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Hlýlegra heimili með 
ullarmottu frá Parka
Við bjóðum upp á sérvalin  
handhnýtt austurlensk teppi 
og fjölbreytt úrval af vönduðum 
vélofnum gervi- og ullarteppum.

Parki ehf. • Dalvegi 10-14 • 201 Kópavogi • parki@parki.is • 595 0570

VIÐSKIPTI „Viðspyrnan á fasteigna-
markaðnum eftir faraldurinn er 
mun hraðari en ég átti von á, það 
mun þó líða einhver tími þangað til 
við sjáum hversu hröð hún verður,“ 
segir Páll Heiðar Pálsson fasteigna-
sali.

Samkvæmt nýjustu skýrslu Hús-
næðis- og mannvirkjastofnunar 
mun taka einhvern tíma að greina 
bein áhrif af COVID-19 faraldrinum 
á húsnæðismarkað vegna tafar á 
hagtölum. Sölutölur frá Hagstof-
unni liggja ekki fyrir.

„ Samþyk k t kauptilboð er u 

kannski þinglýst inn í júní og júlí, 
þannig að ég geri ráð fyrir að þá 
sjáum við mikla aukningu, það 
kæmi ekki á óvart ef það yrðu um 

þúsund eignir seldar á höfuðborgar-
svæðinu í júní og júlí,“ segir Páll.

Ásdís Ósk Valsdóttir, fasteigna-
sali hjá Húsaskjóli, átti von á að 
áfallið yrði meira.

„Það kom mér mikið á óvart hvað 
viðspyrnan er mikil. Það má segja 
að viðsnúningurinn hafi átt sér 
stað daginn sem tilkynnt var um 
tilslakanir á samkomubanninu,“ 
segir Ásdís. „Það er eins og stíf la 
hafi brostið. Síminn byrjaði strax 
að hringja, góð mæting á opin hús 
og mikil sala á rétt verðlögðum 
eignum.“   – ab / sjá síðu 6

Finna fyrir viðspyrnu 
á fasteignamarkaði
Fasteignasalar finna fyrir mikilli eftirspurn á fasteignamarkaði eftir að slakað 
var á samkomubanni. Sölutölur um fasteignir liggja ekki fyrir. Mestu munar 
um lægri vexti og stöðugt fasteignaverð. Fasteignasali segir stíflu hafa brostið.

Það má segja að 
viðsnúningurinn 

hafi átt sér stað daginn sem 
tilkynnt var um tilslakanir  
á samkomubanninu.

Ásdís Ósk Valsdóttir,  
fasteignasali hjá Húsaskjól 

VIÐSKIPTI Reginn hefur rift leigu-
samningi við skrifstofukjarnann 
Orange Project / Regus í Ármúla 
vegna vanefnda sem rekja má til 
erfiðleika í rekstri vegna COVID-19. 
Fasteignafélagið bauð viðskiptavin-
um skrifstofukjarnans áframhaldi 
samning á sömu kjörum.

„Við teljum okkur hafa gildan 
leigusamning til næstu átta ára,“ 
segir Tómas Hilmar Ragnarsson hjá 
Regus. Leigusamningnum hafi ekki 
verið rift „Ef það koma upp vafaat-
riði þurfa dómstólar að skera úr um 
það.“ – hvj / sjá síðu 10

Reginn riftir 
samningi við 
Regus í Ármúla

Tómas Hilmar 
Ragnarsson, 
framkvæmda
stjóri Regus.

Fjölmenni var á Austurvelli á mótmælum gegn kynþáttamisrétti í gær. „Mótmælin eru fyrst og fremst til að sýna samstöðu með svörtu fólki um allan heim, en sérstaklega með svörtum 
bræðrum okkar og systrum í Bandaríkjunum. George Floyd var myrtur og maðurinn sem drap hann var handtekinn nýlega en við viljum f leiri handtökur og ákærur og Ísland verður að 
sýna umheiminum hvar það stendur í baráttunni. Að vera þögul er ekki valmöguleiki,“ sagði Asantewa Feaster, einn skipuleggjendanna, við Fréttablaðið. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGRTYGGUR ARI

NEYTENDUR Evrópuþingið sagði 
í ályktun í gær að ekki megi veita 
ferðaþjónustuaðilum heimild til 
þess að gefa út inneign eða fresta 
endurgreiðslu í stað þess að endur-
greiða pakkaferðir að fullu. 

Meðal tillagna sem íslenska rík-
isstjórnin hefur kynnt með frum-
varpi ferðamálaráðherra er að veita 
ferðaskrifstofum slíka heimild.

Ekki náðist í ferðamálaráðherra 
en Breki Karlsson, formaður Neyt-
endasamtakanna, segir þessa álykt-
un styrkja þá skoðun samtakanna 
að frumvarpið sé í bága við lög og 
reglur um pakkaferðir. – hó / sjá síðu 4 

Ferðaskrifstofur  
skulu borga út 
pakkaferðirnar  

Þórdís K. R. 
Gylfadóttir, 
ferðamála
ráðherra.



Veður

Norðlæg átt, 5-13 m/s í dag, 
hvassast vestan til. Skýjað og 
skúrir eða slydduél norðan- og 
austanlands, en annars bjart 
með köflum. Þykknar upp á 
Suðausturlandi eftir hádegi með 
skúrum. Hiti 1 til 8 stig, en allt að 
15 stig suðvestan til. SJÁ SÍÐU 22

Matartími

Ungarnir í hrafnslaupnum sem hvílir undir þakskeggi Austurbæjarskóla taka foreldrum sínum fagnandi er þeir koma og færa af kvæmunum eitt-
hvað gott í gogginn. Ungarnir gæta þess að gapa vel til að þeir verði ekki útundan í matartímanum og fæðan rati á réttan stað. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

BANDARÍKIN „Það er ekkert gaman 
að vera í þessari borg núna, hún er 
bara allt öðruvísi en hún á að sér að 
vera,“ segir Einar Eiðsson hönnuður, 
sem búsettur er í New York.

Miklar óeirðir hafa geisað í borg-
inni síðustu daga í kjölfar dauða 
George Floyd sem lést í síðustu 
viku eftir að hann var handtekinn 
í Minneapolis. Atvikið náðist á 
myndband og varð kveikjan að 
mótmælum gegn lögregluof beldi 
og kerfisbundnum rasisma í Banda-
ríkjunum.

„Það er mjög skrítið ástand hérna. 
Það er búið að byrgja fyrir glugga 
f lestra verslana og f lestallt er bara 
lokað,“ segir Einar. Hann rekur 
verslun í New York ásamt eiginkonu 
sinni, Alpana Bawa fatahönnuði, en 
á sunnudagsnótt var brotist inn í 
verslunina í óeirðunum.

„Við vorum stödd úti í sveit og 
svo var bara hringt í okkur og við 
látin vita að það væri búið að brjóta 
gluggann og að það væri verið að 
brjótast inn,“ útskýrir Einar. Hjón-
in snéru strax til borgarinnar og á 
móti þeim tók ófremdarástand.

„Það var búið að mölbrjóta glugg-
ann og við þurftum að byrgja fyrir 
með timbri. Svona var þetta í öllu 
hverfinu, Broadway bara logaði. 
Þar var búið að kveikja í bílum og 
alls konar drasli, fólk þorði ekki út,“ 
segir hann.

Einar hringdi í lögregluna sem 
kom þó aldrei á staðinn. „Þeir sögð-
ust bara ekki hafa tíma til að sinna 
þessu,“ segir hann.

Mótmælin hafa staðið yfir í rúma 
viku og segir Einar mótmælendur 
málefnalega og rólega yfir daginn 
en að æsingur færist í leikinn þegar 
líða taki á kvöldið og nóttina. „Þá 
heyrum við stanslaust í þyrlum og 

sírenum. Þegar við komum hérna 
um nóttina og vorum að loka fyrir 
búðina sáum við fólk hlaupandi um 
með svarta ruslapoka fulla af þýfi 
og vopnuð gengi með kylfur og rör,“ 
segir Einar.

Hann segist vera öruggur heima 
hjá sér en að hinn almenni borgari 

taki ekki mikinn þátt í mótmæl-
unum. „Fólk sem tekur þátt á það 
á hættu að vera handtekið. Löggan 
hérna hefur beitt mikilli hörku og 
fjöldi lögregluþjóna á hverri vakt 
hefur verið tvöfaldaður, þeir eru nú 
um átta þúsund,“ segir Einar.

Útgöngubann hefur verið sett á í 
New York í fyrsta sinn síðan í seinni 
heimsstyrjöldinni og segir Einar 
ástandið afar ógnvænlegt.

„Það var allt svona rétt að byrja að 
komast í rétt horf eftir COVID-19 en 
núna eru bara allir búnir að gleyma 
COVID, ástandið hér er miklu verra 
nú en þá. Það eru miklu færri á ferli, 
miklu meira lokað og nánast bara 
erfitt að finna sér eitthvað að borða. 
Hér er samt mikil samkennd á meðal 
fólks og borgarbúar reyna að standa 
saman.“ birnadrofn@frettabladid.is

Ástandið í New York 
verra en í faraldrinum
Einar Eiðsson, íbúi í New York, segir ástandið í borginni ógnvænlegt. Óeirðir 
og mótmæli hafa staðið í rúma viku vegna dauða George Floyd. Bílar brenna 
og sírenur óma um alla borg. Brotist var inn í verslun Einars og konu hans.

Í óeirðunum var brotist inn í verslun Einars og konu hans í New York.

ALÞINGI Samþykkt var á Alþingi 
í gær tillaga forsætisráðherra um 
að skipulögðum forvörnum verði 
komið á meðal barna og ungmenna 
gegn kynferðislegu og kynbundnu 
of beldi og áreitni.

Inntaki forvarnastarfsins er 
ætlað að stuðla að sterkri sjálfs-
mynd og þekkingu á mörkum og 
markaleysi, þar á meðal í samskipt-
um kynjanna, samskiptum milli 
fullorðinna og barna og í öðrum 
tilfellum þar sem valdamisræmi 
kann að vera fyrir hendi, fræðslu 
um kynheilbrigði og kynhegðun 
og opinskárri umfjöllun um eðli og 
birtingarmyndir kynferðislegs og 
kynbundins ofbeldis og áreitni. – aá

Forvarnir gegn 
ofbeldi hefjast 

Katrín Jakobs-
dóttir forsætis-
ráðherra.

Broadway bara 
logaði. Þar var búið 

að kveikja í bílum og alls 
konar drasli, 
fólk þorði 
ekki út.
Einar Eiðsson  
í New York

ÍÞRÓTTIR Staðfesting hefur fengist 
frá íslenskum heilbrigðisyfirvöld-
um á því að börn fædd árið 2005 og 
síðar verði ekki talin með í fjölda 
áhorfenda á knattspyrnuleiki í 
sumar. Þetta kemur fram í frétt á 
heimasíðu KSÍ.

Í ljósi þeirrar  stöðu sem er  í 
samfélaginu  vegna COVID-19 er 
hámarksáhorfendafjöldi á leiki 
á Íslandi eins og sakir standa 200 
manns, en inni í þeirri tölu eru 
aðeins fullorðnir áhorfendur, en 
börn fædd 2005 og síðar teljast því 
ekki með.

Þess ber einnig að geta að tveir 
metrar skulu vera á milli þeirra 
hólfa sem sett verða upp á völlum 
í fyrstu umferð Íslandsmótsins og í 
bikarkeppninni.

Boltinn er nýlega farinn að rúlla 
hér heima, en keppni í Mjólkur-
bikarnum hefst um komandi helgi. 
Þá mun Íslandsmótið í knattspyrnu 
karla og kvenna hefjast um miðjan 
júnímánuð.  – hó

Börn ekki með í 
tölfræðinni

STJÓRNMÁL Guðni Th. Jóhannes-
son nýtur af gerandi stuðnings fyrir 
for seta kosningarnar ef marka má 
Þjóðar púls Gallup sem RÚV birti 
í gær. Er Guðni  með 90,4 prósenta 
fylgi og Guð mundur Frank lín Jóns-
son með 9,6 prósenta fylgi.

Guð mundur sækir langmestan 
stuðning til kjós enda Mið flokksins. 
55 prósent  þeirra segjast  styðja 
Guð mund en 45 prósent Guðna.

Þeir sem kjósa Sam fylkingu, 
Pírata eða Við reisn sögðust allir 
kjósa Guðna. Fimm prósent kjós-
enda Fram sóknar flokksins, tíu pró-
sent kjós enda Sjálf stæðis f lokksins 
og sjö prósent kjós enda VG sögðust 
styðja Guð mund. – fbl

Miðflokksmenn 
fylgja Guðmundi
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Sumarkvöld
í Skútuvogi

Opið til 
21 í kvöld

Sláttuvélaráðgjöf

Við  hjálpum þér að velja 

réttu sláttuvélina.

Fullt af tilboðum í gangi
Litaráðgjöf

Maja Ben veitir LADY  

litaráðgjöf kl. 18-20
GarðyrkjuráðgjöfVilmundur Hansen veitir ráðgjöf í Blómavali kl. 17-21 

OrlofshúsKynning á fullbúnum orlofshúsum. Sýningarhús og ráðgjafar á staðnum kl. 15-20

Pallurinn og viðhald

Gylfi Már Ágústsson, 

málari veitir góð ráð fyrir 

viðhald á pallinum kl. 15-17

Texas sláttuvélar 20% • Black+Decker sláttuvélar 20% • Texas garðverkfæri 20%
Black + Decker garðverkfæri 20% • Lady málning og lakk 20% •Viðarvörn og pallaolía 20% 

Nilfisk háþrýstidælur 20% •Fiskars garðverkfæri 20%  • Flísar 25% • Hillurekkar 20% 

 Jumbo tröppur og stigar 20% ... og fjöldi annarra tilboða

allan daginn 
kl. 12-20

Gefum ÍS

fyrir alla
kl. 17-20

Pylsa & gos42%
Hortensía  stór

3.990kr
6.990 kr

Pottarósir

999kr
1.790 kr

44%

Fullt af 
tilboðum

Nýtt blað
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Hlutfall þeirra sem hafa 
háskólamenntun hækkaði 
umtalsvert frá 2013 til 2019.

SAMFÉLAG Fjörutíu og fimm af 
hverjum hundrað landsmönnum 
á aldrinum 25 til 64 ára eru með 
háskólamennt u n. Samk væmt 
nýjum tölum Hagstofunnar hefur 
hlutfallið hækkað úr rúmum 23 
prósentum árið 2003, í 45 prósent 
árið 2019.

Árið 2008 urðu háskólamennt-
aðir f leiri en þeir sem eru með 
grunnmenntun. Eru nú um 21 pró-
sent manns með grunnmenntun 
sem hæsta menntunarstig, úr 34 
prósentum árið 2003.

Hlutfall þeirra sem hafa starfs- 
og framhaldsmenntun sem hæsta 
menntunarstig hefur haldist tiltölu-
lega stöðugt, hefur það hlutfall farið 
úr tæpum 38 prósentum árið 2003 
niður í rúm 33 prósent árið 2019. – ab

Mun fleiri með 
háskólapróf

Hlutfall háskólamenntaðra hefur 
aukist mikið síðustu ár.
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GLÆSILEG JEPPASÝNING
laugardaginn 6. júní á milli kl 12-16

FERÐASTU UM           ÍSLANDALLT

Á ALVÖRU JEPPA MEÐ ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIFI

BORGARNES Katrín Huld Bjarna-
dóttir, eigandi Blómasetursins – 
Kaffi kyrrðar í Borgarnesi, vill fá 
Íslendinga til að beygja til vinstri í 
Borgarnesi.

Byggðaráð Borgarfjarðarbyggðar 
tók jákvætt í erindi Katrínar um 
þetta mál og lagði til við atvinnu-, 
markaðs- og menningarmálanefnd, 
að taka afstöðu til þess og huga að i 
skiltamálum í sveitarfélaginu.

Katrín segir allt of marga Íslend-
inga ekki taka vinstri beygjuna í 
Borgarnesi.

„Flestallir vita hvaða beygja þetta 
er. Þegar vinstri beygjan er tekin þá 
kemur þú inn í svo heillandi hluta 
Borgarness. Hér eru söfn, veitinga-
staðir, kaffihús, dásamleg náttúru-
fegurð, Bjössaróló og f leira sem 
svo margir fara á mis við,“ útskýrir 
Katrín. 

Að sögn Katrínar er reyndar uppi 
gamalt skilti, en það sé aðeins með 
merki fyrir sundlaug bæjarins.

„Ég var að benda á að Íslendingar 
ætla að ferðast innanlands í sumar 
og kannski mætti skipta um skilti 
og setja meiri upplýsingar um hvað 
er í gangi hér. Þetta er nefnilega ein 
besta beygja sem viðkomandi getur 
tekið í lífinu,“ undirstrikar Katrín 
Huld Bjarnadóttir og hlær.  – bb

Vill fá Íslendinga til að beygja til vinstri í Borgarnesi

Hinn skemmtilegi Bjössaróló er í 
Borgarnesi. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

NEYTENDUR Dönsku ríkisstjórn-
inni er ekki heimilt að  veita þar-
lendum ferðaskrifstofum heimild 
til þess að endurgreiða kaupendum 
pakkaferða með inneign fyrir þeim 
ferðum sem ekki voru farnar vegna 
COVID-19 í stað þess að greiða 
ferðina til baka að fullu með pen-
ingagreiðslu.

Hafi ferðunum verið af lýst ber 
ferðaskrifstofum því að endur-
greiða ferðina. Þetta kemur bæði 
fram í ályktun frá Evrópuþing-
inu og tilkynningu sem danska 
atvinnuvegaráðuneytið sendi frá 
sér í gær.

„Það er mikilvægt að því sé hér 
með slegið föstu að danskir neyt-
endur hafi eftir sem áður þann rétt 
að fá endurgreiðslu frá skipuleggj-
anda pakkaferða í formi peninga 
hafi ferð þeirra verið af lýst,“ segir 
Simon Kollerup, atvinnuvegamála-
ráðherra Danmerkur, í samtali við 
danska ríkisútvarpið.

Danska þjóðþingið samþykkti 
fyrir um það bil mánuði að kann-
að yrði hvort ferðaskrifstofum 
þar í landi væri heimilt að gefa út 
inneignir fyrir því tjóni sem við-
skiptavinir þeirra hafa orðið fyrir 
vegna ferða sem hefur verið af lýst 
í ferðabanninu sem sett var á vegna 
útbreiðslu kórónaveirunnar. Sú 
inneign átti að gilda í 18 mánuði og 
ætlaði danska ríkisstjórnin að veita 
ferðaskrifstofum styrk sem hljóðar 
upp á 700 milljónir danskra króna 
til þess að gefa út téðar inneignir.

Danska ríkisstjórnin hafði áform 
um að leggja fram frumvarp sem 
fæli í sér heimild til ferðaþjónustu-
aðila til að fresta endurgreiðslu 
í 12 mánuði í ljósi þeirrar tekju-
skerðingar sem ferðaþjónustan 
hefur orðið fyrir vegna COVID-19. 
Evrópusambandið [ESB] hefur nú 
hins vegar tekið af allan vafa um að 
þeim skýlausa rétti neytenda, sem 

fram kemur í reglum sambandsins 
sé ferðum af lýst, verði ekki hnikað 
þrátt fyrir núverandi aðstæður . 

Einn hluti aðgerðapakka ríkis-
stjórnar Íslands sem kynntur var 
í apríl fól í sér að áætlað væri að 

að gera ferðaskrifstofum kleift að 
endurgreiða ferðir með inneignar-
nótum eða fresta endurgreiðslu.

Neytendasamtökin mótmæltu 
þessum áformum harðlega og lög-
menn létu hafa eftir að sér að laga-
ákvæði sem heimiluðu slíkt gætu 
brotið gegn eignarréttarákvæðum 
stjórnarskrárinnar. Með því sé fjár-
hagsleg ábyrgð færð yfir á neytend-
ur og þeir gerðir að lánveitendum 
fyrirtækjanna.

Frumvarp ferðamálaráðherra 
um fyrrgreinda breytingu á lögum 
um pakkaferðir og samtengda 
ferðatilhögun liggur í atvinnuvega-
nefnd til umsagnar. Breki Karlsson, 
formaður Neytendasamtakanna, 
segir þessi ályktun ESB renna stoð-
um undir gagnrýni samtakanna 

sem komið hafi fram í umsögn við 
frumvarpið hjá atvinnuveganefnd.

„Við fögnum þessari niðurstöðu 
og að mínu mati er þessi ályktun 
síðasti naglinn í líkkistu þessa 
frumvarps. Bæði brýtur það gegn 
stjórnarskrá Íslands að okkar mati 
og nú hefur ESB gefið út að það 
samræmist ekki lögum og reglum 
sambandsins. Af þeim sökum þykir 
mér einboðið að frumvarpið verði 
dregið til baka og skýlaus réttur 
neytenda í þessum málum verði 
virtur,“ segir Breki.

Ólafur Teitur Guðnason, aðstoð-
armaður Þórdísar K. R. Gylfa-
dóttur, ferðamaálaráðherra, sagði 
ráðherrann ekki geta brugðist við 
ályktun ESB þegar eftir því var 
leitað í gær. hjorvaro@frettabladid.is

Ber að endurgreiða pakkaferðir
Evrópusambandið hefur hafnað tillögu eins og þeirri sem íslenska ríkisstjórnin kynnti í aðgerðapakka 
sínum í lok aprílmánaðar. Ekki megi heimila ferðaskrifstofum að gefa út inneign í stað endurgreiðslu.  

Að mínu mati er 
þessi ályktun 

síðasti naglinn í líkkistu 
þessa frumvarps. 
Breki Karlsson, for-
maður Neytenda-
samtakanna

Óvissa hefur verið um rétt þeirra sem áttu ferðir sem aflýst var vegna kórónaveirunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vegna fréttar í Fréttablaðinu vill  
framkvæmdastjóri Umbru – þjón-
ustumiðstöðvar Stjórnarráðsins 
taka fram að forsætisráðherra 
hafði ekki aðkomu að þeirri 
ákvörðun að skipta um ráðherra-
bíl. Ákvörðunin, sem tekin var af 
Umbru, hafði ekkert með farang-
ursrými bílsins að gera heldur var 
hún liður í víðtækari prófunum 
Umbru á þessum fyrsta alfarið 
raf knúna ráðherrabíl Stjórnar-
ráðsins. Í kjölfar þeirra prófana var 
niðurstaðan eftir samráð við ríkis-
lögreglustjóra og ráðherrabílstjóra 
að endurskoða nokkrar kröfur til 
ráðherrabifreiða. Meginbreytingin 
sem snýr að bifreið forsætisráð-
herra er krafa um aukna veghæð.

YFIRLÝSING VEGNA 
RÁÐHERRABÍLA
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MatjurtaplönturMatjurtaplöntur
4stk saman 
720kr

4stk saman 
720kr

Munið að umpotta sumarblómum þegar heim er komið og vökva reglulega með blómanæringuMunið að umpotta sumarblómum þegar heim er komið og vökva reglulega með blómanæringu

Gott er að breiða akrýldúk yfir matjurtir 
þegar búið er að setja niður
Gott er að breiða akrýldúk yfir matjurtir 
þegar búið er að setja niður

Glæsilegt plöntuúrvalGlæsilegt plöntuúrval

sUmaRBlómAtiLBoð

Stekkjarbakka 6 • 540 3300 • gardheimar.is

hEngIlóbElía 
sTúpuR 10sTk 

sUmaRBlóM 4stK
(fJólUr, aLísUr, bEllIs, SilFuRkaMbUr O.Fl.)

1.190kR

1.390kR

760kR

ÞráðlaUs, létT oG LipUr gæðAtæki ÞráðlaUs, létT oG LipUr gæðAtæki 

hLeðsLuvErKfærIn FráhLeðsLuvErKfærIn Frá

ÞráðlaUs, létT oG LipUr gæðAtæki ÞráðlaUs, létT oG LipUr gæðAtæki 

glæsilegt úrval
af útipottum
glæsilegt úrval
af útipottum
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#dassaftöfrabragði

Hvert er þitt 
töfraBRAGÐ?

Töfraðu fram 
SUMARDRYKK!

Í SUMARDRYKK
IN

N

SÍTRÓNA

VIÐSKIPTI Páll Heiðar Pálsson fast-
eignasali segir að það sé grund-
vallarlögmál um hvort hagstætt sé 
að kaupa fasteign að kaupmáttar-
aukning sé meiri en hækkun fast-
eignaverðs.

„Núna er kaupmáttaraukningin 
meiri en hækkun fasteignaverðs, 
þannig að ég tel að það væri hag-
stætt að kaupa núna. Svo eru vextir 
mjög hagstæðir,“ segir Páll. „Tæp-
lega þriðjungur þeirra sem keyptu 
í vetur var að kaupa sína fyrstu 
eign, þannig að það má segja að nú 
sé kynslóðin sem gat ekki f lutt að 
heiman að sleppa út.“ 

Páll sér áhugann endurspeglast 
í notendatölum fasteignavefja. 
„Rúmlega 22 þúsund manns skoð-
uðu fasteignavef Mbl þegar far-
aldurinn fór af stað á Íslandi, þær 
hrundu í samkomubanninu en svo 
er eins og það hafi orðið gríðarleg 
aukning,“ segir Páll Heiðar.

Fór notendafjöldinn mest í 26 
þúsund á viku. „Ef við skoðum 
tölurnar allt til ársins 2015 þá eru 
þetta mjög háar notendatölur. Þetta 
finnst mér endurspegla þann fjölda 
sem er að mæta á opin hús og fjölda 
samþykktra kauptilboða. Ég upplifi 
mikinn áhuga og markaðurinn er á 
mikilli siglingu.“

Fleiri fasteignasalar sem Frétta-
blaðið hefur rætt við hafa fundið 
fyrir viðspyrnu, sumar fasteigna-
sölur fundu fyrir minni áhrifum 
af faraldrinum en aðrar. Fundu 
nokkrir fyrir talsverðum hæga-
gangi í kerfinu, bæði hjá sýslumanni 
og hjá lífeyrissjóðum. Þá er eftir-
spurnin minni á Suðurnesjum en 
áður en faraldurinn kom til Íslands.

Ásdís Ósk Valsdóttir, fasteigna-
sali hjá Húsaskjóli, segir að eftir-
spurnin sé þess eðlis að gott sé fyrir 
kaupendur að vera búnir að fara í 
greiðslumat og fá verðmat á núver-
andi eign áður en tilboð er gert. 

Lágir vextir á íbúðalánum gætu 
verið ein af skýringunum á hvers 
vegna margir eru að kaupa sína  
fyrstu eign. „Fyrstu kaupendur 
eru yfirleitt mjög traustir, þeir eru 
búnir að fara í greiðslumat og vita 
nákvæmlega hvað þeir geta greitt,“ 
segir Ásdís.

Alls voru rúmlega 500 sölur hér 
á landi í aprílmánuði, sem er 29,4 
prósentum færri sölur en á sama 
tíma í fyrra. Tölur fyrir maímánuð 
liggja ekki fyrir. Samdrátturinn 
var mikill í Reykjavík, eða tæp-

lega 43 prósent milli ára og 40 
prósent milli mánaða samkvæmt 
tölum f jár t æk nif y r ir t æk isins 
Two Birds sem sérhæfir sig í gögn-
um um fasteignamarkaðinn.

Samdrátturinn í sölu var mun 
minni í Kópavogi, eða tæp 19 pró-
sent. Athygli vekur að sala íbúða í 
Garðabæ jókst um rúm 60 prósent 
á milli ára og um 5 prósent í Hafnar-
firði. Á sama tíma lækkaði söluverð 
fasteigna í Reykjavík um 2,6 prósent 
á meðan það hækkaði í Kópavogi 
og Garðabæ. Hafði þá fasteigna-
verð hækkað í mars um 3,6 prósent 
á höfuðborgarsvæðinu samkvæmt 
vísitölu Þjóðskrár.

Minna dró úr sölu á eignum yfir 
160 fermetra en á minni eignum. 
arib@frettabladid.is

Segjast finna mikinn 
áhuga á fasteignum
Fasteignasalar finna fyrir mikilli eftirspurn á fasteignamarkaði eftir að slakað 
var á samkomubanninu. Þeim hefur fjölgar mikið sem skoða fasteignir á 
vefnum. Tölur gefa til kynna að samdrátturinn sé minni í stærra húsnæði.

Talsverður samdráttur varð í sölu eigna á höfuðborgarsvæðinu í COVID-19 
faraldrinum enda mikil óvissa um framtíðina. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Tyrkir geta sótt baðhúsin á ný

Ekki hefur verið heimilt að fylgja þeirri aldagömlu hefð Tyrkja að sækja baðhús og láta þreytuna líða úr sér eftir dagsins amstur í kórónaveirufar-
aldrinum. Nú er lífið hins vegar farið að ganga sinn vanagang og tyrknesk stjórnvöld hafa leyft löndum sínum að njóta þessa að nýju. MYND/GETTY

DÓMSMÁL Riftunarmál þrotabús 
WOW air gegn Skúla Mogensen, 
fyrrverandi forstjóra, og nokkurra 
félaga voru tekin fyrir í Héraðs-
dómi Reykjavíkur í gær. Voru þetta 
sex mál þar sem farið var fram á frá-
vísun en alls eru málin ellefu.

Sveinn Andri Sveinsson, lög-
maður þrotabúsins, segir að enn sé 
aðeins búið að gera dómsátt í einu 
máli. „Í því máli var um íslenskt 
félag að ræða og ekki stórar fjár-
hæðir,“ segir Sveinn. Eins og stendur 
eru því hin málin á leið fyrir rétt.

Greint var frá því í upphafi árs 
að heildarkröfurnar væru um tveir 
milljarðar króna. Sveinn segir hins 
vegar að talan sé ekki alveg svo há. 
Kröfugerð í málunum sem tekin 
voru fyrir í gær er það sem kallað 
er in solidum. Aðilarnir sem krafan 
beinist að, Skúli og hin félögin séu 
samábyrgir. Ef dómur félli þrotabú-
inu í vil hefði það val um að hvorum 
aðilanum yrði gengið.

Flestar greiðslurnar sem málin ná 
til eru frá því í mars 2019 en félagið 
varð gjaldþrota þann 28. þess mán-
aðar. Telur þrotabúið tímasetningu 
greiðslnanna vafasama í ljósi stöðu 
félagsins á þeim tíma. – khg

Riftunarmál 
vegna WOW 
tekin fyrir

Í því máli var um 
íslenskt félag að 

ræða og ekki stórar fjár-
hæðir.

Sveinn Andri Sveinsson,  

4 .  J Ú N Í  2 0 2 0   F I M M T U D A G U R6 F R É T T I R   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð

mailto:arib@frettabladid.is


Snyrtivara
20% AFSLÁTTUR  AF ÖLLUM 

Fallegt Italian summer baðhandklæði fylgir kaupum á GA ilmum fyrir 8.500 kr. eða meira

ILMUM DAGANA 4. - 10. JÚNÍ

the new intensity



Hervaldið skal 
einungis nota þegar 

aðrar aðferðir virka ekki 
þegar aðsteðjandi neyð ríkir.

Mark Esper

E R L E N T  Va r na r má la r áðher r a 
Bandaríkjanna, Mark Esper, styður 
ekki áform Donald Trump, forseta 
landsins, um að beita hervaldi gegn 
mótmælendum, sem hafa undan-
farna daga mótmælt framgöngu 
bandarískra lögregluyfirvalda gegn 
þeldökku fólki í landinu.

Lögreglan beitti í gær táragasi til 
að freista þess að brjóta upp mót-
mælin sem fram fóru fyrir utan 
Hvíta húsið, í Lafayette-garðinum. 
Trump tilkynnti í kjölfarið, í ávarpi 
sem hann sendi frá sér frá Rósagarð-
inum, að láti mótmælendur ekki 
af háttsemi sinni gæti verið tekið 
til þess ráðs að siga hernum á þá. 
Esper dró í land með þessar hótanir  
og sagði engin áform vera uppi um 
slíkt í varnarmálaráðuneytinu. For-
setinn hefur heimild, samkvæmt 
bandarísku stjórnarskránni, til þess 
að virkja hervald, en það skal gert í 
þeim tilgangi að vernda líf og heilsu 
bandarískra borgara og nauðsyn 
þarf að vera fyrir hendi.

Ósamræmi milli orða  
forsetans og ráðherrans
Trump ýjaði að því í samtali við 
fjölmiðla fyrr í þessari viku, að til 
greina kæmi að hermenn myndu fá 
það hlutverk að kveða niður mót-
mælaölduna vegna andláts hins 
þeldökka George Floyd af völdum 
lögreglumanns, sem geisað hefur 
á bandarískri grundu undanfarið. 
Samkvæmt heimildarmönnum 
CNN er talsverð óánægja í ráðu-
neytinu vegna yfirlýsingar Trumps.

„Hervaldið skal einungis nota 
þegar aðrar aðferðir virka ekki og 
aðsteðjandi neyð ríkir. Slíkt ástand 
er ekki uppi þessa stundina. Ég mun 
ekki styðja tillögu þess efnis að 
virkja ákvæði stjórnarskrárinnar 
um hervald á þessum tímapunkti,“ 
sagði Esper á fundinum. Hann 
kvaðst engu að síður hafa áhyggjur 
af vaxandi of beldi í landinu og að 
ráðist verði í aðgerðir til að stemma 
stigu við bardögum sem eiga sér 
stað á milli mótmælenda og lög-

reglu, daglega þessa dagana. Það 
verði þó ekki gert með hervaldi 
nema ástandið versni til muna.

Sendi vandamönnum  
Floyd samúðarkveðju
Ráðherrann sagði morðið á George 
Floyd hræðilegan glæp, sem væri 
til marks um að kynþáttafordómar 
væru raunverulegt vandamál. Hann 
sagði alla þurfa að standa saman í 
því að viðurkenna vandann og gera 
allt sem í þeirra valdi standi til að 
útrýma þessu meini úr bandarísku 
samfélagi.

„Morðið á George Floyd af völd-
um lögreglumannsins í Minneapol-
is er skelfilegur glæpur og lögreglu-
maðurinn þarf að svara til saka fyrir 
það. Þetta er harmleikur sem við 
höfum því miður séð endurtekið 
í gegnum tíðina. Við verðum að 
ráðast að rót vandans. Það er með 
mikilli samúð og auðmýkt sem ég 
sendi ættingjum og vinum Floyd 

mína dýpstu samúðarkveðju, bæði 
frá mér og fyrir hönd varnarmála-
ráðuneytisins,“ sagði Esper. 

Trump gert meira en Lincoln
Trump fór mikinn á Twitter í gær og 
sagði að í sinni forsetatíð hefði hann 
gert meira fyrir svarta í Banda-
ríkjunum en Joe Biden, væntan-
legt varaforsetaefni Demókrata, 

og „mögulega“ Abraham Lincoln. 
Hefur hann forðast að hvetja til 
stillingar milli kynþátta og full-
yrti að hann hefði einungis f lutt í 
neðanjarðarbyrgi yfir helgina til 
að „kanna aðstæður“.

Hann minntist á dauða Floyds í 
útvarpsviðtali hjá Fox. „[lögreglan] 
þarf að gera betur í því sem hún er 
að gera, ég meina þetta var augljós-
lega hræðilegt atvik,“ sagði Trump. 
„Þetta er langtímavandamál, þetta 
gerðist ekki bara í dag.“ 

Þingmenn Repúblikana hafa 
ýmist varið forsetann eða neitað að 
tjá sig. Athygli vekur að allir núlif-
andi fyrrverandi forsetar, þeir Bill 
Clinton, George W. Bush og Barack 
Obama, hafa lýst yfir stuðningi við 
friðsæl mótmæli í landinu og hvatt 
landsmenn til að líta í eigin barm 
þegar kemur að stofnanavæddu 
kynþáttahatri.
hjorvaro@frettabladid.is
arib@frettabladid.is

Ekki áformað að beita hernum
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, og Mark Esper, varnarmálaráðherra landsins, eru ósámmála um 
hvort aðstæður í landinu séu þannig þessa stundina að heimilt sé að beita hervaldi gegn borgurunum. 

   

Aðalfundur Félags íslenskra rafvirkja verður 
haldinn miðvikudaginn 10. júní 2020, kl. 18.00, 

á Stórhöfða 31, í fundarsal á jarðhæð
(gengið inn Grafarvogsmegin)

Fundinum verður streymt

DAGSKRÁ:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Lagabreytingar 
3.  Kosning kjörstjórnar FÍR 
 skv. 38. grein laga félagsins
4. Kosið verður um gjaldkera og meðstjórnanda  
 til eins árs skv 36. grein félagsins. 
 Framboðum skal skilað í upphafi fundar að  
 uppfylltum skilyrðum 35. greinar félagsins
5. Önnur mál

FRAMHALDS-
AÐALFUNDUR 2020

Matur verður á boðstólnum
Kveðja, stjórnin

 Mótmælandi í New York segir hér lögreglumönnum sem eru að reyna að skakka leikinn til syndanna MYND/EPA

HEILBRIGÐISMÁL Enn liggur ekk-
ert fyrir það um hvernig álags-
greiðslum til heilbrigðisstarfsfólks 
verður háttað, samkvæmt upplýs-
ingum frá heilbrigðisráðuneytinu. 
Svipaða sögu er að segja frá Land-
spítalanum þar sem engar upplýs-
ingar er að fá, aðrar en að málið sé 
þar í vinnslu.

Rúmar sex vikur eru síðan Svan-
dís Svavarsdóttir heilbrigðisráð-
herra gaf út að einum milljarði 
króna yrði varið í sérstakar álags-
greiðslur til heilbrigðisstarfsmanna 
vegna kórónaveirufaraldursins.

Kom fram að þær yrðu í formi 
eingreiðslna til starfsfólks í fram-
línunni á sjúkrahúsum, heilbrigðis-
stofnunum og í heilsugæslunni. Þá 
yrði útfærsla þeirra á hendi for-
stöðumanna heilbrigðisstofnana.

Ekkert hefur verið gefið upp um 
hvenær starfsmenn geti átt von á 
þeim eða hver upphæðin verði.

Vel var tekið í yfirlýsingu ráð-
herra á sínum tíma, en lítið hefur 
heyrst frá ráðuneytinu eftir að 
greiðslurnar voru kynntar þann 21. 
apríl síðastliðinn, samhliða öðrum 
aðgerðapakka stjórnvalda vegna 
heimsfaraldurs.

Í frumvarpi til f járaukalaga 
kemur fram að áætlað sé að um 
þrjú þúsund starfsmenn geti fengið 
þessar sérstöku álagsgreiðslur.

Sé miðað við uppgefna heildar-
fjárhæð og að hún skiptist jafnt, 
má gróflega áætla að í kringum 333 
þúsund krónur falli í hlut hvers og 
eins.

Þá liggur fyrir að eingreiðslurnar 
verði skattskyldar líkt og aðrar 
tekjur.

Læknafélag Íslands kallaði eftir 
því í bréfi til heilbrigðisráðherra 
og fjármála- og efnahagsráðherra 
þann 20. maí síðastliðinn, að stétt-
arfélagið fengi að koma að útfærslu 
þeirra.

„Okkur er farið að lengja eftir 
svörum,“ segir Reynir Arngríms-
son, formaður Læknafélagsins.

Guðbjörg Pálsdóttir, formaður 
Félags íslenskra hjúkrunarfræð-
inga, tekur í svipaðan streng og 
segist engar upplýsingar hafa fengið 
um gang mála.

Reynir segir mikilvægt að greiðsl-
urnar nái ekki síður til starfsmanna 
í einkarekna kerfinu.

„Við vorum líka að benda á 

að þetta eru ekki bara opinberu 
heilbrigðisstofnanirnar, eins og 
mátti skilja á yfirlýsingu ráðherra. 
Læknavaktin í Reykjavík og sjálf-
stætt starfandi heilsugæslustöðvar 
unnu í þessu, alveg eins og heilsu-
gæsla höfuðborgarsvæðisins.“

Að sögn Reynis hefði félagið 
gjarnan viljað sjá stjórnvöld semja 
sérstaklega við heilbrigðisstéttir 
um slíkar álagsgreiðslur.

Í því samhengi sé hægt að horfa 
til Svíþjóðar, þar sem lög geri ráð 
fyrir sérstöku álagi á laun heil-
brigðisstarfsmanna þegar neyðar-
ástand ríki.

„Þar voru 120 prósent álags-
greiðslur ofan á laun þeirra, þannig 
að þetta voru rúmlega tvöföld laun 
sem fólk fékk á þessum tíma.“ 
eidur@frettabladid.is

Óljóst með COVID-19 álagsgreiðslur

Mikið álag var á starfsmönnum sjúkrahúsa og heilbrigðisstofnana á meðan 
COVID-19 faraldurinn stóð sem hæst. LANDSPÍTALINN/ÞORKELL ÞORKELSSON

VIÐSKIPTI Lífeyrissjóður verzlunar-
manna er með 440 sjóðfélagalán í 
greiðsluhléi sem eru að umfangi 11 
milljarðar króna. Þetta kom fram í 
máli Guðmundar Þ. Þórhallssonar, 
framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins, 
á ársfundi hans á þriðjudaginn.

L í fey r i s sjóði r bjóða þei m 
greiðsluhlé sem eiga í vandræðum 
með af borganir af sjóðfélagalánum 
sínum. Greiðsluhlé er sex mán-
uðir og á meðan það varir leggjast 
af borganir og vextir ofan á höfuð-
stól þannig að af borganir hækka 
þegar greiðsluhléi lýkur. Úrræðið 
var kynnt í kjölfar efnahagsþreng-
inga vegna COVID-19.

Í máli Guðmundar kom einn-
ig fram að ekkert fyrirtæki hefði 
óskað eftir tímabundnum greiðslu-
fresti í tengslum við samkomulag 
sem náðist milli Samtaka fjármála-
fyrirtækja og Landssamtaka líf-
eyrissjóða. Þá hafa sjóðnum borist 
370 umsóknir að fjárhæð 330 millj-
ónir króna vegna tímabundinnar 
heimildar til úttektar á séreignar-
sparnaði.

Lífeyrissjóður verzlunarmanna 
skilaði metaf komu í fyrra. Hrein 
raunávöxtun var þá 15,6 prósent 
og eignir jukust um 155 milljarða 
króna. Þar af voru tekjur af fjár-
festingum 136 milljarðar. – þfh

LIVE með 11 
milljarða króna 
í greiðsluhléi

Live er í Húsi verslunarinnar. 

Lífeyrissjóðir bjóða 
þeim sem eiga í vandræðum 
með afborganir af sjóð-
félagalánum sínum sex 
mánaða greiðsluhlé.
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Ert þú klár í 
ferðasumarið?

5.990.777 kr.
Kia Sportage tilboðsverð:

Afborgun á mánuði 35.261 kr.***

4.390.777 kr.
Kia Niro tilboðsverð:

Afborgun á mánuði 25.941 kr.****

fáanlegur sem

hybrid plug-in hybrid
8.390.777 kr.
Kia Sorento verð frá:

Afborgun á mánuði 49.532 kr.**

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Ferðaglaðningur
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www.kia.is7 ára ábyrgð framleiðanda
á öllum nýjum Kia bílum

Kia býður veglegan ferðaglaðning með 
Sorento, Sportage og Niro.

Öllum nýjum Kia Sorento, Kia Sportage og Kia Niro fylgir veglegur ferðaglaðningur 
að verðmæti 350.000 kr.

• Dráttarbeisli með ásetningu
• 10 nátta klippikort frá Icelandair hótelum

Klippikortið gildir fyrir 10x tveggja manna herbergi á Icelandair hóteli að eigin vali.
Settu saman ævintýraferð um Ísland fyrir þig og þína.
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Við sömdum að 
nýju við hina tvo 

leigusalana okkar. Þeir kusu 
að horfa til hagsmuna sinna 
til lengri tíma en einblíndu 
ekki á skammtímasjónar-
mið.

Tómas Hilmar Ragnarsson segir að öll fyrirtæki þurfi til skemmri tíma að bera byrðarnar af heimsfaraldrinum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Tómas Hilmar Ragn
arsson, framkvæmda
stjóri skrifstofukjarn
ans Orange Project / 
Regus, segir mikilvægt 
að standa í lappirnar í 

deilum við Regin, leigusala fyrir
tækisins, vegna húsnæðis í Ármúla. 
„Við erum að reyna að leita sátta,“ 
segir hann.

Að sögn Tómasar Hilmars varð 
Orange Project fyrir miklu tekju
tapi vegna aðgerða til að stemma 
stigu við kórónaveirunni.

„Við urðum að loka húsnæði 
okkar fyrir utanaðkomandi gestum 
frá 13. mars til 4. maí af heilbrigðis
ástæðum. Öll viðbótarþjónusta, 
eins og leiga fundarsala og veitinga
sala, lá niðri á sama tíma. Allir sex 
starfsmenn fyrirtækisins smituðust 
af kórónaveirunni og sumir hverjir 
voru í einangrun í 28 daga. Að sama 
skapi töldum við sanngjarnt að 
lækka okkar verð til að mæta fjár
hagskröggum ýmissa viðskipta
vina. Í framhaldinu leituðum við til 
Regins og óskuðum eftir því að þeir 
sýndu þessum aðstæðum skilning. 
Það gerðu þeir ekki og hafa þess í 
stað sent okkur greiðsluáskoranir 
og sett sig í samband við viðskipta
vini okkar og athugað hvort áhugi 
væri fyrir því hjá þeim að leigja 
aðstöðuna áfram af Regin því leigu
samningi við okkur hafi verið sagt 
upp,“ segir hann.

Dómstólar kveði upp dómi
Aðspurður hvort það þýði að Reginn 
hafi haft í hyggju að taka yfir rekstur 
Orange Project í húsinu segir Tómas 
Hilmar að það hafi verið raunin. 
„Reginn getur ekki ákveðið það ein
hliða. Við teljum okkur hafa gildan 
leigusamning til næstu átta ára með 
möguleika á að framlengja hann um 
fimm ár. Það er ekki búið að rifta 
leigusamningnum. Ef það koma upp 
vafaatriði þurfa dómstólar að skera 
úr um það.“

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri 
hefur sagt að ríkissjóður eigi að 
stíga síðastur inn við þessar aðstæð
ur í efnahagslífinu með beina fjár
hagsaðstoð. „Fyrirtækin þurfa að 
semja við sína kröfuhafa eins og til 
að mynda leigusala. Það virðist sem 
dæmi sem leigufélögin ætli ekki að 
lækka leigu heldur ætlast til þess 
að aðrir gefi eftir og þau geti haldið 
áfram að innheimta þessa háu leigu 
sem hefur myndast víða, sérstak
lega í miðbænum, síðustu ár,“ sagði 
hann í viðtali við Fréttablaðið í maí.

Sömdu við hina leigusalana
Orange Project hefur rekið skrif

stofukjarna við Ármúla í sex ár. 
Það er einnig með starfsemi við 
Hafnartorg í miðbæ Reykjavíkur 
og hefur í hyggju að opna í Urðar
hvarfi í Kópavogi. „Við sömdum að 
nýju við hina tvo leigusalana okkar. 
Þeir kusu að horfa til hagsmuna 
sinna til lengri tíma en einblíndu 
ekki á skammtímasjónarmið,“ segir 
Tómas Hilmar.

Hann segir að viðræður um að 
greiða lægri leigu til leigusala sé í 
raun þriggja manna tal. „Það þarf 
starfsmann frá leigusala, leigu
taka og frá lánveitanda fasteigna
félagsins. Allir þurfa að leggja sitt 
af mörkum við þessar aðstæður.“

Leigusamningi rift
Fram kemur í bréfi Regins til við
skiptavina Orange Project, sem 
Fréttablaðið hefur undir höndum, 
að leigusamningi við Orange Pro
ject hafi verið rift. Reginn hafi 
skorað á Orange Project að yfirgefa 
rýmið án tafar. „Reginn vinnur nú 
að því að fá rýmið afhent en samn

ingaviðræður þess efnis hafa ekki 
borið árangur hingað til eins og við 
væntum. Reginn mun leita allra 
löglegra úrræða í því skyni,“ segir í 
öðru bréfi sem starfsmaður Regins 
sendi viðskiptavini Orange Project.

Helgi S. Gunnarsson, forstjóri 
Regins, vildi ekki tjá sig um málefni 
einstakra viðskiptavina þegar eftir 
því var leitað. Í síðarnefnda bréfinu 
segir að Reginn harmi þær ávirðing
ar og rangfærslur sem komu fram í 
bréfi sem Orange Project sendi við
skiptavinum sínum „en mun ekki 
tjá sig um efni þess að öðru leyti, að 
svo stöddu“.

Eignaupptaka
„Það að taka yfir okkar rekstur,“ 
segir Tómas Hilmar, „eða til dæmis 
hótelrekstur sem væri sambærilegt 
dæmi, er í raun eignaupptaka því 
fasteignafélögin munu í framhald
inu selja reksturinn. Þau eru ekki 
sérfræðingar á þessu sviði. Hverju 
breytir það þá í ljósi þess að ferða
menn eru ekki að koma til landsins 

hvort reksturinn verður tekjulítill 
í höndum réttmætra eigenda eða í 
höndum fasteignafélags? Þegar við
skipti geta hafist að nýju munu þeir 
sem hafa reynslu af rekstri skrif
stofukjarna ná mun betri árangri 
en fasteignafélag.“

Tómas Hilmar segir að Reginn 
hafi boðið Orange Project að greiða 
lægri leigu í sumar en það yrði að 
greiða mismuninn til baka í sept
ember. „Það er óyfirstíganlegt. Það 
er heimsfaraldur sem hefur stöðvað 
hjól atvinnulífsins um allan heim. 
Við þær aðstæður þurfa öll fyrir
tæki að bera byrðarnar til skemmri 

tíma. Það er ekki hægt að taka eitt
hvert eitt fyrirtæki út fyrir sviga í 
þeim efnum. Við höfum talið sann
gjarnt að veita okkar viðskipta
vinum slaka.“

Hann tekur dæmi af rekstri 
veitingastaðar sem yrði að greiða 
nokkra mánaða leigu í haust. „Það 
eru ekki fleiri borð á veitingastaðn
um í september en aðra mánuði. 
Reksturinn getur ekki staðið undir 
svo miklum kostnaði.“

Sóknarfæri
Tómas Hilmar segir að það séu 
mikil tækifæri í rekstri skrif
stofukjarna eftir að kórónaveiran 
umbylti vinnuháttum fólks. Margir 
kjósa fremur að vinna heima eða í 
grennd við heimilið. Fyrirtæki hafi 
komist að raun um að þau þurfi ekki 
jafn mikið skrifstofurými og áður. 
„Það er því aukin eftirspurn eftir 
sveigjanlegu skrifstofurými og fyr
irtæki munu minnka við sig skrif
stofurými. Þetta skapar sóknarfæri 
fyrir okkur.“

Regus standi í lappirnar gegn Regin
Skrifstofukjarninn Regus óskaði eftir því að Reginn sýndi aðstæðum félagsins skilning vegna COVID-19. Reginn rifti samningnum 
og bauð viðskiptavinum Regus sömu kjör. Seðlabankastjóri sagði að fyrirtæki í rekstrarvanda yrðu að endursemja við leigusala. 

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Samkeppniseftirlitið hefur veitt 
rútufyrirtækjunum Kynnisferðum 
og Airport Direct undanþágu fyrir 
samstarfi sem miðar að tímabund
inni samnýtingu á bifreiðaf lota 
á áætlunarleiðinni á milli Flug
stöðvar Leifs Eiríkssonar og höfuð
borgarsvæðisins. Undanþágan er 
tímabundin til 31. desember 2020 
en fyrirtækin geta sótt um fram
lengingu ef aðstæður eru enn óhag
felldar.

Á grundvelli samningsskuld
bindinga við Isavia, í kjölfar útboðs 
félagsins vorið 2017, ber Kynnis
ferðum og Airport Direct skylda til 
að halda úti áætlunarferðum til og 
frá flugstöðinni allan sólarhringinn, 
alla daga ársins, í tengslum við allar 

komur og brottfarir áætlunar og 
leiguflugvéla á Keflavíkurflugvelli.

Samkeppniseftirlitið segir í 
ákvörðun sinni að unnt sé að fallast 
á þau hagkvæmnisrök sem felast í 
tímabundnu samstarfi í ljósi skuld
bindinga fyrirtækjanna við Isavia. 
Með samnýtingu bílaflota sé unnt 
að minnka rekstrarkostnað og 
stuðla þannig að hagræði sem skilar 
sér til neytenda.

Samstarfið er þó bundið þeim 
skilyrðum að öll samskipti á milli 
fyrirtækjanna séu afmörkuð við 
markmið samstarfsins um sam
nýtingu bifreiðaflotans og taki til 
að mynda ekki til samræmingar á 
verði. Þá er það jafnframt forsenda 
samstarfsins að samstarfsfyrirtækin 

sinni sjálf eigin markaðsmálum og 
selji áfram ferðir á áætlunarleiðinni 
með sjálfstæðum hætti, það er, eftir 
eigin söluleiðum.

Samstarfið skal því einungis 
felast í því að samnýta ferðir hóp
ferðabifreiða fyrirtækjanna á áætl
unarleiðinni á undanþágutíma
bilinu. Samstarfsfyrirtækjunum er 
einungis heimilt að miðla á milli sín 
þeim upplýsingum sem teljast nauð
synlegar vegna framkvæmdar sam
starfsins. Halda þarf skrá yfir sam
skipti sem falla undir undanþáguna í 
samræmi við form sem Samkeppnis
eftirlitið leggur til og Ferðamálastofa 
þarf að búa yfir þeim gögnum og 
geta miðlað þeim til Samkeppnis
eftirlitsins. – þfh

Heimila tímabundið samstarf rútufyrirtækja

Páll Gunn ar Páls son, for stjóri Sam keppnis eft ir lits ins. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

MARKAÐURINN
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VOGUE FYRIR HEIMILIÐ   I  SÍÐUMÚLI 30 - REYKJAVÍK   I   HOFSBÓT 4 - AKUREYRI   I   533 3500   I   VOGUE.IS

Wizar
...fyrir lífsins ljúfu stundir

360° snúningur   I   innbyggður fótaskemill
hallanlegt bak   I   stillanlegur höfuðpúði

Hægindastóllinn sem slegið
hefur í gegn og Íslendingar elska!

Fáanlegir Wizar litir

Verð frá 
199.900 kr.



Skilnaður  
í Bláfelli
Tómas  
Guðbjartsson 
hjartaskurð-
læknir og 
náttúruunnandi 
og Ólafur Már 
Björnsson 
augnlæknir og 
ljósmyndari

Efsti hluti Bláfells er klettóttur en hægt er að sneiða fram hjá með því að þræða hrygginn til hægri við hátindinn.

Frá Bláfelli er mikið útsýni í allar áttir. Hér er horft til vesturs að Jarlhettum og Langjökli.

Bláfell séð úr suðvestri við Sandá. Iðulega er snjór efst á fjallinu sem stendur ekki almennilega undir nafni fyrr en síðla sumars. MYNDIR/ÓMB

Bláfell er 1.204 metra hár móbergsstapi á 
Biskupstungnaafrétti við upphaf hinnar 
ævafornu hálendisleiðar yfir Kjöl milli 
Langjökuls og Hofsjökuls. Stærstan hluta 
ársins er Bláfell snævi þakið og minnir á 
bráðinn rjómaís, en síðari hluta sumars 

tekur blái liturinn völdin þótt snjóskaflar séu áfram 
til staðar. Í íslenskum þjóðsögum segir af bergrisa 
sem hét Bergþór og hélt til í helli í Bláfelli ásamt konu 
sinni Hrefnu. Hann þótti sterkur með af brigðum en 
einnig „forspár og margvís“ og „gjörði mönnum ekki 
mein ef ekki var gjört á hlut hans“. Hrefna þótti skap-
stór og undi hag sínum þarna illa, sérstaklega eftir að 
kristni var tekin upp í landinu en það pirraði hana að 
þurfa að horfa af Bláfelli yfir kristna Sunnlendinga. 
Samband hennar og Bergþórs endaði með risa-
skilnaði og flutti Hrefna búferlum norður yfir Hvítá á 
meðan Bergþór sat sem fastast í Bláfelli. Síðar áttu þau 
Hrefna eftir að hittast við silungsveiðar í Hvítárvatni, 
en ekki tókst henni að veiða sinn fyrrverandi heim til 
sín í Hrefnubúðir. 

Það er auðvelt að ganga á Bláfell, en á vorin er 
fjallið frábært fyrir fjallaskíði, enda stutt í snjó frá 
veginum. Ekið er frá Gullfossi eftir bílvegi sem liggur í 
norður og áfram yfir Kjöl. Þegar komið er í 600 m hæð 
efst á Bláfellshálsi er nokkurra metra há varða sem 
ferðalangar yfir Kjöl hafa búið til með því að kasta 
steinum í hana svo lengi sem elstu menn muna. Þarna 
má hefja gönguna til austurs en önnur gönguleið á 
Bláfell liggur að norðanverðu en er seinfarnari og 
brattari. Einfaldari leið, ekki síst fyrir fjallaskíðafólk, 
er að leggja bílum aðeins neðar á Bláfellshálsinum 
við Illagil. Þaðan er stefnt í austur upp auðfarin gil og 
brekkur. Brattinn eykst eftir því sem hærra dregur og 
til að komast á hátindinn er fylgt hrygg í norðaustur. 
Útsýni af toppnum er frábært, ekki síst í vestur yfir 
Langjökul og Jarlhettur, en í norður sjást Kerlingar-

fjöll vel og Hofsjökull en Suðurlandsundir-
lendið með Heklu og Eyjafjallajökli í suðri. 
Á góðum degi má einnig sjá Hvannadals-

hnjúk í Öræfajökli en bústaður hins frá-
skilda Bergþórs verður ekki gefinn upp 

hér, enda vill hann vera látinn í friði.
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Sjáðu öll
tilboðin á

vfs.is

Sett með M18 borvél 135Nm og 
slípirokkur 125mm. Með 3x5.0Ah 
rafhlöðum og hleðslutæki. 
Tvær HD töskur. 

Vnr. MW 4933464832

Tilboð 107.900 kr.

Borvél
og slípirokkur
ONEPP2C2-503X

Áður 134.900 kr.

Kaupauki:

BLUETOOTH

HEYRNATÓL

og PEYSASett með borvél 32Nm og 
höggskrúfvél ásamt 2x1,5Ah 
rafhlöðum, hleðslutæki og tösku.

Vnr. MW 4933459387

Tilboð 39.900 kr.

Borvél og 
höggskrúfvél
BPP2F-152C

Áður 49.900 kr.

Sett með borvél 37Nm, höggskrúfvél 
112Nm, fjölnotavél, sverðsög, 120lm 
LED ljós. Með 2x2.0Ah rafhlöðum,
1x4.0 Ah rafhl. og hleðslut. og tösku.

Vnr. MW 4933471285

Tilboð 79.900 kr.

BPP5A-423B

Áður 96.900 kr.

Verkfærasett

Kaupauki:

MILWAUKEE

PEYSA

Kaupauki:

MILWAUKEE

BOLUR

Nett borvél 32Nm með höggi. 
Með 2x2.0Ah, hleðslutæki og tösku.

Vnr. MW 4933441940 / MW 4933446045

Tilboð 29.900 kr.

CBLPD-422C

Áður 35.900 kr.

Borvél 32Nm

Skrúfjárnasett
12 stk í tösku

Vnr. MW 4932472003

Tilboð 6.990 kr.
Áður 9.990 kr.

Bitasett 48 stk.
Ásamt bitaborum

Bitasett með öllum helstu 
bitunum, bitaborum, segul-
toppum og framlengningum.

Vnr. MW 4932430906

Tilboð 6.490 kr.
Áður 9.990 kr.

Borvél 60Nm með höggi. 
Með 1x2.0Ah,1x4.Ah rafhlöðum, 
hleðslutæki og tösku.

Vnr. MW 4933472116

Tilboð 49.900 kr.

Borvél 60Nm
CBLPD-422C

Áður 59.900 kr.
Kaupauki:

MILWAUKEE

BOLUR

BÍLLINN
Verður í  Reykjavík,

Síðumúla 9,

fimmtudag og föstudag

kl. 9:00–17:00 og

laugardag

kl. 10:00–14:00

Borvél 135Nm, höggskrúfvél 
226Nm, stingsög, fjölnotavél, 
5m málband, 2x5.0Ah rafhlöður, 
hleðslutæki og taska.

Vnr. MW 4933471208

Tilboð 159.900 kr.

FPP4F2-502B

Áður 189.900 kr.

Alvöru
verkfærasett

Kaupauki:

BLUETOOTH

HEYRNATÓL

og PEYSA

Kaupauki:

MILWAUKEE

PEYSA
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Hann er 
sömuleiðis 
algjörlega 
áhugalaus 
um það 
skelfilega 
misrétti sem 
stöðugt 
mætir 
blökku-
mönnum í 
Bandaríkj-
unum.

  

Með þessari 
rafvæðingu 
má koma í 
veg fyrir 
bruna á 663 
þúsund 
lítrum af 
skipagasolíu 
árlega.

Fátt er öruggt í þessum heimi en þó er víst 
að Donald Trump er ekki réttur maður á 
réttum stað. Frammistaða Bandaríkja-
forseta í baráttunni við kórónavírusinn 
verður lengi í minnum höfð. Hún hefur 
ekki bara verið máttleysisleg heldur bein-

línis farsakennd, eins og þegar hann benti á klórinn-
töku sem lausn sem læknar ættu að íhuga af alvöru. 
Enn á ný er getuleysi forsetans æpandi nú þegar 
voldug mótmæli skekja Bandaríkin vegna grimmi-
legs morðs hvíts lögreglumanns á blökkumanninum 
George Floyd.

Stór hópur mótmælir friðsamlega en aðrir hafa 
gripið til ofbeldisverka. Forsetanum finnst greinilega 
engin ástæða til að gera mun á friðsamlegum mótmæl-
endum og óþjóðalýð sem fer um rænandi og ruplandi. 
Hann er sömuleiðis algjörlega áhugalaus um það 
skelfilega misrétti sem stöðugt mætir blökkumönnum 
í Bandaríkjunum. Lausn hans felst í hótun um að 
senda herinn á landsmenn sína. Á sama tíma stillir 
hann sér upp fyrir framan kirkju með Biblíu í hönd 
eftir að hafa látið sprauta táragasi á friðsama mót-
mælendur sem voru í nágrenninu. Daginn eftir fann 
Trump styttu af Jóhannes Páli II páfa sem hann stillti 
sér upp við. Sjálfsagt hefur hann talið sig njóta vel-
vildar Guðs og kirkjunnar manna með þessum upp-
stillingum sínum fyrir framan myndavélar.

Hér skal fullyrt að útilokað sé að hið alvitra almætti 
leggi blessun sína yfir framferði forsetans í þessum 
málum, frekar en öðrum. Hins vegar er ekki alltaf 
hægt að treysta á dómgreind kirkjunnar manna, enda 
eru þeir breyskir og misvitrir, eins og við hin. Þarna 
létu þeir forsetann þó hvorki blekkja sig né plata. 
Prestur sagði svívirðu að forsetinn notaði kirkju eins 
og hvern annan leikmun fyrir sjálfan sig. Erkibiskup-
inn í Washington, sem er blökkumaður, sagði að hinn 
góði páfi Jóhannes Páll hefði aldrei samþykkt að tára-
gasi væri sprautað á fólk til að þagga niður í því.

Donald Trump er að kveikja elda í stað þess að 
leitast við að slökkva þá. Hann hefði betur horft til 
málflutnings Terrence Floyd, bróður George Floyd. 
Fjölskylda hins myrta á sannarlega harma að hefna 
og enginn hefði álasað Terrence hefði hann gengið 
reiðinni á hönd. Það gerði hann þó ekki heldur hvatti 
til stillingar og minnti á að minningu George Floyd 
væri enginn greiði gerður með ofbeldisverkum.

Donald Trump stefnir að endurkjöri sem forseti 
Bandaríkjanna. Ef skynsemi, hófsemd, réttlæti og 
jafnrétti ríkti í heiminum ætti hann ekki að eiga neina 
möguleika á slíku. En heimurinn er óöruggur og 
trylltur staður þar sem allt getur gerst. Endurkjör er 
því miður ekki útilokað.

Trump á sína stuðningsmenn, bæði í heimalandi 
sínu og annars staðar – líka hér á landi. Nýleg rann-
sókn, sem EMC Rannsóknir framkvæmdu, sýnir að 29 
prósent kjósenda Miðflokksins myndu kjósa Trump 
sem forseta ættu þeir kost á því. Niðurstaða sem fylla 
myndi forystufólk í sómasamlegum stjórnmálaflokki 
hryllingi, en mun ekki valda ólgu í Miðflokknum. Þar 
slær Trump alltaf í gegn.

Uppstillingar

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

Faxaflóahafnir sem m.a. reka helstu inn- og útflutn-
ingshafnir landsins í Reykjavík hafa metnað til 
að leggja sitt af mörkum til baráttunnar gegn 

loftslagsvandanum og fyrir betri loftgæðum í borginni. 
Þess vegna tókum við að okkur að leiða saman öfluga 
aðila sem sameiginlega geta tryggt landtengingu stóru 
flutningaskipanna meðan þau eru í viðlegu í höfnum 
borgarinnar. Það er mikið í húfi, því með þessari raf-
væðingu má koma í veg fyrir bruna á 663 þúsund lítrum 
af skipagasolíu á hverju ári, draga úr losun koldíoxíðs 
frá hafnarstarfseminni í borginni um 20% og ná sam-
bærilegri minnkun á losun sex annarra mengandi loft-
tegunda, s.s. brennisteinsdíoxíðs og svifryks.

Í þessu máli gildir samstillt átak því rétt eins og í 
baráttunni gegn hamfarahlýnun getur enginn einn 
aðili leyst vandann. Hann verður aðeins leystur með 
róttækum aðgerðum innan lands sem utan þar sem 
allir leggjast á eitt. Viljayfirlýsingin sem undirrituð var 
15. maí staðfesti samstarf Faxaflóahafna og Reykja-
víkurborgar við Veitur, Samskip og Eimskip og síðast 
en ekki síst umhverfis- og auðlindaráðuneytis fyrir 
hönd ríkisins sem með mikilvægu framlagi sínu tryggir 
endanlega fjármögnun þessa verkefnis. Ríki, Faxaflóa-
hafnir og Veitur leggja til 100 milljónir hvert um sig 
og skipafélögin munu að auki fjármagna þá breytingu 
á sínum skipum sem nauðsynlegar eru til að þær geti 
nýtt sér landtengingu í viðlegu. Stefnan er sú að fyrsta 
raftengingin verði tilbúin til notkunar á fyrri hluta 
ársins 2021 og önnur fljótlega í kjölfarið.

Það er eindreginn ásetningur okkar hjá Faxaflóa-
höfnum að þessum mikilvæga áfanga verði fylgt 
eftir með raftengingu skemmtiferðaskipa í höfnum 
Faxaflóahafna í borginni. Þar væri æskilegt að ná 
samstarfi Faxaflóahafna, Veitna og ríkisins mögulega 
með aðkomu sjóða og/eða fjárfesta. Sú fjárfesting gæti 
kostað á þriðja milljarð króna. Það er framtíðarmúsík 
sem verður raunhæf innan fárra ára en nú er tími 
kominn til að tengja flutningaskipin.

Rafvæðing skipa í 
höfnum Reykjavíkur

Skúli Helgason
borgarfulltrúi 
Samfylkingar-
innar, í stjórn 
Faxaflóahafna

Sýn á tilveruna
Aðeins þeir einföldustu halda að 
persónulegar skoðanir ráðherra 
og embættismanna liti ekki 
afstöðu hins opinbera. Getur 
það virst eilítið súrrealískt þegar 
ríkisstjórnin er mynduð úr 
bútasaumi f lokka sem hafa ólíka 
sýn á tilveruna. Lög um kyn-
rænt sjálfræði voru samþykkt 
í fyrra, merkilegt skref í átt að 
frjálslyndi. Andrés Ingi Jónsson, 
þingmaður Andrésarleikanna, 
ákvað að taka púlsinn á málinu. 
Umhverfisráðherra er með málið 
upp á tíu, allt að gerast, reglu-
gerðir í smíðum og lögum skal 
breyta með þessi lög að leiðar-
ljósi. Félagsmálaráðherra ætlar 
hins vegar kannski að skoða 
málið þegar tími gefst.

Laumu-Framsóknarmenn
Jafnréttislög halda áfram að 
þvælast fyrir ráðherrum sem vita 
best. Nýjasta fórnarlambið er 
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og 
menningarmálaráðherra, sem 
réð flokksbróður í stað konu. 
Reyndar má það ekki verða þann-
ig að þeir sem taki þátt í f lokks-
pólitísku starfi séu brennimerkt-
ir út ævina, þó þeir séu það í raun; 
það vilja fáir vera með Borgara-
hreyfinguna á ferilskránni 
þegar þeir sækja um fína vinnu. 
Er einnig gott að vita hverjir í 
stjórnsýslunni eru með tilteknar 
skoðanir. Það er fátt verra en að 
liggja andvaka og hugsa um hvort 
stjórnkerfið gæti verið morandi 
í laumu-Framsóknarmönnum. 
arib@frettabladid.is
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AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn  
Pálsson

Hluthafar í Icelandair samþykktu 
á fundi sínum í maí að leita 
eftir nýju hlutafé til að treysta 

rekstur félagsins. Af því tilefni f lutti 
stjórnarformaður þess þrumuádrepu 
yfir þeim sem tekið hafa þátt í opin
berri umræðu um þann vanda, sem 
félagið stendur andspænis.

Stjórnarformaðurinn taldi að þar 
hefðu fáir talað af viti og þekkingu. 
Ofanígjöfina mátti skilja á þann veg að 
almenn umræða um vanda félagsins 
hafi verið stjórnendum þess til ama en 
ekki uppörvunar.

Spurningin er þessi: Eiga stjórnmála
menn og fjölmiðlar að taka tillit til 
þess?

Upplýst hefur verið að félagið hefur 
óskað eftir aðstoð ríkisins. Hún gæti 
orðið stærsta sértæka aðgerð, sem 
lýðræðislega kjörnir fulltrúar skatt
borgaranna þurfa að fjalla um gagnvart 
einu einstöku fyrirtæki í yfirstandandi 
kreppu.

Þegar af þeirri ástæðu má vera ljóst 
að hvorki stjórnmálamenn né fjöl
miðlar geta létt þessum ama af herðum 
stjórnendanna. Fleira kemur svo til.

Áhætta velferðarkerfisins
Lífeyrissjóðir eiga nærri helming 
félagsins í dag. Þeir eru stærsti hluti vel
ferðarkerfisins í landinu.

Iðgjöld til sameignarsjóðanna eru í 
raun skattur. Fjármunir þeirra standa 
undir lögbundnum félagslegum 
réttindum almennings. Eignarhlutir 
sjóðanna í fyrirtækjum eru því fremur 
opinbert hlutafé en einkahlutafé.

Lífeyrissjóðirnir eru mikilvægir 

fjárfestar. En hinu má ekki gleyma að 
áhættan liggur í velferðarkerfi almenn
ings. Ríkisbankarnir tveir eru í hópi 
stærstu lánveitenda félagsins. Áhættan 
af þeirri lánastarfsemi hvílir á öðrum 
hluta velferðarkerfisins.

Þessi áhætta verður ekki umflúin 
eins og málum er komið. Að sama skapi 
verður opinber almenn umræða um 
hana ekki heldur umflúin.

Þörf á meiri og dýpri umræðu
Stjórnkerfi lífeyrissjóðanna hefur átt 
þátt í því að þeim hefur almennt verið 
hyggilega stýrt miðað við aðstæður.

En það breytir ekki hinu að stjórn
endur Icelandair og raunar annarra 
fyrirtækja, sem byggja í ríkum mæli á 
áhættufjármagni frá velferðarkerfinu, 
verða að horfast í augu við þá stað
reynd að lýðræðisleg umræða, með 

kostum sínum og göllum, er einfaldlega 
fylgifiskur opinberrar fjármögnunar af 
því tagi.

Satt best að segja er full þörf á meiri 
og dýpri pólitískri umræðu um þessi 
mál. Ádrepa stjórnarformannsins 
beinir athyglinni að því að opinber 
hlutdeild í áhættufjármagni fyrirtækja 
er ríkari á Íslandi en í öðrum markaðs
hagkerfum. Hugsanlega er hún komin 
yfir heilbrigðismörk.

Stjórnmálamenn og fjölmiðlar væru 
að bregðast hlutverki sínu í lýðræðis
samfélaginu ef þeir ræddu ekki þessi 
álitaefni í þaula.

Vitlaust gefið
Enn er f lestum í fersku minni þegar 
krónan hrundi og bankarnir féllu 2008. 
Í kjölfarið fékk ferðaþjónustan byr 
undir báða vængi. Og markmiðið var 

að fjöldi ferðamanna yrði tíföld íbúa
tala landsins á jafn skömmum tíma og 
það tók bankana áður að vaxa upp í 
tífalda þjóðarframleiðslu.

Þetta var geggjaður vaxtarhraði. 
Grípa þurfti til margvíslegra ráða til að 
gera hann mögulegan. Eitt þeirra var að 
forstjórar tveggja flugfélaga fóru inn á 
sjúkrahúsin og tóku með sér út þaðan 
drjúgan hluta hjúkrunarfræðinga 
með langa háskólamenntun til þess að 
metta þörfina fyrir f lugfreyjur.

Á öðrum hvorum staðnum hlýtur að 
hafa verið vitlaust gefið.

Skásti kosturinn
Icelandair hefur farið fram á breytingar 
á kjarasamningum þriggja stéttar
félaga til þess að bæta samkeppnisstöð
una. Tvö þeirra hafa fallist á beiðnina 
en eitt ekki. Kostirnir virðast vera 
skýrir: Störf eða engin störf.

Þetta eru harkalegir kostir. En bitur 
veruleikinn verður ekki umflúinn 
frekar en umræðan.

Stjórnvöld hafa stutt endurreisnar
áform félagsins. Séu þau á annað borð 
fær virðast þau vera skásti kosturinn. 
En velferðarkerfið er að veði. Ríkis
stjórnin og stjórnendur lífeyrissjóð
anna þurfa því, þegar þar að kemur, að 
rökstyðja endanlegar ákvarðanir sínar 
og verja þær gagnvart almenningi.

Af sjálfu leiðir að opinber umræða er 
forsenda slíkra ákvarðana. Stjórnendur 
Icelandair standa andspænis mörgum 
hörðum kostum. Einn þeirra er sá að 
þeir geta einfaldlega ekki leyft sér þann 
munað að hafa ama af þeirri opinberu 
umræðu.

Þrumuádrepan

Þetta eru 
harkalegir 
kostir. En 
bitur veru-
leikinn 
verður ekki 
umflúinn 
frekar en 
umræðan.

griað sumar
Þe�a verður

Það er við hæfi að ég sem starfs
maður Veitna aki um á rafbíl. 
Nýverið fluttum við fjölskyld

an í húsnæði þar sem ekki hefur 
verið sett upp hleðslustöð. Það hefur 
verið áhugavert að upplifa það að 
vera „landlaus“ eins og fagfólk segir 
um rafbílaeigendur án möguleika á 
heimahleðslu. Það eru fríðindi sem 
fylgja því að geta haft bílinn í sam
bandi heimavið og látið rafmagnið 
malla inn á rafhlöðuna. Án þessara 
fríðinda hleð ég í vinnunni og sæki 
frekar verslun og þjónustu þar sem 
mögulegt er að hlaða.

Fjölmargir hafa ekki möguleika 
á því að setja upp eigin hleðslu
stöð en vilja samt taka þátt í orku
skiptum bílaf lotans. Að undan
förnu hefur jákvæð þróun átt sér 
stað. Breyting var gerð á lögum um 
fjöleignarhús til að auðvelda upp
setningu hleðslustöðva. Í Reykja
vík hafa Orkuveita Reykjavíkur og 
Reykjavíkurborg styrkt húsfélög 
til að koma upp hleðslustöðvum. 
Styrkirnir eru þó háðir skilyrðum 
og leysa ekki vanda allra fjölbýla. 
Nokkur sveitarfélög ásamt OR og 
Veitum vinna að því að leggja inn

viði og koma upp hleðslustöðvum 
sem mun nýtast starfsmönnum og 
íbúum.

Þrátt fyrir styrki og fjárfestingar 
er enn langt í land og raf bílavæð
ing skammt á veg komin. Hún er 
þó á réttri leið þar sem í janúar var 
helmingur allra nýskráðra bíla raf 
eða tengiltvinnbílar og þar af yfir 
150 hreinir raf bílar. Framboð raf
bíla hefur aukist að undanförnu 
og sú þróun mun halda áfram 
með aukinni fjölbreytni. Það er 
kappsmál fyrir Íslendinga að vera 
leiðandi í orkuskiptum til að nýta 
innlenda hreina orku og draga úr 
innf lutningi á mengandi orku
gjöfum.

Sveitarfélög og opinber fyrir
tæki hafa haldið á keflinu í þessum 
fyrsta fasa orkuskiptaverkefnisins. 
Þörf er á öf lugri innkomu fyrir
tækja og verslana við uppsetningu 
hleðslustöðva. Með góðri dreifingu 
stöðva er hægt að draga verulega úr 
þörf heimila til að fjárfesta í eigin 
hleðslustöðvum og auðvelda öllum 
að vera þátttakendur í orkuskiptum.

Þau fyrirtæki sem hafa tekið af 
skarið og sett upp hleðslustöðvar 
sýna stuðning við orkuskiptin í 
verki. Einnig senda þau mjög skýr 
skilaboð um að þau taki samfélags
lega ábyrgð sína alvarlega og ætli 
sér ekki að sitja á hliðarlínunni í 
baráttunni gegn loftlagsvánni. Ég 
hvet fyrirtæki og verslanir til að 
kynna sér tækifærin sem felast í 
uppsetningu hleðslustöðva fyrir 
viðskiptavini og starfsmenn.

Verslanir og fyrirtæki – 
drifkraftur orkuskipta

Jóhannes  
Þorleiksson
forstöðumaður 
Rafveitu 
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Á sama tíma og stjórnvöld 
grípa til aðgerða til að sporna 
gegn gríðarháu atvinnuleysi 

í heimsfaraldri kórónaveirunnar 
berast fréttir af opinberum stofn-
unum sem hafa ákveðið að segja 
upp lægst launaðasta starfsfólkinu 
sínu í hagræðingarskyni.

Fréttir af uppsögnum eða fyrir-
huguðum uppsögnum hafa þegar 
bor ist f rá Heilbr igðisstof nun 
Suðurlands, Seltjarnarnesbæ og 
Hveragerði. Ekki er verið að hætta 
með þjónustuna sem starfsfólk 
mötuneyta og starfsfólk sem sinnir 
ræstingum veitir heldur verður 
henni framvegis útvistað til einka-
fyrirtækja.

Útvistun stoðþjónustu hjá hinu 
opinbera, til dæmis við þrif og 
þvotta og í mötuneytum var með 
því fyrsta sem stjórnendur opin-
berra stofnana gripu til í sparnaðar-
skyni eftir hrunið haustið 2008. Það 

eru að megninu til konur og fólk af 
erlendu bergi brotið sem sinnir 
þessum störfum, sem eru meðal 
þeirra verst launuðustu í okkar 
samfélagi.

Þessa dagana virðast margir 
stjórnendur ætla að fara í sama farið 
þrátt fyrir að áskoranirnar sem við 
nú stöndum frammi fyrir séu afar 
ólíkar þeim sem við stóðum frammi 
fyrir eftir hrunið haustið 2008. Það 
eitt og sér að einkafyrirtæki geti 
boðið lægra verð fyrir sömu eða 
sambærilega þjónustu er umhugs-
unarvert. Eina leiðin til að ná því 
fram er að lækka laun starfsfólks og 
bjóða upp á lakari starfsaðstæður. 
Til að ná fram sparnaði þarf að láta 
fólk hlaupa enn hraðar í vinnu eða 
skila verra dagsverki.

Reynslan sýnir að ef á annað 
borð næst fram sparnaður með 
slíkum aðgerðum er það yfirleitt til 
skamms tíma. Á móti missa vinnu-
staðirnir tengingu við þennan hóp 
starfsmanna. Þegar starfsfólk í 
ræstingum, mötuneytum og ann-
arri stoðþjónustu er hluti af starfs-
hópi stofnunar tekur það þátt í 
starfsemi stofnunarinnar, svo sem 
stefnumótun og gæðavinnu, sem er 
augljós kostur fyrir vinnustaðinn.

Einkavæðing stoðþjónustu stofn-
ana í sparnaðarskyni naut mikilla 
vinsælda upp úr 1980 og síðar hér 

á landi og í þeim löndum sem við 
berum okkur saman við. Fjölmarg-
ar skýrslur hafa verið skrifaðar um 
árangurinn og áhrifin. Fyrirtæki 
og stofnanir leituðust við að spara 
með því að hafa færra starfsfólk, 
með lakari starfsskilyrði og þar af 
leiðandi minni hvatningu í starfi.

Fjölmargir horfið frá einkavæðingu
Niðurstöðurnar gætu ekki verið 
skýrari og ættu þeir sem nú halda 
að hægt sé að spara með þessum 
hætti kynna sér þær áður en lengra 
er haldið. Afleiðingarnar voru þær 
að þjónustan versnaði til muna og 
stjórnendur neyddust til að hugsa 
málin upp á nýtt. Starfsaðstæður 

starfsfólks sem veitir opinbera 
þjónustu hafa mikil áhrif á hvernig 
þjónusta er veitt og hvort nauð-
synleg úrræði séu til staðar til að 
veita gæðaþjónustu. Þess vegna 
hafa fjölmargir horfið frá einka-
væðingu opinberrar stoðþjónustu 
og starfsfólk þannig fengið aftur 
réttindi sín og betri starfsaðstæður 
– sem gagnast ekki síst hópum í við-
kvæmri stöðu.

Reynslan frá hruni sýnir jafn-
framt að lítið starfsöryggi, fjár-
hagsáhyggjur og slæmar starfsað-
stæður eru streituvaldar sem auka 
líkur á slysum, langtímaveikindum 
og óvinnufærni. Í #metoo bylgunni 
var sýnt fram á mikilvægi öruggra 
starfsaðstæðna og að eyða þurfi 
valdaójafnvægi. Útvistun verkefna 
vekur því upp spurningar um hver 
ber ábyrgð á öryggi og heilsu starfs-
manna í reynd. Hver ber ábyrgð ef 
starfsmaður verktaka er áreittur 
kynferðislega eða lendir í slysi á 
þeim stað sem vinnan hans fer fram 
og hver tryggir að tekið sé á málum 
með réttum hætti?

Samdráttaraðgerðir eins og upp-
sagnir hafa neikvæð áhrif á vinnu-
staðinn í heild sinni ef þær byggja 
ekki á sanngirni, ef skortur er á sam-
ráði við starfsfólk og ef ekki er tekið 
mið af raunverulegri þörf til að hag-
ræða í rekstrinum.

Það er engin sanngirni í því að 
segja upp fólkinu á lægstu laun-
unum til að reyna að spara nokkrar 
krónur en gera engar aðrar breyt-
ingar til að spara. Það er heldur 
ekki sanngjarnt gagnvart starfs-
fólkinu að grípa til uppsagna nú 
þegar stærsta efnahagslega áskor-
unin sem við stöndum frammi fyrir 
er stóraukið atvinnuleysi, nema 
rekstrarvandi sé svo verulegur að 
hann leiði að óbreyttu til gjaldþrots. 
Þá er það langt frá því sanngjarnt að 
segja upp fólki þegar verkefni þess 
verða sannarlega enn til staðar og ef 
eitthvað er verður aukin krafa um 
vönduð vinnubrögð vegna hrein-
lætis og sóttvarna.

Tækifæri í faraldrinum
Heimsfaraldur kórónaveirunnar 
hefur sýnt okkur fram á það í eitt 
skipti fyrir öll hversu mikilvægt 
starfsfólk í almannaþjónustunni 
er í raun og veru. Í stað þess að 
grípa til löngu úreltra aðferða til 
að reyna að spara til skamms tíma 
ættu stjórnendur hjá hinu opin-
bera að nota reynsluna af faraldr-
inum sem hvatningu til að styrkja 
almannaþjónustuna og hlúa vel 
að nýrri kynslóð opinberra starfs-
manna til að tryggja almenningi 
þá frábæru þjónustu sem hann á 
að venjast.

Uppsagnir og útvistun úrelt aðferðafræði

Svo virðist sem ríkistjórnin sé 
farin að átta sig á að fimmþús-
undkall til allra lögráða Íslend-

inga, þ.e. þeirra sem fæddir eru 2002 
eða fyrr, sé ekki að fara að gera stóra 
hluti í aukningu ferðmanna um 
landið. Þetta sést til dæmis á því að 
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfa-
dóttir ferðamálaráðherra talar um 
að hún sé í raun „táknræn“ gjöf til 
að hvetja landsmenn til að ferðast 
innanlands í sumar.

Kannski menn skelli sér í staðinn 
í táknræna ferð með lúxusgistingu 
og fimmstjörnu veitingum fyrir 
þennan f immþúsundkall? Við 
höfum jú lært að ferðast innanhúss, 
og hvers vegna gætum við ekki líka 
ferðast táknrænt? Kannski mættum 
við nota peninginn til að kaupa 
okkur nesti í Bónus fyrir þá ferð?

Hún bætti við að þessi aðgerð 
skipti ef til vill ekki sköpum fyrir 
öll ferðamálafyrirtæki en hlýtur að 
átta sig á að hún skiptir enn síður 
sköpum fyrir meginþorra lands-
manna, þótt ferðaþjónustan lækki 
gjöld sín verulega.

Einnig kom fram í kynningu 
ferðamálaráðherra að menn mættu 
framselja þessa gjöf og að hver og 
einn mætti ekki nýta sér meira en 
14 slíkar gjafir, sem er samt „ekki 
heilög tala“.

Hver þiggjandi má með öðrum 
orðum nýta sér slíkar ferðaávísanir 
upp á 70.000 krónur.

Það á sem sé að gefa þeim fjöl-
mörgu sem ekki geta nýtt sér þessa 
höfðinglegu gjöf, tækifæri til að gefa 
einhverjum sem hefur frekar efni á 
því, sinn ferðatékka.

En hvers vegna ætti maður að gefa 
tékkann ef hann getur selt hann?

Og það sem er enn stærri spurn-
ing: Hver er tilbúinn til þess að 
greiða fullt verð fyrir?

Nei, þessi þjóðargjöf er miklu 
fremur ávísun á brask en á ferðalög 
innanlands.

Og hverjir græða mest á braski 
ef ekki þeir sem best hafa efni á því 

að ferðast? Sá sem ekki getur nýtt 
sér sinn eigin tékka vill trúlega fá 
2-3.000 krónur í vasann frekar en 
að þetta ígildi 5.000 króna brenni 
upp í árslok.

Þessi gjöf gerir lítið annað en að 
auka aðstöðumun þeirra sem geta 
og þeirra sem geta ekki. Miðað við 
ágiskun um að tékkarnir fengjust á 
2-3.000 krónu þýðir það 40-60% eða 
28 til 42 þúsund króna aukaafslátt á 
ferðakostnaði fyrir þann sem nýtir 
bara hið „ekki heilaga“ hámark.

Væri ekki gáfulegra að við hætt-
um alveg við þessa „ölmusu“-aðferð 
sem nú er í pípunum og hugsum 
heildrænt? Ríkistjórnin hefur tíma-
bundið hækkað endurgreiðslu af 
virðisaukaskatti af vinnu iðnaðar-
manna uppí 100% með Allir vinna-
endurgreiðsluleiðinni.

Hvers vegna gerir ríkisstjórnin 
ekki einfaldlega svipað fyrir ferða-
mannaiðnaðinn og kemur á fót 
„Allir ferðast“ endurgreiðslukerfi 
fyrir ferðakostnað almennings?

Það myndi hafa miklu meiri 
margfeldisáhrif og innspýtingu í 
atvinnuveginn.

Fólk fengi endurgreiddan hluta 
útlagðs kostnaðar við gistingu og 

veitingar hjá ferðaþjónustuað-
ilum um land allt. Peningar myndu 
flæða í mun meira mæli inn í ferða-
þjónustuna og starfsemi komast 
í eðlilegra horf. Fleiri fyrirtæki 
myndu geta haldið uppi starf-
semi og haldið starfsfólki með 
verðmæta starfsreynslu á þessum 
samdráttartímum. Á móti endur-
greiðslu ríkisins kæmu peningar 
í auknum skatttekjum og minnk-
andi atvinnisleysisbótum. Þjónusta 
sem nú er vel slípuð víðast hvar um 
landið væri tryggð hjá vel reknum 
fyrirtækjum þann tíma sem það 
tekur að fá erlenda ferðamenn í 
meira mæli til landsins aftur, og 
landsmenn fengju kærkomið tæki-
færi til að kynnast landi sínu betur. 
Barnafjölskyldur sem fá samkvæmt 
þessari gjöf aðeins 10.000 krónur 
(á par) í ferðastyrk, fengju sann-
gjarnan hlut af hvatningunni, enda 
ekki síður mikilvægt að kynna ungu 
kynslóðinni hina mjög svo rómuðu 
náttúru landsins, og gætu þær nýtt 
sér fyrsta f lokks veitingar og gist-
ingu um allt land.

Þegar heim er komið sækja menn 
svo um endurgreiðslu frá ríkis-
skattssjóra gegn framvísun full-

gildra kvittana. Þessi aðstoð myndi 
einungis nýtast þeim Íslendingum 
sem hafa fyrir því að sækja um 
endurgreiðsluna og passa upp á sín 
gögn.

Erlendir ferðamenn ættu ekki 
kost á slíkri endurgreiðslu, en 
myndu greiða sömu gjöld fyrir sömu 
þjónustu og við, gjöld sem margir 
aðilar hafa séð sér hag í að lækka á 
þessum samdráttartímum. Lækkuð 
gjöld verða eftir sem áður ein af 
mikilvægustu forsendum þess að 
við snúum okkur af einhverri alvöru 
að því að ferðast innanlands í ár.

Táknræna gjöfin eða Allir ferðast

Sonja Ýr  
Þorbergsdóttir
formaður BSRB

Þá er það langt frá því sann-
gjarnt að segja upp fólki 
þegar verkefni þess verða 
sannarlega enn til staðar og 
ef eitthvað er verður aukin 
krafa um vönduð vinnu-
brögð vegna hreinlætis og 
sóttvarna.

Árni Þorvaldur 
Jónsson
arkitekt

Við höfum jú lært að ferðast 
innanhúss, og hvers vegna 
gætum við ekki líka ferðast 
táknrænt? Kannski mættum 
við nota peninginn til að 
kaupa okkur nesti í Bónus 
fyrir þá ferð?

Norræn félög verkfræðinga 
og tæknifræðinga hafa lagt 
fram tillögur um leiðir til að 

takast á við afleiðingar COVID-19.
COVID-19 faraldurinn mun hafa 

varanlegar breytingar í för með 
sér fyrir fólk og fyrirtæki. Tækni-
menntun og -þekking er lykill-
inn að þeirri nýsköpun sem nú er 
kallað eftir. Með nýsköpun, hugvit 
og tækni að leiðarljósi munum við 
vinna okkur út úr vandanum og þar 
gegna verkfræðingar og tæknifræð-
ingar mikilvægu hlutverki.

Verkfræðingafélag Íslands er 
aðili að ANE (Association of Nor-
dic Engineers) samtökum félaga 
verkfræðinga og tæknifræðinga 
á Norðurlöndunum. Samtals eru 
félagsmenn um 500 þúsund. ANE 
sendi nýverið norrænu viðskipta-
ráðherrunum tillögur í tíu skrefum 
til að takast á við áskoranir tengdar 
COVID-19. Tillögurnar eru í nafni 
allra félaganna og undirritaðar af 
formönnum þeirra. 

Frumkvæði Þórdísar Kolbrúnar 
Reykfjörð Gylfadóttur, ferðamála-, 
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, 
um þver-norræna nálgun í við-
brögðum við COVID-19 hlaut 
mikinn hljómgrunn innan ANE og 
í framhaldi af því voru áðurnefndar 
tillögur mótaðar.

Norðurlöndin í forystuhlutverki
ANE leggur áherslu á að í þver-nor-
rænu samstarfi eigi áherslan að vera 

á græn orkuskipti, fjárfestingar í 
nýsköpun og sjálf bærni. Þá marki 
samtakamáttur og sameiginleg 
gildi svæðinu sérstöðu í þeim við-
fangsefnum sem framundan eru. Í 
tillögum ANE eru nefnd tíu skref 
sem Norðurlöndin geti stigið í sam-
einingu til að takast á við hagrænar 
og samfélagslegar áskorarnir vegna 
COVID-19.

1. Sameiginleg sýn fyrir græn orku-
skipti.

2. Norrænt hringrásarhagkerfi.
3. Kolefnisjöfnun samgangna.
4. Aukin skilvirkni og hagkvæmni á 

raforkumarkaði.
5. Minni notkun jarðefnaelds-

neytis í iðnaði.
6. Rannsóknir á nýrri tækni.
7. Rannsóknir á sviði gervigreindar.
8. Hæfniþróun og endurmenntun.
9. Gagnaöryggi og persónuvernd.
10. Stafrænt sjálfræði.

Í tillögum ANE er einnig bent á 
mikilvægi þess að Norðurlöndin í 
heild verði efnahagslega sjálfstætt 
svæði, innri markaður, með opin 
landamæri án viðskiptahindrana 
þar sem áhersla er á traust tengsl 
við Evrópusambandið og önnur 
lönd Evrópu.

Erfiðleikar á vinnumarkaði
Íslenskir verkfræðingar og tækni-
fræðingar hafa, eins og f lestar 
starfsstéttir, ekki farið varhluta 
af erfiðleikum á vinnumarkaði 
vegna COVID-19. Þeir sem hafa 
orðið harðast úti hafa misst 
vinnuna, aðrir eru í skertu starfs-
hlutfalli. 

Það er á ábyrgð okkar allra að 
koma efnahagslíf inu á réttan 
kjöl. Tæknimenntað fólk er þar 
í lykilstöðu. Verkfræðingafélag 
Íslands er stærsta og öf lugasta 
félag tæknimenntaðra á Íslandi. 

Félagið vinnur að því að vekja 
athygli á mikilvægi tækniþekk-
ingar og vill að henni sé f léttað 
inn í stefnumótandi ákvarðanir 
í íslensku samfélagi. Það á ekki 
síst við nú.

Undanfarnar vikur hef ég orðið 
þess áskynja að ráðamenn þjóðar-
innar gera sér æ betur grein fyrir 
mikilvægi nýsköpunar og að leita 
þurf i nýrra leiða út úr djúpri 
efnahagskreppu. Þrátt fyrir allt 
er ástæða til bjartsýni, ekki síst 
va rða nd i at v innu mög u lei k a 
verkfræðinga og tæknifræðinga. 
Að jafnaði er mikil eftirspurn 
eftir starfskröftum þeirra í öllum 
geirum atvinnulífsins. 

Við lifum í tæknisamfélagi þar 
sem störf tæknimenntaðra hafa 
áhrif á nánast allar hliðar daglegs 
lífs og heimurinn reiðir sig á sköp-
unargáfu þessa hóps.

Nýsköpun, hugvit og tækni til að takast á við COVID-19
Svana Helen 
Björnsdóttir
formaður Verk-
fræðingafélags 
Íslands
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Íris Gunnarsdóttir og Inga Kristjánsdóttir völdu nafnið Mulier Fortis á fyrirtækið sitt en það þýðir sterk kona. Betri heilsa landsmanna brennur á þeim.

Sterkar konur með ástríðu 
fyrir heilsu og hamingju 
Vinkonurnar Íris Gunnarsdóttir og Inga Kristjánsdóttir eru að tjúllast af gleði 
og eftirvæntingu enda nýlega búnar að stofna fyrirtækið Mulier Fortis utan 
um heilsuvörur sem unnar eru af natni og ást fyrir heilbrigði og vellíðan. ➛2

Pizza í 
matinn?
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Mulier Fortis þýðir sterk 
kona. Okkur þótti nafn-
giftin vel við hæfi. Við 

erum sterkar á okkar sviði og 
búum yfir mikilli reynslu og þekk-
ingu sem við viljum miðla áfram til 
viðskiptavina,“ segir Íris Gunn-
arsdóttir sem stofnaði fyrirtækið 
Mulier Fortis með vinkonu sinni, 
Ingu Kristjánsdóttur, á haust-
dögum í fyrra.

„Við Inga unnum lengi saman 
hjá Lyfju hf. og varð vel til vina. Við 
höfum báðar óbilandi áhuga á öllu 
sem viðkemur heilsu og vellíðan og 
fannst kominn tími til að gera eitt-
hvað fyrir eigin hagsmuni, að njóta 
þess að skapa og vinna að eigin 
verkefnum. Tímapunkturinn var 
því hárréttur; við vorum algjörlega 
tilbúnar í slaginn og vissum að 
markaðurinn væri tilbúinn fyrir 
okkur,“ segir Íris.

Óraði ekki fyrir sprittinu
Mulier Fortis tók formlega til 
starfa í febrúar og hefur nú þegar 
vakið athygli fyrir frábærar heilsu-
vörur.

„Áður en við fórum af stað 
rýndum við í heilsuvörumarkað-
inn, undirbjuggum okkur vel, 
framkvæmdum markaðs- og sam-
keppnisgreiningu og sáum mörg 
ónýtt tækifæri,“ segir Inga. „Því 
ákváðum við að fara inn á þennan 
spennandi markað með vörur 
sem við höfðum í huga en einnig 
að þróa íslenskar heilsuvörur frá 
grunni. Það er okkur hvatning að 
búa til vandaðar og áhrifaríkar 
heilsuvörur og eftir mikla yfir-
legu og vangaveltur við þróunar-
vinnuna er einstök tilfinning að 
sjá endanlega söluvöru verða til og 
sem bjóðast nú í hillum verslana.“

Ein af íslensku, nýju heilsuvör-
unum frá Mulier Fortis er Númer 
eitt handspritt með ilmkjarna-
olíum.

„Okkur óraði auðvitað ekki fyrir 
því að fara út í framleiðslu á spritti 
og tókum okkur örlitla stund til 
að taka ákvörðun um að fara út á 
þá syllu. En svo sáum við tæki-
færi með okkar eigið vörumerki, 
Númer eitt, sem við skráðum í lok 
síðasta árs og erum nú að þróa enn 
stærri vörulínu undir því merki 
sem mun líta dagsins ljós í haust,“ 
upplýsir Íris um eina af afar vin-
sælum vörum Mulier Fortis.

„Við komumst á snoðir 
um heilsuvörur Mulier 
Fortis eftir ýmsum 
leiðum,“ segir Inga. 
„Auðvitað leitum við 
vítt og breitt en 
samt sem áður 
hafa vörumerkin 
mörg hver komið 
einhvern veginn 
upp í hendurnar á 
okkur. Við höfum 
skýra sýn á hvað 
við viljum bjóða 
á markaði og það 
gerir leitina ein-
faldari. Við höfum 
að leiðarljósi 
að bjóða ávallt 
gæðavörur, sem 
hreinastar og helst 
af öllu umhverfis-
vænar.“

Draumur sem rættist
Slagorð Mulier Fortis er „Þín 
heilsa – Okkar ástríða“.

„Við trúum því að fólk geti 
gert svo margt fyrir sig og sína 
heilsu. Lykillinn að því er að 
hlúa vel að líkama og sál, hvort 
sem það er að borða hollan 
mat, taka inn góð bætiefni 
eða anda að sér fersku lofti og 
hreyfa sig. Hver og einn hefur 
stjórn á sínu lífi og velur fyrir 
sig. Ekki eru allir eins og því er 
mikilvægt að velja sér heilsu-

Íris og Inga 
stofnuðu 
Mulier Fortis 
á hárréttum 
tímapunkti 
fyrir báðar og 
segjast hafa 
vitað að heilsu-
markaðurinn 
væri tilbúinn 
fyrir þær. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/VALLI

Handspritt frá Númer eitt er 
blandað ilmkjarna og hafþyrnisolíu.

Membrasin eru byltingarkenndar vörur fyrir konur sem 
þjást af leggangaþurrki og þurrki í slímhúð og húð.

Gúmmíbangsarnir frá Vegums eru gómsætt vegan  
bætiefni sem heldur allri fjölskyldunni sprækri.

Framhald af forsíðu ➛

vörur með eigin þarfir í huga,“ 
segir Inga sem er menntaður 
næringarþerapisti og hefur starfað 
sem ráðgjafi og fyrirlesari til fjölda 
ára. Íris er menntuð í viðskipta- og 
verkefnastjórnun, með MBA-gráðu 
frá Háskóla Íslands.

Þær segjast hálf tjúllaðar af eftir-
væntingu og gleði yfir næsta kafla 
lífs síns og því að vinna með heilsu 
og vellíðan viðskiptavina sinna.

„Við erum ótrúlega sáttar og 
hamingjusamar, þakklátar og 

glaðar. Draumurinn er svo 
sannarlega að rætast og þótt 
það sé ekki alltaf draumur 
í dós að stunda viðskipti 

og hlaupa af sér rassgatið 
fyrir sjálfan sig höfum við 
mjög skýra stefnu og sýn 

og reynum eftir fremsta 
megni að halda okkur 
á þeirri línu sem við 
höfum skilgreint. Það er 
kominn tími til að gera 

eitthvað hrikalega 
skemmtilegt með 
öllum hinum og 
huga að sjálfum 
sér. Það drífur 
okkur áfram að 
skapa og búa til 
eitthvað nýtt til 
að svara eftir-
spurn þeirra sem 
vilja hugsa vel 
um heilsuna. 
Tímarnir breytast 
og mennirnir 
með og við viljum 
öll axla ábyrgð og 
hlúa vel að hvert 
öðru og veröld-
inni okkar,“ segir 
Íris.

Upp á sitt allra besta núna
Þær Inga og Íris eru duglegar að 
leggja rækt við eigin líkama og sál.

„Við höfum alltaf verið áhuga-
samar um heilsu og vellíðan. Það 
hefur auðvitað gengið á ýmsu og 
við tökumst á við alls konar, eins 
og allir aðrir. Það er hins vegar 
alltaf hægt að bæta sig og breyta 
lífsstílnum og misjafnt eftir hverju 
tímabili lífsins fyrir sig hvað 
gengur upp og hentar hverjum og 
einum,“ segir Inga.

Íris tekur í sama streng:
„Okkur líður allavega stórkost-

lega vel og erum jafnvel upp á 
okkar allra besta akkúrat núna 
enda er lífið dásamlegt eftir 
fimmtugt. Við höfum lært að for-
gangsraða betur og höfum tekið 
upp á því að stunda hreyfingu að 
lágmarki þrisvar í viku hjá Gurrý í 
Yama heilsurækt. Það er virkilega 
hvetjandi enda teljum við einn af 
lykilþáttum velgengni felast í að 
huga vel að eigin líðan, fyrst og 
fremst.“

Mulier Fortis er í mikilli upp-
sveiflu enda er vöruúrvalið 
heillandi.

„Vörurnar eru ólíkar og ein-
stakar á sinn hátt. Þá eru ýmsar 
hugmyndir á teikniborðinu hjá 
Mulier Fortis, til dæmis fræðsla 
af ýmsu tagi. Við höfum þörf fyrir 
að vera í miklum samskiptum við 
viðskiptavini okkar og reynum 
eftir fremsta megni að hlusta á 
þarfir þeirra. Við getum hrein-
lega ekki beðið eftir því að miðla 
því sem við bæði kunnum og 
getum, öðrum til heilsubótar og 
hamingju,“ segja þær vinkonur, 
fullar tilhlökkunar fyrir fram-
tíðinni.

Númer eitt fyrir hreinlæti
Númer eitt handsprittið er ein-
stakt og yndislegt því sítrónu-ilm-
kjarnaolía, lavender-ilmkjarna-
olía og haf þyrnisolía gefa því 
dásamlega angan og mýkt sem 
varnar þurrki á höndum.

„Nú megum við ekki hætta að 
spritta okkur. Við erum ekki alveg 
sloppin og megum ekki sofna á 
verðinum. Það er alveg klárt að 
við eigum eftir að kljást við alls 
kyns kvef og f lensur í framtíðinni 
og áhugavert að sjá á tímum 
COVID-19 að fólk hefur veikst 
minna af öðrum pestum en áður 
og það má meðal annars þakka 
almennum handþvotti og betra 
hreinlæti,“ segir Inga.

Nú er unnið að heilsutengdri 
vörulínu Númer eitt.

„Nýja línan kemur á markað í 
haust og hefur verið einstaklega 
skemmtilegt ferli að vinna að 
þeim vörum sem verður ef laust 
tekið jafn fagnandi og hand-
sprittið.“

Membrasin fyrir konur
Membrasin eru byltingarkenndar 
vörur fyrir konur með legganga-
þurrk, þurrk í slímhúðum og húð.

„Aðalinnihaldsefnið er haf-
þyrnisolía sem er einstaklega nær-
andi og mýkjandi. Enn sem komið 
er eru vörutegundirnar tvær; 
krem fyrir leggöng og bætiefni til 
inntöku. Membrasin er framleitt í 
Finnlandi og við féllum gjörsam-
lega kyllif latar fyrir þeim,“ segir 
Inga.

Nikura-ilmkjarnaolíur
„Við höfum báðar mikla reynslu af 
notkun ilmkjarnaolía og duttum 

niður á vörumerkið Nikura sem 
uppfyllir allar okkar væntingar 
um góðar ilmkjarnaolíur. Nikura 
eru 100 prósent hreinar olíur á 
frábæru verði og meðlimur í ATC 
(Aromatherapy Trade Council) 
í Bretlandi sem er mikill gæða-
stimpill,“ upplýsir Íris.

Þær Inga nota ilmkjarnaolíur 
á marga vegu, til dæmis í sturtu-
sápuna, handsápuna, uppþvotta-
löginn og þvottavélina.

„Svo er dásamlegt að setja ilm-
kjarnaolíu í ilmolíulampa,“ segir 
Inga. „Ilmkjarnar eru líka góðir 
til að blanda í grunnolíu og bera 
á húðina. Ilmkjarnaolíur geta 
haft margvísleg áhrif á líðan og 
tegundirnar hafa mismunandi 
virkni. Á næstu dögum kemur ný 
og spennandi vara á íslenskan 
heilsuvörumarkað undir merki 
Nikura en það er vara sem 
margir kunna að fagna þegar hún 
kemur.“

Vegums bætiefni
Bætiefnin frá Vegums eru einstök 
og koma í formi gómsætra gúmmí-
bangsa sem halda allri fjölskyld-
unni sprækri.

„Vegums er hugsað fyrir alla, en 
kannski sérstaklega þá sem borða 
lítið sem ekkert af dýraafurðum. 
Umbúðirnar eru umhverfisvænar, 
ekkert plast og engin gervibragð-
efni eða litarefni í Vegums-böngs-
unum sem eru að sjálfsögðu 
vegan,“ segir Íris.

Heilsuvörurnar frá Mulier Fortis 
fást í apótekum, stórmörkuðum, 
heilsuvöruverslunum og sérversl-
unum. Nánar á mulierfortis.is
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Undir nafninu Skar-E-Lei 
Headdresses framleiðir 
Gudrita forkunnarfagra 

tauklúta fyrir þá sem kjósa að 
ganga með höfuðklúta. „Nafnið 
kemur úr íslensku, litháísku og 
ítölsku. Skarelei í heild sinni 
merkir lítill klútur í litháísku. Skar 
kemur frá því að skera í íslensku og 
E lei þýðir og hún í ítölsku,“ segir 
Gudrita.

Fyrstu níu ár ævi sinnar bjó 
Gudrita í Litháen. Eftir það fluttist 
hún með fjölskyldu sinni til 
Íslands. „Ég hef alltaf verið mjög 
leitandi þegar kemur að sjálfs-
mynd og sjálfstjáningu. Í mennta-
skóla heillaðist ég af Miðaustur-
löndum og menningunni þar. Þá 
sérstaklega fannst mér hefðbund-
inn klæðnaður frá þessum löndum 
áhugaverður og mjög fallegur.“

Áhugaverð viðbrögð
Eftir því sem Gudrita kynnti sér 
hefðbundinn klæðaburð betur tók 
hún eftir því hvað sniðin voru ein-
föld og mínímalísk. Oft var um að 
ræða stóran ferkantaðan tauklút 
sem fólk vatt utan um sig og festi 
saman með nælu eða belti. „Svona 
fatnaður er mjög fjölbreytilegur og 
hægt að nýta á margan hátt. Það 
sama gildir um höfuðklúta hinna 
mismunandi menningarheima. 
Það eru til hijab úr íslam, lausar 
slæður, túrbanar, skuplur og margt 
f leira. Í skólanum ákvað ég að 
kanna það hvernig það er að ganga 
með höfuðklút á Íslandi. Ég byrjaði 
fyrst að ganga með hijab og við-
brögðin voru mjög áhugaverð. Ég 
fann strax að fólk horfði á mig, þó 
svo það vildi ekki að ég tæki eftir 
því. Á þessum tíma voru mjög fáar 
múslimakonur á Íslandi og ég leit 
ekki beint út fyrir að vera frá botni 
Miðjarðarhafs.

Gjörningurinn þróaðist þannig 
að ég fór að ganga með höfuðklút 

Af hverju ertu með slæðu?
Ævintýrið byrjaði upprunalega sem gjörningur í Listaháskóla Íslands árið 2012 en í dag er verk-
efnið, sem Gudrita Lape kallar Skar-E-Lei, orðið algerlega órjúfanlegur hluti af henni sjálfri.

Gudrita Lape 
hannar og 
litar gullfal-
lega klúta 
sem þjóna 
fjölbreyttum 
tilgangi. 

Hún notar bæði kemísk efni en líka ýmsar jurtir til þess 
að ná fram náttúrulegum lit og fallegum mynstrum. 

Það er hægt að ná fram ýmsum fallegum mynstrum 
með ólíkum litunaraðferðum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

á hverjum degi og geri það enn í 
dag. Ég gekk með lausar slæður, 
gyðingahatt og núna er ég með 
Jerúsalem-túrban. Mér finnst 
orðið mjög óþægilegt að vera án 
höfuðfats.“

Saga höfuðklúta
Eftir því sem Gudrita kafaði 
dýpra í sögu höfuðklúta varð hún 
sannfærðari um að ástæðan fyrir 
þeim væri ekki bara trúarleg eða 
til þess að skýla höfðinu fyrir 
sólinni. „Höfuðklúta er að finna 
í ótal mismunandi menningar-
heimum úti um allan heim. Þetta 
virðist líka vera miklu eldra en 
nokkur trúarbrögð. Í vedískum 
fræðum, sem eru skráð um 4000 
árum fyrir Krist og eru mun eldri 
í munnlegri hefð, er talað um að 
hárið sé viðkvæmt fyrir utanað-
komandi áhrifum. Þess vegna sé 
höfuðklúturinn mikilvægur sem 
vernd gegn áreitinu. Hárið er fram-
lenging af líkama og skynfærum og 
því lengra sem hárið er, því meiri 
skynjun er í gegnum það og því 
meir geta aðrir nærst á orku þinni. 
Sama gildir um fléttur eða hnúta. 
Það er því ákveðin vernd sem hlýst 
af því að binda hárið.“

Hannar sína eigin klúta
Gudrita fór að búa til höfuðklúta 
undir nafninu Skar-E-Lei vegna 

þess að hún átti erfitt með að 
finna réttu klútana hér á landi 
til þess að binda mismunandi 
höfuðklæðnað. „Ég fann hvergi 
réttu efnin, lengdina, þykktina 
eða litina og vildi bæta úr því. Því 
ákvað ég að framleiða og lita mína 
eigin klúta. Ég nota ýmsar aðferðir 
við að lita tauefni sem koma úr 
jurtaríkinu, eins og hör, hamp 
og bómull, og nota meðal annars 
ýmiss konar jurtaliti. 

Á Íslandi er mikil þekking í 
litun ullargarns, en aðferðirnar 
við að lita jurtaefni og þráð úr 
dýrahári eða silki eru mjög 
ólíkar. Mig langar að ferðast 
um allt og læra enn meira um 
hefðbundnar litunaraðferðir.“ 
Þeim sem hafa áhuga á að nálgast 
klútana frá Skar-E-Lei er bent 
á að hafa samband við Gudritu 
á Instagram @skarelei eða í 
gegnum Facebook.

Jákvæðari tengingar
Viðhorf gangvart þeim sem ganga 
með höfuðklúta hafa breyst tölu-
vert á þeim tíu árum sem Gudrita 
hefur notað þá, en þó ekki nóg að 
hennar mati. „Fyrst átti fólk mjög 
erfitt með að samþykkja að ég kysi 
það sjálf að ganga með höfuðklút. 
Fólki finnst ennþá skrítið að ég 
kjósi þetta þegar ég er ekki neydd 
til þess, því það er ekki hluti af trú 
minni og ég er til dæmis ekki að 
fela skalla eftir lyfjameðferð. En ég 
finn að fólk er orðið opnara með að 
spyrja mig út í klútana og líka til-
búnara að samþykkja mitt val.“ 

Með Skar-E-Lei Headdresses vill 
Gudrita gefa höfuðklútum jákvæð-
ari tengingar svo að þeir sem kjósa 
að ganga með hvers konar höfuð-
fat, hvort sem það er túrban, hijab 
eða slæða til að fela blettaskalla 
eftir krabbameinsmeðferð, geti 
gert það með stolti og gleði.

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Gudrita fær afskurði frá blómabúðum til þess að nota í litunarferlið. 

Hárið er framleng-
ing af líkama og 

skynfærum og því lengra 
sem hárið er, því meiri 
skynjun er í gegnum það 
og því meir geta aðrir 
nærst á orku þinni.

LIÐVERKIR, 
STIRÐLEIKI 
EÐA BRAK Í 
LIÐUM?
Mest selda liðbætiefni 
á Íslandi

2-3ja
mánaða skammtur íhverju glasi
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6.-7. JÚNÍ  12-17



Þegar fólk klæðist áberandi 
tónlistar- og hljómsveita-
bolum líta margir svo á að 

það sé á einhvern hátt einlæg yfir-
lýsing um þekkingu og áhugasvið 
þess sem hlut á að máli enda hafi 
mörg vináttan sprottið úr ámóta 
jarðvegi í gegnum tíðina.

Breyttir tímar
Þannig geta því fylgt gríðarleg 
vonbrigði þegar eldheitir aðdá-
endur fyllast eftirvæntingu yfir 
því að skapa hugsanlega tengingu 
við aðra manneskju um það sem 
skiptir þá hvað mestu máli til þess 
eins að gera þá dapurlegu upp-
götvun að sá sem grunlaus klæðist 
bolnum veit raunar lítið sem 
ekkert um téð listafólk.

Þessi viðbrögð og tilfinningar 
geta verið skiljanleg enda eru 
margir afar ástríðufullir í garð 
ákveðinna tónlistarmanna og 
hljómsveita.

Áður fyrr, þegar fólk hlustaði á 
tónlist af plötum og geisladiskum 
var hægt að liggja tímunum saman 
yfir listinni og upplýsingunum 
sem fylgdu. Aðdáendur lærðu 
þannig gjarnan alla texta og nöfn 
þeirra sem komu að plötunni eða 

geisladisknum utan að ásamt því 
að drekka í sig hönnun plötuum-
slagsins.

Í dag ýtir fólk einfaldlega á takka 
og hlustar á lag. Því fylgja yfirleitt 
engar nánari upplýsingar, hvorki 
um texta, plötuumslag né aðra list 

sem mögulega prýðir tilheyrandi 
verk en það liggur oftast mikil 
vinna að baki bæði innihaldi og 
útliti þess.

Dauðans alvara
Nýlegt dæmi um erjur af þessu tagi 

er frá árinu 2014 en þá sló í brýnu á 
milli óvæntra aðila þegar Kend-
all Jenner, ein Kardashian-systra 
(þrátt fyrir að vera ekki tæknilega 
séð Kardashian), klæddist Slayer-
bol. Gary Wayne Holt, gítarleikari 
Exodus sem gekk til liðs við Slayer 

árið 2011, brást heldur illa við og 
svaraði með því að klæðast og svo 
selja boli með áletruninni „Kill the 
Kardashians“.

Haft var eftir Holt að vinur hans 
að nafni Jack hefði gert bolinn 
vegna þess að hann vissi af „djúpu, 
bitru, svörtu hatri“ Holts á fjöl-
skyldunni. Þá sagði hann einnig 
um málið: „Ég öfunda þau ekki 
fyrir auðæfi, ég bara fokking hata 
fólk sem verður að stórstjörnum 
fyrir að gera ekki neitt.“ Kendall 
svaraði svo fyrir sig með því að 
klæðast aftur Slayer-bol árið 2016.

En þrátt fyrir að viðbrögð Holts 
hafi mögulega verið full dramatísk 
þá er engu að síður nánast óhætt 
að fullyrða að Jenner sé ekki aðdá-
andi sveitarinnar, enda sagði hún á 
Twitter árið 2013: „Ég skil ekki fólk 
sem hlustar á þungarokk.“

Ég öfunda þau ekki 
fyrir auðæfi, ég 

bara fokking hata fólk 
sem verður að stór-
stjörnum fyrir að gera 
ekki neitt.

Brostnar vonir tryggra aðdáenda
Margir telja það nánast dauðasynd að klæðast bolum merktum hljómsveitum eða tónlistar- 
mönnum ef viðkomandi þekkir þá ekki í þaula. Því geta fylgt vonbrigði, reiði og jafnvel hatur.

Gítarleikarinn Gary Holt í bolnum umdeilda. Kendall Jenner í Slayer-bol. MYNDIR/GETTY

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

NÝ SUMARDRESS 
10%-20% afsláttur 

JANÚARÚTSÖLUSPRENGJAN
HAFIN 30%-40%-50%
NÚ ER TÆKIFÆRI AÐ EIGNAST  

FLOTTA  MERKJAVÖRU Á ÚTSÖLUVERÐI

Skoðið 

NETVERSLUN 

LAXDAL.IS

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

TRAUST Í 80 ÁR
S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Fylgdu 
okkur á 

Facebook
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Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

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

NULL
Sláttur og öll almenn garðvinna. 
Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 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

Rúnar múrari tekur að sér 
tröppuviðgerðir sem og allt 
almennt viðhald fasteigna s:780-
2838

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

 Múrarar

Rúnar múrari tekur að sér 
tröppuviðgerðir sem og allt 
almennt viðhald fasteigna s:780-
2838

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

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.
3 herb. Íbúð, 93 fm, Smáralind 
200 Kópavogi. 240 þ. á mánuði. 
Eingöngu reglusamir koma til 
greina. Uppl.897 5516.

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Tilkynningar

 Fundir

AÐALFUNDUR 
FLUGFÉLAGSINS  
GEIRFUGL EHF

verður haldinn í Fluggörðum 25, 
101 Reykjavík, þriðjudaginn 16. 

júní 2020, klukkan 20:00. Dagskrá 
í samræmi við 14. gr. samþykkta 

félagsins.
Nánari upplýsingar á heimasíðu 

félagsins: www.geirfugl.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

Alhliða verktakar
 Smiðir, píparar, málarar, múrarar og rafvirkjar. 

orn@mpverk.is    sími:782-0100

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

HÚSARIF • JARÐVEGSVINNA
STEYPUSÖGUN • KJARNABORUN • MÚRBROT

Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

worknorth.is

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is

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

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

Smáauglýsingar
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Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856
gunnar@miklaborg.is

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

Páll Þórólfsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 893 9929
pall@miklaborg.is

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 697 9300  
svan@miklaborg.is

Atli S. Sigvarðsson 
lögg. fasteignasali 
Sími: 899 1178
atli@miklaborg.is

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232 
thorhallurb@miklaborg.is

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

Óskar H. Bjarnasen
lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931 
ohb@miklaborg.is 

 Verð frá Verð til

2ja herb 37,9 m  48,9 m
3ja herb 50,9 m 89,9 m
4ra herb 56,5 m 130 m
5 herbergja 69,9 m 82,9 m

Nýr 
áfangi í 

sö
lu

Mikið úrva
l 2

-4 herb íb
úða á 40-65 m

illj
.

Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir í 102 Reykjavík
• Vandaðar ítalskar innréttingar, 

fataskápar ná allir upp í loft, 
innbyggð ur ísskápur og upp
þvottavél fylgir öllum íbúðum. 

• Skoða má íbúðirnar á vefsíðunni 
102reykjavik.is/miklaborg

• Húsin liggja umhverfis glæsi legan 
og skjólgóðan inngarð.

• Bílastæði í bílageymslu fylgir.

• Glæsilegt úrval lítilla, meðalstórra 
og stærri íbúða á þessum frábæra 
stað í Reykjavík.

Í dag fimmtudag 4. júní kl. 12 til 13
Tökum á móti gestum í sýningaríbúð, Fálkahlið 2OPIÐ HÚS

Glæsilegar nýjar íbúðir til sölu
Haukahlíð / Smyrilshlíð / Fálkahlíð / Valshlíð

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar! 10
2

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir 

· Virkjun í Brimnesá, Dalvíkurbyggð 

· Niðurdælingarhola fyrir förgun þéttivatns frá 
Kröflustöð, Skútustaðahreppi 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  6. júlí 2020. 

 Við ráðum

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

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

 8 SMÁAUGLÝSINGAR  4 .  J Ú N Í  2 0 2 0  F I M MT U DAG U R



BIOTHERM SUMAR
20% AFSLÁTTUR

Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI OG GLERÁRTORGI
FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS 4. – 7. JÚNÍ.

Kringlunniwww.lyfogheilsa.is

HEILAÐU LÍKAMA & SÁL
MEÐ NÝRRI ORKUGEFANDI LÍNU

[MARINE SALT + ALGAE]
BATH THERAPY REVITALIZING BLEND

NÝTT

Sumarkaupauki þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir 7.800 kr. eða meira.

TEKUR FULLT TILLIT TIL SJÁVARLÍFS

OPINBER OG SJÁLFSTÆÐ VOTTUN

97% NIÐURBRJÓTANLEG 
GRUNNFORMÚLA*

100% ENDURUNNIN OG ENDUR-
VINNANLEG FLASKA**

50% AF ÞVÍ SÚREFNI SEM MYNDAST 
Á JÖRÐINNI KEMUR FRÁ PLÖNTU-
SVIFI1: HJÁLPAÐU OKKUR AÐ  
VERNDA BLÁA LUNGAÐ2 OKKAR.

NÝTT

#BEAWATERLOVER
1. Platforme Océan et Climat, Plaidoyer: «Un ocean en bonne santé, un climat protégé » Höfin og loftslagið, 2019: Heilbrigði hafanna og loftslagsvörn.
2. Biotherm styrkir verkefni og rannsóknir Tara Ocean stofnuninnar á plöntusvifi 2020 með Water Lovers prógrammi sínu. *Án filtera – 74% fyrir formúluna þar með taldir fílterar samkvæmt OECD 301 prófunum eða ígildi ISO **Án litarefna, án pumpu

TEKUR FULLT TILLIT TIL 
PLÖNTUSVIFS OG SJÁVARLÍFS. 

VOTTAÐ OG ECO-STIMPILL.

WATERLOVER SUN MILK SPF 50



Til að birta andláts-, útfarar- eða þakkartilkynningar  
í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á   

timamot@frettabladid.is  
eða hringja í síma 550 5055 .

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi, 

Sigurður Richardsson 

lést á hjúkrunarheimilinu Eir 
miðvikudaginn 27. maí.  

Jarðarförin fer fram frá Fossvogskirkju 
föstudaginn 5. júní kl. 15.00. Innilegar þakkir 

færum við starfsfólki Eirar, deild 1B, fyrir góða umönnun.

Louisa Sigurðardóttir Pétur Haukur Ólafsson
Anna María Sigurðardóttir Viðar Sigurðsson
Brynja Sigurðardóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir, 
tengdafaðir og afi, 

Guðjón Gestsson 

lést mánudaginn 1. júní. 
Útförin verður auglýst síðar.

 
Rannveig J. Einarsdóttir 

börn, tengdabörn og barnabörn.

Ástkær móðir mín, dóttir,  
systir og frænka,

Ingibjörg Ólafsdóttir
Breiðvangi 3, Hafnarfirði,

sem lést 18. maí, verður jarðsungin frá 
Vídalínskirkju í Garðabæ 8. júní kl. 13. 

Sérstakar þakkir fær starfsfólkið á 
                                              Líknardeildinni í Kópavogi.

Ólafur Björnsson
Helga Jörundsdóttir

María Kolbrún Ólafsdóttir
Kristjón Hafberg Ólafsson

Kristján Hafberg Kristjónsson
Ívar Andri Kristjánsson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma 

og langamma,
Alda Jóhannsdóttir

Flúðaseli 38,
lést á hjúkrunarheimilinu Eir 

þriðjudaginn 26. maí. Útför hennar fer fram 
frá Lindakirkju fimmtudaginn 11. júní kl. 13.00.

Steingrímur Matthíasson
Svanhildur Steingrímsdóttir Guðmundur Kr. Gíslason
Jenný Steingrímsdóttir Ólafur Snorrason
Hrönn Steingrímsdóttir Egill Sandholt

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 
Ingibjörg Edda 

Björgvinsdóttir 

lést á líknardeild Landspítalans 
miðvikudaginn 20. maí sl.  

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk 
hinnar látnu. Sérstakar þakkir fær allt það góða  

fagfólk sem sinnti henni í veikindum hennar.  
Þökkum auðsýnda samúð og hlýhug.

Kolbrún Gísladóttir Baldur Þór Davíðsson
Hulda Gísladóttir Bjarnfreður Ólafsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elsku sonur okkar,  
bróðir, mágur og frændi,

Ragnar Baldvin Baldvinsson
húsasmíðameistari,

varð bráðkvaddur á heimili sínu 
föstudaginn 15. maí. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey. 
Þökkum auðsýnda samúð og vináttu.

Baldvin Halldórsson Ragnhildur Lýðsdóttir
Halldór Baldvinsson Sandra Ösp Gylfadóttir
Aldís Baldvinsdóttir Víðir Már Atlason

og systkinabörn.

Maðurinn minn, 
Jón Hallur Jóhannsson 

 lögreglumaður/kennari,
                                                                                                                                                              lést 18. maí síðastliðinn á Grund. 
                        Útför hefur farið fram. 
                          Þakka auðsýnda samúð.  

Sérstakar þakkir fær allt það 
heilbrigðisstarfsfólk sem hefur annast hann á 

undanförnum rúmum áratug.

Björk Guðjónsdóttir

Okkar ástkæri
Grímur Ormsson

Markarvegi 17,
lést laugardaginn 23. maí. 

Útförin fer fram frá Áskirkju 
þriðjudaginn 9. júní kl. 13.00.

Birna Grímsdóttir
Inga K. Grímsdóttir
Óðinn Grímsson Kristín Birgisdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Upprunalega var ráðgert 
að hafa eina sýningu, 
en hún er víst orðin full 
svo við erum að skoða 
möguleikann á auka-
sý ning u,“ seg ir Or r i 

Huginn Ágústsson sem leikstýrir söng-
leiknum Kysstu mig Kata í uppsetningu 
Söngskóla Sigurðar Demetz. Fjöldatak-
markanir og fjarlægðarviðmið settu 
strik í reikninginn í aðdraganda sýn-
ingarinnar, og aðspurður hvernig hægt 
sé að æfa undir þeim kringumstæðum 
segir Orri að stutta svarið sé „ekki“.

„Það fyrsta sem við gerðum þegar 
þetta skall á var að staldra aðeins við og 
endurmeta stöðuna, en við, eins og öll 
önnur leikhússtarfsemi, vorum auðvit-

að í algjöru frosti,“ segir Orri. Aðstand-
endur sýningarinnar og aðrir nemendur 
skólans unnu þó það sem hægt var í 
gegnum netið og undirbúningurinn 
mjatlaðist áfram.

„Þegar við fórum að sjá fram á að við 
gætum farið að vinna eitthvað aftur 
vissum við samt ekki alveg eftir hvaða 
leikreglum það þyrfti að vera, eða hvort 
við gætum á annað borð sýnt þetta, og 
þá hvernig.“

Frumsýning verður í Tjarnarbíói  á 
sunnudagskvöld.

Kysstu mig Kata eftir Cole Porter 
kom fyrst út árið 1948 og varð fyrsti 
söngleikurinn til að vinna til Tony-
verðlauna. Sýningin er í þýðingu Gísla 
Rúnars Jónssonar og segir frá leikflokki 

sem lendir í brasi við að setja upp söng-
leik eftir Shakespeare-verkinu Skassið 
tamið. Verkið er gamansöngleikur sem 
er meðal annars byggður á stormasömu 
sambandi leikarahjóna á fjórða ára-
tugnum.

„Þetta var ádeila strax fyrir 400 árum 
síðan hjá Shakespeare þar sem deilt var á 
alls konar hluti í samskiptum kynjanna, 
og þegar þetta er sett upp um miðja 
tuttugustu öldina getur maður alveg 
ímyndað sér hvernig landslagið hefur 
verið,“ segir Orri. „Þegar þetta er svo sett 
upp á tuttugustu og fyrstu öldinni, eftir 
Clinton og Lewinski og #metoo, og með 
Donald Trump í forsetastólnum vestra, 
þá verður sagan aðeins önnur.“ 
arnartomas@frettabladid.is

Aldagömul ádeila á svið
Söngleikurinn Kysstu mig Kata er frumsýndur í Tjarnarbíói á sunnudag í uppsetningu 
Söngskóla Sigurðar Demetz. Byggir á ádeiluverki Shakespeare um samkipti kynjanna.

470 f.Kr. Sókrates fæðist.

1561 Kirkjuturn Pálskirkju í Lundúnum brennur.

1783 Montgolfier-bræður sýna loftbelg sinn í fyrsta sinn.

1794 Breskar hersveitir ná Port-au-Prince.

1832 Tveir Íslendingar skipaðir fulltrúar á þing Eydana.

1896 Henry Ford prufukeyrir fyrsta bíl sinn.

1917 Pulitzerverðlaunin fyrst afhent.

1919 Bandaríkjaþing samþykkir að konur fái kosningarétt 
í Bandaríkjunum.

1938 HM í knattspyrnu hefst í Frakklandi.

1944 Hornsteinn lagður að Stýrimannaskólanum í 
Reykjavík.

1959 Sjálfsbjörg stofnuð.

1970 Tonga fær sjálfstæði frá Bretum.

Merkisatburðir

Æfingar á söngleiknum Kysstu mig Kata efitr Cole Porter fóru fram í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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TÍMAMÓT





LÁRÉTT
1. farmur
5. kveinstafir
6. í röð
8. hætta
10. tveir eins
11. gætinn
12. konungssveit
13. ríki í arabíu
15. innsigli
17. gapa

LÓÐRÉTT
1. f ljótfær
2. himinn
3. einkar
4. hljóðfæri
7. vinnuvél
9. hljóta
12. kornél
14. grynning
16. keyri

LÁRÉTT: 1. hlass, 5. vol, 6. íj, 8. afláta, 10. tt, 11. 
var, 12. hirð, 13. íran, 15. signet, 17. flaka.
LÓÐRÉTT: 1. hvatvís, 2. loft, 3. all, 4. sítar, 7. 
jarðýta, 9. ávinna, 12. hagl, 14. rif, 16. ek.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Fimmtudagurinn, 4. júní 2020.
Tschudinovskich átti leik gegn 
Muravjov í Sovétríkjunum 
sálugu árið 1990.

1. Hh8+! Rxh8 2. Dh7+! Kxh7 
3. Hh5+ Kg8 4. Bh7# 1-0. Í gær 
lauk Lindores Abbey-mótinu 
á Chess24. Daniil Dubov vann 
Hikaru Nakamura í úrslitaein-
víginu eftir bráðabana. 

www.skak.is:  Allt um Lindo-
res Abbey

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Norðlæg átt, 5-13 m/s 
í dag, hvassast vestan 
til. Skýjað og skúrir eða 
slydduél norðan- og 
austanlands, en annars 
bjart með köflum. 
Þykknar upp á Suð-
austurlandi eftir hádegi 
með skúrum. Hiti 1 til 
8 stig, en allt að 15 stig 
suðvestan til.

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

6 1 8 3 2 4 9 5 7

9 4 7 1 5 6 2 3 8

2 3 5 7 8 9 1 4 6

4 2 3 5 9 8 6 7 1

7 5 9 6 1 3 8 2 4

8 6 1 4 7 2 3 9 5

5 7 2 8 3 1 4 6 9

3 8 6 9 4 7 5 1 2

1 9 4 2 6 5 7 8 3

6 7 4 9 3 8 1 2 5

1 8 3 2 6 5 7 9 4

2 9 5 7 4 1 6 8 3

4 2 8 1 7 3 9 5 6

5 1 6 8 9 4 3 7 2

7 3 9 5 2 6 8 4 1

8 4 1 3 5 7 2 6 9

9 6 7 4 1 2 5 3 8

3 5 2 6 8 9 4 1 7

7 9 1 6 3 5 8 4 2

8 2 5 1 7 4 3 9 6

6 3 4 8 9 2 1 5 7

9 6 7 2 8 1 4 3 5

1 5 3 4 6 7 9 2 8

2 4 8 9 5 3 6 7 1

3 8 2 5 4 6 7 1 9

4 1 6 7 2 9 5 8 3

5 7 9 3 1 8 2 6 4

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Gott andrúmsloft. 
Frábært vínseðill. 

Eh.... 
Var hann 

dýr? 

Já! Þessi lampi var búinn til 
úr ekta sænsku postulíni! 

Við getum dregið þetta frá 
vasapeningunum þínum! Þá 

ertu laus allra mála eftir
sirka 
25 ár! 

Eða... 

Þú getur 
tekið til í 

herberginu 
þí... 

Taka til! 
Taka til! 

Foreldra-
taktar! 

Eins og þegar þú 
keyptir þennan 

hérna? Megi 
Manitú gefa þér 

styrk í IKEA, 
Stórnefji!

Palli! Þú gleymdir  
efnafræðibókinni aftur! Hvað myndirðu 

gera án mín? 
Ég veit það 
ekki... brosa 

meira? 

Er þetta 
pönnu-

kökumix? 
Vöfflu.

Þetta er 
huggó. Já. 

Enginn barnaseðill. 
Sem þýðir... 

Við höfum gert 
stór mistök. 

Ég næ í  
bleiurnar.

Arsfundur UNICEF a lslandi 
Ársfundur UNICEF á Íslandi verður haldinn 

miðvikudaginn 10. júní 2020 kl. 10-11 í 
Þjóðminjasafninu við Suðurgötu 41, Reykjavík.

Allir velkomnir. unicef@ fyrir 611 born 

Alltaf  nóg til af  humri hjá Norðanfiski... 

STÓRUM HUMRI!!

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

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

BMW hefur frumsýnt 
nýja kynslóð 4-línunn-
ar með róttækri breyt-
ingu á bílnum eins og 
risastóru grilli og end-
urhönnuðum ljósum. 

Bíllinn keppir við sportlega fjöl-
skyldubíla eins og Mercedes-Benz 
C-línu Coupé og Audi A5, en með 
nýja bílnum er verið að aðgreina 
hann útlitslega frá 3-línunni, en 
þegar 4-línan kom fyrst fram á 
sjónarsviðið var bíllinn lítið annað 
en breyting á nafni og fjölda hurða.

Ný 4-lína deilir áfram undirvagni 
með 3-línunni en breytingar á yfir-
byggingu eru augljósar. Bíllinn er 
breiðari og hann kemur á M-sport-
fjöðruninni sem staðalbúnaði. 
Hingað til hefur nýrnagrillið alltaf 
verið hærra en það er breitt en nú 

Ný BMW 4-lína frumsýnd
Er ný hönnun með stærra grilli það sem koma skal frá BMW? Sitt sýnist hverjum um 
stærð nasahola nýjustu BMW-bílanna en fleiri framleiðendur hafa farið svipaða leið.

Breytingin að framan er augljós með stóru og breiðu grilli auk nýrra, sexhyrndra díóðuljósa.

Að aftan eru endurhönnuð ljós ásamt nýju púskerfi og loftdreifara.

Þótt nýrrar kynslóðar 5-línu sé 
ekki að vænta alveg strax, eða ekki 
fyrr en 2024 hið fyrsta, er uppi orð-
rómur um að bíllinn verðir rót-
tækur svo ekki sé meira sagt. Talað 
er um að hann verði 1.005 hestafla 
100% raf bíll með þremur rafmót-
orum. Frumgerð slíks bíls var frum-
sýnd í fyrra en þá „aðeins“ 711 hest-
öf l en stjórn BWM mun nú sitja á 
rökstólum um hvort bíllinn verði 
öf lugri. Raf hlaðan verður þá 135 
kWst. Til samanburðar er núver-
andi 5-lína í Competition-útgáfu 
617 hestöfl en af honum er myndin 
hér fyrir ofan.

Næsti M5 1000 
hestafla rafbíll

BMW M5 eins og hann lítur út í dag.

Toyota hefur hafið innköllun á 
ákveðnum gerðum R AV4-jepp-
lingsins vegna galla í fjöðrunar-
kerfi bílanna. Alls eru það 9.502 
ökutæki á heimsvísu sem gætu haft 
þennan galla sem lýsir sér í sprungu 
í lægri hlutum fjöðrunarbúnaðar að 
framan. Gæti gallinn orðið til þess 
að þessi hlutur losni frá hjólabúnað-
inum og því þarf að skipta um hann.

Alls eru 30 bílar sem falla undir 
þessa innköllun á Íslandi og fram-
leiddir voru í september og október 
2019. Að sögn Páls Þorsteinssonar, 
upplýsingafulltrúa Toyota, er gall-
inn tilkominn vegna mistaka hjá 
stálframleiðanda. „Það geta verið 
sprungur í yfirborði neðri spyrnu á 
þessum bílum. Ef það gerist oft að 
hraði bílsins er aukinn mikið eða 
mikið dregið úr hraða getur neðri 
spyrnan brotnað. Þetta getur leitt til 
þess að ökumaðurinn missir stjórn 
á bílnum og eykur þar með hættu á 
óhappi. Viðurkenndir þjónustuað-
ilar Toyota munu skipta um spyrn-
una eigendum að kostnaðarlausu,“ 
segir Páll.

Innköllun 
vegna galla í 
fjöðrun RAV4

Lexus mun frumsýna nýja kynslóð 
IS-bílsins í næstu viku en í þessari 
viku sýna þeir okkur baksvip hans, 
eða allavega afturljósin. Þótt mynd-
in sýni í sjálfu sér ekki mikið er ljóst 
að öfgafullar línur fyrri kynslóðar 
hafa verið tónaðar niður. Bíllinn 
verður breiðari en áður þótt sami 
undirvagn verði notaður áfram. 
Orðrómur er um margar vélar sem 
í boði verða, eins og V8 og línusexa 
en það verður ekki staðfest fyrr en 
bíllinn verður frumsýndur.

Lexus sýnir 
baksvip IS

Myndin sýnir ný afturljós og mýkri 
línur en áður.

Hyundai hefur birt myndir af 
andlitslyftingu Santa Fe sem 
fengið hefur talsverða útlits-

breytingu, ásamt nýrri innréttingu 
og vélbúnaði. Bíllinn fer í sölu með 
haustinu og líklega koma fyrstu 
bílarnir hingað um áramót. Bíllinn 
er byggður á nýjum undirvagni sem 
er einnig undir Sonata og því verður 
hann einnig í tvinnútgáfu. Santa 
Fe er orðinn 15 mm lengri, 10 mm 
breiðari og 5 mm hærri og mun hann 

hafa meira fótapláss fyrir aftursætis-
farþega. Von er á tengitvinnútgáfu á 
næsta ári með 1,6 lítra bensínvél og 
90 hestafla rafmótor sem drifinn er 
af 13,9 kWst rafhlöðu. Samtals skilar 
bíllinn þannig 261 hestafli og 350 
newtonmetra togi. Í mildri tvinnút-
gáfu er sama vél með minni rafmótor 
samtals 227 hestöfl. Dísilvélin er 2,2 
lítra og skilar 199 hestöflum og 440 
newtonmetra togi og er hún með 
átta þrepa sjálfskiptingu.

Santa Fe fær andlitslyftingu
Útlitsbreytingin á nýja bílnum er stærra grill og ný T-laga framljós.

er það meira á þverveginn. Nýja 
4-línan er 128 mm lengri en fyrir-
rennarinn og hjólhafið er líka 41 
mm lengra. Endurhönnuð ljósin 

eru sexhyrningslaga og eru díóðu-
ljós en Laserlight-ljósin eru fáanleg 
sem aukabúnaður. Afturljósin eru 
stærri og meiri um sig til hliðanna 

en undir bílnum að aftan er tvöfalt 
pústkerfi og lítill loftdreifari. 

Að innan er bíllinn mjög svipaður 
3-línunni með sama 8,8 tommu upp-
lýsingaskjánum og stafrænu mæla-
borði að hluta. Þó er hægt að panta 
bílinn með stærri upplýsingaskjá. 

Allar dísilvélarnar koma nú 
með 48V-tvinntækni og einnig í 
sex strokka vélinni í 440i-bílnum. 
Minnsta vélin er tveggja lítra bens-
ínvél með forþjöppu og er hún án 
tvinntækni. Sú vél skilar 181 hestafli 
og 300 newtonmetra togi. Vélbún-
aðurinn í 440i-bílnum er alls 369 
hestöfl og togið 500 newtonmetrar 
sem dugir til að taka hann í hundr-
aðið á 4,5 sekúndum. 

Sala á bílnum hefst í haust en hér-
lendis mun líklega þurfa að sérpanta 
hann.
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Í RAUNINNI MÁ SEGJA 
AÐ MEÐ KÓRÓNAFAR-

ALDRINUM HAFI ALLT AFHJÚP-
AST: STJÓRNKERFIN, INNVIÐIR 
OG MUNURINN Á KJÖRUM 
HINNA FÁTÆKU OG ÞEIRRA 
RÍKU.
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MENNING

Enn hefur heimildarmynd 
Andra Snæs Magnasonar 
og Anníar Ólafsdóttur, 
Þriðji póllinn, ekki verið 
frumsýnd þótt myndin, 
sem fjallar um fílaprins-

essuna Önnu og rokkstjörnuna 
Högna, sé fulltilbúin. Ástæðan er 
vitaskuld kórónafaraldurinn sem 
hefur stöðvað svo ótalmargt. Andri 
og Anní létu frestun á frumsýningu 
ekki draga úr sér kraft. Þau ákváðu 
að gera nýja heimildarmynd og 
fanga þar andrúmsloftið á tíma 
þegar heimurinn fór í hægagang.

„Það var Anní sem fékk þá hug-
mynd að nýta þennan tíma til að 
gera eitthvað. Hún sagði að við 
ættum að fanga pásuna,“ segir 
Andri. „Við fórum af stað og ætl-

uðum að mynda tómar sundlaugar 
og tóma f lugvelli en sáum að það 
yrði of tómt. Þannig að við tókum 
þetta skrefi lengra og fengum lista-
menn til að nota þessi tómu svið 
sem leiksvið.“

Dansað í gegnum Leifsstöð
Myndin hefur titilinn Tídægra og í 
henni koma fram tíu einstaklingar, 
f lestir listamenn. Unnur Elísabet 
Gunnarsdóttir dansar í gegnum 
Leifsstöð og út á f lugbrautina. 
Gunnar Kvaran spilar á selló og 
meðal annarra sem koma fram 
eru Dóri DNA, Ásta Fanney Sig-
urðardóttir, Elísabet Jökulsdóttir, 
Haraldur Jónsson og Auður Eir Vil-
hjálmsdóttir.

„Við spurðum alla hvað væri í loft-
inu, því við vildum fanga tilfinning-
una í þessari algjöru óvissu þegar 
allar þessar takmarkanir voru. Við 
vissum ekkert hvort ástandið yrði 

verra eða myndi batna. Við vildum 
fanga nákvæmlega þessa klemmu á 
þeim tíma sem hún stóð yfir, frekar 
en láta fólk rifja upp seinna hvernig 
því leið á tíma kórónafaraldursins. 
Við vildum líka fanga hugsanir um 
hvort þetta væri undanfari stærri 
breytinga í heiminum,“ segir Andri.

Flestir bjartsýnir
Þau eru spurð hvort einhver sam-
eiginleg viðhorf hafi komið fram 
í máli viðmælenda þeirra. „Flestir 
voru bjartsýnir og voru á því að það 

væri búið að sýna okkur að það væri 
pásutakki í heiminum. Við gætum 
stoppað hluti sem vísindamenn 
hafa sýnt fram á að við bíðum skaða 
af, eins og til dæmis varðandi lofts-
lagsmál. Nokkrir voru á mystískum 
nótum og töldu að það gæti ekki 
verið tilviljun að okkur væri sýndur 
pásutakkinn,“ segir Anní.

„Haraldur Jónsson benti á að 
orðið „apocalypse“ þýðir afhjúpun, 
en ekki heimsendir. Í rauninni má 
segja að með kórónafaraldrinum 
hafi allt af hjúpast: stjórnkerfin, 
innviðir og munurinn á kjörum 
hinna fátæku og þeirra ríku,“ segir 
Andri.

Þau eiga eftir að klippa myndina 
og segja að í lok júní verði vinnslan 
langt komin. „Á tímum þegar nán-
ast ekkert verk var skapað í kvik-
myndaheiminum langar okkur til 
að ljúka við þessa mynd,“ segja Anní 
og Andri.

Ákváðu að fanga pásuna
Í kórónafaraldrinum gerðu Andri Snær Magnason og Anní Ólafsdóttir heimildarmynd 
um tilfinningar og hugsanir tíu einstaklinga. Flestir viðmælenda voru bjartsýnir.

Andri Snær og Anní  vildu gera mynd á tímum þegar nánast ekkert verk var skapað í kvikmyndaheiminum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Þjóðleikur er samstarfsverkefni 
Þjóðleikhússins og margra 
grunn- og framhaldsskóla, 

menningarráða, sveitarfélaga og 
áhugaleikfélaga á landsbyggðinni. 
Markmið verkefnisins er að ef la 
íslenska leikritun, styrkja leik-
listariðkun ungs fólks og auka 
áhuga þess á leiklist, auk þess sem 
það styrkir fagþekkingu á leiklist í 
skólum og hjá áhugaleikfélögum. Á 
dögunum hlaut verkefnið styrk frá 
Barnamenningarsjóði og gerir það 
mögulegt að ráða fjögur ung leik-
skáld til að skrifa ný leikrit sem svo 
verða flutt um allt land.

Þau leikskáld sem að þessu 
sinni skrifa fyrir Þjóðleik eru Álf-

rún Örnólfsdóttir, Egill Andra-
son, Hildur Selma Sigbertsdóttir 
og Matthías Tryggvi Haraldsson. 
Verkin verða síðan sett upp í hinum 
ýmsu byggðum landsins veturinn 
2020-2021.

Að sögn Magnúsar Geirs Þórðar-
sonar þjóðleikhússtjóra er sérstök 
áhersla lögð á að efla höfundastarf 
í Þjóðleikhúsinu. „Það er mikið 
ánægjuefni að geta boðið áhorf-
endum á öllum aldri upp á svo 
mikið af nýjum, íslenskum verkum, 
og Þjóðleikur er frábær vettvangur 
bæði fyrir höfunda og ungt leik-
húsáhugafólk til að spreyta sig á 
leikhúsforminu og halda áfram að 
þróa hæfileika sína.“ 

Fjögur ný íslensk leikrit frumsýnd í Þjóðleik

Matthías Tryggvi, Egill, Álfrún, Björn Ingi verkefnastjóri, Gréta Kristín drama
túrg og Hildur Selma skrifa undir samning. MYND/ HALLDÓR ÖRN ÓSKARSSON

Miðstöð íslensk ra bók-
mennta veitir 36 milljónir 
króna í styrki til 45 verk-

efna af margvíslegum toga. Meðal 
styrktra verkefna eru ritstörf, 
útgáfa, þýðingar, hlaðvörp, bók-
menntaviðburðir, vefir, hljóðbóka-
gerð, ritsmiðjur, námskeiðahald og 
fleira.

Meðal verkefna sem hlutu styrk:

n Bók um lífið í Kvennaathvarfinu 
gegnum mat, menningu  
og sögur kvenna og barna  
sem þar dvelja 
Umsækjandi 
Samtök um kvennaathvarf

n Höfuðlausn, gamanópera 
byggð á Egils sögu 
Umsækjandi  
Hjörleifur Hjartarson

n Skáldsagan Út að drepa túrista 
Umsækjandi 
Þórarinn Leifsson

n Þýðing á Hyperion  
eftir Friedrich Hölderlin 
Umsækjandi 
Arthúr Björgvin Bollason

n Þýðing á Les liasons  
dangereuses eftir  
Cholderos de Laclos 
Umsækjandi 
Friðrik Rafnsson

n Sagnalandið – bók um 30 staði 
um allt land sem tengjast 
íslenskum bókmenntum 
Umsækjandi 
Halldór Guðmundsson

n Lítil þúfa, myndlýst saga  
fyrir börn og fjölskyldur um 
Kvennafrídaginn 1975 og 2016 
Umsækjandi 
Linda Ólafsdóttir

n Barnaleikrit byggt á ævi  
Vigdísar Finnbogadóttur og 
bók Ránar Flygering: Vigdís, 
fyrsti konuforsetinn 
Umsækjandi 
Ólöf Sverrisdóttir

n Þýðing á Ariel eftir Sylviu Plath 
Umsækjandi 
Móheiður Geirlaugsdóttir

Höfuðlausn  
og Vigdís

Barnaleikrit er fyrirhugað um  
Vigdísi forseta. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Hjörleifur Hjartarson vill gera 
óperu um Egil Skallagrímsson.
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Apríkósur
300 gr
Nektarínur
500 gr
Ferskjur
500 gr

321KR/PK
ÁÐUR: 459 KR/PK

-30%

Kókos karrýsúpa
með gulrótum

1.279KR/PK
ÁÐUR: 1.599 KR/PK

Lambalærvöðvi
í hvítlaukspipar 
marineringu

1.971KR/KG
ÁÐUR: 2.899 KR/KG

HELGIN BYRJAR Í NÆSTU NETTÓ!

ÓDÝRT LAMBAKJÖT Á 
GRILLIÐ UM HELGINA!

Oumph! The Banger
300 gr

1.049KR/PK
ÁÐUR: 1.399 KR/PK

NOW 
D-Vítamín
120 töflur

959KR/PK
ÁÐUR: 1.599 KR/PK

Lambagrillkjöt
í marineringu

882KR/KG
ÁÐUR: 1.799 KR/KG

Mini hamborgarar
8x30 gr m/brauði

1.091KR/PK
ÁÐUR: 1.399 KR/PK

Bleikjuflök með roði
Sjávarkistan

1.195KR/KG
ÁÐUR: 2.299 KR/KG

-30%
Lambainnralæri
Fyllt

2.589KR/KG
ÁÐUR: 3.699 KR/KG

Heilsuvara 
vikunnar!

-48%

-20%

-25%

-40%

-32%

-51%

-22%

LÆKKAÐ
VERÐ!

Tilboðin gilda meðan birgðir endast.  
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. 
Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

Tilboðin gilda 4. - 7. júní

Lægra verð – léttari innkaup



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

Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn
08.15 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Curb Your Enthusiasm
10.45 Gossip Girl
11.25 Divorce
11.55 Besti vinur mannsins
12.35 Nágrannar
12.55 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt
13.20 Hversdagsreglur
13.40 Blokk 925
14.00 Leitin að upprunanum
14.30 Juliet, Naked
16.05 Teen Titans Go! To the 
Movies
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
19.10 Ástríður
19.10 BBQ kóngurinn  Glænýir og 
brakandi ferskir grillþættir þar 
sem Alfreð Fannar Björnson sýnir 
okkur heitustu grillréttina fyrir 
sumarið. 
19.40 Love in the Wild
20.30 Magnum P.I.
21.20 S.W.A.T
22.00 The Blacklist
22.50 Real Time With Bill Maher
23.55 Killing Eve
00.45 Gasmamman
01.30 Prodigal Son
02.10 Nashville
02.55 Nashville
03.35 Nashville

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.40 Modern Family
21.50 The Third Eye
22.35 Hreinn Skjöldur
23.40 Friends
00.00 Friends
00.25 Modern Family

11.20 Snowden
13.35 Bubbi byggir - tryllitrukkar
14.35 Juliet, Naked
16.10 Snowden
18.20 Bubbi byggir - tryllitrukkar
19.20 Juliet, Naked
21.00 Sherlock Holmes
23.05 The Game
01.10 Sinister 2
02.40 Sherlock Holmes

08.00 LPGA Tour 2019  Útsending 
frá KPMG Women’s PGA Cham-
pionship á LPGA mótaröðinni.
10.55 US Women’s Open 2019  Út-
sending frá US Women’s Open.
15.50 Solheim Cup 2019  Útsend-
ing frá lokadegi Solheim Cup.
20.50 PGA Tour. The Cut  Skyggnst 
á bak við tjöldin í PGA móta-
röðinni.
21.15 Feherty  Skemmtilegur golf-
þáttur með David Feherty.
22.00 Íslandsmótið í höggleik 
2012  Útsending frá lokahringnum 
á Íslandsmótinu í höggleik sem 
fram fór á Strandavelli á Hellu.

09.00 Heimaleikfimi 
09.10 Basl er búskapur 
09.35 Popppunktur 2010 Hellvar - 
Breiðbandið
10.30 Fagur fiskur Eldfiskur
11.00 Hásetar 
11.20 Á tali hjá Hemma Gunn 
1992-1993 
12.40 Kastljós
12.55 Menningin
13.05 Basl er búskapur 
13.35 Landinn 2010-2011
14.05 Íslenskur matur 
14.30 Gettu betur 2003 FÁ-MA
15.25 Tíundi áratugurinn 
16.10 Baðstofuballettinn 
16.40 Reimleikar 
17.10 Poppkorn 1986 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Nýi skólinn 
18.15 Maturinn minn 
18.50 Myndavélar 
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin  Fjallað er á 
snarpan og líflegan hátt um 
það sem efst er á baugi hverju 
sinni í menningar- og listalífinu, 
jafnt með innslögum, frétta-
skýringum, gagnrýni, pistlum og 
umræðu. Umsjón: Bergsteinn 
Sigurðsson og Guðrún Sóley 
Gestsdóttir.
20.00 Víkingur Heiðar og Sin-
fóníuhljómsveit Íslands  
21.00 Sjö hliðar sannleikans 
Seven Types of Ambiguity 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Útrás Exit 
22.55 Ósýnilegar hetjur Invisible 
Heroes 
23.40 Á hælum morðingja Rellik 
00.35 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil
12.15 The Late Late Show
13.00 The Bachelorette 
14.25 Black-ish 
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 American Housewife 
19.30 The Unicorn
20.00 Meikar ekki sens  Ferskir og 
orkumiklir sketsaþættir sem feta 
nýjar slóðir. 
20.25 Intelligence 
21.00 9-1-1 
21.50 The Resident 
22.35 Agents of S.H.I.E.L.D. 
23.20 The Late Late Show with 
James Corden 
00.05 FBI 
00.50 Bull 
01.35 Madam Secretary 
02.20 Godfather of Harlem  Stór-
brotin þáttaröð sem byggð er á 
sannri sögu. 
03.20 The Walking Dead 
04.05 Síminn + Spotify

08.00 Fannar Ólafsson
09.10 Marseille - Atlético Madrid 
 Útsending frá úrslitaleik Evrópu-
deildarinnar.
10.55 Real Madrid - Liverpool 
 Útsending frá úrslitaleik Meistara-
deild Evrópu.
12.45 Inside Serie A Special
13.10 Aston Villa - Leeds United 
99/00
13.40 Real Madrid - Atletico 
Madrid  Útsending frá úrslitum 
Meistaradeildar Evrópu.
16.25 Topp 5
16.45 Sunna Tsunami  Þriðja 
þáttaröð þessara mögnuðu þátta 
þar sem skyggnst verður inn í líf 
fremstu atvinnumanna þjóðar-
innar. 
17.15 Pepsi Max - Upphitun
18.25 Ameríka  Þáttur þar sem 
bestu erlendu leikmennirnir í sögu 
spænsku úrvalsdeidarinnar eru 
skoðaðir. 
18.55 La Liga Clubs - Katalónía og 
Mallorca
19.25 Logi Ólafsson
20.25 Arsenal - Chelsea 01/02
20.50 Box - Mayweather - Pac-
quiao  Útsending frá stórbardaga 
Floyd Mayweather og Manny 
Pacquiao.
23.50 Liverpool - Man. City 
 Útsending frá úrslitaleik enska 
deildarbikarsins árið 2016.

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 Á tónsviðinu
15.00 Fréttir
15.03 Flakk   Flakk um Ártúns-
höfða - 2.þáttur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Saga hlutanna Fornleifar 
og þjóðminjar
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Heilinn hans afa
20.00 Sinfóníuhljómsveit Ís-
lands í beinni. Víkingur Heiðar 
leikur Mozart
21.00 Mannlegi þátturinn
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál  Einn sígildasti 
viðtalsþátturinn í íslensku sjón-
varpi. Hér ræðir Sigmundur Ernir 
Rúnarsson við þjóðþekkta ein-
staklinga um líf þeirra og störf. 
20.30 Suðurnesja-magasín Víkurf-
rétta  Mannlífið, atvinnulífið og 
íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón. Páll Ketilsson. Framleiðandi. 
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtu-
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 Hugleiðsla með Auði Bjarna 
 Leiðsögn um öndun, slökun og 
næringu andans.
21.45 Bókin sem breytti mér 
 Bókin sem breytti mér fjallar um 
uppáhaldsbækur kunnra bóka-
orma landsins.

Pylsa + gos 
649 kr.  

Tvær pylsur + gos 
799 kr.  

Pylsupartí 
í Kvikk!
Pylsur og gos á 

einstöku tilboðsverði
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ú

n
í

Opnunartímar:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

Bílaland – Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ  

Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

TOYOTA Avensis Wagon Live
Nýskr. 05/17, ekinn 64 þ.km, 
bensín, beinskiptur.
Verð: 2.790.000 kr.

RENAULT Kadjar Zen 4wd
Nýskr. 06/17, ekinn 74 þ.km, 
dísil, beinskiptur.
Verð: 2.890.000 kr.

NISSAN Micra Visia
Nýskr. 03/15, ekinn 61 þ.km, 
bensín, beinskiptur.
Verð: 1.090.000 kr.

RENAULT Clio Sport Tourer
Nýskr. 03/16, ekinn 80 þ.km, 
dísil, beinskiptur.
Verð: 1.690.000 kr.

HYUNDAI Santa Fe III Style
Nýskr. 01/18, ekinn 96 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 4.990.000 kr.

NISSAN Juke Acenta Plus 4wd

Nýskr. 04/16, ekinn 63 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 2.790.000 kr.

RENAULT Clio IV GT Line
Nýskr. 05/18, ekinn 9 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 2.990.000 kr.

Rnr. 146600 

Rnr. 146439 

Rnr. 146512

Rnr. 147025

Rnr. 121815

Rnr. 130189 Rnr. 392096

TILBOÐSVERÐ!

1.990.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

690.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.190.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

4.490.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.990.000 kr.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

TILBOÐSVERÐ!

2.590.000 kr.

AFSLÁTTUR
800.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

23.973 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

HYUNDAI i10 Comfort
Nýskr. 09/16, ekinn 56 þ.km, 
bensín, beinskiptur.
Verð: 1.390.000 kr.

Rnr. 285426 

TILBOÐSVERÐ!

990.000 kr.
12.110 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

27.533 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

SKODA Octavia Combi 4x4
Nýskr. 01/18, ekinn 96 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 3.690.000 kr.

Rnr. 146523

TILBOÐSVERÐ!

2.990.000 kr.
35.837 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
700.000 KR.

AFSLÁTTUR
800.000 KR.

8.550 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

14.482 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

53.633 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

23.973 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

NISSAN Qashqai Tekna 2wd
Nýskr. 08/16, ekinn 30 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 3.390.000 kr.

Rnr. 147111

TILBOÐSVERÐ!

2.890.000 kr.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

34.651 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

31.092 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

ÁstandsskoðunAllt að 80% lán Fjármögnun á staðnum
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*Mánaðargreiðsla er samkvæmt reiknivél á lykill.is og eru viðskiptavinir hvattir til að kynna sér 
lánaskilmálana á heimasíðunni lykill.is. Árlegur hlutfallslegur kostnaður bílalaána frá lykill.is er 
breytilegur og kjör lána miðast við vaxtatöflu og gjaldskrá félagsins á hverjum tíma.

Við trúum á traust og áreiðanleika í bílaviðskiptum.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

HEILSAÐU SUMRI
Á NOTUÐUM BÍL

ÞÚ FINNUR BÍLINN Á WWW.BILALAND.IS

BMW X2 Sdrive20i 2wd
Nýskr. 01/19, ekinn 17 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 5.790.000 kr.

SUZUKI Sx4 S-Cross GLX Awd

Nýskr. 07/14, ekinn 40 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 2.490.000 kr.

NISSAN X-Trail Acenta Plus 4wd 

Nýskr. 03/18, ekinn 94 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 3.890.000 kr.

HYUNDAI i20 Comfort
Nýskr. 06/18, ekinn 97 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 1.690.000 kr.

Rnr. 110419 Rnr. 392363 Rnr. 146617 Rnr. 146608

TILBOÐSVERÐ!

5.290.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

1.990.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

3.390.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

1.390.000 kr.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

63.124 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

23.973 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 40.583 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 16.855 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

15.669 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

RENAULT Captur Dynamic
Nýskr. 08/14, ekinn 73 þ.km, 
dísil, beinskiptur.
Verð: 1.690.000 kr.

Rnr. 146486

TILBOÐSVERÐ!

1.290.000 kr.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

ALLT AÐ800.000 kr.AFSLÁTTUR!



Ma r g i r  b i ð u 
spenntir eftir 
No time to die í 
leikstjórn Cary 
Joji Fukunaga 
m e ð  D a n i e l 

Craig í aðalhlutverki. Frumsýna 
átti myndina í  apríl en ákveðið 
var að bíða með að sýna hana þar 

til í nóvember og vakti það nokkra 
athygli í fjölmiðlum.

Nú hefur verið tilkynnt að frum
sýningar fjölda annarra mynda fái 
að bíða í bili, í það minnsta þar til 
ástandið af völdum kórónaveiru
faraldursins hefur skánað vestan
hafs.
steingerdur@frettabladid.is

Stórmyndum 
frestað vegna 

COVID-19
Kvikmyndasumarið leit ljómandi vel út í 
byrjun árs, þar sem von var á hverri stór-
myndinni á fætur annarri. Nú hefur frum-

sýningum þeirra flestra verið frestað.

Frumsýna átti No time to die í apríl en hún verður nú sýnd í nóvember.

Það stóð til að frumsýna Ghostbusters: Afterlife 10. júlí 
næstkomandi en ákveðið var að fresta sýningunni þar 
til í mars á næsta ári.

Fresta varð frumsýningu Marvel-
myndarinnar um Svörtu ekkjuna frá 
1. maí til 6. nóvember.

Wonder Woman 1984 átti að sýna 
í júní en ákveðið var að bíða með 
það til 14. ágúst.

Disney kostaði 
miklu til við 
gerð leik-
innar útgáfu 
af Mulan. 
Myndina átti að 
frumsýna 27. 
mars en skyn-
seminnar vegna 
var því frestað 
til 24. júlí.

Ófáir hafa beðið spenntir eftir framhaldinu af Top Gun 
sem kemur núna út 34 árum á eftir fyrstu myndinni. 
Frumsýna átti myndina 26. júní en nú hefur verið 
ákveðið að sýna hana á Þorláksmessu í ár.
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7.995.-

Verð gildir til og með 8.júní

JAMES sófasett
Huggulegt 6 manna sófasett. Settið 
samanstendur af ljósum hornsófa úr 
rattan og háu sófaborði úr rattan og 
nonwood. Stærð: (sófi) 195 x 254 
x 75 cm. Stærð (borð) 146 x 86 x 
66 cm. Litur á setti og púðum: ljós/
viðarlitur.

169.995.-

Mikið úrval af pallaolíu, komdu, 
sjáðu úrvalið og fáðu góð ráð hjá 
sölumönnum okkar!

Timbursalan er opin alla 
virka daga til kl 19.00 og 
18.00 um helgar!

NAPOLI RELAX sólbekkur
Napoli sólbekkurinn er stílhreinn 
og passar vel á bæði pallinn og 
í garðinn. Stærð: 190 cm (L).  
Svartur.

Sláttuorf
Ryobi RLT6130. 600 w. Sláttubreidd 
30 cm. Þyngd: 2,9 kg.Verð: 17.995 kr

17.995.-4.495.-
Pallaolía, 5 l
Smýgur djúpt inn í viðinn og hrindir vel frá sér 
vatni. Notið litaða olíu til að ná fram fullnægjandi 
UV-vörn. Fæst í ýmsum glærum litatónum.

GARDOL bensínsláttuvél
Motor: 160 cc Honda GCV 160. Sláttuvélinni er létt að 
stýra, því aftari dekkin eru stærri en dekkin að framan. 
Hægt er að stilla sláttuhæðina, frá 25-75 mm (10 level).  
Sláttubreidd: 51 cm. Safnkassi: 60 L.

63.000.-

Takmarkað magn - aðeins 6 stk eftir!

bauhaus.is

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

OPNUNARTÍMAR: VIRKA DAGA 8-19 / UM HELGAR 10-18
BAUHAUS REYKJAVÍK – Lambhagavegur 2-4 – 113 Reykjavík – 515-0800 – upplysingar@bauhaus.is – www.bauhaus.is 

VIÐ EIGUM ALLT FYRIR ÚTIVERKEFNIN!



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

VIÐ FENGUM GÓÐA 
DÓMA Í ERLENDUM 

MIÐLUM OG GESTIRNIR OKKAR 
ELSKUÐU HÁTÍÐINA EN EKKI 
SÍÐUR AKRANES.

Facade  
Beton er 
gæðamálning  
fyrir stein
• Málningin er sterk og teygjanleg

• 100% akrýlmálning

• Gljástig 5

• Einstaklega þægileg í vinnslu,  
fer vel í pensli, rúllu og sprautu

• Veðurþolin og hrindir frá óhreinindum

• Yfirborðið er öndunarvirkt, þannig  
að vatnsgufa sem kemur að innan  
á greiða leið út

• Hindrar myglu- og sveppagróður

Fyrir mér eru heimildar-
myndir spegill á sam-
félög, það er líka hægt 
að sýna manni mun 
ótrúlegri hluti í heim-
ildarmynd heldur en 

leikinni af því að það er eitthvert 
sannleiks element í þeim sem fær 
okkur til að trúa. Við leitumst við 
að sýna heimildarmyndir þar sem 
kvikmyndamiðilinn er notaður til 
að segja sögur,“ segir Ingibjörg Hall-
dórsdóttir, framkvæmdastýra Ice-
Docs-heimildarmyndahátíðarinnar 
sem fram fer helgina 15. til 19. júlí á 
Akranesi.

Þetta er í annað sinn sem hátíðin 
er haldin en fyrsta IceDocs-hátíðin 
fór fram síðasta sumar.

„Fyrsta hátíðin gekk mjög vel og 
hróður hennar hefur borist mjög 
hratt í þessum hátíða-heimi. Við 
fengum góða dóma í erlendum 
miðlum og gestirnir okkar elskuðu 
hátíðina en ekki síður Akranes. 
Við vorum með samstarf við Kvik-
myndasafn sem við ætlum að halda 
áfram í ár og sýndum yfir 50 heim-
ildarmyndir og héldum viðburði á 
hverju kvöldi,“ segir Ingibjörg .

Að sögn Ingibjargar stendur stór 
alþjóðlegur hópur að skipulagningu 
hátíðarinnar.

„Hátíðin varð til eftir spjall okkar 
Halls Árnasonar, sem stofnaði 
hátíðina með mér. Við elskum bæði 
heimildarmyndir og fannst að þær 
mættu fá meira vægi í menningunni 
og ákváðum að gera bara eitthvað 
í því. Þegar ég fékk það í gegn að 
svona hátíð ætti hvergi annars stað-

ar heima en á Akranesi þá fengum 
við Heiðar Mar með okkur í lið og 
við rekum hátíðina. Það er svo stór 
hópur sem hefur hjálpað okkur með 
verkefnið, alls staðar að úr heim-
inum,“ segir Ingibjörg.

Færri komast að en vilja
Leikkonan Steinunn Arinbjarnar-
dóttir er viðburðastýra hátíðar-
innar.

„Þetta er alveg ótrúlega skemmti-
legt verkefni. Ég sé að miklu leyti 
um viðburði á hátíðinni. Í forgrunni 
verða svo auðvitað myndirnar. Við 
munum sýna heimildarmyndir 
hvaðanæva úr heiminum. Þetta 
er fjölbreytt og f lott úrval mynda 
og það var mikil ásókn í að sýna 
myndir á hátíðinni. Það var ótrú-
lega skemmtilegt og því þurftum 
við að velja úr stórum hópi frábærra 
mynda til að sýna,“ segir hún.

Steinunn segir að skipuleggj-
endur hátíðarinnar hafi vissulega 
þurft að aðlaga hana breyttum 
aðstæðum en að það hafi verið 

gleðilegt að lendingin varð sú að 
hátíð færi fram í ár.

„Við ákváðum að halda hátíðina. 
Kvikmyndahátíðir um allan heim 
hafa farið fram með breyttu sniði 
og frjóar hugmyndir hafa fengið að 
blómstra í þessum málum undan-
farið. Hátíðin er náttúrulega haldin 
á Akranesi sem er alveg ofsalega 
skemmtilegur staður. Ég held að það 
sé algengt að fólk þekki ekki nógu 
vel til bæjarins, þar sem hann er 
aðeins út úr leið, maður keyrir ekki 
í gegnum bæinn á leiðinni norður til 
dæmis. En það svífur alveg ótrúlega 
mikill sjarmi yfir bænum. Gamall 
bær, falleg hús og margt að skoða. 
Í sumar á fólk endilega að sækja 
sem mest út á land og í sitt nærum-
hverfi,“ segir Steinunn.

Það sé því kjörið að skreppa upp 
á Akranes í júlí og horfa á nokkrar 
fræðandi, áhugaverðar og skemmti-
legar heimildarmyndir.

„Það er stutt að fara en svo allt 
öðruvísi stemning. Bíóhöllin á 
Akranesi er eitt fallegasta bíóhús 
sem til er á landinu að mínu mati. 
Svo erum við líka að nota alls konar 
óhefðbundin rými fyrir aðra við-
burði. Svo erum við búin að bóka 
alveg ótrúlega frábæra dagskrá, 
uppistand og tónlistaratriði. En 
við fylgjumst vel með ef einhverjar 
frekari takmarkanir verða settar á 
fjölda gesta,“ segir hún.

Klukkan 17.00 í dag hefst sér-
stakt upphitunarhóf fyrir hátíðina 
á Hlemmi Square þar sem dagskrá 
hennar verður kynnt.
steingerdur@frettabladid.is

Heimildarmyndahátíð  
á Akranesi í sumar
Í kvöld er sérstakt upphitunarhóf á Hlemmi Square fyrir heimildar-
myndahátíðina IceDocs. Ingibjörg Halldórsdóttir er framkvæmda-
stýra hátíðarinnar og Steinunn Arinbjarnardóttir viðburðastýra.

Steinunn hvetur fólk til að sækja Akranes heim til að sjá 
einstakar heimildarmyndir í sumar. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Ingibjörg er framkvæmdastýra heimildarmyndahátíð-
arinnar og annar stofnenda hennar. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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á byko.is

 Nýtt
blað

Vinnur þú
100.000kr. 
inneign í BYKO?
Taktu mynd af rými sem þarfnast yfirhalningar, 
hvort sem um ræðir baðherbergi, stofu, eldhús 
eða annað. Settu myndina á Instagram fyrir  
17. júní og merktu:

#bykoheimili20

GÁMASALA!
Tvær vörur á frábæru verði

Tilboðsverð

Bensínsláttuvél
2,52kW fjórgengis mótor,  
46cm sláttubreidd, sjálfdrifin.  
55 lítra safnpoki.  
7 stiga hæðarstilling 25-75mm.  
Vatnstengi fyrir þrif.     

39.995
7133004344 

Almennt verð: 69.995

Tilboðsverð

Bensínsláttuorf
Bensín sláttuorf 1,4KW,  
55cc, tvígengis mótor sem  
er auðvelt að kveikja á.

39.995
7133002545 

Almennt verð: 49.995

2

20%

43%

Þú sparar:

30.000

Þú sparar:

10.000

B
ir

t m
eð

 fy
ri

rv
ar

a 
um

 p
re

nt
vi

ll
ur

 o
g/

eð
a 

m
yn

db
re

ng
l. 

Ti
lb

oð
 g

ild
a 

ti
l 

10
. j

ún
í, 

eð
a 

á 
m

eð
an

 b
ir

gð
ir

 e
nd

as
t.

Auðvelt að versla á byko.is
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20%
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20% 
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Blóm, tré  
og runnar



       

Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 11–18
Laugardaga kl. 11–17

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

www.dorma.is

SENDUM 
FRÍTT

TAXFREE

* Taxfree tilboðið jafngildir 19,35% afslætti og gildir öllum vörum nema vörum 
frá Simba. Gildir ekki ofan á önnur tilboð eða af sérpöntunum. Að sjálfsögðu fær 

ríkissjóður virðisaukaskatt af söluverði.  Afslátturinn er alfarið á kostnað Dorma. 

AF ÖLLUM VÖRUM* Í ÖLLUM  
VERSLUNUM DORMA 
FRÁ FIMMTUDEGI
TIL MÁNUDAGS  

EKKI MISSA AF

ÞESSU
REYKJAVÍK   |   AKUREYRI   |   ÍSAFJÖRÐUR

Láttu drauminn rætast

NATURE’S REST LUXURY
heilsurúm með Classic botni

C&J SILVER
stillanlegt rúm

 Einbreitt 120 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm  

með Nature’s Rest Luxury heilsudýnu: Fullt verð: 182.900 kr.

Aðeins 147.500 kr.

 90 x 200 cm Nature’s Rest Luxury  

heilsudýna á Classic botni: Fullt verð: 69.900 kr.

Aðeins 56.371kr.

BUFFALO
Rafdrifinn lyftistóll

VERÐDÆ
M
I

VERÐDÆ
M
I

VERÐDÆ
M
I

VERÐDÆ
M
I

VERÐDÆ
M
I

 Fullt verð: 179.900 kr.

Aðeins 145.081 kr.

KOLDING
hægindastóll úr  
PVC-leðri með 
skemli

 Fullt verð: 119.900 kr.

Aðeins 96.694 kr.

VERÐDÆ
M
I

BARCELONA
svefnsófi

 Fullt verð: 199.900 kr.

Aðeins 161.210 kr.

STÓRI BJÖRN
dúnsæng

 Fullt verð: 19.900 kr.

Aðeins 15.920 kr.
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Thomasar 
Möller

BAKÞANKAR

Vinur minn frá Noregi, sem 
ók hringinn, sagði mér að 
ótrúlegur fjöldi bílhræja 

um land allt hefði komið honum 
hvað mest á óvart í Íslandsferð-
inni. Í f lestum bæjarfélögum, við 
sveitabæi og kringum fyrirtæki 
væru bíldruslur og vinnuvélahræ. 
Hann sagði mér að í Noregi væru 
lög sem banna þetta, enda er þetta 
ekki bara sjónmengun, heldur 
einnig umhverfismál vegna hættu 
á eiturefnaleka og ógn við öryggi 
barna sem oft leika sér kringum 
hræin.

Við Íslendingar elskum bíla 
og erum líklega með f lesta bíla á 
mann í heiminum. En af hverju 
elskum við bílhræin svona mikið? 
Þau eru eins og heilögu kýrnar á 
Indlandi – ósnertanleg!

Ég fór í heimsókn í lítið bæjar-
félag um daginn og taldi um 70 
bílhræ á víð og dreif. Á ferðalagi 
um landið taldi ég um 30 bílhræ í 
litlu, sætu sveitarfélagi á Norður-
landi. Við Hvalfjarðargöngin er 
bær með um 250 bílhræ og í Ísa-
fjarðardjúpi er útisvæði með um 
700 bílhræ, svo dæmi séu nefnd. 
Ég giska á að um 30 þúsund bíl- og 
vinnuvélahræ séu á víð og dreif 
um landið. Þetta eru á að giska 45 
þúsund tonn eða um 10 skipsfarm-
ar af brotajárni sem hægt væri að 
f lytja út og breyta í nýja bíla. Er 
þetta söfnunarárátta, hellisbúa-
hugsun eða bara sóðaskapur?

Gerum átak þar sem við komum 
þessum hræjum í endurvinnslu 
eða eins og aðalplokkari landsins, 
Einar Bárðarson, sagði um daginn: 
„Drasl er hráefni á röngum stað.“ 
Komum bílhræjunum á réttan 
stað! Hreinsum landið af þessum 
ósóma áður en ferðamennirnir 
koma aftur.

Við unnum Covid-stríðið. Er 
ekki kominn tími á að lýsa yfir 
stríði við bílhræin?

Vinnum þetta 
stríð líka!

GRILL-
MATURINN
ELSKAR

Go� með öllu!

AHLGRENS
BÍLAR - 2 TEG 

349
KR/STK

2792/ 3490 KR/KG

BÆTTU LÍKAMSSTÖÐUNA
Minni verkir, betri líðan

GÖNGUGREINING

Faeturtoga.is
S: 55 77 100


