0

6 .  M A Í  2 0 2 0   M I Ð V I K U D A G U R8 MARKAÐURINN



 M I ÐV I KU DAG U R  6 .  M A Í  2 0 2 0 Kynningar: Byko, Sólarræsting, Verksýn, Hreinsi, Garðlist

Viðhald fasteigna

Eggert segir að í BYKO sé hægt að fá allt sem þarf til framkvæmda, bæði efnivið og fjármagn. Þar er einnig hægt að fá alls kyns ráðgjöf frá sérfræðingum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGURARI

Vilja hjálpa fólki við allar 
framkvæmdir á heimilinu
Hlutverk BYKO er að vera til staðar þegar kemur að framkvæmdum og nýjar þjónustuleiðir fyrir-
tækisins styrkja gott samband við viðskiptavini dag frá degi. Framkvæmdaráðgjöf og fram-
kvæmdalán til allt að 40 mánaða stendur nú til boða fyrir þá sem hyggja á framkvæmdir.  ➛2

KYNNINGARBLAÐ



Það hefur verið mikið að gera 
í BYKO undanfarnar vikur 
og núna þegar samfélagið 

er að skríða aftur í gang stefnir 
í enn meiri umsvif. Þar fæst nú 
bæði efniviður og fjármagn til 
framkvæmda á einum stað og þar 
er líka boðið upp á ýmsa auka 
þjónustu sem gerir fólki kleift að 
gera áætlanir sínar að veruleika.

„Við finnum fyrir mikilli fram
kvæmdagleði í samfélaginu núna 
og við ætlum að gera okkar besta 
til að hjálpa öllum sem fara í fram
kvæmdir, hvort sem þær eru stórar 
eða smáar, inni eða úti,“ segir 
Eggert Kristinsson, framkvæmda
stjóri fyrirtækjasviðs BYKO. „Hjá 
okkur geturðu fengið allt efni sem 
þarf til framkvæmdanna, hvort 
sem um er að ræða parket, f lísar, 
glugga, hurðir, bílskúrshurðir eða 
hvað sem er.“

Framkvæmdalán  
í boði í BYKO
„Frá og með deginum í dag bjóðum 
við líka upp á nýtt framkvæmda
lán sem einstaklingar geta sótt 
um á vefnum okkar, þannig að nú 
er hægt að fá bæði allt til fram
kvæmda og fjármögnun á einum 
stað,“ segir Eggert.

„Við lánum að hámarki 
tvær milljónir króna og þetta 
virkar þannig að það er opnaður 
reikningur með heimild og fólk 
hefur svo þrjá mánuði til að standa 
í framkvæmdunum og getur tekið 
út af reikningnum á því tíma
bili,“ útskýrir Eggert. „Eftir þrjá 
mánuði er svo hægt að greiða lánið 
upp, alveg vaxtalaust en þó með 
lántökugjaldi, eða velja að dreifa 
láninu í allt að 37 mánuði, en þá 
þarf líka að greiða vexti.

Ástæðan fyrir því að við lánum 
að hámarki tvær milljónir er að 
þá þarf ekki að fara í gegnum alls
herjar greiðslumat en við metum 
að sjálfsögðu hverja umsókn og 
lánum í samræmi við það,“ segir 
Eggert.

Koma fólki af stað
„Við bjóðum líka upp á almenna 
framkvæmdaráðgjöf fyrir ein
staklinga. Hún er mjög sniðug fyrir 
þá sem hafa hugmynd um hvað 

þeir vilja, en vita ekki hvar þeir 
eiga að byrja í framkvæmdum, 
við hverja þarf að tala áður en 
byrjað er á verkinu, né hvað þetta 
mun kosta,“ segir Eggert. „Hann 
Gísli Álfgeirsson hjá Heildstæðri 
Hönnun vinnur að þessu með 
okkur.

Það er mjög gott að fá óháðan 
aðila til að fara yfir kostnaðar
áætlunina til að fá raunhæft mat. 
Það er oft þannig að hlutirnir enda 

með því að vera dýrari en mann 
grunaði, þannig að það er gott að 
vera með það á hreinu alveg strax 
í upphafi út í hvað er farið,“ segir 
Eggert. „Hann getur líka gefið ráð 
varðandi hvert á að leita til að fá öll 
tilskilin leyfi og komið fólki í sam
band við iðnaðarmenn. Gísli tekur 
við verkefnum af öllum stærðum, 
hvort sem það er bara einhver smá 
breyting heima við eða ef það á 
að byggja heilt hús og hann getur 
komið til aðstoðar á öllum stigum 
ferlisins.

BYKO býður líka upp á þjónustu 
landslagsarkitekts sem veitir 
viðskiptavinum ráðgjöf vegna 
framkvæmda í garðinum. Hann 
getur hannað nýjan pall fyrir 
heimilið eða sumarbústaðinn 
og afhendir þrívíddarteikningar 
af því sem stendur til að fram
kvæma,“ segir Eggert. „Það er hann 
Björn Jóhannsson landslagsarki
tekt sem sér um þetta, en hann 
hefur unnið með okkur árum 
saman. Fólk getur pantað sér tíma 
á vefnum okkar og þetta hefur 
verið notað mikið síðustu ár. Við 

gerum ekki ráð fyrir neitt minni 
eftirspurn í ár.

Við bjóðum líka upp á einfalda 
pallareiknivél á vefnum okkar 
sem gerir fólki kleift að áætla 
kostnað við pallinn sem er í bígerð 
auðveldlega,“ segir Eggert. „Það er 
mjög þægilegt að geta farið bara 
beint á BYKO.is og áætlað kostnað
inn á nokkrum mínútum. Það er 
meira að segja hægt að biðja um 
tilboð í pallaefnið í gegnum þessa 
reiknivél.“

Fleiri komast nú að
„Nú eftir að slakað var á samkomu
banninu getum við hleypt fleiri 

viðskiptavinum inn í verslanirnar 
okkar. Okkur gengur vel með að 
passa upp á tveggja metra regluna 
þó að við hleypum 50 manns inn í 
hvert hólf verslana okkar í staðinn 
fyrir bara 20,“ segir Eggert.

Það hefur verið ótrúlegt miðað 
við lengdina á biðröðum hvað fólk 
hefur verið rólegt og yfirvegað,“ 
segir Eggert. „Starfsfólk okkar hefur 
líka staðið sig gríðarlega vel í því 
að aðstoða og þjónusta viðskipta
vini okkar við þessar aðstæður. Við 
erum mjög ánægð með það.“

Fagna átakinu Allir vinna
„Átakið Allir vinna, sem gerir fólki 
kleift að fá 100% af virðisauka
skatti af vinnu iðnaðarmanna 
endurgreiddan, er virkilega flott 
og gagnlegt,“ segir Eggert. „Það 
að hækka endurgreiðsluna frá 
60% upp í 100% er frábært, því 
það það hvetur fólk til að fara í 
framkvæmdir, ráða til sín löggilda 
iðnaðarmenn og hafa öll viðskipti 
uppi á borðum. Þetta átak hefur 
mjög jákvæð áhrif og allt hjálpar 
eins og staðan er núna.“

Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Jóhanna Helga Viðarsdóttir Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 

Í BYKO er boðið 
upp á gríðar-
legt úrval af alls 
kyns vörum 
sem geta komið 
að gagni við 
viðhald heim-
ilisins og gert 
það glæsilegra 
en nokkru sinni 
fyrr. FRÉTTABLAÐ-
IÐ/SIGTRYGGURARI  

Hjá BYKO geturðu fengið allt efni 
sem þarf til framkvæmdanna. 

Frá og með deginum í dag býður BYKO upp á nýtt framkvæmdalán sem hægt er að sækja um á vef fyrirtækisins, 
BYKO.is. Þar er hægt að fá  allt að tveggja milljóna króna lán. Ef það er greitt eftir þrjá mánuði er það vaxtalaust. 

Við finnum fyrir 
mikilli fram-

kvæmdagleði í samfélag-
inu núna og við ætlum 
að gera okkar besta til að 
hjálpa öllum sem fara í 
framkvæmdir.

Framhald af forsíðu ➛

BYKO býður meðal annars upp á 
almenna ráðgjöf fyrir einstaklinga 
sem standa í framkvæmdum.
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Brynjar Kjærne
sted er skrúð
garðyrkju
meistari og 
framkvæmda
stjóri Garðlistar 
þar sem hægt 
er að fá alla 
garðvinnu vors 
og sumars í hag
stæðri áskrift. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Nú er tími vorverka í garð
inum. Gróðurinn er aðeins 
seinna á ferðinni eftir 

harðan vetur en á næstu dögum 
getur hann tekið hressilega við sér. 
Því er ekki seinna vænna að drífa 
sig út með trjáklippurnar, ef það 
er ekki nú þegar búið, til að snyrta 
tré og runna, hreinsa blómabeð og 
stéttir, og ef fjölærar plöntur eru 
í garðinum er rétti tíminn til að 
snyrta þær til og fjarlægja gömlu 
sprotana.“

Þetta segir Brynjar Kjærne
sted, skrúðgarðyrkjumeistari og 
framkvæmdastjóri Garðlistar. 
Hann gefur lesendum kærkomin 
heilræði til að koma görðum lands 
í sumarbúning.

„Þessa dagana er gott að huga 
að áburðargjöf og við mælum með 
Trjákorni á beð og kalkríkum 
áburði á gras. Margir vandræðast 
með mosa í grasi og þykir hann 
hvimleiður en mosinn er ekki 
alslæmur því hann gerir grasið 
bæði mýkra og þægilegra. Þó eru 
margir sem freista þess að ná fram 
golfvallaráferð á grasblettinum 
heima og þá er gott að byrja á að 
dreifa kalkríkum áburði á grasið 
og gera það tvisvar til þrisvar yfir 
sumarið, þegar búið er að slá,“ upp
lýsir Brynjar.

Hann segir fráleitt að skipta 
um gras eða tyrfa upp á nýtt til að 
losna við mosann.

„Það er mjög dýr aðgerð og ef 
maður passar ekki að jarðvegur
inn undir sé góður breytist grasið 
aftur í mosaþembuna sem var þar 
fyrir. Ég mæli heldur alls ekki með 
mosatætara eða mosaeyði. Reglu
leg áburðargjöf er besti kosturinn. 
Hann vinnur að því að minnka 
mosann og gerir grasið fegurra. Ég 
mæli svo með að fólk noti áburðar
dreifara til verksins því það sést 
langar leiðir ef áburðinum er kast
að yfir með höndunum þar sem 
sumir hlutar grassins fá ekki neitt 
en háir grastoppar vaxa þar sem 
áburðurinn lenti í hrúgum. Við 
hjá Garðlist bjóðum auðvitað líka 
upp á þessa þjónustu og erum með 
hana í áskrift yfir sumarið, sem er 
mjög vinsælt,“ segir Brynjar.

Hann segir mosann fallegan en 
misskilinn.

„Ég veit að langflestir garðeig
endur reyna að losna við mosann 
en í Japan er til dæmis sóst eftir að 
rækta mosa í görðum. Á Íslandi 
er kjörlendi fyrir mosa því hann 
þrífst vel í blautum, súrum jarð
vegi og lítilli sól. Það er svo mýta 
að hægt sé að kæfa mosa með því 
að láta grasið vaxa. Reglulegur 
sláttur á tíu til fjórtán daga fresti 
vinnur á móti mosa og illgresi í 
grasi en hátt gras skyggir á grasið 
og skuggi er gróðrarstía fyrir 
mosa,“ útskýrir Brynjar.

Trjáhöggi fylgir búbót
Rétt birtustig skiptir líka máli fyrir 
fallegt gras og gróður.

„Vert er að skoða hvort hægt 
sé að lækka tré og runna, eða 
jafnvel fella há tré sem skyggja á 
garðinn. Þegar kreppir að, eins og 
í bankahruninu 2008 og nú þegar 
COVID19 gengur yfir, tökum við 
eftir að fólk nýtir garðana sína 
meira og mikil aukning verður í að 
fella tré. Sú þjónusta hefur rokið 
upp hjá okkur í vor. Trjáhöggi 
Garðlistar fylgir líka ágætis búbót 
því við getum bútað niður stofna 
og greinar sem hægt er að nota sem 
eldivið í arin,“ segir Brynjar.

Hann segir gott að skilja eftir 
fáeina sentimetra af sprotum 
síðasta árs þegar klipptir eru 
runnar og hekk.

„Það er nauðsynlegt svo tréð fái 
að lyfta sér og þroskast. Margir 

vilja láta nýjar plöntur vaxa og 
hækka en það má alls ekki bíða 
með að klippa nýjar plöntur og 
grundvallaratriðið að klippa þær 
að lágmarki einu sinni á ári svo 
hekkið verði ekki gisið og nakið 
að neðan. Regluleg klipping þéttir 
og byggir upp fallegan gróður 
til framtíðar og þessa dagana 
er síðasti séns að gera það fyrir 
sumarið.“

Blómabeð þarf líka að undirbúa 
fyrir sumarið, hreinsa og fjarlægja 
haustlauf og arfa.

„Til að viðhald garða sé auðvelt 

og skemmtilegt er best að hreinsa 
blómabeðin reglulega. Arfi í 
beðum veldur margföldunaráhrif
um og vöxturinn verður æ meiri 
ef beðið er með að hreinsa hann,“ 
segir Brynjar sem hjá Garðlist 
býður upp á hreinsun og blómleg 
beð í áskrift yfir sumartímann.

„Mold í blómabeðum verður 
næringarríkari fyrir sumarblómin 
með áburðinum Trjákorni. Ekki 
þarf að skipta út mold í beðum en 
gott er að bæta við nýrri mold á 
tíu ára fresti. Það skiptir líka máli 
þegar beð eru arfahreinsuð að 

taka sem minnst upp af moldinni, 
slíta upp hreinan arfa og ekki 
grastorfur með mold með sér. Þá 
endist moldin lengur.“

Eitrað fyrir birkikembu strax
Ein af vinsælum áskriftarleiðum 
Garðlistar er hreinsun stétta og 
gróðurs á milli þeirra.

„Liggi mosi ofan á hellum er 
notuð vél til að pússa upp stéttina 
en ég mæli með að fjarlægja ekki 
mosa á milli fornsteina og hellna í 
görðum því hann kemur í veg fyrir 
arfa og léttir mjög viðhald stétta, 
ásamt því að setja f lottan stíl á 
hellurnar, en það er að sjálfsögðu 
smekksatriði. Til að losna við 
illgresi á milli hellna er til dæmis 
hægt að háþrýstiþvo stéttirnar eða 
nota brennara til að svíða illgresið 
burt en búið er að banna langflest 
eiturefni sem áður voru notuð á 
hellur,“ upplýsir Brynjar.

Þessa dagana leggur starfsfólk 
Garðlistar lokahönd á úðun fyrir 
skæðri birkikembunni.

„Mikilvægt er að eitra fyrir 
birkikembu fyrirfram. Skaðinn 
kemur í ljós um miðjan júní þegar 
birkilauf verður brúnt og skrælnað 
og eina leiðin er að eitra áður en 
birkið laufgast. Annar skaðvaldur 
sem þarf að úða fyrir er trjá
maðkur sem annars hámar í sig af 
heilu trjánum. Lýs setjast gjarnan á 
sprota rósa og best að skola þær af 
sprotunum með vatni. Svo átta sig 
ekki allir á mikilvægi þess að úða 
brum á nýklipptu hekki, sérstak
lega þegar það hefur verið klippt 
niður til að hefja vöxt að nýju. 
Bæði maðkur og lýs eru sólgin í 
nýja brumið og ef ekkert er að gert 
getur hekkið drepist. Þetta er afar 
viðkvæmt og ef einhvern tímann 

Tryggjum góðan frið í húsfélaginu
Blómstrandi fagur sumargarður er hvers manns hugljúfi og griðastaður. Það veit hann Brynjar 
Kjærne sted, skrúðgarðyrkjumeistari hjá Garðlist, sem hér gefur góð ráð til vorverka í garðinum.

EInmitt núna er hárrétti tíminn til að klippa hekk. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

er ástæða til að úða er það þegar 
búið er að klippa hekk niður,“ segir 
Brynjar.

Hann bendir líka á brúnar 
greinar barrtrjáa eftir veturinn.

„Þá hefur salt fokið á trén í 
vetrarstormum. Þegar svo sólin 
skín brenna nálarnar undan 
saltinu. Best er að spúla vatni á 
eftir slíkt veður, til að ná saltinu 
burt og koma í veg fyrir brunann 
en almennt ná trén sér vel eftir 
þetta.“

Gera garða fína á góðu verði
Garðeigendur geta svo sannarlega 
nýtt sér ofangreind heilræði frá 
Brynjari og vitaskuld fengið hann 
í garðverkin ásamt af burða flinku 
og vandvirku starfsfólki Garð
listar.

„Það er ekkert eins dásamlegt 
á sumrin og vel hirtur, fallegur 
garður til að njóta samverustunda 
og slökunar. Því er mikilvægt að 
garðvinnan sé ekki kvöð á garð
eigendum og þægilegt að geta haft 
garðumhirðu og slátt í áskrift. Þá 
verður garðurinn fallegur griða
staður allt sumarið,“ segir Brynjar.

„Við segjum oft að besta leiðin til 
að halda frið í húsfélaginu sé að fá 
Garðlist í garðvinnuna. Flestir ætla 
sér í góðum ásetningi að slá þessi 
tvö skipti yfir sumarið en eru svo í 
útilegu sína viku í sameigninni og 
koma heim við miklar óvinsældir. 
Þá sló ekki maðurinn á undan þér í 
röðinni og þú lendir í miklu þyngri 
slætti. Það getur verið þvingandi 
að vera fastur með þessa ábyrgð 
á garðinum svo við mælum að 
sjálfsögðu með að hafa sláttinn í 
áskrift,“ segir Brynjar.

„Við gerum garðinn fínan og 
það er hagstæðara að hafa okkur 
í áskrift á slætti og fleiru sem gera 
þarf yfir sumarið í garðinum. 
Margir hafa látið okkur sjá um 
garðinn sinn í áravís, sem er 
heimilislegt og við þekkjum orðið 
marga garða vel. Þegar fólk hefur 
samband sjáum við hvað áður 
hefur verið gert og eigum auðvelt 
með að átta okkur á því hvernig 
garðurinn lítur út og hvað þarf og 
er gott að gera.“

Garðlist er á Tunguhálsi 7. Sími 554 
1989. Sjá nánar á gardlist.is

Það er mýta  að 
hægt sé að kæfa 

mosa með því að láta 
grasið vaxa. Regluleg 
áburðargjöf og sláttur 
vinnur á móti mosa í 
grasi en hátt gras skyggir  
og skuggi er gróðrarstíga 
fyrir mosa.
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Undanfarið ár hef-
ur ræstingaþjón-
ustan Sólar sett á 
laggirnar öfluga 
sérverkefnadeild 
sem veitir bæði 
húsfélögum, fyrir-
tækjum og ein-
staklingum alhliða 
þjónustu sem snýr 
að öllum gerðum 
þrifa, innan- og 
utandyra.

Ólafur Eggertsson gekk til 
liðs við Sólar fyrir um ári 
en hann býr yfir víðtækri 

reynslu á sviði ræstinga eftir að 
hafa rekið eigið fyrirtæki um 
árabil. „Við erum byrjuð í vor
verkunum,“ segir Ólafur léttur í 
bragði en hann leiðir nú kröftuga 
sérverkefnadeild Sólar.

Fjölbreytt verkefnasvið
Á þessum tíma árs er mikið um 
að húsfélögin leitist eftir þrifum á 
sameign. „Sérverkefnadeildin sér 
um öll verkefni fyrir utan venju
lega ræstingu og er því stuðnings
deild við ræstingadeildina,“ skýrir 
Ólafur frá.

„Við erum mikið að háþrýsti þvo 
fyrir húsfélög, heimili, fyrirtæki 
og stofnanir. Við erum þá meðal 
annars að djúphreinsa stéttirnar 
og klæðninguna ásamt því að 
há þrýstiþvo plönin úti, bíla
stæðahúsin, ef því er að skipta, og 
sópum upp allt rusl og þess háttar. 
Í háþrýstiþvottinum notum við 
sérstakar og öflugar háþrýsti
vélar sem skila góðum árangri 

í hreinsun á stéttum, plönum, 
húsum og svo framvegis.“

Einnig sjá Sólar um teppahreins
un og nota til þess sérhæfðar 
djúphreinsivélar. „Við erum líka að 
djúphreinsa teppin í stigagöngum 
og þrífa gluggana í leiðinni.“

Umhverfisvænt og alhliða
Þá biðja viðskiptavinir oft um þrif 
og sérverkefni af ýmsum toga en 
eitt af því sem Sólar leggja ríka 
áherslu á eru umhverfismálin, 
enda fyrsta ræstingaþjónustan 
sem hlaut Svansvottun hér á 

landi. „Við bjóðum einnig upp á 
umhverfisvæna gróðureyðingu 
áður en stéttin og grasið er 
hreinsað. Við erum ekki að nota 
neitt eitur eða slíkt, við erum að 
nota kvoðu sem er alveg umhverf
isvæn. Þetta er eina umhverfis
væna gróðureyðingin sem er til 
á landinu, nema að menn séu að 
nota heitt vatn en það snýst þá um 
að halda heitu hitastigi í lengri 
tíma.“

Sólar leggja einnig mikla áhersla 
á að veita viðskiptavinum alhliða 
þjónustu. „Við erum búin að 
byggja upp deild og kjarna undan
farið ár til að sinna viðskipta
vinum Sólar  bara á einum stað. 
Þannig að ef viðskiptavinurinn 
biður um einhverja aðra þjónustu 
en hefðbundin þrif þá er hægt að 
leita bara beint til okkar, hvort 
sem það eru útiþrif eða viðhald 
á gólfefnum og þess háttar. Að 
bjóða upp á heildarlausnir hefur 
reynst með af brigðum vel og fallið 
í góðan jarðveg.“ 

Sérþekking og reynsla

Ólafur Eggertsson hefur starfað í bransanum um árabil og leiðir nú metn-
aðarfulla og faglega sérverkefnadeild Sólar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Við erum búin að 
byggja upp deild 

og kjarna undanfarið ár 
til að sinna viðskipta-
vinum Sólar bara á 
einum stað. 

Gott er að líta á veðurspá næstu 
daga áður en vor til tekt hús
félagsins er ákveðin. Þegar 

spáin er góð eru verkin auð veld ari 
og líklegra að fleiri komi fram til að 
taka til hendinni. Gott er að skipta 
hópnum upp í spennandi verkefni 
sem eru að kall  andi og af ýmsum 
toga eftir um gang róstusamra árs
tíðanna á und an.

Úti þarf að taka til í garðinum, 
tína rusl, hreinsa blómabeð, jafn vel 
klippa runna og hekk og kannski 
dreifa áburði á grasið svo að 
garðurinn líti sem best út í sum ar. 
Gaman er líka að hafa valið sam an 
sumarblóm og setja þau í mold til 
yndisauka og garðaprýði ef tíðin er 
góð og hlý.

Úti þarf líka að dytta að girðing
um, kannski þarf að skipta út brotn
um spýtum, reka staura bet ur niður 

Margar hendur vinna létt verk

Vitaskuld þarf að vera réttum  vopnum búinn þegar vortiltekin fer fram.Börn og dýr elska samveru íbúanna í garðinum og gaman að busla í fjörinu.

og negla inn nagla sem farn ir eru að 
ganga út úr timbrinu, og örugglega 
að bera á tréverk þar sem það á við 
og mála girðingarnar ef málning 
er farin að láta á sjá. Það gefur 
girðingum glænýjan svip og vita
skuld til ama að horfa upp á lúna 
og flagnaða málningu á grindverki 
sameiginlegs garðs íbúanna.

Einhverjir þurfa að taka að sér að 
hreinsa gras og illgresi sem sprettur 
upp á milli stétta og hellna, sópa 
stéttir og stíga og jafnvel spúla ryk 
vetrarins burt með vatni til að allt 
verði hreint og ferskt.

Inni við er sömuleiðis mörg verk 
að vinna. Það þarf að gera glugga 
sameignarinnar skínandi hreina 

og þvo gluggatjöldin ef einhver 
eru. Strjúka óhreinindi af veggjum 
og yfirborðsflötum, skúra gólf á 
geymslugöngum og þvottahúsum, 
ryksuga teppi, þurrka af póst köss
um, slökkv ur um og dyrabjöllum, 
fara með blauta tusku yfir stiga
hand r ið og dytta að því sem aflag
ast hef ur í sameigninni af þeim sem 
eru verklagnir við smíðar og minni
háttar viðgerðir. Börn elska þennan 
dag og njóta þess að fá að hjálpa til. 
Ef sólin skín er hægt að sameina 
leik barna og gælu dýra úti við og 
setja til dæmis heim ilishundinn í 
busl og bað. Þvílíkt fjör!

Þegar allt er orðið hreint og fínt 
verður enn meira gaman að koma 

heim og sjá hverju íbúarnir áork uðu 
saman, enda fylgir því góð tilfinn
ing að eiga góða nágr anna sem eru 
samstíga í að halda eign inni í góðu 
standi og vinna verkin í sameign
inni og garðinum saman.

Rúsínan í pylsuendanum er að 
slútta vorhreingerningunni með 
dýrindis pitsuveislu á kostnað hús
félagins. Kaupa svalandi drykki og 
rjúkandi góðar pitsur, ásamt svolitlu 
sælgæti í eftirmat, því það gleður svo 
börnin, og fullorðna fólkið líka. Tylla 
sér saman úti í vorblíðunni, gleðja 
munn og maga eftir vel heppaðan 
vinnudag og fara á flug um næsta 
samvinnuverkefni sem gerir heimil
ið að enn betri og glæstari stað.

Það er fátt 
skemmtilegra 
en vortiltekt og 
hreinsunardagur 
húsfélaga. 

Það setur góðan og gleðilegan brag 
á dagsverk íbúanna að borða saman 
nýbakaðar pitsur í garðinum.

Við hjá Front-X sérhæfum okkur  
í bílskúrs- og iðnaðarhurðum

Sendu okkur verðfyrirspurn af vefsíðunni okkar 
www.frontx.is eða sendu okkur póst á frontx@frontx.is

20% 
afsláttur 

af öllum hurðum 

í maí.

www.frontx.is

MÚR- OG STEYPUVIÐGERÐIR

Hafðu samband
info@husavidgerdir.is

Sími 565-7070
Finndu okkur á

ALHLIÐA MÚRVERK
ÞAKVIÐGERÐIR
GLUGGASKIPTI
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Verksýn starfar við úttektir, 
framkvæmdaráðgjöf, útboð 
og annað sem viðkemur 

umsjón og eftirliti með viðhaldi 
og nýbyggingu á mannvirkjum. 
Vegna sívaxandi eftirspurnar 
eftir mygluskoðun í híbýlum, 
hefur fyrirtækið komið á fót ráð-
gjafardeild vegna myglusveppaw. 
Verksýn þjónustar jafnt húsfélög, 
einstaklinga og fyrirtæki og kapp-
kostar að verkin séu unnin af full-
kominni fagmennsku.

Þjónustusvið Verksýnar ehf:

n Ástandsskýrslur
n Útboðsgögn
n Teikningar/hönnun
n Verksamningar
n Umsjón og eftirlit
n Verkefnastjórnun
n Ráðgjöf vegna myglu

Ný og bætt starfsemi  
Verksýnar
Myglusveppur getur verið afar 
hvimleiður hvort sem hann 
kemur upp í híbýlum eða á vinnu-
stöðum. Hann getur meðal annars 

valdið öndunartruflunum sem 
og líkamlegum óþægindum, þá 
sérstaklega ef íbúar eða starfs-
fólk er með ofnæmi fyrir honum. 
Hann er líka fljótur að breiða úr 
sér ef aðstæður henta honum. 
Að ráða bót á myglu í húsnæði 
getur verið afar kostnaðarsamt ef 
sveppurinn hefur fengið að breiða 

Veitir ráðgjöf vegna myglu
Verksýn ehf. er tækniþjónusta með sérhæfingu á sviði viðhalds og endurbóta á mannvirkjum, 
utandyra sem að innan. Fyrirtækið hefur sinnt fjölbreyttum verkefnum í nýframkvæmdum.

Jón Már Halldórsson líffræðingur er sérfræðingur í greiningu á myglu hjá 
Verksýn. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

úr sér óhindrað og ferlið er einnig 
afar viðkvæmt. Til þess að koma í 
veg fyrir að myglan taki sig upp að 
nýju er því ráðlegt að fara rétt að 
hlutunum. Verksýn hefur bætt við 
starfsemi fyrirtækisins og býður 
nú upp á þjónustu í greiningu á 
myglusveppum ásamt því að veita 
alla ráðgjöf vegna þeirra mála er 
tengjast rakaskemmdum og myglu 
á heimilum, vinnustöðum og í 
öðrum mannvirkjum.

Jón Már Halldórsson, líf-
fræðingur M.Sc., býr að áralangri 
reynslu af ráðgjöf vegna raka og 
mygluskemmda. Einnig hefur 
hann fengist mikið við varnir gegn 
meindýrum, sem eru í mörgum 
tilvikum til komin vegna raka-
myndunar eða skemmda á ytra 
eða innra byrði húsa. Hann kemur 
því með afar dýrmæta þekkingu 
inn í fyrirtækið sem gagnast bæði 
fyrirtækinu og viðskiptavinum 
þess.

Verksýn hefur komið sér upp vel 
útbúinni aðstöðu í Síðumúla 1, þar 
sem framkvæmdar eru greiningar á 

sýnum. Næst eru gerðar tillögur að 
úrbótum, ef grunur er um myglu.

Meðal þess sem felst í þessari 
viðbót hjá Verksýn er: 

n Móttaka sýna til greiningar  
á myglusveppum

n Sýnataka sé þess óskað
n Skýrslugerð vegna greininga
n Ráðgjöf um úrbætur vegna 

skemmda
n Ráðgjöf um varnir gegn mein-

dýrum ásamt greiningum

Þessi viðbót hefur styrkt starf-
semi Verksýnar enn frekar og 
vinnur Jón Már náið með verk-
efnastjórum fyrirtækisins við 
þróun á deildinni. Þeir sem vilja 
kynna sér þessa nýju þjónustu og 
fá ráðgjöf geta haft samband við 
okkur í síma 433-6317 eða sent 
póst á jonmar@verksyn.is.

Verksýn, Síðumúla 1, Reykjavík.  
517-6300. verksyn@verksyn.is.  
www.verksyn.is. 

Raki og mygla geta verið miklir skaðvaldar og borgar sig að uppræta þá sem fyrst. MYND/VERKSÝN

verksyn.is   |   517 6300 VERKSÝN

Sérhæfð ráðgjöf
við viðhald 
og endurbætur

Viðhald fasteigna er okkar sérgrein. Við störfum fyrir einstaklinga, 
fyrirtæki og húsfélög og tryggjum að verkin séu unnin af 
fullkominni fagmennsku.
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Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Eiður hefur starfað við við-
hald, smíði og viðgerðir af 
ýmsum toga í 25 ár og er því 

mikill reynslubolti. Hann segir 
áríðandi að fólk fylgist vel með 
ástandi eigna svo hægt sé að koma 
í veg fyrir alvarlegt tjón og nefnir 
nokkur atriði sem gott er að huga 
að.

Svæði sem vert er að huga að
Það er ýmislegt sem fólk getur 
byrjað á að skoða sjálft. „Ef það er 
gott og öruggt aðgengi upp á þak 
er gott að skoða hvort f lasningar, 
klæðningar, skrúfur eða naglar 
hafi losnað, sérstaklega eftir 
stormasaman vetur eins og var 
núna,“ skýrir Eiður frá.

„Það er líka gott að skoða 
ástandið á gluggakörmum og 
glerlistum, sérstaklega neðri póst 
og botnlistann þar sem vatn situr 
mest á þessum flötum. Ef glugga-
póstar eða listar eru fúnir og farnir 
að leka getur það skemmt verulega 
frá sér og það er oft hægt að sponsa 
í og laga glugga ef það er gert í tæka 
tíð. Ég mæli líka með að athuga 
rennur og hreinsa þær af lauf blöð-
um og öðru en stíflaðar rennur eru 
algeng ástæða fyrir leka.“

Afleiðingarnar af sinnuleysi 
hvað þetta varðar geta verið 
afdrifaríkar. „Það þarf að fylgjast 
vel með til þess að koma í veg fyrir 
frekari skemmdir. Ef gluggi er til 
dæmis byrjaður að fúna og það er 
byrjað að leka í gegnum hann þá 
getur það farið inn í steypuna og 
getur farið inn í hús eða íbúðina 
fyrir neðan þannig að það er mikil-

vægt og mun ódýrara að bregðast 
við áður en það er komið í óefni.“

Framkvæmdir og brúðkaup
Fyrir tveimur árum fluttu Eiður og 
kona hans, Edith Oddsteinsdóttir, 
í 380 fermetra raðhús í Breiðholti. 
Þau fóru í umfangsmiklar fram-
kvæmdir og kom yfirgripsmikil 
þekking og reynsla Eiðs, sem rekur 

Brýnt að bregðast við í tæka tíð
Eiður Ingvarsson hvetur fólk til að vera vel vakandi fyrir skemmdum á meðan þær eru á byrjunar-
stigi enda sé það kostnaðarsamt, flókið og tímafrekt að bregðast við eftir að skaðinn er skeður.

Eiður Ingvars-
son lumar á 
ýmsum ráðum 
er snerta við-
hald fasteigna. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

nú eigið fyrirtæki undir heitinu 
Eis, þar að góðum notum.

Hann segir framkvæmdirnar 
hafa gengið framar öllum vonum. 
„Það þurfti að gera allt, skipta um 
allt gler, reyndar voru gluggarnir 
allir sem betur fer góðir og hafði 
verið haldið vel við þannig að ég 
slapp með að skipta bara um gler 
og glerlista. Svo fórum við í við-

gerðir á sprungum og gerðum nýja 
innkeyrslu og lögðum hita í hana 
og pall fyrir framan. Við gerðum 
það allt saman bara sjálf. Við 
gerðum tvær íbúðir í kjallaranum, 
eina fyrir unglinginn og aðra til 
útleigu.

Ég var tvo mánuði að rífa allt út 
og setja allt nýtt inn og við vorum 
flutt inn á gólf 20. júní og giftum 
okkur 23. júní. Konan sagði við 
mig um morguninn: „Þetta var 
ekki alveg það sem ég hafði hugsað 
mér,“ en það var enginn spegill 
kominn upp og borðplatan var 
bara gömul hurð. En við vorum 
flutt inn og við giftum okkur og 
það eru að verða komin tvö ár 
síðan,“ segir Eiður og hlær. „Svo 
erum við bara búin að vera að gera 
þetta smátt og smátt eins og við 
höfum efni á og núna er þetta að 
verða flott, við erum að fara í bak-
garðinn núna og setja heitan pott 
og pall fyrir krakkana.“

Pallurinn og potturinn munu 
án vafa koma að góðum notum 
fyrir fjölskylduna sem nú telur sex 
manns. „Við konan erum búin að 
vera saman í fjögur ár, hún átti tvö 
börn fyrir, ég eitt og svo eignuð-
umst við eitt saman.“

Lumarðu á einhverjum ráðum 
fyrir fólk sem hyggst fara í fram-
kvæmdir?

„Undirbúa sig vel og ekki spara 
í efnið.“

Mánar, sem áður hét 
Hreinsi, sérhæfa sig í 
daglegum þrifum fyrir 

fyrirtæki og stór húsfélög ásamt 
því að bjóða upp á garðslátt, 
teppahreinsun og ýmis önnur sér-
verkefni.

„Við erum nýbúin að opna 
móttöku fyrir almenning þar sem 
hægt er að koma með mottur í 
hreinsun og sækja teppahreinsi-
vélar sem teknar eru á leigu. Nú er 
einmitt tími vorhreingerninga og 
margir vilja hreinsa teppin hjá sér á 
þessum árstíma,“ segir Kári Þráins-
son, framkvæmdastjóri Mána.

„Teppahreinsivélarnar henta vel 
einstaklingum sem vilja til dæmis 
hreinsa sófann eða teppið heima 
hjá sér. Fólk fær leiðbeiningar hjá 
okkur um hvernig á að hreinsa 
og kennslu í notkun á efnunum. 
Hreinsiefnin er hægt að kaupa hjá 
okkur um leið og vélin er leigð.“

Áhersla á góða þjónustu
Kári segir þjónustu Mána vera 
fyrir þá sem vilja aðeins meira. 
„Við leggjum mikla áherslu á góða 
þjónustu. Við vitum til dæmis 
að umhirða á stóru húsfélagi er 
mikil vinna. Þess vegna skiptir 
miklu máli að vera með góða aðila 
sem eru tilbúnir að veita mikla 
þjónustu. Það þarf meiri tíma til 
að þrífa stór húsfélög og við gefum 
okkur þann tíma sem þarf til að 
vinna vinnuna. Við lítum á stór 
húsfélög eins og fyrirtæki og við 
hlaupum ekki bara inn og út. Þetta 
er þjónusta en ekki bara þrif.“

Að vera með alla þjónustuna á 
sama stað margborgar sig að sögn 
Kára. „Það er þægilegra fyrir við-
skiptavininn að vera í samskiptum 

Fyrir þá sem vilja aðeins meira
Þjónustufyrirtækið Mánar býður fjölbreytta þjónustu fyrir fyrirtæki og stærri húsfélög. 
Mánar leggja áherslu á að mæta þörfum viðskiptavinarins og eru tengiliðir fyrir ýmis verk.

Kári hjá 
Mánum segir að 
fyrirtækið leggi 
mikla áherslu 
á að þjónusta 
viðskiptavinina 
miðað við 
þeirra þarfir. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

við sem fæsta þjónustuaðila. Við 
bjóðum húsfélögum og fyrir-
tækjum þann möguleika að vera 
með fjölbreytta þjónustu á einum 
stað. Með fjölgun þjónustuþátta 
hjá okkur getum við nú boðið upp 
á hagstæðara verð.“

Mánar eru bráðum fimm ára 

gamalt fyrirtæki og þar hefur 
mikið af sama fólkinu starfað 
frá upphafi. Þau hafa því mikla 
reynslu á sínu sviði.

„Við höfum nýverið tekið í 
notkun nýtt gæðaeftirlitskerfi sem 
lyftir þjónustunni á hærra stig. Við-
mót okkar er persónulegt, sveigjan-

legt og við leggjum okkur fram við 
að vera í fremsta flokki í þjónustu 
og gæðum og stöndum stolt við 
gildið okkar – Þjónusta alla leið.“

Nánari upplýsingar um þjónustu 
Mána má finna á manar.is

Við bjóðum hús-
félögum og fyrir-

tækjum þann möguleika 
að vera með fjölbreytta 
þjónustu á einum stað.
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NÚ ER RÉTTI TÍMINN 
TIL AÐ LEITA TILBOÐA

NÚ ER RÉTTI TÍMINN 
TIL AÐ LEITA TILBOÐA

Nú er rétti tíminn 
til að leita tilboða

Eru hellurnar
óhrein gróðrarstía?

Við hreinsum, söndum, húðum
svo þær verða eins og nýjar

NÚ ER RÉTTI TÍMINN 
TIL AÐ LEITA TILBOÐA

HELLUHREINSUN.IS - S: 7756080
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Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum 

· Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli

Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: ledhúsnúmer 

Einnig hægt að hringa í sími 775 6080

· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
· Hægt að fá í lituðu áli

· Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer
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Það eru margir að skipta út 
gömlum eldhúsinnréttingum 
hjá sér enda mikið úrval og 

glæsilegar lausnir sem ekki voru 
í eldri innréttingum. Eldhús inn
rétting er dýr fjárfesting til fram
tíðar. Ef endurnýja skal eldhúsið 
þarf að huga að mörgum hlutum. 
Það er hins vegar fátt ánægju
legra en nýtt og fallegt eldhús 
þeg ar það er komið upp. Ef skipta 
á út gamalli innréttingu þarf að 
út hugsa margt. Líklegast þarf að 
skipta út gólfefnum í leiðinni, það 
þarf að mála og væntanlega breyta 
um gluggatjöld. Sumir kjósa að 
breyta uppröðuninni á eldhús
inn réttingunni og þá getur þurft 
að færa til leiðslur fyrir vatn og 
rafmagn. Grunnhugsunin verður 
því alltaf að vera hversu langt á 
að ganga í breytingunum og hvað 
munu þær kosta.

Draumaeldhúsið
Innréttingafyrirtæki teikna upp 
innréttingar eftir óskum við skipta
vina. Þess vegna er nauð synlegt að 
vera búinn að hugsa út öll helstu 
atriði og alls ekki gleyma þeim 
smæstu sem geta í lokin orðið svo 
mikil væg. Alls kyns lausnir eru til 
sem auðvelda starfið í eldhúsinu 
en arkitektar geta leiðbeint með 
slíkt. Gott er að vita hvað er í boði 
áð ur en hald ið er af stað. Hægt er 
að skoða inn réttingar á netinu 
og spara sér sporin í leitinni. Auk 
þess er hægt að fá innblástur með 
því að skoða pinterestmyndir eða 
Face bookhópa þar sem fólk deilir 
reynslu sinni. Innréttingaskipti eru 
ekki gerð á einum degi. Þau taka 
bæði tíma og fyrirhöfn.

Hvað væri það í eldhúsinu sem 
þig dreymir um að hafa? Gott er 
að skrifa hjá sér allar slíkar óskir. 
Hvers saknar þú helst þegar þú 
ert að vinna í gamla eldhúsinu? 
Á eldhúsið að vera praktískt eða 
skiptir útlitið öllu máli? Þarftu mik
ið skápapláss eða viltu losna við efri 
skápa? Gakktu einnig úr skugga um 
að þú fáir nægilegt vinnu rými. Það 
er sérstaklega mikil vægt að geta 
unn ið við hliðina á elda vélinni og 
nálægt vaskinum. Með því að gera 
alla þessa hluti upp við sig áður en 
farið er af stað í innréttingaleitina 

gerir maður hana mun auðveldari.
Gott er að fara yfir hlutina sem 

geyma þarf í skápum í eld hús
inu. Það þarf að vera nægjan legt 
pláss fyrir pottana, plast skál
arn ar, matardiskana, glösin, 
boll  ana eða stóru bakkana og 
köku  diskana. Ekki má gleyma 
mat  vörum, kryddunum og síðan 
hrein gerningarvörum eða jafnvel 
ryk sugunni ef heimilið hefur ekki 
geymslu.

Ekki fara eftir tískubylgjum
Annað mikilvægt atriði þegar 
eldhúsinnrétting er valin er 
efni hennar. „Eldhúsið þarf að 
lifa af ýmsar tískubylgjur,“ segir 
Karolina Karlsson, sænskur inn
an hússarkitekt, við netútgáfu 
Expressen. „Flestir eru svolítið 
kvíðn ir þegar velja skal lit á eld
hús innréttingu. Val á hurðum og 
borð plötum mynd ar stílinn að 
stór um hluta. Ég myndi ekki mæla 
með að vera „töff“ í valinu. Maður 
þarf að hugsa til framtíðar. Það 
er möguleiki að setja lit á hluta 
inn réttingar eða á eldhúseyju til 
að brjóta upp útlitið,“ segir hún og 
mælir með aðstoð fagmanna.

Eldhúsinnréttingar eru misdýr
ar og sömuleiðis misvandaðar. 
Verðið fer auðvitað eftir því hversu 
mikið er lagt í þær. „Algeng mis tök 
eru að taka ekki prufur heim og 
bera við heimilið. Ágætt ráð er að 
mála prufu á vegg með þeim lit 
sem þú ert spennt fyrir, vera með 
skáphurð að láni, og sjá hvernig 
þetta kemur út miðað við hvernig 
birtan fellur. Það getur verið 
mismunandi. Ekki spara, frekar 
safna meira,“ segir Karolina við 
blaðið og bendir á að ef mann langi 
í marmaraborðplötur en hafi ekki 
efni á þeim er alveg þess virði að 
bíða aðeins eða þangað til nóg 
hefur verið safnað. Einnig bendir 
hún á að fá tilboð á nokkrum stöð
um og bera saman verð og hvað er 
innifalið í því.

Þegar skipt er um eldhús
Eldhúsið er mikilvægasti staður heimilisins. Margir leggja mikið upp úr fallegu eldhúsi enda eru 
þau oft íverustaður fjölskyldunnar, ekki síst í opnum rýmum sem hafa verið að ryðja sér til rúms.

Svartur litur er 
vinsæll um þessar 
mundir, jafnt á 
veggjum sem á 
innréttingum. 
Seinna kemur í 
ljós hvort liturinn 
standist tímans 
tískubylgjur. 
MYNDIR/GETTY

Lúxushvítt eldhús með rómantískum blæ. Hvítt, nútímalegt eldhús með svörtum steini á borðum. 

Hefðbundinn viður í bland við hvíta skápa og hvítar 
borðplötur. Ljósbláar flísar setja skemmtilegan svip.

Gráar innréttingar hafa verið vinsælar að undanförnu. 
Þessi er mjög falleg og hentar rýminu mjög vel. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Val á hurðum og 
borðplötum mynd-

ar stílinn að stórum 
hluta. Ég myndi ekki 
mæla með að vera „töff“ í 
valinu.

Dalshrauni 11, Hafnarfirði  S: 571 6770  www.rekstrarumsjon.is  umsjon@rekstrarumsjon.is

Látið okkur um rekstur húsfélagsins Við sérhæfum okkur 
í umsjón með rekstri 
húsfélaga og bjóðum 

trausta og faglega 
þjónustu á góðu verði.

Hafðu samband og fáðu tilboð strax í dag!
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85
milljarðar dala er saman-
lögð ríkisaðstoð stjórnvalda 
víða um heim til flugfélaga.

Það er áleitin 
spurning hvort 

þessi gömlu og hefðbundnu 
flugfélög, „legacy-félögin“, 
verði söm aftur.

Steinn Logi  
Björnsson, 
 fyrrverandi for-
stjóri Bláfugls

Það eru ekki mörg 
flugfélög sem reiða 

sig eins mikið á millilanda-
flug og Icelandair þannig að 
höggið fyrir félagið er 
auðvitað gríðarlegt.
Snorri Jakobsson, 
greinandi hjá 
Capacent

Flugvélar standa víðast hvar óhreyfðar þessa dagana. Samdráttur í flugi nemur yfir 90 prósentum miðað við síðasta ár. MYND/GETTY

Meirihluti neytenda hyggst ekki ferðast á næsta ári

Um 70 prósent neytenda segja ólíklegt að þeir 
muni fara í frí erlendis á næsta ári, samkvæmt 
skoðanakönnun sem fjárfestingarbankinn Jeffer-
ies gerði nýverið á meðal 5.500 neytenda í ellefu 
ríkjum. Niðurstöður könnunarinnar benda þannig 
til þess að ferðaþjónusta heimsins muni ekki taka 
við sér árið 2021, eins og margir hafa gert sér vonir 
um.

Flestir þeirra sem segjast líklega ekki ætla að 
fara í frí á næsta ári hafa áhyggjur af því að heims-
faraldur kórónaveirunnar geti varað fram á árið. 
Aðrir segjast hins vegar hafa áhyggjur af því að þeir 
muni ekki hafa efni á ferðalögum.

Niðurstöður könnunar Jefferies ríma að ein-
hverju leyti við nýlega könnun sem alþjóðasamtök 
flugfélaga gerðu á meðal fjármálastjóra aðildar-
félaga sinna og yfirmanna fraktflutninga en þar 
sögðust flestir – um 57 prósent svarenda – telja 
að það gæti tekið flugmarkaðinn allt að eitt ár að 
jafna sig á áhrifum kórónaveirunnar.

Um átján prósent svarenda töldu aftur á móti 
að markaðurinn myndi jafna sig á einu til tveimur 
árum.

Forsvarsmenn flugfélaga hafa sagt að undan-
förnu að flug muni líkast til ekki komast í samt lag 
fyrr en eftir nokkur ár. Ed Bastian, forstjóri Delta Air 
Lines, nefndi til að mynda nýverið að í ljósi efna-
hagsáhrifa kórónaveirunnar og öryggisráðstafana 
sem gripið hefði verið til vegna hennar væri ólík-
legt að fluggeirinn næði bata fyrir árið 2023.

Forsvarsmenn British Airways og SAS hafa talað 
um „nokkur ár“ þar til eftirspurn eftir flugi verði 
hin sama og í fyrra. Stjórnendur Norwegian hafa 
jafnframt sagt líklegt að floti félagsins verði að 
stærstum hluta kyrrsettur næstu tólf mánuði og 
að bata verði ekki náð að fullu fyrr en árið 2022.

Forstjórar tveggja flugfélaga, Ryanair og Wizz 
Air, eru hins vegar öllu bjartsýnni en kollegar 
þeirra. Þannig gera áform József Váradi, forstjóra 
ungverska lággjaldaflugfélagsins, ráð fyrir því að 
flugáætlun félagsins verði komin í 70 prósent af 
hefðbundinni áætlun í júlí og ágúst, að því gefnu að 
slakað verði á ferðatakmörkunum fyrir þann tíma.

Áður hefur Michael O’Leary, forstjóri Ryanair, 
greint frá áformum félagsins um að fljúga um 80 
prósent af flugáætlun sinni í september.

okkar stærstu áskorun á síðari 
tímum,“ nefndi Carsten Spohr, for-
stjóri Lufthansa, í bréfi sem hann 
skrifaði starfsmönnum á föstudag.

„Við erum að berjast fyrir fram-
tíð félagsins og framtíð ríf lega 130 
þúsund starfsmanna Lufthansa,“ 
bætti hann við.

Fleiri forstjórar í f luggeiranum 
hafa talað í svipuðum dúr. Þannig 
lét Guillaume Faury, forstjóri Air-
bus, hafa eftir sér í bréfi til starfs-
manna í síðustu viku að f lugvéla-
framleiðandinn „[blæddi] lausafé 
á áður óþekktum hraða sem gæti 
ógnað sjálfri tilvist félagsins okkar“.

Framleiðandinn þyrfti að grípa 
til umsvifalausra aðgerða til þess 
að „draga úr útf læði lausafjár, 
koma fjárhag okkar í samt lag og 
– að endingu – að ná aftur stjórn á 
okkar eigin örlögum“.

Airbus hefur dregið úr fram-
leiðslu um 35 prósent á meðan 
framleiðsla helsta keppinautarins, 
Boeing, hefur minnkað um fimmtíu 
prósent.

Hefta útflæði lausafjár
Verkefni nær allra f lugfélaga heims 
hafa verið þau sömu og evrópska 
f lugvélaframleiðandans á síðustu 
vikum eða allt frá því að flug í heim-
inum lagðist að stærstum hluta af í 
mars síðastliðnum: að hefta með 
öllum ráðum útflæði lausafjár.

„Þetta snýst allt um lausaféð. 
Flugfélög falla alltaf vegna skorts á 
lausafé,“ nefnir Steinn Logi.

Aðgerðir f lugfélaga í þessa veru 
hafa meðal annars falist í miklum 
fjöldauppsögnum, þeim mestu í 
f luggeiranum á síðari árum, en 
sem dæmi tilkynntu stjórnendur 
stærstu f lugfélaga í Evrópu, svo 
sem Ryanair, Lufthansa, British 
Airways, SAS og Air France-KLM, 
í síðustu viku um áform sín um að 
segja upp samanlagt hátt í 40 þús-
und starfsmönnum. Starfshlutfall 
f lestra annarra starfsmanna f lug-
félaganna hefur verið lækkað.

Yf ir 100 þúsund starfsmenn 
stærstu f lugfélaga Bandaríkjanna 
– American Airlines, United Air-
lines, Delta Air Lines og Southwest 
Airlines – hafa þegar samþykkt að 
lækka í launum, taka sér launalaust 

leyfi eða minnka starfshlutfall sitt.
Sem kunnugt er sagði Icelandair 

Group upp tæplega helmingi starfs-
manna sinna – rúmlega tvö þúsund 
manns – í stærstu hópuppsögn 
sögunnar í liðinni viku. Langflestir 
þeirra sem starfa áfram hjá f lug-
félaginu eru í skertu starfshlutfalli 
en aðrir eru í fullu starfi með skert 
laun.

Haft var eftir Boga Nils Bogasyni 
forstjóra að uppsagnirnar væru því 
miður nauðsynlegar, enda byggi 
félagið sig undir takmarkaða starf-
semi um óákveðinn tíma.

„Markmiðið með þessum aðgerð-
um er jafnframt að tryggja grunn-
starfsemi félagsins og halda nauð-
synlegum sveigjanleika til að geta 
brugðist hratt við þegar eftirspurn 
tekur við sér á ný,“ bætti hann við.

85 milljarðar dala í ríkisaðstoð
Auk áður óþekktra fjöldauppsagna 
leita f lugfélög heims nú logandi 
ljósi að fjármagni, hvort sem er frá 
hluthöfum, fjárfestum eða stjórn-
völdum, til þess að komast í gegnum 
nokkurra mánaða – jafnvel ára – 
tímabil af nær algjöru tekjuleysi.

Stjórnvöld víða um heim hafa 
þegar heitið því að leggja flugfélög-
um til meira en 85 milljarða dala, 
samkvæmt samantekt Bloomberg, 
en misjafnt er á milli ríkja í hvers 
konar formi ríkisaðstoðin er.

Steinn Logi bendir á að banda-
rísk stjórnvöld hafi sett þau skilyrði 
fyrir ríkisaðstoð að f lugfélög gefi 
út til þeirra kauprétti að tilteknum 
eignarhlut í félögunum á fyrirfram 
ákveðnu verði.

„Með þeim hætti virðast stjórn-
völd vera að veðja á að á einhverjum 
tímapunkti muni verðmæti þess-
ara félaga aukast að nýju og þá geti 
ríkið mögulega fengið hluta af ríkis-
styrknum til baka,“ nefnir hann.

Í tilfellum flestra f lugfélaga, þar 
á meðal Icelandair Group, hafa 
stjórnvöld skoðað mögulega veit-
ingu lánalína eða ábyrgð á lánum til 
félaganna gegn ákveðnum skilyrð-
um sem snúa helst að fjárhagslegri 
endurskipulagningu félaganna.

Þó hafa einnig verið viðraðar 
hugmyndir, svo sem á vettvangi 
Evrópusambandsins, í þá veru að 
evrópsk f lugfélög dragi úr losun 
gróðurhúsalofttegunda upp að 
ákveðnu magni til þess að geta 
hlotið ríkisstuðning.

Jafnvel þótt yfirvöld víðast hvar 
hafi verið einhuga um mikilvægi 

slíkrar ríkisaðstoðar er hún síður 
en svo óumdeild. Michael O’Leary, 
hinn skrautlegi forstjóri Ryanair, 
hefur til að mynda sagt að með 
„vanhugsuðum“ aðgerðum sínum 
komi stjórnvöld í veg fyrir nauðsyn-
lega hreinsun á flugmarkaðinum og 
skekki þannig verulega samkeppn-
isstöðu flugfélaga.

„Þau flugfélög sem stóðu höllum 
fæti fyrir krísuna – Lufthansa, Air 
France-KLM og Alitalia – sem hefðu 
undir venjulegum kringumstæðum 
þurft að endurskipuleggja rekstur 
sinn og skera verulega niður munu 
nú hagnast ríkulega á þessari ríkis-
aðstoð.

Þau munu geta gert vel reknum 
flugfélögum eins og okkur, British 
Airways og easyJet, mjög erfitt 
fyrir,“ nefnir O’Leary sem hefur 
kvartað yfir ríkisaðstoðinni til 
framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins.

Ríkislán dugi ekki til
Þó svo að ríkislánum sé ætlað að 
hjálpa f lugfélögum að komast í 
gegnum þann skafl sem blasir við 
þeim telja sumir að þau muni ekki 
duga til þess að endurræsa, ef svo 
má að orði komast, félögin þegar 
faraldurinn hefur gengið yfir.

Hætt sé við því að skuldum vafin 
flugfélög muni hvorki hafa bolmagn 
né getu til þess að nýta þau tækifæri 
sem bjóðast á brotakenndum flug-
markaði þegar það rofar til.

Jacob Wallenberg, sem situr í 
stjórn SAS fyrir hönd Wallenberg-
fjölskyldunnar eins stærsta hlut-
hafa skandinavíska f lugfélagsins, 
sagði til að mynda í samtali við 
sænska blaðið Dagens Nyheter í 
síðustu viku að félagið þyrfti nauð-
synlega á „stórri fjárinnspýtingu“ 
að halda í formi aukins hlutafjár.

Ekki væri nóg að hluthafar legðu 
f lugfélaginu til meira fjármagn, 
enda „getum við ekki endurræst 
heilt f lugfélag. Það getur bara ríkið 
gert“.

Bogi Nils tók fram í viðtali í Víg-
línunni á Stöð 2 á sunnudag að 
f lugfélög sem kæmu út úr krepp-
unni í „hálfgerðu skuldafeni“ yrðu 
ekki í góðri stöðu. Mat stjórnenda 
f lugfélaga væri almennt séð það 
að félögin þyrftu ekki á auknum 
skuldum að halda.

Ferðalöngunin áfram sterk
Steinn Logi telur að ýmsar grund-
vallarbreytingar séu að verða á 
f lugstarfsemi um þessar mundir. 
Ein sú helsta „kemur í framhaldinu 
af þeim breytingum sem hafa orðið 
í samskiptum fólks í viðskipta-
heiminum í þessum faraldri,“ nefnir 
hann og vísar meðal annars til mik-
illar fjölgunar fjarfunda.

„Tiltölulega stór hluti af tekjum 
þessara „legacy-flugfélaga“ kemur 
til vegna viðskiptaferða þar sem far-
gjaldið er jafnan hærra en í öðrum 
ferðum. Þessi félög hafa hingað til 
getað lifað við hlið lággjaldaf lug-
félaganna – viðskiptamódel þeirra 
hefur virkað merkilega vel – en nú 
er hins vegar hætt við að þessar 
breytingar í samskiptum fólks geri 
það að verkum að þau verði áfram 

verulega löskuð,“ nefnir hann.
Sjálfur segist Steinn Logi bjart-

sýnn á að löngun fólks til að ferðast 
verði sterk að faraldrinum loknum. 
Flug sé ekki lengur „lúxus“ í huga 
almennings. Aftur á móti sé spurn-
ingin sú hvenær flug komist aftur í 
gang með eðlilegum hætti.

Mesta höggið í Evrópu
Samkvæmt spá alþjóðasamtaka 
f lugfélaga munu áhrif kórónafar-
aldursins koma harðast niður á 
tekjum evrópskra f lugfélaga en 
samtökin gera ráð fyrir að tekjur 
þeirra á selda sætiskílómetra muni 
dragast saman um allt að 55 pró-
sent í ár. Til samanburðar er gert 
ráð fyrir að tekjusamdráttur f lug-
félaga í Norður-Ameríku verði um 
36 prósent.

Munurinn skýrist meðal annars 
af því að bandarísk f lugfélög reiða 
sig hlutfallslega meira en evrópsk 
félög á innanlandsf lug en talið er 
víst að slíkar f lugferðir – innan 
landa – muni hefjast nokkrum 
mánuðum áður en alþjóðaflug fer 
aftur í gang.

„Það eru ekki mörg flugfélög sem 
reiða sig eins mikið á millilandaflug 
og Icelandair þannig að höggið fyrir 
félagið er auðvitað gríðarlegt,“ segir 
Snorri Jakobsson, greinandi hjá 
Capacent, um stöðu íslenska f lug-
félagsins í samanburði við helstu 
keppinauta sína beggja vegna Atl-
antshafsins.

Snorri segir tap Icelandair í mars 
– en alls tapaði f lugfélagið um 31 
milljarði króna á fyrstu þremur 
mánuðum ársins – „meira en mig 
hafði órað fyrir.

Ég hélt að eigið fé félagsins myndi 
duga í um eitt ár en nú – þegar við-
skiptavild þess hefur verið færð 
niður að stærstum hluta – er útlit 
fyrir að það muni ekki duga nema 
í um hálft ár.

Það er ljóst að skjót viðbrögð for-
stjórans voru hárrétt og að stjórn-
endur félagsins þurfa að hafa hraðar 
hendur,“ nefnir hann.

Steinn Logi segir aðspurður að 
ef fram fari sem horfi og grund-
vallarbreytingar verði á rekstri 
fyrrnefndra „legacy-f lugfélaga“ 
verði „ekki nokkur einasta leið að 
réttlæta lengur háan launakostnað 
félaganna“.

Það sama eigi við um Icelandair, 
jafnvel þótt f lugfélagið sé ekki 
dæmigert „legacy-félag“. Skoða 
þurfi launamálin upp á nýtt.
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 Þegar mest var 
voru vaxtaberandi 

skuldir 3,4 milljarðar króna 
því við vorum að ljúka fram-
kvæmdum. Við höfum því 
greitt niður skuldir um 1,5 
milljarða króna.

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Viðsnúning ur varð 
á rekstri Póstsins á 
fyrsta ársfjórðungi. 
R í k i s f y r i r t æ k i ð 
hag naðist um 47 
milljónir á f jórð-

ungnum samanborið við 70 millj-
óna tap á sama tíma fyrir ári. Birgir 
Jónsson, forstjóri félagsins, segir 
að fram að því hafi það ekki verið 
rekið með hagnaði um nokkurra 
ára skeið.

Hann telur að hagnaður gæti 
orðið af rekstri Póstsins í ár. Sam-
kvæmt planinu sem unnið er eftir 
hafi verið gert ráð fyrir því að fyrir-
tækið yrði rekið með tólf milljóna 
króna tapi á árinu eftir skatta. 
Miðað við hversu vel gangi sé líklegt 
að fyrirtækið verði rekið með hagn-
aði. „Það væri saga til næsta bæjar,“ 
segir hann í samtali við Markaðinn.

Birgir vekur athygli á að á fyrsta 
ársfjórðungi hafi reksturinn ekki 
notið góðs af erlendum póstsend-
ingum. „Það var mikill samdráttur 
í erlendum sendingum og tekjum 
tengdum þeim á fyrsta ársfjórðungi. 
Viðsnúninginn má því ekki rekja til 
sendingargjalds á erlendum send-
ingum heldur er um að ræða gamal-
dags kostnaðaraðhald,“ segir Birgir.

Tekjur Póstsins drógust saman 
um þrjú prósent á milli ára og námu 
þær um 1,8 milljörðum króna á 
fyrsta ársfjórðungi. Stöðugildum 
fækkaði um 15 prósent á milli ára 
í 597. Vaxtaberandi skuldir lækk-
uðu um 900 milljónir á milli ára og 
námu 1,9 milljörðum króna.

Birgir tók við keflinu fyrir ári og 
segir að fyrirtækið hafi þá verið 
tæknilega gjaldþrota. „Það átti ekki 
fyrir launum,“ segir hann. Á þeim 
tíma hafi ríkið lagt Póstinum til 
aukið fé og niðurskurðarhnífurinn 
var mundaður.

„Á tólf mánaða tímabili fækkaði 
starfsfólki um 150 og við gátum 
því nýtt fjármunina frá ríkinu til 
að greiða niður skuldir. Þegar mest 
var voru vaxtaberandi skuldir 3,4 
milljarðar króna því við vorum að 
ljúka framkvæmdum. Við höfum 
því greitt niður skuldir um 1,5 millj-
arða króna,“ segir Birgir.

Að hans sögn verður áfram unnið 

að hagræðingu í rekstri Póstsins 
og starfsfólki mun fækka frekar. 
„Reksturinn gengur betur en er 
langt frá því kominn á þann stað að 
við getum sagt: Þetta er orðið gott.“

Hann á von á því að vaxtaberandi 
skuldir verði 1,2 til 1,5 milljarðar 
við lok árs. Stefnt sé að því að selja 
tvær fasteignir sem ekki séu lengur 
í notkun og skuldir verði greiddar 
niður í kjölfarið.

Innlendar sendingar jukust um 
30 prósent á milli ára á fyrsta árs-
fjórðungi sem rekja má til aukinnar 
netverslunar sem viðbragð neyt-
enda og fyrirtækja við kórónaveir-
unni. Birgir segir að það hafi verið 
80 prósenta aukning í apríl, sem 
er fyrsti mánuður annars ársfjórð-
ungs. Hann segir að sendingum 
hafi þó fækkað frá hápunktinum 
að undanförnu eftir því sem fleiri 
leyfa sér að fara að heiman og versla.

„Hver einasti dagur núna er eins 
og jólin. Það er gríðarlegt magn af 
sendingum,“ segir hann. „Íslend-
ingar hafa verið frekar aftarlega 

á merinni í netverslun. Ástandið 
sem skapaðist vegna COVID-19 
hefur orðið til þess að f leiri hafa 
uppgötvað netverslun og ég tel að 
þegar fólk byrjar þá muni það ekki 
hætta,“ segir Birgir.

Að sögn Birgis er Pósturinn að 
bæta þjónustuna. Tvöfalda á fjölda 
afgreiðslustaða, það er pósthús og 
póstbox, á árinu í 120. Til dæmis 
verður hægt að sækja pakka til 
Skeljungs og f leiri samstarfsaðila. 
„Við erum að draga saman kostnað 
og stórauka þjónustuna.“

Þá hefur Pósturinn hafist handa 
við að dreifa matvælum og bætt 

þjónustu við netverslanir með því 
að dreifa vörum líka á laugardegi. 
„Við erum í raun að bæta við sölu-
degi fyrir netverslanir því það getur 
verið letjandi fyrir viðskiptavini 
að þurfa að bíða eftir vörum,“ segir 
Birgir. „Nýlega hófum við sömu-
leiðis að bjóða upp á af hendingu 
samdægurs í samstarfi við verslanir 
sem vilja bjóða upp á það.“

Hann segir að það sé gaman að 
sjá hvað gamalt flugmóðurskip eins 
og Pósturinn getur hreyft sig hratt. 
Næstu skref, eftir að hafa tekið til 
í rekstrinum og bætt þjónustuna, 
verði að taka á innri þáttum eins og 
sjálfvirknivæðingu og bæta ferla. 
„Starfsmenn þurfa enn að sinna 
mikilli vinnu, eins og innslætti, 
þegar pakkar koma að utan. Stóra 
verkefnið verður að bæta úr því á 
næstu tólf mánuðum,“ segir hann 
og nefnir að fyrirtækið hafi verið 
í alþjóðlegu samhengi aftarlega í 
þjónustu- og tæknimálum og geti 
því innleitt erlendar lausnir. „Við 
þurfum ekki að finna upp hjólið.“

Hagnaður hjá Póstinum eftir 
taprekstur undanfarinna ára
Pósturinn hagnaðist um 47 milljónir á fyrsta ársfjórðungi. Stöðugildum fækkaði um 15 prósent á milli 
ára. Áfram stefnt að fækkun starfsmanna. Greiddu niður 1,5 milljarða króna af vaxtaberandi skuldum. 
Forstjórinn segir gaman að sjá hvað gamalt flugmóðurskip eins og Pósturinn geti hreyft sig hratt.

Birgir segir að fram undan sé að sinna innri málum Póstsins, eins og sjálfvirknivæðingu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

VIÐ ERUM TIL STAÐAR FYRIR ÞIG
Nú þegar samkomubanni hefur verið aflétt að hluta eru margir að snúa aftur 
til starfa, hafðu samband við okkur til að tryggja að ykkur skorti ekki 
skrifstofuvörur þegar starfsemin fer á fullt skrið. Hjá fyrirtækjaþjónustu A4 
starfa reynslumiklir söluráðgjafar sem veita faglega og persónulega ráðgjöf er 
varðar innkaup á rekstrar- og skrifstofuvörum. Þú getur pantað á A4.is eða 
haft samband við söluráðgjafa í síma 580 0000 / panta@a4.is.

2019 - 2022

2018
   2019

Greinendur hagfræðideildar 
Landsbankans telja að virðis-
rýrnun útlána Arion banka 

geti numið allt að fjórum milljörðum 
króna á fyrstu þremur mánuðum 
ársins. Þeir segja þó að mikil óvissa 
sé um umfang virðisrýrnunarinnar, 
enda sé það háð mati bankans, og 
því komi það lítið á óvart ef fjárhæð 
hennar verði lægri eða hærri.

Í nýlegri af komuspá hagfræði-
deildarinnar, sem Markaðurinn 
hefur undir höndum, er því spáð 
að afkoma Arion banka af áfram-
haldandi starfsemi fyrir skatta hafi 
verið á bilinu þrír til fjórir milljarðar 
króna á fyrsta ársfjórðungi án virðis-
rýrnunar. Sérfræðingar deildarinnar 
taka þó fram að rétt eins og um 
mögulega virðisrýrnun útlána bank-
ans ríki töluverð óvissa um afkomu 
grunnrekstrar hans.

Þeir telja að afkoman verði undir 
þrýstingi vegna lækkandi vaxta 
og þá sé óvissa um þóknanatekjur. 
Áhrifa kostnaðaraðgerða sem Arion 
banki greip til í lok síðasta árs hafi 
þó gætt að fullu á tímabilinu, auk 
þess sem lækkun á bankaskatt-
inum skili sér í mögulega 400 til 500 
milljóna króna kostnaðarlækkun frá 
fyrra ári.

Fjórðungsuppgjör bankanna 
munu almennt litast af virðis-
breytingum útlána, að mati hag-
fræðideildarinnar, en í stað beinna 
vanskila munu virðisbreytingarnar 
helgast af væntu tapi í framtíðinni 
og hækkun á framlagi í virðisrýrn-
unarsjóð.

Rakið er í umfjöllun hagfræði-
deildarinnar að svo virðist sem 
norrænir bankar hafi stigið varlega 
til jarðar í sínum uppgjörum fyrir 
fyrsta fjórðung, enda hafi virðis-
rýrnun útlána þeirra verið minni en 
margir fjárfestar hafi gert ráð fyrir.

Tekið er fram að lánabók Arion 
banka sýni að bankinn hafi þegar 
við síðustu áramót fært 19 prósent 
af fyrirtækjaútlánum í þrep 2, sam-
kvæmt IFRS 9 uppgjörsstaðlinum, 
samanborið við tíu prósent hjá 
Landsbankanum og fjögur prósent 
hjá Íslandsbanka.

Þá eigi frestun á lánagreiðslum 
ekki sjálfkrafa að leiða til færslu á 
milli þrepa eða hækkunar á væntu 
tapi. Matið sé í höndum bankanna 
sjálfra og því sé  það erfiðleikum 
bundið að áætla umfang virðis-
rýrnunarinnar. – kij

Spá um fjögurra 
milljarða króna 
virðisrýrnun

Benedikt Gísla-
son, bankastjóri 
Arion banka
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Við sýnum ábyrgð
og stöndum með
almannavörnum

Við aðlögum afgreiðslutíma verslana hratt og í samræmi við fyrirmæli yfirvalda.  
Við uppfærum upplýsingar um afgreiðslutímaá byko.is og á samfélagsmiðlum. 

Við höfum skipt verslunum okkar á höfuðborgarsvæðinu í nokkur afmörkuð svæði fyrir viðskiptavini 
okkar. Hvert svæði hefur sérinngang og ekki er hægt að fara á milli þeirra nema í gegnum inngang 
hvers svæðis fyrir sig. Að tilmælum yfirvalda gætum við þess að einungis 20 einstaklingar eru inni  

á hverju svæði á hverjum tíma. 

Við höfum stóraukið þrif í öllum verslunum okkar og hafa viðskiptavinir aðgang að handspritti  
víða. Allar kerrur og aðrir snertifletir eru sótthreinsaðir reglulega af starfsfólki.

#þettaverðuralltílagi

Verslaðu í vefverslun BYKO

Pantaðu fyrir kl. 14:00 alla daga vikunnar 
og þú færð vöruna samdægurs  
á höfuðborgarsvæðinu. Frí heimsending  
er á pöntunum yfir 20.000 kr

Það er líka enn hægt að 

Hægt er að sækja pantanir í BYKO 
Breidd við vörumóttöku við suður- 
gafl verslunar allt fram til 18:30  
alla virka daga.

SENT
HEIM

ALLA 
DAGA í BYKO Breidd

Til hagræðingar styttir BYKO afgreiðslutímann, sjá nánar á byko.is

#þettaverðuralltílagi
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Svæði 3
Timbur
Lagnir

Svæði 2
Árstíðardeild
Heimilisvara
Hreinlætistæki
Ljósa- og  
rafmagnsdeild

Svæði 1
Þjónustuborð
Málning
Fatnaður
Verkfæri 
Festingar

Inn- og 
útgangur 
svæði 3

Inn- og 
útgangur 
svæði 2

Inn- og 
útgangur 
svæði 3

LOKAÐ
Aðeins fyrir 
starfsfólk

Svæði 1
Verkfæri
Festingar
Fatnaður
Bílavörur

Svæði 2
Þjónustuborð
Múrdeild
Hólf og gólf

LOKAÐ
Aðeins fyrir 
starfsfólk

Inn- og 
útgangur 
svæði 1

Inn- og 
útgangur 
svæði 2

Inn- og 
útgangur 
svæði 4

Svæði 3
Málningar- 
deild

Svæði 4
Heimilisdeild
Árstíðardeild
Garðadeild 
Ljósadeild 
Rafmagnsdeild

Inn- og 
útgangur 
svæði 3



Samkvæmt vor-
talningu SI á 

íbúðum í byggingu á höfuð-
borgarsvæðinu mældist 42% 
samdráttur á fyrstu bygg-
ingastigum.

Á vordögum er hefðbundið að 
störfum fjölgi í bygginga- 
og mannvirkjagerð og það 

dragi úr atvinnuleysi í greininni 
enda sumarið tími framkvæmda. 
Undanfarin ár hefur fjöldi atvinnu-
lausra í greininni verið á þessum 
tíma um 200-300 manns og lækk-
andi. Nú er þróunin önnur. Atvinnu-
leysi í greininni er að aukast hratt. Í 
mars mældist atvinnuleysið í grein-
inni 1.220 sem er margfaldur fjöldi 
þess sem sést hefur á þessum árstíma 
síðustu ár.

Bygginga- og mannvirkjagerð er 
stór grein í íslensku efnahagslífi. 
Hlutdeild greinarinnar í landsfram-
leiðslu í fyrra var rúmlega 7% og á 

vinnumarkaði var vægi greinarinnar 
í fyrra sömuleiðis 7%. Í janúar voru 
launþegar í greininni um 12.400 og 
hafði þeim þá fækkað um 1.000 frá 
janúar árinu áður, en niðursveifla 
var þá hafin í greininni líkt og í hag-
kerf inu öllu fyrir tíma COVID-19. 
Við þetta bætist að í greininni voru 
1.638 komnir í minnkað starfs hlut -
fall núna í apríl. Samanlagt er því 
nær einn af hverjum fimm starfs-
mönnum í greininni atvinnu laus 
eða á hlutabótum.

Mikill samdráttur í fjárfestingu
Verkefnastaðan í greininni hefur 
minnkað hratt undanfarið. Dreg ið 
hefur úr fjárfestingum atvinnu veg-
anna samhliða þeim mikla sam-
drætti sem kominn er í hagkerfið. 
Veik staða fyrirtækja samhliða 
hruni í eftirspurn hefur haft mikil 
áhrif á fjárfestingar þeirra en bygg-
inga- og mannvirkjagerð hefur 
meðal annars verið í mikilli upp-
byggingu fyrir ferða þjónustuna á 
síðustu árum. Einnig hefur dregið 
umtalsvert úr byggingu íbúðar-

húsnæðis og þá sérstaklega á fyrstu 
byggingar stig um. Má í því sambandi 
nefna að samkvæmt vortalningu 
Sam taka iðn aðarins á íbúðum í 
bygg ingu á höfuð borgarsvæðinu 
mæld ist 42% samdráttur á fyrstu 
bygg ing ar stig um.

Heildarumfang fjárfestinga í hag-
kerf inu á síðasta ári í bygg ing um og 
mann virkjum var um 536 milljarðar 
króna. Af því voru fjár festingar 
atvinnu  veganna um 267 milljarðar, 
fjár festingar í íbúðarhúsnæði 167 
millj arðar og hins opinbera 102 
milljarðar. Þetta eru háar tölur og 
vægi þeirra í verðmætasköpun 
hag kerf isins mik ið eða um 18% 
á síðastliðnu ári. Það er meðal 
annars vegna þessa mikla væg is 
sem samdráttur á þessu sviði hefur 
víð tæk áhrif á hagkerfið langt út 
fyr ir raðir fyrirtækja í bygginga- og 
mannvirkjagerð.

Hið opinbera skapi mótvægi
Í þessu sambandi er jákvætt að ríki, 
sveitarfélög og opinber fyrirtæki 
hafa undanfarið boðað auknar inn -

viða  framkvæmdir af ýmsum toga 
til að skapa hagkerfinu við spyrnu 
á þessum tímum vaxandi atvinnu -
leysis og samdráttar í efna     hags  lífinu. 
Auk þess hafa þau boðað aðgerðir 
sem gætu örvað fjár  fest ingu einka-
aðila. Í heild er áætlað að umfangið 
gæti verið um 50 milljarðar og eiga 
auknar inn  viða fram kvæmdir opin-
berra aðila að mestu að falla til á 
þessu ári. Um er að ræða verkefni 
sem skapa mótvægi við niðursveifl-
una í bygginga- og mann virkja gerð 
og stemmir þannig stigu við þeirri 
alvarlegu þróun aukins atvinnu -
leysis og samdráttar sem haf inn er í 
hagkerfinu öllu. Þró un sam drátt ar-

ins er hröð og því mikil vægt að lof-
orðum fylgi skjótar efndir í aðgerð-
um stjórnvalda sem geta sporn  að 
gegn þeirri óheillaþróun. Í ljósi lík-
legs umfangs samdráttarins er þörf á 
frekari aðgerðum á þessu sviði.

Sköpum störf og verðmæti
Á sviði innviða er mikil uppsöfnuð 
viðhalds- og nýfjárfestingaþörf. 
Við haldsþörfin var metin um 372 
milljarðar á þessu sviði í skýrslu sem 
SI og Félag ráðgjafarverkfræðinga 
vann árið 2017. Nú er tækifærið til 
að vinna á þessari þörf. Með því 
eru bæði sköpuð störf og verðmæti 
til mótvægis við niðursveif luna 
í hagkerfinu og í leiðinni byggðir 
upp innviðir sem eru nauðsynlegir 
f y r ir k röf tuga viðspy r nu og 
verðmætasköpun hagkerfisins litið 
til lengri tíma. Með því að mæta 
COVID-skellinum með fjár fest-
ingum í innviðum er fjárfest í hag-
vexti framtíðarinnar á sama tíma 
og sköpuð er nauðsynleg viðspyrna 
á fordæmalausum tímum í íslensku 
hagkerfi. 

Mætum COVID-skellinum með innviðauppbyggingu 
Ingólfur Bender
aðalhagfræð-
ingur Samtaka 
iðnaðarins 

Gunnar Páll Tryggva-
son, framkvæmda-
stjóri Alfa Framtaks, 
rekur sjö milljarða 
framtakssjóð sem 
fjárfestir í íslenskum 

fyrirtækjum. Það á eftir að fjárfesta 
tæplega helming af fjárhæðinni. 
„Helsta verkefnið fram undan er að 
finna álitleg tækifæri fyrir sjóðinn í 
þessu efnahagsástandi,“ segir hann.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Ég sá alltaf eftir því að hafa ekki 

æft körfubolta, en er að fá útrás 
fyrir það núna rúmlega fertugur. 
Ég stunda körfu yfir veturinn. Ég 
hef aðallega stundað golf á sumrin 
en hef verið að færast meira yfir 
í fjallahjólreiðar, aðallega svo ég 
sjái eiginkonu mína eitthvað yfir 
sumartímann. Síðan er engin helgi 
eða frí fullkomið án þess að ég nái 
að lesa eða hlusta á bækur. Loks má 
nefna að ég er í karlakórnum Esju 
sem er frábær félagsskapur.

Nærðu að halda jafnvægi milli 
vinnu og fjölskyldulífs?

Það sagði einhver að kosturinn 
við að vera í eigin rekstri væri að 
maður getur ráðið hvaða 12 tíma 
á dag maður vinnur. Annars elska 
ég viðfangsefni mín í vinnunni 
og hef ekki séð þörf fyrir að telja 
vinnutímana mína síðastliðin 10 
ár. Vinnan f læðir því almennt vel 
saman við annað í mínu lífi. Ég elska 
að verja tíma með fjölskyldunni og 
hef fengið titilinn minningasmiður, 
enda skipulagt nokkrar eftirminni-
legar ferðir okkar undanfarin ár. 
Eiginkona mín á þó mestan heiður 
af því jafnvægi sem við höfum í 
okkar fjölskyldulífi.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Það eru svo margar bækur sem 
hafa haft áhrif á mig. En bókin 
sem hafði einna mest áhrif á mig er 
Your Money or Your Life sem ég las 
fyrir ellefu árum síðan. Ég missti 
vinnuna í fjármálahruninu og hafði 

Minningasmiður leitar fjárfestinga

Nám: 
B.Sc. í viðskiptafræði frá HÍ og MBA 
frá Wharton í Philadelphia.

Störf: 
Einn stofnenda Alfa Framtaks og 
forvera þess, Icora Partners. Starf-
aði áður hjá Kaupþing Singer & 
Friedlander í London

Fjölskylduhagir: 
Kvæntur þriggja barna faðir.

Svipmynd
Gunnar Páll Tryggvason

Ég hef aðallega 
stundað golf á 

sumrin en hef verið að 
færast meira yfir í fjallahjól-
reiðar, aðallega svo ég sjái 
eiginkonu mína eitthvað 
yfir sumartímann.

ekki lagt vel fyrir. Bókin hjálpaði 
mér að móta okkur fjölskyldunni 
sýn í persónulegum fjármálum. 
Annars hef ég brennandi áhuga á 
því hvernig einstaklingar, fyrirtæki 
og lönd ná árangri og les því mikið 
tengt því.

Hver hafa verið mest krefjandi 
verkefnin á undanförnum miss-
erum?

Að vera til staðar fyrir þau fyrir-
tæki sem við eigum í eignasafni 
okkar á þessum erfiðu tímum. Þau 
fyrirtæki eru Nox Health, Borgar-
plast, Málmsteypa Þorgríms Jóns-
sonar og Greiðslumiðlun Íslands. 
Annars teljum við eignasafn okkar 
vera traust og fyrirtækin búa að frá-

bærum stjórnendum og starfsfólki.
Hver eru helstu verkefnin fram 

undan?
Við eigum óf járfest tæplega 

helming af 7 milljarða framtaks-
sjóði okkar sem fjárfestir í íslensk-
um fyrirtækjum. Helsta verkefnið 
fram undan er að finna álitleg tæki-
færi fyrir sjóðinn í þessu efnahags-
ástandi.

Hvar sérðu þig eftir 10 ár?
Ég hef notið þess að vinna í fyrir-

tækjaráðgjöf og framtaksfjárfest-
ingum í 20 ár og býst við að verða 
enn að eftir 10 ár. Að starfa við 
kaup og sölu á fyrirtækjum er mjög 
gefandi því maður er oft að vinna 
með fólki á stórum stundum í lífi 

þess. Sem dæmi voru Borgarplast og 
Málmsteypa Þorgríms búin að vera 
fjölskyldufyrirtæki í áratugi og sala 
þeirra til okkar var stórt skref í lífi 
allra þeirra einstaklinga.

Ef þú þyrftir að velja annan starfs-
frama, hvað yrði fyrir valinu?

Ætli það væri ekki kennari. Sam-
spil þess að vera sífellt að læra og 
miðla því sem maður hefur lært er 
mjög gefandi. Faðir minn Tryggvi 
Pálsson, sem hefur verið mér mikil 
fyrirmynd, kenndi lengi til hliðar 
við aðalstörf sín sem bankamaður. 
Hann bjó meira að segja til nokkur 
orð sem enn eru notuð í dag, til 
dæmis sölutrygging og þjóðhags-
varúð. Mér finnst það dáldið töff.

Gunnar Páll segir að hann hafi fengið titillinn minningasmiður því hann skipuleggi eftirminnilegar ferðir með fjölskyldunni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 
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Ólíkt Íslandi eru eldis-
leyfi boðin upp í Noregi, 
enda takmörkuð auðlind. 
Tekjur af sölu leyfa renna í 
sérstakan Sjávareldissjóð. 
80 prósent hans renna til 
fiskeldissveitarfélaga og 20 
prósent til ríkisins.

Bókin „Undir yfirborð-
inu – Norska laxeldis-
ævintýrið- Lærdómur 
fyrir Íslendinga?“ eftir 
norsku blaðakonuna 
Kjersti Sandvik, er 

komin út í þýðingu Magnúsar Þórs 
Hafsteinssonar.

Sandvik er blaðamaður hjá sjáv-
arútvegsblaðinu Fiskeribladet (áður 
Fiskaren) og hefur fjallað um fisk-
eldismál í aldarfjórðung. Hún var 
samstarfsmaður Magnúsar Þórs 
blaðamanns á Fiskaren 1996-2000.

Bókin var gefin út í Noregi árið 
2016 en var endurskoðuð og upp-
færð af höfundi fyrir íslensku útgáf-
una. Mikilvægur hluti bókar innar 
er vandaður þáttur Magnúsar Þórs 
í eftirmála og aftanmálsgreinar til 
skýringar fyrir íslenska lesendur. 
Magnús er menntaður í fiskeldis- og 
fiskifræði frá norskum háskólum.

Pólitík, ofsagróði og brask
Bókin er sögulýsing á „laxeldisæv-
intýrinu“ í Noregi, þróun, nýsköpun 
og áhættusömum fjárfestingum. 
Laxeldi hefur verið stundað í sjókví-
um við Noreg í áratugi. Það er einn 
máttarstólpa norsks atvinnulífs. 
Frá 1987 til 2018 ríflega tvöfaldaðist 
starfsmannafjöldinn. Laxafram-
leiðsla jókst 28 falt. Nú er hún nær 
1,3 milljónir tonna á ári.

Höfundur er margorður um 
ofsa gróða sumra eldisfyrirtækja. 
Lesandi fær það jafnvel á tilfinning-
una að sá hagnaður hafi verið 
óheppi legur. Þessi áhersla er ljóð-
ur á bókinni. Væri þetta sama 
„ævintýr ið“ ef ekki hefði gengið 
vel og skilað miklu? Sjálf tekur 
Sandvik ágætt dæmi af sveitarfélagi 
í Norður-Noregi sem stóð í mikilli 
varnar baráttu fyrir daga laxeldisins 
en bjargaðist fyrir tilstilli þess.

Stefnuleysi stjórnvalda
Sandvik segir að þátttaka norskra 
stjórnvalda í eldinu hafi í upphafi 
einkennst af stefnuleysi. Fyrst hafi 
þau deilt út ókeypis eldisleyfum en 
það hafi tekið miklum breytingum. 
Rými fyrir eldi er takmörkuð auð-
lind og nauðsynlegt að setja þak 
á fjölda leyfa. Fyrir tekjur af sölu 

þeirra hafa norsk stjórnvöld sett á 
stofn Sjávareldissjóð. Þangað renna 
fjár  munir sem fiskeldisfyrirtækin 
greiða fyrir stækkun innan núver-
andi leyfakerfis auk sölu nýrra leyfa 
sem lúta uppboðskerfi. Ákveð ið var 
að 80 prósent rynnu til fiskeldis-
sveitar félaga og 20 prósent til 
ríkisins.

Sandvik segir laxeldið hafa mikil 
ítök í norskum stjórnmálaheimi 
og verður tíðrætt um ýmsa spill-
ingu og brask með eldisleyf i. 
Hagsmuna  gæsla af ýmsu tagi nær 

upp í efstu lög norskrar stjórnsýslu 
og stjórnmála. Braskið er efalítið 
raun veru legt en spillingarmyndin 
sem höfundur dregur upp er ekki 
sann færandi.

Höfundi tekst betur upp þegar 
hún lýsir því hvernig atvinnugrein-
in brást við gagnrýni og lék 
fórnarlamb í stað eðlilegrar sjálfs-
skoð unar.

Umhverfisvandinn
Sandvik segir að eldi í opnum net-
kvíum sé fullreynt í Noregi. Það 
eru netpokar í sjó sem hanga í eins 
konar ramma. Þær kvíar gangi 
ekki til framtíðar vegna þess mikla 
umhverfisvanda sem þær skapi. 
Villtir laxastofnar Noregs urðu 
fyrir skakkaföllum þegar eldislax 
slapp úr kvíum og blandaðist 
villtum laxi. Þessi slys, mikið af 
laxalús og laxaúrgangi, auk erfiðra 
sjúkdóma í eldisfiski, kalli á nýjar 
lausnir, svo sem lokaðar kvíar í sjó. 
Eitt fyrirtæki í Eyjafirði á vegum 
norskra aðila er að vinna með slíka 
lausn. Að því ég best veit hefur 
erfða blöndun ekki fundist hér á 
landi.

En þrátt fyrir eldmóðinn skynja 
lesendur vönduð vinnubrögð þar 
sem reynt er að gæta óhlutdrægni.

Leiðsögn fyrir Ísland
Frekara eldi verður ekki leyft við 
strendur Noregs því náttúran er 
talin við þolmörk. Það er ein ástæða 
þess að norsk eldisfyrirtæki hasla 
sér nú völl í íslenskum fjörðum. 
Sömu eldisaðferðum er að mestu 
beitt með fisk af norsku kyni. Þau 
líffræði legu og vistfræðilegu vanda-
mál sem upp hafa komið í Noregi 
gætu orðið til ama hér.

Þetta norska eignarhald hefur 
stund um verið ranglega gagnrýnt. 
Fremur ætti að fagna því að hingað 
berist mikilvæg þekking og áhættu-
fjármagn. Jafnframt er þó mikil-
vægt að skilja hvað hefur vel eða illa 
tekist á þeirra heimavelli. Þannig 
forðumst við endurtekningu þess 
sem úrskeiðis fór í Noregi og víðar. 
Þessi bók er því þarft innlegg í 
íslenska stefnumótun og sýn. 
david@frettabladid.is

Um norsk ævintýri
Bók Kjersti Sandvik um „laxeldisævintýrið“ í Noregi, þróun, nýsköpun  
og áhættusamar fjárfestingar, er þarft innlegg í íslenska umræðu.

Laxeldi við fiskibæinn Reine í eyjaklasanum Lófót í norðvesturhluta Noregs.Þar um slóðir hefur laxeldi verið 
stundað í sjókvíum um áratugabil, og er laxeldið einn af máttarstólpum norsks atvinnulífs. MYND/GETTY IMAGES
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FRÍTT  
KAKÓ  
OG  
KAFFI  
Í EINUM GRÆNUM

Renndu við í næstu verslun okkar  
og gríptu með þér rjúkandi bolla  

af kakó eða kaffi í okkar boði.

Hlökkum til að sjá þig.



Skotsilfur Helmingssamdráttur í sölu nýrra bíla

Nýir Subaru-bílar standa óhreyfðir á bílasölu í borginni Richmond í Kaliforníuríki. Sala á nýjum bílum dróst saman um meira en helming í Banda-
ríkjunum í síðasta mánuði vegna kórónaveirufaraldursins og hefur ekki verið eins lítil í einum mánuði í nokkur ár, að sögn greinenda. Þarlendir 
bílasalar segjast þó vera bjartsýnir á að salan taki aftur við sér á næstu mánuðum eftir því sem létt verður á samgöngutakmörkunum. MYND/GETTY
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✿   Vöruskipti við útlönd 16. mars til 26. apríl
 Milljarðar króna á föstu gengi

Heimild: Hagstofa Íslands,  
* Flugtækni er hér meðtalin

Hvert mannsbarn á Íslandi 
veit að erlendir ferðamenn 
eru farnir og um þriðjungur 

gjaldeyristekna landsins er horfinn. 
En hvað með áhrif Kófsins á önnur 
utanríkisviðskipti? Á mánudaginn 
fengum við innsýn í fyrstu áhrif á 
vöruskiptin þegar Hagstofan birti 
bráðabirgðatölur.

Meðfylgjandi mynd, sem er unnin 
úr þeim gögnum, er ekki sérlega 
glæsileg og sýnir breytinguna eftir 
að samkomu- og ferðabönn skullu 
á. Veruleg lækkun varð milli ára í 
öllum liðum hvort sem horft er til 
útflutnings eða innflutnings. Þó að 
áhrif á ferðaþjónustugreinar séu 
mest og áþreifanlegust sýnir þetta að 
áhrifin koma fram víðar. Samanlagt 
dróst útflutningur saman um 17% og 
innflutningur um 28% á föstu gengi. 
Þannig minnkaði vöruskiptahallinn 
um tæpa 14 milljarða króna, sem 
vegur á móti algjöru hruni í gjald-
eyristekjum af ferðaþjónustu.

Rétt er að nefna að bæði inn- og 

Fyrsta bylgjan lendir á utanríkisverslun 

Konráð  
Guðjónsson
hagfræðingur  
Viðskiptaráðs

RÁÐDEILDIN Vikuna 19. til 26. apríl 
var innflutningur meðal 
annars aðeins þremur 
prósentum minni en í sömu 
viku 2019.

útflutningur tók við sér þegar leið 
á apríl. Vikuna 19.-26. apríl var inn-
f lutningur til að mynda einungis 
3% minni en sömu viku 2019. Raun-
verulegur viðsnúningur eða svika-
logn? Tíminn mun leiða svarið í ljós.

Þótt bandaríski seðla-
ba nk inn ha f i ek k i 
fetað í fótspor evr-
ópskra kollega sinni 
á vaxtaák vörðunar-
fundi sínum í lok apríl 

með því að færa stýrivexti niður 
fyrir núllið, voru skilaboð pen-
ingastefnunefndar bankans skýr: 
„Nefndin reiknar með að halda 
vöxtum við markmið (á bilinu 0 
til 0,25%) þar til hún er viss um að 
efnahagslífið hefur komist í gegnum 
nýliðna atburði og full atvinna 
og verðstöðugleiki er í sjónmáli.“ 
Auk þess hefur bankinn rætt hvort 
hann þurfi að vinna upp umtals-
vert undirskot frá verðbólgumark-
miði sínu (2%) frá árinu 2012 áður 
en verðbólga teljist „yfir markmiði“ 
en í það minnsta er nokkuð ljóst 
að mikið þarf að koma til áður en 
vextir beggja vegna Atlantshafsins 
taka að rísa á ný.

Frá áramótum hefur hrun í eftir-

spurn og stóraukið atvinnuleysi 
leitt til þess að verð hrávara hefur 
fallið um 36% og olíuverð um 63%. 
Í Bandaríkjunum hafa verðbólgu-
væntingar á skuldabréfamarkaði 
til næstu 5 ára fallið úr 1,7% í 0,7% 
frá því í lok mars og í raun má segja 
svipaða sögu á Íslandi – þrátt fyrir 
14% veikingu krónunnar frá ára-
mótum hafa verðbólguvæntingar 
til 5 ára fallið úr 2,4% í 2,0%.

Eftir því sem seðlabanki Banda-
ríkjanna hefur jafnt og þétt aukið 
peningalegar aðgerðir sínar með 
meiri og hraðari stækkun efna-
hagsreiknings síns og víðtækari 
skuldabréfakaupum en f lestir 
höfðu átt von á, hafa væntingar um 
aukna verðbólgu í framtíðinni farið 
hækkandi undanfarið, úr um 0,8% 
í lok mars í um 1,5% nú, miðað við 
verðbólgu í 5 ár að 5 árum liðnum. 
Fróðlegt verður að fylgjast með 
þeirri þróun eftir því sem aðgerð-
um seðlabanka heimsins vindur 
fram því hófleg hækkun væntinga 
um framtíðarverðbólgu gæti verið 
jákvæð fyrir fjármálakerfið (vegna 
upphallandi vaxtakúrfu) en of háar 
verðbólguvæntingar gætu hins 
vegar orðið að áhyggjuefni þótt þar 
sé mjög langt í land í dag.

Hér á landi hefur reynsla af mik-
illi verðbólgu verið það slæm að 
nú þegar verðbólguvæntingar eru 

umtalsvert undir verðbólgumark-
miði til lengri og skemmri tíma, 
heyrast kröfur um að aftengja 
hana, til vonar og vara. Hættan er 
að í núverandi ástandi geti lág verð-
bólga og jafnvel verðhjöðnun verið 
eitraður kokteill. Í nýjasta frétta-
bréfi hins farsæla skuldabréfahúss 
Hoisington Management eru færð 
rök fyrir því að til skemmri tíma 
geti verðbólga (svokallaður „PCE“ 
mælikvarði sem miðast við neyslu 
almennings) í Bandaríkjunum 
mælst mjög neikvæð eða allt að 
-4%. Í ljósi þess að bandaríski seðla-
bankinn hefur lýst því yfir að vextir 
þar yrðu ekki neikvæðir, myndi slík 
verðhjöðnun ýta raunvaxtastiginu í 
Bandaríkjunum verulega upp.

Hagkerfi heims glíma í dag við 
margvíslegan vanda. Fyrirtæki 
eru víða of skuldsett á sama tíma 
og þyngsta höggið vegna COVID-
krísunnar kemur fram í tíma-
bundnu hruni í eftirspurn og þar 
með tekjum sem leiðir til þess að 
af borganir af skuldum verða erfið-
ari á meðan hið versta gengur yfir. 
Seðlabankar reyna að létta undir 
með því að stórauka seljanleika á 
mörkuðum en þeir geta ekki með 
góðu móti parað saman lánveit-
endur og lántaka nema lánveitandi 
hafi trú á að lántaki geti greitt til 
baka skuldir sínar.

Margir hafa bent á að gríðarleg 
skuldsetning í dollurum utan 
bandaríska hagkerfisins, nú um 13 
trilljónir dollara, sé púðurtunna 
sem verðhjöðnun gæti kveikt í. Þótt 
seðlabankinn í Bandaríkjunum 
hafi veitt erlendum starfsbræðrum 
sínum nær ótakmarkaðar lausafjár-
línur í dollurum er ekki víst að þær 
skili sér áfram til einkaaðila. Ef það 
verður raunin gæti eftirspurn eftir 
dollar til að greiða af skuldum, sam-
hliða hlutfallslega háum raunvöxt-
um, hleypt verði hans enn frekar 
upp og aukið þannig greiðsluerfið-
leika margra sem skulda í dollurum 
utan Bandaríkjanna.

Hvernig sem baráttan mun ganga 
við að kveða niður heimsfaraldur-
inn er ljóst að vaxtastig í heiminum 
verður í lægstu lægðum í langan 
tíma þar sem áhrif efnahagssam-
dráttarins og þeirra aðgerða sem 
gripið hefur verið til af ríkjum og 
seðlabönkum munu vara lengi. 
Við þessar aðstæður virkar krónan 
ákaf lega vel sem sveif lujafnari 
með því að auka samkeppnishæfni 
útf lutningsgreina en ekki síður 
með því að veita peningastefnunni 
svigrúm til neikvæðra raunvaxta 
á meðan heimili og fyrirtæki ná 
kröftum sínum á ný. Það gæti þótt 
öfundsverð staða á næstu miss-
erum.

Verðhjöðnun og vextir vegast á
Agnar Tómas 
Möller 
forstöðumað-
ur skuldabréfa 
hjá Júpiter
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Lítill hópur
Smásölurisinn Festi, sem Eggert Þór 
Kristófersson stýrir, 
breytti nýlega um 
stefnu í sam-
skiptum sínum 
við fjárfesta. 
Félagið, sem 
hafði birt uppgjör 
sín á íslensku eins 
og flest önnur félög í 
Kauphöllinni, ákvað að birta bæði 
uppgjörið fyrir fyrsta ársfjórðung 
og fjárfestakynninguna á ensku. 
Meira að segja ávarp forstjórans var 
á enskri tungu. Þessi misserin er fátt 
um erlenda fjárfesta á íslenskum 
hlutabréfamarkaði og engan er að 
finna á listanum yfir 20 stærstu 
hluthafa Festar. Eflaust tekur aðeins 
lengri tíma fyrir Festi að útbúa 
uppgjör á ensku og aðeins lengri 
tíma fyrir langflesta fjárfesta að 
skilja það eins vel og ef það væri á 
íslensku. En hver er ávinningurinn?

Samhengið
Blaðamenn kannast flestir við það 
að þurfa að breyta 
fyrirsögn net-
fréttar eftir að 
hún hefur verið 
birt. Stundum er 
tilfellið þannig 
að fyrirsögnin er 
rétt, tæknilega séð, 
en blaðamaðurinn 
bætir við samhengi til að gefa 
skýrari mynd af inntakinu. Sjald-
gæfara er að sjá skráð félag breyta 
fyrirsögn uppgjörs en það gerði 
Icelandir, sem Bogi Nils Bogason 
stýrir, í fyrradag. Tólf mínútum eftir 
birtingu á enskri útgáfu uppgjörsins 
var send önnur tilkynning um sama 
uppgjör en fyrirsögninni hafði verið 
breytt úr „Töluverð bæting í EBIT á 
fyrstu tveimur mánuðum ársins“ 
yfir í „COVID-19 skyggir á rekstrar-
bata fyrstu tveggja mánaða ársins“. 
Báðar fyrirsagnir eru réttar en sú 
seinni setur hlutina í samhengi.

Til Júpíters
Guðmundur Björnsson, sem 
hefur starfað sem 
framkvæmdastjóri 
rekstrarsviðs og 
áhættustýringar 
GAMMA Capital 
Management 
undanfarin tólf 
ár, hefur gengið til 
liðs við Júpíter þar sem 
hann gegnir starfi forstöðumanns 
áhættustýringar. Hann hóf störf 
hjá sjóðastýringarfélaginu í byrjun 
mánaðarins. 
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AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 10–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

HÄSTENS VERSLUN  
Faxafeni 5, Reykjavík 588  
8477

Þegar þú vaknar í rúmi frá Hästens munt þú skilja virði þess að ná 
fullkomnum nætursvefni. Rúmin eru framleidd með einstöku samspili 
handverks og hráefna þar sem hvergi eru gerðar málamiðlanir í gæðum 
náttúrulegra efna eða tíma við óþreytandi handverkið.
Þú sérð það ekki en þú munt fi nna fyrir því. Allan sólarhringinn. 
Heimsæktu Hästens í Faxafeni eða pantaðu vörulistann á hastens.com.

VERTU VAKANDI
Í FYRSTA SKIPTI
Á ÆVINNI
Við höfum opnað glæsilega nýja verslun Hästens að Faxafeni 5.
Komdu til okkar og prófaðu einstök gæði Hästens rúmanna.
Starfsfólk okkar er tilbúið að aðstoða þig og veita frekari upplýsingar.



Það er ákveðið krafta-
verk að lífskjarasamn-

ingarnir skuli enn halda 
og að við séum enn að 
gera samninga sem 
taki mið af þeim. 

Bjarni Benediktsson, 
fjármálaráðherra  

05.05.2020

MARKAÐURINNMARKAÐURINN Instagram  
fréttablaðsins
@frettabladidfrettabladid.is

Miðvikudagur 6. maí 2020FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL |

PwC | Bókhald & laun | Sími 550 5300 | www.pwc.is

PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar, 
endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem aðstoðar 
viðskiptavini sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn. 

Reykjavík | Akureyri | Reykjanesbær | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllur | Vestmannaeyjar

Með nýjum rafrænum lausnum sjáum við um bókhald þitt á  
einfaldan og öruggan hátt meðan þú sinnir rekstrinum og hefur 
góða yfirsýn yfir stöðuna.

Taktu skrefið inn í framtíðina með okkur, útvistaðu bókhaldinu  
og njóttu þess að hafa meiri tíma fyrir þig.

Sjá nánar á www.pwc.is/bokhald

Enginn 
tími fyrir 

bókhaldið?

Bókhald & laun

Helgi Vífill  
Júlíusson

SKOÐUN

Þingmenn Samfylkingar-
innar eiga erfitt uppdráttar 
í kórónafaraldrinum. Til-

raunir þeirra til að setja mark sitt 
á umræðuna hafa misst marks. 
Það er erfitt fyrir þingmenn í 
minnihluta að vera aðsópsmiklir 
í umræðunni þegar það ríkir 
neyðarástand og athyglin beinist 
annað. Af þeim sökum verða 
atlögurnar að vera úthugsaðar. 
Þingmenn í stjórnarandstöðu 
hafa færri færi en venjulega og 
það er mikið undir fyrir sam-
félagið. Þess vegna er líklegra að 
slæmar hugmyndir verði rök-
ræddar opinberlega.

Ágúst Ólafur Ágústsson sagði 
fyrir skemmstu að bregðast ætti 
við vanda vegna kórónaveirunn-
ar með því að hið opinbera myndi 
að ráða til sín fleiri starfsmenn. 
Tvennt var við þann málflutning 
að athuga: Annars vegar að starfs-
fólk einkageirans, sem fer hratt 
fækkandi, ber þann kostnað. Hins 
vegar vísaði þingmaðurinn til 
hagfræðingsins John Maynard 
Keynes. Þekktasta skoðun hans 
var að ríkið ætti að fjárfesta í 
kreppu. Það eru tímabundin 
útgjöld en að ráða fleiri opinbera 
starfsmenn kallar á viðvarandi 
útþenslu hins opinbera.

Skömmu seinni velti Logi 
Einarsson, formaður Samfylk-
ingarinnar, upp þeim möguleika 
á Alþingi að ríkið myndi eignast 
hlut í Icelandair í ljósi þess að 
félagið væri að nýta úrræði 
stjórnvalda, eins og hlutastarfa-
leið og að ríkið greiði bróðurpart 
uppsagnarfrests starfsmanna. 
Honum telst til að flugfélagið 
fengi líklega sjö milljarða króna 
vegna úrræðanna.

Bjarni Benediktsson fjár-
málaráðherra benti á í ræðustól 
Alþingis að af hugmyndum Loga 
leiddi að ríkið myndi handvelja 
hvaða fyrirtæki það hefði hug á 
að eignast. Það var skynsamlegt 
svar enda hafði Logi ekki hugsað 
útspilið til enda. Fjárhæðin sem 
Logi nefndi er feykilega há og 
mögulega blindaði það honum 
sýn.

Það liggur ljóst fyrir að sömu 
reglur þurfa að gilda fyrir alla í 
björgunaraðgerðunum. Við þess-
ar aðstæður er auk þess hættulegt 
að ríkið taki til sín bróðurpart 
atvinnulífsins í fangið. Sagan ber 
því glöggt vitni. Í ljósi þess að 
fylgi vinstri manna hefur víða 
farið vaxandi á undanförnum 
árum vekur athygli að hugmyndir 
um að ríkið eignist myndarlegan 
skerf af atvinnulífinu hafa ekki 
verið fyrirferðarmiklar.

Það að ríkið bjóði fyrirtækjum 
sem orðið hafa fyrir tekjufalli 
upp á hlutastarfaleiðina í ein-
hverja mánuði og greiði upp-
sagnarfrest starfsmanna er að 
mörgu leyti hófleg aðgerð við 
þessar aðstæður í þeirri von að 
koma í veg fyrir gjaldþrot þorra 
fyrirtækja landsins. Ríkið hefði 
hvort eð er þurft að hafa starfs-
menn gjaldþrota fyrirtækja á 
framfæri.

Samfylkingin Tryggvi Þór Herbertsson, eigandi ráðgjaf-
arfyrirtækisins Taurus og fyrrverandi 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hefur 

tekið við stjórnarformennsku í Icelandair 
Hotels í kjölfar kaupa malasíska félagsins 
Berjaya Land Berhad á 75 prósenta hlut í 
hótelkeðjunni. Tryggvi Þór var helsti ráðgjafi 
Berjaya í viðskiptunum.

Aðrir í stjórn Icelandair Hotels, en kosið var 
í stjórn á hluthafafundi í síðasta mánuði, eru 

Eva Sóley Guðbjörnsdóttir, framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs Icelandair Group, sem á fjórð-
ungshlut, og Foo Toon Kee, framkvæmda-
stjóri rekstrar Berjaya Hotels & Resorts.

Gengið var frá kaupum Berjaya, sem var 
stofnað af milljarðamæringnum Vincent Tan, 

á 75 prósenta hlut í Icelandair Hotels í síðasta 
mánaði eftir að félagið náði samkomulagi við 
Icelandair um að lækka lokagreiðslu um 1,4 
milljarða vegna kórónaveirunnar. – kij

Tryggvi formaður Icelandair Hotels

Tryggvi Þór  
Herbertsson.





Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Felli tré og grysja og klippi runna. 
Ódýr þjónusta. Halldór garðyrkjum. 
s:698 1215

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Eurotec A4 harðviðarskrúfur. 
Penofin og Armstrong Clark 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Björt og falleg 70 fermetra 3 
herbergja íbúð í 105 Reykjavík til 
leigu. Upplýsingar í síma: 846-0944.

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Leita að íbúð
Leita að stórri og rúmgóðri,  
4ra herbergja íbúð í vesturbæ 
Reykjavíkur með sjávarútsýni.

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

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

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar





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

eða hringja í síma 550 5055 .

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,

Guðni Guðnason
Lambastekk 7, 

Reykjavík,
lést mánudaginn 20. apríl.  

Útför hans fer fram frá Grafarvogskirkju, 
mánudaginn 11. maí, kl. 13. Í ljósi aðstæðna verða aðeins 

nánustu aðstandendur viðstaddir.

Rósa Sólrún Jónsdóttir
Þórir Már Guðnason Elísa Arnarsdóttir
Svavar Leó Guðnason Lotta Kaarina Nykänen

Vaka Rós Þórisdóttir

Ástkær eiginkona mín, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,
Þórunn G. Þorsteinsdóttir

dvalarheimilinu Hlíð,  
áður til heimilis að Mýrarvegi 111, 

Akureyri,
    lést á dvalarheimilinu Hlíð sunnudaginn  

3. maí. Vegna aðstæðna í samfélaginu mun útförin fara 
fram í kyrrþey.

Sigurður G. Flosason
Flosi Þórir Sigurðsson 
Þórunn S. Sigurðardóttir Adolf Ingi Erlingsson
Steinþór G. Sigurðsson Kristín Sigurðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Það voru svo margir skráðir í göng-
una að við skiptum hópnum og 
ég fór ekki með að þessu sinni,“ 
segir Vilborg Arna Gissurardóttir, 
pólfari og okkar fræknasta fjall-
göngukona, um gönguferð sem 

farin var á Móskarðshnúka í gærkveldi. Hún 
segir gönguna taka um þrjá til fjóra tíma, 
fram og til baka, þegar farið sé með hóp. „Fólk 
verður komið niður fyrir klukkan tíu. Þetta 
er frábær vorganga,“ fullyrðir hún.

Gangan er liður í undirbúningi undir ferð 
á hæsta fjall landsins, Öræfajökul, sem fram 
undan er, að sögn Vilborgar Örnu. „Þetta er 
þriðja árið sem við keyrum fjallgöngunám-
skeið sem endar á Hvannadalshnúk. Þá 
verður farin Sandfellsleið. Við þurftum að 
breyta ferðaáætluninni því við gátum ekki 
keyrt námskeiðið alveg eins og til stóð, vegna 
fjöldatakmarkana af sóttvarnaástæðum. Við 
skiptum hópnum því upp og nýjar dagsetn-
ingar fyrir Öræfajökulsferðir eru 23. maí og 
6. júní.“

Vilborg Arna nefnir líka framhaldsnám-
skeið og alls konar ævintýri á vegum Tindar 
Travel. „Við erum með fullt af gönguferðum í 
boði, þannig að fólk getur valið úr hvað það 
vill sjá með okkur í sumar,“ segir hún glað-
lega. „Reynum að hafa eitthvað fyrir alla, 
bæði þá sem eru að taka fyrstu skrefin í fjall-
göngum og þá sem hafa verið að í einhvern 
tíma.“

Meðal þess sem fram undan er hjá Vilborgu 
Örnu er ferð með kvennahópnum Snjódríf-
urnar langsum eftir Vatnajökli, þar sem hún 
og Brynhildur Ólafsdóttir sjá um leiðangurs-
stjórn. Allir Íslendingar fá svo að fylgjast með 
á RÚV í þáttum Brynhildar og Róberts Mars-
hall Úti. Um síðustu helgi var ein af æfinga-
ferðum hópsins á dagskrá.

„Svo kemur að alvöru ferðinni síðar,“ segir 
Vilborg Arna. „Við munum byrja gönguna í 
Jökulheimum, við vestanverðan jökulinn, 
halda í austurátt og koma niður Brúarjökul 
sem gengur niður úr Vatnajökli norðaustan-
verðum,“ lýsir hún. „Það á aðeins eftir að 
negla niður hvernig þetta verður. Upphaflega 
ætluðum við að fara í apríl en COVID-19 setti 
allt okkar plan úr skorðum. Nú erum við að 
aðlaga okkur nýjum sóttvarnaviðmiðum og 
meta stöðuna.“
gun@frettabladid.is

Vorgöngur um fjöll og jökla Íslands
Með hækkandi sól lengjast dagarnir og kvöldin reynast drjúg til útivistar. Hópur göngufólks var að leggja á Móskarðshnúka klukkan 
18 í gær á vegum fyrirtækisins Tindar Travel, sem garparnir Vilborg Arna og Tómasz Þór leiða. Og fjöldi ævintýra er fram undan.

Vilborg Arna er enginn viðvaningur þegar kemur að göngum. Hér fetar fjalladrottningin sig upp á Hvannadalshnúk með fleira fólki.

Útsýnið er stórbrotið af toppi Sveinstinds og gleðin hjá þátttakendum göngunnar leynir sér ekki.  MYNDIR/TINDAR TRAVEL

Þetta er þriðja árið sem við keyrum 
fjallgöngunámskeið sem endar á 
Hvannadalshnúk. Þá verður farin 
Sandfellsleið. Við þurftum að breyta 
ferðaáætluninni því við gátum ekki 
keyrt námskeiðið alveg eins og til 
stóð, vegna fjöldatakmarkana af 
sóttvarnaástæðum.
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LÁRÉTT
1. álasa
5. í viðbót
6. tveir eins
8. slitna
10. átt
11. kjökur
12. bónbjargir
13. kríki
15. dysjar
17. róta

LÓÐRÉTT
1. úrtölur
2. klink
3. reyndar
4. nytjar
7. gata á prófi
9. sveifla
12. spýtnarusl
14. tímabils
16. ryk

LÁRÉTT: 1. lasta, 5. auk, 6. ff, 8. trosna, 10. na, 11. 
vol, 12. betl, 13. nári, 15. grafar, 17. skara.
LÓÐRÉTT: 1. latning, 2. aura, 3. sko, 4. afnot, 7. 
fallera, 9. sveifa, 12. brak, 14. árs, 16. ar.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Antonishin átt leik gegn 
Tolusch í Leníngrad árið 1956.

1...Hxd3! 2. Hxd3 He1+ 3. Kf2 
Re4+ 4. Kxe1 Dxg6 0-1.
Þjóðakeppni FIDE í netskák 
hófst á Chess.com í gær. Flestir 
sterkustu skákmenn heims að 
tafli. Garry Kasparov er liðs-
stjóri Evrópuliðsins. 

www.skak.is:  wÞjóðakeppnin                            

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Vestan 3-10 í dag og 
dálítil rigning eða skúrir, 
en bjart með köflum 
um austanvert landið. 
Hiti 6 til 16 stig, hlýjast 
suðaustanlands.

7 8 3 4 9 5 2 1 6

6 9 2 7 3 1 5 8 4

1 4 5 2 6 8 3 7 9

2 6 8 5 1 9 4 3 7

3 7 1 6 2 4 8 9 5

4 5 9 3 8 7 1 6 2

8 3 4 9 7 2 6 5 1

5 1 7 8 4 6 9 2 3

9 2 6 1 5 3 7 4 8

7 1 5 8 2 9 6 4 3

8 4 6 5 7 3 2 9 1

3 2 9 4 6 1 5 7 8

1 9 7 3 4 5 8 2 6

2 3 8 9 1 6 7 5 4

5 6 4 7 8 2 1 3 9

6 5 2 1 3 4 9 8 7

9 7 3 6 5 8 4 1 2

4 8 1 2 9 7 3 6 5

9 7 5 1 3 4 6 8 2

6 8 3 5 2 9 7 1 4

2 1 4 6 7 8 9 3 5

5 4 8 7 6 1 3 2 9

1 6 2 8 9 3 4 5 7

7 3 9 2 4 5 8 6 1

8 2 7 4 5 6 1 9 3

4 9 1 3 8 2 5 7 6

3 5 6 9 1 7 2 4 8

2 3 8 5 6 1 9 7 4

9 4 6 7 2 8 5 3 1

7 5 1 9 3 4 6 2 8

3 1 9 4 5 6 7 8 2

4 7 5 2 8 3 1 9 6

6 8 2 1 7 9 3 4 5

5 9 3 6 4 2 8 1 7

8 6 4 3 1 7 2 5 9

1 2 7 8 9 5 4 6 3

2 9 5 8 1 6 3 4 7

7 1 8 9 4 3 6 2 5

3 4 6 2 7 5 8 9 1

5 7 4 1 8 2 9 3 6

8 6 9 3 5 4 7 1 2

1 2 3 6 9 7 4 5 8

6 5 7 4 2 9 1 8 3

9 3 1 5 6 8 2 7 4

4 8 2 7 3 1 5 6 9

3 9 5 4 1 6 7 2 8

8 4 2 7 9 3 6 1 5

1 6 7 8 2 5 9 3 4

9 2 3 1 7 4 8 5 6

4 8 6 9 5 2 1 7 3

5 7 1 3 6 8 2 4 9

6 5 4 2 8 7 3 9 1

2 1 8 5 3 9 4 6 7

7 3 9 6 4 1 5 8 2

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Lækka  
tónlistina? 
Er hún of 

hátt stillt? 

Nei! Ég er  
grænmetisæta!

Svo þetta er 
það sem fyllir 

plássið þar sem 
algebran var.

Ég  er 
svo 

til í að 
skólinn 

byrji aftur.

Hannes, ég ætla 
bara að spyrja 
þig einu sinni.

Eins gott. 

Venjulega verð 
ég skömmustu-

legri því fleiri sem 
spurningarnar eru.

Það er gott að kunna að tala. 
Það er betra að vita hvenær 

maður á ekki að tala.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!
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HÉR ERUM VIÐ, TVEIR 
STRÁKAR, SEM 

SKRIFUM, LEIKUM OG LEIK-
STÝRUM, OG VIÐ ÞURFUM AÐ 
VANDA OKKUR.Meikar ekki sens, 

s e x  þ æ t t i r 
í  g a m a n 
seríu, er fyrsta 
sjónvarps verk 
efni Óla Gunn

ars Gunnarssonar og Arnórs Björns
son ar. Þeir skrifuðu hand rit ið, leika 
í þáttunum og sjá um leikstjórn. 
Áður hafa þeir skrifað bók saman, 
Leitin að tilgangi unglingsins, með 
Bryndísi Björgvinsdóttur og þrjú 
leikrit, Unglingurinn, Stefán rís 
og Fyrsta skiptið, sem þeir sömdu 
ásamt öðrum.

Allir sex þættir Meikar ekki sens 
verða komnir í Sjónvarp Símans 
Premium í dag, miðvikudaginn 6. 
maí. „Þessir þættir byggjast upp á 
skemmtilegum atriðum, þeir eru 
dálítið eins og mósaík. Svona heild
ar mynd gerð úr mörgum minni 
atriðum. Það þarf ekki að hafa 
horft á þátt eitt til að skilja þátt 
tvö en í lokaþættinum tengjast 
allir þættirnir saman. Það þarf að 
horfa á alla seríuna áður en horft 
er á lokaþáttinn. Í hverjum þætti 
eru karakterar tengdir saman á 

skemmti legan hátt, dálítið eins og 
Monty Python gerðu,“ segir Arnór.

„Ég man vel þegar Arnór skipaði 
mér að horfa á Holy Grail með 
Monty Python. Ég hugsaði með mér 
að sú mynd gæti ekki verið fyndin af 
því hún væri gömul. Svo er sú mynd 
al gjör snilld og ég fór að mæla með 
Monty Python við vini mína sem 
sögðu mér að slaka á,“ segir Óli. „Í 

þáttum sínum Flying Circus létu 
félag arnir í Monty Python karakt
era í einu atriði ganga yfir í annað 
atriði og það var brilljant. Við vild
um taka þetta skrefi lengra en um 
leið nútímalega.“

Þurfum að vanda okkur
Þeir félagar segjast eiga margar 
fyrir myndir í gríni, auk Monty 

Python nefna þeir Lonely Island 
og Fóstbræður. Spurðir hverju þeir 
séu að gera grín að í þáttum sínum 
segir Arnór: „Fyrsta atriðið sem 
við skrifuðum var um Jesús Krist 
og Júdas. Okkur finnst gaman að 
horfa á gamla atburði í fortíðinni 
með nútímaaugum. Við skoðum 
hvernig var að lifa á Íslandi á 19. 
öld og þurfa að borða ógeðslega 
hluti eins og hákarl. Við skoðum 
líka ýmislegt í nútímanum eins 
og hvað myndi gerast ef allir yrðu 
þátttakendur í umhverfisvernd, 
líka glæpamennirnir.“

„Við skoðum líka karlmenn sem 
halda að þeir séu femínistar en 
eru hreinræktaðar karlrembur. 
Við erum bara að gera grín að því 
sem okkur finnst fyndið,“ segir Óli 
og bætir við: „Hér erum við, tveir 
strákar, sem skrifum, leikum og 
leikstýrum, og við þurfum að vanda 

okkur. Við viljum vitanlega vera í 
þáttunum okkar en okkur fannst 
líka mikilvægt að gefa stelpum 
pláss. Konur eru því í áberandi hlut
verkum í þáttunum.“

Stefna á að skrifa leikrit
Þar sem þeir hafa unnið mikið 
saman liggur beinast við að spyrja 
af hverju þeim falli það svo vel. „Við 
erum líkir að því leyti að við höfum 
svipaðan húmor en höfum ólíkan 
leikstíl. Arnór er meiri Jim Carrey 
týpa,“ segir Óli.

„Í leikdómi um Unglinginn var 
sagt að ég notaði líkamann vel 
og væri góður trúður en Óli mjög 
góður leikari,“ segir Arnór og hlær.

„Persónulega finnst mér Arnór 
vera fyndnari. Ég á til að vinna að 
senu í óratíma og ef ég væri að skrifa 
einn gæti ég endað á að skrifa mig í 
hringi,“ segir Óli.

„Ég skrifa í eina beina línu og lít 
ekki til baka. Þegar við sameinum 
hringinn og línuna myndum við 
kannski regnboga,“ bætir Arnór við.

Þeir stefna á að skrifa leikrit 
í sumar. „Við erum sjálf ir á 
krossgötum í líf inu, erum að 
byrja í háskóla,“ segir Arnór. Óli 
bætir við: „Ætli hræðslan við það 
að fullorðnast verði ekki næsta 
umfjöllunarefni okkar.“

Saman myndum við hugsanlega regnboga
Meikar ekki sens er fyrsta sjónvarpsverkefni Óla Gunnars Gunnarssonar og Arnórs Björnssonar. Gaman-
sería í sex þáttum í Sjónvarpi Símans. Þeir hafa unnið mikið saman og stefna á að skrifa leikrit í sumar.

Við höfum svipaðan húmor, segja Arnór og Óli. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Á dögunum var 10 milljónum 
úthlutað úr barna og ung
mennabókasjóðnum Auði og 

hlutu 32 verk styrk að þessu sinni. 
Þetta er 43 prósenta hækkun frá 
fyrra ári þegar heildarúthlutun var 
7 milljónir og 20 verk hlutu styrk. 
Með styrkjunum er ætlunin að efla 
útgáfu vandaðra bóka á íslensku 
fyrir yngri lesendur, myndríkar 
bækur sem og textabækur, fræði
bækur, skáldverk og allt þar á milli. 
Styrkirnir eru veittir útgefendum.

Meðal styrktra verka eru Hross 
eftir Hjörleif Hjartarson og Rán 
Flygenring og Þín eigin undir
djúp eftir Ævar Þór Benediktsson 
sem Forlagið gefur út. Bókabeitan 

fékk styrk til útgáfu bókarinnar 
Nornasaga – Nýársnótt eftir Krist
ínu Rögnu Gunnarsdóttur sem er 
sjálfstætt framhald bókarinnar 
Nornasaga – Hrekkjavaka. Litla 
bókin um blæðingar eftir Sigríði 
Dögg Arnardóttur, hlaut styrk 
sem og Reykjavík barnanna eftir 
Margréti Tryggvadóttur og Lindu 
Ólafsdóttur, höfunda bókarinnar 
Íslandsbók barnanna, í útgáfu For
lagsins. Grísafjörður eftir Lóu Hlín 
Hjálmtýsdóttur í útgáfu Sölku hlaut 
styrk sem og Skógur liðins tíma eftir 
Sverri Norland í útgáfu AM forlags 
og einnig bókin Iðunn og afi pönk 
eftir Gerði Kristnýju og Halldór 
Baldursson, Forlagið gefur út.

Styrkir til barna- og ungmennabóka
Margrét Tryggvadóttir og Linda Ólafsdóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Miðvikudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ
GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS
08.00 Heimsókn
08.20 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Ultimate Veg Jamie
10.50 Margra barna mæður
11.20 Brother vs. Brother
12.00 The Goldbergs
12.35 Nágrannar
12.55 Bomban
13.40 Hvar er best að búa ?
14.35 Manifest
15.15 Atvinnumennirnir okkar 3
15.45 Næturgestir
16.15 Næturgestir
16.40 Hið blómlega bú
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 Víkinglottó
19.10 Matarboð með Evu
19.35 First Dates
20.25 Beauty Laid Bare
21.15 Dublin Murders
22.15 Insecure
22.45 Sex and the City
23.10 S.W.A.T
23.55 The Blacklist
00.40 NCIS
01.25 Deep Water
02.10 Deep Water
03.00 Deep Water
03.45 Mrs. Fletcher
04.15 Mrs. Fletcher

08.00 Barnaefni
18.35 Emoji Movie  Stórskemmti-
leg talsett teiknimynd um Gene 
sem býr ásamt aragrúa broskarla 
og alls kyns öðrum táknum í borg 
emoji-táknanna sem er falin á 
milli appanna í símanum. 
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Middle
21.05 DC’s Legends of Tomorrow
22.20 Gotham
00.05 Friends
00.25 Friends
00.50 The Middle

12.35 The Fits
13.45 Batman. Harley Quinn
15.00 The Circle
16.45 The Fits
17.55 Batman. Harley Quinn
19.10 The Circle
21.00 The Book of Love
22.40 Night School
00.30 A Simple Favor
02.25 The Book of Love

09.00 World Golf Championship 
2019
14.55 Einvígið á Nesinu 2007
15.45 World Golf Championship 
2019
21.20 2011 International PGA Tour 
Year in Review
22.50 Feherty
23.35 The 9

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Enn ein stöðin 
09.35 Ferðastiklur. Frá Rauðanesi 
í Vopnafjörð
10.20 Skólahreysti 
10.45 Í garðinum með Gurrý III 
11.15 Nautnir norðursins. Græn-
land - seinni hluti
11.45 Sjö heimar, einn hnöttur – 
Ástralía Seven Worlds, One Planet
12.35 Lífsins gangur. Secret Life of 
Growing Up
13.25 Kastljós
13.40 Menningin
13.45 Hyggjur og hugtök – Aldurs-
fordómar  
14.00 Blaðamannafundur vegna 
COVID-19  Bein útsending frá 
blaðamannafundi vegna CO-
VID-19.
14.40 Heimaleikfimi
14.50 Gettu betur 2000 MH - MS
15.45 Poppkorn 1986 
16.20 Á tali hjá Hemma Gunn 
1991-1992 
17.25 Ahmed og Team Physix 
17.35 Bítlarnir að eilífu - Here 
Comes the Sun. Beatles Forever
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Millý spyr 
18.07 Friðþjófur forvitni 
18.30 Hæ Sámur 
18.37 Rán og Sævar 
18.50 Krakkafréttir
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Lögin í Eurovision 
20.10 Úr ljóðabókinni Ólaf á 
Sprengisandi
20.20 Joanna Lumley og Silki-
leiðin. Joanna Lumley’s Silk Road
21.10 Eftirlýst. Wanted 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Konungur spilagaldranna-
Dealt
23.40 Nýbakaðar mæður – 
Mammasjokket
00.10 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.00 Dr. Phil 
12.45 Áskorun 
13.15 LA to Vegas 
14.05 The Late Late Show 
14.50 Strúktúr 
16.10 Malcolm in the Middle 
16.30 Everybody Loves Raymond 
17.15 How I Met Your Mother 
17.40 Dr. Phil 
18.25 The Late Late Show 
19.10 Love Island 
20.10 Survivor 
21.00 Chicago Med
21.50 Station 19 
22.35 Imposters 
23.20 The Late Late Show 
00.05 Evil   Spennandi þáttaröð 
um sálfræðing og prest sem taka 
höndum saman og rannsaka 
óleyst mál sem kirkjan hefur 
talið tengjast kraftaverkum, illum 
öndum eða öðrum óútskýrðum 
atvikum.
00.50 Grand Hotel 
01.35 9-1-1 
02.20 The Resident  Læknadrama 
af bestu gerð. Sögusviðið er 
Chastain Park Memorial spítalinn í 
Atlanta þar sem læknar með ólíkar 
aðferðir og hugsjónir starfa.

08.20 Goðsagnir - Steingrímur Jó
09.05 KR - ÍR. Leikur 1  Útsending 
frá leik 1 í úrslitaeinvígi Dominos 
deild karla árið 2019.
11.00 ÍR - KR. Leikur 2
12.45 KR - ÍR. Leikur 3
14.45 ÍR - KR. Leikur 4
16.25 KR - ÍR. Leikur 5
18.30 PDC Home Tour  Bein út-
sending frá sérstakri keppni bestu 
pílukastara heims.
21.00 KR - Grindavík
22.50 KR - Tindastóll

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Tónlist frá A til Ö
15.00 Fréttir
15.03 Samtal
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Flateyjarbréfin
18.40 Flateyjarbréfin
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.30 Mannlegi þátturinn
21.25 Kvöldsagan. Konan við 
1000 gráður  (34 af 41) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2

STÖÐ 2 SPORT 3
07.55 Stjarnan - Keflavík  Dominos 
deildar karla í körfubolta 2014.
09.45 Grindavík - KR  Dominos 
deildar karla 2014.
11.20 Grindavík - KR
13.00 Valur - Fram  Í úrslitum Olís 
deildar kvenna árið 2018.
14.15 Fram - Valur
15.35 Valur - Fram
16.55 Fram - Valur
18.10 Valur - Fram. Leikur 3
19.35 Haukar - Selfoss. Leikur 1 
 Í úrslitum Olís deildar karla árið 
2019.
20.55 Selfoss - Haukar. Leikur 2
22.20 Haukar - Selfoss. Leikur 3
00.00 Selfoss - Haukar. Leikur 4

HRINGBRAUT
20.00 Undir yfirborðið  Ásdís 
Ólsen fjallar hispurslaust um 
mennskuna, tilgang lífsins og leit-
ina að hamingjunni og varpar ljósi 
á allt sem er falið og fordæmt.
20.30 Viðskipti með Jóni G.  Í 
viðskiptaþættinum með Jóni G. 
Haukssyni er rýnt í verslun og 
viðskipti landsmanna með að-
stoð sérfræðinga og stjórnenda 
atvinnulífsins.
21.00 21 - Fréttaþáttur á miðviku-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Saga og samfélag  Saga og 
samfélag er þáttur þar sem mál-
efni líðandi stundar verða rædd 
í sögulegu samhengi og vikið að 
nýjustu rannsóknum fræðimanna 
á margvíslegum sviðum.

ruv.is/english

okkar allra | for all of us | usdla wszystkich

Þjónusta RÚV á ensku, 
pólsku, auðskildu máli, 
táknmáli og með skjátexta

ruv.is/polski

ruv.is/audskilid

News and current affairs 
from Iceland

New episodes every 
Monday

Najnowsze informacje i 
wiadomości dotyczące 
epidemii Covid-19 na 
stornie

Fréttir á auðskildu máli í 
skýrri framsetningu sem 
auðveldar lestur

Daglegar 
táknmálsfréttir 
á RÚV og 
táknmálstúlkun 
með kvöldfréttum 
sjónvarps á RÚV 2

Íslenskur texti með 
íslensku sjónvarpsefni 
og kvöldfréttum á síðu 
888 í textavarpi og í 
spilara og appi RÚV
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Orkan býður lítrann á lægsta verðinu í öllum landshlutum — án allra skilyrða. 

LÆGSTA
VERÐIÐ
Í ÖLLUM
LANDS
HLUTUM
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RITTER
SPORT 100G

5 TEG  

299
KR/STK

2990 KR/KG

LION BAR
WHITE

42 G  

99
KR/STK

2357 KR/KG

APPELSÍN
SYKURLAUST
330 ML DÓS 

129
KR/STK

391 KR/L

CARABAO
330 ML 

129
KR/STK

391 KR/L

KRISTALL
MEXICAN LIME

500 ML DÓS 

129
KR/STK

258 KR/L

NOCCO
330 ML

 

299
KR/STK

906 KR/L

SPORT
LUNCH

80G  

249
KR/STK

3113 KR/KG

MYLLAN
HAFRAKÖKUR

100 G  

249
KR/STK

2490 KR/KG

Se l s h a m u r i n n ,  s t u t t-
mynd Uglu Hauksdóttur, 
verður heimsfrumsýnd á 
alþjóðlegu kvikmynda-
hátíðinni í Huesca á Spáni 
þar sem hún tekur einnig 

þátt í keppninni um aðalverðlaun 
hátíðarinnar.

„Við erum auðvitað mjög þakklát 
að fá frumsýningu á þessari mikil-
vægu hátíð,“ segir Ugla sem vissi 
ekki frekar en nokkur annar hvort 
það myndi yfirleitt takast að halda 
hátíðina í ár.

„Auðvitað eru þetta skrýtnar 
aðstæður,“ bætir hún við, en hátíðin 
fer fram um miðjan júní og verður í 
ár haldin á veraldarvefnum vegna 
Covid-ástandsins.

„Ég lít á björtu hliðarnar og vona 
að frumsýning á netinu þýði að við 
náum til enn stærri áhorfendahóps. 
En auðvitað jafnast ekkert á við 
að sitja með fólki í bíósal, upplifa 
myndina á stóra skjánum og skynja 
viðbrögð áhorfenda.“

Stafrænn rauður dregill
Mynd Uglu er önnur tveggja mynda 
frá Norðurlöndunum sem hlotnast 
þessi heiður á þessu ári og hlakkar 
hún til að fagna frumsýningunni 
með fjölskyldu sinni á Íslandi.  

„Núna er tími og tækifæri til að 
eiga góðar stundir með þeim nán-
ustu. Þar sem þetta er hugljúf fjöl-
skyldumynd þá vona ég að myndin 
dragi að fjölskyldufólk og vini sem 
geta notið hennar saman heima í 
stofu,“ segir Ugla.

Björn Thors, sem leikur aðalhlut-
verk myndarinnar ásamt Bríet Sóley 
Valgeirsdóttur, sendir Uglu heilla-
óskir í Facebook-færslu og segist 
hlakka til að ganga stafræna rauða 
dregilinn á Spáni. Ugla útilokar ekki 
að hún muni mæta til leiks í síðkjól 
á samskiptaforritinu Zoom þar sem 
hún er viðbúin því að sitja fyrir 
svörum að heimsfrumsýningunni 
lokinni. „Það, eða í fínni skyrtu að 
ofan og náttbuxum að neðan,“ segir 
Ugla og hlær.

Engin hætta er á því að Ugla fylgi 
myndinni úr hlaði ein síns liðs enda 

til mikils að vinna þar sem Óskars-
verðlaunaakademían viðurkennir 
hátíðina og sigurmyndir þaðan geta 
komist í Óskarskapphlaupið.

Hasar hjá Amazon
Ugla hefur starfað við sjónvarps-
leikstjórn frá því hún útskrifaðist 
sem leikstjóri og handritshöfundur 
úr Columbia University 2016 og 
eftir að hún leikstýrði tveimur 

Ófærðarþáttum fyrir nokkrum 
misserum hefur verið mikið að gera 
hjá henni úti í hinum stóra heimi.

„Mér bauðst að taka þátt í Ama-
zon-seríunni Hanna og vann að 
því verkefni í London í sjö mánuði 
á síðasta ári,“ segir hún um stóra 
tækifærið sem hún fékk hjá Ama-
zon í kjölfar Ófærðar. „Boltinn 
hefur rúllað ansi hratt síðan þá.“ 
Spennuþættirnir Hanna byggja á 
samnefndri kvikmynd frá 2011 og 
Ugla var fengin til þess að leikstýra 
þremur þáttum af átta úr annarri 
seríu sem verður frumsýnd á Ama-
zon Prime í sumar.”

Örugg á Íslandi
„Ég var í LA í mars að klára leik-
stjórn á þætti í sjónvarpsseríunni 
Snowfall þegar COVID-ástandið 
skall á,“ segir hún, en eins og var 
með öll önnur Hollywood verkefni 
varð að fresta tökum á seríunni. 
„Mér leist ekkert á ástandið þarna 
úti þannig að í stað þess að fara til 
New York þar sem ég bý, ákvað ég að 
koma til Íslands og bíða þetta af mér 
í öruggum faðmi fjölskyldunnar.“ 
Samstarfi Amazon og Uglu er þó 
alls ekki lokið þar sem hún mun á 
þessu ári leikstýra tveimur þáttum 
í Amazon-seríunni The Power sem 
byggir á metsölubók eftir Naomi 
Alderman. toti@frettabladid.is

Úr Ófærð til Amazon
Ugla Hauksdóttir fékk stóra tækifærið í kjölfar Ófærðar og hefur  
nóg að gera í Bandaríkjunum og heimsfrumsýnir stuttmynd á Spáni.

Ugla við tökur á Selshamnum. Síðan hún leikstýrði þáttum í Ófærð hefur hún haft nóg að gera. MYND/JULIE ROWLAND

Björn Thors og Bríet Sóley Valgeirsdóttir leika í Selshamnum sem fjallar  
um hina fimm ára gömlu Sól, sem býr með föður sínum í húsi við hafið,  
og finnur hugarró í gamalli þjóðsögu. MYND/MARKUS ENGLMAIR.

Ugla skrifaði handrit myndarinnar 
sem Join Motion Pictures og Anton 
Máni Svansson framleiða.
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KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

KRINGLUKAST

SJÁÐU ÖLL TILBOÐIN Á WWW.BYGGTOGBUID.IS

PARIS POTTASETT

25%

23%GENESIS 
MEGAPACK

HVÍTT EÐA SVART

SodaStream

TILBOÐ 24.995
FULLT VERÐ  36.995

TILBOÐ 63.995
FULLT VERÐ  79.995

TILBOÐ 29.995
FULLT VERÐ  39.995

STEYPUJÁRNSPOTTUR

32%
 27cm

RAUÐ/SILFURGRÁ/SVÖRT
20%

20%

38%

25%

HRÆRIVÉL 
125

PRESSUKÖNNUR
20% AFSLÁTTUR

40% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM ÖÐRUM 
BODUM VÖRUM

TILBOÐ 9.995
FULLT VERÐ  15.995

TILBOÐ 9.995
FULLT VERÐ  12.995

TILBOÐ 29.995
FULLT VERÐ  39.995

ELDFÖST MÓT 
26+32cm 2stk

Cerise

Black

BLUETOOTH 
HÁTALARI

HEYRNARTÓL

TILBOÐ 12.745
FULLT VERÐ  16.995

TILBOÐ 10.995
FULLT VERÐ  16.995

TILBOÐ 19.995
FULLT VERÐ  24.995

35%

SKAFT
RYKSUGA

2-in-1

TILBOÐ 9.995
FULLT VERÐ  14.995

PANNA

ADAMANT CLASSIC

33%
28cm

Ink

40%

TILBOÐ 14.995
FULLT VERÐ  24.995

STEYPUJÁRNS
POTTUR

16 cm
Créme

SVARTURESSENTIAL

5 STK

RYKSUGUVÉLMENNI

25%

ROOMBA 605

HREIN
SNILLD!



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Davíðs  
Þorlákssonar

BAKÞANKAR

Það hefur verið gaman að 
fylgjast með lífinu lifna 
við á landinu á vorin 

síðustu árin. Vorboðinn ljúfi, 
ferðamennirnir, hafa svo 
sannarlega glætt mannlífið hér. 
Fyrir utan öll störfin sem þau 
hafa skapað þá hefur aukinn 
fjöldi þeirra leitt til þess að hægt 
hefur verið að fjárfesta í mun 
fjölbreyttari veitingastöðum, 
af þreyingu, ferðamannastöðum 
og gistingu. Þær fjárfestingar 
hafa líka nýst okkur vel sem 
erum hérna allt árið.

Þótt það stefni í að Íslendingar 
verði duglegir að ferðast innan-
lands í sumar þá er ljóst að það er 
langur vegur í að það geti komið 
í stað tekna af ferðamönnum. 
Ekkert annað land á Vestur-
löndum er hlutfallslega jafn háð 
ferðamennsku eins og Ísland.

Það er lítið annað hægt að gera 
en að gefa þeim fyrirtækjum, 
sem eru lífvænleg til lengri 
tíma, kost á því að leggjast í 
híði. Með því er best tryggt að 
auðvelt verði að setja í gang aftur 
og fara í öf lugt markaðsátak 
þegar ferðalög hefjast í okkar 
heimshluta. Dæmin sanna að 
ef fyrirtæki fara í þrot þá getur 
tekið langan tíma að koma 
sambærilegri starfsemi af stað 
aftur. Þannig voru arftakar 
Wow air t.d. ekki komnir af stað 
áður en kórónakreppan skall á 
þótt það væri tæpt ár liðið frá 
gjaldþroti Wow.

Það gerist nefnilega ekkert af 
sjálfu sér í viðskiptum. Það þarf 
að standa vörð um fjárfestingar, 
hugvit og önnur verðmæti svo 
við getum fengið vorboðann til 
að koma hingað, og tekið vel á 
móti honum, næst þegar færi 
gefst.

Enginn vorboði 
þetta árið

Settu upp þráðlaust net fyrir alla fjölskylduna í bústaðnum 
með 4G-búnaði. Þá getur þú líka tengt 4K-myndlykil 
frá Símanum þráðlaust við netið og horft á allt þitt 
uppáhaldsefni úr Sjónvarpi Símans Premium.
 
Við sendum frítt heim um allt land, og samdægurs 
á höfuðborgarsvæðinu ef pantað er fyrir kl. 12:00.

siminn.is

Vertu eins og heima
hjá þér í bústaðnum

HAFÐU FJÖLPÓSTINN 
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU
Auglýsingaefnið lendir á 
eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað!

Kannaðu dreiileiðir og verð í 
síma 550 5050 eða sendu 
tölvupóst orn@frettabladid.is.

*Prentmæling Gallup, 12 - 80 ára,  okt. - des. 2019. 
Mannnöldatölur Hagstofu Íslands 2019

FANTA &
FANTA EXOTIC

500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L


