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LÖGREGLUMÁL „Ég sá að lögreglan 
var búin að loka veginum og stopp-
aði bílinn. Þá komu þrír lögreglu-
menn að og einn með skammbyssu,“ 
segir Höskuldur Pétur Jónsson, fatl-
aður maður á áttræðisaldri. 

Höskuldur var handtekinn af sér-
sveit lögreglunnar á sunnudag í Kjós 
eftir nágrannadeilur um girðingar.

Valgarður Valgarðsson aðalvarð-
stjóri segir að nágranninn hafi til-
kynnt um ógnun og lögregluna 
grunað að vopnum yrði beitt.

Í grunninn snýst málið um landa-
merkjadeilu. Höskuldur var að laga 
girðingu, sem rifin hafði verið 
niður, þegar nágranninn kom að. 

Munnhjuggust þeir en síðan gekk 
nágranninn í burtu og hringdi sím-
tal. „Ég spurði hvort þá vantaði 
eitthvað,“ segir Höskuldur um það 
þegar hann mætti lögreglunni.  
„Rifu þeir þá upp hurðina, ég var 
tættur út úr bílnum, skellt í drull-
una og handjárnaður.“ Höskuldur 
hafnar því að hafa hótað of beldi. 

Karl Magnús Kristjánsson, odd-
viti í Kjósarhreppi, segir að hand-
takan hafi verið í vitna viður-
vist. Fólki hafi fundist þetta mjög 
undarleg vinnubrögð. Til dæmis 
hafi skammbyssu verið miðað á 
Höskuld.

„Við skiljum ekki af hverju vík-
ingasveitin var kölluð til út af svona 
smátilefni og okkur finnst eins 
og víkingasveitin sé orðin dálítið 
aðgangshörð,“ segir Karl.

Kveðst oddvitinn velta því fyrir 
sér hvernig standi á því að hægt sé 
að kalla víkingasveit lögreglunnar 
til án þess að kanna alla málavext-
ina til hlítar.  – khg / sjá síðu 4

Sérsveitin beitti hörku
Fatlaður maður á áttræðisaldri var handtekinn af víkingasveit á hvítasunnu-
dag. Nágranni hans taldi sér ógnað en þeir deila um landamerki og girðingar. 

VIÐSKIPTI Starfsmenn á skrifstofu 
Reykjavíkurborgar hafa aðgang að 
Vinnustofu Kjarvals, sem er vinnu- 
og samkomurými við Austurvöll, 
í gegnum sérstakan samning sem 
borgin gerði við staðinn.

Borgin er með ellefu aðgangs-
kort sem hvert kostaði 120 þúsund 
krónur auk virðisaukaskatts. Alls 
nemur kostnaðurinn því 1,6 millj-
ónum króna.

Fyrirtæki og einstaklingar semja 
um aðgang að vinnustofunni, 
greiða árgjald og geta nýtt hana 
til fundarhalda og af þreyingar. 
Staðurinn hefur notið vinsælda 
sem vettvangur fyrir vinnufundi 
en einnig mannamót utan vinnu. Í 
svari frá Reykjavíkurborg segir að 
þörfin fyrir fundarrými hafi aukist 
vegna hagræðingar í húsnæðis-
málum. – þfh / sjá Markaðinn

Á Kjarval í boði 
borgarinnar 

Karl Magnús 
Kristjánsson,  
oddviti í 
 Kjósarhreppi.

VIÐSKIPTI Lúðvík Bergvinsson, hér-
aðsdómslögmaður og fyrrverandi 
þingmaður Samfylkingarinnar, 
hefur stefnt ritstjóra og útgáfu-
félagi Viðskiptablaðsins fyrir meið-
yrði vegna skrifa Óðins, nafnlauss 
pistlahöfundar blaðsins, um störf 
hans sem óháðs kunnáttumanns 
vegna kaupa N1 á Festi.

Lúðvík krefur Trausta Haf liða-
son ritstjóra um samtals þrjár 
milljónir króna í miskabætur.

Lúðvík byggir málatilbúnað sinn 
á því að með birtingu pistilsins hafi 
verið vegið með ólögmætum og 
einstaklega grófum hætti að æru og 
starfsheiðri Lúðvíks og enn fremur 
bornar á hann alvarlegar sakir um 
lögbrot. Það liggi ljóst fyrir að virð-
ing hans hafi beðið hnekki sem og 
æra hans og persóna. 
– hae, kij / sjá Markaðinn

Vill 3 milljónir  
í miskabætur

„Við erum að fara að reisa í haust 25 salerni á þremur stöðum,“ segir Einar Á.E. Sæmundsen, þjóðgarðsvörður á Þingvöllum, þar sem stóref lis safnþró blasir nú við á Völlunum undir 
Almannagjá. Einar segir að nýju salernin verði við stóru bílastæðin á Hakinu, miðsvæðis í þinghelginni niðri á Völlunum, og síðan minni eining við gamla Valhallarreitinn. Safnþrær verði 
grafnar langt ofan í jörð á þessum þremur stöðum. „Nú erum við loksins með í vinnslu alla þá salernisaðstöðu sem hefur vantað á Þingvöllum síðustu sex árin.“ FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI



Veður

Vestlæg átt 3-10 m/s. Bjart með 
köflum um landið austanvert, 
annars skýjað og sums staðar 
dálítil súld. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast 
SA-lands.  SJÁ SÍÐU 16

Hjól fyrir alla

Sími: 561 1433

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

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
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Reiðhjólamiðstöðin Allir hjóla var opnuð í gær hjá Hjálpartækjaleigu Sjálfsbjargar. Verkefnið er unnið í samstarfi við Hjólafærni á Íslandi. Í dag er 
alþjóðadagur reiðhjólsins og því náðist að opna Allir hjóla í tæka tíð til að sem f lestir geti notið hjólreiða í tilefni dagsins. Sjá síðu 24 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

STJÓRNSÝSLA Í nóvember í fyrra var 
greint frá því að Umba – þjónustu-
miðstöð Stjórnarráðsins hefði fjár-
fest í nýjum rafmagnssportjeppa 
sem ætlaður var til að þjónusta 
Katrínu Jakobsdóttur forsætisráð-
herra. Eftir útboð bárust fjögur til-
boð frá bílaumboðum og var niður-
staðan sú að kaupa bíl af gerðinni 
Mercedez Benz EQC. Kostnaðurinn 
var 7,5 milljónir króna sem þótti 
hagstætt verð enda um 25 – 30 pró-
senta afsláttur frá listaverði. Að auki 
var gerður samningur um kaup á 
þremur slíkum bílum til viðbótar 
á næsta ári.

Undanfarið hefur vakið athygli 
að annar bíll hefur verið notaður 
til að skutla forsætisráðherra milli 
staða, rafmagnsjeppi af gerðinni 
Audi e-tron. Að sögn Viktors Jens 
Vigfússonar, framkvæmdastjóra 
Umbru, var bíllinn nýlega tekinn 
á leigu þar til að yfirstandi útboði 
um þrjá rafmagnsknúna ráðherra-
bíla lýkur þann 24. júní næstkom-
andi. „Mercedes Bens EQC, sem 
var keyptur eftir útboð á síðasta 
ári, hefur undanfarið verið nýttur 
í akstur fyrir heilbrigðisráðherra,“ 
segir Viktor í skriflegu svari.

Að hans sögn er ekki óvanalegt að 
bílar f lakki milli ráðherra. „Umbra 
á og rekur f lota bifreiða og sér um 
akstursþjónustu fyrir ráðherra. 
Einstök bifreiðakaup eru ekki 
eyrnamerkt ákveðnu ráðuneyti 
eða ráðherra, þótt í framkvæmd sé 
vanalega sami bíll í þjónustu hvers 
ráðherra í lengri tíma. Þó kunna 
bílaskipti milli ráðherra að eiga sér 
stað og geta orsakast af tilteknum 
akstursverkefnum eða aðgerðum 
sem miða að hagkvæmi í rekstri 
bílaflotans.“

Aðspurður um ástæðu þess að 

Mercedez-rafmagnsjeppinn hafi 
staldrað svo stutt við í þjónustu 
forsætisráðherra og hvort rétt sé 
að lítið pláss í farangursými sé 
ástæðan segir Viktor: „Á síðasta 

ári var keyptur inn einn rafmagns-
bíll til reynslu. Ástæða tilfærslu var 
liður í prófunum á hvernig sá bíll 
hentar og gefa f leiri bílstjórum og 
ráðherrum kost á að reyna bílinn. Í 
útboði sem nú stendur yfir var síðan 
tekið mið af þeirri reynslu þegar 
tæknilegar kröfur voru mótaðar 
fyrir næstu innkaup. Þá var horft 
til rýmis í bílnum auk tæknilegra 
þátta og öryggiskrafna í samráði við 
Ríkislögreglustjóra. Meðal annars 
voru gerðar auknar kröfur um rými 
og veghæð.“

Stefna ríkisstjórnarinnar er sú 
að nota eingöngu rafmagnsknúna 
bíla og reiknar Viktor með því að 
það markmið náist innan þriggja 
ára. bjornth@frettabladid.is

Skipti um ráðherrabíl 
því skottið var of lítið
Rafmagnsjeppi, sem keyptur var fyrir Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra, 
hefur verið færður til og þjónustar nú Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráð-
herra. Ástæðan var meðal annars sú að farangursrými hans reyndist of lítið.

Nýr bíll hefur þjónustað forsætisráðherra undanfarið. FRÉTTABLAÐIÐ/ARI

Meðal annars voru 
gerðar auknar 

kröfur um rými 
og veghæð.

Viktor Jens Vig-
fússon, fram-
kvæmdastjóri 
Umbru

REYK JAVÍK Íbúar í Háaleiti hafa 
áhyggjur af fíkniefnaneyslu og 
hugsanlegri sölu slíkra efna við hús  
þar sem rekið er athvarf fyrir heim-
ilislaust fólk .

Um er að ræða 500 fermetra hús 
við Safamýri 89 sem hefur verið í 
leigu Kærleikssamtakanna frá því 
í byrjun árs. Í húsinu geta allt að 23 
einstaklingar dvalið um lengri eða 
skemmri hríð.

Greint var frá áhyggjum íbúa 
á fundi íbúaráðs Háaleitis og 
Bústaðahverfis. Tók íbúaráðið í 
bókun undir áhyggjur íbúa af stöðu 
mála, ekki síst vegna nálægðar við 
skóla, leikskóla og íþróttastarf.

„Mikilvægt er að fylgjast vel með 
framvindu mála og kalla eftir því að 
talsfólk Kærleikssamtakanna sem 
reka húsið verði sér úti um tilskilin 
leyfi verði sýnt fram á að þarna sé 
um leyfisskylda starfsemi/með-
ferðarúrræði að ræða,“ segir í bók-
uninni. – bþ

Áhyggjur af 
dópi í Safamýri

LÖGREGLUMÁL Lög reglan á Akur-
eyri telur að eldurinn sem kom upp 
í frysti húsi Hrísey Seafood í Hrís-
ey á föstu daginn hafi kviknað af 
manna völdum.

„Við erum bara að nota úti-
lokunar að ferðina. Við teljum 
þannig að það sé nánast úti lokað 
að bruninn hafi komið til vegna 
raf magns bilunar. Við byggjum það 
á mati sér fræðings Hús næðis- og 
mann virkja stofnunar,“ segir Bergur 
Jóns son, að stoðar yfir lög reglu þjónn 
á Akur eyri.

Í fyrstu var talið að kviknað 
hefði í vegna raf magns bilunar þar 
sem lyftarar voru í hleðslu í frysti-
húsinu. Sér fræðingurinn hefur úti-
lokað þann mögu leika. „Þá hlýtur 
bruninn að vera af manna völdum 
og þá koma tveir mögu leikar til 
greina,“ út skýrir Bergur. „Í kveikja 
eða slys. Við höllumst frekar að 
því að þetta hafi nú verið slys. Við 
vitum að það var verið að sjóða 
þarna, raf sjóða eða log sjóða, þannig 
það er svo  sem ekki ó lík leg skýring.“

Verkstjóri sem starfar hjá Hrísey 
Seafood og gisti í húsinu þessa nótt 
og var þar einn svo vitað sé gerði 
fyrst viðvart um eldinn. Er Frétta-
blaðið náði tali af honum í gær til 
að inna hann eftir atburðarásinni 
neitaði hann alfarið að tjá sig.
– ókp, ab

Tjáir sig ekki 
um eldsvoðann

Eldsvoðinn í Hrísey síðastliðinn 
föstudag. MYND/HERMANN ERLINGSSON
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ferdalag.is
Atlavík, 
Austurland

Komdu með í ferðalag um landið okkar í sumar.
Á ferdalag.is getur þú fundið allt það helsta
um ævintýrin sem Ísland hefur upp á að bjóða. 

lopapeysuna“
„Ég kem með 
       



Við skiljum ekki af 
hverju víkinga-

sveitin var kölluð til út af 
svona smátilefni og okkur 
finnst eins og víkingasveitin 
sé orðin dálítið aðgangshörð.
Karl Magnús Kristjánsson,  
oddviti í Kjósarhreppi

Gerir sláttinn auðveldari

Garðsláttuvélar
sem slá á þínum gönguhraða

Það er leikur einn að slá með nýju 
garðsláttuvélunum frá CubCadet.  Þær eru með 
MySpeed hraðastilli sem aðlagar keyrsluhraða 

vélanna að þínum gönguhraða.  

ÞÓR F
H

Akureyri:
Baldursnes 8
603 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:

Opið alla virka daga
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is

LÖGREGLUMÁL „Ég sá að lögreglan 
var búin að loka veginum og stopp-
aði bílinn. Þá komu þrír lögreglu-
menn að og einn með skamm-
byssu,“ segir Höskuldur Pétur 
Jónsson, maður á áttræðisaldri 
sem var handtekinn af sérsveit lög-
reglunnar á sunnudag í Kjós.

Lögreglan segist hafa fengið til-
kynningu um ógnandi tilburði og 
hættu á að vopnum yrði beitt. Hösk-
uldur segir svo ekki vera en að lög-
reglan hafi brotist inn í hús dóttur 
hans og tekið óvirkan riffil.

„Þetta er ágreiningsmál á milli 
manna þarna upp frá um girðingar,“ 
segir Valgarður Valgarðsson, aðal-
varðstjóri hjá lögreglunni á höfuð-
borgarsvæðinu. „Það var grunur um 
að maður ætlaði að beita vopnum á 
hinn aðilann.“

Málið snýst í grunninn um landa-
merkjadeilu sem er í kæruferli á 
milli eigenda tveggja jarðarhluta 
sem áður tilheyrðu Þúfukoti. Taldi 
Höskuldur sig í rétti til að laga girð-
ingu á hluta jarðarinnar sem hafði 
verið rifin niður. Segir hann girð-
inguna jafnframt innan veghelg-
unarsvæðis. Kom þá nágranninn 
að og munnhjuggust þeir í skamma 
stund, uns nágranninn fór og Hösk-
uldur kláraði lagfæringuna.

„Ég spurði hvort þá vantaði eitt-
hvað,“ segir Höskuldur um þá stund 
þegar hann mætti lögreglunni. 
„Rifu þeir þá upp hurðina, ég var 
tættur út úr bílnum, skellt í drull-
una og handjárnaður.“ Hafi þetta 
gerst svo snöggt að ekki hafi gefist 
rúm til að setja bílinn í stöðvun-
argír og minnstu hafi munað að 
jeppinn endaði framan á lögreglu-
bílnum. Lögreglan sjálf hafi rétt náð 

að stöðva jeppann.
Höskuldur, sem er 72 ára gamall 

og fatlaður eftir reiðslys, var ekki 
yfirheyrður á staðnum heldur var 
farið með hann á lögreglustöðina 
við Hlemm og hann vistaður þar í 

sex klukkutíma. Eftir skýrslutöku 
var honum sleppt, peningalausum 
og forugum. Átti hann í erfiðleikum 
með að komast heim í Kjós aftur.

Höskuldur segir að lögreglan hafi 
einnig ruðst inn í hús dóttur hans 
og gert þar mikla leit. Hafi hún tekið 
gamla rússneska og óvirka hagla-
byssu sem hékk uppi á vegg.

Valgarður segir að ekki hafi verið 
farið fram á gæsluvarðhald yfir 
Höskuldi, heldur var honum sleppt 
eftir skýrslutöku. Aðspurður hvað-
an upplýsingar um ógnanir hafi 
komið segir hann þær frá hinum 
aðilanum, nágrannanum. „Hann 
hefur sjálfsagt haft í hótunum eða 
eitthvað álíka og þá förum við að 
gát í það og tryggjum allt og alla.“

Aðspurður hvort hann hafi beitt 

hótunum í garð nágranna síns segir 
Höskuldur svo ekki vera. Hann hafi 
þó verið reiður og bölvað. Frétta-
blaðið náði ekki tali af umræddum 
nágranna.

Karl Magnús Kristjánsson, odd-
viti Kjósarhrepps, segir handtök-
una hafi verið í vitna viðurvist og 
að fólki hafi fundist þetta mjög und-
arleg aðgerð. Til dæmis að skamm-
byssu hafi verið miðað á Höskuld.

„Við skiljum ekki af hverju vík-
ingasveitin var kölluð til út af svona 
smátilefni og okkur finnst eins 
og víkingasveitin sé orðin dálítið 
aðgangshörð,“ segir Karl og veltir 
því fyrir sér hvernig standi á því að 
hægt sé að kalla sveitina til án þess 
að kanna mál til hlítar. 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Sérsveit handtók aldraðan 
mann eftir girðingarvinnu
Sérsveit lögreglunnar handtók fatlaðan mann á áttræðisaldri í Kjósarsýslu eftir að hann hafði lagfært 
girðingu á landi sem hann deilir um við nágranna sinn. Hreppstjóri undrast vinnubrögð lögreglunnar  
í málinu. Lögreglan segist hafa fengið upplýsingar um ógnandi hegðun mannsins frá nágrannanum.

Höskuldur átti erfitt með að koma sér aftur heim í Kjós eftir að honum var sleppt úr haldi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

STJÓRNSÝSLA Lilja Alfreðsdóttir, 
mennta- og menningarmálaráð-
herra, braut jafnréttislög með því 
að skipa Pál Magnússon í embætti 
ráðuneytisstjóra í stað konu. Er það 
niðurstaða kærunefndar jafnréttis-
mála að ráðherra hafi vanmetið 
konu í samanburði við Pál.

Fjórir voru metnir hæfastir af 
hæfnisnefnd, Páll, tvær konur og 
annar karl. Hafdís Helga Ólafsdótt-
ir, skrifstofustjóri í forsætisráðu-

neytinu, sem sótti um stöðuna, var 
ekki þar á meðal,kærði ráðninguna.  
Eftir að hafa fengið gögn frá ráðu-
neytinu kærði Hafdís ráðninguna 
til kærunefndar jafnréttismála.

Í úrskurðinum segir að Lilja hafi 
vanmetið Hafdísi samanborið við 
Pál varðandi menntun, reynslu af 
opinberri stjórnsýslu, leiðtoga-
hæfileika og hæfni til að tjá sig í 
riti. Þá hafi verið verulegur skortur 
á efnislegum rökstuðningi fyrir 

ráðningunni og ljóst sé að Páll hafi 
ekki staðið Hafdísi Helgu framar.

Í svari til Fréttablaðsins segir 
ráðherra að við skipunina hafi 
verið farið eftir niðurstöðum 
hæfnisnefndar. „Við mat hæfnis-
nefndarinnar og með sjálfstæðu 
mati ráðherra var horft til málefna-
legra sjónarmiða sem fram komu í 
auglýsingu um embættið. Við sjálf-
stætt mat ráðherra taldi hann ekki 
ástæðu til að víkja frá niðurstöðu 

hæfnisnefndarinnar en eins og fram 
kemur í skýringum með lögunum 
þurfa að liggja fyrir veigamiklar, 
hlutlægar eða málefnalegar ástæður 
til að víkja frá mati hæfnisnefndar. 
Því var skipaður ráðuneytisstjóri 
úr hópi þeirra fjögurra sem metin 
höfðu verið hæfust, að undangengn-
um viðtölum. Umsækjendunum 
fjórum, tveimur konum og tveimur 
körlum, voru gefnar einkunnir sam-
kvæmt skýru verklagi.“ – ab, okp

Lilja Alfreðsdóttir braut jafnréttislög við skipan ráðuneytisstjóra

Kærunefnd telur að ráðherra hafi 
vanmetið konu sem sótti um.

DÓMSMÁL Tryggingastofnun ríkis-
ins hefur óskað eftir að blaðið birti 
eftirfarandi fréttatilkynningu:

„Á forsíðu Fréttablaðsins, 2. júní 
2020, var því ranglega haldið fram 
að Sýslumaðurinn á höfuðborgar-
svæðinu hafi sent Tryggingastofnun 
ríkisins (TR) kröfu um fjárnám í 
kjölfar kröfu tveggja öryrkja sem 
höfðu ekki fengið greidda dóm-
sátt innan hefðbundins greiðslu-
frests. TR hafi í kjölfar þess greitt 
umrædda dómsátt.

Hið rétta er að engin slík krafa 
barst, eða mun berast til TR enda 
var málið afturkallað. Dómsátt var 
greidd út á miðvikudeginum 27. 
maí, 2020.

Samkvæmt venju eru gefnir 15 
dagar til greiðslu á dómsátt, en í 
þessu tilfelli liðu 11 virkir dagar 
umfram hefðbundinn greiðslufrest 
og harmar TR þá töf.“

Athugasemd ritstj.
Fréttablaðið hefur fjárnámsboðun-
ina undir höndum, útgefna og undir-
ritaða af embætti Sýslumannsins á 
höfuðborgarsvæðinu. Uppgjör á 
grundvelli dómsáttar fór fram eftir 
að hún hafði verið gefin út. Enginn 
reki er gerður að því í tilkynningu TR 
að útskýra ástæðu þess að 11 virkir 
dagar liðu fram yfir greiðslufrestinn. 
Fréttablaðið stendur við fréttina.

Segir frétt ranga

KJARAMÁL Atkvæðagreiðsla Fé lags 
ís lenskra hjúkrunar fræðinga (FÍH) 
um boðun ótímabundins verkfalls 
hófst í gærkvöld. 

Kjara samningar hjúk r unar-
fræðinga hafa verið lausir í rúmt 
ár en samningur sem gerður hafði 
verið var felldur í lok apríl.

Samninga nefndir FÍH og ríkisins 
hafa fundað nokkuð stíft með ríkis-
sátta semjara upp á síð kastið en lítið 
hefur þó þokað í við ræðunum.

Atkvæðagreiðslunni, sem nær til 
rúmlega 2.500 hjúkrunarfræðinga, 
lýkur  á föstudag.  – okp

Greiða atkvæði 
um verkfall
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Þegar fjölskyldan fer Gullna hringinn tekur atvinnulífið kipp. 
Þegar stelpan í sjoppunni við Geysi fer í klippingu á Selfossi 
kemur annar kippur, sem heldur áfram þegar hárgreiðslumeist- 
arinn pantar tertu fyrir útskriftarveislu sonarins. Til hamingju!  
Allt í einu er allt komið af stað á ný.

ATVINNULÍFIÐ ER LÍF OKKAR ALLRA

Þegar þú velur íslenskt tekur 
atvinnulífið við sér!



Í öðru lagi er 
ákveðin tilhneiging 

hjá starfsmönnum stjórn-
valda, sem er bæði eðlileg og 
mannleg, til að vilja ekki 
bera ábyrgð á því að eitt-
hvað viðkvæmt fari út.

Oddur Þorri Viðarsson

R E YK JAVÍ K  Verk f ræðistof unni 
Verkís verður falið að kanna hús-
næði Fossvogsskóla með tilliti til 
heilnæmis. Líkt og Fréttablaðið 
greindi frá nýverið hafa minnst 
fimm nemendur fundið fyrir ein-
kennum þrátt fyrir hundraða millj-
óna framkvæmdir vegna leka- og 
mygluvandamála í húsnæðinu.

Verður það á ábyrgð skólastjóra 
að reka málið fyrir hönd starfsfólks 
og foreldra.

„Hlutverk sérfræðinga þeirra er 
þá að beina sjónum að tilteknum 
rýmum skólans sem starfsmenn og 
foreldrar hafa óskað eftir að skoðuð 
verði sérstaklega með tilliti til heil-
næmis og að kanna hvort mögulegt 
sé að við fyrri athuganir hafi þeim 
yfirsést eitthvað,“ segir í bréfi Ingi-
bjargar Ýrar Pálmadóttur skóla-
stjóra til foreldra.

Fulltrúar frá skóla- og frístunda-
sviði Reykjavíkurborgar, umhverf-

is- og skipulagssviði og skólaráð 
Fossvogsskóla, funduðu um stöðu 
húsnæðisins í síðustu viku. Fram 
kom á fundinum að áætlun um 
framkvæmdir verði gerð með hlið-
sjón af niðurstöðum Verkís til við-
bótar við þær aðgerðir sem gripið 
verður til í sumar og tengjast loft-
glugga í Vesturlandi og gaflglugga 
í Austurlandi. Lögð er áhersla á að 
mögulegum endurbótum verði 
lokið fyrir skólabyrjun í ágúst 2020, 

en það kann að dragast ef umfangið 
verður mikið. Þá eiga fulltrúar 
borgarinnar að funda með skóla-
ráði hálfsmánaðarlega meðan á 
framkvæmdum stendur.

Karl Óskar Þráinsson, formaður 
foreldrafélags Fossvogsskóla, fagnar 
þessu. „Við erum mjög ánægð með  
að á okkur verði hlustað, málið sé 
tekið alvarlega og að Verkís taki 
sýni í takti við ábendingar,“ segir 
Karl Óskar. – ab

Verkfræðistofunni Verkís falið að kanna húsnæði Fossvogsskóla
Við erum mjög 
ánægð með að á 

okkur verði hlustað, málið 
sé tekið alvarlega og að 
Verkís taki sýni í takti við 
ábendingar.
Karl Óskar Þráinsson, formaður 
 foreldrafélags Fossvogsskóla

STJÓRNSÝSLA Ný reglugerð Evrópu-
sambandsins um persónuvernd 
með tilheyrandi lagabreytingum, 
námskeiðahaldi og kynningum, 
hefur ýtt undir varfærni opinberra 
starfsmanna við veitingu upplýs-
inga á grundvelli upplýsingalaga. 
Þetta segir Oddur Þorri Viðarsson, 
ráðgjafi um upplýsingarétt almenn-
ings hjá Stjórnarráðinu.

Hlutverk ráðgjafa um upplýsinga-
rétt var tekið upp með breytingum 
á upplýsingalögum í fyrra sem gerð-
ar voru að tillögu nefndar forsætis-
ráðherra undir formennsku Eiríks 
Jónssonar prófessors og nú dómara 
við Landsrétt, um umbætur á lög-
gjöf um tjáningarfrelsi.

„Ég var ritari þeirrar nefndar og 
sá nú ekki fyrir mér þegar þetta var 
til umræðu að hlutverkið myndi 
enda hjá mér,“ segir Oddur Þorri. 
Sú ákvörðun hafi hins vegar verið 
tekin að ráða ritara í fullt starf fyrir 
úrskurðarnefnd um upplýsinga-
mál, en því hlutverki hafði Oddur 
gegnt um nokkurra ára skeið ásamt 
öðrum störfum sínum í ráðuneyt-
inu.

„Ráðning Ásthildar Valtýsdóttur 
í fullt starf fyrir úrskurðarnefndina 
hefur haft þau áhrif að það hafa 
aldrei fallið jafn margir úrskurðir 
hjá nefndinni og á síðasta ári og bið-
tíminn styttist smám saman.“

Hugmyndin um sérstakan ráð-
gjafa fæddist í nefnd Eiríks. „Meðal 
vandamála sem nefndin bar kennsl 
á og var að reyna að leysa er þegar 
opinberir aðilar synja upplýsinga-
beiðnum til öryggis,“ segir Oddur 
Þorri. Fyrir slíkum synjunum séu 
tvær meginástæður.

„Í fyrsta lagi eru sum mál afar 
snúin, til dæmis þegar um er að 
ræða beiðni um viðkvæmar upp-
lýsingar eða gögn sem geta inni-
haldið slíkar upplýsingar.

„Í öðru lagi er ákveðin tilhneiging 
hjá starfsmönnum stjórnvalda, sem 
er bæði eðlileg og mannleg, til að 
vilja ekki bera ábyrgð á því að eitt-
hvað viðkvæmt fari út,“ segir Oddur. 

Starfsmaðurinn standi þá frammi 
fyrir ákvörðun um að af henda 
gögnin og bera þá ábyrgðina eða 
prófa að synja beiðninni og láta 
úrskurðarnefndina um að úrskurða 
í málinu. „Við höfum séð þetta bæði 
í máli stjórnmálamanna og for-
stöðumanna stofnana, sem finnst 
gott að fá einhvern utanaðkomandi 
aðila til að segja að upplýsingar eigi 
að af henda almenningi. Það þarf 
ekki að leita lengi í úrskurðum 
úrskurðarnefndarinnar til að bera 
kennsl á þennan vanda.

Hugmyndin með ráðgjafanum er 
að stofnanir geti miklu fyrr fengið 
utanaðkomandi aðila til að segja: 
„Þessi gögn mega fara út. Þannig er 
hægt að afgreiða mál miklu fyrr í 
staðinn fyrir að mál þurfi að fara til 
úrskurðarnefndarinnar, sem getur 
tekið nokkra mánuði.“

Oddur segir þá miklu áherslu á 
persónuvernd sem fylgt hafi nýju 
reglugerð Evrópusambandsins 
hugsanlega hafa ýtt undir þessa 
varfærni og jafnvel haft áhrif á 

opinbera umræðu um upplýsinga-
rétt almennings. „Fram eftir öldum, 
áður en upplýsingalög tóku gildi, 
var í raun litið svo á að opinberar 
upplýsingar væru bara fyrir stofn-
anir og embættismenn. 

Áhersla var lögð á að upplýsingar 
væru öruggar og færu leynt. Síðustu 
áratugina sjáum við viðhorfin fær-
ast smám saman yfir á hagsmuni 
almennings af því að fá að kynna 
sér upplýsingarnar og til að veita 
stjórnvöldum aðhald. Þessi mikla 
áhersla á persónuvernd undanfarin 
ár hefur kannski aðeins fært þessi 
viðhorf til baka í átt til öryggis og 
leyndar,“ segir Oddur. Hann segir þó 

mikilvægt að undirstrika að það eru 
upplýsingalög sem gilda um aðgang 
að upplýsingum og takmarkanir á 
upplýsingarétti og stjórnvöld geti 
ekki synjað um aðgang á grundvelli 
persónuverndarlaga.

„Persónuverndarlöggjöf in er 
auðvitað mjög mikilvæg og það 
verða að vera skýrar reglur um það 
hvernig á að varðveita og vinna með 
persónuupplýsingar. Það má hins 
vegar ekki rugla því saman við rétt 
almennings til að kynna sér upp-
lýsingar. Þetta eru skyld viðfangs-
efni og þegar við metum hvort upp-
lýsingar eru viðkvæmar þá horfum 
við til persónuverndarlaganna og 
skoðum hvað eru viðkvæmar per-
sónuupplýsingar. Það trompar hins 
vegar ekki tjáningarfrelsið eitt og 
sér,“ segir hann.

Oddur tekur fram að opinberir 
aðilar fái hundruð og jafnvel upp 
í þúsundir upplýsingabeiðna í 
hverri viku og í f lestum tilvikum 
fái fólk umbeðnar upplýsingar án 
vandkvæða. Sumir verði kannski 
frekar fyrir því en aðrir að vekja 
tortryggni og þá upplifun að til 
standi að klekkja á viðkomandi 
stjórnvaldi. Þetta eigi ekki síst 
við um blaðamenn. „Það er hlut-
verk ráðgjafans að hjálpa starfs-
mönnum stjórnvalda upp úr þeim 

hjólförum,“ segir Oddur en bendir 
einnig blaðamönnum á að það geti 
verið gagnlegt að hafa upplýsinga-
beiðnir einfaldar og sleppa öllum 
málalengingum. „Um leið og þú 
ferð að tala um tjáningarfrelsi og 
varðhunda lýðræðis í upplýsinga-
beiðninni, þá hrökkva stjórnvöld 
strax í vörn,“ segir Oddur og bætir 
við: „Við erum að fást við mannlegar 
tilfinningar.“

Oddur segir að því starfi að koma 
upplýsingarétti almennings í gott 
horf verði aldrei lokið. Bæði sé þró-
unin hraðari en löggjafinn ráði við 
og svo sveif list jafnvægið stöðugt 
milli aðgangs að upplýsingum og 
upplýsingaleyndar. Þá séu upplýs-
ingalögin í rauninni mjög opin fyrir 
túlkun.

„Þótt meginregla upplýsinga-
laganna sé alveg skýr, að veita eigi 
aðgang að upplýsingum, á hún til 
að gleymast í takmörkunarheim-
ildunum,“ segir Oddur og vísar í 
dæmaskyni til ákvæðis um vinnu-
gögn. Það er ákveðin tilhneiging hjá 
stofnunum til að lesa yfir lögin til 
að reyna finna synjunarheimild og 
staðnæmast til dæmis við ákvæði 
um vinnugögn. Þá er beiðninni 
synjað strax á grundvelli þess í stað 
þess að reyna að finna leið til að 
af henda gögnin. Opinberir aðilar 

ættu einungis að vísa til synjunar-
heimilda þegar það er nauðsynlegt 
til að vernda tiltekna hagsmuni.“

Oddur nefnir einnig ákvæði 
í upplýsingalögum um aukinn 
aðgang og segir að jafnvel þótt eitt-
hvað sé skilgreint sem vinnugagn 
eigi samt að taka afstöðu til þess 
hvort eigi að afhenda það. 

„Við ættum alltaf að miða við efni 
upplýsinganna en ekki formið,“ 
segir Oddur og bætir við: „Það sem 
ég legg áherslu á er að opinberir 
starfsmenn skoði gögnin sem verið 
er að biðja um og spyrji sig hvort 
þau innihaldi viðkvæmar upp-
lýsingar, í stað þess að skoða lögin 
í leit að leið til að synja. Jafnvel þótt 
synjunin sé staðfest af úrskurðar-
nefndinni í kjölfarið stuðla tíðar 
óþarfar synjanir um upplýsingar 
að aukinni tortryggni.“

Oddur er í óðaönn að fræða 
starfsmenn ráðuneyta og stofnana 
um hlutverk sitt. „Ég er búinn að 
hitta upplýsingafulltrúa allra ráðu-
neytanna og hef heimsótt nokkrar 
opinberar stofnanir, auk námskeiðs 
sem ég verð með í Stjórnarráðs-
skólanum og á nýliðadegi Stjórnar-
ráðsins. „Þar biðla ég til nýrra starfs-
manna ráðuneytanna að ganga í lið 
aukinnar upplýsingagjafar.“ 
adalheidur@frettabladid.is

Ævistarf að auka upplýsingaréttinn
Áhersla á persónuvernd eykur varfærni hjá stjórnvöldum við að afhenda upplýsingar, segir nýr ráðgjafi stjórnvalda um upplýsinga-
rétt almennings. Hann segir að þótt langflestum beiðnum sé svarað eigi stjórnvöld til að fara í vörn við fyrirspurnum fjölmiðla.

Oddur Þorri Viðarsson veitir starfsfólki hins opinbera ráðgjöf um upplýsingarétt almennings. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Við þurfum að 
horfa á kóróna

veiruna og kerfisbundinn 
rasisma, líkt og þetta atvik, 
með sömu augum. 

Errin Haines, Blaðakona

BANDARÍKIN Mótmælendur söfnuð-
ust saman um gjörvöll Bandaríkin 
í gær, sjöunda daginn í röð, eftir að 
George Floyd lést við handtöku í 
Minneapolis í síðustu viku. Floyd 
var 46 ára svartur karlmaður og lést 
eftir að lögreglumaður kraup á hálsi 
hans í rúmar átta mínútur við hand-
töku. Floyd bað hann ítrekað að losa 
takið þar sem hann næði ekki and-
anum. Atvikið náðist á myndband.

Mikil reiði ríkir meðal mótmæl-
enda vegna dauða Floyds og hafa 
miklar óeirðir orðið í kjölfar dauða 
hans. Útgöngubann hefur verið sett 
á í fjölda borga Bandaríkjanna. Um 
4.500 manns hafa verið handteknir 
og fjöldi fólks hefur meiðst. Í það 
minnsta fimm lögreglumenn hafa 
orðið fyrir byssuskotum og talið 
er að sex mótmælendur hafi látið 
lífið í óeirðunum. Meirihluti mót-
mælanna hefur þó farið friðsamlega 
fram.

Dauði Floyds hefur vakið reiði 
um allan heim, sér í lagi í Bandaríkj-
unum, en fjöldi svartra Bandaríkja-
manna og -kvenna hefur látist þar 
af völdum lögreglunnar í gegnum 
árin. Þá endurspeglar reiði mót-
mælenda einnig margra ára gremju 
vegna félags- og efnahagslegrar 
mismununar og kynþáttafordóma 
í garð svartra í landinu, ekki síst í 
Minneapolis, þar sem Floyd lést.

Upphaf leg krafa mótmælend-
anna var að Derek Chauvin, lög-
reglumaðurinn sem kraup á hálsi 
Floyd, yrði handtekinn og ákærð-
ur. Hann var síðan handtekinn og 
ákærður fyrir morð af þriðju gráðu 
og manndráp á föstudaginn, en 
þrátt fyrir handtökuna er enn ekk-
ert lát á mótmælunum, enda nær 
saga lögregluof beldis í garð svartra 
í Bandaríkjunum mun lengra en að 
andláti Floyds og mótmælendur 
krefjast nú réttlætis og breyttra 
aðgerða í slíkum málum.

Lögreglumenn í Minneapolis 
hafa beitt hálstakinu, sem talið er 
hafa dregið Floyd til dauða, minnst 
428 sinnum frá árinu 2012. Þá vekur 
athygli að í tveimur þriðju tilfella 
var hálstakið notað gegn þeldökk-
um einstaklingum í borg þar sem 

þeldökkir eru í miklum minnihluta, 
eða 19 prósent íbúa.

Samstaða hefur myndast um 
heim allan og hafa mótmælendur 
til að mynda komið saman í Þýska-
landi, Bretlandi, Frakklandi, Íran og 
í Sýrlandi. Skipulagður samstöðu-
fundur verður á Austurvelli klukk-
an 16.30 í dag.

Bandaríska blaðakonan Errin 
Haines segir að tímasetning dauða 
Floyds og samhengið við kóróna-
veirufaraldurinn geti haft mikið 
að segja um samstöðuna sem fylgt 
hefur í kjölfarið. „Við þurfum að 
horfa á kórónaveiruna og kerfis-
bundinn rasisma, líkt og þetta 
atvik, með sömu augum. Við höfum 
ákveðið að horfa á veiruna þannig 
að við séum öll í þessu saman en 
nú kemur í ljós hvort við getum 
litið rasismaveiruna sömu augum. 
Sú veira er að breiðast út í miðjum 
faraldrinum og það virðist skipta 
máli,“ segir hún.

Em bættis menn í höfuð stöðvum 
varnar mála ráðu neytisins í Penta-
gon eru sagðir hafa á hyggjur af 
hegðun og full yrðingum Donalds 
Trump Banda ríkja for seta í kjöl-
far stjórn lausra ó eirða víðs vegar í 
Banda ríkjunum vegna dauða Flo-
yds. En forsetinn sagði í ávarpi sínu 

til þjóðarinnar í fyrradag að hann 
myndi senda hermenn til að ná 
stjórn á mótmælunum í þeim til-
vikum sem ríkis- og borgarstjórar 
gætu það ekki. Til þess myndi hann 
nýta lög frá árinu 1807 sem leyfa 
forsetanum að senda bandaríska 
hermenn til að ná stjórn á óreiðum 
á bandarísku landsvæði.

CNN hefur það eftir heimildar-
mönnum innan var nar  mála-
ráðu neytisins að em bættis menn 
hafi verið ó ró legir jafn vel áður en 
Trump hét afskiptum hersins. Þeir 
reyna nú að sann færa for setann um 
að á standið sé ekki komið á það stig 
að senda þurfi her menn á svæðið og 
það sé ekki gert fyrr en ríkis stjórar 
kalli eftir því. Nánar er fjallað um 
mótmælin í Bandaríkjunum á 
frettabladid.is.
birnadrofn@frettabladid.is  
fanndis@frettabladid.is

Áframhaldandi mótmæli og 
óeirðir víða um Bandaríkin
Gífurlegur fjöldi fólks heldur áfram að safnast saman til að mótmæla dauða George Floyd og stigmagn-
ast ástandið með degi hverjum. Bandaríkjaforseti var myrkur í ávarpi sínu til Bandaríkjamanna í gær. 
Embættismenn hafa áhyggjur af hegðun forsetans. Mikil samstaða ríkir víða um heim. 

HÚSNÆÐISMÁL Ásmundur Einar 
Daðason, félags- og barnamálaráð-
herra, segir að um fjögur þúsund 
einstaklingar búi í atvinnuhús-
næði á höfuðborgarsvæðinu. Þetta 
segir ráðherra í svari við fyrirspurn 
Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur, 
þingmanns Vinstri grænna, sem 
birtist í gær á vef Alþingis.

Slökkviliðsstjórar á höfuðborgar-
svæðinu framkvæmdu könnun á 
búsetu einstaklinga í húsnæði árið 
2017. Nú mun vera búið að endur-
skoða þær upplýsingar með nýlegri 
vettvangskönnun og ábendingum 
„og eru þær því ekki nákvæmar“. 
Því gætu verið talsvert f leiri eða 
jafnvel færri sem búa í atvinnuhús-
næði.

Ráðherra segir að einstaklingar 
og fjölskyldur á leigumarkaði sem 
ekki eiga kost á að búa annars stað-
ar en í atvinnuhúsnæði eigi að snúa 
sér til sveitarfélags síns til að leita 
lausna á húsnæðisvanda sínum. 
Hann bendir á að sambærileg könn-
un hafi ekki verið framkvæmd ann-
ars staðar en á höfuðborgarsvæðinu 
að því er hann best viti og því ekki 
hægt að vita um stöðu þessara mála 
á landsbyggðinni.

Bjarkey Olsen spurði ráðherra 
hvaða úrræði stæðu fólki til boða 
sem ekki á kost á viðunandi hús-
næði. „Aðgengi fólks að viðunandi 
húsnæði verði best tryggt með því 
að stuðla að auknu framboði slíks 

húsnæðis hvort sem er til eignar 
eða leigu, að húsnæðisstuðningi sé 
hagað þannig að hann mæti þörfum 
fólks og með því að ef la fræðslu 
um þau húsnæðisúrræði sem fólki 
standa til boða,“ segir í svari ráð-

herra og bendir hann á að slíkar 
aðgerðir séu í farvatninu.

Jafnframt sagði ráðherra að ríkið 
hafi varið tæplega tólf milljörðum 
króna til stofnframlaga til að styðja 
við byggingar eða kaup á rúmlega 
tvö þúsund almennum íbúðum, 
sem eru ætlaðar einstaklingum og 
fjölskyldum með lágar tekjur.

„Með framboði slíkra íbúða er 
gagngert stefnt að húsnæðisöryggi 
fyrir tekjulægri hópa og stuðlað að 
því að húsnæðiskostnaður þeirra sé 
í samræmi við greiðslugetu,“ segir 
ráðherra.

„Ríkisstjórnin hefur skuldbundið 
sig til að auka við fjárveitingu inn 
í almenna íbúðakerfið sem nemur 
tveimur milljörðum króna fyrir 
hvert ár á tímabilinu 2020 til 2022. 
Þannig má vænta þess að almenn-
um íbúðum fjölgi um 1800 til við-
bótar á næstu þremur árum.“ – ilk

Um fjögur þúsund manns búa í atvinnuhúsnæði 

Ásmundur Einar 
Daðason, félags- 
og barnamála-
ráðherra.

Mótmælendur í Minneapolis í Minnesota hafa komið saman í borginni á hverjum degi frá því að George Floyd lést 
fyrir rúmri viku. Mótmælin hafa yfirleitt farið vel fram en útgöngubann hefur verið sett á í yfir 40 borgum. MYND/AFP

Iðnaðarhúsnæði er oft nýtt til íbúðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANDRI MARINÓ

SPÁNN Heilbrigðisráðuneyti Spánar 
greindi frá því í gær að í tvo daga í 
röð hefði enginn látist af völdum 
COVID-19 í landinu. Hins vegar 
hefði tilfellum fjölgað milli daga, úr 
71 í 137. Þetta kemur fram í enskri 
vefútgáfu spænska stórblaðsins El 
Pais.

Alls höfðu í gær verið skráð 
27.127 dauðsföll af völdum COVID-
19 á Spáni sem orðið hefur illa úti í 
faraldrinum. Alls höfðu verið stað-
fest 239.932 tilfelli að sögn El Pais. 
Taka bæri tölunum með fyrirvara 
þar sem heilbrigðisráðuneytið væri 
enn að uppfæra gögn.

Þá kemur fram að í átta héruðum 
Spánar hafi enginn látist úr COVID-
19 síðustu vikuna. – gar

Engin dauðsföll 
tvo daga í röð

COVID-19 leikur Spánverja grátt.

AUSTURRÍKI Austurrísk stjórnvöld 
hafa kynnt vinningstillögu í stórri 
samkeppni um breytingar á fæð-
ingarheimili Adolfs Hitler. Í nóvem-
ber á síðasta ári var greint frá því að 
stjórnvöld hygðust breyta húsinu í 
lögreglustöð og var þá efnt til áður-
nefndrar samkeppni. Húsið hefur 
verið í eigu austurrískra stjórnvalda 
frá árinu 2016 en þá var gengið frá 
kaupum á því eftir að lengi hafði 
verið rifist um hver afdrif þess ættu 
að verða.

Húsið er staðsett í bæn um Brau-
nau í norður hluta Aust ur rík is, við 
landa mær in að Þýskalandi. Hitler 
fædd ist þar þann 20. apríl 1889 en 
fjölskylda hans f lutti nokkrum 
vikum seinna í annað hús í borg-
inni. 

Húsið hefur verið vinsæll við-
komustaður nýnasista undanfarin 
ár en að auki hafa andfasískir hópar 
skipulagt þar mótmæli á fæðingar-
degi Hitlers. Er það von austurrískra 
yfirvalda að breytingarnar muni 
verða til þess að umstang í kring-
um húsið minnki. „Nýr kafli mun 
nú hefjast í sögu fæðingarheimilis 
einræðisherrans og fjöldamorðingj-
ans,“ sagði Karl Nehammer, innan-
ríkisráðherra Austurríkis, á blaða-
mannafundi þegar tillagan var 
kynnt.

Vi n n i ng st i l lag a n kom f r á 
austurrísku arkitektastofunni 
Marte. Marte og var hún valin úr 
hópi alls tólf tillagna. Ytri ásýnd 
hússins mun breytast nokkuð sem 
og þak þess. Verlok eru áætluð í lok 
árs 2023 og mun kostnaðurinn vera 
um 5 milljónir evra, eða 750 millj-
ónir króna. – bþ

Dýrt að breyta 
heimili Hitlers

Húsinu þar sem Hitler fæddist 
verður nú breytt í lögreglustöð.

Er það von austurrískra 
yfirvalda að breytingarnar 
muni verða til þess að 
umstang í kringum húsið 
minnki.
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Við eigum 
hreinlega 
ekki nógu 
mikið af 
brúnu fólki 
til að níðast 
á.

 

Græna 
planið er 
víðtæk 
áætlun um 
fjárfesting-
ar, fram-
kvæmdir og 
atvinnu-
sköpun í 
Reykjavík.

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

Me-gas
Marga rak í rogastans við lestur 
fréttar hér í blaðinu í gær þar 
sem kunnáttumaður á sviði 
bílgreina sagði að bílaframleið-
endur hefðu hætt að þróa bíla 
sem ganga fyrir metani. Þetta 
er smááfall því Sorpa er einmitt 
að leggja lokahönd á gas- og 
jarðgerðarstöð sem útlit er fyrir 
að kosti milljarða og reyndar 
einn mann forstjórastólinn líka. 
Stöðin var sérstaklega ætluð 
til framleiðslu á metani fyrir 
bifreiðar. Hvað gerum við þá við 
allt þetta metan frá Sorpu? Það 
blasir ekki við en fram að þessu 
hefur það verið brennt. Ætli 
hefði ekki verið betra að sleppa 
byggingu þessarar stöðvar 
og nota gasið til að brenna 
peningana sem þetta ævintýri 
hefur kostað? Reikningsdæmið 
um gasframleiðslu Sorpu virðist 
ekki ætla ganga upp.

Loksins ferðamenn
Fyrsti hópur erlendra ferða-
manna er væntanlegur til lands-
ins í mánuðinum. Þetta eru ekki 
dæmigerðir ferðamenn heldur 
135 liðsmenn ítalska f lughersins 
og hingað komnir til að sinna 
loftrýmisgæslu. Þeir hefja gæslu-
störfin í fjórtán daga sóttkví 
erlendis áður en þeir leggja 
í‘ann hingað og svo fara þeir í 
fjórtán daga sóttkví við komu 
til landsins. Gert er ráð fyrir að 
verkefninu ljúki eftir miðjan júlí 
þannig að að verulegu leyti fer 
það fram í sóttkví, eða þannig.

Reykjavík er tilbúin að hafa forystu um græna endur-
reisn eftir Covid. Í gær samþykkti borgarstjórn 
Græna planið sem snýst um að setja loftslagsmál í 

forgrunn allrar ákvarðanatöku hjá borginni. Græna plan-
ið er víðtæk áætlun sem gerir ráð fyrir að Reykjavík taki 
forystu í aðgerðum til að bregðast við efnahagssamdrætti 
og vaxandi atvinnuleysi og tryggi að þær verði í samræmi 
við framtíðarsýn um kolefnishlutlaust borgarsamfélag og 
metnaðarfull loftslagsmarkmið borgarinnar.

Græna planið – sem tekur til þrettán þátta – er hið 
fyrsta sinnar tegundar á landinu um að leiðin út úr 
kreppunni verði græn – með því að veðja á þróttmikið og 
fjölbreytt borgarhagkerfi sem hvílir á stoðum traustra 
grænna innviða. Á næstu vikum munum við halda 
samráðsfundi með hagsmunaaðilum, aðilum vinnu-
markaðarins, háskólunum, fyrirtækjunum í borginni 
og öðrum mikilvægum samstarfsaðilum til þess að eiga 
samtal um spennandi grænt efnahagsplan til næsta ára-
tugar, um loftslag, loftgæði og lífsgæði. Þetta ár og næsta 
vetur þarf að takast á við alvarlega stöðu atvinnuleysis 
og annarra afleiðinga kórónaveirunnar. Því þarf að mæta 
með fjárfestingum og fjölgun starfa. Næsti áratugur þarf 
að vera áratugur aðgerða í loftslagsmálum. Þær þarf að 
hefja strax og í samvinnu margra.

Reykjavík var lánsöm að pólitísk samstaða náðist 
um þrettán skýrar aðgerðir sem fyrstu viðbrögð við 
kórónaveirunni. Starfsfólk og kjörnir fulltrúar stóðu 
þétt saman að neyðarstjórn og við að halda nauðsynlegri 
þjónustu gangandi gegnum þennan erfiða tíma í vetur. 
Nú er komið að næsta skrefi og það verður grænt.

Það er ljóst að borgarstjórn gengur í þessu efni í takt 
við hug borgarbúa og landsmanna. Könnun sem Frétta-
blaðið birti á forsíðu í gær sýnir skýrt að mikill meirihluti 
þjóðarinnar – og yfirgnæfandi meirihluti borgarbúa – 
telur að það eigi að taka loftslagsbreytingar jafn föstum 
tökum og stjórnvöld tókust á við Covid-19.

Það er mikilvægt að hlusta ekki aðeins á þetta sterka 
ákall um grænna samfélag eftir kreppuna. Það er skylda 
okkar að hlusta á þessar raddir, ekki bara gagnvart þeim 
sem núna byggja samfélagið, heldur fyrir komandi kyn-
slóðir.

Græna planið

Dagur B.  
Eggertsson
borgarstjóri 
Reykjavíkur

Ástandið á götum flestra borga Banda-
ríkjanna er kannski framandi mörgum 
Íslendingum sem hafa hvorki þurft að 
þola né verða vitni að kerfisbundinni 
kynþáttamismunun. Fáir Íslendingar hafa 
þurft að lifa við stöðuga mismunun og í 

stöðugum ótta við misbeitingu og ofbeldi böðla í ein-
kennisbúningum. Líklega búum við flest við forréttindi 
og erum notalega blind á þau.

En við getum því miður ekki skýlt okkur á bak við 
neitt annað en að við eigum hreinlega ekki nógu mikið 
af brúnu fólki til að níðast á. Ekkert í íslensku samfélagi 
bendir til að staðan hér væri til minnsta sóma ef hér fengi 
að búa fleira fólk af fjölbreyttari uppruna. Við þykjumst 
vera einsleit þjóð, við teljum okkur það til tekna og við 
viljum ekki breyta því.

Á árunum 2017 til 2019 bárust tæplega 400 kvartanir 
til nefndar um eftirlit með lögreglu. Það sem af er yfir-
standandi ári hafa nefndinni borist 37 kvartanir. Ekki 
liggur fyrir hvernig þeir sem kvarta undan lögreglunni á 
Íslandi eru á litinn. En það liggur sannarlega fyrir að allt of 
mörg þessara mála enda í ferli sem einkennist af áhuga-
leysi og djúpri sannfæringu um að yfirvaldið eigi ávallt að 
njóta vafans.

Þær stofnanir samfélagsins sem eiga að þjónusta þau 
okkar sem minnst hafa bakland, völd og fjárráð hafa alltof 
margar af einhverjum ástæðum áunnið sér hatur og fyrir-
litningu skjólstæðinga sinna.

Öryrkjar hata Tryggingastofnun ríkisins, sjúkir hata 
Sjúkratryggingar Íslands, atvinnulausir hata Vinnumála-
stofnun og allir sem hafa mannlegar tilfinningar hata 
Útlendingastofnun.

Hverju ætli þetta sæti?
Fyrirlitning á fólki og heilu þjóðfélagshópunum verður 

ekki til í tómarúmi. Stofnanamenning er raunverulegt 
fyrirbæri sem mótast á löngum tíma. Slík menning er til 
staðar innan allra opinberra stofnana og er ýmist jákvæð 
í garð borgaranna eða neikvæð. Sumar stofnanir líta 
á sig sem þjónustustofnanir en aðrar ekki. Samfélagið 
umhverfis þessar stofnanir hefur áhrif á þessa menningu. 
Ef alþingismenn fá að þrástagast á áhyggjum sínum af 
kostnaði samfélagsins af meintu bótasvindli óprúttinna 
letingja, hljóta stofnanir sem afgreiða bætur að hugsa sinn 
gang og reyna að sýna viðleitni til að uppræta slíka glæpi. 
Það er afhjúpandi að þegar búið er að brjóta allt að því 
kerfisbundið gegn lögum um persónuvernd í baráttu gegn 
bótasvindli einstaklinga beitir sama stofnun og sömu 
stjórnendur nákvæmlega sömu lögum um persónuvernd 
til að vernda þau fyrirtæki sem nýta sér hlutabótaleiðina.

Í Bandaríkjunum hefur svart fólk og brúnt búið við 
mismunun og ótta frá því hvíta fólkið nam þar land. 
Frelsi þeirra er skert á hverjum degi á ótal vegu. Þau eru 
fátækari, fá lélegri menntun og færri tækifæri, og þeim 
stafar stöðug hætta af lögreglu sem í orði kveðnu tileinkar 
sér slagorðið að vernda og þjóna.

Við eigum að styðja baráttu Bandaríkjamanna fyrir 
aukinni mannréttindavernd í sínu heimalandi. Gerum 
það á auðmjúkan hátt og án þeirrar hræsni að okkar eigin 
bakgarður sé einhver lystigarður jafnræðis, réttinda og 
virðingar fyrir fólki.

Íslenska hatrið
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SKOÐUN



Þau áföll sem við höfum orðið 
fyrir vegna kórónuveirufar-
aldursins knýja okkur til að 

svara mikilvægum spurningum 
varðandi atvinnuuppbyggingu 
á Íslandi. Ekki er langt síðan 
íslenskt efnahagslíf var borið uppi 
af fábreyttu atvinnulífi þar sem 
sjávarútvegurinn var langmikil-
vægastur og aflaði mikilvægs gjald-
eyris fyrir þjóðina. Til að styrkja 
undirstöður samfélagsins var því á 
sínum tíma mikilvægt skref stigið 
þegar álverið í Straumsvík var reist 
og í kjölfarið fylgdu aðrar álverk-
smiðjur sem allar studdu við lífs-
gæði á Íslandi með því að skapa 
útf lutningsverðmæti og síðast en 
ekki síst: skapa atvinnu.

Í kjölfar bankahrunsins byrjaði 
ferðaþjónustan að gera sig gildandi 
á Íslandi. Eldgosið í Eyjafjallajökli 
vakti heimsathygli sem ferða-
þjónustan náði að nýta sér með 
markvissum herferðum og hingað 
byrjuðu að streyma ferðamenn til 
að njóta landsins okkar. Margir hafa 
á síðustu vikum dottið í hefðiátt-
gírinn og gagnrýnt að ekki hefði 
verið meiri stýring á þeirri hröðu 
uppbyggingu sem orðið hefur í 
ferðaþjónustu. Það þykir mér sér-
kennilegt sjónarhorn því mikilvægi 
ferðaþjónustunnar fyrir Ísland og 
þá ekki síst landsbyggðirnar hefur 
verið gífurlegt og bæði skapað 
miklar útflutningstekjur og síðast 
en ekki síst: skapað atvinnu.

Undanfarin ár hefur verið mikil 
uppbygging í fiskeldi á Íslandi. Bæði 

hefur verið um að ræða eldi á landi 
en mestur hefur vöxturinn verið 
í sjókvíaeldi. Stjórnvöld hafa sýnt 
ábyrgð þegar kemur að uppbygg-
ingu sjókvíaeldis svo ekki verði 
gengið á hinn villta íslenska laxa-
stofn. Strax árið 2004 var ákveðið 
að sjókvíaeldi yrði aðeins leyft á 
afmörkuðum svæðum landsins 
sem afmarkast fyrst og fremst við 
Vestfirði og Austfirði. Var það gert 
til að gæta fyllstu varúðar. Vöxtur 
greinarinnar hefur verið mikill og 
hefur hún aukið útflutningstekjur 
Íslands töluvert og síðast en ekki 
síst: skapað atvinnu.

Framþróun í fiskeldi er hröð. 
Þær þjóðir sem líklega eru fremstar 
í fiskeldi eru Norðmenn og Færey-
ingar. Fiskeldið hefur skilað Færey-
ingum miklum ágóða sem sýnir sig 
best í því að lífsgæði í Færeyjum eru 
með því sem best gerist í heiminum. 
Norðmenn bera höfuð og herðar 
yfir aðrar þjóðir þegar kemur að 
fiskeldi. Sú staða hefur ekki náðst 
án vandkvæða en framfarir í 
greininni, til dæmis hvað varðar 
umgengni við lífríki sjávar, hafa 
náðst með þrotlausum rannsókn-
um og sífellt betri vinnubrögðum í 
greininni. Hér á landi þurfum við að 
læra af reynslu Norðmanna og nýta 
okkur þekkingu þeirra og reynslu 
til að efla byggðir á Vestfjörðum og 
Austfjörðum og enn fremur: skapa 
atvinnu.

Viðspyrna Íslands er meðal ann-
ars fólgin í því að styðja við upp-
byggingu fiskeldis í sátt við nátt-
úruna. Það er Íslendingum í blóð 
borið að nýta sjóinn og ná jafnvægi 
milli náttúru og manns. Það er 
heldur ekki úr vegi að benda á það 
stóraukna fjármagn sem sett hefur 
verið í nýsköpun með aðgerðum 
ríkisstjórnarinnar og getur hjálpað 
til við að auka virði fiskeldisins við 
strendur Íslands og síðast en ekki 
síst: skapað atvinnu.

Atvinna um allt land

Guðjón  
Sigurbjartsson
viðskipta- 
fræðingur

Guðni Ágústsson, fv. alþingis-
maður og landbúnaðar-
ráðherra, skrifar enn eina 

greinina til stuðnings íslenskum 
landbúnaði í Fréttablaðið 27. maí 
2020.

Þar fer Guðni fram af meira kappi 
en forsjá eins og oft áður. Hann hikar 
ekki við að setja fram hálfsannleik 
og villandi upplýsingar enda helgar 
tilgangurinn meðalið sem er að 
pressa á stjórnvöld að leggja meira á 
neytendur og skattgreiðendur fyrir 
íslenskan landbúnað.

Það nægir víst ekki að við erum 
með dýrasta landbúnað í heimi 
og mestu hömlur á innflutning af 
öllum Evrópuþjóðum. Í Evrópu 
eru landbúnaðarafurðir á frjálsum 
markaði, eins og eðlilegt er, almenn-
ingi í hag, nema á Íslandi, í Noregi og 
Sviss.

Góð ráð dýr
Á Íslandi kostar landbúnaður skatt-
greiðendur yfir 15 milljarða króna á 
ári og neytendur, með tollvernd og 
innflutningshömlum, um 25 millj-
arða króna til viðbótar. Þetta gerir 
um 150.000 kr. á ári á hvern einstak-
ling. Til að ná því inn þarf fólk um 
250.000 kr. hærri tekjur fyrir skatta. 
Guðni og f leiri vilja mikið, mikið 
meira til landbúnaðarins.

Skítt með fátækt fólk sem ekki 
hefur efni á almennilegum mál-
tíðum og þarf að greiða hæsta mat-
vælaverð í heimi og láta sér nægja 
óhollan ódýran mat sem dregur úr 

heilsu og ævilengd. Skítt með börn í 
fátækt. Skítt með það þó hæsta mat-
vælaverð í heimi fæli ferðamenn frá 
landinu, sérstaklega landsbyggðinni 
því það er dýrt að ferðast um landið.

Það eina sem skiptir Guðna og 
skoðanabræður máli er að fá meira 
fé frá skattgreiðendum og neyt-
endum.

Falsrök og bull
Það eru nokkur atriði sem varð-
hundar íslensks landbúnaðar beita 
fyrir sig. Þau helstu eru: matvælaör-
yggi, kolefnisspor, sýklalyfjaónæmi, 
dýraníð og heilnæmt íslenskt vatn.

Matvælaöryggi verður best tryggt 
með frjálsum viðskiptum. Sem 
betur fer verða engar skorður við 
þeim jafnvel í heimsfaraldri eins 
og Covid, þar sem þó allt leggst á 
hliðina. Það er líka eins gott því til 
að framleiða 1 kíló af kjúklinga- og 
svínakjöti þurfum við að flytja inn 2 
kíló af korni og til að halda flóknum 
tækjabúnaði í landbúnaði gangandi 
þarf innflutning á íhlutum o.þ.h. Við 
f lytjum enda út 99% af þeim fiski 
sem við veiðum og getum sem best 
borðað meiri fisk ef á þarf að halda. 
Svo gætum við komið okkur upp 
öryggisbirgðum matvæla með langt 
geymsluþol, ef fólk vill raunverulegt 
matvælaöryggi.

Kolefnissporið er óhagstætt fyrir 
íslenska kjötframleiðslu af ofan-
greindum ástæðum. Við þurfum að 
flytja meira inn í þá framleiðslu en 
sem nemur framleiðslunni.

Notkun á sýklalyfjum í dýrum 
mun vera talsverð í Suður-Evrópu. 
Það er bannað í Evrópu eins og hér 
að nota sýklalyf í fæði dýra sem 
vaxtarhvata og ekki sannað að það 
sé gert. Við þurfum ekki að f lytja 
inn matvæli frá bændum sem nota 
sýklalyf í óhófi.

Dýraníð, það er varla minna hér 
en hjá nágrannaþjóðunum. Við 

þurfum ekki að láta eins og hér sé 
allt í besta standi hvað þetta varðar, 
það sýnir sagan.

Vatnið sem hér rignir gufar í flest-
um tilvikum upp í Mexíkóflóa og 
rignir svo hér norður frá nokkrum 
dögum síðar. Dýr og plöntur skilja 
svo út öll óhreinindi sem kunna að 
leynast í því.

Spánn, gott veður, ódýrt að lifa
Þegar Guðni hefur lokið sér af í sér-
hagsmunabaráttunni fyrir bændur 
fer hann til Kanarí, ef hann þá er 
ekki þar þegar hann sendir grein-
arnar. Þar borðar hann hin ágætu 
matvæli sem Spánn býður upp á og 
nýtur góða verðsins. Enda öruggur, 
því að meðalaldur Spánverja er 
hærri en Íslendinga, þrátt fyrir 
sýklalyfjanotkun í landbúnaði.

Aðrir verða að láta sér nægja að 
hírast hér norður frá í kulda og 
trekki og borga hæsta verð í heimi 
fyrir matvælin, jafnvel fyrir rusl-
fæði. Það hafa ekki allir efni á því að 
koma sér suður eftir í ódýr matvæli, 
sól og hita.

Það gáfulega er hins vegar að 
breyta landbúnaðarstefnunni að 
hætti Evrópubúa, bæði bændum 
og neytendum í hag. Það þarf ekki 
þjóðrembing og falsfréttir. Það þarf 
bara að horfa á staðreyndirnar eins 
og þær eru. Kerfið er til og nefnist 
opinn matvælamarkaður með hóf-
legum, vel útfærðum grunnstuðn-
ingi til virkra bænda.

Gáfulegur landbúnaður

Það nægir víst ekki að við 
erum með dýrasta land
búnað í heimi og mestu 
hömlur á innflutning af 
öllum Evrópuþjóðum.

Innflytjendur eru yfir 
50.000 á Íslandi og þeir eru 
margbreytilegir rétt eins og 
Íslendingar. Þeir eru á mis
munandi aldri, af ýmsum 
uppruna, með margs konar 
menntun og tala ólík tungu
mál.

Sigurður Ingi 
Jóhannsson 
formaður 
Framsóknar og 
samgöngu- og 
sveitarstjórnar-
ráðherra

Þegar ljóst var að Ísland myndi 
ekki sleppa við COVID-19 
heimsfaraldurinn þurfti að 

breyta allri starfsemi í samfélaginu 
og upplýsa íbúa um stöðu mála. 
Vinnan fór f ljótt af stað og allt 
gekk vel nema – jú, ekki allir íbúar 
á Íslandi skilja íslensku og án sam-
stöðu gengur dæmið ekki upp… 
Hvað gerum við þá?: Þýðum!

Þetta er ekki í fyrsta skipti sem 
farið er í átak til að ná til þeirra 
sem tala ekki íslensku. Slíkt gerðist 
í efnahagshruninu og þegar Eyja-
fjallajökull gaus. Stór hópur inn-
flytjenda hefur gert landið að sínu 
og leggur sitt af mörkum til íslenska 
hagkerfisins. Á milli þessara stóru 
sögulegu atvika virðist þó lítið 
reynt að ná til innf lytjenda. Við 
spyrjum af hverju?

Innf lytjendur eru yfir 50.000 á 
Íslandi og þeir eru margbreytilegir 
rétt eins og Íslendingar. Þeir eru á 
mismunandi aldri, af ýmsum upp-
runa, með margs konar menntun 
og tala ólík tungumál. Margir tala 

Upplýsingar  
sem bjarga lífum

Barbara Jean 
Kristvinsson 

Joanna 
Marcinkowska 

íslensku mjög vel, sumir eru enn þá 
að læra og aðrir tala litla eða enga 
íslensku.

En getur fólk ekki bara lært 
íslensku? Eflaust getur fólk það og 
flest erum við sammála um að það 
sé fólki fyrir bestu. En það getur 
tekið langan tíma að verða sjálf-
bjarga á íslensku.

Svo fór, þegar COVID-19 skall á, 
að enn einu sinni vorum við ekki 
búin að hugsa fyrir því að ná til 
þeirra sem tala ekki íslensku. Marg-
ir innflytjendur fundu í fyrstu engar 
íslenskar upplýsingar og mynduðu 
sér skoðun út frá upplýsingum ann-
ars staðar frá og voru ekki hrifnir af 
þríeykinu. Þegar ekki er markvisst 
unnið að því að mynda tengsl og ná 
til fólks þá upplifir það sig ekki sem 
hluta af samfélaginu og treystir því 
ekki yfirvöldum. Þessi vinna fór 
núna vel af stað en ávinningurinn 
má ekki tapast. Nú er tækifæri til að 
gera enn betur!

Höfundar eru sérfræðingar í mál-
efnum innf lytjenda hjá mannrétt-
inda- og lýðræðisskrifstofu Reykja-
víkurborgar.

Ársfundur Háskóla Íslands verður haldinn í Hátíðasal Aðalbyggingar 
Háskólans, Sæmundargötu 2, miðvikudaginn 10. júní 2020 kl. 9.00-10.00

Dagskrá

9.00 Ávarp mennta- og menningarmálaráðherra – Lilja Dögg Alfreðsdóttir

9.10 Ávarp háskólarektors – Jón Atli Benediktsson

9.25 Undirritun viljayfirlýsingar um húsnæðismál Menntavísindasviðs

9.30 Nýsköpun í kennslu við Háskóla Íslands – í máli og myndum

9.45 Frumkvæði og forysta – árleg verðlaun Háskóla Íslands

10.00 Ársfundi slitið

 Öll velkomin á meðan húsrúm leyfir. Fundinum verður streymt á hi.is

ÁRSFUNDUR HÁSKÓLA ÍSLANDS

Nýsköpun í kennslu

S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 11M I Ð V I K U D A G U R   3 .  J Ú N Í  2 0 2 0



Við getum komið 
okkar skilaboðum 

áleiðis án þess að brenna 
heilu hverfin þar sem við 
búum.

Tiger Woods

Ef ég væri Michael 
Jordan sem væri að 

vinna frá 9-17 og væri 
venjulegur maður væri 
ekkert mál að vera saman.
Úr bréfi Jordan til Amy Hunter
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KÖRFUBOLTI Á sunnudag seldist 
ástarbréf sem Michael Jordan sendi 
leikkonunni Amy Hunter fyrir 25 
þúsund dali og 703 dollurum betur 
á uppboði. Bréfið seldist á rúma tvö 
þúsund dollara árið 2014 en vin-
sældir Jordans og alls sem honum 
tengist hafa aukist mikið eftir Last 
Dance-þáttaröðina.

Hunter lék lítil hlutverk í nokkr-
um þáttum af The Cosby Show, The 
Sinbad Show og The Fresh Prince of 
Bel-Air þar sem stjarna Wills Smith 
skein skært. Hún lék í tvö ár í Pacific 
Blue, þeirri stórkostlegu seríu.

Bréfið er heilar 20 síður og í New 
York Post er birtur útdráttur úr 
því. Þar segir Jordan meðal annars 
frá Jeffrey syni sínum og virðast 
sérfræðingar á vegum blaðsins 
meta að Jordan hafi skrifað bréfið 
í kringum 1989. „Ef ég væri Michael 
Jordan sem væri að vinna frá 9-17 og 
væri venjulegur maður væri ekkert 
mál að vera saman. En í staðinn er 
ég Michael Jordan, sem er settur á 
pall og skoðaður eins og ég sé hin 
fullkomna fyrirmynd. Ekki aðeins 
krakkar heldur fjölskyldur. Sérðu 
ábyrgðina sem því fylgir. Svo ég 
tali nú ekki um lítið barn sem ég á 
með konu sem ég hef elskað í þrjú og 
hálft ár.“ Blaðamenn NY Post segja 
að þarna eigi Jordan við Juanitu sem 
hann giftist árið 1989 en þau skildu 
síðar. – bb
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SPORT

KÖRFUBOLTI Sigríður H. Kristjáns-
dóttir, fráfarandi formaður stjórnar 
körfuknattleiksdeildar Breiðabliks, 
skrifaði nokkuð harðorðan pistil í 
ársskýrslu deildarinnar sem lögð 
var fram á aðalfundi félagsins. 
Hún segir að mörgu þurfi verulega 
að bæta úr. Til dæmis að körfubolta-
deildin í Breiðabliki geti þjónustað 
börn í efri byggðum Kópavogs en 
HK er ekki með körfuboltadeild. 
„Deildin er með íþróttahús Smárans 
frá 15 alla virka daga en frá hádegi 
á laugardögum. Þá eru deildinni 
úthlutaðir tímar í íþróttahúsum 
Fagralundar, Lindaskóla og Kárs-
nesskóla.

Hins vegar hefur deildin sótt það 
fast að fá aðstöðu í efri byggðum 
Kópavogs og ár eftir ár er sóst eftir 
tímum í íþróttahúsi Digraness sem 
og Kórnum og Vatnsendaskóla en 
þeirri beiðni er ávallt hafnað án 
þess að rök séu færð fyrir þeirri 
ákvörðun bæjarins.

Stjórnin telur mikilvægt að fá 
æfingatíma í öðrum íþróttahúsum 

til að þjónusta börn í efri byggðum 
betur. Tímar sem deildinni hafa 
verið úthlutaðir til dæmis í Fagra-
lundi eru afleitir og nýtast deildinni 
illa,“ skrifaði Sigríður.

Hún tiltók líka stúkuna í Smár-
anum og segir hana hafa verið til 
vandræða svo árum skiptir. „Eftir 
mót og heimaleiki getur tekið allt 
frá hálftíma upp í tvær klukku-
stundir að koma stúkunni inn á 
sinn stað. Það segir sig sjálft að 
slíkt er hreint ekki boðlegt og ekki 
leggjandi á sjálf boðaliða að standa 

í slíku, sjálf boðaliða sem almennt 
eru foreldrar yngri iðkenda sem og 
iðkendurnir sjálfir.“

Hún skrifar að viðræður við 
bæjaryfirvöld síðustu ár hafi verið 
fyrir daufum eyrum. „Að mínu mati 
þarf nú að fara í harðar aðgerðir og 
viðræður er snúa að því að deildin 
fái aðgang að íþróttahúsum í efri 
byggðum svosem Digranesi, þá þarf 
deildin f leiri og betri tíma í Fagra-
lundi og úrlausn á stúkumálum í 
Smáranum, áður en einhver hrein-
lega slasast.“

Sigríður lét af formennsku fyrir 
skemmstu og vildi lítið bæta við 
pistilinn þegar eftir því var leitað. 
Aðrir stjórnarmenn vildu ekki tjá 
sig mikið opinberlega, sögðu málið 
vera á viðkvæmu stigi og að ekki 
mætti stíga á tærnar á pólitíkusum 
því þeir gætu einfaldlega farið í fýlu 
– sem væri ekki gott.

Jón Finnbogason, formaður 
Íþróttanefndar Kópavogs, sagði ein-
faldlega: „Ég spjalla ekki við blaða-
menn.“ benediktboas@frettabladid.is 

Slysagildran í Smáranum
Stúkan í Smáranum er úr sér gengin og orðin að slysagildru. Körfubolti er olnbogabarn í Kópavogi og 
bæjarfulltrúar hlusta ekki á stjórnarmenn í körfuboltadeild Blika sem vilja sækja iðkendur í efri byggðir.

Erfitt með utandeildina

Í skýrslu körfuboltadeildarinnar 
kemur fram að umsjón með 
utandeildinni fylgi töluverð 
vinna og mikið kvabb. „Almenn 
ánægja er með framkvæmdina 
en leikmenn meistaraflokka 
sjá um að manna ritaraborð á 
heimaleikjum, sem og dóm-
gæslu og ritaraborð í Utandeild 
auk dómgæslu í (Póst)mótinu, 
turneringum og leikjum yngri 
flokka. Utan ofangreinds taka 
leikmenn meistaraflokka einnig 
þátt vinnu við aðrar fjáraflanir 
sem til falla, svosem teppa-
lagningu og slíkt.

Ljóst er að finna verður aðrar 
leiðir til að manna utandeild 
eða hreinlega leggja hana niður 
þar sem vinnuframlag meistara-
flokksleikmanna er líklega með 
því mesta sem þekkist í körfu-
knattleikshreyfingunni.“

Frá heimaleik Blika. Stúkan sést í bakgrunni en það getur tekið sjálfboðaliða, iðkendur og foreldra allt að tvo tíma að ganga frá henni. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Ég spjalla ekki  
við blaðamenn.

Jón Finnbogason, 
formaður  
Íþróttanefndar 
Kópavogs

ÍÞRÓTTIR Boxarinn Floyd Mayweat-
her hefur boðið fjölskyldu George 
Floyd að borga fyrir útför hans. 
Lögregluþjóninn Derek Chauvin 
myrti Floyd í Minn eapolis með því 
að krjúpa á hálsinum á honum í 
átta mínútur og 46 sekúndur.

Samkvæmt Hollywood Unloc-
ked fannst May weather hann 
verða að gera eitthvað fyrir syrgj-
andi fjölskylduna og hefur að sögn 
miðilsins boðið henni að hafa þrjár 
útfarir. Eina í Houston, þar sem 
Floyd ólst upp, auk Minnesota og 
Charlotte.

Á samfélagsreikningi Mayweat-
her Promotions segir að boxarinn 
hafi hringt í ekkju Floyds, Roxie 

Williams, og tilkynnt að hún þyrfti 
ekki að hafa neinar áhyggjur af 
kostnaði við útför hans.

Mayweather bætist í hóp íþrótta-
stjarna sem hafa látið sig málið 
varða en íþróttafólk hefur yfirleitt 
verið frekar lokað þegar kemur að 

því að leggja orð í belg. Liverpool-
liðið myndaði hring á Anfield, 
Chelsea skrifaði yfirlýsingu og 
Manchester United tvíeykið Mar-
cus Rashford og Paul Pogba tjáði sig 
á Instagram-reikningi sínum.

Þá steig Tiger Woods fram á 
Twitt er og bað fyrir f jölskyldu 
 Floyds og bað um að mótmælin 
yrðu friðsamleg. „Ég man eftir 
óeirðunum í Los Angeles þar sem ég 
lærði að upplýsing er besta leiðin. 
Við getum komið okkar skilaboð-
um áleiðis án þess að brenna heilu 
hverfin þar sem við búum. Vonandi 
náum við að búa til sameinaðra 
samfélag með því að eiga uppbyggi-
legt og heiðarlegt samtal.“ – bb

Floyd Mayweather hefur boðist til að borga fyrir útför George Floyd

Floyd Mayweather ásamt Conor McGregor fyrir bardaga þeirra félaga. May
weather ætlar að borga allan kostnað við útför George Floyd. MYND/GETTY

Ástarbréf 
Jordans seldist 
fyrir milljónir

Michael Jordan var góður penni og 
sendi 20 síðna bréf.  MYND/GETTY

mailto:benediktboas@frettabladid.is


HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • sími 568 7777 • heyra.is

Gæði lífsins eru líka
mæld í desíbelum

Beltone Amaze™

Hágæða heyrnartækin frá Beltone Amaze™ gera þér kleift að heyra betur svo lífsgæðin 

batna til muna. Þessi nýja kynslóð heyrnartækja skilar einstökum hljómgæðum og tengist 

beint við snjallsímann þinn eða önnur snjalltæki. Þú uppli�r heiminn á nýjan hátt þegar þú 

leggur við hlustir með Beltone Amaze™. Komdu í ókeypis heyrnarmælingu 

og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.

 



En núna skoðum við sem sagt 
frávikshegðun stjarnanna, 
tengslanet poppara, hóp-
myndanir við Hallærisplanið, 
Stuðmenn og stimplunarkenn-
inguna og ýmislegt fleira.

Okkar ástkæri
Árni Björn Jónasson 

verkfræðingur, 
Skjólbraut 18, Kópavogi,

lést í Aðaldal 31. maí.

Guðrún Ragnarsdóttir
Ragna Árnadóttir Magnús Jón Björnsson
Páll Árnason Sunna Kristjánsdóttir
Jónas Árnason Guðbjörg Eva Friðgeirsdóttir
Ragna Pálsdóttir Þórmundur Haukur Sigurjónsson

og barnabörn.

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

Bjarni Ragnar 
Lárentsínusson
húsasmíðameistari, 

Skólastígur 14A, 
Stykkishólmi,

lést á St. Fransiskusspítalanum í Stykkishólmi 30. maí sl. 
Útför fer fram laugardaginn 13. júní  

frá Stykkishólmskirkju.

Anna María Bjartmars
Sólborg Olga Bjarnadóttir
Bjartmar Bjarnason Guðrún Helga Gylfadóttir
Unnar Freyr Bjarnason Anna Margrét Guðmundsdóttir
Sigurður Ragnar Bjarnason Anna Sigríður Melsteð

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Marta Bára Bjarnadóttir
Egilsbraut 21, 

Þorlákshöfn,
lést mánudaginn 25. maí á Landspítalanum. 

Jarðarför hennar verður laugardaginn 6. júní kl. 14 í 
Þorlákskirkju. Fjölskyldan þakkar hlýhug og vinsemd allra.

Þórunn Jensdóttir
Bjarni Már Jensson Elva Hannesdóttir
Birna. G. Jensdóttir
Hafdís Jensdóttir Haraldur R. Ólafsson
Guðmundur Karl Jensson
Ásta K. Jensdóttir
Jenný B. Jensdóttir
Anna K. Jensdóttir Hermann S. Jónsson
Rafnar Jensson
Silja D. Jensdóttir 
ömmubörn, langömmubörn og langalangömmubarn.

Kristín Guðmundsdóttir 
fyrrverandi kennari, Borgarnesi, 

er látin.
Jarðarförin fer fram í kyrrþey  

að ósk hinnar látnu. Þeim sem vilja 
minnast hennar er bent á Ljósið eða 

aðrar líknarstofnanir.
Aðstandendur vilja þakka starfsmönnum 

Grundar fyrir kærleiksríka umönnun.

Guðmundur og Julia
Halldór og Sesselja

Gísli og Kolbrún
Ása og Hans

Sóley og Einar
barnabörn og barnabarnabörn.

Föðurbróðir okkar,
Garðar Jónsson

Lönguhlíð 3, 105, Reykjavík,
lést á krabbameinsdeild  

LSH 25. maí sl.  
Útförin hefur þegar farið fram  

              í kyrrþey að ósk hins látna.

Fyrir hönd aðstandenda,
Jón Jóel og Sigurbjörn Einarssynir

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

Guðmundur Ingólfsson
húsgagnabólstrari, 

Dofraborgum 44, Reykjavík,
lést á líknardeildinni í Kópavogi í faðmi 
fjölskyldunnar, laugardaginn 30. maí. 

           Útför auglýst síðar.

Kristín Júlíusdóttir 
Ingólfur Guðmundsson Nína María Reynisdóttir 
Júlíus Ágúst Guðmundsson Jóhanna Jóna Gunnlaugsdóttir 

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur eiginmaður, faðir, 
tengdafaðir, afi og langafi,
Ingimar Sveinsson

fv. skólastjóri, 
Djúpavogi,

lést á hjúkrunar- og dvalarheimilinu 
Uppsölum, föstudaginn 29. maí. 

Útförin fer fram frá Djúpavogskirkju  
laugardaginn 6. júní, klukkan 14.

Erla Ingimundardóttir
Sigurður Ingi Ingimarsson
Sveinn Kristján Ingimarsson Íris Dögg Hákonardóttir

afabörn og langafabörn.

Okkar ástkæri,
Stefán H. Jónsson

Gráhellu 6, 
pípulagningameistari og fyrrum 

bóndi, Kálfhóli 1,
lést á Landspítalanum, Hringbraut,  

 31. maí. Innilegar þakkir til starfsfólks 11 
EG, fyrir góða umönnun og hlýhug. Útför auglýst síðar.

Bára Leifsdóttir
Jón Gunnar Stefánsson Elín S. Gísladóttir
Leifur Stefánsson Þóra Gylfadóttir
Þórhildur U. Stefánsdóttir Jón Bogason

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar og tengdamóðir,
Kristbjörg Magnea 

Gunnarsdóttir
Skógum,

lést á Landspítalanum  
               við Hringbraut 30. maí sl.  

                                      Útförin verður auglýst síðar.

Sigríður Sigurjónsdóttir  Magnús Skúlason
Sigrún Sigurjónsdóttir Øyvind M. Edvardsen
Dýrfinna Sigurjónsdóttir Guðni Sveinn Theodórsson
Auður Sigurjónsdóttir Kristinn Kristófersson
Ágúst Sigurjónsson Sigrún Hreiðarsdóttir

Hjartkær maðurinn minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi, 

Sigurjón Á. Fjeldsted 
fyrrv. skólastjóri, 

lést á líknardeild Landspítalans, þann 
30. maí, 2020. 

Ragnheiður Óskarsdóttir Fjeldsted
Ragnhildur Fjeldsted Einar Sveinn Þórðarson
Júlíus Fjeldsted Áslaug Salka Grétarsdóttir
Ásta Sigríður Fjeldsted Bolli Thoroddsen

og barnabörn.

Elsku móðir okkar, tengdamamma, 
amma, langamma og langalangamma,

Sigurbjörg Jóhannesdóttir
síðast til heimilis að Boðaþingi 5,  

frá Brekkum, Mýrdal,
lést þriðjudaginn 19. maí. 

Útför hennar fór fram í kyrrþey að hennar 
ósk þ. 2. júní. Þökkum auðsýnda samúð.  

Starfsfólki Boðaþings verður ekki þakkað nógsamlega 
fyrir hlýja og ástkæra umönnun.

Adolf Örn Kristjánsson Guðrún Ólafsdóttir
Grétar Kristjánsson Svana Björnsdóttir 
Ósk Kristjánsdóttir Guðmundur Vilhjálmsson 
Rut Kristjánsdóttir Jóhann A. Einarsson 
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn

Arnar hefur leiðbeint ferðamönnum í The Reykjavik Music Walk frá árinu 2016.

Það verður bæði gagn og 
gaman,“ segir tónlistar- og 
félagsfræðingurinn Arnar 
Eggert Thoroddsen, sem 
leiðir tónlistargöngu um 
Reykjavík með félagsfræði-

legu ívafi í kvöld. „Þessar göngur mínar, 
sem ég hef verið með síðan 2016, hafa 
alltaf verið með „info-tainment“ sniði, 
hannað að túrhestum.“ Arnar hefur ein-
mitt leiðbeint ferðamönnum undanfarin 

ár í gegnum popp- og rokksögu Íslands 
í gegnum Reykjavik Music Walk göng-
una, en göngutúrinn í kvöld verður með 
nokkuð öðru sniði, en hann er haldinn á 
vegum Félagsfræðingafélags Íslands.

„Ég er sjálfur félagsfræðingur og það 
er dagvinnan mín við Háskóla Íslands,“ 
útskýrir hann. „Nú er ég að fara með mitt 
fólk mætti segja og þess vegna verðum 
við með okkar faggleraugu á nefinu. 
Helgi Gunnlaugson, fagbróðir minn, var 
t.d. með glæpagöngu í fyrra. En núna 
skoðum við sem sagt frávikshegðun 
stjarnanna, tengslanet poppara, hóp-
myndanir við Hallærisplanið, Stuðmenn 
og stimplunarkenninguna og ýmislegt 
fleira.“

Arnar segir fyrirframgefna þekkingu 
landans á íslenskri dægurtónlist, ásamt 
félagsfræðilega innsæinu, setji gönguna 
á tvöfalt dýpi. „Að því sögðu hvet ég að 
sjálfsögðu alla til að mæta,“ bætir hann 
við. „Það er ókeypis og okkur félags-
fræðingum er mjög umhugað um að 
fagið okkar sé í samtali við samfélagið.“ 
Félagsfræðingafélagið býður sem sagt öll 
velkomin í gönguna sem hefst við Hörpu 
klukkan 17.30 og lýkur klukkan 18.45 á 
Óðinsgötu. arnartomas@frettabladid.is

Tónlist á tvöföldu dýpi
Arnar Eggert Thoroddsen 
leiðir tónlistargöngu með 
félagsfræðilegu ívafi í kvöld. 
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Gylfi Einarsson segir stirðleika í skrokknum hafa minnkað til muna eftir að hann fór að taka inn kollagen-vörur frá Feel Iceland. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Loksins verkjalaus í 
golfi og líkamsrækt
Gylfi Einarsson fyrrverandi knattspyrnumaður lagði fótbolta skóna á hilluna 
árið 2011 vegna meiðsla í mjöðmum. Eftir mjaðmaaðgerð og inntöku á Am-
ino Marine kollageni og Joint Rewind frá Feel Iceland er hann loks betri. ➛2

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!



Gylfi segist hafa verið orðinn 
það slæmur á síðasta tíma-
bilinu sínu með Fylki að 

undir lokin gat hann æft mjög 
takmarkað með liðinu. Hann tók 
bara sterkar töflur fyrir leiki til að 
reyna að koma sér í gegnum þá. 

„Eins mikið og ég elska fótbolta 
þá varð ég að segja þetta gott og 
lagði skóna á hilluna um haustið 
2011. Brjóskið í hægri mjöðminni 
var nánast ekkert og var bara bein 
í bein sem hefti hreyfanleika í 
mjöðminni,“ segir Gylfi. 

„Ég var búinn að hitta lækna á 
Íslandi sem ráðlögðu mér að fresta 
því að fara í mjaðmaskiptaaðgerð 
vegna þess hve stutt í raun hún 
virkar. Þeir sögðu mér að mjaðma-
skiptaaðgerð væri nánast bara 
fyrir eldra fólk. Heilsa mín versn-
aði bara og einfaldir hlutir eins og 
að reima á sig skóna eða klæða sig í 
sokka var vesen. Það tók líka pínu 
gleðina úr golfinu að vera farinn að 
haltra á áttundu eða níundu holu, 
þá ekki orðinn fertugur.“

Mjaðmaaðgerðin er besta 
ákvörðun sem ég hef tekið
Fyrir um þremur árum heyrði 
Gylfi fyrir tilviljun af lækni í 
Belgíu að nafni Dr. Koen De Smet, 
sem var að gera svokallaðar „hip 
resurfacing“ mjaðmaaðgerðir.

„Þær eru meira ætlaðar yngra 
fólki sem er aktíft og með sterk 

bein. Ég fór að lesa mér til um hip 
resurfacing og eftir að hafa kynnt 
mér Dr. Koen sem hafði gert 10 
þúsund mjaðmaaðgerðir, þá vissi 
ég að þetta væri rétti kosturinn 
fyrir mig. Hip resurfacing er 
miklu minna inngrip og á að duga 
lengur,“ útskýrir Gylfi.

Í janúar 2018 fór Gylfi svo til 
Gent í Belgíu í tvöfalda mjaðmaað-
gerð hjá Dr. Koen De Smet, en eftir 
hana segist hann hafa öðlast nýtt 
líf.

„Það var áhugavert að þarna 
var fólk samankomið frá öllum 
heimshornum til að hitta þennan 
færa lækni. Þarna var mikið af 
Svíum, Bandaríkjamönnum og 
Kínverjum. Til gamans þá var her-
bergisfélagi minn 70 ára Kanada-
maður, sem var þrátt fyrir að vera 
orðinn þetta gamall, gjaldgengur 
í hip resurfacing vegna þess hve 
sterk bein hann hafði,“ segir Gylfi.

Gylfi segir þónokkra Íslendinga 
í svipuðum málum og hann var í 
hafa sett sig í samband við hann 
og spurt út í reynsluna af aðgerð-
inni. Gylfi hefur glaður hjálpað 
þeim og tengt nokkra þeirra við 
Dr. Koen.

„Að hafa farið í aðgerðina 
reyndist vera ein besta ákvörðun 
sem ég hef tekið því nú get ég 
fengið útrás í líkamsrækt og spilað 
golf án þess að vera með verki. 
Maður áttar sig á því hvað góð 
heilsa skiptir miklu máli, ekki síst 
fyrir andlegu hliðina.“

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,

Eftir að ég byrjaði 
að taka inn kolla-

gen frá Feel Iceland fann 
ég aukinn liðleika í 
skrokknum og var 
fljótari að jafna mig eftir 
átök.

Framhald af forsíðu ➛

Gylfi var úti í atvinnumennsku í mörg ár og lék líka með íslenska landsliðinu. Hann neyddist til að leggja skóna á hilluna árið 2011. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

Kollagen bætiefnin hafa 
minnkað stirðleikann
Gylfi segir að þrátt fyrir aðgerðina 
hafi hann samt oft verið stífur í 
bakinu eftir golfhring eða átök 
í ræktinni. Konan hans benti 
honum þá á kollagen bætiefni 
frá Feel Iceland en hún hafði sjálf 

verið að taka það inn. Hann segir 
Amino Marine kollagenið og Joint 
Rewind hylkin frá Feel Iceland 
hafa hjálpað mikið.

„Ég hafði engu að tapa svo ég 
ákvað að prófa. Eftir að ég byrjaði 
að taka inn kollagen frá Feel 
Iceland fann ég aukinn liðleika í 

skrokknum og var fljótari að jafna 
mig eftir átök. Ég tek inn Amino 
Marine kollagen og Joint Rewind 
hylki. Ég set þetta út í kaffibollann 
á morgnana. Þetta er bara hluti af 
morgunrútínunni.“ segir Gylfi.

Gylfi segir vörurnar líka góðar 
fyrir húð, hár og neglur og því séu 
þær góðar fyrir alla.

„Mesti munurinn sem ég finn 
á mér er minni stirðleiki en ég er 
líka farinn að sofa betur. Ég er með 
stóra fjölskyldu og finn hvað orkan 
hefur aukist eftir að ég fór að taka 
inn þessi bætiefni. Það er mikill 
munur á mér, þess vegna mæli ég 
virkilega með þessum vörum.“

Feel Iceland fæst m.a. í Hagkaup, 
Heilsuhúsinu, Lyfju, Lyfjum og 
heilsu, Fjarðarkaupum, Apótekar-
anum, Fríhöfninni og Jurtaapótek-
inu. Nánar um vöruna á feeliceland.
com
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Verið velkomin í nýja og glæsilega
verslun okkar á Hafnartorgi

Hafnartorg - 511 1900 - michelsen.is

Sjónmælingar eru okkar fag
Tímapantanir á opticalstudio.is
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Helga Valfells, einn 
stofnenda vísisjóðsins 
Crowberry, segir að 
nýsköpun sé atvinnu-
sköpun. Gott sé að reka 
alþjóðleg tæknifyrir-
tæki frá Íslandi. Á þrem-
ur árum hafi sprota-
fyrirtæki sem sjóðurinn 
hafi fjárfest í ráðið 110 
starfsmenn. ➛ 8 

       Kreppur 
skapa tækifæri 
     í nýsköpun

Eyrir hagnaðist um 50 milljarða
Hagnaður íslenska fjárfestinga-
félagsins tífaldaðist á árinu 2019. 
Ný fjármögnun hjá Citibank mun 
styðja við frekari fjárfestingar.

2

Stefnir Viðskiptablaðinu fyrir 
meiðyrði
Lúðvík Bergvinsson, sem starfar 
sem óháður kunnáttumaður 
vegna kaupa N1 á Festi, telur 
virðingu sína hafa beðið hnekki 
vegna skrifa Óðins.

4

Skýrir réttarstöðu innherja
Ákvæði um innherjasvik á ekki 
við um innbyrðis viðskipti þeirra 
sem búa yfir sömu innherjaupp-
lýsingum samkvæmt nýlegum 
dómi Landsréttar.

6

Þurfti kylfu og gulrót
„Það er áhugavert að lesa frásögn 
fyrrum seðlabankastjóra um að 
hann hafi losað höftin í hádegis-
verði í Washington DC 2014,“ segir 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.

12

Nýja eignasafnið
„Innlán og íslensk ríkisskuldabréf 
munu eiga erfitt með að skila 
ávöxtun umfram verðbólgu á 
komandi misserum,“ segir Birgir 
Haraldsson, sérfræðingur hjá Akta 
sjóðum.

14



72
milljónum evra námu nýjar 
lántökur Eyris Invest í fyrra. 

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

Neikvæð áhrif kórónafarald-
ursins á rekstur starfsemi 
Capacent á Íslandi f lýtti 

ákvörðun sænska móðurfélagsins 
um að leggja starfsemina hérlendis 
niður. Íslenska ráðgjafarstofan 
hafði ekki verið nægilega arðbær 
áður en faraldurinn skall á heims-
byggðinni.

Þetta kemur fram í tilkynningu 
Capacent Holding AB í Svíþjóð 
vegna gjaldþrots íslenska dóttur-
félagsins. Capacent á Íslandi, sem 
óskaði eftir gjaldþrotaskiptum í 
síðustu viku, tapaði einni milljón 
sænskra króna, jafnvirði tæplega 
15 milljóna íslenskra króna, á síð-
asta ári. Tap fyrirtækisins nam 0,3 
milljónum sænskra, jafnvirði um 
4 milljóna íslenskra króna, á fyrsta 
fjórðunga þessa árs.

Capacent á Íslandi var hluti af 
Capacent Holding AB í Svíþjóð sem 
var upphaf lega stofnað árið 1983 

og hefur verið skráð á Nasdaq First 
North markaðnum í Stokkhólmi 
frá árinu 2015. Félagið er með skrif-
stofur í Svíþjóð og í Finnlandi, og 
hjá því starfa um hundrað sérfræð-
ingar, nú þegar starfsemin á Íslandi 
hefur verið lögð niður. Starfsmenn 
Capacent á Íslandi voru 44 talsins.

„Arðsemi Capacent á árinu 2018 
og 2019 hefur verið undir mark-
miðum. Við erum nú að stíga skref 
til að aðlaga kostnaðargrunninn og 
hrinda í framkvæmd fjölda skipu-
lagsbreytinga sem munu leiða 
okkur aftur til arðbærs vaxtar. Slit 
á íslenska félaginu er hluti af þessu,“ 
er haft eftir Edvard Björkenheim, 
framkvæmdastjóra Capacent sam-
stæðunnar, í tilkynningunni.

Capacent Holding mun þurfa að 
færa niður 100 prósenta eignar-
hlut sinn í íslenska félaginu um 11,7 
milljónir sænskra, jafnvirði um 170 
milljóna ísenskra króna. – tfh

Afkoma Capacent þótti ekki viðunandi

Fjárfestingafélagið Eyrir 
Invest, sem er meðal 
annars stærsti hluthafi 
Marels með nærri fjórð-
u ngshlut , hag naðist 
um 327 milljónir evra 

á árinu 2019, jafnvirði tæplega 50 
milljarða íslenskra króna miðað 
við gengi dagsins í dag. Hagnaður 
félagsins tífaldaðist þannig frá fyrra 
ári þegar hann var rúmlega 32 millj-
ónir evra.

Hinn mikli hagnaður fjárfest-
ingafélagsins kemur til vegna lið-
lega sextíu prósenta hækkunar á 
hlutabréfaverði Marels á síðasta ári. 
Auk eignarhlutarins í Marel, sem er 
í dag metinn á um 138 milljarða 
króna, á félagið meðal annars tæp-
lega helmingshlut í Eyri Sprotum, 
sem fjárfestir í nýsköpunarfyrir-
tækjum. Heildareignir Eyris Invest 
námu um 915 milljónum evra í 
árslok 2019 – þar af var hluturinn 
í Marel bókfærður á 858 milljónir 
evra – og er eiginfjárhlutfall félags-
ins um 75 prósent, að því er fram 
kemur í nýbirtum ársreikningi.

Stærstu eigendur Eyris Invest 
eru feðgarnir Þórður Magnússon, 
stjórnarformaður félagsins, og Árni 
Oddur Þórðarson, forstjóri Marels, 
en þeir fara samanlagt með nærri 
39 prósenta hlut. Aðrir helstu hlut-
hafar Eyris Invest, sem var stofnað 
árið 2000, eru Landsbankinn, Líf-

eyrissjóður starfsmanna ríkisins 
og Lífeyrissjóður verslunarmanna.

Fram kemur í skýrslu stjórnar 
Eyris Invest að félagið hafi í fyrra 
samið við bandaríska fjárfestinga-
bankann Citibank um fjármögnun 
á hluta af eignum þess. Kjörin sem 
fjárfestingafélaginu bauðst hafi 
verið mun betri en eru í boði á inn-
lendum fjármagnsmarkaði auk þess 
sem geta Citibank til að styðja við 
frekari fjárfestingar Eyris Invest 
sé mikil. Með lántökunni hafi því 
verið dregið úr endurfjármögnun-
aráhættu félagsins og geta til frekari 
fjárfestingar aukist.

Nýjar lántökur Eyris Invest í fyrra 
námu 72 milljónum evra. Samtals 
námu vaxtaberandi skuldir félags-
ins 226 milljónum evra í árslok 2019.

Eyrir Invest seldi í fyrra hlut sinn í 
níu óskráðum sprotafélögum ásamt 
lánveitingum til sömu félaga til nýs 
dótturfélags síns, Eyrir Ventures, 
gegn útgáfu breytanlegs skulda-
bréfs og kröfu. Í árslok nam fjárhæð 
víkjandi skuldabréfsins og ógreidds 

annars söluverðs 23,7 milljónum 
evra. Fram kemur í ársreikningnum 
að breyta eigi heildarkröfunni í 
hlutafé í Eyri Ventures.

Eyrir Invest hefur verið stærsti 
hluthafi Marels allt frá 2005 en í 
júní í fyrra voru hlutabréf félagsins 
tekin til viðskipta í kauphöllinni í 
Amsterdam og samhliða skráning-
unni fór fram hlutafjárútboð á 100 
milljónum nýrra hluta, sem voru 
seldir fyrir um 50 milljarða króna, 
eða um 15 prósent af hlutafé Marels.

Umsvif erlendra sjóða í hluthafa-
hópi Marels, sem jukust mjög við 
útboðið og skráninguna í Hollandi, 
hafa margfaldast á síðustu miss-
erum. Samanlagður eignarhlutur 
slíkra sjóða er í dag farinn að nálg-
ast nærri 40 prósent en til saman-
burðar nam hlutur þeirra aðeins 
um þremur prósentum í ársbyrjun 
2018. Á sama tíma hafa íslenskir líf-
eyris- og verðbréfasjóðir minnkað 
verulega eignarhlut sinn í Marel.

Stærstu erlendu hluthafar Mar-
els eru í dag bandaríska fyrirtækið 
MSD Partners, sem kom fyrst inn 
í hluthafahóp Marels árið 2017, 
Capital Group og evrópski vogunar-
sjóðurinn Teleios Capital.

Gengi hlutabréfa Marels hefur 
hækkað um rúmlega 16 prósent frá 
áramótum. Markaðsvirði félagsins 
er í dag um 550 milljarðar króna. 
hordur@frettabladid.is 

Eyrir Invest hagnaðist 
um 50 milljarða króna
Hagnaður íslenska fjárfestingafélagsins tífaldaðist. Kemur til vegna hækkun-
ar á hlutabréfaverði Marels en hlutur Eyris er 138 milljarða virði. Félagið sótti 
sér nýja fjármögnun hjá Citibank sem mun styðja við frekari fjárfestingar.  

Þórður Magnússon, stjórnarformaður og stærsti hluthafi Eyris Invest. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARIRekstrartap stéttarfélagsins VR 
nam 210 milljónum króna á 
síðasta ári og jókst töluvert frá 

árinu 2018 þegar það nam 62 millj-
ónum króna. Ef tekið er tillit til fjár-
magnsliða, sem höfðu jákvæð áhrif 
á afkomuna að fjárhæð 1,1 milljarð 
króna, hagnaðist VR um rúmlega 
900 milljónir. Hagnaðurinn jókst 
um rúmlega 500 milljónir milli ára 
sem má rekja til stórbættrar ávöxt-
unar verðbréfasafns stéttarfélags-
ins.

Þetta kemur fram í ársreikningi 
VR fyrir árið 2019 sem verður lagður 
fyrir aðalfund félagsins í næstu 
viku. Tekjur VR námu 4,5 millj-
örðum króna á síðasta ári og jukust 
um 250 milljónir á milli ára. Á móti 
vógu kostnaðarhækkanir, meðal 
annars vegna aukningar í bóta-
greiðslum og skrifstofukostnaði. 
Útgjöld vegna bóta og styrkja námu 
2,7 milljörðum króna og jukust um 
rúmlega 200 milljónir á milli ára.

Fram kemur í skýrslu stjórnar VR 
að aukning á greiðslu sjúkradag-
peninga hafi verið veruleg á síðustu 
árum, en greiðslurnar jukust um 10 
prósent milli áranna 2018 og 2019. Á 
sama tímabili jukust iðgjaldatekjur 
sjúkrasjóðs VR einungis um 6 pró-

sent. Á aðalfundi VR í fyrra var lögð 
fram breyting við reglugerð sjóðsins 
til að bregðast við útgjaldaaukning-
unni. 

Þá var greitt úr vinnudeilusjóði 
félagsins í fyrsta sinn í þrjátíu ár 
en tilgangur hans er að veita félags-
mönnum sem missa atvinnutekjur 
vegna vinnustöðvunar eða verk-
banna fjárhagsaðstoð.

Skrifstofu- og stjórnunarkostn-
aður jókst um 130 milljónir króna 
en hann nam 909 milljónum í fyrra 
samanborið við 778 milljónir árið 
2018.

Eignir VR námu tæplega 14,4 
milljörðum króna í lok árs saman-
borið við tæplega 12,8 milljarða 
árið 2018 og bókfært eigið fé nam 
13,7 milljörðum. Þar af voru rúm-
lega 11,9 milljarðar króna bundnir í 
verðbréfum og verðbréfasjóðum, og 
varanlegir rekstrarfjármunir námu 
1,9 milljörðum króna.

Nafnávöxtun verðbréfaeigna VR 
nam 11,9 prósentum samanborið 
við tæp 5 prósent árið 2018. Stétt-
arfélagið var með um 7,3 milljarða 
króna í ríkisskuldabréfum, 600 
milljónir í innlendum hlutabréfum 
og 2,1 milljarð í erlendum hluta-
bréfum. – þfh

Rekstur VR skilaði tapi 
upp á 210 milljónir króna

Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Starfsmenn Capacent á Íslandi voru 
samtals 44 talsins. 
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Stefnandi er þjóð-
þekktur einstakl-

ingur og sú umfjöllun sem 
finna má um stefnanda í 
umræddri grein er rætin og 
bornar á stefnanda alvar-
legar sakir um lögbrot.

Úr stefnu Lúðvíks Bergvinssonar  
á hendur útgáfufélagi og ritstjóra  
Viðskiptablaðsins.

Lúðvík Bergvinsson, hér-
aðsdómslögmaður og 
fyrrverandi þingmaður 
S a m f y l k i n g a r i n n a r, 
hefur stefnt ritstjóra og 
útgáfufélagi Viðskipta-

blaðsins fyrir meiðyrði vegna skrifa 
Óðins, nafnlauss pistlahöfundar í 
blaðinu, um störf hans sem óháðs 
kunnáttumanns vegna kaupa N1 
á Festi. Hann krefur Trausta Haf-
liðason ritstjóra um samtals þrjár 
milljónir króna í miskabætur.

Í stefnu Lúðvíks, sem er rituð 
af lögmanni hans, Jóni Magnús-
syni, og Markaðurinn hefur undir 
höndum, segir hann  „liggja í augum 
uppi, þegar birting umræddrar 
greinar og umstefndra ummæla er 
skoðuð, að ásetningur og tilraunir 
stefndu til þess að sverta mannorð 
stefnanda sé augljós“.

Ummælin sem hann vill að verði 
dæmd dauð og ómerk séu „ósönn, 
óviðurkvæmileg, tilhæfulaus og 
smekklaus“ og til þess fallin að 
sverta æru hans.

Lúðvík, sem var skipaður af Sam-
keppniseftirlitinu til þess að fylgjast 
með því að skilyrðum í sátt N1 við 
eftirlitið vegna kaupa olíufélagsins 
á Festi væri fylgt eftir, krefst þess 

Stefnir Viðskiptablaðinu fyrir meiðyrði 
Lúðvík Bergvinsson, sem starfar sem óháður kunnáttumaður vegna kaupa N1 á Festi, telur virðingu sína hafa beðið hnekki vegna 
skrifa Óðins um störf sín. Skrifin feli í sér ærumeiðandi aðdróttanir. Krefst ómerkingar ummæla og þriggja milljóna miskabóta.

Lúðvík Bergvinsson, lögmaður og fyrrverandi þingmaður, var skipaður af Samkeppniseftirlitinu til þess að fylgjast 
með að skilyrðum í sátt eftirlitsins við N1 vegna kaupa á Festi væri fylgt eftir. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Hörður Ægisson
hordur@frettabladid.is
Kristinn Ingi Jónsson
kristinningi@frettabladid.is

nánar tiltekið að þrenn ummæli í 
grein Óðins, „Hjörtun í Namibíu og 
Borgartúni“, sem birtist í Viðskipta-
blaðinu um miðjan apríl síðastlið-
inn, verði dæmd dauð og ómerk.

Í pistli Óðins var fjallað með 
gagnrýnum hætti um kostnað af 
störfum Lúðvíks sem óháðs kunn-
áttumanns - en hann nam ríf-
lega fjörutíu milljónum króna frá 
haustinu 2018 til loka síðasta árs - 
og vísað til fréttar Markaðarins þess 
efnis að kostnaðurinn hefði verið 
um áttfalt hærri en kostnaður Haga 
á sama tíma af störfum kunnáttu-
manns vegna kaupa smásölurisans 
á Olís.

Forstjórinn hafði samband
Í fyrsta lagi krefst Lúðvík ómerking-
ar á eftirfarandi ummælum í pistli 
Óðins um vinskap hans og aðstoð-
arforstjóra Samkeppniseftirlitsins:

„Við blasir að efasemdirnar um 
Lúðvík voru ekki minni, sérstaklega 
vegna vináttunnar við aðstoðarfor-
stjórann. Því jafnvel þó svo hann 
hafi þar hvergi komið nærri að 
nokkru leyti, þá leit það ekki þann-
ig út og burtskýringin kom ekki 
fyrr en eftir að efasemdirnar höfðu 
komið fram á opinberum vettvangi. 
Sem sagt um seinan. Fyrir þá vini 
báða, Lúðvík og Ásgeir, Samkeppn-
iseftirlitið og góða stjórnsýslu.“

Í stefnu Lúðvíks segir að með 
ummælunum sé gefið í skyn að 
hann hafi verið skipaður í starfið 
vegna vináttunnar við aðstoðar-
forstjórann. Það sé fráleitt enda hafi 
forstjóri N1, nú Festar, haft sam-
band við hann símleiðis, að eigin 
frumkvæði, og farið þess á leit að 
hann tæki starfann að sér. Stjórn-
endur Samkeppniseftirlitsins hafi 
ekki verið í neinni aðstöðu til þess 
að tryggja tengdum aðilum starfið 
eða fjárhagslegan ávinning af starf-
inu.

Í öðru lagi vill hann að ómerkt 
verði ummæli þess efnis að frétt-
irnar af „óheyrilegum kostnaði við 
eftirlit með samruna eru án efa til-
efni í einn safaríkan Kveiks-þátt. 
Óðinn hlakkar raunar til að sjá 
Helga Seljan rannsaka þessa hlið-
stæðu. Hann getur varla látið svona 
tækifæri fram hjá sér fara. Þeim 
virðist svipa saman hjörtunum, í 
Namibíu og Borgartúni“.

Ummælin gefa í skyn, að mati 
Lúðvíks, að hann og Samkeppnis-
eftirlitið hafi haft rangt við og hann 
sé hluti af einhvers konar meintri 
spillingu hérlendra samkeppnis-
yfirvalda. Ekki sé nokkur fótur fyrir 
því. Ásakanirnar séu ekki til neins 
annars fallnar en að f lekka mann-
orð hans.

Þá krefst Lúðvík þess í þriðja 
lagi að dæmd verði dauð og ómerk 
ummæli í pistli Óðins á þá leið að 
„öll skynsemis- og réttlætisrök 
virðast hníga að því að Festi kæri 
kunnáttumanninn fyrir tilhæfu-
lausa reikninga“.

Lúðvík telur ljóst að í umræddum 
ummælum felist gróf ásökun þess 
efnis að hann hafi gerst sekur um 
að hafa haft fé af Festi með tilhæfu-
lausum reikningum en slíkt brot 
teljist fjársvik og skjalafals og geti 
varðað fangelsisrefsingu. Ummæl-
in séu með öllu tilhæfulaus enda 
liggi fyrir að forsvarsmenn Festar 
hafi aldrei gert athugasemdir við 
gjaldtöku hans eða óskað eftir því 
að Samkeppniseftirlitið grípi inn í 
vegna hennar.

Virðingin beðið hnekki
Lúðvík byggir málatilbúnað sinn 
á því að með birtingu umrædds 
pistils hafi Trausti, sem ritstjóri og 
ábyrgðarmaður Viðskiptablaðsins, 
vegið með ólögmætum og einstak-
lega grófum hætti að æru og starfs-
heiðri Lúðvíks og enn fremur borið 
á hann alvarlegar sakir um lögbrot. 
Það liggi ljóst fyrir að virðing hans 
hafi beðið hnekki sem og æra hans 
og persóna.

Hann hafi, sökum starfa sinna og 
stöðu í þjóðfélaginu, mikla hags-
muni af því að mannorð hans, æra 
og starfsheiður haldist óflekkuð.

„Stefnandi er þjóðþekktur ein-
staklingur og sú umfjöllun sem 
finna má um stefnanda í umræddri 
grein er rætin og bornar á stefn-
anda alvarlegar sakir um lögbrot. 
Ummæl in er u ær u meiða nd i 
aðdróttanir sem eru bæði rangar 
og bornar út og birtar opinberlega,“ 
segir í stefnunni.

Auk þess að gera kröfu um 
ómerkingu fyrrnefndra ummæla 
og miskabætur úr hendi ritstjóra 
Viðskiptablaðsins krefst Lúðvík 
þess að ritstjórinn verði dæmdur 
til þess að greiða honum yfir fimm 
hundruð þúsund krónur til þess að 
kosta birtingu forsendna dómsins í 
útbreiddu dagblaði, að því gefnu að 
ritstjórinn verði dæmdur sekur um 
meiðyrði.

Auk þess gerir hann þá kröfu að 
Viðskiptablaðinu verði gert að birta 
forsendur dómsins í blaði sínu og á 
vef ekki síðar en sjö dögum eftir að 
dómur gengur í málinu.

13:00-13:05 Kynning og fundarstjórn
Páll Gunnar Pálsson | forstjóri Samkeppniseftirlitsins

13:05-13:25 Frummælandi
Jonathan Baker 
Rannsóknarprófessor við lagadeild  
American University Washington College of Law 
National champions and competition policy

13:25-14:30 Pallborðsumræður 
Þátttakendur:

Fiona Scott Morton 
prófessor í hagfræði við Yale University  
School of Management
Gylfi Magnússon 
Dósent í hagfræði við Háskóla Íslands
Jonathan B. Baker 
Rannsóknarprófessor við lagadeild  
American University Washington College of Law
Lars Sørgard 
Forstjóri norska samkeppniseftirlitsins
Pierre Régibeau 
Aðalhagfræðingur samkeppnisdeildar  
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 

Umræðustjóri:

Valur Þráinsson 
Aðalhagfræðingur Samkeppniseftirlitsins

COVID 19: HÆTTA Á AUKINNI VERNDARSTEFNU  
OG VEIKARA EFTIRLITI MEÐ SAMKEPPNI?

Samkeppniseftirlitið býður til vefráðstefnu þar sem virtir fræðimenn á vettvangi samkeppnismála 
beggja vegna Atlantshafsins ræða álitaefni sem skipta miklu í mótun samkeppnis- og 
efnahagsstefnu á næstunni. 

Varpað verður fram eftirfarandi spurningum:
• Þróun samkeppniseftirlits í Evrópu og Bandaríkjunum. Hvaða lærdóm geta stjórnvöld hvorum 

megin Atlantshafsins dregið af reynslu hvers annars?
• Hvaða rök standa með og á móti því að til verði stór leiðandi fyrirtæki (e. national champions)  

og hver yrðu áhrif slíkra fyrirtækja á samkeppni?
• Hversu líklegt má telja að núverandi efnahagssamdrætti verði svarað með aukinni verndarhyggju 

og veikara eftirliti með samkeppni?

9. júní 2020

Skráning er á vefsíðu Samkeppniseftirlitsins,  
www.samkeppni.is
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SÉRHÖNNUM OG SÉRMERKJUM STARFSMANNAGJAFIR 
MEÐ UPPLIFUN AÐ ÞÍNU VALI

Hafðu samband og við útbúum persónulega starfsmannagjöf 
með kveðju frá fyrirtækinu, í þeim verðflokki sem þú óskar.

577 5600     |     info@oskaskrin.is     |     oskaskrin.is

GEFÐU
STARFSFÓLKI

UPPLIFUN
Í ÖSKJU



0,4%
var hlutfall  virðisrýrn
unar útlána af lánasöfnum 
íslensku bankanna á fyrsta 
ársfjórðungi.

Niðurstaða Lands
réttar er eðlileg 

enda fer hún í engu gegn 
þeim verndarhagsmunum 
sem bannreglu innherja
svikaákvæðisins er ætlað að 
gæta.

Stefán Orri  
Ólafsson,  
meðeigandi á LEX 
lögmannsstofu

Tveimu r innher ju m 
sem búa yf ir sömu 
innherjaupplýsingum 
er heimilt að eiga við
skipti sín á milli, að 
ö ðr u m sk i ly r ðu m 

uppfylltum, samkvæmt nýlegum 
dómi Landsréttar. Með dómnum er 
áralöng óljós réttarstaða innherja 
skýrð.

Landsréttur sýknaði um miðjan 
síðasta mánuð Hreiðar Má Sigurðs
son, fyrrverandi forstjóra Kaupþings 
banka, af ákæru um innherjasvik 
þegar hann framseldi eignarhalds
félagi í sinni eigu hlutabréf í bank
anum fyrir samanlagt 570 milljónir 
króna í ágúst árið 2008.

Ákæruvaldið byggði á því að á 
þeim tíma hefði Hreiðar Már búið 
yfir innherjaupplýsingum sem 
lutu að því að „skráð markaðsverð 
hlutabréfa í bankanum gaf ranga 
mynd af verðmæti þeirra og hærri 
en efni stóðu til, vegna langvarandi 
og stórfelldrar markaðsmisnotk
unar með hlutabréf í bankanum“, 
sem þá hefði staðið yfir að minnsta 
kosti frá því í nóvember árið 2007 
og hann hefði sjálfur átt þátt í.

Umrædd viðskipti mátti rekja til 
kauprétta sem Hreiðari Má höfðu 
verið veittir á árinu 2004, en í kjöl
far innlausnar hluta þeirra í ágúst 
2008 framseldi hann hlutabréfin til 
eignarhaldsfélags í sinni eigu.

Til stuðnings kröfu sinni um 
sýknu bar Hreiðar Már því meðal 
annars við að í tilfellum þar sem 

kaupandi og seljandi hlutabréfa 
byggju yfir sömu innherjaupp
lýsingum gæti ekki verið um svik 
eða misnotkun að ræða. Ekki fengi 
staðist að traust og trúverðugleiki 
verðbréfamarkaðarins byði hnekki 
af slíkum viðskiptum.

Engin blekking
Héraðsdómur Reykjavíkur sak
felldi Hreiðar Má – með þeim rök
stuðningi að innherjasvikaákvæði 
verðbréfaviðskiptalaga væri for
takslaust, þegar það mælti fyrir 
um að innherja væri óheimilt að 
ráðstafa fjármálagerningum fyrir 
eigin reikning ef hann byggi yfir 
innherjaupplýsingum – en Lands
réttur komst hins vegar að önd
verðri niðurstöðu.

„Þegar horft er á atvik málsins í 
heild og til þeirra hagsmuna sem 
reglum um innherjaviðskipti er 
ætlað að vernda verður ákvæðið 
því ekki skýrt þannig að það eigi 
við um innbyrðis viðskipti þeirra 
sem búa yfir sömu innherjaupp
lýsingum þegar þeir eiga viðskipti 
með fjármálagerning,“ sagði í dómi 
Landsréttar.

Því til viðbótar benti rétturinn á 
að engin blekking hefði falist í sölu 
hlutabréfanna gagnvart öðrum 
fjárfestum þegar tillit væri tekið til 
ástæðna sölunnar og opinberra til
kynninga um hana.

Gengur of langt
Stefán Orri Ólafsson, meðeigandi 

á LEX lögmannsstofu, segir dóm 
Landsréttar skýra áður óljósa rétt
arstöðu innherja.

Orðalag innherjasvikaákvæðis 
verðbréfaviðskiptalaga geri engan 
áskilnað um að innherji hafi nýtt 
sér innherjaupplýsingar til þess að 
gerast sekur um innherjasvik. Þess 
í stað sé nægilegt að innherjinn 
hafi búið yfir slíkum upplýsingum 
á þeim tíma þegar viðskipti hafi átt 
sér stað.

Dómur Landsréttar þýði hins 
vegar að ekki sé útilokað að þrátt 
fyrir umrætt orðalag ákvæðisins 
geti innherji átt viðskipti þegar 
hann býr yfir innherjaupplýsingum 
að öðrum skilyrðum uppfylltum.

Stefán Orri bendir á að orðalag 
ákvæðisins hafi af mörgum verið 
talið ganga helst til of langt með 

þeim afleiðingum að það geti girt 
fyrir eðlileg viðskipti þegar inn
herji býr yfir innherjaupplýsingum 
en beitir engum svikum. Það geti til 
dæmis átt við í tilfellum þegar tveir 
innherjar búa yfir nákvæmlega 
sömu innherjaupplýsingum og vilja 
eiga viðskipti.

Sem dæmi sé nýting innherjaupp
lýsinga gerð að skilyrði innherja
svika í markaðssvikatilskipun Evr
ópusambandsins frá árinu 2003, 
sem núgildandi innherjasvika
ákvæði verðbréfaviðskiptalaganna 
á rætur sínar að rekja til.

„Niðurstaða Landsréttar er því 
eðlileg, enda fer hún í engu gegn 
þeim verndarhagsmunum sem 
bannreglu innherjasvikaákvæðis
ins er ætlað að gæta, þar sem mark
aðurinn virðist hafa verið upplýstur 
að öllu leyti um þessi tilteknu við
skipti.

Þá er niðurstaðan í samræmi við 
dómaframkvæmd bæði Evrópu
dómstólsins sem og Hæstaréttar 
Danmerkur.

Niðurstaðan er auk þess í sam
ræmi við þá réttarstöðu sem verður 
hér á landi þegar ákvæði markaðs
svikareglugerðar Evrópusambands
ins nr. 596/2014 hafa verið innleidd 
í íslensk lög,“ segir hann.

Samkvæmt umræddri reglugerð, 
sem er stefnt að því að innleiða í 
íslenskan rétt í lok ársins, er nýting 
innherjaupplýsinga forsenda þess 
að innherjar geti gerst sekir um inn
herjasvik. kristinningi@frettabladid.is

Skýrir réttarstöðu innherja
Ákvæði um innherjasvik á ekki við um innbyrðis viðskipti þeirra sem búa yfir sömu innherjaupplýs-
ingum samkvæmt dómi Landsréttar. Lögmaður á LEX segir dóminn skýra óljósa réttarstöðu innherja.

Landsréttur sýknaði um miðjan síðasta mánuð Hreiðar Má Sigurðsson, fyrrverandi forstjóra Kaupþings, af ákæru um umboðs- og innherjasvik. Framseldi 
eignarhaldsfélagið bréf í sinni eigu í bankanum fyrir 570 milljónir. Málið er það síðasta sem ákært var í vegna fjármálahrunsins 2008.   FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Stóru viðskiptabankarnir þrír 
ættu að geta náð markmiði 
sínu um tíu prósenta arðsemi af 

reglulegum rekstri þrátt fyrir óvissu 
í efnahagsmálum vegna heims
faraldurs kórónaveirunnar. Þetta 
er mat greinenda hagfræðideildar 
Landsbankans.

Í nýrri umf jöllun hagfræði
deildarinnar um uppgjör bankanna 
fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins, sem 
Markaðurinn hefur undir höndum, 
er bent á að bætt arðsemi þeirra geti 
komið til vegna meðal annars lægri 
bankaskatts og eiginfjárkrafna og 
strangs kostnaðaraðhalds. Eldri 
vandræðaeignir og hátt eiginfjár
hlutfall hafi hingað til torveldað 
þeim að ná arðsemismarkmiðum 
sínum.

Greinendur hagfræðideildarinn
ar nefna að hagkvæmari fjármagns
skipan, með útgáfu víkjandi lána, 
og minni kostnaður hafi meðal ann
ars stuðlað að bættri afkomu bank
anna, auk þess sem merki séu um að 
grunnrekstur þeirra fari batnandi.

Þrátt fyrir að kórónaveiran muni 
setja mark sitt á afkomu bankanna 
á þessu ári og því næsta og vekja 
upp spurningar um virði eigna sé 
ekki útilokað að þeir geti náð áður
nefndu markmiði um tíu prósenta 
arðsemi.

Í umfjöllun hagfræðideildarinnar 
er bent á að virðisrýrnun útlána 
bankanna – Arion banka, Íslands
banka og Landsbankans – hafi verið 
heldur meiri en á meðal annarra 
norrænna banka á fyrsta fjórðungi 
ársins.

Þannig hafi virðisrýrnun hér
lendra banka numið í kringum 0,4 
prósentum af lánasöfnum þeirra 
á meðan norrænir bankar hafi 
almennt verið íhaldssamari í mati 
sínu og hlutfallið þar ekki farið yfir 
0,25 prósent. Er meginskýringin 
á muninum, að mati greinenda 
Landsbankans, þjóðhagslegt vægi 
ferðaþjónustunnar hér á landi. – kij

Tíu prósenta 
arðsemi enn 
möguleg

Tap var á rekstri kísilvers PCC 
á Bakka við Húsavík á fyrstu 
þremur mánuðum ársins en 

framleiðsla þess var umtalsvert 
minni á fjórðungnum en búist hafði 
verið við. Þetta kemur fram í fjórð
ungsuppgjöri þýska móðurfélagsins 
PCC SE.

Þar kemur auk þess fram að 
slökkt hafi verið á öðrum af tveimur 
ljósbogaofnum kísilmálmverk
smiðjunnar og er ekki gert ráð fyrir 
að kveikt verði á honum að nýju 
fyrr en í sumar.

Erfiður vetur er sagður í upp
gjörinu hafa leitt til nokkurs 
framleiðslutaps með tilheyrandi 
áhrifum á sölu og rekstur. Auk þess 
hafi verðhækkanir á kísilmálmi á 

fjórðungnum ekki nýst kísilverinu 
að fullu enda hafi það þurft að full
nægja nokkrum eldri samningum á 
lægri verðum.

Þá er tekið fram í uppgjöri þýska 
félagsins, sem fer með tæplega 87 
prósenta hlut í kísilverinu á móti 
þrettán prósenta hlut Íslandsbanka 
og íslenskra lífeyrissjóða, að teymi 
á þess vegum vinni nú hörðum 
höndum að því að hrinda í fram
kvæmd ýmsum aðgerðum í því 
augnamiði að auka skilvirkni og 
draga úr kostnaði við rekstur verk
smiðjunnar. Vinnan miði að því að 
bæta afkomu hennar til framtíðar 
litið.

Miklar tafir og erfiðar aðstæður 
á hrávörumörkuðum hafa ein

kennt starfsemi kísilversins frá 
gangsetningu á vormánuðum árs
ins 2018.

Eins og Markaðurinn greindi frá 
í síðustu viku náðu forsvarsmenn 
kísilversins nýverið samkomulagi 
við verktakann sem byggði verk
smiðjuna, þýska fyrirtækið SMS, 
um að síðarnefnda fyrirtækið greiði 
því fyrrnefnda um einn milljarð 
króna í tafabætur vegna fram
kvæmdanna. Vegur eingreiðslan 
að hluta upp á móti tapi fyrsta árs
fjórðungs.

Sem kunnugt er gengu stjórnend
ur kísilversins frá samkomulagi um 
fjárhagslega endurskipulagningu 
þess við lánveitendur og hluthafa í 
mars síðastliðnum. – kij

Tap og minni framleiðsla hjá kísilverinu PCC á Bakka

Nokkur röskun var á framleiðslu kílsvers PCC á fyrsta ársfjórðungi. Verð-
hækkanir á kísilmálmi nýttust ekki kísilverinu. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Virðisrýrnun útlána íslensku 
bankanna var meiri en norrænna. 
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Hekla Arnardóttir og Helga Valfells, stofnendur Crowberry Capital. „Það væri óskandi að það yrði betra jafnvægi í hagkerfinu eftir efnahagsáfallið og störfin yrðu fjölbreyttari,“ segir Helga Valfells. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Glæsileg tæknifyrir-
tæki verða oft til í 
kreppu. Fjártækni-
fyrirtækið Meniga 
og hugbúnaðarfyrir-
tækið GreenQloud 

sem NetApp keypti árið 2017 voru 
til dæmis stofnuð skömmu eftir 
bankahrunið 2008. Þettwa segja 
Helga Valfells og Hekla Arnardóttir 
sem stýra vísisjóði á vegum Crow-
berry Capital ásamt Jenny Ruth 
Hrafnsdóttur.

„Nýsköpun er í reynd atvinnu-
sköpun,“ segir Helga. „Það er hluti 
af ástæðu þess að við höfum áhuga 
á að leggja okkar af mörkum til 
nýsköpunar á Íslandi,“ segir hún og 
nefnir að rekstur margra sprota- og 
tæknifyrirtækja sem komin eru á 
legg gangi vel um þessar mundir 
þrátt fyrir samdrátt í heimshag-
kerfinu sem rekja má til viðbragða 
við kórónaveirunni.

„Vonandi mun nýsköpun ef last 
í kjölfar kórónaveirunnar og hér 
á landi skapist fjöldi áhugaverðra 
starfa fyrir sérfræðinga. Það væri 
óskandi ef það yrði betra jafnvægi í 
hagkerfinu eftir efnahagsáfallið og 
störfin yrðu fjölbreyttari.

Það býðu r hæt t u nni heim 
þegar ein atvinnugrein verður of 
umsvifamikil í atvinnulífinu eins 
og í tilviki ferðaþjónustu á undan-
förnum árum og fjármálaþjónustu 
á árunum fyrir bankahrun. Þeir 
sem eru að útskrifast úr háskóla 
um þessar mundir ættu að líta til 
tækifæra á vettvangi stafrænna 
lausna. Það er gott að reka fyrir-
tæki sem bjóða slíkar lausnir frá 
Íslandi, sérstaklega núna þegar 
það ríkir mikið atvinnuleysi,“ segir 
Helga.

Ekki bara forritarar
Hekla segir að það sé algeng mýta 
að tæknifyrirtæki bjóði eingöngu 
upp á störf fyrir forritara. „Aðrir 
geta haft mikið fram að færa eins 
og færni í mannlegum samskiptum 
og að geta sett sig í fótspor þeirra 
sem nota vöruna. Þess vegna vona 
ég innilega að hjúkrunarfræðingar 
á Landspítalanum komi auga á 
vandamál í heilbrigðisgeiranum 
sem þurfi að leysa og taki þátt í að 
stofna og reka fyrirtæki sem geti 
keppt á alþjóðavísu.

Ein af gryfjunum sem margir 
frumkvöðlar falla í er að setja saman 
einhæft teymi. Það er ekki skynsam-
legt að teymið sé samsett eingöngu 
af forritunum heldur þarf fjölbreyti-
leika: Einhvern sem skilur vöruna 
– Steve Jobs var í því hlutverki, svo 
þarf að kunna að smíða tækni-
lausnina og hópurinn þarf einnig að 
hafa yfir að ráða þekkingu á sölu- og 
markaðsmálum.“

Helga segir að jafnvel þótt tækni-
fyrirtæki verði seld í framtíðinni, 
eins og í tilviki GreenQloud, haldi 

starfsemin yfirleitt áfram í heima-
landinu. „Tæknin gerir það að verk-
um að hægt er að starfa hvar sem er 
í heiminum. Bandaríska fyrirtækið 
Teledyne Technologies keypti Haf-
mynd, sem þróar litla kafbáta, árið 
2010. Sú starfsemi er enn í miklum 
blóma hér á landi og NetApp sem 
er alþjóðlegt stórfyrirtæki er með 
100 manns í vinnu á Íslandi. Það er 
því lykilatriði fyrir atvinnulífið að 
tryggja samkeppnishæfni Íslands 

því annars er hætta á að störfin leiti 
úr landi.

Þegar ég starfaði hjá Nýsköp-
unarsjóði atvinnulífsins voru 14 
fyrirtæki seld og einungis eitt fór úr 
landi. Það var Clara en það var rekið 
af ungum strákum sem þótti spenn-
andi að fá að starfa í Kísildalnum. 
Flestir þeirra eru komnir aftur til 
Íslands og taka þátt í sprotasenunni, 
reynslunni ríkari.“

Hún segir að nýsköpunarum-
hverfið njóti þess sömuleiðis þegar 
tæknifyrirtæki séu seld því þá fái 
hluthafar þeirra fé til að fjárfesta 
að nýju í nýsköpun. „Á Norður-
löndunum eru svokallaðir ein-
hyrningar metnir samanlagt á 70 
milljarða dollara. Einhyrningur er 
ungt tæknifyrirtæki sem metið er á 
milljarð dollara eða meira. Nafnið er 
þannig tilkomið að það átti að vera 
sjaldséð en svo fjölgaði slíkum fyrir-
tækjum óvænt hratt. Einhyrningar 
hafa orðið til þess að norrænir fjár-
festar fengu sjö milljarða dollara í 
vasann. Það er því feykilega há fjár-
hæð sem getur runnið aftur í nor-

ræna nýsköpun. Margir sem starfað 
hafa hjá þessum fyrirtækjum, eins 
og til dæmis hjá hinu sænska Spo-
tify, hafa öðlast gríðarlega þekkingu 
sem hægt er að nýta til að stofna 
fyrirtæki eða leggja öðrum nýjum 
fyrirtækjum lið.“

Fengið erlent fjármagn
Sjóður Crowberry Capital hefur 
verið þrjú ár í rekstri en honum var 
komið á fót sumarið 2017. Eins og 
fyrr segir hefur Crowberry Capital 
fjárfest í tólf fyrirtækjum og horft 
er til þess að fjárfesta í þremur til 
viðbótar. Öll félögin nema eitt hafa 
fengið fjármagn frá erlendum fjár-
festum.

Helga segir að yfirleitt þegar 
Crowberry fjárfesti í fyrirtæki 
samanstandi starfsmannahópur-
inn einvörðungu af stofnendum 
þess. „Á þessum þremur árum hafa 
fyrirtækin ráðið 110 starfsmenn. 
Lucinity, Mainframe, Kara Connect 
og fleiri munu ráða fjölda manns á 
næstu mánuðum því þau eru í örum 
vexti. Nýsköpun er vel til þess fallin 

Kórónaveiran leiði vonandi 
til vakningar í nýsköpun
Crowberry hefur fjárfest í tólf nýsköpunarfyrirtækjum á Norðurlöndunum. Öll félögin nema eitt hafa 
fengið fjármagn frá erlendum fjárfestum. Andreessen Horowitz fjárfesti í fyrirtæki í eigu Crowberry. 
Rannsóknir sýna að konur taka þátt í að stofna átta prósent af tæknifyrirtækjum í Evrópu.

Það eru einungis 
300 konur í Evrópu 

sem eru hluthafar og stjórn-
endur í rekstrarfélagi sem 
rekur vísisjóð. Við þrjár hjá 
Crowberry erum því eitt 
prósent af konum sem 
fjárfesta í tækni í Evrópu. 

Helga Valfells
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Hekla Arnardóttir og Helga Valfells, stofnendur Crowberry Capital. „Það væri óskandi að það yrði betra jafnvægi í hagkerfinu eftir efnahagsáfallið og störfin yrðu fjölbreyttari,“ segir Helga Valfells. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

að skapa ný störf og getur verið hluti 
af lausninni nú þegar við erum að 
horfa á vaxandi atvinnuleysi.“

Störfin sem hafa skapast eru þó 
ekki öll á Íslandi. „Þegar byggja á 
alþjóðlegt fyrirtæki á Íslandi verða 
störfin aldrei öll hér á landi. Sum 
fyrirtæki hafa til dæmis ráðið hug-
búnaðarteymi í Úkraínu og eru með 
sölu- og markaðsfólk í Bandaríkjun-
um. Tæknifyrirtæki starfa í alþjóð-
legu umhverfi, það er hluti af því 
sem gerir þetta starf svo skemmti-
legt. Reynslan sýnir að það er vel 
hægt að stýra metnaðarfullu alþjóð-
legu fyrirtæki frá Íslandi,“ segir hún.

Andreessen Horowitz fjárfesti
Á meðal fyrirtækja í eignasafninu 
er leikjafyrirtækið Mainframe sem 
stofnað var af þremur fyrrverandi 
lykilstarfsmönnum CCP sem fram-
leiðir tölvuleikinn Eve Online. 
Þeirra á meðal er Reynir Harðarson, 
einn stofnenda CCP. Í mars fjárfesti 
sjóðurinn Andreessen Horowitz í 
íslenska leikjafyrirtækinu. „And-
reessen Horowitz er eitt þekktasta 
fjárfestingafélag í heimi,“ segir 
Helga. Annar stofnandi þess er Marc 
Andreessen sem stofnaði Netscape 
sem þróaði vinsælasta vefskoðar-
ann þegar vefurinn var að slíta 
barnsskónum.

„Við fjárfestum í Mainframe 
í september á síðasta ári ásamt 
finnskum fjárfestum og í mars, 
nánar tiltekið daginn eftir að 
Donald Trump, forseti Bandaríkj-
anna, lokaði landinu, fjárfesti And-
reessen Horowitz í fyrirtækinu. Það 
er glæsileg bein erlend fjárfesting á 
Íslandi,“ segir Helga.

Aðspurð segir Helga að erlendu 
fjárfestarnir hafi heillast af leikn-

um, getu teymisins til að vinna að 
uppbyggingu fyrirtækisins og að 
leikurinn sé í skýinu. „Mainframe 
var stofnað síðasta sumar og hafði 
komið miklu í verk á skömmum 
tíma. Stofnendur Mainframe hafa 
mjög djúpa þekkingu og tengslanet í 
sínum geira sem hjálpar mikið í upp-
byggingu fyrirtækisins.“

Hekla segir að stofnendur Main-
frame hafi mætt vel undirbúnir á 
finnsku tækniráðstefnuna Slush í 
því skyni að safna fjármagni. „Þar 
hittu þeir marga fjárfesta á einni 
viku og skömmu síðar voru þeir 
komnir í samstarf við flottasta fjár-
festi í heimi.“

Fjártæknifyrirtækið Lucinity er 
annað félag í eignasafninu sem hefur 
náð miklum árangri á skömmum 
tíma. Fram kom í Markaðnum í lok 
mars að fyrirtækið hefði samið við 
einn af stærstu bönkum heims um 
innleiðingu á hugbúnaðarlausn 
sem íslenski sprotinn þróaði fyrir 
banka til að verjast peningaþvætti 
og öðrum fjárglæpum.

Helga segir að Crowberry Capital 
horfi meðal annars til fyrirtækja 
í heilbrigðistækni sem hægt sé að 
skala og veiti þjónustu á hagkvæm-
ari máta en áður var unnt. „Kóróna-
veiran mun f lýta tæknivæðingu 
í heilbrigðisþjónustu. Við höfum 
fjárfest í einu íslensku fyrirtæki á 
því sviði og tveimur sænskum. Kara 
Connect aðstoðar sálfræðinga, tal-
meinafræðinga og fleiri við að veita 
þjónustu í gegnum netið. Elsa Sci-
ence aðstoðar gigtveika og Kind er 
vettvangur fyrir heilbrigðisstarfs-
fólk og sjúklinga til að ræða sín á 
milli.“

Fjárfesta á Norðurlöndum
Hekla vekur athygli á að sjóðurinn 
hafi heimild til að fjárfesta utan 
Íslands. „Við erum norrænn fjár-
festingasjóður. Ísland er lítið land 
og við viljum spila á stærri velli. Það 
gerir okkur að betri fjárfestum að 
við séum að vinna með og keppa 
við sjóði utan Íslands, en það er líka 
betra fyrir fyrirtækin að vera borin 
saman við það besta sem gerist í 
heiminum.“

Helga segir að Norðurlöndin séu 
mikilsmetin í alþjóðasprotaheim-
inum og það auðveldi stofnendum 
Crowberry Capital að komast í 
kynni við erlenda samstarfsaðila.

Talið berst að því hve fáar konur 
stýri sprotafyrirtækjum. Hekla segir 
að konur á þeim vettvangi séu alltof 
fáar og ástandið fari því miður ekki 
batnandi. „Rannsóknir sýna að ein-
ungis 1-2 prósent tæknifyrirtækja í 
Evrópu eru leidd af konum og ef ein 
kona er í hópi stofnenda hækkar 
hlutfallið einungis í 8 prósent. Þetta 
er ekki nógu gott.“

Konur stýra fimm fyrirtækjum
Helga segir að konur leiði fimm af 
tólf fyrirtækjum sem Crowberry 
hafi fjárfest í. Hlutfallið sé því rúm-
lega 40 prósent. Um sé að ræða Kara 
Connect sem Þorbjörg Helga Vigfús-
dóttir fer fyrir, fataframleiðandann 
Kötlu sem Áslaug Magnúsdóttir 
stofnaði, Avo með Stefaníu Ólafs-
dóttur í stafni auk fyrrnefndra 
sænskra fyrirtækja í heilbrigðis-
tækni.

„Við horfum ávallt á fjárfestingar-
tækifærið áður en við setjum upp 
kynjagleraugun en fjöldi kvenna 
hefur leitað til okkar með áhuga-
verð verkefni. Ef laust þykir þeim 
gott að geta átt í samstarfi við konur. 
Það eru einungis 300 konur í Evrópu 
sem eru hluthafar og stjórnendur í 
rekstrarfélagi sem rekur vísisjóð. 
Við þrjár hjá Crowberry erum því 
eitt prósent af konum sem fjárfesta 
í tækni í Evrópu,“ segir hún.

Hekla segir að konur séu ekki 
áhættufælnar. „Það er mýta. Konur 
stofna fyrirtæki eins og fjöldi versl-
ana um allan heim ber vitni um. Þær 
taka af skarið og hafa margoft gert 
það með skynsamlegum hætti. Að 
sjálfsögðu ættu fleiri konur að stofna 
tæknifyrirtæki.“

Aðspurðar hvernig þær komi 
auga á tækifæri erlendis segir Helga 
að þær vinni hörðum höndum að 
því að tengja sig við sprotasenuna 
á Norðurlöndum. Hún segir að 
ábendingarnar komi oft frá minni 
fjárfestingasjóðum sem fjárfesti fyrr 
í ferlinu en Crowberry Capital og frá 
englum, fjársterkum einstaklingum 
sem fjárfesti í sprotum sem eru að 
stíga sín fyrstu skref.

Jafnrétti er útflutningsvara
Hekla segir að í Svíþjóð séu margir 
öf lugir englar sem vinni með 
sprotum og tengi þá við vísisjóði. 
Hún veltir upp þeim möguleika 
að kannski bendi þeir Crowberry 
frekar á fyrirtæki sem konur leiði. 
Helga segir að konur vilji oft fá konur 
í stjórn. „Jafnrétti er því orðið að 
útflutningsvöru.“

Þær segjast afar ánægðar með Þór-
dísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur 
nýsköpunarráðherra. Helga nefnir 
að hún hafi með skynsamlegum 
hætti mótað góða nýsköpunarstefnu 
fyrir landið og fylgt henni eftir með 
erfiðum ákvörðunum eins og að 
leggja niður Nýsköpunarmiðstöð 
Íslands og finna verkefnunum sem 
þar voru unnin annan farveg.

„Nýsköpunarráðherra er að taka 
erfiðar ákvarðanir til að umbylta 
nýsköpunarumhverfinu til hins 
betra. Ég er afar hrifin af þeirri 
stefnu sem hefur verið mörkuð, að 
ríkið eigi ekki að vera fyrir þegar 
kemur að nýsköpun heldur styðja 
við hana. Því miður hefur ríkið oft 
litið á nýsköpun sem atvinnubóta-
stefnu eða byggðastefnu. Það er 
röng nálgun. Nýsköpun er leiðin 
fram veginn og því þarf að sýna þá 
skynsemi, sem ráðherra hefur gert, 
að ræða við þá sem starfa við fagið 
og heyra hvað megi betur fara. Í því 
skyni setti ráðherrann á laggirnar 
ráðgjafarráð sem samanstendur 
af fjölbreyttum hópi frumkvöðla. 
Það sem Þórdís Kolbrún heyrir á 
fundum ráðsins og þykir skynsam-
legt lætur hún framkvæma.

Þórdísi Kolbrúnu hefur tekist að 
rísa yfir þrýstihópa og fékk bæði 
atvinnulífið og alla þingflokka með 
sér í lið. Úr verður ekki sýn eins 
f lokks eða ráðherra heldur stórs 
hóps sem nær saman um að láta 
hana verða að veruleika. Við bind-

um miklar vonir við þetta starf, má 
þar til dæmis nefna stofnun frum-
kvöðlasjóðsins Kríu,“ segir Helga.

Kría verður hvatasjóður sem 
fjárfestir í vísisjóðum og mun auka 
aðgengi að fjármagni og tryggja sam-
fellu í fjármögnunarumhverfi frum-
kvöðla og nýsköpunar. Í fjármála-
áætlun ríkissjóðs er gert ráð fyrir 2,5 
milljörðum króna á næstu þremur 
árum til að fjármagna sjóðinn.

Góð eða slæm Kría
Helga segir að fyrirmyndin að 
Kríu sé sótt til Finnlands og Ísra-
els. „Ríkið mun fjárfesta í sjóðum 
að því gefnu að erlendir fjárfestar 
leggi sömuleiðis sjóðunum til fé. 
Þetta varð til þess að laða að erlent 
fjármagn í sjóðina og umhverfið 
óx og dafnaði. Rekstur Kríu getur 
bæði orðið góður og slæmur. Það 
skiptir sköpum að sjóðurinn verði í 
höndum rétta rekstraraðilans og að 
í stjórninni verði annars vegar þekk-
ing á nýsköpun og hins vegar á því að 
fjárfesta í sjóðum,“ segir hún.

Aðspurð hvort það verði ekki 
erfitt að laða að erlent fjármagn í 
íslenskan vísisjóð segir Helga að 
finnsku sjóðirnir fjárfesti á öllum 
Norðurlöndunum. „Við að fjárfesta 
utan Finnlands myndast tengsl sem 
síðan laða f leiri fjárfesta til Finn-
lands.“

Lítil Íslandsstofa
Helga segir að í ljósi þess að Crow-
berry Capital reki sjóð sem fjár-
festi á öllum Norðurlöndunum séu 
mun fleiri reiðubúnir að ræða við 
þær um hugsanlegt samstarf. „Við 
bendum því erlendum fjárfestum 
oft á tækifæri á Íslandi. Reksturinn 
okkar minnir því stundum á anga af 
Íslandsstofu.“

Hekla bendir á að meðal nýlegra 
breytinga á nýsköpunarumhverfinu 
sé að hver lífeyrissjóður megi nú eiga 
allt að 35 prósenta hlut í hverjum 
vísisjóði í stað 15 prósenta áður. 
„Það þýðir að nú þarf einungis þrjá 
lífeyrissjóði til að fjármagna vísi-
sjóð en áður þurfti sjö. Það skiptir 
sköpum.“ Átta lífeyrissjóðir lögðu 
fé í sjóð Crowberry Capital.

Helga segir að fólk ætti almennt 
ekki að hafa áhyggjur af því að líf-
eyrissjóðir fjárfesti í nýsköpun. 
„Þetta er það lítið hlutfall af eignum 
lífeyriskerfisins að landsmenn eiga 
að geta sofið vært á nóttunni. Að 
sjálfsögðu er áhættusamt að fjár-
festa einungis í einu sprotafyrirtæki 
en áhættunni er dreift með því að 
fjárfesta í sjóðum. Áhættudreifingin 
verður meiri eftir því sem sjóðum í 
eignasafni lífeyrissjóða fjölgar.

Engu að síður hefur þetta litla 
hlutfall mikil áhrif á atvinnulífið 
í landinu. Ég held að almennt átti 
fólk sig ekki á að lífeyrissjóðir gegna 
lykilhlutverki við fjármögnun og 
þar með uppbyggingu sprotafyrir-
tækja á Íslandi,“ segir hún. Tæplega 
80 prósent af fjármagninu í sjóði 
Crowberry eru frá lífeyrissjóðum 
og rúmlega 20 prósent frá einka-
fjárfestum.

„Auk þess hefur það sýnt sig að 
fjárfestingar í nýsköpun geta verið 
afar arðbærar og ættu að vera hluti 
af vel dreifðu eignasafni. Þrátt fyrir 
að sjóðurinn okkar sé enn ungur 
hefur orðið veruleg verðmætaaukn-
ing í fyrirtækjunum nú þegar. Að því 
sögðu vitum við ekki hver lokaniður-
staðan verður fyrr en eftir tíu ár eða 
svo. Þetta er langhlaup,“ segir Helga.

Hekla segir að margar hefð-
bundnari fjárfestingar hafi reynst 
áhættusamar. Nýlegt dæmi sé flug-

félög og kísilver. Og fyrir tólf árum 
hafi íslenski hlutabréfamarkaður-
inn nánast þurrkast út. „Það var 
ekki reyndin með nýsköpun.“

Kaupa góða tækni
Aðspurðar hvort áhætta geti falist 
í því að erfitt geti reynst að selja 
sprotafyrirtækin þegar líftími 
sjóðsins rennur sitt skeið segir Helga 
að vel hafi gengið að selja slík fyrir-
tæki þegar hún starfaði hjá Nýsköp-
unarsjóði atvinnulífsins. „Ef tæknin 
er góð eru erlend fyrirtæki reiðu-
búin að kaupa fyrirtækin.“

Þær fagna því að nýsköpunarráð-
herra hafi aukið endurgreiðslur á 
rannsóknar- og þróunarkostnaði. 
Hlutfall endurgreiðslu var hækkað 
úr 20 prósentum í 25 og heildarþak 
á greiðslur fyrirtækja fer úr 600 í 900 
milljónir króna.

Hekla segir að það sé mikil-
vægt að Ísland bjóði upp á sam-
keppnishæft umhverfi fyrir fyrir-
tæki í nýsköpun því ella sé hætta 
á að fyrirtækin flytjist úr landi eða 
frumkvöðlar kjósi frekar að stofna 
þau erlendis. Finnland bjóði til 
dæmis upp á betri styrki til sprota. 
Auk þess geri gengisf lökt krónu 
í gegnum árin það að verkum að 
launakostnaður tæknifyrirtækja 
sem selja vöru og þjónustu í erlendri 
mynt geti hækkað skarpt. Þess 
vegna sé mikilvægt að umhverfið 
sé framúrskarandi.

Erlent starfsfólk
„Fjarvinna auðveldar fólki að vinna 
hvar sem er í heiminum. Í því felast 
tækifæri fyrir Ísland. Við ættum að 
gera allt hvað við getum til að ann-
ars vegar laða til okkar erlenda sér-
fræðinga til að starfa fyrir íslensk 
fyrirtæki og hins vegar skapa 
aðstæður fyrir erlenda sérfræðinga 
til að vinna hér hjá erlendum fyrir-
tækjum.

Það er gott að vinna á Íslandi og 
lífsgæði eru mikil. Það er til dæmis 
betra að stofna fyrirtæki á Íslandi og 
sinna fjölskyldu á sama tíma. Fast-
eignaverð er sömuleiðis skaplegra 
en í erlendum stórborgum og hér 
erum við í mikilli nálægð við nátt-
úru. Við ættum að markaðssetja 
þessi lífsgæði erlendis. Það er jú til 
dæmis ákveðin hindrun í rekstri 
nýsköpunarfyrirtækja að hér skort-
ir stundum djúpa þekkingu á til-
teknu sviði. Við ættum að geta ráðið 
erlent starfsfólk með auðveldum 
hætti. Það skapar auk þess alþjóð-
lega menningu innan fyrirtækjanna 
sem gerir þeim auðveldara um vik 
að sækja á erlenda markaði. Fjöldi 
erlendra starfsmanna hjá Íslenskri 
erfðagreiningu á upphafsárunum 
hjálpaði fyrirtækinu að hugsa 
alþjóðlega,“ segir hún.

Fjárfesta fyrir allt að 600 milljónir

Crowberry Capital getur fjárfest fyrir allt að 
600 milljónir í einu fyrirtæki. Í fyrstu um-
ferð er fjárfest fyrir 20 til 150 milljónir króna. 
Meðaltalið er 75 milljónir króna. „Við leiðum 
yfirleitt fyrstu fjárfestinguna og fáum aðra 
með okkur í hluthafahópinn,“ segir Helga.

„Þegar kemur að næstu fjármögnun þarf 
fyrirtækið að finna aðra fjárfesta til að verð-
meta fjárfestinguna. Það gerum við til að 
koma í veg fyrir að við verðum samdauna 
fyrirtækinu. Takist fyrirtækinu ekki að finna 
aðra fjárfesta er það yfirleitt vísbending 

um að eitthvað geti verið að rekstrinum 
eða upphaflegri viðskiptahugmynd. Með 
þessari aðferð drögum við úr áhættunni við 
fjárfestingar. Að sama skapi er það ekki gott 
að það sé einungis einn utanaðkomandi fjár-
festir í sprotafyrirtæki því þá getur myndast 
ójafnvægi í hluthafahópnum. Það má líkja því 
við að vera stofnanafjárfestir í fjölskyldufyrir-
tæki,“ segir hún.

Helga segir að það sé mikilvægt að stofn-
endur sprotafyrirtækja eigi stóran hlut í 
upphafi og starfsmenn eigi kauprétt að hluta-

bréfum til að drífa þá enn frekar áfram.
Hekla segir að það sé óskynsamlegt að 

fjárfestar taki of stóran hlut í fyrirtækinu í 
upphafi. „Hættan er sú að fyrirtækið skemm-
ist við það því þá er lítið eftir fyrir fjárfesta á 
seinni stigum.“

Helga segir að sjóður Crowberry Capital 
eignist yfirleitt aldrei meira en 20 prósent í 
hverju fyrirtæki. „Við höfum reiknað það út 
að sá hlutur geti skilað hluthöfum afar góðri 
ávöxtun.“

Við fjárfestum í 
Mainframe í sept-

ember á síðasta ári ásamt 
finnskum fjárfestum og í 
mars, nánar tiltekið daginn 
eftir að Donald Trump, 
forseti Bandaríkjanna, 
lokaði landinu, fjárfesti 
Andreessen Horowitz í 
fyrirtækinu. Það er glæsileg 
bein erlend fjárfesting á 
Íslandi.

Helga Valfells

Við erum norrænn 
fjárfestingasjóður. 

Ísland er lítið land og við 
viljum spila á stærri velli. 
Það gerir okkur að betri 
fjárfestum að við séum að 
vinna með og keppa við 
sjóði utan Íslands en það er 
líka betra fyrir fyrirtækin 
að vera borin saman við það 
besta sem gerist í heiminum. 

Hekla Arnardóttir
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Umbreyting, sjö milljarða 
króna framtakssjóður í 
rekstri Alfa framtaks, fjár-

festi fyrir samanlagt ríf lega 2,8 
milljarða króna í þremur fyrir-
tækjum á síðasta ári, samkvæmt 
nýlegum ársreikningi sjóðsins.

Eignarhlutur framtakssjóðsins 
í Greiðslumiðlun Íslands, móður-
félagi innheimtuf yrirtækisins 
Motus, var verðmætasta eign sjóðs-
ins í lok síðasta árs að bókfærðu virði 
um tæplega 1,4 milljarðar króna.

Þá var þrettán prósenta eignar-
hlutur Umbreytingar í Nox Health 
metinn á ríflega 1,2 milljarða króna 
í bókum framtakssjóðsins við síð-
ustu áramót en sjóðurinn bættist 
sem kunnugt er í hluthafahóp lækn-
ingatækjafyrirtækisins samhliða 
sameiningu Nox Medical og systur-
félagsins Fusion Health síðasta haust.

Auk þess var virði eignarhlutar 
framtakssjóðsins í Borgarplasti um 
790 milljónir króna í bókum sjóðs-
ins í lok síðasta árs og þá var eignar-
hlutur hans í Málmsteypu Þorgríms 
Jónssonar metinn á sama tíma um 
350 milljónir króna. Sjóðurinn festi 
kaup á öllu hlutafé í síðarnefnda 
fyrirtækinu í desember í fyrra.

Tap varð af rekstri Umbreytingar 
upp á 110 milljónir króna í fyrra 
borið saman við 66 milljóna króna 
hagnað í fyrra. Framtakssjóðurinn, 
sem er nær óskuldsettur, átti eignir 
upp á alls 3,9 milljarða króna í lok 
ársins.

Hlutafjárloforð sjóðsins eru sjö 
milljarðar króna, eins og áður sagði, 
en í lok síðasta árs námu ódregin 
loforð um 3,4 milljörðum króna.

Lífeyrissjóður verslunarmanna 
og Lífeyrissjóður starfsmanna rík-
isins eru stærstu hluthafar sjóðsins 
með um fimmtán prósenta hlut 
hvor en meðal annarra stórra hlut-
hafa eru Snæból, í eigu hjónanna 
Finns Reyrs Stefánssonar og Stein-
unnar Jónsdóttur, VÍS, Lífeyris-
sjóður Vestmannaeyja, Silfurberg, 
í eigu hjónanna Friðriks Steins 
Kristjánssonar og Ingibjargar Jóns-
dóttur, og Eldhrímnir, fjárfestinga-
félag Ingimundar Sveinssonar og 
fjölskyldu. – kij

Töluverð f jölg u n á 
milli ára var í fram-
boðum sem bárust 
tilnefningarnefndum 
skráðra félaga í Kaup-
höllinni. Fjölgun fram-

boða skilar sér þó ekki á kjörseðla 
á aðalfundum nema að litlu leyti, 
enda draga f lestir framboð sín til 
baka ef þeir hljóta ekki tilnefningu.

„Fólk er ekki endilega að sækjast 
eftir því að fara í kosningabaráttu 
og taka slaginn á aðalfundi,“ segir 
Elín Jónsdóttir, stjórnarformaður 
Borgunar, en hún sat í tilnefningar-
nefnd fasteignafélagsins Reita síð-
ustu tvö ár.

Markaðurinn hefur tekið saman 
hversu mörg framboð bárust til-
nefningarnefndum í aðdraganda 
aðalfunda á þessu ári og hversu 
mörg framboð rötuðu að lokum á 
kjörseðla. Samantektin sýnir tölu-
verða fækkun frambjóðenda. Þann-
ig bárust tilnefningarnefnd VÍS 18 
framboð, en aðeins átta stóðu eftir 
á aðalfundi tryggingafélagsins. Til-
nefningarnefnd Sjóvár bárust fjór-
tán framboð, en fimm frambjóð-
endur drógu framboð sín til baka 
eftir að hafa fengið vitneskju um að 
þeir væru ekki tilnefndir.

Sömu sögu er að segja um fast-
eignafélögin Reiti, þar sem fram-
bjóðendum fækkaði úr þrettán í 
fimm fram að aðalfundi, og Regin 
þar sem frambjóðendum fækkaði 
úr tíu í fimm. Þeir sem ekki hlutu til-
nefningu óskuðu allir nafnleyndar 
og drógu framboð sín til baka.

„Margir vilja einungis gefa kost 
á sér ef nafnleyndar er gætt og ef 
þeir eiga völ á því að geta dregið 
framboðið til baka, komist þeir 
ekki á framboðslista tilnefningar-
nefndar,“ segir Katrín S. Óladóttir, 
framkvæmdastjóri ráðgjafafyrir-

tækisins Hagvangurs og formaður 
tilnefningarnefndar Sjóvár og situr 
hún einnig í tilnefningarnefnd 
Skeljungs. Hún tekur fram að fram-
boðslisti tilnefningarnefndar sé 
lagður fram að lokinni ítarlegri 
yfirferð og mati á framboðum sem 
hafa borist. Oftast sé farið eftir áliti 
nefndarinnar en þó séu dæmi um 
að niðurstaða í stjórnarkjöri hafi 
orðið önnur en tillaga nefndarinnar 
hljóðaði uppá.

Sem dæmi um fjölgun framboða 
til tilnefninganefnda má nefna að 
framboðum til nefndar VÍS fjölgaði 
úr sex í 18 á milli ára, framboðum til 
nefndar Sjóvár fjölgaði úr sjö í fjór-
tán og framboðum til nefndar Reita 
fjölgaði úr átta í þrettán.

Einfaldari þreifingar
Aðalfundur Eikar fasteignafélags 
verður haldinn 10. júní og hefur 
tilnefningarnefnd félagsins lagt 
til að stjórn þess verði óbreytt. 
Nefndinni bárust 14 framboð, en 
flestir af þeim frambjóðendum sem 
nefndin ræddi við svöruðu því til að 

„þeir myndu draga framboð sitt til 
baka ef þeir væru ekki tilnefndir til 
stjórnarsetu,“ eins og það er orðað í 
skýrslu nefndarinnar.

„Mín reynsla er sú að flestir fram-
bjóðendur eru að þreifa fyrir sér og 
athuga hvort þeir komi til greina,“ 
segir Elín. Síðan taki við athugun 
nefndarinnar á því hverjar þarfir 
félagsins séu og hver sé æskileg sam-
setning stjórnar.

„Ef niðurstaða tilnefningar-
nefndar er sú að reynsla og þekk-
ing frambjóðenda falli ekki vel 
að þörfum félagsins, eða að þeim 
þörfum sé fullnægt með núverandi 
stjórn, dregur fólk gjarnan framboð 
sitt til baka.“

Elín segir að framboð til tilnefn-
ingarnefnda, og afturköllun þeirra, 
séu ákveðin formfesting á því sem 
var, áður en nefndunum var komið 
á fót. Þá hafi fólk leitað til stærstu 
hluthafa viðkomandi félags til þess 
að athuga með möguleika á að kom-
ast í stjórn og hætt við framboð ef 
það fann lítinn stuðning.

„Þetta er einfaldara ferli fyrir 
frambjóðendur að því leyti að þeir 
þurfa einungis að leita til einnar 
nefndar í stað margra hluthafa. Og 
það er faglegra að því leyti að niður-
staða nefndarinnar tekur tillit til 
þarfa félagsins og samsetningar 
stjórnar,“ bætir Elín við.

Flestir eiga erindi
Sem dæmi um fjölgun á milli ára í 
framboðum til tilnefningarnefnda, 
má nefna að framboðum til nefndar 
VÍS fjölgaði úr sex í 18 á milli ára, 
framboðum til nefndar Sjóvár 
fjölgaði úr sjö í fjórtán og fram-
boðum til nefndar Reita fjölgaði úr 
átta í þrett án.

Lesa má úr skýrslum nefnd-
anna að fátt sé um tilhæfulaus 

framboð. Þannig segir í skýrslu 
tilnefningarnefndar VÍS að allir 
18 frambjóðendur hafi verið vel 
hæfir og nefndarmenn Reita skrifa 
að frambjóðendurnir þrettán hafi 
allir verið með víðtæka menntun, 
reynslu og þekkingu.

„Flestir hafa ástæðu til þess að 
bjóða sig fram og geta átt erindi í 
aðrar stjórnir þó að bakgrunnur 
þeirra og reynsla henti ek ki 
ákveðnu fyrirtæki á tilteknum 
tímapunkti,“ segir Katrín hjá Hag-
vangi. Katrín telur að framboðum 
til stjórna hafi fjölgað með tilkomu 
tilnefningarnefnda þar sem nefnd-
irnar auglýsi og leiti eftir fram-
bjóðendum. Auk þess sé yngra fólk 
reiðubúnara en áður að gefa kost á 
sér til stjórnarsetu.

„Ég á frekar von á að framboðum 
eigi bara eftir að fjölga þegar fram 
í sækir,“ bætir Katrín við. „Oft sat 
sama fólkið í mörgum stjórnum en 
nú þykir það ekki æskilegt vegna 
þess að stjórnarstörf í skráðum 
fyrirtækjum eru heilmikil vinna. 
Að setjast í slíkar stjórnir kallar á 
talsverða undirbúningsvinnu fyrir 
öf lugan stjórnarfund í hverjum 
mánuði þar sem stjórnarfólk þarf 
að vera vel undirbúið, virkt og hafa 
nægan tíma. Þetta er orðið miklu 
umfangsmeira starf en áður var.“
thorsteinn@frettabladid.is

Draga í land án tilnefningar
Margir afturkalla framboð til stjórnar hjá skráðu félagi og óska nafnleyndar, ef þeir hljóta ekki tilnefn-
ingu. Framboðum fjölgaði á milli ára. Nefndirnar sagðar auðvelda þreifingar.

Meirihluti skráðra félaga í Kauphöllinni hefur komið tilnefningarnefnd á fót. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fjárfesti fyrir 
2,8 milljarða 
króna í fyrra

Gunnar Páll Tryggvason, fram-
kvæmdastjóri Alfa framtaks. 
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Vinnslustöðin hagnaðist um 
níu milljónir evra, jafnvirði 
1,2 milljarða króna, í fyrra. 

Til samanburðar hagnaðist útgerðin 
um 6,7 milljónir evra árið áður. Hagn-
aður fyrir afskriftir, fjármagnsliði og 
skatta jókst um 8,4 prósent á milli ára 
og nam 20,9 milljónum evra, jafnvirði 
2,9 milljarða króna. Í fyrra var eitt 
besta árið í rekstri fyrirtækisins.

„Árangurinn náðist þrátt fyrir að 
engin loðna veiddist í fyrra og hum-
arvertíðin væri ekki svipur hjá sjón. 
Mikilvæg forsenda góðrar rekstrar-

niðurstöðu er vel heppnaðar fjár-
festingar undanfarinna ára,“ segir í 
tilkynningu.

Útgerðin mun greiða hluthöfum 
fimm milljónir evra í arð, jafnvirði 
750 milljóna króna. Miðað er við að 
greiða út arðinn í haust að því gefnu 
að lausafjárstaðan verði góð.

Stærstu hluthafar Vinnslustöðvar-
innar eru Seil með 37 prósenta hlut og 
Fisk-Seafood með 30 prósenta hlut. 
Stærstu hluthafar Seilar eru Kristín 
Elín Gísladóttir, Haraldur Sveinbjörn 
Gíslason og Sigurgeir Brynjar Krist-

geirsson, forstjóri útgerðarinnar. 
Fisk-Seafood er í eigu KS, Kaupfélags 
Skagfirðinga.

Guðmundur Örn Gunnarsson, 
stjórnarformaður Vinnslustöðvar-
innar, segir að nú sé verið að upp-
skera af uppbyggingu undanfarinna 
ára. Á síðastliðnum fimm árum 
hafi Vinnslustöðin fjárfest fyrir 86 
milljónir evra eða 11,3 milljarða 
króna á gengi hvers árs, þar af fyrir 
69 milljónir evra eða 9,1 milljarð 
króna á gengi hvers árs í varanlegum 
rekstrarfjármunum, svo sem Breka 

VE, nýju uppsjávarfrystihúsi, nýrri 
frystigeymslu og endurnýjun í skipa-
flotanum.

„Ráðist var í þessar fjárfestingar 
með markvissum hætti en hóflegri 
skuldsetningu á hverjum tíma, það er 
að segja félagið hefur alltaf haft borð 
fyrir báru og arðgreiðsluhæfni félags-
ins var tryggð,“ segir hann.

Starfsmenn Vinnslustöðvarinnar 
voru 170 árið 2000 en 315 á árinu 
2019. Þeir hefðu líklega verið um 350 
ef loðna hefði veiðst og humar sömu-
leiðis. – hvj

Hagnaður Vinnslustöðvarinnar um 1,2 milljarðar króna

Sigurgeir Brynjar Kristgeirsson,  
forstjóri Vinnslustöðvarinnar.

3,5
milljarðar króna voru eigið 
fé framtakssjóðsins Um-
breytingar í lok síðasta árs.

 Framboð Framboð
 til nefndar á fundi
VÍS 18 8
Eik 14 -
Sjóvá 14 9
Reitir 13 5
Festi 11 8
Reginn  10 5
Hagar 9 7
Sýn  9 5
Skeljungur 8 7
Arion 7 7
Síminn 6 5
Icelandair 5 5
TM 5 5
Origo - 5

✿   Framboð fyrir og eftir niður-
stöðu tilnefningarnefnda

Þetta er einfaldara 
ferli fyrir frambjóð-

endur að því leyti að þeir 
þurfa einungis að leita til 
einnar nefndar í stað margra 
hluthafa. 

Elín Jónsdóttir, stjórnarformaður 
Borgunar
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Starfsmenn á skrifstofu 
Reykjavíkurborgar hafa 
aðgang að Vinnustofu 
Kjarvals, sem er vinnu- 
og samkomur ými við 
Austurvöll, í gegnum sér-

stakan samning sem borgin hefur 
gert við eigendur vinnustofunnar. 
Reykjavíkurborg greiðir alls 1,6 
milljónir króna fyrir ársaðgang 
starfsfólksins.

Þetta staðfestir upplýsingastjóri 
Reykjavíkurborgar í svari við fyrir-
spurn Markaðarins en hann segir 
að um sé að ræða tilraunaverkefni 
til eins árs.

„Markmiðið með tilraunaverk-
efninu er einnig að bæta vinnuað-
stöðu starfsfólks og tryggja aðgang 
að fundaaðstöðu utan stjórnsýslu-
bygginga á hagkvæmu verði,“ segir 
í svari frá upplýsingastjóra Reykja-
víkurborgar.

Vinnustofa Kjarvals, sem var 
opnuð í byrjun síðasta árs, spannar 
um 400 fermetrar á efstu hæð sam-
liggjandi húsa númer 10 og 12 við 
Austurstræti. Staðurinn, sem er 
í eigu Hálfdanar Steinþórssonar, 
stofnanda GoMobile, Hrannars Pét-
urssonar, aðstoðarmanns mennta- 
og menningarmálaráðherra, og 
Alexanders Arons Gylfasonar, sam-
kvæmt ársreikningi félagsins fyrir 
árið 2018,  hefur notið vinsælda 
sem vettvangur fyrir vinnufundi 
en einnig mannamót utan vinnu.

Fyrirtæki og einstaklingar semja 

um aðgang að vinnustofunni, greiða 
ársgjald, og geta nýtt hana til fund-
arhalda og af þreyingar. Eftir því 
sem kemur fram í samningi Reykja-
víkurborgar við Vinnustofu Kjar-
vals er borgin með ellefu aðgangs-
kort, eitt fyrir hvert svið og hverja 
skrifstofu sem ákvað að taka þátt, 
en þau veita aðgang að vinnustof-
unni og veitingaaðstöðu alla daga 
vikunnar. Hvert aðgangskort kostar 
120 þúsund krónur auk virðisauka-

skatts og gildir til 1. nóvember 2020.
Í samningi Reykjavíkurborgar 

við vinnustofuna er hún sögð „sér-
lega vel til þess fallin að taka á móti 
erlendum og innlendum viðskipta-
vinum, hitta samstarfsfólk vegna 
vinnu eða utan hennar, rækta tengsl 
við aðra eða sinna störfum sínum í 
næði frá dagsins önn“.

Á vinnustofunni er sögð góð 
aðstaða til funda og samkomuhalds 
og að boðið sé upp á drykki og léttar 

veitingar. Opið er til klukkan 1 að 
nóttu um helgar. Þá er henni einn-
ig lýst sem „vettvangi fyrir fólk úr 
atvinnulífinu til að rækta tengsl 
hvert við annað“.

Hvert og eitt kort gildir fyrir 
fimm manns hverju sinni en ekki 
er gerð athugasemd ef þeir eru fleiri. 
Þá hafa starfsmenn borgarinnar for-
gang að viðburðum sem Vinnustofa 
Kjarvals sendur fyrir á staðnum, til 
dæmis á hátíðis- og tyllidögum.

Í svari frá upplýsingastjóra 
Reykjavíkurborgar kemur fram að 
á hverju ári leigi svið og skrifstofur 
borgarinnar ýmis fundarrými utan 
stjórnsýsluhúsanna til teymisvinnu 
og fyrir starfsdaga, vinnustofur og 
starfsþróunarviðtöl svo eitthvað sé 
nefnt.

„Þörfin fyrir þetta hefur aukist 
vegna aukinnar hagræðingar í hús-
næðismálum með opnum rýmum 
og f leira starfsfólki undir sama 
þaki,“ segir í svari upplýsinga-
stjórans sem bætir við að haustið 
2019 hafi verið áætlaður kostnaður 
vegna leigu á fundarrýmum utan 
stjórnsýsluhúsanna og ákveðið að 
kanna hvort hægt væri að finna hag-
kvæmar lausnir.

„Borgarritari hafði forystu um 
að gera verðfyrirspurnir meðal 
rekstraraðila sem gætu mætt þörf-
um borgarinnar í þessu efni. Að því 
loknu þótti ljóst að fjárhagslegur 
ávinningur væri af því að semja 
við einn aðila sem mætt gæti fjöl-
þættum þörfum,“ segir jafnframt 
í svari borgarinnar. Því hafi verið 
ákveðið að fara í eins árs tilrauna-
verkefni með Vinnustofu Kjarvals í 
Austurstræti.

Þá er reynsla borgarinnar af 
verkefninu sögð hafa verið góð þar 
sem margir hafi aðgang að vinnu-
stofunni og nýti hana til starfs-
mannasamtala, starfsdaga og lengri 
teymisfunda.
thorsteinn@frettabladid.is

Borgin raðar starfsfólki sínu á Kjarval
Reykjavíkurborg útvegaði ellefu aðgangskort að Vinnustofu Kjarvals fyrir starfsfólk á skrifstofu borgarinnar. Kostnaður vegna 
kortanna nemur 1,6 milljónum króna. Borgin segir fjárhagslegan ávinning í því að semja við eitt fyrirtæki um leigu fundarrýmis.

Staðurinn dregur nafn sitt af listmálaranum Jóhannesi S. Kjarval sem var með aðstöðu í húsnæðinu.

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Húsráð sem
þú getur treyst

Til sölu - bókið skoðun Til sölu - bókið skoðun 

Hæðir frá 115 fm Einbýlishús 442,7 fm 7 herbergi 5 metra lofthæð í stofu

Vandaðar eignir í grónu og skjólsælu umhverfi

Lautarvegur 40-44

Verð frá

77.500.000 Stutt í alla þjónustu

Sérinngangur Tvö baðherbergi

Sæbraut 1

Kjarvalshúsið, einstakt tækifæri til að eignast þetta sögufræga hús

Stendur á sjávarlóð með stórbrotnu útsýni

Böðvar löggiltur fasteignasali 660 4777     bodvar@fastborg.isÞóra löggiltur fasteignasali 777 2882     thora@fastborg.is

170 Seltjarnarnesi103 Reykjavík 

Að selja fasteign er risastór ákvörðun 
sem best er að taka að vandlega hugsuðu 
máli. Við hjá Borg vitum að traust og 
áreiðanleiki eru lykilatriði í fasteigna- 
viðskiptum, enda búum við yfir áratuga-
langri reynslu á því sviði.

Eignin þín er í góðum höndum hjá okkur.
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Það er áhugavert að 
lesa frásögn fyrrum 

seðlabankastjóra um að 
hann hafi losað höftin í 
hádegisverði í Washington 
DC árið 2014 og nokkrum 
dögum seinna farið til New 
York til að greina frá lausn-
inni.  

Margir þeirra sem 
vilja vera leiðandi í 

þjóðmálaumræðu í landinu 
lögðu sig í framkróka við að 
bera blak af þeim sem í 
þessu máli gátu ekki talist 
annað en andstæðingar 
hagsmuna íslensku þjóðar-
innar.  
 

Nýútkomin bók Sigurðar Más 
Jónssonar „Afnám haftanna 
– samningar aldarinnar?“ 

hefur vakið talsverða athygli og 
umræðu á síðum Markaðar Frétta-
blaðsins og víðar. Það þarf ekki að 
koma á óvart enda fjallar bókin um 
söguna á bak við einhverjar rót-
tækustu efnahagsumbætur sem 
nokkurt ríki hefur ráðist í í seinni 
tíð. Aðgerðir sem á örskömmum 
tíma færðu Ísland úr því að vera 
þekkt sem gjaldþrota ríki (ranglega) 
í að teljast eitt velstæðasta land ver-
aldar. Niðurstaða sem hinn reyndi 
lögmaður og ráðgjafi stjórnvalda, 
Lee Buchheit, kallaði einsdæmi 
í alþjóðlegri fjármálasögu. Fyrir 
vikið er Ísland í einstakri stöðu til 
að takast á við efnahagslegar afleið-
ingar kórónuveirufaraldursins.

Tekist á við ofurefli með 
óreyndum aðferðum
Eins og nærri má geta gerist slíkt 
ekki vandræðalaust. Undir lágu 
gífurlegir hagsmunir og hagsmunir 
Íslands fóru ekki að öllu leyti saman 
við hagsmuni alþjóða fjármála-
kerfisins. Meðal þeirra sem við var 
að eiga voru nokkrir af harðskeytt-
ustu vogunarsjóðum heims. Þeirra 
á meðal voru sjóðir sem sérhæfa sig í 
að fjárfesta í skuldum fyrirtækja og 
ríkja í vanda og eru svo reiðubúnir 
að beita öllum brögðum í bókinni, 
ásamt öðrum sem ekki eru færð 
til bókar, til að hámarka ávinn-
ing sinn. Fjárreiður þeirra og áhrif 
eru gríðarlega mikil og þeir skirr-
ast ekki við að beita sér gagnvart 
stjórnmálamönnum og beita fyrir 
sig diplómötum eigin ríkja. Þegar 
hagsmunirnir hlaupa á hundruðum 
milljarða króna eru svo mútur eða 
hótanir ekki alltaf langt undan.

Sú orrusta sem fram fór um efna-
hagslega framtíð Íslands var lands-
mönnum enda framandi. Hér var 
háð barátta með aðferðum sem 
f lestir Íslendingar höfðu aldrei 
kynnst og virtust landsmönnum 
sjálfsagt ólíkindalegar. Það er 
eðlilegt að fólk gjaldi varhug við 
nýmælum. Verra var þó að margir 
þeirra sem vilja vera leiðandi í þjóð-
málaumræðu í landinu lögðu sig í 
framkróka við að bera blak af þeim 
sem í þessu máli gátu ekki talist 
annað en andstæðingar hagsmuna 
íslensku þjóðarinnar.

Í huga viðkomandi skiptu innan-
landsfordómar meira máli en raun-
veruleiki umheimsins. Fyrir vikið 
var lítið gert úr tilraunum til að 
útskýra grundvallarátök um efna-
hagslega hagsmuni Íslendinga. Þó 
skiptu ákveðnir fjölmiðlamenn 
sköpum í að draga fram eðli máls-
ins.

Aðferðafræðin byggðist á því 
að skapa réttu hvatana og því til 
útskýringar var vísað til „gulrótar 
og kylfu“. Stöðugleikaskilyrðin voru 
gulrót en stöðugleikaskatturinn var 
kylfan. Án kylfunnar hefði ásættan-
leg lausn ekki náðst og þess vegna 
skipti sköpum að lögfesta stöðug-
leikaskattinn. Það vakti sérstaka 
athygli mína við lestur greinar 
f yrr verandi seðlabankastjóra, 
sem birtist hér í Markaðnum fyrir 
tveimur vikum síðan, að talsvert er 
fjallað um gulrætur en hvergi minn-
ist hann á kylfu. Það segir sína sögu 
um gangverk kerfisins.

Því kemur ekki á óvart að sumum 
gremjist nú uppljóstranir sem birt-
ast í bók Sigurðar Más. Það má hins 
vegar ekki valda því að við glötum 
tækifærinu til að læra af þeirri 
mikilvægu reynslu sem þar er lýst. 

Ef okkur auðnast ekki að læra af 
því sem best reynist og mestu máli 
skiptir er lítil von um framfarir.

1. Pólitísk forysta
Mikilvægasti lærdómurinn af hafta-
losuninni og uppgjöri bankahruns-
ins er líklega sá að mesti og hraðasti 
efnahagslegi viðsnúningur sem 
nokkurt ríki hefur náð í seinni tíð 
er af leiðing pólitískra ákvarðana. 
„Allt orkar tvímælis þá gjört er“ 
en orðatiltækið á alveg sérstak-
lega við um aðstæður þegar mikið 
liggur við. Við slíkar aðstæður þarf 
pólitíska forystu. Þegar taka þarf 
grundvallarákvarðanir dugar ekki 
að eftirláta kerfinu einu að reikna 
og taka ákvarðanir á svokölluðum 
„faglegum forsendum“.

Hugtakið „fagleg ákvörðun“ hefur 
óneitanlega jákvæðara yfirbragð 
en „pólitísk ákvörðun“. Pólitísk 
ákvörðun er hins vegar oft „lýð-
ræðisleg ákvörðun“. Ef við trúum 
því raunverulega að almenningur 
sé best til þess fallinn að ráða eigin 
örlögum hlýtur það að eiga sérstak-
lega við um stóru málin.

Kerfið metur hlutina á öðrum for-
sendum en almenningur. Umfram 
allt forðast það áhættu, sérstaklega 
persónulega áhættu. Enginn vill 
sitja uppi með Svarta Pétur fari mál 
illa. Kerfið er ekki nýjungagjarnt, 
það vill almennt ekki gera það sem 
ekki hefur verið gert áður.

Fordæmalaus vandamál kalla 
hins vegar á fordæmalausar lausnir. 
Slíkar lausnir finnast ekki nema 
með pólitískri forystu og ráðgjöf 

þeirra sem best þekkja til og þora 
að fara nýjar leiðir.

Ákvarðanir sem lýst er í bók 
Sigurðar Más voru teknar í krafti 
lýðræðislegs umboðs. Í kosninga-
baráttunni 2013 hafði ég verið 
afdráttarlaus um hvað til stæði 
fengi ég til þess stuðning. Það fór 
ekki fram hjá neinum. Raunar sner-
ist kosningabaráttan að miklu leyti 
um gagnrýni á áformin. Það verður 
því ekki annað sagt en að þau hafi 
fengið lýðræðislega umræðu og 
jafnvel að hún hafi ráðið miklu um 
niðurstöðu kosninganna. Í kjölfarið 
tók við ríkisstjórn sem einbeitti sér 
að lausn málsins á nýjum forsend-
um, með heildstæðri nálgun og með 
því að láta kröfuhafana vera farþega 
í rútunni í stað þess að vera í bíl-
stjórasætinu. Það er einkennilegt, 
en kemur ef til vill ekki á óvart að 
fyrrum seðlabankastjóri skuli gera 
lítið úr þessum þætti í áðurnefndri 
grein sinni.

2. Traust og snjallt fólk
Pólitískar ákvarðanir eiga hins 
vegar ekki að vera „ófaglegar“. 
Stjórnmálamenn þurfa að leita til 
þeirra sem eru best til þess fallnir 
að vinna með þeim að framkvæmd 
framfaramála. Það þarf ekki að 
vera fólk með fimm háskólagráður. 
Mestu máli skiptir að viðkomandi 
búi yfir innsæi og framtakssemi 
og sé treystandi. Í erfiðum málum 
vegur traust jafnvel þyngst.

Við uppgjör bankahrunsins 
reyndist það þjóðinni einstaklega 
gæfuríkt að hópur snjallra manna 
reyndist reiðubúinn til að leggja sitt 
af mörkum til að leysa vandann. Við 
slíkar aðstæður getur einn maður 
skipt sköpum. Það reyndist til 
dæmis Íslendingum einstök gæfa að 
Sigurður Hannesson skyldi vinna 
að framgangi málsins. Þegar maður 
sem ég þekkti af því að vera ein-
staklega snjall, réttsýnn og atorku-
samur, en einnig traustur, fékkst til 
að vinna að málinu vissi ég að það 
færi vel. Þá skipti það sköpum að 
framkvæmdahópurinn (Benedikt 
Gíslason, Ásgeir Helgi Reykfjörð og 
Jón Sigurgeirsson auk Sigurðar) var 
samstilltur og vann jafnt og þétt að 
markmiðinu án þess að láta hindr-
anir stoppa sig. Hópurinn ávann sér 
traust á skömmum tíma og bjó yfir 

áræðni sem átti stóran þátt í far-
sælli niðurstöðu. Auk hins öf luga 
framkvæmdahóps kom margt fólk 
úr ólíkum áttum að verkefninu á 
mikilvægan hátt á ólíkum stigum 
eins og fram kemur í bók Sigurðar 
Más og ég mun fjalla nánar um 
síðar.

3. Eftirfylgni
Það er hins vegar ekki nóg að hafa 
áætlun og trausta bandamenn. 
Áætlun er lítils virði ef ekki tekst 
að hrinda henni í framkvæmd. Þótt 
stjórnkerfinu sé ætlað að sjá um 
framkvæmd lýðræðislegra ákvarð-
ana getur það reynst hindrun frem-
ur en verkfæri. Þannig gerðist það til 
dæmis að á fundi þar sem fulltrúar 
Íslands gerðu talsmönnum vogun-
arsjóðanna ljóst hvað til þeirra frið-
ar heyrði drógu hinir síðarnefndu 
fram skýrslur Seðlabanka Íslands 
máli sínu til stuðnings. Við slíkar 
aðstæður skiptir sköpum að þeir 
sem hafa tekið að sér að framfylgja 
hinum lýðræðislega vilja haldi sínu 
striki. Þessu eru gerð ágæt skil í 
bókinni þar sem vísað er til þess að 
þáverandi seðlabankastjóri mátti 
ekki til þess hugsa að stöðugleika-
skatturinn væri mjög hár og alls 
ekki yfir 30% af ótta við viðbrögð 
kröfuhafanna. Á það var ekki fallist 
enda hefði það veikt stöðu Íslands.

Stjórnkerfið gegnir gríðarlega 
mikilvægu hlutverki en það eru 
ýmsar ástæður fyrir því að kerfið 
hagar sér eins og það gerir. Aðal-
atriðið er að stjórnmálamenn séu 
meðvitaðir um verkaskiptinguna 
milli þeirra sjálfra og stjórn-
kerfisins. Það er hlutverk stjórn-
málamanna að marka stefnu og 
framfylgja henni ásamt þeim sem 
þeir treysta til verksins. Því fylgir 
ábyrgð og stjórnmálamenn þurfa 
að vera reiðubúnir til að standa eða 
falla með ákvörðunum sínum. Hlut-
verk stjórnkerfisins er hins vegar að 
framfylgja hinum lýðræðislega vilja 
án þess að þurfa að bera ábyrgð á 
honum. Í því samhengi unnu starfs-
menn Seðlabankans og stjórnar-
ráðsins ákaflega gott starf.

Aðferð sem virkaði
Aðgerðirnar sem skiluðu þeim 
efnahagslega viðsnúningi sem 
gerir okkur nú kleift að takast á við 

mestu niðursveif lu í 100 ár voru 
afrakstur þess að greina vandann, 
finna lausnirnar og veita pólitíska 
forystu.

Hins vegar hefði þessi atburðarás 
verið ómöguleg væri Ísland ekki 
fullvalda ríki. Við höfðum tækifæri 
til að vera okkar eigin gæfu smiðir 
og gátum sniðið lausnir að því sem 
hentaði okkur.

Það er áhugavert að lesa frásögn 
fyrrum seðlabankastjóra um að 
hann hafi losað höftin í hádegis-
verði í Washington DC árið 2014 
og nokkrum dögum seinna farið til 
New York til að greina frá lausninni. 
Ekki hafði hann þó fyrir því á sínum 
tíma að greina þáverandi forsætis-
ráðherra frá hugmyndum sínum.

Án „kylfu“ og pólitískrar forystu 
hefði málið ekki hlotið eins far-
sælan endi og raun bar vitni. Þegar 
ég leitaðist við að halda málstað 
Íslands á lofti benti ég oft á full-
veldisréttinn og hvaða varnir hann 
veitti landsmönnum, ekki síst með 
því að veita trúverðuga kylfu. Þetta 
þótti sumum forkastanlegt og má 
sjá þess merki í grein fyrrum seðla-
bankastjóra. Með því að halda full-
veldisréttinum til haga, vísa í ýmsar 
útfærslur kylfunnar, fá traust og 
snjallt fólk að málinu og fylgja því 
eftir tókst að losa höftin með ótrú-
lega góðum árangri. Að því komu 
margir en niðurstaðan var háð því 
að til þess bærir aðilar tækju réttar 
ákvarðanir. Það gekk eftir og ætti 
að vera verðmæt reynsla til að ná 
árangri í framtíðinni.

Það þurfti kylfu og gulrót 

Már Guðmundsson, fyrrverandi seðlabankastjóri, og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, fyrrverandi forsætisráðherra, á ársfundi Seðlabankans árið 2014. 

Sigmundur  
Davíð  
Gunnlaugsson, 
formaður  
Miðflokksins 
og fyrrverandi 
forsætisráðherra
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Erfiður vetur er að baki 
þar sem kórónaveiran 
setti mark sitt á bæði 
f jár málamarkaði og 
efnahagslífið hérlendis 
og erlendis. Skaðinn sést 

í hagvaxtarspám fyrir þetta ár en 
Seðlabanki Íslands væntir -8,0% 
samdráttar og erlendir greiningar-
aðilar búast við -3,0% samdrætti í 
heimsbúskapnum. Til að setja þess-
ar tölur í samhengi má hafa í huga 
að ef spárnar raungerast, verður 
um að ræða mesta árlega samdrátt 
í heila öld á Íslandi og sömuleiðis 
verstu útreið heimshagkerfisins 
síðan í kreppunni miklu fyrir 90 
árum. Stóraukin ríkisútgjöld hafa 
óhjákvæmilega fylgt þessum erfiðu 
efnahagsaðstæðum og kröftugar 
aðgerðir seðlabanka hafa leitt til 
sögulega lágra vaxta.

Skammtímaáhrif kórónaveir-
unnar á efnahagslífið hafa þannig 
verið gífurleg og líklegt er að áhrifin 

verði einnig töluverð þegar litið er 
til meðallangs- og langs tíma. Til að 
mynda gætu skattar þurft að hækka 
til að vinda ofan af auknum ríkis-
halla um allan heim. Viðskiptaum-
hverfið er einnig líklegt til að breyt-
ast með frekari eflingu netverslunar, 
og fjölbreyttara starfsfyrirkomulagi 
sem kann að breyta eftirspurn eftir 
skrifstofuhúsnæði, ásamt því að 
framleiðslukeðjur heimshagkerfis-
ins gætu verið endurskipulagðar. 
Þá eru ótalin þau samfélagslegu 
og pólitísku áhrif sem vænta má ef 
sögulega hátt atvinnuleysi reynist 
þrálátt.

Enduropnun hagkerfa hefur þó 
átt sér stað hægt og rólega síðan í 
byrjun apríl og hefur í sameiningu 
með aðgerðum ríkisstjórna og seðla-
banka aukið vonir um efnahags-
lega viðspyrnu. Fjármálamarkaðir, 
þá sérstaklega erlendis, hafa tekið 
ágætlega við sér eftir skarpa dýfu 
fyrr á árinu, jafnvel þótt langtíma-
sviðsmyndir efnahagslífsins séu 
enn háðar mikilli óvissu. Ákveðnir 
hlutar markaðarins hafa jafnvel náð 
fyrri gildum og gott betur.

Skammtímaáhrif kórónaveirunn-
ar á fjármálamarkaði kunna þannig 
að virðast léttvæg við fyrstu sýn, en 
áhrifin fyrir íslenska sparifjáreig-
endur eru líkleg til að verða tölu-
verð til lengri tíma litið. Rétt eins og 

með framleiðslukeðjur heimshag-
kerfisins verður sennilega mikil þörf 
fyrir endurskipulagningu íslenskra 
eignasafna.

Hvers vegna?
Þegar litið er á aðrar fjáreignir en 
lífeyriseign íslenskra heimila, má 
áætla að um 60% af þeim – um 
1,500 milljarðar króna – sé bundinn 
í innlánum, skuldabréfum og í hlut-
deildarskírteinum skuldabréfa- og 
peningamarkaðssjóða. Þessar 
vaxtatengdu fjáreignir standa nú 
frammi fyrir sögulega lágum vaxta-
grunni, en stýrivextir Seðlabankans 
hafa verið lækkaðir kröftuglega á 
þessu ári og eru nú 1,0%.

Þessi lági vaxtagrunnur helst 
líklegast óbreyttur til lengri tíma, 
enda mun taka tíma að bæta upp 
skaðann sem kórónaveiran hefur 
valdið á þessu ári. Þannig spáir 
Seðlabankinn til að mynda tals-
verðum framleiðsluslaka næstu 
árin, sem gefur litlar forsendur til 
vaxtahækkana. Sömu sögu er að 
segja af helstu seðlabönkum heims, 
en stýrivöxtum er spáð óbreyttum 
næstu þrjú árin beggja megin Atl-
antshafsins.

Í stuttu máli þá munu innlán og 
íslensk ríkisskuldabréf eiga erfitt 
með að skila ávöxtun umfram 
verðbólgu á komandi misserum og 

raunávöxtun því líkleg til að vera 
lítil sem engin, eða neikvæð fyrir 
meginþorra sparnaðar íslenskra 
heimila.

Hvað er til ráða?
Óhjákvæmilegt er að færsla eigi 
sér stað úr þessum áhættuminni 
eignum og yfir í áhættumeiri eignir 
með tíð og tíma. Endurskipulagning 
eignasafna felur því í sér að taka 
varfærin og vel ígrunduð skref 
lengra út á áhætturófið, til að auka 
vænta ávöxtun. Slík skref geta falið 
í sér fjárfestingar í skuldabréfum 
fyrirtækja og banka hérlendis, sem 
og í félögum á íslenska hlutabréfa-
markaðnum. Auk þessa er hægt 
að fjárfesta á fjármálamörkuðum 
erlendis, bæði í skuldabréfum og 
hlutabréfum. Þannig má draga úr 
næmni fjáreigna við gang íslenska 
hagkerfisins og sömuleiðis auka 
flóruna af mögulegum fjárfesting-
arkostum margfalt.

Það er þannig ljóst að miklar 
langtímabreytingar eru að eiga sér 
stað á íslenskum fjármálamarkaði 
í kjölfar versta efnahagsáfalls sem 
hefur mælst hérlendis í heila öld. 
Lágvaxtaumhverfið verður þrá-
látt og nýja eignasafnið mun því að 
öllum líkindum þurfa að vera bæði 
alþjóðlegra og blandaðra en það er 
í dag.

Nýja eignasafnið 
Birgir  
Haraldsson
sérfræðingur  
hjá Akta 
sjóðum

Parísarbúar geta loksins aftur notið lífsins lystisemda

Kaffihús og  veitingastaðir í Frakklandi voru opnuð aftur í gær, eftir að hafa verið lokuð í ellefu vikur til að stemma stigu við útbreiðslu kóróna
veirunnar. Í París verða viðskiptavinir að borða utandyra til 22. júní. Hótel og veitingageirinn veitir um tveimur milljónum manna atvinnu. 
Bruno Le Maire fjármálaráðherra Frakklands spáir því að hagkerfi landsins muni dragast saman um ellefu prósent í ár. MYND/EPA

Skotsilfur

Á landsfundi Samfylkingar 
árið 2018 sagði Dagur B. Egg-
ertsson, borgarstjóri, fjár-

hagsstöðu borgarinnar hafa verið 
„rúkandi rúst“ eftir valdatíma Sjálf-
stæðismanna sem lauk árið 2010. 
Vísaði borgarstjóri til tveggja ára 
setu Hönnu Birnu Kristjánsdóttur, 
í borgarstjórastóli í Reykjavík.

Sjálfstæðisf lokkurinn tók við 
stjórnartaumum í borginni árið 
2008, í aðdraganda bankahruns. 

Rjúkandi rúst? 
Við samfélaginu blöstu krefjandi 
aðst æður, at v innu leysi jók st 
umtalsvert og f leiri sóttu í velferð-
arúrræði borgarinnar. Allt benti 
til þess að rekstur borgarsjóðs yrði 
þungur. Yfir þennan tveggja ára 
tíma tókst þó að halda örugglega 
um fjárhag borgarinnar. Skuldir 
borgarsjóðs jukust einungis um 
3 milljarða meðan tekjur drógust 
saman um tæpan milljarð. Borgar-
sjóður var einn fárra sem skilaði 
jákvæðri rekstrarniðurstöðu mitt í 
djúpri efnahagslægð.

Nú eru liðin tvö ár af núverandi 
kjörtímabili borgarstjóra, Dags B. 
Eggertssonar – kjörtímabili sem 
hófst á toppi hagsveif lunnar. Yfir 
þetta tveggja ára tímabil hafa tekjur 
borgarsjóðs aukist um 8 milljarða 
árlega en skuldir jafnframt aukist 
um 14 milljarða. Sömu sögu má 

segja af fyrri kjörtímabilum borgar-
stjóra, þar sem skuldir jukust um 
58%, þrátt fyrir 35 milljarða aukn-
ingu á skatttekjum árlega. Tekju-
tuskan undin til fulls og jákvæðar 
efnahagsaðstæður ekki nýttar til 
skuldaniðurgreiðslu.

Mótsagnir Dags
Í upphafi maímánaðar fullyrti 
borgarstjóri að ársreikningur 
Reykjavíkurborgar sýndi öðru 
fremur sterkan fjárhag borgarinnar. 
Tölurnar tala hins vegar öðru máli. 
Þrátt fyrir tekjuaukningu síðasta 
árs jókst skuldsetning borgarinnar 
um 21 milljarð. Launakostnaður 
hækkaði samhliða fjölgun stöðu-
gilda og rekstrarkostnaður jókst 
um 9%. Báknið stækkaði í tekjugóð-
æri og tækifærum til skuldaniður-
greiðslu var sólundað. Borgarstjóri 

bjó ekki í haginn fyrir mögru árin.
Ör fáum dög um áður sendi 

Reykjavíkurborg frá sér svohljóð-
andi athugasemdir við aðgerðir 
ríkisstjórnarinnar vegna áhrifa 
COVID-19: „Vandinn snýst hins 
vegar ekki aðeins um skammtíma 
fjármögnunarvanda heldur stefnir 
í algerlega ósjálf bæran rekstur til 
margra ára. Þessa ósjálf bærni er 
ekki hægt að leysa með hækkun 
leyf ilegrar skattlagningar eða 
þjónustugjalda eða með stórfelld-
um niðurskurði í útgjöldum borg-
arinnar. Hefðbundnar aðferðir eru 
ekki í boði. Þá er ekki hægt að leysa 
þetta með stórfelldum lánveiting-
um þar sem veltufé frá rekstri mun 
ekki til margra ára framundan 
standa undir af borgunum.”

Á þessum grundvelli kallaði 
borgin eftir beinum óendurkræfum 

fjárhagslegum stuðningi frá ríkinu, 
svo höfuðborgin gæti staðið undir 
þjónustuskyldum sínum við íbú-
ana og heimilin. Öðrum kosti væri 
rekstur borgarsjóðs ósjálf bær. Það 
gleymist þó að nefna að rekstur 
borgarsjóðs var ósjálf bær löngu 
fyrir áhrif COVID-19, enda gera 
fyrri fjárhagsáætlanir ráð fyrir nei-
kvæðri rekstrarniðurstöðu, ef frá er 
talin sala á byggingarétti. Borgar-
sjóður reiðir sig á einskiptistekjur 
svo hanga megi réttu megin við 
núllið.

Neyðarkall Reykjavíkurborgar 
fer illa saman við fullyrðingar 
borgarstjóra um „öðru fremur 
sterkan f járhag“. Hér fer ekki 
saman, hljóð og mynd. Fjárhags-
legar sjónhverfingar borgarstjóra 
eru þekkt stærð. Nú þarf að kalla 
hann til ábyrgðar.

Hildur  
Björnsdóttir
borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis-
flokksins 

Áfram í 
greiningu
Verðmötin sem 
eru gerð og 
skrifuð af Snorra 
Jakobssyni, fyrr-
verandi grein-
anda Capacent, 
eru í senn þægileg 
og áhugaverð lesning. 
Hann hefur lag á því að skrifa verð-
mötin svo hægt sé að lesa þau með 
fullri athygli. Eftir gjaldþrot Capa-
cent hefur Snorri unnið að því að 
koma á fót nýju fyrirtæki sem ber 
nafnið Jakobsson Capital í kringum 
greiningarvinnu sína. Greiningar-
vinna Snorra var eins konar fyrirtæki 
innan Capacent og mun hafa skilað 
góðum afgangi ólíkt öðrum hlutum 
starfseminnar. Jakobsson Capital er 
ætlað að vera áframhald á því.

Lokuð augun
Það féll illa í kramið hjá Birni Leví 
Gunnarssyni, þingmanni Pírata, að 
ríkisstjórnin vildi ekki 
í ljósi aðstæðna í 
efnahagslífinu 
leggja fram fjár-
málaáætlun fyrr 
en í haust. Það 
er skiljanlegt því 
erfitt er að áætla 
tekjur og kostnað í 
þessu árferði. Píratinn vill frekar 
leggja fram áætlun sem líklegt er 
að verði röng í meginatriðum í stað 
þess að bíða til haustsins. Píratar 
hika ekki við að ana með lokuð 
augun út í óvissuna.

Hærra verð
Samkeppniseftirlitið trúir því ekki 
að viðskiptavinir kunni að njóta 
stærðarhagkvæmni í 
rekstri fyrirtækja. 
Það kom því ekki 
á óvart að eftir-
litið undir forystu 
Páls Gunnars 
Pálssonar skyldi 
sekta Símann um 
hálfan milljarð fyrir 
að bjóða þeim sem kaupa mikla 
þjónustu af fyrirtækinu að horfa 
á enska boltann á betri kjörum en 
þeir sem eiga í litlum viðskiptum við 
fjarskiptarisann. Ákvörðunin mun 
koma illa við neytendur sem verða 
að borga meira fyrir afþreyinguna.
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á Facebook síðu Fréttablaðsins

eða skannaðu QR kóðann

– Mest lesna dagblað landsins



Við í stjórnum lífeyris-
sjóða höfum alvarlegum 

skyldum að gegna, berum 
ríkar skyldur og höfum 
mikla ábyrgð að svara 
fyrir. Við erum ekki og 
eigum aldrei að verða 
strengjabrúður! 
Guðrún Hafsteinsdóttir,  
formaður Landssamtaka 
lífeyrissjóða 

27.05.2019

MARKAÐURINNMARKAÐURINN Instagram  
fréttablaðsins
@frettabladidfrettabladid.is

Miðvikudagur 3. júní 2020FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL |

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson

SKOÐUN

PwC | 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

2019

Jafnlaunavottun

Sanngjörn 
laun fyrir jafn-
verðmæt störf

PwC býður upp á heildstæða þjónustu í launamálum  
og jafnlaunavottun. Við búum yfir áralangri reynslu  
og lausnum sem virka.

Skammvinnur æsingur varð 
í síðustu viku eftir að fjórir 
erlendir ríkisborgarar voru 

handteknir á byggingarsvæði. Þeir 
höfðu fengið skráningu á grund-
velli falsaðra skilríkja og höfðu 
því ekki tilskilin leyfi til að starfa 
hér á landi. Á samfélagsmiðlum 
voru þeir háværir sem fordæmdu 
þetta og finnst ótækt að lögreglan 
standi vörð um landamæri — eina 
af undirstöðum þjóðríkisins. Mikil 
skörun virðist vera á milli þessa 
hóps og þeirra sem kvarta yfir 
aðgerðaleysi lögreglunnar gagn-
vart ökumönnum á Laugaveginum. 
Lögreglunni skal sigað á íslenska 
ríkisborgara en haldið frá þeim sem 
hingað koma á fölskum forsendum.

Verkalýðsfélög hafa sum hver 
hjálpað til við að halda uppi eftirliti 
með erlendu vinnuafli hér á landi til 
þess að uppræta undirboð á vinnu-
markaði. Þau gera það ekki af gæsku 
í garð erlends verkafólks heldur 
til þess að verja kjarasamninga 
og launakjör félagsmanna sinna. 
Það er tilgangur þeirra, rétt eins og 
tilgangur fyrirtækja er að hámarka 
hag hluthafa. Allt tal um annað er 
yfirvarp. Félagsmenn treysta á að 
forysta verkalýðsfélags hafi hags-
muni þeirra að leiðarljósi.

Því var athyglisvert að sjá for-
mann Eflingar fordæma aðgerðir 
lögreglunnar og lýsa atburðinum 
þannig að lögreglan væri að „eltast 
við og hrella jaðarsettasta hóp sam-
félagsins“. Að mati formannsins eiga 
Íslendingar að sjá sóma sinn í því 
að gefa fólki sem hingað er komið 
sömu möguleika og þeim sjálfum á 
því að fá vinnu. Það er ágætishug-
mynd í sjálfu sér.

Róttæka félagshyggjan sem litar 
heimsmynd forystunnar í Eflingu 
ber þannig alþjóðlegan keim. Sam-
staða verkafólks þarf að ná út fyrir 
félagaform og landamæri. Hins 
vegar er ekki ljóst hvernig stríðari 
straumur vinnuafls til landsins 
þjónar hagsmunum félagsmanna 
Eflingar miðað við þá stefnu sem 
íslenska hagkerfið hefur tekið.

Einstaklingum sem eru atvinnu-
lausir eða standa utan vinnu-
markaðarins hefur fjölgað um 
tugi þúsunda á seinustu vikum og 
mánuðum. Atvinnuleysi verður í 
áður óþekktum hæðum á þessu ári 
og ef hagkerfið nær ekki snarpri 
viðspyrnu geta félagslegu afleiðing-
arnar rist djúpt. Í aðstæðum sem 
þessum er fyrirséð að spenna milli 
þjóðfélagshópa muni aukast.

Eins og sakir standa geta félags-
menn Eflingar unað sáttir við sitt 
enda hefur forysta verkalýðsfélags-
ins náð umtalsverðum árangri í 
kjaraviðræðum þrátt fyrir mótlæti. 
En málefni alþjóðasósíalismans 
brenna ekki heitt á öllum félags-
mönnum – líklega töluverðum 
minnihluta. Hugmyndir um að 
auðvelda heimsbyggðinni að keppa 
um störf við þá sem fyrir eru á 
íslenskum vinnumarkaði  hljóta að 
falla í grýttan farveg þegar hag-
kerfið er í djúpri niðursveiflu. Þær 
falla hins vegar vel að hagsmunum 
atvinnurekenda.

Hugsjónir og 
hagsmunir

Jóhann Gunnar Jóhannsson, sem 
hefur verið framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs Isavia, og Arnar 
Þór Másson, framkvæmdastjóri 

mannauðs og stefnumótunar, hafa 
báðir hætt störfum hjá fyrirtækinu.

Guðjón Helgason, upplýsinga-
fulltrúi Isavia, staðfestir það í svari 
til Markaðarins. „Til að bregðast 
við áhrifum af Covid-19 hafa verið 
gerðar skipulagsbreytingar hjá Isavia sem fela í sér 
fækkun í framkvæmdastjórn um einn og sam-

einingu tveggja sviða,“ segir Guðjón.
Jóhann Gunnar, sem var áður fjármálastjóri 

Ölgerðarinnar, og Arnar Þór,  sem er í stjórn 
Marels, höfðu verið um skamma hríð hjá Isavia 
en þeir voru ráðnir til félagsins síðasta haust.

Í lok mars var 101 starfsmanni Isavia sagt 
upp störfum, ásamt því að 37 var boðið starf 
í lægra starfshlutfalli, en tekjur félagsins hafa 
dregist saman um 98 prósent. Mánuði síðar var 
30 starfsmönnum hjá Fríhöfninni, dótturfélagi 

Isavia, sagt upp störfum og um 100 til viðbótar 
boðið starf í skertu starfshlutfalli. – hae

Tveir framkvæmdastjórar hætta hjá Isavia 

Jóhann Gunnar 
Jóhannsson.



Magnesíum er fjórða 
mikilvægasta steinefni 
líkamans og er gríðar-

lega mikilvægt fyrir heilsu okkar. 
Það kemur við sögu í yfir 300 
mismunandi efnaskiptaferlum í 
líkamanum og getur magnesíum-
skortur haft mjög alvarlegar 
af leiðingar í för með sér. Magn-
esíum er nauðsynlegt til orku-
framleiðslu í líkamanum ásamt 
því að stuðla að betri andlegri og 
líkamlegri heilsu.

Merki um magnesíumskort
Við fáum magnesíum úr ýmsum 
matvælum og almennt er hægt 
að fá nægjanlegt magn úr fjöl-
breyttri eða rétt samsettri fæðu. 
Ef um magnesíumskort er að ræða 
má helst rekja hann til lélegs og 
rangs mataræðis, mikillar streitu, 
ýmissa lyfja og mikillar koffín-
neyslu. Einnig skolast steinefni út 
úr líkamanum þegar við svitnum, 
þannig að ef við æfum mikið þá 
töpum við steinefnum sem við 
þurfum að passa upp á að bæta 
upp aftur. Einkenni magnesíum-
skorts geta verið:

n Svefnerfiðleikar
n Sinadráttur
n Vöðvakrampi
n Aukin næmni fyrir stressi
n Síþreyta
n Orkuleysi
n Fjörfiskur

Krampar og fótaóeirð
Magnesíum frá Better You er til 
á úðaformi, sem gel til að nudda 
á þreytta vöðva og sem f lögur til 
að setja í baðið, allt eftir því hvað 
hentar. Magnesíum sleep-kremið 
inniheldur auk magnesíum laven-
der ilmkjarnaolíu sem er slakandi 
og hentar vel fyrir svefninn, til 
að slaka betur á og/eða losna við 
fótaóeirð. Recovery er sérstaklega 
hannað með íþrótta- og afreksfólk 
í huga en það inniheldur einnig 
kamfóru, svartan pipar og sítrus-
olíur til að hraða endurheimt. 
Original-úðinn inniheldur hreint 
magnesíum og hentar öllum. 
Nýjasta varan frá Better You er 
svo Magnesíum Joint-úðinn sem 
er blanda af hreinu magnesíum 
-klóríði sem stuðlar að eðlilegri 
vöðvastarfsemi og glúkósamíni til 
að styðja við liðastarfsemina.  
Vel hefur verið tekið á móti 
þessari nýju vöru bæði af íþrótta-
fólki og fólki sem á við liðverki að 
stríða.

Magnesíum salt í sérflokki
Magnesíumklóríð er ein sú ríkasta 
og hreinasta náttúrulega upp-
spretta salts sem þekkt er. Það 
frásogast auðveldlega og nýtist 
líkamanum til lengdar, sem setur 
þetta gæðasalt því í sérflokk. 
Mikil upplausn á sér stað þegast 
magnesíum blandast vatni en það 
er nauðsynlegt til þess að efnasam-
böndin komist inn í gegnum húða-
lagið og út í blóðrásina. Steinefnið 
magnesíum stuðlar m.a. að:

n Eðlilegum orkugæfum  
efnaskiptum

n Eðlilegri starfsemi taugakerfis
n Eðlilegri vöðvastarfsemi
n Eðlilegri prótínmyndun
n Viðhaldi eðlilegra beina  

og tanna
n Eðlilegri sálfræðilegri starfsemi
n Dregur úr þreytu og lúa

Slökun í heita pottinum
Magnesíumsalt er einstaklega 
slakandi og róandi fyrir sál og 
líkama. Það slær á þreytuverki og 
getur linað harðsperrur sem og 
slegið á fótapirring og bætt svefn. 
Magnesíumflögur eru einstaklega 
einfaldar í notkun. Þær koma í 1 kg 
pokum og eru fjölmargir farnir að 
nota þær í heita pottinn. Flögurnar 
henta einnig vel í baðið og í fóta-
baðið, en húðin drekkur í sig þetta 
mikilvæga steinefni. Magnesíum-
flögurnar eru hreinasta form af 
magnesíum sem hægt er að fá. 
Fyrir gott jafnvægi, er mælt með að 
fara í magnesíumbað tvisvar í viku 
til að auka og viðhalda magnesíum 
gildi líkamans.

Útsölustaðir: Apótek, heilsuversl-
anir og heilsuhillur stórmarkaða

Ekkert jafnast á við djúpa slökun
Magnesíum-olíur, krem og flögur frá Better You hafa reynst vel fyrir börn og fullorðna. Magnesi-
um Joint hefur slegið í gegn hjá íþróttafólki og þeim sem hafa fundið fyrir óþægindum í liðum.

Magnesíum er einstaklega slakandi og róandi fyrir sál og líkama. Það slær á þreytuverki og getur linað harðsperrur, slegið á fótapirring og bætt svefn.

Magnesíum ólíuspreyin frá

Fyrir alla sem finna 
fyrir eymslum eða 
þreytu í vöðvum.

Fyrir viðkvæma húð. 
Dregur úr þreytu 
og lúa og flýtir 

endurheimt vöðva.

Stuðlar að eðlilegri 
vöðva- og liðastarfsemi. 

Kælir og hjálpar til við að 
halda liðunum mjúkum, 

ásamt því að flýta 
endurheimt.

Fyrir svefninn. 
Stuðlar að meiri ró og 

hefur reynst vel við 
fótaóerið.

Fyrir íþróttafólk og 
þá sem stunda mikla 

hreyfingu. Flýtir 
endurheimt vöðva.

Getur verið slakandi, dregið úr krömpum og fótapirringi ásamt því að bæta svefn.

Fást í 

apótekum

heilsubúðum og 

stórmörkuðum
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Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Hreingerningar

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

 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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Skólar
Námskeið

 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu, 

námskeið fyrir börn og fullorðna.
Siglingafélag Reykjavíkur -

www.brokey.is -
brokey.felog.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Til leigu í 105 Rvk: 2ja herb. 70 fm. 
íbúð á jarðhæð Sér bílastæði. Uppl. 
s: 895-6307

 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

Tilkynningar

 Ýmislegt

MISSING CAT!
Flóki has been missing in 201 
Kópavogur since the evening of 
May 28th. He is Cornish rex breed 
Siamese color. There are only two 
with the same color in Iceland so 
he’s very easily recognised. The fur 
is very short and curly. If anyone 
has seen him please contact me 
via phone: 841 7672 Please help to 
bring him home. REWARD 50.000!

Helgafell, Svalbarðsstrandar-
hreppi – auglýsing aðal- og  

deiliskipulagstillaga
Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti á fundi 
sínum 31. mars 2020 að auglýsa tillögu að breytingu á 
aðalskipulagi Svalbarðsstrandarhrepps 2008-2020 skv. 
31. gr. skipulagsnaga nr. 123/2010. Í breytingunni felst að 
verslunar og þjónustusvæði (V10) er fært inn í aðal-
skipulag við Helgafell á svæði sem skilgreint er sem 
landbúnaðarsvæði í gildandi aðalskipulagi. Á sama fundi 
samþykkti sveitarstjórn Svalbarðsstandarhrepps að aug-
lýsa deiliskipulag fyrir hlédragssetur og skylda starfsemi á 
verslunar- og þjónustusvæði V10 í landi Helgafells skv. 41. 
gr. skipulagslaga. Skipulagssvæði deiliskipulags er rúmir 
3 ha og er ráðgert að þar geti risið alls 300 fm. nýbygging, 
þrjár hreyfanlegar gistieiningar og bílgeymsla til viðbótar 
við húsakost sem fyrir er á svæðinu.

Skipulagsverkefnið tekur ekki til framkvæmda sem falla 
undir lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

Skipulagstillögurnar liggja frammi á skrifstofu sveitar-
félagsins og eru auk þess aðgengilegar á heimasíðu 
sveitarfélagsins, svalbardsstrond.is. Þeim sem telja 
sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn frestur 
til föstudagsins 17. júlí nk. til að gera athugasemdir við 
skipulagslýsinguna. Athugasemdir skulu vera skriflegar 
og skulu berast á sveitarskrifstofu Svalbarðsstrandar-
hrepps, Ráðhúsinu Svalbarðseyri, 606 Akureyri, eða í 
tölvupósti á sbe@sbe.is.

F.h. Svalbarðsstrandarhrepps
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Svalbarðsstrandarhreppur
Ráðhúsinu Svalbarðseyri
606 Akureyri
www.svalbardsstrond.is

KÖNNUN Á ÁFORMUM MARKAÐS-
AÐILA VARÐANDI UPPBYGGINGU 

FJARSKIPTAINNVIÐA
Fyrirhuguð er lagning ljósleiðara í Árneshreppi, sem 
veita á öruggt þráðbundið netsamband í dreifbýli 
sveitarfélagsins. Gert er ráð fyrir að tengja öll lögheimili 
í sveitarfélaginu. Einnig standi eigendum frístundahúsa 
og fyrirtækja, sem staðsett eru í dreifbýli Árneshrepps, til 
boða að tengjast ljósleiðaranum. Gert er ráð fyrir að öllum 
þjónustuveitum verði heimilað að bjóða þjónustu sína á 
ljósleiðarakerfinu gegn gjaldi.

Auglýst er eftir:
A.  Aðila, eða aðilum, sem sannanlega ætla að koma á 
ljósleiðaratengingu eða annarri a.m.k. 100Mb/s þráðbund-
inni netþjónustu í Árneshreppi (utan þéttbýlis) á næstu 
þremur árum á markaðslegum forsendum.
B.   Hæfum aðila, eða aðilum, til að taka að sér að byggja 
upp ljósleiðarakerfi með stuðningi frá opinberum aðilum 
og e.t.v. reka til framtíðar, komi til þess að enginn aðili 
svari lið A. hér að ofan. Aðilar sem óska eftir stuðningi 
skulu uppfylla tilteknar kröfur um fjarskiptaleyfi, fjárhags-
legan styrk, reynslu af uppbyggingu og rekstri sambæri-
legra kerfa, raunhæfa verkáætlun o. fl.
C.  Eiganda mögulegra fyrirliggjandi fjarskiptainnviða í 
Árneshreppi sem er tilbúinn að leggja þá til við uppbygg-
inguna gegn endurgjaldi sem bjóðist öllum sem lýsa yfir 
áhuga á uppbyggingu samkvæmt B. hér að ofan á jafn-
ræðisgrundvelli.

Áhugasamir skulu senda tilkynningu til sveitarstjóra 
Árneshrepps á netfangið arneshreppur@arneshreppur.is 
fyrir kl. 12:00 þann 9. júní 2020. Í tilkynningunni skal koma 
fram nafn og kennitala aðila, auk upplýsinga um ofan-
greint eftir því sem við á.

Hægt er að óska eftir nánari upplýsingum og skýringum  
og skulu slíkar fyrirspurnir sendar á netfangið: 
arneshreppur@arneshreppur.is

Áhugakönnun þessi er ekki skuldbindandi, hvorki fyrir 
Árneshrepp né þá sem sýna verkefninu áhuga.

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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Skráðu fyrirtækið þitt á alfred.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Komið og reynsluakið
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Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

...á verði fyrir þig!

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

33.830
 Á MÁNUÐI*

AÐEINS

Ódýrasti smájeppinn fyrir íslenskar aðstæður

4x4

Skoðum með uppítöku 
á öllum tegundum bifreiða

VERÐ FRÁ AÐEINS

ÞÚSUND stgr.

2.790

DACIA 
DUSTER

Komið og reynsluakið

Bílar í ábyrgð    -    Allt að 100% lánamöguleiki    -   Til í ýmsum litum    -   Góð endursala 

- Beinskiptur
- Bensín
- 114 hö.

DOMUSNOVA - HLÍÐASMÁRA 4 KÓPAVOGI - AUSTURVEGI 6 SELFOSSI & STILLHOLTI 16-18 AKRANESI 

SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS

LÁTTU FAGFÓLK SELJAÞÍNA EIGN

Leifsgata 18 - Reykjavík  
4-5 herbergja. Nýtt þak, parket, nýlegir gluggar og gler
Allar upplýsingar veitir Agnar lgf. í síma 820 1002

58.900.000 kr.agnar@domusnova.is

Opið hús miðvikudaginn 3. júní kl. 17:00-18:00

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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LÁRÉTT
1. kæra
5. sár
6. íþróttafélag
8. skipa
10. tveir eins
11. pirruð
12. skeifa
13. megn
15. uppruni
17. véla

LÓÐRÉTT
1. slengjast
2. lokuð
3. gremja
4. stía
7. samstilla
9. moli
12. hamingja
14. málmur
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. klaga, 5. aum, 6. fh, 8. skikka, 10. tt, 
11. örg, 12. skór, 13. stæk, 15. tilurð, 17. narra.
LÓÐRÉTT: 1. kastast, 2. lukt, 3. ami, 4. afkró, 7. 
hagræða, 9. kökkur, 12. sæla, 14. tin, 16. rr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Furmann átti leik gegn 
Tscherbakov í Moskvu árið 
1955.

1...Dxe4! 2. Bxe4 Be8 0-1. 
Nakamura vann fyrsta einvígið 
á móti Daniil Dubov á Lindores 
Abbey atskákmótinu. Mótinu 
lýkur í dag. 

www.skak.is:  Nýjustu skák-
fréttir.  

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

Vestlæg átt 3-10 m/s. 
Bjart með köflum um 
landið austanvert, 
annars skýjað og sums 
staðar dálítil súld. Hiti 
8 til 18 stig, hlýjast SA-
lands.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

5 4 7 9 2 8 3 6 1

6 8 1 7 3 4 9 2 5

9 2 3 5 6 1 4 7 8

7 9 4 1 8 2 5 3 6

2 1 5 3 9 6 7 8 4

3 6 8 4 5 7 2 1 9

8 7 2 6 4 5 1 9 3

1 5 9 8 7 3 6 4 2

4 3 6 2 1 9 8 5 7

5 6 1 3 7 2 4 8 9

4 3 7 5 8 9 2 6 1

8 9 2 1 6 4 3 7 5

6 4 3 7 9 5 8 1 2

9 7 8 4 2 1 5 3 6

1 2 5 6 3 8 7 9 4

2 1 9 8 4 3 6 5 7

7 8 4 9 5 6 1 2 3

3 5 6 2 1 7 9 4 8

6 1 2 7 5 4 3 8 9

3 4 5 9 6 8 2 1 7

7 8 9 1 2 3 4 5 6

1 9 4 5 3 7 6 2 8

2 6 3 4 8 9 5 7 1

8 5 7 2 1 6 9 3 4

9 2 8 3 4 1 7 6 5

4 3 1 6 7 5 8 9 2

5 7 6 8 9 2 1 4 3

3 1 6 4 9 8 7 5 2

7 9 5 1 2 6 3 4 8

4 2 8 3 5 7 6 9 1

8 4 2 5 7 3 9 1 6

6 7 1 8 4 9 2 3 5

5 3 9 6 1 2 8 7 4

9 5 3 2 6 1 4 8 7

1 6 7 9 8 4 5 2 3

2 8 4 7 3 5 1 6 9

4 6 7 5 1 3 2 9 8

5 8 2 7 9 4 1 6 3

9 1 3 6 8 2 4 5 7

8 9 5 2 3 6 7 4 1

1 2 6 4 7 9 8 3 5

3 7 4 8 5 1 6 2 9

6 3 1 9 2 8 5 7 4

2 5 9 1 4 7 3 8 6

7 4 8 3 6 5 9 1 2

5 8 3 7 2 1 6 9 4

4 6 1 3 5 9 7 2 8

7 9 2 8 4 6 3 1 5

8 1 6 4 9 2 5 3 7

9 7 5 1 8 3 2 4 6

2 3 4 6 7 5 9 8 1

6 2 8 9 1 7 4 5 3

3 4 9 5 6 8 1 7 2

1 5 7 2 3 4 8 6 9

Pondus...

Þurfti að taka 
aukavakt 
á barnum! 
Þurý-Laila 
fékk smá.... 

malaríu!

Segðu 
mér... 

finnurðu 
lykt af 

því þegar 
það þarf 
að flokka 

sokka?

Já! Kannski 
þú ættir að þvo 

þá fyrst! 
Hahaha!

Halló?

Þú mátt 
gista hjá 
okkur í 
nótt!

Hvernig var 
skólinn í 

dag, Palli?
Fínn.

Hvað lærðirðu? 
Hittirðu? Hvernig var 

orkan í skólastofunni?

Hah!
Hah!
Hah!

Hvað?? Þú notaðir 
orðin „orka“ og 
„skólastofa“ í 

sömu setningu!

Viltu fara í 
herbergið þitt?

Alveg 
sama.

Jæja, þá sendi ég þig 
á mun verri stað!

Herbergið hennar Sollu.
Aaaagh! 
Ekki bleika 
pyntingar-

klefann!
Vegahandbókin • Sundaborg 7 • Sími 893 1091

•  Uppl. um 3.000 staði
•  Uppl. um 1.000 menn
    verur og vætti
•  Vegakort
•  Þéttbýliskort
•  Þjóðsögur
•  Ítarlegur hálendiskafli
•  24 síðna kortabók
•  Vegahandbókar App
•  Hljóðbók með   
    þjóðsögum
•  Hljóðbók með    
    þjóðlögum
    o.fl. o.fl.

Hafsjór af fróðleik um perlur Íslands

FULLT VERÐ
4.990-

1.000 kr. afsláttur ef þú
kemur með gömlu bókina. 
Bara í bókaverslunum.

Stöðug uppfærsla
í 47 ár

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is
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Verð gildir til og með 7. júní eða meðan birgðir endast.
Opnunartími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

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

EKKERT
BRUDL

Sparaðu tíma og fyrirhöfn

kr./2 l198

KS Lambalæri í sneiðum
Ísland, frosið

kr./kg1.498

ÍSLENSKAR
Lambalærisneiðar

2l

Fanta Orange, 2 l
Fanta Exotic, 2 l

kr./500 ml98
UpGrade Íþróttadrykkur

500 ml, 4 teg.

kr./kg798
SG Grísabógsneiðar

Alabama grillmarinering

Bónus Kornbrauð
1 kg

kr./stk.279

Bónus Grísakótilettur
Kryddaðar, með beini

kr./kg1.398

kr./kg1.498
SG Grill Grísakótilettur

Hvítlaukspipar

Bónus Kringlur
4 stk.

kr./4 stk.259

4stk. ALLTAF
NÝBAKAÐ Lambhagasalat

 í potti

kr./stk.259

Bónus Súpur
1-1,2 kg, 5 teg.

kr./stk.1.598FULLELDAÐ
Aðeins að hita

FULLELDAÐ
Aðeins að hita

Ómissandi í
FERÐALAGIÐ

Santa Maria Grillolía
400 ml, 2 teg.

kr./400 ml398

SS Lambakótilettur
Einfaldar, frosnar

kr./kg2.798

kr./kg1.798
ÍL Lambagrillsneiðar

Hvítlauksmarinering - Verð áður 1.998 kr./kg

kr./kg2.298
Ali Tandoori Kjúklingalæri

Grilluð, úrbeinuð

200kr
verðlækkun pr. kg

kr./pk.1.598
Grillmottur

Fjölnota, 3 stk. í pakka

Norðursalt Flögusalt
250 g

kr./pk.298

1kg

Coca-Cola Kippa
4 x 1,5 lítri

kr./pk.698

Bónus Lambhagablanda
125 g

kr./pk.359
Kippa

4 x 1,5 lítri
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ÞEGAR GESTIR GANGA 
INN Í SALINN GETA 

ÞEIR ANDAÐ AÐ SÉR SÝNING-
UNNI Í EINU VETFANGI, EN EF 
LITIÐ ER NÆR, SÉR FÓLK AÐ 
HVERT LISTAVERK ER Í RAUN 
HEIMUR ÚT AF FYRIR SIG.Sýningin efni:viður stendur 

yfir í Hafnarborg og er 
hluti af HönnunarMars 
sem að þessu sinni fer fram 
24.-28. júní. Unnur Mjöll 
S. Leifsdóttir er sýningar-

stjóri og valdi verkin á sýninguna.
„Á þessari sýningu er góð blanda 

af hönnuðum og listafólki sem 
vinnur verk sín úr viði, hugmyndin 
er að tef la saman listafólki með 
mismunandi bakgrunn og ólíkar 
áherslur í myndmáli,“ segir Unnur. 
„Þegar gestir ganga inn í salinn geta 
þeir andað að sér sýningunni í einu 
vetfangi, en ef litið er nær, sér fólk 
að hvert listaverk er í raun heimur 
út af fyrir sig.“

Verkin eru saman í stóru rými 
sem Unnur segir að hafi á tíma-
bili verið reynt að skipta upp. „Við 
settum upp lausa veggi til að hólfa 
verkin af, en það gekk ekki, það varð 
of mikil spenna í rýminu. Þannig 
að við ákváðum að leyfa rýminu að 
vera mjög opið. Þannig verður til 
samtal á milli verkanna og um leið 
eru töfrar í hverju verki.

Öll verkin á sýningunni búa 
yfir sérstöku aðdráttaraf li, áferð 
og lögun, sem mann langar nær 
ósjálfrátt til að strjúka og elta með 
fingrunum, en það er að sjálfsögðu 
bannað, þannig að fólk verður að 
láta sér nægja að horfa.“

Ævintýralegur bekkur
Meðal verka má nefna verkfæra-
kassa úr viði eftir Sindra Leifsson. 
„Hann tók trjábol í sundur, sem sagt 
opnaði hann langsum og þar sjáum 
við hólf sem mótar fyrir exi. Sindri 
setti litlar hengjur á bolinn, þannig 
að verkið er fallegur, skringilegur 
skúlptúr, sem er hálfpartinn að 
þykjast vera verkfærakassi,“ segir 
Unnur.

Um verk Rósu Gísladóttur segir 
Unnur: „Þetta verk sá ég í Berg Con-
temporary og heillaðist mjög af því. 
Þetta eru tveir turnar, annar stend-

ur og hinn liggur, og þeir mynda 
geometrísk spíralform í anda rúss-
neska konstrúktífismans. Efnis-
notkunin er látlaus og verkið unnið 
úr sköftum úr renndum harðviði. 
Verkið teiknar svo skugga á gólfið 
og aðeins upp á vegg.”

Unndór Egill Jónsson á einstak-
lega fallegt verk á sýningunni, sem 
er bekkur. „Hann var að vinna nýtt 
verk þegar ég hafði samband við 
hann og vildi setja það á sýning-
una. Þetta er bekkur úr birki og 

evrópskri hnotu, þar sem hönnun 
og myndlist sameinast fullkom-
lega. Unndór vann viðinn mikið á 
ákveðnum stöðum, en aðrir hlutar 
verksins fá að njóta sín á náttúru-
legan hátt. Þessi bekkur er eins og 
áður óþekkt skepna og má ímynda 
sér að fæturnir sem eru úr íslensku 
birki séu uppstoppaðir afturfætur 
af dýri,“ segir Unnur.

Skógarilmur mætir gestum
Verk Aðalheiðar Eysteinsdóttur 
sýnir börn sem hún hefur unnið úr 
viði. „Ég er nýkomin úr fæðingaror-
lofi og tók þetta verk í fangið,“ segir 
Unnur. 

„Þegar maður horfir á það fer 
maður bæði á fallega staði og 
óhugnanlega. Þetta er óþægilegt 
listaverk en um leið svo hugljúft, 
maður hugsar til f lóttafólks, til mis-
munandi aðstæðna einstaklinga 
og einnig til þess kraftaverks sem 
barnsfæðing er.“

Á sýningunni er ilmsturta sem 
unnin er af Nordic Angan, hönn-
unarteymi. Gengið er inn í rými þar 
sem ilmsturtan stendur og skógar-
ilmur umlykur mann. Vitanlega 
yndisleg upplifun.

Guðjón Ketilsson er í hópi þeirra 
listamanna sem á verk á sýning-
unni, en það sýnir fjall og spegil-
mynd þess. Hann var á svæðinu og 
lýsir verki sínu fyrir blaðamanni: 
„Ég sá fyrir mér spegilslétt vatn og 
fjall sem speglast í því. Baráttan 
við að gera þetta verk fólst í því að 
skapa spegilmynd. Það var dálítil 
stærðfræði.“

Þessi áhugaverða og fallega sýn-
ing stendur til 23. ágúst.

Töfrar í hverju 
einasta verki
Á sýningu í Hafnarborg er hönnuðum 
og listafólki teflt saman. Meðal verka, 
sem öll eru unnin úr viði, eru ilmsturta, 
glæsilegur bekkur og verkfærakista.

Þátttakendur
Aðalheiður S. Eysteinsdóttir, 
Agustav (Ágústa Magnúsdóttir 
og Gustav Jóhannsson), Björn 
Steinar Blumenstein, Guðjón 
Ketilsson, Indíana Auðuns-
dóttir, Nordic Angan, Rósa 
Gísladóttir, Sindri Leifsson, 
Tinna Gunnarsdóttir og Unndór 
Egill Jónsson.

Unndór Egill Jónsson gerði þennan fallega bekk. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Listafólk með mismunandi bakgrunn og ólíkar áherslur sýnir  verk sín á 
sýningu í Hafnarborg Hafnarfirði. Þar eru  öll verkin unnin úr viði.

Skemmtilegur verkfærakassi eftir Sindra Leifsson. 

Verk Aðalheiðar Eysteinsdóttur sýnir börn sem hún hefur unnið úr viði. 

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

BÆKUR

Tíbrá 

Ármann Jakobsson

Útgefandi:  Bjartur
Fjöldi síðna: 295

Tíbrá ber nafn með rentu. Hér er á 
ferð skemmtileg glæpasaga, sem er 
einmitt fyrst og fremst það; glæpa-
saga, sem verður 
seint flokkuð með 
spen nut r yl lu m 
eða hrollvekjum 
þeim sem eru svo 
algengar í dag. 
Sagan stendur og 
fellur með glæpn-
um, framkvæmd 
hans og f léttunni 
í kringum hann 
og eins og í öllum 
góðum glæpasögum þurfa lesendur 
sífellt að vera á varðbergi. Hver er 
morðinginn? Hvert er mótífið? Og 
svo er það stærsta spurningin sem 
gerir söguna nokkuð einkennilega: 
Hver er glæpurinn nákvæmlega?

Fjórir menn fara saman á rjúpu í 
ríkmannlegum bústað á hálendinu. 
Mennirnir eru allir ólíkir í persónu-
leika og útliti, þekkjast lítið og líkar 
raunar ekki sérlega vel hverjum 
við annan. Saman f lækjast þeir í 
atburðarás, sem reynist f lóknari 
en þá grunaði í fyrstu og á eftir að 
breyta lífi þeirra varanlega.

Sagan er sögð á skemmtilegan 
hátt og er skipt nokkuð ört um 
sjónarhorn milli kaf la og skipta 
persónurnar þannig frásögninni 
jafnt á milli sín. Lesandinn fær því 
innsýn inn í líf mannanna fjögurra 
og auðvitað rannsóknarteymisins, 
sem bregður hér aftur á leik. Það 
samanstendur af gamalreynda 
rannsóknarlögreglumanninum 
Bjarna, hinni hreinlyndu Margréti 
Krabbe, unga folanum Njáli og loks 
aðalstjörnunni Kristínu, sem er 
öllu margræðari og f lóknari per-
sónuleiki, eins og alvöru norrænni 
rannsóknarlögreglu sæmir.

Tíbrá er þriðja spennusaga 
Ármanns um rannsóknarteymið 
en er sjálfstætt framhald hinna 
bókanna. Ármanni tekst hér vel 
upp. Sagan er ekki aðeins skrifuð 
á skemmtilegan hátt þar sem frá-
sagnargleði höfundarins nýtur sín 
vel, heldur er hún vel uppbyggð og 
vex ásmegin með hverjum kaflan-
um þar til loks að leysist úr gátunni 
og lesendur fá svör við spurningum 
sínum.

Hnyttni virðist höfundinum í 
blóð borin og geta lesendur notið 
lærðra orðaleikja og vísana í Íslend-
ingasögurnar, sem ber nokkuð á út 
alla bókina. Pólitískt réttlæti og 
önnur samtímamál eru einnig tekin 
fyrir en þó ekki á þann týpíska, þrá-
láta og leiðinlega máta sem mönn-
um hættir til sækjast í. Ármann 
gætir þess að staldra ekki of lengi 
við þessar hugleiðingar, heldur rétt 
drepur á þær á gamansaman hátt og 
heldur svo áfram með söguna.

Bókin hefst á hversdagslegum 
nótum og í fyrstu er lesandanum 
ómögulegt að sjá í hverju spennan 
og dulúðin felast, sem eru svo ómiss-
andi þættir góðrar glæpasögu. Hann 
verður þó að hafa nafn bókarinnar í 
huga; hún er ekki öll þar sem hún er 
séð eins og síðar kemur í ljós. Þegar 
upp er staðið er sagan vel heppnuð. 
Tíbrá er skemmtileg glæpasaga sem 
er laus við alla tilgerð og leiðinlegan, 
norrænan grámann, sem vill svo oft 
fylgja krimmunum. 
Óttar Kolbeinsson Proppé

NIÐURSTAÐA: Skemmtileg og frumleg 
saga af óvenjulegum glæp. Fléttan 
kemur skemmtilega á óvart.

Ekki allt sem sýnist
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Sýningin Út frá einu og 
yfir í annað stendur yfir 
í Listasal Mosfellsbæjar. 
Þar sýnir Ásgerður Arnar-
dóttir skúlptúra og tvívíð 
verk.

„Í verkunum á sýningunni er ég 
að leika mér með endurtekningar,“ 
segir Ásgerður. „Skúlptúrarnir eru 
þrír og gerðir úr leir, en auk þeirra 
sýni ég teikningar og prentverk 
sem sýna mismunandi eiginleika 
skúlptúranna. Þannig er ég að sýna 
fram á hversu margt er hægt að gera 
við hvern skúlptúr og varpa um 
leið fram mörgum mismunandi 
útfærslum og sjónarhornum.“

Ólík sjónarhorn
Sem dæmi má nefna að hún límir 
teikningar af skúlptúrunum á 

sjálfa skúlptúrana. Eins konar sam-
bland af ljósmyndum og stafrænum 
prentverkum, sem unnin eru eftir 
skúlptúrunum, eru einnig uppi á 
veggjum. Sum verkin eru í ramma 
en önnur ekki. „Með þessu er ég að 
skapa ólík sjónarhorn og sýna hvað 
samhengið skiptir miklu máli. 
Mynd í ramma verður allt annað 
en mynd sem er límd á vegg og er 
ekki í ramma,“ segir Ásgerður. Sýn-
ingin fjallar sömuleiðis um í hvaða 

listmiðil er hægt að staðsetja hvert 
verk, þar sem sum verkin eru unnin 
á mörkum ýmissa miðla.

Notar sama hlutinn oft
Þetta er þriðja einkasýning Ásgerð-
ar, sem útskrifaðist úr Listaháskól-
anum árið 2018. „Þetta er fyrsta 
sýningin sem ég held þar sem 
konseptið skiptir meira máli en 
fegurðargildið. Þessi sýning þarf 
ekki að vera falleg, áherslan er á 
að sýna alls konar útgáfur af sama 
skúlptúrnum. Ég nota sama hlutinn 
oft og reyni að finna eitthvað nýtt 
við hann. Ég er sömuleiðis að skoða 
áferð og efniskennd.“

Ásgerður segir að listsköpun gefi 
sér mikið en hún er líka gagnrýnin á 
eigin verk. „Ég er endalaust að skapa 
og geri oft verk sem mér líka ekki, en 
það koma alltaf verk á milli sem ég 
er hæstánægð með. Ég lifi fyrir þau 
augnablik þegar ég sé að eitthvað í 
listsköpun minni er að virka.“

YFIRSKRIFT TÓN-
LEIKANNA – HLJORÐ 

– ER NÝYRÐI ÁSTU FANNEYJAR, 
SAMSETT ÚR ORÐUNUM 
„HLJÓÐ“ OG „ORÐ“.

ÞESSI SÝNING ÞARF 
EKKI AÐ VERA FALLEG, 

ÁHERSLAN ER Á AÐ SÝNA ALLS 
KONAR ÚTGÁFUR AF SAMA 
SKÚLPTÚRNUM.

Leikur með alls kyns endurtekningar
Ásgerður Arnardóttir sýnir skúlptúra og tvívíð verk í Listasal Mosfellsbæjar. Notar 
sama hlutinn oft og skapar ólík sjónarhorn. Segist vera mjög gagnrýnin á eigin verk.

Ásgerður  Arnardóttir í sýningarsalnum í LIstasal Mosfellsbæjar. Þetta er þriðja einkasýning hennar.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Verk á sýningu listakonunnar.

Hjá Fold uppboðshúsi stendur 
nú yfir vefuppboð á mynd-
list, með úrvalsverkum val-

inna listamanna. Vegna aðstæðna í 
þjóðfélaginu eru þessi verk, sem alla 
jafna færu á hefðbundið uppboð í 
sal, boðin upp á netinu. Verkin má 
bæði skoða á vefnum og í galleríinu, 
Rauðarárstíg, á opnunartíma þess.

Plexiglerverk eftir Eyborgu Guð-
mundsdóttur verður boðið upp, en 
afar sjaldgæft er að verk eftir hana 
komi í sölu. Verkið var á sýningu 
Eyborgar í Norræna húsinu 1975.

Verk eftir hinn færeyska Sámal 
Joensen Mikines eru einnig sjaldgæf 
sjón á uppboðum hér á landi, en nú 
er boðið upp olíumálverk eftir hann 
sem sýnir sjómenn sigla úr vík við 
strendur Færeyja.

Vefnaður eftir þær Barböru 
Árnason og Júlíönu Sveinsdóttur 
er á uppboðinu, en báðar listakon-
urnar eru þekktar fyrir að vinna 
í þann miðil auk þess að mála og 
þrykkja. Verk Barböru er frístand-
andi skilrúm í þremur hlutum, sem 
sýnir Þorgeirsbola, en verk Júlíönu 
er f latvefnaður með abstrakt form-
um. Á uppboðinu er einnig fallegur 
bronsskúlptúr eftir Nínu Sæmunds-
son, fyrstu konuna til að gera högg-
myndalist að ævistarfi.

Fimm verk eftir Jóhannes S. Kjar-
val, landslagsmálverk eftir Jón Stef-
ánsson, málverk af verkamanni eftir 
Jóhann Briem og glæsileg abstrakt 
mynd eftir Nínu Tryggvadóttur, 
eru öll boðin til sölu. Vatnslita-
myndir eftir Gunnlaug Blöndal og 
Ásgrím Jónsson, meðal annars frá 
því snemma á ferli hans, eru einn-
ig á uppboðinu. Verk eftir sam-
tímamyndlistarmenn verða einnig 
boðin upp.

Uppboðið stendur yfir á netinu til 
10. júní, en hægt er að skoða verkin 
hjá Fold uppboðshúsi við Rauðarár-
stíg og einnig á vefnum uppod.is.

Úrvalsverk  
á uppboði

Nína Sæmundsson, en bronsskúlpt-
úr eftir hana er á uppboðinu.

Sunnudaginn 7. júní kl. 20, lýkur 
sjöunda starfsári tónleika-
raðarinnar Hljóðanar í Hafnar-

borg, með tónleikum Ástu Fanneyjar 
Sigurðardóttur, listakonu og skálds, 
og Svans Vilbergssonar, gítarleikara. 
Yfirskrift tónleikanna – HLJORÐ – er 
nýyrði Ástu Fanneyjar, samsett úr 
orðunum „hljóð“ og „orð“.

Á tónleikunum f léttast ný og 
nýleg verk Ástu Fanneyjar saman 
við gítareinleiksverk í f lutningi 
Svans eftir Haf liða Hallgríms-
son, Huga Guðmundsson, Scott 
Wollschleger og fleiri.

Hljóðön er tónleikaröð tileinkuð 
tónlist 20. og 21. aldar, þar sem ein-
stök hugmyndaauðgi og listræn 
glíma tónskálda leiðir áheyrendur 
inn á áður ókunnar slóðir. Hafnar-
borg efnir hér til tónleikaraðar þar 
sem ætlunin er að kynna ólík verk 
samtímatónskálda úr fremstu röð. Í 
forgrunni eru verk sem fá best notið 
sín við þær aðstæður og miklu nánd 

Hljóðön lýkur

Svanur Vilbergsson gítarleikari. 
FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sem býðst í sal Hafnarborgar, sem 
telja má sérstakan í flóru tónlistar-
sala á höfuðborgarsvæðinu.

Ásta Fanney Sigurðardóttir 
vinnur meðal annars með tóna, 
hljóð og orð í verkum sínum, ásamt 
gjörningum. Hún hefur sýnt og flutt 
verk sín, ljóð og gjörninga á ýmsum 
hátíðum og sýningum bæði hér-
lendis og erlendis.

Svanur Vilbergsson hefur haldið 
einleikstónleika víða um heim, 
meðal annars í Bandaríkjunum, 
Hollandi, Spáni, Englandi, Belgíu 
og Írlandi. Hann hefur komið fram 
í sjónvarpi í Bandaríkjunum og á 
Spáni.

Heitustu 
grillin!

weber.is

Kolagrill

Gasgrill

Rafmagns
grill
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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 BÍÓGOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn
08.20 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Ultimate Veg Jamie
10.55 Margra barna mæður
11.20 Brother vs. Brother
12.00 The Goldbergs
12.35 Nágrannar
12.55 Bomban
13.45 Hvar er best að búa?
14.10 Grand Designs. Australia
15.00 Manifest
15.40 Atvinnumennirnir okkar 3
16.10 All Rise
16.50 Stelpurnar
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 Golfarinn
19.35 First Dates
20.25 The Bold Type
21.10 Dublin Murders
22.10 Insecure
22.45 Sex and the City
23.15 Magnum P.I.
00.00 S.W.A.T
00.45 The Blacklist
01.25 Beforeigners
02.15 Beforeigners
03.00 Beforeigners
03.45 S.W.A.T

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 DC’s Legends of Tomorrow
21.45 Westworld
22.45 Gotham
23.25 Réttur
00.20 Friends
00.40 Friends
01.05 Modern Family

11.10 Ordinary World
12.35 Muppets Take Manhattan
14.05 The Big Sick
16.05 Ordinary World
17.30 Muppets Take Manhattan
19.00 The Big Sick
21.00 Independence Day
23.20 Rampage
01.05 The Falling
02.45 Independence Day

07.55 PGA Tour 2017  Útsending frá 
lokadegi á The Players Championship.
13.05 PGA Tour 2018  Útsending frá 
lokadegi á The Players Championship.
18.35 PGA Special. Links to Learning
 Bestu kylfingar heims gefa kylfing-
um sem sitja heima á meðan heims-
faraldur kórónaveirunnar gengur 
yfir og gefa þeim góð ráð til að bæta 
spilamennsku sína.
19.00 PGA Tour 2019

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Enn ein stöðin 
09.35 Popppunktur 2010 Logar - 
Spútník
10.30 Fagur fiskur Lúrur og grall-
arar
11.00 Hásetar 
11.25 Á tali hjá Hemma Gunn 
1992-1993 
12.50 Kastljós
13.05 Menningin
13.15 Basl er búskapur 
13.45 Poppkorn 1986 
14.20 Gettu betur 2003 Verlzó - 
MH
15.25 Lamandi ótti 
15.45 Íslenskur matur 
16.15 Heillandi hönnun 
16.45 Sætt og gott 
17.05 Opnun Hildur Bjarnadóttir 
og Helgi Þórsson
17.40 Hundalíf 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.07 Friðþjófur forvitni 
18.30 Hæ Sámur 
18.37 Rán og Sævar 
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.25 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Úr ljóðabókinni Hvarf séra 
Odds frá Miklabæ
20.15 Joanna Lumley og Silki-
leiðin Joanna Lumley’s Silk Road
21.05 Svarti baróninn Baron Noir  
 Klækjabrögð, svik og prettir í 
franskri pólitík. Pólitísku spennu-
þættirnir Baron Noir hafa verið 
kallaðir hin franska Spilaborg. 
Atriði í þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Gereyðing - í kapp við 
tímann Racing Extinction
23.45 Skammastu þín, Emma 
Skam dig, Emma
00.25 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil
12.15 The Late Late Show 
13.00 The Bachelorette 
14.25 The Unicorn 
14.50 The Block 
16.05 Malcolm in the Middle 
16.25 How I Met Your Mother 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show
19.05 The Good Place 
19.30 Will and Grace
20.00 The Block
21.00 Chicago Med
21.50 Stumptown
22.35 Beyond  Ungur maður 
vaknar úr dái eftir 12 ár og upp-
götvar að hann hefur öðlast 
yfirnáttúrulega krafta sem flækir 
hann inn í hættulegt samsæri. 
23.20 The Late Late Show 
00.05 FBI 
00.50 Bull 
01.35 9-1-1 
02.20 The Resident 
03.05 Agents of S.H.I.E.L.D.
03.50 Síminn + Spotify

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  (9 af 15)
18.38 Flateyjarbréfin  (10 af 15)
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Elín, ýmis-
legt  (9 af 13)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

08.10 Tryggvi Guðmundsson 
 Ríkharð Óskar Guðnason tekur 
ítarlegt viðtal við Tryggva Guð-
mundsson, markahæsta leikmann 
Íslandsmótsins í knattspyrnu frá 
upphafi. 
09.15 Aston Villa - Manchester 
United 01/02
09.40 Goðsagnir - Tryggvi Guð-
mundsson
10.35 Goðsagnir - Hörður 
Magnússon
11.05 KR - Stjarnan  Útsending frá 
æfingaleik KR og Stjörnunnar fyrir 
Pepsi Max deild karla 2020 sem 
hefst 13. júní.
12.45 Evrópudeildin - fréttaþáttur
13.10 Meistaradeild Evrópu - 
fréttaþáttur
13.35 Inter - AC Milan
15.15 Chelsea - Liverpool  Leikur í 
FA Cup þann 3. mars 2020
17.00 La Liga. Best of the Season 
2019-20
17.25 Orkumótið í Eyjum 
 Skemmtilegur þáttur um knatt-
spyrnustjörnur framtíðarinnar. 
18.00 Take Us Home. Leeds 
United
18.45 Seinni bylgjan
19.35 Inside Serie A Special 
20.00 Fannar Ólafsson
21.15 Pepsi Max - Upphitun
22.30 Aston Villa - Leeds United 
99/00
22.55 La Liga Back To Win
23.20 Chelsea - Manchester City 
 Útsending frá úrslitaleik enska 
deildabikarsins.

HRINGBRAUT
20.00 Undir yfirborðið  Ásdís 
Olsen 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 aðstoð 
sérfræðinga og stjórnenda at-
vinnulífsins.
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  Þáttur 
þar sem málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu samhengi 
og vikið að nýjustu rannsóknum 
fræðimanna á margvíslegum 
sviðum.

BERG-
TOPPUR

SKÓGARBERJA 500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L

MARS
51 G  

99
KR/STK

1941 KR/KG

AHLGRENS
BÍLAR - 2 TEG 

349
KR/STK

2792/ 3490 KR/KG

CHEETOS
CHIPITO

115 G  

299
KR/STK
2600 KR/KG

EGILS
ORKA 500 ML 

169
KR/STK

338 KR/L
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HAFÐU AKU MEÐ Í VALINU
AKU skórnir eru framleiddir á Ítalíu  

úr 100% evrópskum íhlutum og efnum

AKU Superalp GTX

42.990 kr.

AKU Alterra GTX

AKU Rapida GTX

AKU Alterra GTX

AKU Selvatica GTX

AKU Climatica GTX

AKU Selvatica GTX

35.990 kr.

22.990 kr.

35.990 kr.

24.990 kr.

28.990 kr.

24.990 kr.

Gönguskór 
með góðan 
stuðning

Gönguskór 
með góðan 
stuðning

Lágir  
borgarskór

Léttir göngu-/
hlaupaskór

Lágir göngu- / 
borgarskór

Léttir göngu-/
hlaupaskór

Til að velja rétta gönguskó er 
nauðsynlegt að bera saman 

allar helstu gerðir. 

Best er að gefa sér góðan 
tíma, fara á alla helstu 

sölustaði, prófa, máta og 
taka upplýsta ákvörðun.

AKU Climatica Suede GTX

26.990 kr.
Lágir göngu- / 
borgarskór

AKU Tengu Low GTX AKU Tengu Low GTX

29.990 kr. 29.990 kr.
Fjölhæfir 
gönguskór

Fjölhæfir 
gönguskór

AKU Rapida GTX

AKU Tribute II GTX

22.990 kr.

28.990 kr.

Lágir  
borgarskór

Léttir 
gönguskór

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opið virka daga 10:30-18 og laugardaga 11-15 

@ggsport.is @gg_sport

Mýkra leður til að minnka 
spennu og auka þægindi

Aukin mýkt  
við ökkla

Gore-Tex filma, 
100% vatnsvörn 

2mm gúmmíborði 
(grjótvörn) sem hentar vel í  

íslensku hraunlendi

Dempun
IMS: Kerfi sem 

gefur auka mýkt 
niður í sólann

AKU Exoskeleton, innan- 
og utanfótarstuðningur

Reimalæsing, sitthvor 
stillingin fyrir rist og ökkla

Rúllukefli til að halda  
jafnri spennu á reimum 

2,6mm ekta ítalskt  
Nubuck leður

Custom fit innlegg

Vibram sóli



Reiðhjólamiðstöðin Allir 
hjóla er samstarfsverk-
efni Hjálpartækjaleigu 
Sjálfsbjargar og sam-
takanna Hjólafærni á 
Íslandi. Í gær var klippt 

á borðann í Hátúninu, þar sem 
Hjálpartækjaleigan er staðsett. Nú 
gefst því hreyfihömluðum, öldr-

uðum og öðrum sem reynist erfitt 
að hjóla á hefðbundnum hjólum 
færi á að fá að láni hjól hjá Hjálpar-
tækjaleigunni sem hentar hverjum 
og einum. Alþjóðlegi hjólreiðadag-
urinn er í dag og því náðist að opna 
Allir hjóla einmitt í tæka tíð svo að 
sem flestir geti haldið upp á daginn 
í dag. steingerdur@frettabladid.is

Reiðhjólamiðstöðin Allir hjóla opnuð
Nú er hægt að leigja hjól hjá Hjálpartækjaleigu Sjálfsbjargar í Hátúni sem henta þeim sem erfitt reynist að hjóla á hefðbundnum hjólum. FRÉTTALBLAÐIÐ/ERNIR EYJÓLFSSON

Hjá Allir hjóla er 
hægt að leigja 
margskonar 
hjól fyrir ein-
staklinga með 
ólíkar þarfir.

Á þessari tegund hjóls gefst fólki sem bundið er við 
hjólastól færi á að taka góðan hjólatúr með félaga.

Hjálpartækjaleigan byrjaði fyrst með hjólastóla og 
göngugrindur og nú hafa reiðhjólin bæst við útvalið.

Sjálfsbjörg setti 
hjálpartækja-
leiguna á lagg-
irnar árið 2017.

Í gær, þriðjudag, var opnuð sérstök reið-
hjólamiðstöð hjá Hjálpartækjaleigu Sjálfs-
bjargar. Verkefnið er sérstakt samstarf 
Sjálfsbjargar og Hjólafærni á Íslandi.
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SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050: 
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is   FÓLK/
SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson jonivar@
frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is. FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar 
Helgason hrannar@frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Guðrún Inga Grétarsdóttir gudruninga@frettabladid.is

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

SMELLTU Á VÖRU OG 

ÞÚ FERÐ BEINT INN Í 

VEFVERSLUN

DORMA.IS
SUMAR

tilboðin

Sumarið er 
komið í DORMA

verslaðu á dorma.is eða í DORMA  

verslun og við sendum þér það frítt

STYTTU ÞÉR LEIÐ GEGNUM BÆKLINGINN OKKAR

Zone og Affari og smávara  2-11   |  RÚM 12–23  |  Mjúkvara og dúnn 24–27  |  Stólar 28–29  |  Sófar 30–37  |  Svefnsófar 38–39 

Hvernig

frí s
endin

g h
já

     
  D

ORM
A virk

ar

www.dorma.is

V E F V E R S LU N

ALLTAF 
OPIN

Þú finnur
nýjan 
bækling  
á dorma.is

Sumarið er komið í DORMA

Verslaðu á dorma.is

LICATA
2ja og 3ja sæta sófar
Sófarnir eru í tvennskonar litum af Kentucky áklæði. Annarsvegar 

koniak og hinsvegar steingráu. Svartir nettir járnfætur.  Stærð 2ja 

sæta: 159 x 94 x 82 cm.  Stærð 3ja sæta: 199 x 94 x 82 cm

2ja sæta Dormaverð:  Aðeins 119.990 kr. 

3ja sæta Dormaverð: Aðeins 149.990 kr.

VERÐ
ER GOTT

VERÐ

DORMA
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DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 

ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019

Sesselja og Markús við verkið Björgun úr sjávarháska eftir Ásmund Sveinsson myndhöggvara. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Árni hefur haft mikinn áhuga á hjólreiðum frá tvítugsaldri. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Í dag er alþjóðlegur dagur reið-
hjólsins og af því tilefni hafa 
Hjólafærni Íslands, Listasafn 
Reykjavíkur og Landssam-
tök hjólreiðamanna tekið 
höndum saman og ætla að 

bjóða upp á hjólatúr með leiðsögn. 
Hjólað verður um Vesturbæinn í 
Reykjavík og Seltjarnarnesið og 
útilistaverk skoðuð með leiðsögn 
frá listfræðingnum Markúsi Þór 
Andréssyni, deildarstjóra sýninga 
og miðlunar hjá Listasafni Reykja-
víkur. Á morgun er byrjað í Hafnar-
húsinu og þaðan farið vestur í bæ og 
niður á Ægisíðu.

„Á þeirri leið eru ýmis verk, eins 
og súlurnar á Hagatorgi og stytta 
Ásmundar af björgun úr sjávar-
háska. Þaðan förum við um Sel-
tjarnarnesið sem státar af ýmsum 
fallegum verkum og við ætlum að 
enda í Golfskálanum í hressingu 
eftir hjólatúrinn,“ segir Markús.

Fyrsti túrinn á vegum þessara 
þriggja samstarfsaðila var farinn á 
fullveldisdaginn 1. desember, árið 
2018.

„Það var á hundrað ára afmæli 
fullveldisins. Hjólafærni og Lands-
samtök hjólreiðamanna hafa 
lengi átt í góðu samstarfi en þarna 
nálguðumst við Listasafn Reykja-
víkur með þá hugmynd að bjóða 
upp á túr í sameiningu. Hann gekk 
vonum framar, þrátt fyrir mikið 
frost og vind. Þetta var alveg svaka-
lega kaldur dagur en alveg ótrú-
lega skemmtilegur,“ segir Sesselja 
Traustadóttir, framkvæmdastjóri 
Hjólafærni á Íslandi.

Sólfarið góður hvíldarstaður
Eigið þið ykkar uppáhaldsútilista-
verk sem borgarbúar gera notið í 
reiðhjólatúrum í sumar?

„Ég hlakka til að staldra við grá-
sleppurnar hennar Steinunnar 
Þórarinsdóttur, verkið Flóð og fjara 
í göngustígnum á Ægisíðu, það er 
verk sem mikill fjöldi borgarbúa 
gengur eða hjólar hjá en staldrar ef 
til vill ekki svo oft við, því það fer 
lítið fyrir verkinu,“ segir Markús.

„Það listaverk sem f lestir hjól-
reiðamenn sjá á sinni leið er senni-
lega uppáhaldsverkið en það er 
Kvika eftir Ólöfu Norðdal. Annars 
uppgötvar maður alltaf ný verk í 

þessum ferðum og þá tekur maður 
betur eftir þeim og kann betur að 
meta útilistaverkin,“ segir Árni, 
formaður Landssamtaka hjólreiða-
manna.

„Mér finnst alltaf skemmtilegast 
að stoppa hjá Sólfarinu. Það er 
líka góð áning, það er gott að hvíla 
sig þar. Mér finnst svo frábært að 
þegar þú hjólar þessa helstu hjól-
reiðastíga, þá hjólar þú ekki fram 
hjá neinum búðum, þú hjólar bara 
fram hjá listaverkum.“

Skammast sín fyrir bílastæðið
Markús segir hjólreiðar kannski 
ekki stóran part af sínu lífi.

„En ég hef unun af því að hjóla 
um og það er frábær leið til að skoða 
listaverkin í borginni. Í fyrra vorum 
við í safninu með sérstaka áherslu 
á list í almannarými og útbjuggum 
smáforritið Útilist í Reykjavík. Þar 
var hljóðleiðsögn og ýmsar leiðir 
sem hægt er að ganga eða hjóla og 
njóta leiðsagnar um verk í ólíkum 
hverfum borgarinnar,“ segir Mark-
ús.

Árni hefur lengi haft mikinn 
áhuga á öllu tengdu hjólreiðum.

„Ég hef náttúrlega hjólað frá því 
ég var barn. Ég byrjaði síðan að 
hjóla af einhverri alvöru til sam-
gangna upp úr tvítugu og síðan 
hefur þetta verið einn af þeim sam-
göngumátum sem ég nýtt mér til 
að komast á milli staða. Það er svo 
í kringum árið 2008 sem ég fer að 
taka þátt í hagsmunabaráttu hjól-
reiðamanna,“ segir Árni.

Það er um áratugur síðan Sesselja 
hóf störf fyrir Hjólafærni á Íslandi, 
og hefur áhugi hennar á hjólreiðum 
aukist mikið á þeim tíma.

„Þegar ég keypti húsið mitt fyrir 
fjórtán árum síðan þá var það fyrsta 
sem ég hugsaði: Hvað get ég búið til 
mörg bílastæði í kringum húsið 
mitt? Í dag skammast ég mín fyrir 
þetta eina bílastæði sem eftir er. Ég 
var hérna áður eins og klassískur 
Íslendingur en svo sá ég ljósið,“ segir 
Sesselja og hlær.

Hjólreiðatúrinn hefst við Lista-
safn Reykjavíkur í dag klukkan 
18.00. steingerdur@frettabladid.is

Listaleiðsögn á hjólum
Í dag er boðið upp á hjólreiðatúr um Vesturbæinn og Seltjarnarnes 
þar sem öll helstu útilistaverkin eru skoðuð. Markús Þór Andrés-
son, Sesselja Traustadóttir og Árni Davíðsson kynna viðburðinn.



Kolefnisjafnaðu aksturinn 
strax með Orkulyklinum!

Lykil- og korthafar skrá 
sig í kolefnisjöfnun 

á orkan.is

7 króna afsláttur 
af hverjum lítra fer 

í kolefnisjöfnun

Votlendissjóðurinn 
kolefnisjafnar þitt 

framlag

Allar nánari upplýsingar um verkefnið er að finna á orkan.is



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Nýja Soundboksið! Betri hljómur 
og tengimöguleikar við allt að 

fimm Soundboks. Sláðu í gegn með 
slagveðursheldum stuðbagga.

Handhægur og heitapottþéttur 
blátalari frá JBL. Vinsæll í 
pottapartíum um allt land. 149.990 kr.

Nýja Soundboksið

13.342 kr./mán. í 12 mán.
Alls: 160.100 kr.ÁHK: 12,13% 

16.990 kr.

JBL FLIP
Bluetooth hátalari

siminn.is

Léttu þér kaupin með Síminn PAY 
appinu og dreifðu greiðslum í allt 
að 36 mánuði.

9.990 kr.
Nokia 3310 3G

Nokia 3310 þolir hnjask, passar í 
smáa lófa og rafhlaðan endist vikum 

saman. Fáðu Krakkakort á 0 kr.* 
og hleyptu barninu út í sumarið. 

*Þú færð Krakkakort með 1 GB á 0 kr. 
  með völdum farsímaleiðum
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14.990 kr.
Meater kjöthitamælir

Snjall kjöthitamælir sem sér um kjötið
 meðan þú magnar upp stemninguna.  

Tengist við símann með appi.

29.990 kr.
Almennt verð: 44.990 kr.

Almennt verð: 19.990 kr.

Samsung 4G
spjaldtölva

Samsung Tab A 4G á sumartilboði!
Sívinsæll ferðafélagi barnanna.

Tækin sem breyta útilegum í útihátíðir, stytta ferðalög 
fjölskyldunnar, gleðja börnin og koma þér mjúklega á 
milli staða fást í verslunum Símans og á siminn.is

Sumarið er þitt
með Símanum

30 daga
Sjónvarp Símans 
Premium fylgir! 

Frábær
fyrsti
sími!

Tilboð

Tilboð

Fitbit Charge 4
heilsuúr

Frá 28.990 kr.
Þetta snjallúr getur ekki beðið 
eftir því að hreyfa sig í sumar. 

Vatnshelt, endingargott og ljóngáfað.

24.990 kr.

Apple AirPods
2019

Kitlaðu hljóðhimnurnar með allra
vinsælustu heyrnartólunum.

MARS
51 G  

99
KR/STK

1941 KR/KG

BÆTTU LÍKAMSSTÖÐUNA
Minni verkir, betri líðan

GÖNGUGREINING

Faeturtoga.is
S: 55 77 100

Davíðs  
Þorlákssonar

BAKÞANKAR

George Floyd var myrtur af 
lögreglumanni í Minnea-
polis í síðustu viku. Þetta 

er sorgleg en þörf áminning um 
að það geti enn verið banvænt að 
vera dökkur á hörund á Vestur-
löndum árið 2020. Eðlileg við-
brögð margra var reiði sem fólk 
sýnir í verki með mótmælum, 
sem mestmegnis hafa verið frið-
samleg.

Því fer fjarri að þetta komi 
okkur ekki við og sé aðeins 
vandamál Bandaríkjanna. For-
dómar eru alþjóðlegt vandamál 
sem er að ýmsu leyti dulið, ekki 
síst hér á landi. Bæði vegna þess 
að fjölbreytni hér er lítil, auk 
þess sem birtingarmyndir for-
dóma eru svo lúmskar að þau 
sem fyrir þeim verða eru oft 
þau einu sem verða þeirra vör. 
Bandarískir lögreglumenn eru 
t.d. líklegri til að beita svart fólk 
valdi en hvítt, vegna sömu hátt-
semi. Meginþorri þeirra myndi 
samt ekki líta á sig sem fordóma-
fulla.

Við þessar aðstæður er mikil-
vægt að hafa góða leiðtoga sem 
hlusta á óánægju og grípa til 
raunverulegra aðgerða til að 
bæta úr þeim augljósu vanda-
málum sem samfélagið stendur 
frammi fyrir. Því miður er því 
ekki að heilsa í Bandaríkjunum. 
Forsetinn hefur dýpkað þá gjá 
sem er á milli fólks og ýtt undir 
harðari átök. Hann lét bókstaf-
lega kné fylgja kviði.

Hvaða lærdóm getum við, sem 
erum í forréttindastöðu, dregið 
af þessu? Það skiptir máli hvað 
maður kýs, þetta er ekki bundið 
við Bandaríkin, það væri hollt 
fyrir íslenskt samfélag að auka 
hér fjölbreytni, við þurfum að 
gera okkur grein fyrir vandan-
um og leggja okkar af mörkum.

Kné fylgir kviði


