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Þessi síkáti sjóari var við veiðar í blíðskaparveðrinu á Akureyri í gær og lét mávana ekki trufla sig. Í dag má búast við rigningu fyrir norðan, en Akureyringar þurfa þó ekki að örvænta og
geta haft sólgleraugun og sólarvörnina tilbúna, því sú gula hyggst láta sjá sig í bænum aftur seinnipartinn á morgun. Tveggja stafa tölur eru í kortunum út vikuna. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Mun færri börn nota rafrettur
Um sex prósent nemenda í 10. bekk nota rafrettur daglega, en hlutfallið var tíu prósent fyrir tveimur árum.
Notkunin hefur helmingast í Reykjavík á aðeins einu ári. Umræða um skaðsemi virðist vera að skila sér.
HEILBRIGÐISMÁL Rafrettunotkun
barna er á hraðri niðurleið samkvæmt tölum frá Rannsóknum og
greiningu. Dagleg rafrettunotkun
barna í 10. bekk grunnskóla á landinu öllu er nú 6 prósent en var hæst
10 prósent árið 2018. Í Reykjavík
hefur notkunin helmingast á aðeins
einu ári, úr 12 prósentum niður í 6.
„Það má segja að samfélagið hafi
vaknað gagnvart þessu á síðasta ári.
Fréttir fóru að berast af veikindum
fólks og almennt séð fórum við að
tala um skaðsemi rafretta,“ segir
Margrét Lilja Guðmundsdóttir,

Það má segja að
samfélagið hafi
vaknað gagnvart þessu á
síðasta ári.
Margrét Lilja Guðmundsdóttir,
sérfræðingur hjá
Rannsóknum og
greiningu

sérfræðingur hjá Rannsóknum og
greiningu.
Í september greindi Landlæknisembættið frá því að lungnaveikindi unglings hér á landi tengdist
rafrettunotkun. Fjöldi sambærilegra
mála í Bandaríkjunum var þá 500.
„Við sáum það í gögnunum okkar
að unglingar upplifðu mildara viðhorf foreldra sinna gagnvart rafrettum en sígarettum eða áfengi. Að
foreldrarnir hafi ekki talið þær jafn
skaðlegar,“ segir Margrét.
Ný lög um rafrettur voru sett á
síðasta ári þar sem meðal annars var

Opið
til 21

Kvöldopnun
Í dag 11. júní í verslun BYKO Breidd

Fjöldi tilboða
og kynninga
- sjá baksíðu

lagt bann við að hafa auglýsingar eða
myndmál sem gæti höfðað sérstaklega til barna og ungmenna. Einnig
bann við að nota rafrettur í skólum,
almenningsfarartækjum, íþróttahúsum og mörgum fleiri stöðum.
Í tölum Rannsókna og greiningar
kemur einnig fram að munntóbaksnotkun hafi aukist um tæp 3 prósent hjá 10. bekkingum milli ára
og áfengisneysla aukist um rúm 2
prósent. Tóbaks- og kannabisreykingar standa hins vegar nánast í stað.
Könnunin er lögð fyrir alla grunnskólanema á landinu. – khg / sjá síðu 6

Rannsókn á
morðinu lokað
SVÍÞJÓÐ Sænsk lögregluyfirvöld
hafa lokað rannsókninni á morðinu á Olof Palme, forsætisráðherra
Svíþjóðar, sem var myrtur þann
28. febrúar árið 1986. Stig Engström er grunaður um morðið, en
sonur Palme undrast að rannsóknin hafi ekki beinst að Eng
ström fyrr.
Engström lést árið 2000, en lögregluyfirvöld í Svíþjóð eru fullviss
um að hann sé sá seki í málinu.
Krister Petersson, tilkynnti þetta
á blaðamannafundi í gær. Tilkynningin kom ekki mörgum á óvart,
enda hefur ýmsa grunað að Engström hafi átt einhvern þátt í málinu, meðal annars vegna hegðunar
hans á árunum eftir morðið.
– gar/khg/sjá síðu 10.
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Borðtennis fyrir lengra komna

Sunnan 8-15 m/s og rigning með
köflum vestan til, annars hægari
og þurrt. Dregur úr vindi og
úrkomu síðdegis.
SJÁ SÍÐU 26

Íbúar vilja að bærinn taki á sóðum.

Taki á slóðum
í Urriðaholti
GARÐABÆR Urriðaholt ehf. og Íbúasamtök Urriðaholts hafa farið þess á
leit við Garðabæ að bærinn beiti tiltækum úrræðum til þess að stemma
stigu við sóðaskap og seinagangi á
ókláruðum lóðum í hverfinu. Þetta
kemur fram í erindi sem hagsmunaaðilarnir sendu bæjarstjórn
Garðabæjar.

Dæmi eru um að félagið
hafi misst réttarstöðu sína
vegna nauðungaruppboða á
lóðum þess.
Urriðaholt ehf. er félag sem
var stof nað í k r ing um uppbyggingu hverfisins og er í eigu
Odfellowr eglunnar á Íslandi og
Vikursteins ehf., eignarhaldsfélags
Sigurðar Gísla Pálmasonar og Jóns
Pálmasonar. Í áðurnefndu bréfi
kemur fram að félagið hafi sett stífa
skilmála um dagsektir og jafnvel
riftun við sölu lóða ef botnplata
bygginga er ekki steypt upp innan
ákveðins tíma. Vel hafi tekist að
fylgja því eftir.
Hins vegar séu nokkur dæmi um
að félagið hafi misst réttarstöðu
sína vegna þess að lóðir voru seldar
á nauðungaruppboðum. Þá séu
einnig dæmi þess að seinagangur sé
á framkvæmdum innan hverfisins
og það hafi valdið íbúum ónæði.
Skora hagsmunaaðilarnir á Garðabæ að beita þeim úrræðum sem
skilgreindir eru í öllum lóðarleigusamningum um lóðirnar, til þess að
uppræta vandann. – bþ

 essir félagar nutu sólarinnar í borginni í gær og spiluðu borðtennis við Lækjargötu. Yfirborð borðtennisborðs er samkvæmt reglum 2,74 metra
Þ
langt og 1,52 metra breitt en strákarnir brugðu út af vananum og spiluðu yfir tvö borð. Fréttablaðinu er ekki kunnugt um úrslit. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sorpa fær
undanþágu
SORPA Í byrjun næstu viku er ráðgert að GAJA, gas- og jarðgerðarstöð Sorpu bs. í Álfsnesi, opni með
pompi og prakt. Sá hængur er á
að tafist hefur að gefa út starfsleyfi
stöðvarinnar og hafa tillögur þess
efnis ekki einu sinni verið auglýstar.
Að sögn Guðjóns Inga Eggertssonar, fulltrúa hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur, er verkefnið á
lokametrunum og standa vonir til
að auglýsingin fari í loftið á næstunni.
„í tillögunni verða meðal annars ákvæði um efnamælingar á
moltunni. Auglýsingatími er fjórar
vikur samanber ákvæði í reglugerð
um losun frá iðnaði og mengunarvarnaeftirlit,“ segir Guðjón. Samkvæmt Helga Þór Ingasyni, settum
framkvæmdastjóra Sorpu bs., fær
fyrirtækið undanþágu til þess að
hefja tilraunavinnslu í stöðinni.
„Hún er í húsi að mér skilst,“ segir
Helgi. – bþ

Grafa golfvöll Gljúfra í
sundur með göngustíg
Framkvæmdir Vatnajökulsþjóðgarðs eru sagðar eyðileggja völl golfklúbbsins
Gljúfra við Ásbyrgi. Forsvarsmenn klúbbsins eru ósáttir, en þjóðgarðsvörður
segir að völlurinn sé ekki á aðalskipulagi. Hann vísar skorti á samráði á bug.
NORÐURÞING Forsvarsmenn Golfklúbbsins Gljúfra við Ásbyrgi eru
afar ósáttir við þá framkvæmd
Vatnajökulsþjóðgarðs að byggja
göngustíg frá Gljúfrastofu að nærliggjandi tjaldsvæði. Munu framkvæmdirnar eyðileggja að minnsta
kosti eina holu vallarins og jafnvel
þrjár. Segja forsvarsmenn klúbbsins
að samráð hafi verið lítið sem ekkert og að hægt hefði verið að fara
ódýrari leiðir án þess að skemma
völlinn sem er níu holur alls.
„Okkur óraði ekki fyrir því að
þessi leið yrði farin með göngustíginn. Þetta er beint yfir fyrsta
teig og því er sú hola alveg ónýt. Það
hefði verið hægt að fara með gamla
veginum sem liggur við hliðina á
teignum. Það hefði þýtt minna rask
og því án efa verið ódýrari leið,“
segir Haukur Marinósson stjórnarmaður golf klúbbsins en segja má
að hann, ásamt föður hans, Marinó
Eggertssyni formanni Gljúfra, séu
allt í öllu í klúbbnum.
Að sögn Hauks eru framkvæmdirnar til marks um það að golfvöllurinn sé þyrnir í síðu forsvarsmanna þjóðgarðsins.
Guðmundur Ögmundsson þjóðgarðsvörður Norðursvæðis segir
að forsvarsmenn Gljúfra hafi verið
upplýstir um framkvæmdina á
fundi í aprílmánuði. Þá sé golfvöllurinn ekki á aðalskipulagi
svæðisins. „Það væri því fráleitt
að við værum að fara lengri leið
með gangstíginn út af golfvelli sem
liggur fyrir að eigi að víkja,“ segir
Guðmundur. Hann segir að golfklúbburinn hafi fengið landsvæði
skammt frá, að Ási, og þangað eigi
að hann að f lytjast í framtíðinni.
„Það eru nokkrar gönguleiðir sem
liggja við golfvöllinn og aðsóknin

Framkvæmdir við golfvöllinn eru nýhafnar. MYND/AÐSEND

Ég myndi nú varla
kalla þetta fund.
Haukur
Marinósson,
stjórnarmaður
golfklúbbsins
Gljúfra

í Ásbyrgi vex með ári hverju. Þetta
fer því ekki vel saman,“ segir Guðmundur.
Haukur gefur lítið fyrir þessar
skýringar Guðmundar. „Ég myndi

nú varla kalla þetta fund. Guðmundur benti eitthvað hvar stígurinn ætti að liggja, en við fengum
ekki að sjá neinar teikningar. Okkur
dauðbrá síðan þegar við fengum
þær í hendurnar,“ segir Haukur.
Hann segir rétt að golf klúbbnum
hefði verið boðið að f lytja að Ási,
en að mikið þurfi að koma til svo að
það verði að veruleika. „Kostnaðurinn við að byggja upp golfvöll þar er
á bilinu 50-100 milljónir króna. Það
er of mikið fyrir lítinn golfklúbb,“
segir hann.
Hann er ósammála því að golfklúbburinn sé fyrir þar sem hann
er í dag. „Þetta er útivist og afþreying á einstökum stað og ég hef ekki
orðið var við að golfið valdi göngumönnum ónæði,“ segir Haukur.
bjornth@frettabladid.is
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Kæmust langt með skimun á landamærum án hjúkrunarfræðinga
COVID-19 Ef til verkfalls hjúkrunarfræðinga kemur þann 22. júní, ætti
að vera hægt að halda skimun við
landamærin áfram óraskaðri. Alma
D. Möller landlæknir segir að óljóst
sé hvaða áhrif verkfall hjúkrunarfræðinga hefði á verkefnið, en að
hægt væri að komast langt áfram
með það án þeirra.
Hjúkrunarfræðingar taka engan
þátt í greiningu sýna, heldur sjá þeir

COVID-19 hafði mikil áhrif á skóla.

Konur frekar
heima með börn
SAMFÉLAG Talsvert f leiri konur
þurftu að vera heima hjá börnum
sínum en karlar, þegar starfsemi
leik- og grunnskóla skertist af völdum COVID-19. Þetta kemur fram í
könnun sem var unnin fyrir BSRB
og kynnt fyrr í vikunni.

36%

þurftu að vera heima með
börn sín vegna skertrar
starfsemi leik- og grunnskóla af völdum COVID-19.
Alls sögðust tæplega 36 prósent
aðspurðra hafa þurft að vera heima
með börn sín. Rúm 42 prósent
kvenna voru heima með börn, en
rúm 30 prósent karla.
Þá var mikill munur á svörum
fólks eftir menntun. Þannig þurftu
rúm 22 prósent þeirra sem hafa
lokið grunnskólapróf i að vera
heima hjá börnum, en hlutfallið var
44 til 45 prósent hjá þeim sem hafa
lokið grunn- eða framhaldsnámi í
háskóla. Tekjuhærri einstaklingar
voru einnig frekar heima hjá börnum en þeir tekjuminni.
„Þetta sýnir mikilvægi þess að
aðgerðir til að auka sveigjanleika á
vinnufyrirkomulagi sem kallað er
eftir, nái til allra,“ segir Magnús Már
Guðmundsson, framkvæmdastjóri
BSRB, um þennan mun eftir tekjum
og menntun. – sar

um þann þátt sem snýr að sýnatökunni sjálfri. Ljóst er að f leiri
heilbrigðisstéttir og jafnvel nemar
háskólans gætu mögulega tekið við
því hlutverki að taka strokusýni við
landamærin.
Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, staðfestir að f leiri stéttir
gætu sinnt þessum þætti verkefnisins. Lífeindafræðingar, sem hafa
hingað til séð um allan greiningar-

Alma Möller, landlæknir.

þáttinn, gætu tekið strokusýni en
einnig læknar og sjúkraliðar. Þórólfur segir þá að hægt væri að þjálfa
f leiri stéttir til að taka sýni. Alda
Margrét Hauksdóttir formaður
Félags lífeindafræðinga segir að
það sé auðveldara að manna sýnatökurnar en margt annað. Verkfall hjúkrunarfræðinga hefði þó
gríðarleg áhrif á heilbrigðiskerfið í
heild sinni.

Aðspurður hvort hægt sé að
halda verkefninu við landamærin
gangandi án hjúkrunarfræðinga
segir Þórólfur það ekki alveg ljóst á
þessari stundu. Það þyrfti að manna
stöður þeirra hjúkrunarfræðinga
sem eiga að taka strokusýni við
landamærin og það gæti reynst
snúið. Nánari umfjöllun um málið
má finna á frettabladid.is.
– ókp

Mikilvægt að auka fræðslu
um ofbeldi meðal aldraðra

Skýrsla um aldraða og heimilisofbeldi var kynnt í velferðaráði í síðustu viku. Verkefnisstjóri Saman
gegn ofbeldi segir mikilvægt að skima fyrir ofbeldi innan þessa hóps og auka fræðslu og upplýsingagjöf.
Vöntun er á rannsóknum á efninu og nauðsynlegt að auka samstarf þeirra sem vinna með öldruðum.
SAMFÉLAG „Mikilvægt er að starfsfólk sem vinnur með öldruðum hafi
þekkingu á of beldi og birtingarmyndum þess þegar það hefur störf
í öldrunarþjónustu,“ þetta kemur
fram í skýrslu um aldraða og heimilisof beldi sem kynnt var á fundi
velferðarsviðs í síðustu viku.
Skýrslan er hluti af verkefninu
Saman gegn of beldi, samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu,
Kvennaathvarfsins og Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu um
heimilisof beldi. Markmið skýrslunnar var að greina stöðu heimilisof beldis í hópi aldraðra og finna
leiðir til að sporna gegn því.
Halldór Dýrleifar- Gunnarsdóttir,
verkefnisstjóri Saman gegn ofbeldi,
segir mikilvægt að auka fræðslu um
heimilisof beldi og aldraða meðal
starfsfólks sem vinnur með öldruðum ásamt því að auka umræðu.
„Það virðist vera þannig að þeir
sem eldri eru hafi annað viðhorf til
heimilisof beldis en þeir sem yngri
eru. Fyrir þessum hópi er heimilið
meira lokað og það sem þar fer fram
er ekki mál annarra. Skilningurinn
og viðhorf á því hvað sé heimilisofbeldi er annað hjá þessum hópi,“
segir Halldóra.
„Við getum því ekki gert þá kröfu
að fólk í þessum hópi stígi sjálft
fram og greini frá heimilisof beldi
sem það verður fyrir. Við sem erum
því nærri verðum því að stíga inn í
aðstæðurnar,“ bætir hún við.
Í skýrslunni eru settar fram tillögur að aðgerðum sem felast í fræðslu,
innleiðingu réttindagæslu- og talsmanna aldraðra, upplýsingamiðlun
og samvinnu aðila sem vinna með

Í skýrslunni eru settar fram tillögur að aðgerðum sem felast meðal annars í aukinni upplýsingamiðlun. MYND/GETTY

Það virðist vera
þannig að þeir sem
eldri eru hafi annað viðhorf
til heimilisofbeldis en þeir
sem yngri eru.
Halldóra Dýrleifar Gunnarsdóttir, verkefnisstjóri Saman gegn
ofbeldi

öldruðum. „Samvinna á milli kerfa
er lykilatriði, það að við séum öll að
tala saman,“ segir Halldóra og á þar
við samstarf heilsugæslu, þjónustumiðstöðva og Landspítala.
Þá segir hún að mikilvægt sé að
skima fyrir heimilisof beldi meðal

aldraðra. „Heilbrigðiskerfið er til að
mynda ekki að skima fyrir heimilisofbeldi en ég held að það sé brýnt að
taka það upp. Það er reynsla okkar
sem vinnum að þessum málaflokki
hjá Reykjavíkurborg að slík skimun
skili sér,“ segir Halldóra og þá við að
fólk sem leiti til heilsugæslu, Landspítala og þjónustumiðstöðva sé
spurt spurninga á borð við, „hefur
þú upplifað heimilisof beldi“ og
„býrð þú við heimilisofbeldi.“
„Reynslan sýnir okkur að þó að
fólk svari þessum spurningum ekki
játandi í fyrsta skipti þá komi skýrt
svar kannski í næsta skipti sem það
hittir félagsráðgjafa eða annað fagfólk. Svona komum við því líka út
að það sé í lagi að tala um þessi mál,“
segir Halldóra.

Rannsóknir á heimilisof beldi
eru af skornum skammti bæði hérlendis og erlendis og þá sér í lagi
heimilisof beldi innan ákveðinna
hópa þjóðfélagsins, svo sem meðal
aldraðra. Halldóra segir óskandi
að lagt verði í frekari rannsóknir á
efninu. „Það vantar rannsóknir á
þessu sviði,“ segir hún.
Tillögunum sem fram komu í
skýrslunni var vel tekið velferðarráði og segir Halldóra næsta skref
að koma þeim í farveg. „Núna förum
við bara í þessa vinnu. Ég er til
dæmis að fara af stað með verkefni
þar sem hannað verður upplýsingaefni sem er sniðið sérstaklega að
öldruðum, það verður vonandi tilbúið í haust.“
birnadrofn@frettabladid.is
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7 ára ábyrgð framleiðanda
á öllum nýjum Kia bílum

Kia Optima PHEV

*Forsendur ábyrgðar eru reglulegt þjónustueftirlit sem kaupandi ber kostnað af. Lestu meira um ábyrgðina á www.kia.com/abyrgd.

Fjölskylduvænn
ferðafélagi

Afborgun

á mánuði:

27.148 kr.
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rgun og lán
til 84 mána
Vextir 4,20%
ða.
. Heildargrei
ðsla láns er
2.341.264
kr. Árleg hlu
tfa
llst
ala
kostnaðar
er 5,45%.

Rúmgóður, fjölhæfur og sparneytinn
Kia Optima PHEV sameinar umhverfisvæna sparneytni rafbílsins og kraft bensínvélarinnar.

Kia Optima PHEV á sérkjörum, verð frá:

Hann býr yfir allt að 58 km drægi á rafmagni, hlaðinn staðalbúnaði og afar rúmgóður.
Kia Optima PHEV fylgir hin einstaka 7 ára ábyrgð frá framleiðanda.

4.750.777 kr.

Komdu og reynsluaktu nýjum Optima PHEV. Við tökum vel á móti þér.

Verð áður: 5.250.777 kr.

Í þessum einstaka tengiltvinnbíl fer saman glæsileiki, sjálfbærni og nýjasta umhverfistækni.

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir allar stærðir heimila. Nánar á hledslulausnir.askja.is

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland
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Frumvarpinu er ætlað að aðstoða tekjulága kaupendur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gagnrýnir tekjumörk
vegna hlutdeildarlána
HÚSNÆÐISMÁL „Við gagnrýnum það
að sett séu tekjumörk á þá sem geta
komist í þetta úrræði. Við höfum
talað fyrir því að þetta þurfi að
vera almennt úrræði,“ segir Kristján
Þórður Snæbjarnarson, fyrsti vara
forseti ASÍ, um frumvarp félags
málaráðherra um hlutdeildarlán.
Frumvarpið var lagt fram á
Alþingi í gær en áformin voru meðal
aðgerða stjórnvalda í tengslum við
lífskjarasamninga. Hlutdeildarlán
eru ætluð tekjulágum einstakling
um sem ekki eiga fyrir útborgun í
íbúð.
Gert er ráð fyrir því að Húsnæðisog mannvirkjastofnun (HMS) veiti
hlutdeildarlánin til kaupa á um
fjögur þúsund hagkvæmum íbúð
um á næstu tíu árum. Heildarfjár
hæðin gæti orðið um 40 milljarðar
á tímabilinu. Úrræðið verður í boði
í tíu ár en það endurmetið árlega.
Í frumvarpinu eru sett eru ýmis
skilyrði fyrir lánveitingunni, sem
snúa meðal annars að tekjum, en
lánin eru aðeins ætluð fyrstu kaup

endum. Þá er aðeins lánað fyrir
nýjum íbúðum sem samþykktar
hafa verið sem hagkvæmar íbúðir
af HMS.
Lánin geta numið allt að 20 pró
sentum kaupverðs en gert er ráð
fyrir að lántakendur fjármagni
sjálfir fimm prósent. Afgangurinn
yrði svo fjármagnaður með fast
eignaláni. Hlutdeildarlán bera
hvorki vexti né af borganir á láns
tímanum en lánveitandi fær það
endurgreitt við sölu eignarinnar.
Frumvarpið gerir ráð fyrir að
lögin taki gildi 1. júlí næstkomandi
og því ljóst að Alþingi þarf að hafa
hraðar hendur, en samkvæmt end
urskoðaðri starfsáætlun á þingi að
ljúka eftir tvær vikur.
„Þetta er mál sem við höfum
kallað eftir að verði klárað fyrir
þinglok. Þetta er gríðarlega mikil
vægt mál fyrir kjarasamningana.
Ef þetta fer ekki í gegn munum við
þurfa að meta forsendur samning
ana hvað það varðar sérstaklega,“
segir Kristján Þórður. – sar
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Notkun nemenda í 10. bekk á rafrettum er á mikilli niðurleið á öllu landinu samkvæmt rannsókninni. MYND/GETTY

Rafrettunotkun barna
á hraðri niðurleið
Rafrettunotkun reykvískra nemenda í 10. bekk hefur helmingast á aðeins
einu ári og er á mikilli niðurleið á öllu landinu. Sérfræðingur hjá Rannsóknum
og greiningu segir sterk viðbrögð og umræðu um skaðsemi vera að skila sér.
HEILBRIGÐISMÁL Rafrettunotkun
barna er á hraðri niðurleið sam
kvæmt tölum frá Rannsóknum
og greiningu, sem kannar neyslu
barna í febrúar á hverju ári. Dagleg
rafrettunotkun barna í 10. bekk
grunnskóla á landinu öllu er nú 6
prósent en var hæst 10 prósent árið
2018. Í Reykjavík hefur notkunin
helmingast á aðeins einu ári, úr 12
prósent niður í 6.
„Það má segja að samfélagið hafi
vaknað gagnvart þessu á síðasta ári.
Fréttir fóru að berast af veikindum
fólks og almennt séð fórum við að
tala um skaðsemi rafretta,“ segir
Margrét Lilja Guðmundsdóttir,
sérfræðingur hjá Rannsóknum og
greiningu.
Í september greindi Landlæknis
embættið frá því að lungnaveik
indi unglings hér á landi tengdist
rafrettunotkun. Fjöldi sambæri
legra mála í Bandaríkjunum var þá
um 500 talsins.
Á undanförnum árum hefur
mikið verið deilt um hvort raf
rettur séu skaðlegar. Meðal annars
hefur íslenskur læknir, Guðmundur
Karl Snæbjörnsson, ítrekað komið
fram í fjölmiðlum og varið rafrett
unotkun, vegna þess að hún haldi
fólki frá tóbaksnotkun.
„Við sáum það í gögnunum okkar
að unglingar upplifðu mildara við
horf foreldra sinna gagnvart raf
rettum en sígarettum eða áfengi.
Að foreldrarnir hafi ekki talið þær
jafn skaðlegar,“ segir Margrét.
Ný lög um rafrettur voru sett á
síðasta ári þar sem meðal annars
var lagt bann við að hafa auglýsingar
eða myndmál sem gæti höfðað sér
staklega til barna og ungmenna.

✿  Dagleg notkun rafretta
nemenda í 10. bekk
12
10
8
6
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2

2016

2017

2018

2019

2020

n Reykjavík n Landsbyggðin

Við sáum það í
gögnunum okkar
að unglingar upplifðu
mildara viðhorf foreldra
sinna gagnvart rafrettum en
sígarettum eða áfengi .
Margrét Lilja
Guðmundsdóttir,
sérfræðingur hjá
Rannsóknum og
greiningu

Einnig bann við að nota rafrettur í
skólum, almenningsfarartækjum,
íþróttahúsum og fleiri stöðum. Þá
hefur farið fram mikil umræða og
fræðsla um skaðsemi rafretta sem nú
er að skila sér í mikilli niðursveiflu
í notkun. „Þetta er mjög gott dæmi
um hvað hægt er að gera með mark
vissum aðgerðum til þess að vernda
börnin okkar,“ segir Margrét.

Samkvæmt Margréti skiptir
framboðið miklu máli. Bein tenging
sé milli notkunar og fjölda rafrettu
búða og því sáralítil notkun á dreif
býlum svæðum þar sem aðgengið er
lítið.
Rafrettur hafa ekki verið nema
nokkur ár á markaðnum en urðu
mjög f ljótt vinsælar. Aðspurð um
hvort rafrettur séu að detta úr
tísku eða þyki ekki jafn spenn
andi lengur, segir Margrét að tísku
bylgjur skipti vitaskuld máli. En að
markaðssetningin hafi verið mjög
grimm og markhópurinn ungt
fólk. „Líkt og með orkudrykkina.
Við sjáum að neysla orkudrykkja
er komin upp úr öllu valdi meðal
barna,“ segir hún.
„Núna sjáum við að þessir nikó
tínpúðar eru nýjasta æðið og mark
aðssettir sem fullkomlega skað
laust fyrirbæri. Við munum taka
þá inn í mælingar okkar í haust.“
Líkt og rafrettunum var á sínum
tíma stillt upp til höfuðs sígarett
um, hefur nikótínpúðunum nú
verið stillt upp til höfuðs munn
tóbaki. Líkt og rafrettuvökvar eru
púðarnir seldir í litríkum umbúð
um og með hinum ýmsu bragð
tegundum.
Í tölum Rannsókna og greiningar
kemur einnig fram að munntób
aksnotkun hafi aukist um tæp 3
prósent hjá 10. bekkingum á milli
áranna 2019 og 2020 og áfengis
neysla aukist um rúm 2 prósent.
Tóbaks- og kannabisreykingar
hafa hins vegar nánast staðið í stað.
Könnunin er lögð fyrir alla grunn
skólanema á landinu og svarhlut
fallið er um 85 prósent.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Vill ekki ræða efni tölvupóstanna
Fáðu töfra
innblástur á
kronan.is/
töfrar

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

STJÓRNSÝSLA „Ég er háður þagnar
skyldu um allt sem ég geri í rauninni
og má ekki ræða það við fjölmiðla,“
segir Ólafur Heiðar Helgason, sér
fræðingur á skrifstofu efnahags
mála í fjármálaráðuneytinu, um
tölvupóstsamskipti sín vegna ráðn
ingar ritstjóra tímaritsins Nordic
Economic Policy Review.
Þorvaldur Gylfason, prófessor í
hagfræði, fékk í síðustu viku afhent
gögn frá ráðuneytinu vegna málsins
eftir úrskurð úrskurðarnefndar um

Í umræddum tölvupóstum er lagst gegn ráðningu Þorvaldar Gylfason í
starf ritstjóra tímaritsins
Nordic Economic Policy
Review.
upplýsingamál. Þorvaldur segir að
sér hafi verið boðið ritstjórastarfið
en hætt hafi verið við það eftir tölvu
pósta frá fjármálaráðuneytinu.

Í umræddum póstum sem Ólafur
Heiðar sendi fyrir hönd ráðuneytis
ins er lagst gegn ráðningu Þorvaldar
þar sem hann sé virkur í pólitík.
Ráðuneytið hefur svarað því til að
notast hafi verið við úreltar upp
lýsingar af Wikipediu þar sem Þor
valdur var sagður vera formaður
Lýðræðisvaktarinnar.
Ólafur Heiðar vill ekki upplýsa
hvort efni tölvupóstanna hafi verið
borið undir aðra í ráðuneytinu.
– ilk

BOSS.COM

the new intensity
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AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
VÖRUM DAGANA 11. - 17. JÚNÍ

Finndu þinn Hugo Boss ilm og fáðu veglegan kaupauka frítt með*
*Meðan birgðir endast
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Óttast að leggja þurfi veg yfir trjágróður foreldranna
VESTURLAND Steinunn Sigurbjörnsdóttir, á Vígholtsstöðum í Dalabyggð, óttast að fyrirhuguð vindorkuvirkjun á Hróðnýjarstöðum
verði til þess að leggja þurfi veg
í gegnum jörð foreldra hennar.
„Þau eru á áttræðisaldri og hafa á
síðustu áratugum gróðursett hátt
í tvö hundruð þúsund trjáplöntur
á jörðinni. Samkvæmt þessu nýja
aðalskipulagi þurfa trén að víkja

Flestir þinglýstir leigusamningar
eru á höfuðborgarsvæðinu.

Leigusamningum
fer fjölgandi
HÚSNÆÐISMÁL Heildarfjöldi þinglýstra leigusamninga fyrir íbúðarhúsnæði í landinu jókst um tæplega
fimmtíu prósent á milli mánaða.
Voru þeir 843 í maí á þessu ári en
565 í apríl. Þá fjölgaði þinglýstum
leigusamningum um tæp sextán
prósent í maí sé miðað við sama
mánuð á síðasta ári. Þetta kemur
fram á vef Þjóðskrár Íslands.
Langflestir þinglýstir leigusamn-

Fæstir þinglýstir leigusamningar eru á Vestfjörðum, einungis sex talsins.
ingar um íbúðarhúsnæði í maí á
þessu ári voru á höfuðborgarsvæðinu eða rúmlega 500 talsins. Næstur
var fjöldinn á Suðurnesjum, 96
samningar. Fæstir voru þeir á Vestfjörðum, einungis sex.
Fjölgun var á þinglýstum leigusamningum í öllum landshlutum
í maí nema á Suðurlandi þar sem
þeim fækkaði um 2,9 prósent á milli
mánaða en 94,1 prósent á milli ára. Í
maí á þessu ári voru þeir 17 og í apríl
síðastliðnum voru þeir 34. – bdj

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

fyrir vegi,“ segir Steinunn. „Við viljum ekki hafa tugi 180 metra hárra
vindmylla með tilheyrandi hljóðog sjónmengun, þungaflutningum
og raski, ofan í byggðinni okkar.“
Til stendur að samþykkja nýtt
aðalskipulag í næstu viku. Nýja
aðalskipulagið er liður í því að
heimila Storm Orku að byggja upp
80 til 130 megavatta vindorkuver
með á annan tug vindmylla.

Steinunn
Sigurbjörnsdóttir

Eyjólfur Ingvi Bjarnason, oddviti Dalabyggðar, segir langt í það
að framkvæmdaleyfi fáist fyrir

vindorkuverið þó að aðalskipulagið
verði samþykkt. „Skipulagsstofnun
getur stoppað málið af ef hún telur
að eitthvað standi út af. Það er ekki
farið að tala um framkvæmdaleyfi,
það eru margar vörður á leiðinni
þangað til framkvæmdir hefjast,“
segir Eyjólfur. „Ég hef ekkert séð
um skipulag á vegum, enda er verkefnið ekki komið svo langt. Það er
kannski búið að tala um eitthvað,

en ég held að það sé ekkert komið
í ferli.“
Steinunn segir íbúum mörgum
hverjum vera illa við framkvæmdina
en vilji ekki ræða það opinberlega.
„Það getur tekið kynslóð að vinda
ofan af slíkum átökum í svona litlum
samfélögum, þess vegna segir enginn neitt og ég skil það vel. Ég óttast
að þetta verði stórslys fyrir sveitina
þegar fram líða stundir.“ – ab

Geðheilbrigðisþjónusta styrkt
og rafræn þjónusta aukin
Forstjóri Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (HH) segir aukna rafræna þjónustu og styrkingu geðheilbrigðisþjónustunnar standa upp úr starfsemi síðasta árs. Ársskýrsla HH kemur út í dag. Mikil aukning
var á notkun Heilsuveru, sem er þjónusta á netinu. Ljóst er að rafræn þjónusta heldur áfram að vaxa.

HE ILBRIGÐISM ÁL Styrking geðheilbrigðisþjónustu, fjölgun sálfræðinga fyrir börn og fullorðna
og stofnun geðheilsuteyma voru
stærstu breytingar hjá Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins (HH) í fyrra,
að mati Óskars Reykdalssonar forstjóra. Ársskýrslan kemur út í dag.
Óskar segir að geðheilsuteymin
séu tileinkuð þeim sem eru mjög
andlega veikir og tryggi þeim öflugan stuðning.
„Þar er fyrst og fremst verið að
koma í veg fyrir endurteknar innlagnir sem eru algengar í þessum
veika hópi. Þau fá kröftugan stuðning alla daga með heimsóknum,“
segir Óskar.
Undirbúningur að starfsemi Geðheilsuteymis suður hófst um mitt
ár 2019 og lögð voru drög að því
að hefja móttöku skjólstæðinga í
janúar 2020, segir í ársskýrslunni.
Teymið er til bráðabirgða staðsett í
Álfabakka 16, en mun í framtíðinni
vera staðsett í Bæjarlind, Kópavogi.
Geðheilsuteymi suður mun sinna
íbúum Hafnarfjarðar, Garðabæjar
og Kópavogs.
Í október var gerður samstarfssamningur milli HH og velferðarsviðs Reykjavíkurborgar sem
tryggir framlag félagsráðgjafa í geðheilsuteymin í 100% starfshlutfalli.
Félagsráðgjafarnir verða starfsmenn velferðarsviðs, sem stendur
straum af launum þeirra og öðrum
kostnaði, en munu í störfum sínum
fyrir geðheilsuteymið heyra undir
sömu stjórnendur og aðrir starfsmenn geðheilsuteymanna.
„Í desember var svo skrifað
undir tímamótasamning þegar HH
var falið að sinna geðheilbrigðis-

Rafræn þjónusta heilsugæslunnar jókst mikið á síðasta ári og hefur haldið áfram að vaxa. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í desember var svo
skrifað undir
tímamótasamning þegar
HH var falið að sinna
geðheilbrigðisþjónustu við
fanga í öllum
fangelsum
landsins.
Óskar Reykdalsson, forstjóri
Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins

þjónustu við fanga í öllum fangelsum landsins,“ segir í skýrslunni.
Stofnað verður sérhæft, þverfaglegt
geðheilsuteymi fyrir fanga í þessu
skyni, sem mun starfa með og styðja
við starfsemi heilsugæslunnar í
fangelsum. Í ársskýrslu HH segir
að vonast sé til þess að þetta fyrirkomulag muni færa geðheilbrigðisþjónustu í íslenskum fangelsum til
þess sem best þekkist.
Rafræn heilbrigðisþjónusta jókst
einnig mikið á síðasta ári. Umferð
um Heilsuveru jókst mikið á milli
ára og á árinu 2019 var 1,7 milljón
heimsókna á vefinn og ríf lega 4

milljónir flettinga. Um 70%þeirra
sem koma inn á Heilsuveru skoða
efni á þekkingarvefnum, en um
30% fara beint inn á mínar síður.
Meirihluti þeirra sem koma inn á
netspjallið var konur, um 70%. „Það
var aukning á rafrænni þjónustu og
fleiri símtöl. Svo er það bara áfram
vaxandi og síðan miklu meira núna
2020,“ segir Óskar og bætir við að
rafrænir innviðir heilsugæslunnar,
eins og mínar síður og Heilsuvera,
hafi staðið sig ágætlega undir álaginu sem myndaðist í COVID-19. Faraldurinn verður hins vegar gerður
upp í ársskýrslu ársins 2020. – mhj

Stjórnvöld í Suður-Kóreu segjast ætla
að stöðva sendingar yfir landamærin

Sjónmælingar
eru okkar fag

Tímapantanir á opticalstudio.is

og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

KÓREA Stjórnvöld í Suður-Kóreu
segjast ætla að grípa til aðgerða til
að stöðva sendingar á hjálpargögnum og orðsendingum yfir landamærin til Norður-Kóreu.
Tilkynningin kemur í kjölfar þess
að Norður-Kóreumenn slitu samskiptum við nágrannana í suðri í
fyrradag. Sú ákvörðun var tekin
í mótmælaskyni við umræddar
sendingar yfir landamærin. Það eru
samtök og hópar Kóreumanna sem
f lúið hafa suður yfir landamærin
sem standa fyrir sendingunum.
Kim Yo Jong, systir Kim Jong
Un leiðtoga Norður-Kóreu, kallaði nýlega þá sem flúið hafa suður
„úrhrök sem væru allt að því villidýr.“ Samskiptin hefðu verið rofin
þar sem stjórnvöldum sunnan
landamæranna hefði ekki tekist að
koma í veg fyrir sendingarnar.
Stjórnvöld í Suður-Kóreu, sem
vinna að bættum samskiptum

Landamæri Kóreuríkjanna tveggja eru mjög víggirt. MYND/EPA

ríkjanna tveggja, segja að sendingarnar brjóti í bága við samkomulag Kóreuríkjanna. Um 33 þúsund
Norður-Kóreumenn sem f lúið
hafa yfir landamærin búa í SuðurKóreu.
Tveir hópar eru umsvifamiklir í

sendingunum sem innihalda meðal
annars hrísgrjón, lyf og skilaboð
sem stjórnvöld norðan megin kalla
áróður. Oftast er notast við blöðrur
sem svífa með sendingarnar yfir
landamærin eða f löskur sem eru
sendar sjóleiðina. – sar
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Lögregla sætir gagnrýni í Palme-máli
Sænsk lögregluyfirvöld hafa lokað rannsókninni á morðinu á Olof Palme og hafa Stig Engström grunaðan. Sonur Palme undrast að
rannsókn hafi ekki fyrr beinst af alvöru að Engström. Ekki eru allir sannfærðir. Vitni frá morðkvöldinu segir Engström saklausan.
SVÍÞJÓÐ Rannsókn á morði forsætisráðherrans Olof Palme, þann
28. febrúar 1986, er lokið og sænsk
lögregluyfirvöld telja sig hafa fullvissu um að morðinginn sé fundinn. Er það Stig Engström, sem kallaður hefur verið Skandiamaðurinn.
Hann lést árið 2000. Tilkynnti
Krister Petersson, yfirsaksóknari,
þetta á blaðamannafundi í gær.
Tilkynningin kom ekki mörgum
á óvart, enda hefur ýmsa grunað að
Engström hafi átt einhvern þátt í
málinu, meðal annars vegna hegðunar hans á árunum eftir morðið.
En vitað var að hann hefði verið í
húsi tryggingafélagsins Skandia,
nálægt kvikmyndahúsinu Grand
Cinema, þaðan sem Palme var að
koma ásamt eiginkonu sinni Lisbeth þegar hann var myrtur. Gekk
Engström út úr Skandia húsinu
aðeins nokkrum mínútum áður en
morðið var framið.
„Við komumst ekki hjá því að líta
á einn einstakling sem gerandann,
hann er Stig Engström,“ sagði Petersson á fundinum. „Engström er
látinn. Þess vegna get ég ekki yfirheyrt hann. Það er ástæðan fyrir
því að ég hef ákveðið að loka rannsókninni.“
Ríkisútvarp Svíþjóðar, SVT,
greindi frá því á mánudag að skotvopnið sem Palme var myrtur með
væri fundið og það yrði tilkynnt
á fundinum, en svo reyndist ekki
vera. Alls hafa um 700 byssur verið
rannsakaðar í málinu. Engin haldbær sönnunargögn hafa fundist
en saksóknari metur það svo að
Engström einn komi til greina sem
morðinginn.
Engström var yfirheyrður nokkrum sinnum í þessari stærstu lögreglurannsókn Svíþjóðar frá upphafi, en lögreglan hafði hann aldrei
grunaðan um verknaðinn fyrr en
nú. Jafnvel þó að vitnisburður hans
hafi ekki rímað við framburð annarra viðstaddra. Meðal annars hélt
Engström því fram að hann hefði
komið að Palme liggjandi í blóði
sínu og hreyft búk hans til að hann
gæti andað betur.
Hefur Engström margsinnis mætt
í viðtöl í sænskum fjölmiðlum eftir
morðið og tjáð sig um atburðarásina þetta kvöld og rannsóknina.
Athyglin beindist ekki að honum
sem geranda fyrr en árið 2016 þegar
fornleifafræðingurinn Lars Larsson
benti á hann í bók sinni Nationens
fiende.
Mårten Palme, sonur Olof Pame,
sagði í viðtali við sænska sjónvarpið
í gær að það væri með ólíkindum að
Engström hefði ekki verið tekinn
með í reikninginn.
„Það er virkilega furðulegt,“ sagði
Mårten. „Þessari gagnrýni finnst
mér að einnig megi beina að rannsóknanefndunum – og í sjálfu sér að
öllum rannsóknarblaðamönnum
og fjölmiðlum sem hafa einbeitt
sér að sporum sem koma málinu
alls ekkert við að mínu viti.“
Meðal þeirra sem ekki telja rétta
niðurstöðu fundna í málinu er Leif
Ljungqvist, sem var í bíl á staðnum
þegar Palme var myrtur og hringdi
á lögregluna. Ljungqvist sagði við
Aftonbladet í gær, eins og hann mun
alla tíð hafa borið, að Engström hafi
vissulega verið á staðnum en ekki
komið þangað fyrr en tveimur eða
þremur mínútum eftir að skotunum
var hleypt af.
Ljungqvist kveðst við skýrslutöku
hjá saksóknara fyrir aðeins þremur
vikum hafa ítrekað að Engström
gæti ekki hafa verið morðinginn því
hann hafi séð annan mann hlaupa
af vettvangi áður en Engström bar
að og þá hafði árásin þegar átt sér
stað.
Þrátt fyrir að rannsókn sé nú
lokið eru ekki allir sannfærðir um
að niðurstaðan sé rétt. Skiptir þar

Fjöldi fólks safnaðist saman á vettvangi morðsins í miðborg Stokkhólms daginn eftir ódæðið, til að votta Olof Palme virðingu sína. MYND/EPA

Forsætisráðherrann undirstrikaði að þótt að rannsókninni hefði
nú verið hætt væri ekki útilokað
að hún yrði tekin upp að nýju ef ný
sönnunargögn kæmu fram.

Dæmdur og sýknaður
Á árinu 1989 var glæpa- og of
beldismaðurinn Christer Pettersson dæmdur fyrir að myrða Olof
Palme. Eiginkona Palme, Lisbeth,
sagðist við sakbendingu vera
viss um að Pettersson væri sá
sem hleypt hefði af byssunni
kvöldið örlagaríka. Í ljós komu
gallar við sakbendinguna og
Pettersson var sýknaður eftir að
hafa áfrýjað dóminum.
Pettersson hafði verið
dæmdur fyrir að hafa myrt
mann með byssusting á Kungsgatan í Stokkhólmi tveimur
dögum fyrir jól árið 1970. Hann
afplánaði aðeins sex mánuði á
geðdeild og átti síðan langan
og ofbeldisfullan afbrotaferil
sem hélt áfram eftir Palmemálið. Hann lést árið 2004 af
alvarlegum höfuðáverkum.
mestu að engin haldbær sönnunargögn hafi fundist.
Í ávarpi í gær sagði Stefan Löfven
forsætisráðherra að mörg mistök
hafi verið gerð í upphafi rannsóknarinnar og að best hefði verið að
sönnunargögn fyndust og að hinn
seki væri enn á lífi.
„Jafnvel þótt að fjölskyldan sé
vonsvikin yfir að engin eiginleg
niðurstaða liggi fyrir um það hver sé
sekur heyri ég einnig að þau telji að
þetta sé eins nálægt sannleikanum
og komist verður,“ sagði Löfven.

Fékk hringingu klukkutíma
eftir morðið
„Palme kom mér fyrir sjónir eins og
margir stjórnmálamenn gera oft,
upptekinn maður með ákveðnar
hugmyndir um stöðu mála og skýra
sýn á hvernig hlutirnir eiga að vera,“
segir Stefán Jóhann Stefánsson,
fréttaritari útvarpsins á þessum
árum, en hann bjó þá í Lundi. Tók
Stefán viðtal við Palme haustið
1985 í Malmö og ræddi við hann
um sænsk stjórnmál og stjórnmál
almennt.
„Ég sá hann tvisvar eða þrisvar á
kosningafundum. Hann var frábær
ræðumaður og hreif fólk með sér.
Mér var það sérstaklega minnisstætt á einum fundinum að þegar
hann gekk í salinn þá rak fólk upp
fagnaðaröskur eins og Mick Jagger
eða einhver álíka stjarna væri á
ferð.“
Um klukkutíma eftir morðið fékk
Stefán hringingu um hvað hefði
gerst og hófst hann strax handa við
að vinna fréttir um það. Við fyrsta
mögulega tækifæri hélt hann til
Stokkhólms og í marga mánuði var
hann upptekinn við málið. „Allir í
Svíþjóð voru slegnir yfir þessu, jafnvel þó að ýmsir hafi hatað hann.
Enginn bjóst við því að þetta gæti
gerst,“ segir Stefán.
Stefán hefur fylgst með málinu
allar götur síðan og lesið nokkrar
bækur um það. „Eftir því sem lengra
leið og fréttir bárust af því að þeir
sem voru í sigtinu létust. þá minnkaði trúin á að þetta myndi leysast og
að hægt væri að sakfella einhvern,“
segir hann. „Það virðist ljóst núna
að enginn verður sakfelldur því lögregla og saksóknari virðast vissir
um hver var að verki.“
Endalokin fyrir langflesta
Håkan Juholt, sendiherra Svíþjóðar
á Íslandi, segir að gríðarlegu fargi sé
létt af sænsku þjóðinni. Þetta séu
endalokin á málinu fyrir langflesta.
„Þetta hefur verið opið sár í 34
ár. Með þessu er málinu lokið fyrir

Skandíamaðurinn setti sig í spor morðingjans
Grafíski hönnuðurinn Stig Eng
ström, sem nú er talið líklegast að
hafi myrt Olof Palme, fór mikinn
í fjölmiðlum eftir að forsætisráðherrann var skotinn. Engström var
í sínu síðasta viðtali við tímaritið
Skydd & Säkerhet á árinu 1992.
Skydd & Säkerhet var gefið út af
öryggisþjónustufyrirtækjum og á
þessum tíma ritstýrt af Jan Arvidson. Hann hafði setið á skólabekk
með Engström sem bauð honum
viðtal um sína sýn á atburðina í
febrúar 1986.
Í viðtalinu setti Engström sig
meðal annars í spor morðingja
Palmes. Kvaðst hann mundu hafa
notað minni byssu. Fyrir viðþjóðina, lögregluna og embætti saksóknara,“ segir Håkan.
Morðið á Olof Palme er ein af
umfangsmestu og lengstu lögreglurannsóknum sögunnar. Á pari við
morðið á Kennedy og Lockerbie
sprenginguna í Skotlandi árið 1988.
„Samsæriskenningarnar munu þó
halda áfram að eilífu. Rétt eins og
með morðið á John F. Kennedy og
tungllendinguna,“ segir Håkan.
Hann segir að vissulega skipti
það máli að gerandinn sé látinn
og verði ekki dreginn til ábyrgðar
fyrir ódæðið. Hann harmar það líka
að þeir rannsakendur sem leiddu
málið til lykta hafi ekki verið til

talið klæddi hann sig upp eins og
hann hafði verið morðkvöldið og
teknar voru myndir af honum á
vettvangi.
„Þetta var kannski alls ekki
planað og gert af yfirlögðu ráði,“
svaraði Engström spurður um
árásina á Palme. Hún hafi frekar
verið dráp heldur en morð, eða
eins og voðaskot á elgsveiðum.
Drápsmaðurinn hafi verið einn
að verki, verið óvart á staðnum
og verið með byssu á sér fyrir
tilviljun.
Stig Engström var fæddur 1934.
Hann var tvíkvæntur og skildi við
seinni konu sína árið 1999. Hann
fyrirfór sér árið 2000.
staðar á sínum tíma. En þakkar þó
fyrir að þeir séu til staðar núna.
Håkan lýsir hatri vissrar kreðsu
hægrimanna á Palme eins og þrýstikatli og sumir þeirra hafi viljað sjá
hann drepinn. Er hann ekki í neinum vafa um að morðið hafi verið
pólitískt.
Sjálfur hóf Håkan stjórnmálaþátttöku sína í varnarmálaráðuneytinu á
fyrri hluta tíunda áratugarins. „Átta
árum eftir morðið hitti ég fólk sem
hataði Palme enn mjög mikið. Fólk
í háum embættum sem var ánægt
með að Palme hefði verið myrtur.“
kristinnhaukur@frettabladid.is
gar@frettabladid.is
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Þrýstingur gæti skapast þvert á spár
Vaxtalækkanir gætu skapað þrýsting á húsnæðismarkaði. Svigrúm heimila eykst og fjármagn leitar ávöxtunar. Spár viðskiptabankanna gera ráð fyrir stöðnun eða lækkun húsnæðisverðs. Merki eru um að Seðlabanki Íslands spái raunlækkun húsnæðisverðs.
Þorsteinn Friðrik
Halldórsson

Andstæður á vinnumarkaði

axtalækkanir Seðlabanka Íslands geta
leitt til þess að húsnæðismarkaðurinn
verði kraftmeiri en
viðskiptabankarnir
þrír og Seðlabankinn sjálfur hafa
gert ráð fyrir. Vísbendingar eru um
að í verðbólguspá Seðlabankans
sé gert ráð fyrir lækkun húsnæðisverðs. Lækkun vaxta skapar hins
vegar aukið svigrúm fyrir heimilin
og lágvaxtaumhverfið gæti beint
sparnaði inn á húsnæðismarkaðinn.
„Miðað við verðbólguspá Seðlabankans fyrir næsta ár grunar
mann að bankinn sé að spá óverulegri breytingu á fasteignaverði,
jafnvel raunverðslækkun,“ segir
Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion banka en Seðlabanki Íslands hefur ekki gefið upp
nákvæmlega hver spá bankans er
fyrir húsnæðisverð, sem er stór liður
í verðbólguspá.
„En á móti kemur – og þetta á
ekki við um sérstaklega margar
efnahagsstærðir í þessu árferði – að
húsnæðismarkaðurinn hefur verið
kraftmeiri en búist var við,“ bætir
Erna við. „Ég myndi segja að áhættan sé frekar upp á við vegna áhrifa
vaxtalækkana, það er að segja að
markaðurinn verði þrautseigari en
til dæmis ný spá Arion banka gerir
ráð fyrir.“
Í kjölfar 0,75 prósentustiga vaxtalækkunar peningastefnunefndar
Seðlabankans 20. maí hafa stýrivextir lækkað um alls tvö prósentustig frá því í febrúar. Þeir standa nú
í einu prósenti og hafa ekki verið
lægri frá því að verðbólgumarkmið
var tekið upp árið 2001.
Landsbankinn, sem birti hagspá
sína um miðjan maí, gerði ráð fyrir
að húsnæðisverð stæði í stað það
sem eftir lifir árs og hækkaði lítið á
komandi árum. Íslandsbanki spáði
því einnig um miðjan maí að raunverð húsnæðis lækkaði um 3,2 prósent á þessu ári, lækkaði um 2,4 prósent á næsta ári og héldist óbreytt
árið 2022. Arion banki, sem birti
spá sína eftir vaxtalækkun Seðlabanka Íslands, spáir lítils háttar
lækkun húsnæðisverðs.
Kristrún Frostadóttir, aðalhagfræðingur Kviku banka, bendir á að
gengisspá Seðlabankans feli í sér að

Þó að vaxtalækkanir geti skapað
svigrúm fyrir fasteignakaup
er fólk í misgóðri stöðu til að
nýta tækifærið. „Það eru miklar
andstæður á vinnumarkaði að
því leyti að atvinnuleysi er hátt
en þeir sem halda fullri atvinnu
finna fyrir kaupmáttaraukningu,“ segir Erna Björg.
Kristrún bendir á að efnahagsáfallið lendi misjafnt á fólki. Þeir
sem eru með vinnu og starfa
utan ferðaþjónustunnar hafi
fundið takmarkað fyrir áfallinu
enn sem komið er. Þessir hópar
strandi ekki á greiðslumati.
„Ég held að vandinn snúi frekar
að því hvort ábati vaxtalækkana
muni berast til þeirra sem mest
þurfa á aukafjármagni að halda
þessa dagana,“ segir Kristrún.
„Um helmingur fólks sem er
undir 34 ára býr ekki í eigin
húsnæði og hið sama á við um
þá sem teljast til lágtekjuhóps.
Meirihluti þeirra sem hafa
misst vinnuna eða eru í skertu
starfshlutfalli í dag eru undir 39
ára aldri og í störfum tengdum
ferðaþjónustu þar sem launin
eru í lægri kantinum. Fólk sem
er eignalaust og án atvinnu eftir
áfallið fær ekki fasteignalán þó
vextir hafi lækkað. Greiðslubyrði þeirra ræðst þá frekar af
leigumarkaði.“

V

tfh@frettabladid.is

Hagspár síðustu vikna hafa ekki gert ráð fyrir hækkun húsnæðisverðs. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

krónan veikist aðeins fram á næsta
ár. Þó ekki eigi að lesa of mikið í
gengisspána sem slíka hljóti þó
aðrir þættir í spá bankans að vega
upp á móti gengisveikingunni og
halda niðri verðbólgu.
„Gengisáhrif koma oft fram með
töf og hafa áhrif á innfluttar vörur
sem eru um þriðjungur vísitölu
neysluverðs. Þó slaki sé í hagkerfinu
þá standa mörg fyrirtæki ekki vel á
kostnaðarhliðinni svo veikingin
gæti haldið áfram að skila sér að
hluta út í verðlag. Við sáum það
núna í vor,“ segir Kristrún.
Á móti vegur að nafnlaun geta
lækkað á næstu mánuðum. Kristrún bendir á að víða hafi verið
uppsagnir og fyrirtæki reyni nú að
draga úr launakostnaði.
„Lítil verðbólga verður því
kannski sambland af litlum þrýstingi á vinnumarkaðinum og húsnæðismarkaðinum. Ég held að það
sé að minnsta kosti ljóst að Seðlabankinn er ekki að spá húsnæðisverðshækkunum, því þá gengur
útreikningurinn ekki upp. Hvort
bankinn er að spá miklum lækkunum fer eftir því hvernig hann sér
fyrir sér launaþróunina og gengislekann yfir í innfluttar vörur,“ segir
Kristrún.
„Að mínu mati er líklegt að svigrúmið sem vaxtalækkanir skapa
leki inn á fasteignamarkaðinn.

Margir sjá nú
sparnaðinn sinn
skila lítilli ávöxtun. Í slíku
umhverfi gæti skapast
þrýstingur á fasteignamarkaðinn.
Kristrún Frostadóttir, aðalhagfræðingur Kviku
banka

Hann er sá eignamarkaður sem
flestir Íslendinga telja sig hafa skilning á og margir sjá nú sparnaðinn
sinn skila lítilli ávöxtun. Í slíku
umhverfi gæti skapast þrýstingur
á fasteignamarkaðinn,“ segir Kristrún.
Erna Björg segir að mikil eftirspurn hafi verið eftir endurfjármögnun í kjölfar síðustu vaxtalækkunar Seðlabankans .
„Vaxtalækkanir á húsnæðislánum geta stutt við húsnæðisverð þar
sem greiðslubyrðin hefur lækkað.
Niðurstöður könnunar Húsnæðisog mannvirkjastofnunar styðja
þessa skoðun þar sem mun f leiri
telja hagstætt að kaupa íbúðarhúsnæði um þessar mundir en fyrir ári
síðan. Lágvaxtaumhverfi dagsins í
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Lágir vextir í
fjárfestingarumhverfinu gætu beint fjármagni inn á húsnæðismarkaðinn.
Erna Björg Sverrisdóttir, aðalhagfræðingur Arion
banka

dag gæti einnig haft áhrif á fjárfesta
það er að segja að lágir vextir í fjárfestingarumhverfinu gætu beint
fjármagni inn á húsnæðismarkaðinn,“ segir Erna Björg.
Spurð hvort hækkun húsnæðisverðs á næstu misserum, þvert á
það sem talið er að Seðlabankinn
spái, geti haft áhrif á komandi
vaxtaákvarðanir segir Erna Björg
að hún telji ólíklegt að húsnæðisverð hækki nógu mikið til að hafa
slík áhrif.
„Seðlabankinn er að gera ráð
fyrir lítilli verðbólgu á næsta ári og
þó svo að húsnæðisliðurinn hækki
held ég að hann myndi ekki fara
upp í þau gildi sem hefði áhrif á
vaxtaákvarðanir. Stöðugar verðbólguvæntingar og slaki í hagkerf-

inu vega að mínu mati þyngra eins
og sakir standa.“
Kristrún segir að erfitt muni
reynast Seðlabankanum að hækka
vexti ofan í takmörkuð efnahagsumsvif á næstu mánuðum þótt
fasteignamarkaðurinn taki við sér.
Ekki nema hækkanir verði óhóflegar. Ákvarðanir um vaxtabreytingar verði líklega teknar á breiðari
grundvelli, það er með tilliti til
umsvifa í hagkerfinu.
„Við erum á nýjum slóðum hvað
peningastefnuna varðar. Sumir eru
á því að það sé ekkert mál að lækka
vexti hressilega því það sé alltaf
hægt að hækka þá aftur. Vandinn
sem löndin í kringum okkur hafa
lent í er að mjög lágir vextir hafa
drifið áfram hækkanir víða á eignamörkuðum sem seðlabankar hafa
verið hræddir við að hreyfa við með
vaxtahækkunum,“ segir Kristrún.
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Litadýrðin inn af Stafafelli er með ólíkindum, en þarna má komast á fólksbílum og skammt frá er snoturt tjaldstæði.

Forréttur
í litaveislu
Tómas
Guðbjartsson
hjartaskurðlæknir og
náttúruunnandi
og Ólafur Már
Björnsson
augnlæknir og
ljósmyndari
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á landsvæði geta státað af öðru eins litríki
og Stafafellsfjöll i Lóni, svæði sem á síðari
tímum hefur fengið þá vinalegu nafngift
Lónsöræfi. Þarna eru líparítfjöll sem gefa
þeim á Torfajökulssvæðinu lítið eftir hvað
litadýrð varðar en gróður og þá sérstaklega
birkiskógar eru meira áberandi enda liggur landið
þarna lægra. Það krefst undirbúnings að ferðast í
lengri göngu til fjalla, enda þarf að komast yfir hina
viðsjárverðu Skyndidalsá sem í rigningu getur vaxið
eins og hendi sé veifað. Því er skynsamlegt að fá
heimamenn til að ferja sig yfir hana og áfram upp
á Illakamb við Kollumúla. En það má fá forsmekk
af litaveislu Lónsöræfa á mun einfaldari hátt í landi
Stafafells, sem kalla má gáttina að hjarta Lónsöræfa. Í
fyrstu lætur þetta bakland ekki mikið yfir sér, séð frá
þjóðveginum, en þegar ekið er inn dalinn með fram
Jökulsá í Lóni opnast mikil töfraveröld, sérstaklega
austan og norðan megin hennar.
Á fólksbílum má aka í gegnum sumarbústaðabyggð uns komið er að litlu tjaldstæði skammt frá
Smiðjunesi, en það liggur í einkar snotru umhverfi
innan um líparíthryggi og birkiskóg. Einnig má gista
á stærra tjaldsvæði við Stafafell þar sem einnig er
gistiheimili. Þarna bjóðast ýmsar spennandi og þægilegar gönguleiðir, enda hækkun lítil, og því tilvaldar
fyrir barnafjölskyldur. Ein slík liggur inn í Hvannagil,
þröngt líparítgil með fallegri á sem rennur eftir botni
þess. Þarna eru bergmyndanir í öllum kúnstarinnar
litum, ekki ósvipaðar þeim sem sjást í Lónsöræfum og
Kollumúla. Einnig er skemmtilegt að ganga með fram
Jökulsá í Austurskóga en þar eru birkitré sem ná allt
að tíu metra hæð. Hreindýrum bregður oft fyrir og
þarna sést vel yfir dalbotninn sem er sundurskorinn
af æðakerfi jökuláa og girtur tignarlegum fjöllum eins
og snævi þöktum Jökulgilstindum. Fyrir þá sem vilja
lengri göngu má ganga að Eskifelli og er þá farið yfir
reisulega göngubrú á Jökulsá. Skammt frá er skálinn
Askur við Ásavatn, en einnig má halda áfram inn
með Jökulsárgljúfri með allt á bakinu að Illakambi. Það tekur daginn og vel það, eða láta
selflytja hluta af farangri þangað. Þetta er
stórfengleg gönguleið inn að Múlaskála
sem er einkar vel staðsettur í hjarta
Lónsöræfa. Áður en haldið er heim úr
Lóni er tilvalið að skoða Stafafellskirkju en hún var byggð árið 1868.

Gönguleiðin inn að Austurskógi er mjög skemmtileg og sést vel yfir Jökulsá í Lóni.

Á þessu svæði bjóðast óteljandi gönguleiðir inn í litrík gil með berggöngum og birkitrjám.
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Veldu rafmagn.
Veldu stíl.

miðast við uppgefnar tölur framleiðanda samkvæmt nýjum WLTP staðli um drægi í raunvegulegum aðstæðum.
N M 0 0 1 1 3 7 H y u n d a i K O N A E V 5 x 3 8 m*Drægi
a í

Eigum bíla til afgreiðslu.

ENNEMM / SÍA /

Fyrsti rafdrifni jepplingurinn.
Drægi 449 km .
*

Nýr 100% rafdrifinn Hyundai KONA er fyrsti rafdrifni jepplingurinn á markaðnum.
*Hann hefur eitt mesta drægi bíla í þessum stærðarflokki eða
449 km samkvæmt nýjum WLTP mælingum. Meðal búnaðar í nýjum Hyundai
KONA er skynvæddur hraðastillir, sjálfvirk neyðarhemlun, sjónlínuskjár sem varpar
upplýsingum um hraða og leiðsögn í framrúðu, Krell hljóðkerfi og margt fleira.
Hyundai KONA er fáanlegur með 39kW rafhlöðu eða 64 kW rafhlöðu.

Hyundai KONA 2WD með 289 km drægi 5.290.000 kr.
Hyundai KONA 2WD með 449 km drægi 5.990.000 kr.

Hyundai | Kauptúni 1 | Sími 575 1200 | www.hyundai.is

Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum Hyundai
bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur. Að auki fylgir öllum Hyundai rafbílum
8 ára eða 200.000 km ábyrgð á aðal rafhlöðu bílsins.
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Halldór
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Kolbrún
Bergþórsdóttir

kolbrunb@frettabladid.is

Grípi mótmælandi til
ofbeldisverka
er hann að
skapa enn
meiri óreiðu
en fyrir var
og skaða
aðra.

Gasgrill

lltaf er jafn furðulegt að verða vitni að
því að á sama tíma og fjölmenni mót
mælir ofbeldi þá eru einstaklingar í
þeim sama hópi tilbúnir að fremja alls
kyns spjöll. Þetta sást vel í búsáhalda
byltingunni þegar sjálfsagt þótti að
grýta eggjum í Alþingishúsið, fella jólatré og kveikja í
því og veitast að lögreglu. Stórum hluta landsmanna
blöskraði að verða vitni að slíku og vill örugglega
ekki horfa upp á að sá ljóti leikur verði endurtekinn.
Það er sannarlega engin ástæða til að sakna bús
áhaldabyltingarinnar, þótt sumir horfi til hennar
sneisafullir af fortíðarþrá.
Vissulega, og blessunarlega, er stærsti hópur
mótmælenda hverju sinni friðsamur og lætur ekki
hvarfla að sér að grípa til ofbeldis. Innan hópsins
eru þó venjulega einstaklingar sem nýta sér ástandið
til að fá útrás fyrir eigin reiði og missa gjörsamlega
stjórn á sér. Þeim er ekkert sérstaklega annt um mál
staðinn heldur blanda sér í hópinn til að hressa upp á
tilveru sem þeim finnst vera helst til dauf.
Svo er þriðji hópur mótmælenda sem samanstend
ur af fólki sem er sannfært um að tilgangurinn helgi
meðalið. Málstaðurinn er svo heilagur að í þágu hans
er allt leyfilegt, einnig ofbeldi. Þá er eyðilegging á
eignum og önnur spellvirki sjálfsagður fórnarkostn
aður. Vitanlega er erfitt að eiga rökræður við þessa
einstaklinga. Þeir lifa í einkennilegum hugmynda
heimi því á sama tíma og þeir reyna að sannfæra aðra
um að þeir séu að berjast fyrir betri tilveru og betri
heimi þá kinka þeir samþykkjandi kolli við ofbeldis
verkum.
Mótmælin gegn lögregluofbeldi í Bandaríkjunum
eru svo sannarlega réttmæt og þau eru mikilvæg.
Líklegt er að þau muni mjaka hlutum til hins betra
þar í landi. Þörf er á því. Þessi mótmæli hafa, eins og
fjölmenn mótmæli eru of oft, ekki verið án ofbeldis.
Með fram mótmælum hafa verið framin ofbeldis
verk; verslanir eyðilagðar og þær rændar og lúskrað
hefur verið á lögreglumönnum. Engan veginn á að
samþykkja ofbeldisfullt framferði einstaklinga sem
þetta gera eða afsaka gjörðir þeirra, eins og sums
staðar er hneigð til.
Með þessum ofbeldisverkum er ekki verið að gera
málstaðnum gagn. Svartur lögreglumaður brast í grát
fyrir framan sjónvarpsmyndavélar þegar hann lýsti
eyðileggingunni sem hann hafði orðið vitni að. Hann
sá vitanlega engan tilgang í henni. Ofbeldisverk
eins og þessi bitna á einstaklingum sem ekkert hafa
til saka unnið. Þegar verslun er lögð í rúst stendur
eigandinn eftir. Hann er hugsanlega ekki vel stæður,
búinn að missa lífsviðurværi sitt og fær tjónið ekki
bætt. Kannski er hann svartur. Í mótmælum sem
efnt er til vegna ofbeldis gegn svörtu fólki hefur hann
verið beittur svívirðilegu ofbeldi. Það er nákvæmlega
ekkert réttlæti í því.
Það er réttur hvers og eins að fá að mótmæla, en
það skiptir máli hvernig mótmæli fara fram. Grípi
mótmælandi til ofbeldisverka er hann að skapa enn
meiri óreiðu en fyrir var og skaða aðra. Böl verða ekki
bætt með ofbeldisverkum.

Heitustu

grillin!
Kolagrill

Rafmagns

grill

weber.is

Frá degi til dags
Krister og Christer
Augu umheimsins beindust
öll að einni uppljóstrun í gær.
Nei, það var ekki að því hvaða
nafnlausu jakkaföt í fjármálaráðuneytinu voru að hrella
Þorvald Gylfason. Það var að
blaðamannafundi sem haldinn
var í Stokkhólmi og fjallaði
um áratugalanga lögreglurannsókn. Þar uppljóstraði
Krister Petersson að Christer
Pettersson hefði ekki skotið
Olof Palme árið 1986. Nú eru
gömul morðmál að upplýsast
á færibandi, vantar nú aðeins
að upplýsa að Tumi hafi skotið
Tupac, Kolbeinn hafi verið
Kobbi kviðrista og svo má
Geirmundur gjarnan finna
Geirfinn.
Fleiri blaðamannafundir
Lítið er að frétta í heilbrigðisráðuneytinu um hvað á að
gera við alla þá sjúklinga
sem bíða eftir liðskiptaaðgerðum. Ekki er hægt að blæða
almannafé í að senda þá til
Svíþjóðar. Og af einhverjum
ástæðum er ekki hægt að fá
sjálfstætt starfandi lækna á
Íslandi til verksins, en betra
að láta þá bora í nefið. Það er
kannski ráð að halda færri
blaðamannafundi og leysa í
staðinn f leiri vandamál. Til
dæmis með því að sýna starfsfólki ráðuneytisins launaseðil
hjúkrunarfræðings og spyrja
það hvernig í ósköpunum væri
hægt að leysa kjaradeiluna.
arib@frettabladid.is

Aukin sálfræðiþjónusta
fyrir ungmenni í höfn

G

Sara Dögg
Svanhildardóttir,
oddviti
Viðreisnar
í Garðabæ

Við gerum
okkur öll
grein fyrir
því hversu
mikilvægt
það er að geta
brugðist hratt
og örugglega
við þegar
kemur að
líðan barna
og ungmenna.

arðabær hefur gert samning við Mína líðan
um sálfræðiþjónustu í gegnum fjarþjónustu
fyrir ungmenni á grunnskólaaldri. Fram
sækin tillaga um þróunarverkefni sem ég lagði fram
fyrir hönd Garðabæjarlistans og var samþykkt. En
Garðabær er fyrsta sveitarfélagið sem gerir slíkan
samning.
Einhverjar mikilvægustu bjargirnar gegn van
líðan ungmenna eru forvörn, fræðsla og fyrsta
hjálp. Við lifum á tímum þar sem tækninni fleygir
fram. Fjarþjónusta er einn angi þeirrar nýsköpunar
sem á sér stað í stafrænni þróun. En fjarþjónusta
gerir okkur kleift að færa þjónustu eins og sálfræði
þjónustu nær einstaklingum, auðvelda aðgengi
og fækka hindrunum. Við höfum því fengið svar
við því hvernig við getum aðstoðað ungmenni
með kvíða til að fá fyrstu hjálp með einföldum og
aðgengilegum hætti.
Við gerum okkur öll grein fyrir því hversu mikil
vægt það er að geta brugðist hratt og örugglega við
þegar kemur að líðan barna og ungmenna. Ekki síst
til þess að fyrirbyggja frekari vanlíðan sem auðveld
lega getur undið upp á sig og kallar á frekari aðgerðir
og meiri þjónustu þegar til lengri tíma er litið.
Fjarþjónusta er snjöll leið og góð viðbót við þá
stoðþjónustu sem boðið er upp á í dag. Það sem gerir
hana eftirsóknarverða eru meðal annars þeir þættir
sem hún hefur bein áhrif á, það er tímasparnaður,
minni kostnaður og auðveldara aðgengi. Við eigum
að nýta fjarþjónustu í forvarnaskyni í meiri mæli.
Fyrir ungt fólk einfaldar slík leið svo margt. Að geta
sótt faglega og örugga fræðslu í gegnum net án mik
illar fyrirhafnar gæti verið frábær leið til þess að ná
til ungmenna sem finna fyrir kvíðaeinkennum og/
eða þunglyndi. Námskeiðið má byggja þannig upp
að notandi geti sótt sér fræðslu á hvaða tíma sem er
þegar hverjum og einum hentar. Slík þjónusta tekur
í burtu kerfisvilluna „bið eftir þjónustu“ sem flestir
þekkja og getur reynst dýrkeypt.
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AF KÖGUNARHÓLI

Kjúklingar og fullveldi
Á
Þorsteinn
Pálsson

laugardaginn var, þegar sjötíu
og sex ár voru liðin frá innrás bandamanna í Normandí,
greindi danska ríkisútvarpið frá því að
breska ríkisstjórnin hefði fallist á innflutning á klórþvegnum kjúklingum og
hormónabættu kjöti í fríverslunarviðræðum við Bandaríkin. Bresku blöðin
The Telegraph og Financial Times upplýstu þetta nokkrum dögum fyrr.
Þetta teldist varla til tíðinda nema
fyrir þá sök að breski Íhaldsflokkurinn
gerði klórlausa kjúklinga að einskonar
tákni fyrir fullveldi Stóra-Bretlands.
Síðast í janúar gaf umhverfisráðherra
Breta út yfirlýsingu um að varðstaðan
um þetta fullveldismál yrði aldrei yfirgefin.

Stór orð kokgleypt
Brexit byggðist á þeirri kenningu að
Evrópusambandsaðild fæli í sér afsal á
fullveldi. Af sjálfu leiddi að full yfirráð
í eigin málum yrðu aðeins tryggð með
tvíhliða viðskiptasamningum.
Fríverslunarsamningur við Bandaríkin átti að leysa fjölþjóðasamvinnu
Evrópuríkja af hólmi. Þá komu kjúklingarnir til sögunnar. Evrópureglur um
matvælaöryggi eru nefnilega um sumt
strangari en bandarískar reglur.
Neytendur og bændur fóru allt í einu
að spyrja hvort það sem menn á endanum hefðu upp úr krafsinu yrði innflutningur á klórþvegnum kjúklingum
og hormónabættu kjöti.
Núverandi forsætisráðherra drekkti
þessum efasemdum með hástemmdu
loforði um að það skyldi aldrei verða.
Trump-stjórnin hefur nú knúið for-

sætisráðherrann til þess að kokgleypa
stóru orðin.
Í staðinn mun breska stjórnin biðja
um að fá að halda framhjá prinsippinu
um tollfrjálsa fríverslun með því að
leggja smávægilegan toll á klórþvegna
kjúklinga og hormónabætt kjöt, sem
óvíst er hvort Bandaríkin fallast á. Prinsippin fjúka sem sagt í allar áttir.

Lögmál tvíhliða samninga
Kjarninn í Brexit-hugmyndafræðinni
var að nýta stöðu Breta sem fimmta
stærsta efnahagsveldis heims til þess
að ráða því sem þeir vildu í samningum
við aðrar þjóðir. Samningar, sem breska
stjórnin hefur gert við Ísland, Noreg og
Liechtenstein, sýna að þessi kenning
gengur vel upp þegar minni ríki eiga í
hlut.
Lögmálið snýst hins vegar gegn
Bretum þegar kemur að samningum

við Bandaríkin, stærsta efnahagsveldi í
heimi. Stefna Trump-stjórnarinnar um
tvíhliða samninga í stað fjölþjóðasamvinnu miðar að því að nýta þá yfirburði til fulls. Þess vegna þarf fimmta
stærsta efnahagsveldi í heimi að fórna
fullveldisprinsippinu um klórlausa
kjúklinga.
Fyrir Brexit lutu Bretar samevrópskum reglum um matvælaöryggi,
sem þeir áttu sjálfir þátt í að móta. Eftir
Brexit eru það Bandaríkin, sem ákveða
reglurnar um matvælaöryggi fyrir
Breta. Svo einfalt er það.
Snerist Brexit um fullveldi?

Tvö dæmi um íslenska reynslu
Við þekkjum viðlíka dæmi úr sögu
okkar.
Skömmu eftir að Ísland varð fullvalda ríki ákvað ríkisstjórn Spánar
að Alþingi Íslendinga yrði að falla

frá lýðheilsuákvörðun um vínbann,
sem lögfest hafði verið eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Það var forsenda fyrir
því að hefja mætti viðræður um saltfisksölu.
Spánverjar nýttu sér einfaldlega
sterkari stöðu samkvæmt lögmáli
tvíhliða samninga. Nýfengið fullveldi
Íslands breytti engu þar um.
Þegar Ísland hafði átt aðild að innri
markaði Evrópusambandsins í hálfan
annan áratug reyndu Bretar að neyta
aflsmunar í tvíhliða samningum
landanna vegna deilu um ríkisábyrgð á
Icesave-reikningunum. Sá ágreiningur
endaði fyrir EFTA-dómstólnum.
Þar gat Ísland varið rétt sinn með
skírskotun í samevrópskar reglur. Staða
Íslands var allt önnur og sterkari en
níutíu árum fyrr vegna aðildar að innri
markaði Evrópusambandsins.

Hvað ef…?
Fyrir áratug flutti Ásmundur Einar
Daðason félagsmálaráðherra, ásamt
fleiri þingmönnum núverandi þriggja
ríkisstjórnarflokka, tillögu á Alþingi
um fríverslun við Bandaríkin. Þar var
sérstök áhersla lögð á fríverslun með
landbúnaðarvörur.
Tillagan var hugsuð sem krókur á
móti bragði vegna viðræðna um fulla
aðild að Evrópusambandinu, sem þá
fóru fram. Flutningsmennirnir töldu
þær vera ögrun við fullveldið.
Hefði tillagan verið framkvæmd
væri Ísland sennilega í þeirri stöðu nú
að geta deilt reynslusögum til Breta
um fullveldi, klórþvegna kjúklinga og
hormónabætt kjöt.

Í sameiningu stuðlum
við að heilsu okkar
Jeffrey
Ross Gunter
sendiherra
Bandaríkjanna
á Íslandi

Á

rangur Íslands í baráttunni
gegn COVID-19 á þessum
erfiðu tímum hefur ekki
farið fram hjá heimsbyggðinni. Sem
sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi
sendi ég íslenskum stjórnvöldum og
íslensku þjóðinni hamingjuóskir og
jafnframt einlægar þakkir mínar
fyrir störf þeirra. Þrátt fyrir gífurlegan árangur fram til þessa, er enn
langt í land. Hins vegar færumst við
nær markinu með hverjum degi sem
líður, og við í sendiráðinu höfum
verið svo lánsöm að njóta þeirra forréttinda að fylgjast grannt með faglegum störfum yfirvalda og starfsfólks heilbrigðisgeirans.
Á krefjandi tímum sem þessum
hafa bæði Bandaríkjamenn og
Íslendingar séð hina ríku þörf fyrir
framsækið, sem og gagnsætt, samstarf. Með hliðsjón af löngu vináttusambandi þjóðanna er það
mér heiður að kynna verkefnið
„Fulbright Commission AmericanIcelandic Health Exchange,“ nýtt
og framsækið samstarfsverkefni
Bandaríkjanna og Íslands.
Þetta verkefni ef lir skuldbindingu sendiráðsins að styrkja tvíhliða samband Íslands og Bandaríkjanna. Fyrir tilstilli fjármagns frá
bandaríska sendiráðinu í Reykjavík, munu íslenskir sérfræðingar
ferðast til Bandaríkjanna og deila
þekkingu sinni á viðbrögðum við
COVID-19. Einnig munu íslenskar
stofnanir taka á móti bandarískum
starfssystkinum sínum og hefja
þannig opið samstarf fagfólks og
leiðtoga landanna. Fulbright hefur
um áratugabil verið leiðarljós í sam-

Á krefjandi tímum sem
þessum hafa bæði Bandaríkjamenn og Íslendingar
séð hina ríku þörf fyrir
framsækið, sem og gagnsætt,
samstarf.
skiptum Bandaríkjanna og Íslands.
Margir íslenskir leiðtogar hafa tekið
þátt í Fulbright-verkefnum, sem eru
fjármögnuð af bandarískum stjórnvöldum og samstarfsþjóðum. Fulbright gerir heiminn að betri stað og
eflir tvíhliða samskipti þjóða.
Með verkefninu „American-Icelandic Health Exchange“ verða samskipti þjóða okkar enn traustari og
byggja á þeim gildum sem sameina
ríki okkar: gagnsæi, samvinnu, frelsi,
og akademísku frelsi. Það er ekki
ofsögum sagt að segja Bandaríkjamenn dást að Íslendingum og það er
markmið okkar í bandaríska sendiráðinu að efla tengsl þjóðanna enn
frekar. Þannig getum við aukið heilbrigði og öryggi landsmanna okkar.
Verkefnið „American-Icelandic
Health Exchange“ tengir saman sérfræðinga á sviði lýðheilsu, faraldsfræði, hagfræði og annarra faggreina
sem tengjast COVID. Styrkþegar
dvelja í gistilandinu í nokkrar vikur
til að leggja grunn að frekari rannsóknum, halda fyrirlestra og mynda
varanleg tengsl milli þjóðanna.
(Frekari upplýsingar má finna á fulbright.is).
Bandaríkin eru, líkt og Ísland,
stofnuð af áræðnu og sjálfstæðu
fólki sem hafði kjark til að kanna
heiminn og finna nýjar leiðir til að
lifa af. Þetta hugarfar endurspeglast
í verkefninu „Fulbright Commission American-Icelandic Health Exchange“ sem mun leiðbeina vinaþjóðunum tveimur á krefjandi tímum
COVID-19 öllum til hagsbóta.

Ársfundur
Lífeyrissjóðs starfsmanna
Búnaðarbanka Íslands
Ársfundur Lífeyrissjóðs starfsmanna Búnaðarbanka
Íslands hf. verður haldinn fimmtudaginn 25. júní nk.
kl. 17.15 í höfuðstöðvum Arion banka, Borgartúni 19.

Dagskrá
•
•
•
•
•
•
•
•

Skýrsla stjórnar
Kynning á ársreikningi
Gerð grein fyrir tryggingafræðilegri athugun
Gerð grein fyrir fjárfestingarstefnu sjóðsins
Tillaga stjórnar til breytinga á samþykktum sjóðsins
Kjör endurskoðanda
Laun stjórnarmanna
Önnur mál

Tillögur til ályktunar sem taka á fyrir á ársfundi þurfa að
berast stjórn sjóðsins eigi síðar en viku fyrir ársfund.
Stjórn sjóðsins hvetur sjóðfélaga til að mæta á fundinn.
Fundargögn má nálgast á heimasíðu sjóðsins
arionbanki.is/lsbi
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Er áhrifa COVID farið
að gæta á íbúðamarkaði?

Orkan býður lítrann á lægsta
verðinu í öllum landshlutum
— án allra skilyrða.

Bergþóra
Baldursdóttir
hagfræðingur
í Greiningu
Íslandsbanka

jóst er að COVID mun hafa
áhrif á íbúðamarkaðinn hér
á landi og benda nýleg gögn
til að þeirra sé þegar farið að gæta.
Hætta er á að líkt og í síðustu
kreppu verði veruleg fækkun á
nýjum íbúðum í byggingu. Slíkt
getur haft í för með sér að ef ekki
verður gripið í taumana verði skort
ur á íbúðum innan fárra ára þegar
hagkerfið tekur við sér á ný.
Bein áhrif faraldursins á íbúða
markaðinn eru enn nokkuð óljós
vegna tafa á gögnum, en apríl og
maí benda til þess að áhrifa far
aldursins sé þegar farið að gæta á
markaðnum.
Markaðsverð húsnæðis lækkaði
um 0,2% í maí, en Hagstofan mælir
það fyrir vísitölu neysluverðs og er
miðað við kaupsamninga í febrúar
til apríl. Svipaða sögu má segja um
vísitölu íbúðaverðs á höfuðborgar
svæði sem Þjóðskrá birtir mánaðar
lega. Vísitala íbúðaverðs, sem sýnir
breytingar á vegnu meðaltali fer
metraverðs, lækkaði í apríl í fyrsta
sinn á árinu um 0,1%. Undanfarna
12 mánuði hefur vísitalan hækkað
um 3,2% og nemur raunhækkun
íbúðaverðs því um 0,6%. Mælingar
næstu mánaða koma til með að
skýra skammtímaáhrif faraldursins
á íbúðamarkaðinn enn frekar.
Erfitt getur reynst að rýna í
gögn um viðskipti á markaðnum
til skemmri tíma litið. Samkvæmt
Þjóðskrá fækkaði þinglýstum kaup
samningum í aprílmánuði um
helming milli ára. Ástæðan fyrir
því að erfitt er að túlka þær tölur er
að nokkurra vikna töf er alla jafna
á þinglýstum kaupsamningum auk
þess sem breyttar vinnuaðstæður
í samkomubanni gætu skýrt tíma

Samkvæmt Þjóðskrá fækkaði þinglýstum kaupsamningum í aprílmánuði um
helming milli ára.
bundinn hægagang í þinglýsingu
kaupsamninga hjá hinu opinbera.
Það verður þó afar áhugavert að
fylgjast með þeim gögnum sem birt
verða á næstunni.

Raunverð íbúða
lækkar vegna áhrifa COVID
Við í Greiningu Íslandsbanka
teljum að áhrif faraldursins á íbúða
markaðinn verði talsverð, einkum
til skamms tíma. Vegna versnandi
efnahagshorfa þar sem atvinnuleysi
hefur aukist töluvert og útlit er fyrir
hægari aukningu kaupmáttar launa
og minni fólksfjölgun teljum við að
raunverð íbúða lækki á næstu tveim
ur árum. Í nýlegri þjóðhagsspá okkar
spáum við því að raunverð lækki um
3,2% á þessu ári og 2,4% á næsta ári
en standi svo í stað árið 2022.
Hagst æð f jár mög nu nark jör
munu þó koma til með að styðja
við eftirspurn. Stýrivextir hafa
aldrei verið lægri en nú og þar af
leiðandi eru vextir á íbúðalána
markaði einnig í sögulegu lágmarki.
Lægstu vextir á markaðnum í dag,
þegar þetta er ritað, eru 1,7% verð
tryggðir og 2,1% óverðtryggðir.
Lægri greiðslubyrði og hagstæðir
endurfjármögnunarmöguleikar
ættu, að öðru óbreyttu, að auka
eftirspurn og vega að hluta upp á
móti þeim kröftum sem lækkað
gætu íbúðaverð.
Hvað getum við lært
af síðustu kreppu?
Allt annað var uppi á teningnum í
síðustu kreppu, sem auk þess varð
mun langvinnari en við spáum
að raunin verði nú. Þá má segja að
íbúðamarkaðurinn hafi frosið og
nýbyggingar stöðvast nær algjörlega.

Árin 2009-2014 var fjölgun íbúða í
sögulegu lágmarki þegar byggðar
voru að meðaltali um 900 íbúðir
á ári. Þegar aðstæður bötnuðu og
eftirspurn jókst fór byggingamark
aðurinn að taka við sér á ný. En mikil
tímatöf er á byggingamarkaði þegar
horfur um eftirspurn breytast og
alla jafna tekur um tvö ár að byggja
nýjar íbúðir. Vegna þessa myndað
ist töluverð umframeftirspurn á
íbúðamarkaðnum sem gerði það að
verkum að verð hækkaði hratt um og
eftir miðbik áratugarins. Mest varð
hækkunin árið 2017 þegar raunverð
íbúða hækkaði um rúm 17%.
Nú er á ný útlit fyrir töluverða
fækkun á nýbyggingum á næstu
misserum. Samkvæmt vortalningu
Samtaka iðnaðarins mælist 11%
samdráttur á höfuðborgarsvæðinu
í nýbyggingum og er samdrátturinn
mestur í íbúðum á fyrstu byggingar
stigum. Útlit er fyrir að samdráttur
inn haldi áfram að magnast þar sem
eftirspurn mun að öllum líkindum
dragast saman vegna efnahagshorfa
á næstunni. Í þjóðhagsspá okkar
spáum við 12% samdrætti íbúðafjár
festingar í ár og 5% á næsta ári eftir
gífurlegan vöxt undanfarinna ára.
Ljóst er að hagkerfið verður fyrir
hörðum skelli en óljóst er hve hrað
ur efnahagsbatinn verður. Stjórn
völd hafa gripið til ráðstafana í því
skyni að bregðast við efnahags
ástandinu af völdum faraldursins
og hækkaði meðal annars endur
greiðsla virðisaukaskatts vegna
vinnu við viðhald og nýbyggingar
tímabundið úr 60% í 100%. Í þessu
ástandi er hætta á að nýjum íbúðum
í byggingu fækki talsvert umfram
það sem þarf til þess að ná jafn
vægi á markaðnum eins og gerðist
í síðustu kreppu. Þannig gæti orðið
skortur á íbúðum innan fárra ára
þegar hagkerfið tekur við sér á ný og
kaupmáttur, innflutningur vinnu
af ls og spurn eftir leiguhúsnæði
glæðist. Frekari aðgerða gæti reynst
þörf ef koma á í veg fyrir ójafnvægi
á íbúðamarkaði þegar frá líður.
Vonandi höfum við lært eitthvað
af síðustu kreppu og látum leikinn
ekki endurtaka sig.

Eru konur konum verstar?
Andrea
Róbertsdóttir
framkvæmdastjóri FKA

É

g hef verið að velta fyrir mér
set ning u nni „Konu r er u
konum verstar“, og var að ræða
hana við vinkonu mína nýverið og
hún sagði: „Þá ertu með röngum
konum!“ Svo komumst við hrein
lega að því að þessi frasi á bara alls
ekki við í okkar mengi og við fórum
jafnframt að velta fyrir okkur hverj
um það þjónar að halda þessari vit
leysu á lofti.
Áhugavert að velta þessu fyrir
sér. Ég hef alla tíð, sama hvað,
staðið með konum úr öllum fetum
og finnst bæði gefandi og skemmti
legt að styðja við konur, tengja gott
fólk og fylgjast svo með töfrunum
sem skapast þegar konur standa
saman.
Þegar kemur að mér – þá er það
svo undarlegt hve hart ég dæmi mig,
refsa mér, forgangsraða mér neðar
lega á lista, stunda stórfurðulegt
sjálfstal á löngum köflum og hendi
mér í niðurrif í stórum skömmtum
í staðinn fyrir að sýna mér mildi.
Einu konurnar sem ég get sagt að
frasinn „Konur eru konum verstar“
eigi því við um er ÉG í dag og ÉG

áður. Þessar tvær hafa líka þroskast
í sundur og eiga litla samleið.
Þá er gott að ræða þroska í þessu
sambandi. Og af hverju er ég að spá í
þetta núna? Jú, það er svo mikilvægt
að gefa sér leyfi. Eftir þessa stökk
breytingu sem á sér stað í heims
faraldri er svo mikilvægt að læra
nýja hluti, jafnvel fá að gera mistök,
greina styrkleika og nota þá á nýjan
hátt. Það er svo mikilvægt að skapa
sig og endurskapa, líta inn á við og í
framhaldinu búa til umhverfi þann
ig að við getum lifað tilgang okkar.

Ólíkar raddir við ákvarðanatöku og breidd við borðið
Það eru spennandi tímar og við
erum öll hluti af þróun sem á sér
stað. Við þurfum ferska sýn á lands
lag morgundagsins sem fæst með
ólíkum röddum við ákvarðanatöku
og breidd við borðið. Eins og staðan
er, hallar verulega á konur þegar
kemur að stöðum í efsta stjórn
endalagi í íslensku atvinnulífi þar
sem ákvarðanir eru teknar. Það er
ekki gott þegar nauðsynlegt er að
hafa breidd við borðið til að mæta
stærstu áskorunum samtímans og
má nefna í þessu sambandi Heims
markmið Sameinuðu þjóðanna sem
er búið að skuldbinda Ísland til að
ná.
Þannig verðum við alvöru hreyfiafl.
Þegar löngun blossar upp til að
bæta heiminn, þegar verið er að
endurraða lífinu í kjölfar heims
faraldurs og búið er að skuldbinda

þjóðina til að ná háleitum mark
miðum. Ef við ætlum að ná ákveðn
um árangri og gera hlutina með
öðrum hætti skiptir fjölbreytileik
inn miklu máli. Sem framkvæmda
stjóri Félags kvenna í atvinnulíf
inu, FKA, er ég í sérstaklega góðri
stöðu til að þjónusta atvinnulífið
í þeim efnum á sviðum þar sem
hallar á konur. Það eru 1.200 konur,
athafnakonur, stjórnendur og leið
togar úr öllum greinum atvinnu
lífsins, sem mynda þétt og öf lugt
tengslanet FKA um land allt. Fjöl
breyttur hópur kvenna sem vilja
vera í stjórnunarstöðum, stjórnum
og koma fram í fjölmiðlum með sína
sérfræðiþekkingu.
Þá erum við komin að tengslanet
inu. Ef við ætlum að kjósa konur,
fara eftir lögum í landinu um að
jafna kynjahlutfall, ef við ætlum að
versla við konur, mæla með konum
og ráða konur, þá þurfum við að
þekkja konur. Þess vegna er þátt
taka í Félagi kvenna í atvinnulíf
inu, FKA, frábær fjárfestingarkostur
fyrir konur. Að fjárfesta í sjálfum sér
og vera í gefandi félagsskap og til
búnar að taka okkur sæti.
Ef þú villt kynnast töfrum tengsla
netsins, gerðu það þá. Sendu póst á
konuna sem var flott í viðtali, sendu
kveðju á konu sem stendur í stormi,
hringdu í konu og segðu henni að
bjóða sig fram eða sækja um stóru
stöðuna. Hún þarf kannski ein
mitt bara hvatningu frá þér. Þannig
verðum við alvöru hreyfiafl.
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Verðmætin í
verndun hugverka
Ásta S. Fjeldsted
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands

Borghildur
Erlingsdóttir
forstjóri Hugverkastofunnar

Rétt stjórnun og hagnýting
hugverka getur skilað
gríðarlega miklum ábata
fyrir fyrirtæki og samfélagið
í heild sinni.

H

ein af undirstöðum íslenska hagkerfisins. Samkvæmt skýrslu Hugverkastofu Evrópusambandsins
(EUIPO) og Evrópsku einkaleyfastofunnar (EPO) standa íslensk
fyrirtæki sem leggja mikið upp úr
hugverkaréttindum undir 40% af
vergri landsframleiðslu og 29% af
öllum störfum hér á landi.
Skýrslan sýnir einnig að í hugverkaiðnaði eru greidd umtalsvert
hærri laun en í atvinnugreinum
sem byggja fyrst og fremst á auðlindum, en fyrirtæki sem nýta sér
hugverkaréttindi í miklum mæli
greiða að meðaltali 47% hærri laun
en önnur fyrirtæki. Talan er enn
hærri hjá fyrirtækjum sem nýta sér
einkaleyfi í miklum mæli en þau
greiða að meðaltali 72% hærri laun
en önnur.

Hugverk eru auðlind
Síðustu áratugi hafa orðið miklar
breytingar á iðnaði og viðskiptum
hér á landi og erlendis. Helstu verðmæti fyrirtækja eru í síauknum
mæli þekking og hugvit. Beinar
tekjur af hugverkum hafa einnig
verið að aukast síðustu ár og eru
hugverk orðin mikilvægur hluti af
þjónustuútflutningi Íslands.
Hugverkaiðnaður er jafnframt

Mikil tækifæri
í verndun hugverka
Líklegt er að kórónuveirufaraldurinn muni virka sem hraðall fyrir
tæknibreytingar og má því gera ráð
fyrir að mikilvægi hugverka verði
enn meira. Íslensk fyrirtæki þurfa
að bregðast við þessum nýja raunveruleika. Aukin áhersla á nýsköpun og verndun og hagnýtingu hugverka geta spilað lykilhlutverk í
að skapa verðmæti og störf hér á
landi, bæta samkeppnisstöðu og
samkeppnishæfni Íslands og auka
velsæld.
Rétt stjórnun og hagnýting hugverka getur skilað gríðarlega miklum ábata fyrir fyrirtæki og samfélagið í heild sinni. Til skemmri
tíma mun aukin áhersla á nýsköpun
og verndun hugverka styðja við viðspyrnu efnahagslífsins og til lengri
tíma litið mun fjárfesting í nýsköpun skapa grundvöll fyrir sterkara
atvinnulíf með aukinni getu til að
nýta okkar helstu auðlind í að skapa
verðmæti og störf, hugvitið.

Sigríður
Mogensen
sviðsstjóri hugverkasviðs Samtaka iðnaðarins

ugverk eru í dag ein helstu
verðmæti fyrirtækja. Hvort
sem það er einkaleyfi, vörumerki, hönnun eða höfundarréttarvarið efni þá eru hugverk nauðsynleg viðskiptatæki í nútíma iðnaði
og alþjóðaviðskiptum. Draga má
lærdóm af hugverkafyrirtækjum á
borð við CCP, Össur og Marel, sem
byggja sinn árangur og verðmætasköpun á hugverkum. Í umróti
heimsfaraldurs og efnahagskreppu
hafa nýsköpun, hugverk og hugvit
aldrei verið mikilvægari.
Tækifærin eru óþrjótandi. Með
réttum áherslum á sviði hugverkaverndar í íslensku atvinnulífi og
hjá stjórnvöldum er hægt að skapa
grundvöll fyrir aukna verðmæta- og
atvinnusköpun.

Algjör bylting
Hjálmar
Sveinsson
borgarfulltrúi

Þ

að er magnað að sjá hvað hjólreiðafólki og þeim sem fara
um á rafskutlum hefur fjölgað
mikið á götum og stígum borgarinnar undanfarnar vikur. Það er
ekkert minna algjör bylting. Fréttir
berast af biðröðum við hjólabúðir.
Þrátt fyrir rysjótt veður. Sama er
uppi á teningnum í öðrum löndum.
Ör þróun í smíði og framleiðslu rafhjóla mun líklega fjölga þeim enn
meir sem kjósa þennan fararmáta. Í
metnaðarfullu grænu plani sem var
nýverið samþykkt í borgarstjórn er
einmitt gert ráð fyrir algjörum forgangi umhverfisvænna samgöngumáta næsta áratuginn í Reykjavík
Undanfarin ár hefur verið gert
stórátak í lagningu hjólastíga í
Reykjavík. Ný hjólreiðaáætlun til
næstu fimm ára er nú í undirbúningi.
Í hjólreiðaáætlun 2015-2020 voru sett
fram nokkur mælanleg markmið.
Eitt þeirra var að hlutdeild hjólandi

í öllum ferðum í Reykjavík yrði að
minnsta kosti 6,5% árið 2020. Við
höfum náð því. Árið 2017 var hlutdeild hjólandi 7%. Annað markmið
sneri að lykilframkvæmdum. Það
má nefna brýr yfir Elliðaárnar og
góðar hjólaleiðir með fram Suðurlandsbraut, Bústaðavegi og Kringlumýrarbraut. Í þriðja lagi hafa skilti
með lituðum lykilleiðum höfuðborgarsvæðisins verið sett upp í
Reykjavík. Nýja hjólreiðaáætlunin
verður örugglega metnaðarfull hvað
varðar lagningu stíga, hönnun gatnamóta og hlutdeild hjólandi.
Það gleymist stundum í umræðunni að Reykjavík er frábær útivistarborg. Fyrir nokkrum árum
kynntist ég hópi af maraþonhlaupurum á sjötugsaldri frá Sviss. Þau
voru öll sammála um að það hefði
verið einstök „náttúruupplifun“ að
hlaupa í Reykjavík, alveg við sjóinn
lengst af og svo inn í græna dali.
Þau höfðu hlaupið 30 maraþon í
jafnmörgum borgum síðastliðin
30 ár. Samt var veðrið ekki sérstakt
þennan dag. Reykjavík býr yfir
miklum möguleikum til útivistar
fyrir þá sem hér búa og þá sem
hingað koma. Við skulum halda
áfram metnaðarfullri uppbyggingu
göngu- og hjólastíga.
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Heilsugæsluþjónusta á tímum COVID-19
Óskar
Reykdalsson
forstjóri
Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins

Í

COVID-19 faraldrinum breytti
Hei l sug æ sla höf uðbor g a rsvæðisins skipulagi sínu nánast á einni nóttu. Í hnotskun var
verkefni okkar að taka sýni úr einstaklingum með grun um COVID19 smit, fylgja eftir niðurstöðum en
halda samt áfram með allt sem við
gerum venjulega.
Nýjar áskoranir á hverjum degi
hafa tekið á hjá heilsugæslunni
eins og öðrum stofnunum og fyrirtækjum þessa lands. Áhugi og vilji
til að gera vel og hafa jákvæð áhrif
á heilsu, hefur drifið fólk áfram til
góðra verka.

Hilmir Snær
Guðnason

Þorsteinn
Bachmann

Þröstur Leó
Gunnarsson

Jafnhliða þessu þurfti að koma
í veg fyrir smit, bæði hjá skjólstæðingum okkar, sem margir eru
í áhættuhópum, og starfsmönnum.
Ákveðið var að skjólstæðingar
kæmu í bílum sínum að stöðvunum og starfsmenn kæmu út í
hlífðarfatnaði til að taka sýnin,
til að koma í veg fyrir smit. Einnig
skiptust stöðvar á um að taka sýni
í bílakjallara Hörpu um helgar og á
frídögum. Í Hörpu var því þétt dagskrá í kjallaranum þó engir væru
viðburðir í sölum.
Undanfarin ár hefur markvisst verið unnið að því að opna
stöðvarnar og auka aðgengi að
þjónustunni. Núna þurftu þó allir
að hringja á undan sér svo hægt
væri að skipuleggja þjónustuna og
lágmarka fjölda á stöðinni. Flest
erindi voru leyst í gegnum síma
eða á mínum síðum Heilsuveru. Ef
skjólstæðingur þurfti að fá skoðun
heilbrigðisstarfsfólks voru gerðar
sérstakar ráðstafanir vegna einstaklinga sem gætu hugsanlega

Hjálmar
Hjálmarsson

Jóhann
Sigurðarson

Halldór
Gylfason

Krefjandi aðstæður eru enn
til staðar og heilsugæslan
hefur enn og aftur, með
öflugu starfsfólki sínu, sýnt
hvað í henni býr.

verið smitaðir. Hjúkrunarmóttakan var opin fyrir bráð erindi
og einnig var hægt að fá viðtal við
lækni ef ekki var hægt að leysa
vandann með öðrum hætti. Bráðaþjónustan féll því aldrei niður þó

áherslurnar væru aðrar og aðgengi
að þjónustunni breytt.
Mæðravernd og ung- og smába r naver nd hélt á f ram með
breyttu sniði, en heilsuvernd skólabarna lá að mestu leyti niðri.
Snemma í faraldrinum veiktist
starfsmaður á heilsugæslustöð og
annað starfsfólk þurfti að fara í
sóttkví í tvær vikur. Stöðinni var
lokað á meðan þó hluta af þjónustunni væri sinnt í fjarþjónustu
s.s. í síma eða með rafrænum samskiptum. Í kjölfarið var starfsfólki
á öllum starfstöðvum skipt í tvo
hópa sem voru til skiptis á stöðinni
og í heimavinnu. Þeir sem voru
heima sinntu fjarþjónustu, í stað
þess að vera með móttöku. Þetta
var til þess að einungis helmingur
starfsmanna myndi fara í sóttkví,
ef upp kæmi smit innan þess hóps
og stöðin gæti haldist áfram opin.
Tæknifólk stofnunarinnar þurfti
fyrirvaralaust að gera hundruðum
starfsmanna kleift að vinna heima
með aðgang að öllum kerfum.

Fyrsta vikan var gríðarlega strembin, en skjólstæðingar og starfsfólk
sýndu aðdáunarverða þolinmæði
og aðlögunarhæfni, þó margir hafi
meðvitað þurft að draga andann
djúpt meðan mestu byrjunarörðugleikarnir gengu yfir.
Ástandið var eldskírn fyrir rafræna þjónustu heilsugæslunnar
sem hefur verið í vexti undanfarið og mínar síður Heilsuveru
voru nýttar til hins ýtrasta til
þess að hafa samskipti við skjólstæðingana. Netspjall Heilsuveru
jókst stjarnfræðilega og var bætt
við fjölda hjúkrunarfræðinga til
að sinna því, ásamt því að auka
við opnunartímann alla daga vikunnar.
Í dag er ársfundur Heilsugæslu
höfuðborgarsvæðisins þar sem
við förum yfir viðburðaríkt ár og
tökum stöðuna á því sem fram
undan er. Krefjandi aðstæður eru
enn til staðar og heilsugæslan hefur
enn og aftur, með öflugu starfsfólki
sínu, sýnt hvað í henni býr.

Sorgin á tímum COVID-19

SÍÐASTA
VEIÐIFERÐIN

Lóa Björk Ólafsdóttir
hjúkrunarfræðingur hjá Ráðgjafarþjónustu
Krabbameinsfélagsins
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Máni, Harmageddon

Fréttatíminn

Helgi Snær, Morgunblaðið

NÚ Í BÍÓ

ér líður eins og ég hafi
verið rænd,“ er það fyrsta
sem hún segir þegar við
setjumst niður í samtalsherberginu.
Þau höfðu verið einstaklega samrýmd, hún og ástin í lífi hennar til
tuga ára, en nú var hann látinn.
Henni leið eins og hún hefði verið
rænd þessum litla tíma sem hún
hefði getað átt með manninum sem
í gegnum lífið varð smám saman
helmingurinn af henni sjálfri.
Hann hafði háð snarpa baráttu
við krabbamein og hrakað hratt
síðustu vikurnar. Undir venjulegum kringumstæðum hefðu hún
og börnin hennar setið hjá honum
öllum stundum. Verið með honum
á spítalanum þessar síðustu tvær
vikur sem hann átti eftir ólifaðar.
Því miður urðu hins vegar þær
aðgerðir sem grípa varð til vegna
Covid-19 veirunnar til þess að svo
gat ekki orðið.
Þessi saga endurspeglar upplifun margra þeirra sem undanfarið
hafa leitað til Ráðgjafarþjónustu
Krabbameinsfélagsins í tengslum
við ástvinamissi á Covid-19 tímabilinu.
Það er þakkarvert hversu vel
tókst til hér á landi við að ná stjórn
á útbreiðslu faraldursins og í raun
magnað að verða vitni að þeim
samhug sem ríkti og átti þátt í að
hefta hann með styrkri stjórn og
handleiðslu frá sérfræðingum, heilbrigðisstarfsfólki og ráðamönnum.
Enginn þarf að efast um hve erfið
sú staða að þurfa að banna eða takmarka heimsóknir hefur verið fyrir
heilbrigðisstarfsfólk sem alla jafna
leggur mikla áherslu á að styðja og
hvetja aðstandendur til að vera í
nánd við mikið veika ástvini. Að því
sögðu er þó mikilvægt að færa í orð
þann fórnarkostnað og þær tilfinningar sem margir þeir sem misstu
ástvin í faraldrinum sitja eftir með.
Það er vel þekkt að í sorgarferlinu
getur það hjálpað og haft mikla þýðingu fyrir þann sem syrgir að hafa
fengið tækifæri til að vera í nánd við
ástvin sinn vikurnar fyrir andlátið,
þegar á annað borð sá aðdragandi
gefst. Fyrir marga er þetta dýrmætur tími til samskipta þar sem hægt
er að tjá ást, væntumþykju, þakklæti og virðingu með eða án orða.

Í sorginni er eðlilegt að upplifa ólíkar og erfiðar tilfinningar. Þar á meðal geta verið
tilfinningar á borð við reiði,
sektarkennd og einmanaleika.

Þú vilt vera til staðar og gera allt
sem í þínu valdi stendur til að styðja
við ástvin þinn í gegnum þennan
tíma. Stundum gefst líka tækifæri
til að ræða mikilvæg og praktísk
mál. Þessu raskaði Covid-19 veiran.
Einnig hefur faraldurinn í mörgum
tilvikum breytt þeirri mikilvægu
athöfn sem jarðarförin er, þar sem
fjölskylda og vinir safnast saman
til að votta hinum látna virðingu
og sýna þeim sem honum voru
nánastir samkennd og stuðning.
Stuðningur og nánd við fjölskyldu
og vini er yfirleitt afar mikilvægur
þeim sem syrgir og má því búast
við að margir sem misstu ástvin á
þessum tíma hafi upplifað félagslega einangrun og einmanaleika í
meira mæli í takt við þær takmarkanir sem settar voru um samskipti
og nánd.
Í sorginni er eðlilegt að upplifa
ólíkar og erfiðar tilfinningar. Þar á
meðal geta verið tilfinningar á borð
við reiði, sektarkennd og einmanaleika. Þessar tilfinningar saman eða
einar og sér geta oft orðið til þess að
þyngja sorgina og úrvinnslu á henni
verulega. Það er hætt við að margir
þeir sem misstu ástvin á meðan takmarkanir vegna faraldursins voru
sem mestar séu útsettari fyrir því að
upplifa slíkar tilfinningar í sorgarferlinu.
Fyrir þig sem tekst á við sorg um
þessar mundir er mikilvægt að þú

munir að þú ert ekki ein/n um að
takast á við erfiðar tilfinningar og
hugsanir. Það er mikilvægt að þú
sýnir tilfinningum þínum og hugsunum umburðarlyndi og leitir leiða
til að hlúa að þér eins og þú best
getur. Að reyna eftir fremsta megni
að halda rútínu í dögunum og reglu
á svefni, hreyfingu og mataræði er
flestum gagnlegt. Þannig styrkirðu
þá þætti í lífinu þínu sem þú getur
haft stjórn á sem oft er mikilvægt
þegar atburðir og breytingar verða
í lífinu sem ekki er ráðið við. Að
reyna að draga úr einangrun og
halda tengslum við þá sem þér líður
vel í kringum skiptir miklu máli.
Þú gætir einnig viljað íhuga að leita
þér utanaðkomandi stuðnings eða
hitta aðra sem standa í svipuðum
sporum.
R áðg ja farþjónu st a K rabbameinsfélagsins býður þeim sem hafa
misst ástvin úr krabbameini upp á
stuðningsviðtöl án endurgjalds og
aðgang að öllum námskeiðum og
föstum tímum sem boðið er upp á.
Hægt er að panta tíma í síma 800
4040 eða á radgjof@krabb.is. Einnig
er hægt að koma við án þess að gera
boð á undan sér.
Sorgarmiðstöð eru samtök sem
sinna fræðslu og ráðgjöf til syrgjenda og bjóða reglulega upp á
stuðningshópa. Hægt er að kynna
sér starf Sorgarmiðstöðvar á heimasíðu þeirra www. sorgarmidstod.is
Mundu að eins óhugsandi og það
kann að hljóma núna segja flestir
sem hafa farið í gegnum sorg í kjölfar ástvinamissis að með tímanum
verði góðu dagarnir f leiri en þeir
erfiðu. Hugsanir og tilfinningar
sem sækja á þig geta verið mismunandi frá einum tíma til annars.
Stundum geta tilfinningarnar orðið
mjög yfirþyrmandi og lamandi en
á öðrum tímum taka þær minna
pláss. Mikilvægast er að þú leyfir
þér að vera þar sem þú ert stödd eða
staddur á hverjum tíma fyrir sig, á
hverjum degi fyrir sig.
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Tíska

Linn Miriam saknar
flóamarkaðanna í Noregi en kann að meta
„second hand“ flóruna á
Íslandi. Hún gagnrýnir
sóunina sem víða á sér
stað og vill hvetja fólk
til þess að kaupa frekar
notað.   ➛4

Skvísurnar hjá Laxdal fagna sumri með fallegum litum. Fremst er Guðrún, eigandi verslunarinnar, síðan Lilja Sveinsdóttir, Hjördís Hjálmarsdóttir, Guðbjörg Hjálmarsdóttir og Anna Þórisdóttir. Þær hlakka til að taka á móti viðskiptavinum sem margir eru orðnir fastagestir í búðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Nýr sumarfatnaður á
tilboði hjá Laxdal

Íslenskar konur þekkja Bernharð Laxdal, enda ein elsta kvenfataverslun
landsins og hefur ávallt boðið gæðamerki. Nú er sérstakt tilboðsverð á nýjum sumarfötum í tilefni betri tíma og að ný vefverslun er komin í loftið. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

G

uðrún R. Axelsdóttir, eigandi
Laxdal, segist vilja gleðja viðskiptavini með sumartilboði
á nýjum vörum en afslátturinn
er 10-20 prósent næstu daga. Það
ætti því að vera hægt að klæða sig í
falleg föt fyrir þjóðhátíðardaginn.
Afsláttur er veittur af nýjum Gerry
Weber og Betty Barclay flíkum sem
flestir þekkja af gæðum og glæsileika. Laxdal hefur alltaf boðið upp
á heimsþekkt vörumerki í kvenfatnaði. „Við erum með vinsælar
vörur sem henta konum sem vilja
vera vel klæddar og gera kröfur. Við
erum með mikið úrval af fallegum
sumarfatnaði frá þessum merkjum.
Tískan er kvenleg í sumar og í glaðlegum litum,“ segir hún.

Ný netverslun

„Á meðan á samkomubanni stóð
var tíminn nýttur til að opna glæsilega netverslun, laxdal.is, en þar
má sjá úrvalið af fatnaði frá öllum
helstu merkjum verslunarinnar
sem eru fjölmörg. Netverslunin
hefur gert stormandi lukku. Konur
geta farið inn á síðuna, skoðað
úrvalið og komið svo til okkar og
mátað ef þær vilja. Við sendum um
allt land þannig að það þarf ekkert
endilega að koma í búðina ef það
hentar ekki.“

Flúði Laugaveginn

Guðrún tók við rekstri verslunarinnar árið 2001 en hún hafði þá
verið í eigu sömu fjölskyldunnar
frá árinu 1938. „Verslunin var lengi
á Laugavegi og átti þar dásemdarár
en núna erum við fegnar að vera
farnar þaðan,“ segir hún. „Aðkoma
að versluninni varð erfiðari með
breyttu skipulagi í miðborginni
og viðskiptavinir hættu að koma
á Laugaveginn.“ Það varð til þess
að Guðrún ákvað að færa Laxdal
í Skipholt 29b árið 2017. „Núna
höfum við gott aðgengi og næg
bílastæði og viðskiptavinir okkar
kunna að meta það enda er staðsetningin miðsvæðis fyrir alla,“
segir hún.
Guðrún segir að sumarfötin sem
hafa verið að koma í búðina undanfarið séu litrík og ákaflega kvenleg.
Íslenskar konur eru margar orðnar
leiðar á svarta litnum og þær hafa
verið að færa sig í átt að litum,“ segir
hún. „Þetta eru ákaflega fallegir
sumarlitir, gulir, grænir, bláir og
rauðir. Glæsilegir sumarkjólar sem
henta í útskriftar- eða brúðkaupsveislur eða bara ef konur vilja vera
fallega klæddar í sumar og fagna
því að þjóðin hefur náð góðum
árangri með veiruna. Við erum
sömuleiðis með litríka og skemmtilega toppa, skyrtur og peysur,“ segir
Guðrún.

Litirnir í sumar eru gleðilegir og fallegir. Það er lítið mál að klæða sig upp hjá Laxdal og fá afslátt í bónus þessa dagana. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Við fáum kynslóð
eftir kynslóð til
okkar. Dætur koma með
mæðrum sínum og sjá þá
eitthvað fallegt fyrir sig í
leiðinni.
virðulegt,“ segir hún. „Við erum
líka með fallegar dragtir sem alltaf
eru sparilegar og það eru nokkur
snið á jökkum og pilsum. Dragt er
skyldueign í fataskápnum. Bláar
dragtir hafa verið vinsælar undanfarið. Maður getur alltaf klætt sig
upp í fallegri dragt og sömuleiðis
í einföldum, klæðilegum kjólum
sem við erum einnig með.“

Úlpurnar eru léttar og fallegar. Frábær sumarfatnaður.
Flott úlpa sem er frábær í sumar.

Flottar kápur og jakkar

Verslunin Bernhard Laxdal var
lengi þekkt sem kápubúð en hún
hefur á síðari árum einnig fært sig
yfir í hefðbundinn fatnað hvort
sem það er fyrir vinnu eða fínt
tilefni. Kápur, jakkar og aðrar
yfirhafnir eru enn til í fjölbreyttu
úrvali. Til dæmis eru í boði léttir og
þægilegir sumarjakkar í fallegum,
skærum sumarlitum. „Við erum trú
þeim uppruna okkar að vera með
mikið úrval af yfirhöfnum,“ segir
Guðrún og bætir við að boðið sé
upp á mikið úrval af alls kyns klassískum kvenfrökkum og kápum
sem alltaf eru í tísku. „Í sumar eru
léttir frakkar, líkt og voru vinsælir
á stríðsárunum, mjög vinsælir.
Þeir eru fallegir og til í nokkrum
litum. Síðan erum við með Creenstone kápurnar sem eru geysilega
vandaðar og svolítið öðruvísi í
hönnun og efnum. Þær hafa verið
vinsælar hjá konum sem vilja vera
spes og flottar. Fuch/Schmitt er
eitt af okkar stóru merkjum og
þar er útlitið alltaf klassískt og

Þægilegar flíkur í sumarfríið.

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

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

Sumarlegar mussur og skyrtur sem eru klæðilegar og fallegar.

Smart tvískipt dress fyrir útskrift
eða aðra viðburði, í tískulitnum.

Hjá Laxdal er úrval af sumarvörum frá Gerry Weber og nú með afslætti.

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

Kynslóð eftir kynslóð

Guðrún réð til sín rekstrarstjóra í
verslunina til að létta sér störfin.
Hún segist hafa verið svo heppin að
hafa fengið Guðbjörgu Hjálmarsdóttur til liðs við sig en hún starfaði
í Sigurboganum sem var lengi á
Laugavegi. „Það var mikill fengur
fyrir okkur að fá hana,“ segir Guðrún. Auk Guðbjargar eru Hjördís
Hjálmarsdóttir innkaupastjóri og
Anna Þórisdóttir sölustjóri. „Síðan
hefur Lilja Sveinsdóttir starfað
lengi við sölustörf í versluninni og
þekkir orðið allar konur í bænum,
eins og við segjum oft enda er spurt
um hana ef hún er ekki á staðnum.
Loks má nefna Soffíu Traustadóttur
sem er í afgreiðslu nokkra daga í
viku.“
Guðbjörg rekstrarstjóri segir að
konur á öllum aldri komi í búðina.
„Við fáum kynslóð eftir kynslóð til
okkar. Dætur koma með mæðrum
sínum og sjá þá eitthvað fallegt
fyrir sig í leiðinni. Viðskiptavinir
okkar þekkja vörurnar og vita að
hverju þeir ganga. Við höfum alltaf
boðið upp á persónulega og góða
þjónustu. Tískan núna er mjög
kvenleg og falleg. Við erum með
stærðir frá 36-48 og nægt úrval,“
segir hún.
Fyrir frekari upplýsingar má skoða
netverslunina laxdal.is, koma í
verslunina að Skipholti 29b eða
hringja í síma 551 4422. Bernhard
Laxdal er á Facebook og Instagram
þar sem skoða má það nýjasta sem
kemur í verslunina.

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

NÝJA ARCANE
LÍFSSTÍLSLÍNAN
FRÁ OSPREY
FLOTTIR - VANDAÐIR - UMHVERFISVÆNIR
Arcane bakpokarnir eru gerðir úr endurunnum efnum.
PET plastflöskur eru endurunnar í pólýester þræði og öðlast nýtt líf í Arcane lífsstílslínunni!

Large Day

15.990 kr.

11 x 500 ml plastflöskur

Tote Pack

17.990 kr.

14 x 500ml plastflöskur

@ggsport.is

@gg_sport

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

Linn Miriam saknar flóamarkaðanna í Noregi en kann að meta „second hand“ flóruna á Íslandi.
Hún gagnrýnir sóunina sem víða á sér stað og vill hvetja fólk til þess að kaupa frekar notað.
Jóhanna María
Einarsdóttir

Linn er óhrædd
við að blanda
saman áferð,
litum og
formum.

johannamaria@frettabladid.is

L

inn er ekta höfuðborgarstúlka
frá Osló í Noregi og hefur búið
á Íslandi í meira en átta ár.
Hún segist alltaf hafa verið mjög
ákveðin í því hvernig hún vilji
klæða sig og notar hvert tækifæri
sem hún finnur til sjálfstjáningar.
„Fatnaður og stíll er það fyrsta sem
fólk sér og fyrsta tækifærið sem þú
hefur til þess að segja heiminum
frá því hver þú ert og hvernig þú
ert,“ segir Linn.
Hún segist jafnframt eiga í smá
vandamálasambandi við tísku.
„Kannski er ég bara þrjósk. En
mér finnst það samt óraunveruleg
og óþægileg tilfinning að gefa frá
mér stjórnina á því hvernig ég á að
klæða mig. Ég vil ekki vera háð því
hvaðan tískuhúsin fá innblástur
hverju sinni og þurfa að breyta
mínum klæðnaði eftir áhrifum
tískunnar. Fyrir mér væri það eins
og að breyta um persónuleika
fyrir hverja og eina árstíð. „Second
hand“ fatnaður er mitt alfa og
ómega, það sem ég lifi og anda
fyrir. Mér finnst það forréttindi
að geta farið í fjársjóðsleit án þess
að þurfa að hugsa hvaða litir og
snið passa „rétt“ inn í tískuna sem
er í gangi og hvað öðrum finnist
flott. Ég versla langoftast í Hertex.
Þar liggur hjarta mitt. Ég fyllist
innblæstri þegar ég fer inn í búð
og heyri flíkur kalla á mig og betla
um tækifæri og vináttu,“ segir Linn
kímin og heldur áfram:
„Margir sem ég þekki segjast
ekki hafa kjark til þess að leika
sér með klæðnað og sumir segjast
ekki nenna að leita í gegnum
fullt af óáhugaverðum flíkum í
búðum sem selja notaðan fatnað,
en nákvæmlega þannig líður
mér þegar ég fer í búð með ný og
ónotuð föt. Ég nenni ekki að leita
í gegnum nýjar flíkur. Persónulegur stíll á ekki að vera erfitt eða
stressandi verkefni. Ef maður
hugsar til baka, þegar maður var
lítill að leika sér að dressa sig upp,
þá getur klæðnaður verið ótrúlega skemmtileg áskorun. Þetta

Linn getur ekki hugsað sér að vera háð því hvað er á tískupöllunum hverju
sinni og fylgir ótrauð hjarta sínu þegar kemur að fatavali. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

tengist því að láta sér líða vel. Ef
mér líður vel í fötum þá svínvirkar
klæðnaðurinn og allt annað.“

Saumar úr notuðum sokkum
og sokkabuxum

Linn hefur verið að gera tilraunir
með að sauma sinn eigin fatnað.
„Ég saumaði mikið áður en ég flutti
til Íslands og finnst skemmtilegt
að endurhanna fatnað. Nú er ég
loksins byrjuð aftur að sauma
og er þessa stundina að vinna að

„Second hand“
fatnaður er mitt
alfa og ómega, það sem
ég lifi og anda fyrir. Ég
fyllist innblæstri þegar
ég fer inn í búð og heyri
flíkur kalla á mig og
betla um tækifæri og
vináttu

Hér má sjá pelsinn fagra sem Linn vill endurgera úr bangsaafklippum.

FLOTT SUMARFÖT,
FYRIR FLOTTAR KONUR
ýmsum hugmyndum um hvernig
má nýta flíkur sem eru ekki
beint söluhæstar í „second hand“
búðum.“ Linn hefur meðal annars
saumað kjól úr gömlum sokkum
og nú er hún að gera tilraunir með
skemmdar sokkabuxur. „Ég er
hvorki klæðskeri né fatahönnuður,
en það sem skiptir máli fyrir mig
er að leika mér með hugmyndir og
skemmta mér á skapandi máta.“

Vill ekki vera kölluð morðingi

LÍTTU VIÐ Á BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Einnig á Linn sér uppáhaldspels
sem hún fékk á notaðan á Íslandi
fyrir nokkrum árum. „Hann er
úr bútasaumi úr margs konar
lituðum feldi. En ég þori ekki að
klæðast honum í Noregi því ég er
hrædd um að vera kölluð „dýramorðingi“ og fá hótanir. Því hef
ég verið að vinna að því að búa til
eftirlíkingu af pelsinum úr gervifeldi úr skemmdum böngsum.“

Er meira fyrir minna pússaðar verslanir

Linn segist sakna þess mjög að
komast ekki á alvöru flóamarkaði
eins og finna má í Osló. „Það finnst

Hún kaupir flestar sínar flíkur í Hertex hér heima, en elskar að fara á alvöru
flóamarkaði í Noregi. Þar finnst henni gaman að gramsa eftir fjársjóðum.

mér alveg vanta á Íslandi, þó svo
„second hand“ búðirnar hér séu
margar hverjar mjög góðar. Margar
þeirra eru með minna „pússað“
útlit, sem gerir leitina og úrvalið
mun skemmtilegra og ég fæ pláss
til þess að leika mér meira.“

Umhverfið skiptir máli

Ást Linn á notuðum fatnaði lýkur
ekki á sjálfstjáningunni því henni
er mjög umhugað um umhverfismálin sem tengjast því að velja
frekar notaðar flíkur en nýjar.
Linn starfaði um tíma í versluninni
Hertex og sá frá fyrstu hendi

hvernig málum var háttað í tískuheiminum. „Fatasóun á Íslandi
og víðar í hinum vestræna heimi
er mjög mikið vandamál. Eftir að
hafa unnið í „second hand“ búð
þá hef ég séð hversu miklu er hent
og hvað er gefið í fatasafnanir. Það
er mjög mikilvægt fyrir mig að
kaupa notaðan fatnað sem kemur
héðan til þess að forðast tíðar og
ónauðsynlegar sendingar á milli
landa. Okkar rusl er okkar ábyrgð
og ég held fólk geri sér ekki grein
fyrir hversu mikilvægt, einfalt og
skemmtilegt það er að leggja sitt af
mörkum í fataáskoruninni.“

GLÆSILEGUR FATNAÐUR FYRIR VEISLUR SUMARSINS
Pantaðu fría einkaráðgjöf í síma 581 2141
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Spenntastur fyrir
búningahönnun
og sérsaumi
Ólafur Helgi Móberg er nemandi í kjólasaumi og klæðskurði í Tækniskólanum. Hann lærði fatahönnun í Mílanó
og vildi geta sérsaumað eigin hönnun. Námið í Tækniskólanum hefur komið honum skemmtilega á óvart.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

E

ftir að Ólafur Helgi útskrifaðist
með BA gráðu í fatahönnun
frá listaháskólanum NABA í
Mílanó fór hann að fá fyrirspurnir
frá fólki sem vildi fá hann til að
hanna og sérsauma á sig föt.
„Mér fannst ekkert mál að taka
að mér hönnunarhlutann en ég
vildi fá meiri menntun og skilning á
sérsaumi. Það varð til þess að ég fór
í þetta nám. Þar komst ég að því að
þú mátt ekki taka að þér sérsaum
nema að vera með sveinspróf í
kjólasaumi eða klæðskurði. Þetta
er lögverndað fag,“ segir Ólafur
Helgi.
Í upphafi var planið ekkert endilega að klára námið heldur bara að
fá betri þekkingu til að sauma föt.
En Ólafur Helgi segir að það hafi
breyst.
„Núna er ég rosaspenntur fyrir
náminu og hlakka til að klára
það og byrja að sérsauma eigin
hönnun. En ég er spenntastur fyrir
búningahönnun í leikhúsi og kvikmyndum.“
Búningahönnun er ekki nýtt
áhugamál hjá Ólafi Helga. Hann
hefur komið reglulega fram sem
dragdrottningin Starína í mörg ár
og hefur hannað og saumað flestan
fatnað sem hún kemur fram í.
„Ég fór reyndar svolítið að
svindla á að hanna á Starínu þegar
ég vann hjá Brúðarkjólaleigu Katrínar en ég tók starfsnámið mitt
þar. Ég komst í svo marga kjóla þar
og fékk stundum að kaupa kjóla
af lagernum hjá þeim og breyta
þeim. Ég er mjög ánægður með að
hafa fengið tækifæri til að vinna

Ævintýralegur kjóll eftir Ólaf Helga. MYNDIR/EVA ÁGÚSTA OG ÓLAFUR HELGI

Það sem hefur
komið mér mest á
óvart er hvað mér finnst
gaman að læra allar
reglurnar við að sníða
þetta hefbundna.

Ólafur Helgi hefur mestan áhuga á að hanna og sauma búninga fyrir leikhús.

hjá þeim af því ég hef alltaf haft
áhuga á brúðarkjólum og þeir
eru oft sérsaumaðir. Fyrir utan
búninga þá hef ég mestan áhuga á
að sérsauma brúðarkjóla,“ útskýrir
Ólafur Helgi.
„Ég hef hannað brúðarkjól

þegar ég var í náminu í Mílanó.
Þá hannaði ég á Guðbjörgu mágkonu mína. Ég bjó til sniðið en svo
var hann sérsaumaður af kjólameistara. Ég fékk að fylgjast með
því svo ég lærði eitthvað af því. En
það sem hefur komið mér mest á

MINGARGJAFIR

udaginn 15. mars
gefur
Fréttablaðið
útsérblaðið
Þriðjudaginn
16. júní
gefur Fréttablaðið út
ðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
yndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.

HÚÐ & HÁR

hafa fermst Við
vita
að heim
dagurinn
ogkomum
ekkimeð
síst
skoðum
snyrtivara og
góð ráð.
nar lifa í minningunni
umá flott
aldur
ævi. umfjöllun
Boðið verður upp
viðtölog
og fróðlega
þar sem umhirða húðar og hárs er í forgrunni.

ryggðu þérTryggðu
gottþérauglýsingapláss
auglýsingapláss í mest lesna dagblaði landsins.
angmest lesna dagblaði landsins.
Nánari upplýsingar um blaðið veitir

hjá auglýsingadeild
Fréttablaðsins í síma 512 5402
Arnar Magnússon, sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 550 5652 / arnarm@frettabladid.is
okkur póst
á netfangið serblod@frettabladid.is

Ólafur Helgi fatahönnuður er mjög
ánægður með kjólasaums og klæðskurðarnámið. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

óvart í náminu í Tækniskólanum
er hvað mér finnst gaman að læra
allar reglurnar við að sníða þetta
hefðbundna eins og smóking og
jakkaföt. Þessar gömlu sníða- og
saumareglur.“
Á næstu önn mun Ólafur Helgi
fá tækifæri til þess að sauma heil

jakkaföt frá grunni á kúnna.
„Ég hlakka til að byrja á því.
Jakkaföt eru ótrúlega skemmtilegar flíkur. Það er svo gaman að
pæla í þeim, eins og vösum og alls
konar smáatriðum sem eru í jakkafötum. Ég áttaði mig á því í náminu
að mér fannst þetta miklu áhugaverðara en ég átti von á. Við erum
búin að læra að gera skyrtur, jakka
og buxur fyrir framleiðsluferli en
ekki fyrir sérsaum, svo ég er mjög
spenntur fyrir næstu önnum.“

Smáauglýsingar

7
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR
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Múrarar

Bílar
Farartæki

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

Til bygginga

Rúnar múrari tekur að sér
tröppuviðgerðir sem og allt
almennt viðhald fasteigna s:7802838

Bílar óskast

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka
Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Húsbílar

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

Keypt
Selt
Til sölu

Skólar
Námskeið

Sláttur og öll almenn garðvinna.
Halldór garðyrkjumaður. S: 698
1215
Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga, klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

Námskeið

Búslóðaflutningar
Benz 1981 húsbill diesel. Þarfnast
ástúðar. Verð 390þ. Sendi myndir.
Uppl. 820 5181.

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

SIGLINGANÁMSKEIÐ

Lærðu að sigla seglskútu,
námskeið fyrir börn og fullorðna.
Siglingafélag Reykjavíkur www.brokey.is brokey.felog.is

Húsaviðhald

Þjónusta

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

Húsnæði

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

Þarftu
að ráða?
Ráðum sérhæfir sig í ráðningum
og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir
fyrirtækja og sérsníðum lausnir
sem henta hverjum viðskiptavini.

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

Garðyrkja

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500
Humar, Ferskur Lax, Risarækjur
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677
Rúnar múrari tekur að sér
tröppuviðgerðir sem og allt
almennt viðhald fasteigna s:7802838

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

Atvinna

Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569
Höfum í boði verkamenn og
aðstoðarmenn til ýmissa starfa td.
Málara, smiði og fleira. Upplýsingar
í síma 7803344 eða í netfangið
starfsmidlun@gmail.com

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Atvinna í boði
Óska eftir manni í húsaviðgerðir,
múr og málun. Einhver reynsla
æskileg. Uppl: 618 5286 Þórður.

Þjónustuauglýsingar
worknorth.is

HÚSARIF • JARÐVEGSVINNA
STEYPUSÖGUN • KJARNABORUN • MÚRBROT
Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

Sími 550 5055

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FYRIR

EFTIR

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

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar
og öll almenn bólstrun. Við erum
þekktir fyrir fljóta og góða
þjónustu. Skoðið video af vinnslu
á www.hsbolstrun.is

Formbólstrun

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is

AUSA
Öll jarðvinna
S:7773555

viftur.is

Alhliða verktakar

Smiðir, píparar, málarar, múrarar og rafvirkjar.
orn@mpverk.is

sími:782-0100

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

gudruninga@frettabladid.is
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SKIPULAGSMÁL Í GARÐABÆ - NORÐURNES
NORÐURNES Á ÁLFTANESI. BREYTING Á AÐALSKIPULAGI GARÐABÆJAR 2016-2030 OG NÝTT DEILISKIPULAG.
FORKYNNING
Í samræmi við 2. mgr. 30. gr. og 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir Garðabær hér með
forkynningu á tillögu að breytingu á aðalskipulagi Garðabæjar og tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir Norðurnes
á Álftanesi sem er innan þess svæðis sem aðalskipulagsbreytingin nær til.
AÐALSKIPULAG GARÐABÆJAR 2016-2030, TILLAGA AÐ BREYTINGU
Breytingartillagan nær til Norðurness á Álftanesi. Meginatriði breytinganna felast í stækkun á golfvallarsvæði.
Hafnarsvæði og hesthúsasvæði á Seylunni er breytt í opið svæði og afmörkun íbúðasvæða er breytt lítillega.
Stígakerﬁ breytist í samræmi við breytingu á landnotkun. Hverﬁsverndað svæði norðan Bessastaðatjarnar færist
nær tjarnarbakka en á móti eru hverﬁsvernduð svæði við Kasthúsatjörn og á Breiðabólstaðaeyri stækkuð.
Norðurnes á Álftanesi, tillaga að nýju deiliskipulagi
Deiliskipulagið tekur á framtíðaruppbyggingu á svæðinu, þar er m.a. gert ráð fyrir nýrri íbúðarbyggð,
útivistarsvæðum og golfvelli. Gert er ráð fyrir lágreistri sérbýlishúsabyggð í tveimur meginkjörnum en nýjar lóðir
fyrir einbýlishús, parhús og raðhús verða alls 69. Níu holu golfvöllur verður norðan og vestan Bessastaðatjarnar.
Á Breiðabólstaðaeyri við víkina Seylu er gert ráð fyrir viðlegukanti og möguleika á naustum við uppsátur.
Kynningarfundur verður haldinn í Álftanesskóla þriðjudaginn 25. ágúst kl.17:00. Þar verða tillögur kynntar
og fyrirspurnum svarað. Fundinum verður einnig streymt á Facebook síðu Garðabæjar og þar verður hægt að
senda inn fyrirspurnir sem svarað verður í lok fundarins. Verður fundurinn auglýstur sérstaklega þegar nær
dregur fundartíma.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofu Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá 11. júní til og með 31. ágúst 2020.
Einnig eru þær aðgengilegar á vef Garðabæjar. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er geﬁnn kostur
á að senda inn ábendingar við tillögurnar. Frestur til að skila inn ábendingum rennur út 31. ágúst 2020.
Skila skal ábendingum á bæjarskrifstofu Garðabæjar eða á netfangið skipulag@gardabaer.is

FAST

gardabaer.is

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
hagvangur.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Djúpavogshreppur - deiliskipulag

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
Arnarsmára
38OG
á IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Nónhæð
í Kópavogi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér
auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Djúpivogur – Markarland 10-16

Ofangreind skipulagstillaga liggur frammi á skrifstofu
Djúpavogshrepps, Bakka 1, Djúpavogi og er einnig
aðgengileg á heimasíðu Djúpavogshrepps:
www.djupivogur.is undir liðnum Skipulagsmál/Mál
í kynningu.
Skipulagstillagan er í auglýsingu frá 11. júní til 24. júlí 2020.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til
að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum
skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa Djúpavogshrepps,
Bakka 1, 765 Djúpavogi eða á skipulag@djupivogur.is,
eigi síðar en 24. júlí 2020. Vinsamlegast gefið upp nafn,
kennitölu og heimilisfang sendanda innsendra ábendinga
og athugasemda. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við
tillöguna innan gefins frests telst vera henni samþykkur.
Skipulagsfulltrúi Djúpavogshrepps

SKIPULAGSLÝSING

Breyting á aðalskipulagi Hafnarfjarðar
Hafnarsvæði, reitir H1 og H2
Á fundi skipulags- og byggingarráðs
Hafnarfjarðar þann 19.05. 2020 var lögð fram
skipulagslýsing, dags. 15.05. 2020, vegna
fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi
Hafnarfjarðar 2013-2025. Breytingin nær til
Flensborgarhafnar og hluta Suðurhafnar.
Eftirfarandi bókun var gerð: “Skipulags- og
byggingarráð samþykkir fyrir sitt leyti framlagða
skipulagslýsingu samanber 30.gr. skipulagslaga
og vísar henni til Hafnarstjórnar og til umsagnar
nefnda og ráða bæjarins.”
Þann 19.05.2020 samþykkti Hafnarstjórn fyrir
sitt leyti framlagða skipulagslýsingu sbr. 30 gr.
skipulagslaga og vísar henni til afgreiðslu í
bæjarstjórn. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar
samþykkti samhljóða fyrirliggjandi
skipulagslýsingu á fundi sínum þann 27.05.20
Skipulagslýsinguna má nálgast á
hafnarfjordur.is og skulu skriflegar ábendingar
vegna hennar berast, eigi síðar 07.07. 2020, á
netfangið: skipulag@hafnarfjordur.is eða á
heimilisfangið:
Hafnarfjarðarbær
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Norðurhella 2
221 Hafnarfjörður
Ábendingar skulu merktar „Aðalskipulag hafnarsvæði“ og skal nafn sendanda, kennitala
og heimilisfang koma fram.

585 5500 hafnarfjordur.is

Frum

Deiliskipulagssvæðið er 0,64 ha að stærð og nær yfir lóðir
10 – 16 við Markarland á Djúpavogi. Samkvæmt tillögunni
er gert ráð fyrir byggingu 5 íbúða raðhúss og einbýlishúss
ásamt bílskúrs/vinnustofu/verslunar- og þjónusturýmis.
Þá er gerð grein fyrir lóðum, byggingareitum, bílastæðum,
almenningsrýmum og göngustígum.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
málað að ut108ástandi,
Rvk nýlega
Kjöreign ehf., fasteignasala,
Ármúla
sími 533-4040 kynnir í
an. Vel skipulagt hús
í lokaðri21,
götuReykjavík,
í barnvænu umhverfi.
einkasölu 182,2Verð
fm 549herbergja
þakíbúð
merkt
404,
á 4. hæð með 89,8 fm
milljónir. ATH.
skipti á minni
eign
möguleg.

þaksvölum ásamt TVEIMUR
STÆÐUM
Í BÍLAGEYMSLU
í nýju fjölbýlishúsi við
Kristinn Valur
Wiium
Ólafur Guðmundsson
Sölumaður,
sími:
896
6913
Sölustjóri,
sími:
896
4090
Arnarsmára 38 á Nónhæð í Kópavogi.
Nánari uppl. hjá fasteignasölum Kjöreignar.
Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fraSKIPULAGSMÁL
Í GARÐABÆ
- góðri
VÍFILSSTAÐALAND
manverðu.
Salurinn er með
lofthæð, ca. 4 metrar upp
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins.
Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir í samræmi við 1. mgr. 31. gr., sbr. 36. gr., og 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr.
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.
123/2010 tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030 sem nær til Víﬁlsstaðalands og þrjár
Eignin
er tilþess
afhendingar
í janúar 2014. Verð: 65,0
millj
deiliskipulagstillögur sem
eru innan
svæðis. Deiliskipulagstillögurnar
eru Vetrarmýri,
Hnoðraholt norður
og Rjúpnadalur.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Við gildistöku deiliskipulags Hnoðraholts norður og deiliskipulags Vetrarmýrar fellur úr gildi deiliskipulag
Smiðjuvegur,
200- Kóp
Hnoðraholts- og Vetrarmýrar frá 1996
með síðari breytingum.
Aðalskipulag Garðabæjar 2016-2030, tillaga að breytingu. Víﬁlsstaðaland. Rammahluti aðalskipulags.
Breytingartillagan nær til Þróunarsvæðis B eins og það er skilgreint í aðalskipulagi, Hnoðraholts, Vetrarmýrar,
Víﬁlsstaða, Smalaholts og Rjúpnadals. Hún nær einnig til Víﬁlstaðahrauns sem nýtur verndar sem fólkvangur.
Tillagan er sett fram sem rammahluti aðalskipulags sbr. gr. 4.9. í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 og er ætlað að
móta heildstætt skipulag byggðar sem byggir á sérstöðu svæðisins og viðmiðum Svæðisskipulags
höfuðborgarsvæðisins 2015-2040 um samgöngumiðuð þróunarsvæði. Innan skipulagssvæðisins er m.a. gert
ráð fyrir miðsvæði með blandaðri byggð í góðum tengslum við nálæga íþróttastarfsemi og
almenningssamgöngur. Alls er gert ráð fyrir 2.000 -2.400 íbúðum á svæðinu, samfélagsþjónustu,
íþróttastarfsemi, útivistarsvæðum og náttúruverndarsvæði. Lögð er áhersla á vistvænar samgöngur og
fjölbreytt útivistarsvæði í góðum tengslum við nálæga byggð og starfsemi. Gert er ráð fyrir að lega
Elliðavatnsvegar verðiTilfærð
fjærVerslunar
Víﬁlsstaðavatni
og útivistarsvæði umhverﬁs
vatnið
geﬁð
aukið vægi. Klassískt
leigu.og iðnaðarhúsnæði
á jarðhæð.
Mjög
góð
yﬁrbragð og sterk sjónræn nærvera Víﬁlstaðaspítala er eitt af megin kennileitum svæðisins og er gert hátt undir
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsinhöfði m.a. Víﬁlsstaðaás, stíg í trjágöngum, sem framlengist frá miðju Víﬁlsstaðaspítala upp hlíðar Hnoðraholts.
gagildi.
gluggar ogsamkvæmt
tveir inngangar.
marghát- áætlana nr. 105/2006.
Samhliða er auglýst tillaga
að Góðir
umhverﬁsskýrslu
7. gr. lagaHentar
um umhverﬁsmat

taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm

Vetrarmýri, blönduð byggð.
Tillaga aðEignin
deiliskipulagi.
lagerhúsnæði.
er laus strax.
Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir blandaðri byggð íbúða í fjölbýli, atvinnuhúsnæðis, verslunar auk
íþróttamannvirkja. Einnig verða byggð bílahús á svæðinu. Hæðir húsa verða á bilinu 4-5 hæðir. Fjöldi íbúða
verður 658, atvinnuhúsnæði verður um 37.000 m2 og íþróttamannvirki um 43.000 m2. Heildarbyggingarmagn
Danm2.
V.S.Áætlaður
Wiium fjöldi bílastæða er um 2.700.
Ólafur Guðmundsson
ofanjarðar verður um 150.000
hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090

Hnoðraholt norður. Tillaga að deiliskipulagi.
Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir íbúðarbyggð í fjölbýli, rað-, og einbýlishúsum. Land hallar til vesturs og
norðurs. Atvinnuhúsnæði verður á norðvestur hluta skipulagsreitsins. Hæðir íbúðarhúsa verða á bilinu 1-4
hæðir. Atvinnuhúsnæði verður 4 hæðir með inndreginni 5 hæð þar sem hún er hæst. Fjöldi íbúða verður 448 og
atvinnuhúsnæði verður um 20.000 m2. Heildarbyggingarmagn ofanjarðar verður um 64.000 m2. Áætlaður fjöldi
bílastæða er um 1.050.
Rjúpnadalur. Tillaga að deiliskipulagi.
Tillagan gerir ráð fyrir grafreit (kirkjugarði) á 4 ha lands. Gert er ráð fyrir byggingareitum fyrir
þjónustubyggingar fyrir grafreitsstarfsemi. Auk þess er gert ráð fyrir lóð fyrir bálstofu og skógarduftreit sem
tengjast henni. Sunnan grafreitsins er gert ráð fyrir lóð fyrir meðferðarstofnun.
Húsakannanir og fornleifaskráning eru kynntar samhliða auglýsingu skipulagstillagnanna.
Kynningarfundur verður haldinn í Flataskóla ﬁmmtudaginn 27. ágúst kl. 17:00. Þar verða tillögur kynntar og
fyrirspurnum svarað. Fundinum verður einnig streymt á Facebook síðu Garðabæjar og þar verður hægt að
senda inn fyrirspurnir sem svarað verður í lok fundarins. Fundurinn verður auglýstur sérstaklega þegar nær
dregur.
Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofu Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá 11. júní til og með 7. september 2020.
Einnig eru þær aðgengilegar á vef Garðabæjar. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er geﬁnn kostur á að
senda inn athugasemdir við tillögurnar. Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 7. september 2020.
Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofu Garðabæjar eða á netfangið skipulag@gardabaer.is

gardabaer.is
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Sara Björk Gunnarsdóttir í leik með
Wolfsburg. MYND/GETTY

Sara skoraði
síðasta markið

FÓTBOLTI Sara Björk Gunnarsdóttir
batt endahnútinn á 5-0 sigur Wolfsburg á móti Arminia Bielefeld þegar
liðin mættust í undanúrslitum
þýsku bikarkeppninnar í knattspyrnu kvenna. Sara Björk kom inn
á sem varamaður í leiknum á 73.
mínútu leiksins og skoraði fimmta
mark Wolfsburg skömmu fyrir
leikslok.
Í bikarúrslitaleiknum mætir
Wolfsburg liði Essen sem sem fer
svo fram í Köln 4. júlí næstkomandi.
Wolfsburg hefur orðið bikarmeistari síðustu fimm árin og hefur
Sara Björk þar af leiðandi unnið titilinn öll þrjú keppnistímabilin sem
hún hefur leikið með þýska liðinu.
Sara mun kveðja Wolfsburg eftir að
yfirstandandi leiktíð lýkur og getur
kvatt liðið sem tvöfaldur meistari.
Þegar fjórar umferðir eru eftir af
þýsku efstu deildinni í knattspyrnu
kvenna hefur Wolfsburg, sem hefur
orðið Þýskalandsmeistari síðustu
fimm tímabilin, átta stiga forskot
á Bayern München á toppi deildarinnar. Sara Björk hefur sömuleiðis
orðið landsmeistari með Wolfsburg
síðustu þrjú árin. – hó

Gervigras í
KA-kortunum
ÍÞRÓTTIR Ingvar Már Gíslason formaður KA greindi frá því í ræðu
sinni um ársskýrslu félagsins að
ársvelta félagsins sé nú komin í 445
milljónir króna. Hann sagði einnig
að starfshópur á vegum bæjaryfirvalda hefði skilað af sér skýrslu um
forgangsröðun í nýfjárfestingum
íþróttamannvirkja. Sett voru fram
ellefu verkefni til næstu 15 ára þar
sem grófur kostnaður var metinn á
um sjö milljarða króna.

Við förum með
opnum hug í
samtalið við bæjaryfirvöld
með það í huga að fá fram
jákvæða niðurstöðu.
Ingvar Már Gíslason, formaður KA

Fram kemur í skýrslunni að verkefni á KA-svæði er raðað númer 3, 4
og 11 þar sem gervigras og stúka eru
númer 3 og félagsaðstaða númer 4,
en Akureyrarvöllur er sagður nánast til skammar fyrir efstu deild.
„Skýrslan er mikið fagnaðarefni
fyrir okkur KA-menn og enn gleðilegra að nú get ég greint frá því að í
vikunni barst mér staðfesting á því
frá bæjaryfirvöldum að búið væri
að ákveða að skipa vinnuhóp sem
samanstendur af fulltrúum bæjarstjórnar og fulltrúum KA til að hefja
formlegar viðræður um hvernig
standa má að uppbyggingu á félagssvæði okkar. Þetta er afar jákvætt og
stórt skref í átt að bættri aðstöðu
fyrir alla okkar iðkendur og félagsmenn. Við förum með opnum hug í
samtalið við bæjaryfirvöld með það
í huga að fá fram jákvæða niðurstöðu fyrir KA sem og Akureyringa
alla,“ sagði Ingvar í ræðu sinni. – bb

Haukur Björnsson í Hafnarfirði þar sem hann naut veðurblíðunnar. Hann gerði stórkostlegt myndband um þrennur í íslenska boltanum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Beint í mark með myndbandi
um allar þrennur í boltanum
Myndband Hauks Björnssonar, Draumur knattspyrnumannsins, fjallar um þrennur í efstu deild í fótbolta og hefur slegið í gegn á Youtube. Haukur er nýútskrifaður frá Bandaríkjunum og vildi hafa eitthvað að gera í atvinnuleysinu. Hann undraðist upplýsingaskortinn um þrennur hjá KSÍ og á netinu.
FÓTBOLTI Haukur Björnsson, gerði
frábært myndband um skoraðar
þrennur á Íslandi og birti á Youtube undir heitinu Draumur knattspyrnumannsins. Myndbandið
hefur farið sem eldur í sinu milli
manna og 20 mínútna langt myndbandið er nánast of stutt. Húmor
og fræðsla um leið. Haukur lagði
mikið í myndbandið en hugmyndin kviknaði síðasta haust.
„Ég var að leita að þessum upplýsingum um þrennur út af einhverju samtali sem ég átti og þær
var hvergi að finna. Ég hafði gert
ráð fyrir að finna eitthvað á heimasíðu KSÍ eða gúggla en ég fann bara
ekki neitt. Þá hugsaði ég hvort
við vissum í alvöru ekki um allar
þrennur sem hafa verið skoraðar
á Íslandi í fótbolta,“ segir Haukur.
Hann hóf leit sína með að hafa
samband við alfræðiorðabókina
Víði Sigurðsson, blaðamann á
Morgunblaðinu, sem hefur skrifað
bækurnar um íslenska knattspyrnu
undanfarin ár. Svo við skrifstofu
KSÍ en fékk litlar upplýsingar. „Víðir
á alls konar dót en ekki samansafn
af þrennum. Þannig að ég ákvað að
safna þessu saman sjálfur.“
Myndbandið er stórskemmtilegt áhorfs og hnyttinn textinn
sem Haukur segir undir hittir
beint í mark. Atli Eðvaldsson
skoraði fyrstu þrennu sem tekin
er fyrir en hún kom 6. ágúst 1977.
Haukur útskýrir í myndbandinu

✿ Fjöldi þrenna eftir mánuðum 1977-2019
45
40
35
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maí

júní

af hverju hann byrjaði ekki fyrr en
1977. Þar segir hann að fyrst íslensk
knattspyrna hafi ekki byrjað að
taka sig alvarlega fyrr en þá fannst
honum það góð tímasetning.
„Það var líka til að hafa einhvern
byrjunarpunkt. Ég vildi helst ekki
fara til ársins 1913 því ég var að
fletta bara gömlum Moggum til að
finna þetta.
KSÍ vefurinn er ekki búinn
að setja inn hluti fyrir árið 1985
annað en úrslit leikja en það vantar
markaskorara. Þannig að ég þurfti
að f letta upp í Mogganum hver
skoraði þrennu fyrir 1985.“
Íþróttafréttamenn fortíðar voru
flestir ákaflega lélegir í sínu fagi og

júlí

ágúst

september

október

Þrátt fyrir að vita
hverjir skoruðu í
öllum leikjum þá veit
enginn hvenær mörkin voru
skoruð fyrr en 1985 eða svo
því það skrifaði þetta
enginn niður nema blöðin
og blöðin gátu ekki skrifað
þetta niður á réttum tíma.
fagmennska greinilega ekki komin
í stéttina. Í kaf la Hauks um hröðustu þrennu sem skoruð hefur verið
í efstu deild segir að fjölmiðlar hafi
birt mjög misvísandi upplýsingar.

Morgunblaðið skráði þriðja mark
Péturs Péturssonar á 22 mínútu en
Vísir á 28 mínútu.
„Ég hafði samband við KSÍ um
að fá leikskýrslurnar í nokkrum
leikjum því það er misræmi milli
fjölmiðla. Mig vantaði réttar upplýsingar því Mogginn var ekki eins
og Vísir og svo framvegis.
KSÍ sendi mér skilaboð úr þessum leikjum og það var því miður
ekki skráð markamínútan.
Þrátt fyrir að vita hverjir skoruðu í öllum leikjum þá veit enginn
hvenær mörkin voru skoruð fyrr
en 1985 eða svo því það skrifaði
þetta enginn niður nema blöðin og
blöðin gátu ekki skrifað þetta niður
á réttum tíma. Og þá veit enginn
hvenær þetta gerðist.“
Þetta 40 ára gamla þrennumet
stendur enn, en enn er deilt um
hver þriggja manna hafi sett það.
Haukur er nýútskrifaður frá
Bandaríkjunum með Master í Science data sem Hugtakasafn Þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins þýðir sem vísindagögn.
Hann hefur því áhuga á tölfræði og
forritun og nýtti námið til að finna
allar þessar upplýsingar.
„Ég skrifaði kóða sem náði í alla
markaskorara frá ksi.is. Náði í
þrennurnar og þetta tók smátíma.
Ég ákvað að fara til ársins 1977 því
þá byrjaði tíu liða deild sem virkaði
sem góður byrjunarpunktur.“
benediktboas@frettabladid.is

Fylgstu með
á Hringbraut

Fasteignir
og heimili
– á Hringbraut alla mánudaga kl. 20:30

Alhliða þáttur um fasteignir, heimili,
innanhússarkitektúr, matargerð, húsráð
og lífsstíl – allt sem við kemur heimilum,
fasteignum og umhverfi þeirra.

Sjöfn Þórðar hittir fagfólk og aðra
áhugaverða viðmælendur til að fræða
áhorfendur um þau fjölbreyttu viðfangsefni
sem tengjast fasteignum og heimilum.
Heimsótt eru lifandi og eftirtektarverð
heimili ásamt ýmsum áhugaverðum stöðum
sem bjóða upp á sögu, menningu og listir.
Jafnframt er fjallað um horfur og þróun
fasteignamarkaðarins.

Fasteignir og heimili er
í boði Íslandsbanka

FRÉTTAUMRÆÐA, MENNING, HEILSA,
LÍFSREYNSLA, NÁTTÚRA OG MATARGERÐ

TÍMAMÓT
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Merkisatburðir

1805 - Borgin Detroit í Bandaríkjunum brennur nær öll til
grunna.
1935 - Auður Auðuns lýkur lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands, fyrst kvenna.
1957 - Handknattleikssamband Íslands stofnað.
1982 - Bandaríska kvikmyndin ET frumsýnd.
2009 –Lýst yfir að svínaflensan sé orðin að heimsfaraldri.

Ástkær bróðir okkar og frændi,

Jónas Ingimarsson

dvalarheimilinu Dalbæ, Dalvík,
lést 31. maí síðastliðinn.
Jarðarförin fer fram frá Dalvíkurkirkju
laugardaginn 13. júní klukkan 13.30.
Blóm vinsamlegast afþökkuð.
Guðrún Ingimarsdóttir, Steingerður Ingimarsdóttir
og fjölskyldur.

Eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir, amma og langamma,

11. JÚNÍ 2020

FIMMTUDAGUR

Melódíur minninganna
Tónlistarsafn Jóns Kr. á Bíldudal, Melódíur minninganna, fagnar tuttugu ára afmæli
þann 17. júní næstkomandi. Á safninu er að finna gersemar úr íslenskri tónlistarsögu.

Þ

að er af ýmsu að taka í safni
Jóns Kr. Ólafssonar, Melódíum minninganna, á
Bíldudal. Á safninu er að
finna mikinn fjölda muna
úr íslenskri tónlistarsögu,
plötur, myndir og fatnað.
„Munum á safninu hefur fjölgað
mikið í gegnum tíðina. Ég er búinn að
sprengja utan af mér húsið eins og allir
safnverðir gera,“ segir Jón.
Melódíur minninganna var stofnað
þann 17. júní árið 2000. Jón hafði nýlega
fest kaup á annarri hæð í húsinu sem
hann bjó í.
„Ég hugsaði með mér hvað ég ætti að
gera við íbúðina og þetta er afraksturinn.“
Sjálfur býr Jón á efri hæð hússins en
safnið er starfrækt á þeirri neðri. Hann
segir að safnið sé fyrir löngu búið að
teygja sig upp á efri hæðina og allt orðið
fullt þar af tónlist.

Anna Elín Haukdal

Boðaþingi 22, Kópavogi,
lést 8. júní á Hrafnistu.
Jarðarförin fer fram í kyrrþey.
Sérstakar þakkir til starfsfólks Kríulundar
fyrir góða umönnun.
Sigurður Haukdal
Hólmfríður Haukdal
Eðvald Smári Ragnarsson
Benedikta Haukdal
Runólfur Maack
Anna Björg Haukdal
Gísli Gíslason
og aðrir aðstandendur.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Alfreð Þorsteinsson

fv. borgarfulltrúi og forstjóri,
sem lést á Landspítalanum
miðvikudaginn 27. maí sl. verður
jarðsunginn frá Fossvogskirkju,
þriðjudaginn 16. júní kl. 15.00.
Guðný Kristjánsdóttir
Lilja Dögg Alfreðsdóttir Magnús Óskar Hafsteinsson
Linda Rós Alfreðsdóttir
Eysteinn Alfreð
Signý Steinþóra
Guðný Gerður

Í gegnum tíðina hef ég eignast
fjöldann allan af hljómplötum
og munum sem tengjast íslenskri tónlistarsögu. Ef ég
hefði ekki varðveitt þessa hluti
hefðu þeir eflaust farið til heljar.
Munir safnsins koma héðan og
þaðan en Jón segist hafa verið duglegur
að safna þeim í gegnum árin. „Ég hef
verið gífurlega duglegur að ná þessum
hlutum. Hér á safninu eru munir sem ég
hef varðveitt í gegnum árin en ef ég hefði
ekki passað upp á þessa hluti hefðu þeir
eflaust farið til heljar.“
Á safninu má meðal annars finna
rauða jakkann hans Hauks Morthens,
pallíettuföt af Hallbjörgu Bjarnadóttur
og kjól af Ellý Vilhjálms.
Jón hefur verið söngvari frá barns-

Jón Kr. Ólafsson, söngvari og eigandi safnsins.

aldri og segir það vera sér hjartans mál
að varðveita slíka muni úr íslenskri tónlistarsögu.
„Í gegnum tíðina hef ég eignast
fjöldann allan af hljómplötum og
munum sem tengjast íslenskri tónlistarsögu. Safnið heiðrar minningu horfinna
listamanna og heldur merki þeirra sem
enn eru í fullu fjöri á lofti.“
Engin sérstök dagskrá verður á safninu í tilefni afmælisins, en það verður
opið gestum og gangandi.

Innilegar þakkir fyrir sýnda samúð og
vináttu vegna andláts

Guðbjargar Sigurbergsdóttur
Flyðrugranda 20.

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

Bjarni Ragnar
Lárentsínusson

húsasmíðameistari,
Skólastíg 14A,
Stykkishólmi,
lést á St. Fransiskusspítalanum í Stykkishólmi 30. maí sl.
Útför fer fram laugardaginn 13. júní frá Stykkishólmskirkju
kl. 14.00. Athöfninni verður streymt í Íþróttamiðstöð
Stykkishólms sem og á Youtube-rás Stykkishólmskirkju.
Þeim sem vildu minnast Bjarna er bent á minningarsjóð
Stykkishólmskirkju.
Anna María Bjartmars
Sólborg Olga Bjarnadóttir
Bjartmar Bjarnason
Guðrún Helga Gylfadóttir
Unnar Freyr Bjarnason Anna Margrét Guðmundsdóttir
Sigurður Ragnar Bjarnason Anna Sigríður Melsteð
barnabörn og barnabarnabörn.

Viltu birta minningargrein á frettabladid.is?
Minningargreinar skal senda á timamot@frettabladid.is.
Birting er endurgjaldslaus og opin öllum á frettabladid.is/timamot

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki
deildar A-2 á hjúkrunarheimilinu
Grund fyrir góða umönnun og hlýtt viðmót.
Oddný Guðmundsdóttir, Guðmundur Guðmundsson,
Erna Guðmundsdóttir, Daði Jóhannesson,
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðursystir okkar,

Anna Pálína Þórðardóttir
lést á HSN á Sauðárkróki
miðvikudaginn 3. júní.
Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju,
föstudaginn 12. júní kl. 14.00.
Streymt verður frá athöfninni á
Facebook-síðu Sauðárkrókskirkju.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Sjálfsbjörg í
Skagafirði, banki 0310-13-300424, kt. 570269-0389.
Sigurður Sigfússon
Stefanía Sigfúsdóttir
Ingvi Þór Sigfússon
og fjölskyldur þeirra.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Aðspurður um hvað sé fram undan
hjá safninu segir Jón að hann stefni á að
halda því opnu í sumar.
„Ég ætla að reyna að hafa opið í allt
sumar, ég er orðinn fullorðinn og veit
ekki hvað ég hef heilsu til. Eftir mína
daga þá fara munirnir á Tónlistarsafn
Íslands á Þjóðminjasafninu.“
Jón vonast til að sjá sem flesta á Bíldudal í sumar. „Það gleður mig alltaf að
taka á móti gestum á safnið og hér er
margt að sjá.“ urdur@frettabladid.is

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

Birgir Matthías Indriðason
fv. matreiðslumaður,
Víðigerði 13, Grindavík,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja,
þriðjudaginn 12. maí. Útförin hefur
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Fyrir hönd aðstandenda,
Esther Ævarr

Hjartkær maðurinn minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Sigurjón Á. Fjeldsted
fyrrv. skólastjóri,

sem lést 30. maí 2020, verður
jarðsunginn frá Dómkirkjunni
föstudaginn 12. júní 2020 kl. 15.00.
Við þökkum öllu starfsfólki á líknardeild Landspítalans
umönnun og hlýhug. Útförinni verður streymt í gegnum
livestream.com/luxor/sigurjonfjeldsted
Ragnheiður Óskarsdóttir Fjeldsted
Ragnhildur Fjeldsted
Einar Sveinn Þórðarson
Júlíus Fjeldsted
Áslaug Salka Grétarsdóttir
Ásta Sigríður Fjeldsted
Bolli Thoroddsen
og barnabörn.

SUMARTILBOÐ
20-30% AFSLÁTTUR Á VÖLDUM SAMSUNG HEIMILISTÆKJUM

29%

25%

27%

30%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

SAM-RR39M7010WWEE

KÆLISKÁPUR 185CM
SAM-RB33J3215WWEF

TILBOÐ 79.995

KÆLISKÁPUR MEÐ FRYSTI 185CM

TILBOÐ 69.995

ÁÐUR 109.995
SAM-RZ32M7000WWEE

FRYSTISKÁPUR 185CM

TILBOÐ 89.995
ÁÐUR 119.995

20%

SAM-RB37J5000WWEF

KÆLISKÁPUR MEÐ FRYSTI 201CM

ÁÐUR 99.995

TILBOÐ 84.995

24%

ÁÐUR 119.995

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

SAM-GE87MCXEE

SAM-MS28J5255UWEE

ÖRBYLGJUOFN 23L

ÖRBYLGJUOFN 28L

TILBOÐ 15.995

TILBOÐ 18.995

ÁÐUR 19.995

ÁÐUR 24.995

REYKJAVÍK · AKUREYRI · REYKJANESBÆR · SELFOSS · EGILSSTAÐIR · AKRANES
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Sunnan 8-15 m/s og
rigning með köflum
vestan til, annars hægari
og þurrt. Dregur úr vindi
og úrkomu síðdegis.
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Gunnar Björnsson

Levon Aronian (2778) átti
leik gegn Alexander Grischuk
(2784) í átta manna úrslitum
ögurskákmóts sem nú er í
gangi á netinu.

Hvítur á leik

24. Rxe6! fxe6 25. Dxe6+ Kf8
26. Bxg7+ Kxg7 27. Dxe7+ Kg8
28. De6+ Kh8 29. Hc4! 1-0. Aronian, Caruana, So og Magnús
Carlsen komust í undanúrslit
sem hefjast í kvöld. Í ögurskákmótinu eru tefld einvígi en
skákirnar gilda mismikið.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.
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LÓÐRÉTT
1. fljótfær
2. himinn
3. einkar
4. hljóðfæri
7. vinnuvél
9. öðlast
12. snjókorn
14. burstaþak
16. mjaka

3

4
6

7

12
13

14

15

16
17

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

Skák

LÁRÉTT
1. hestburður
5. kjökur
6. í röð
8. hætta
10. tveir eins
11. skjól
12. konungssveit
13. ríki í Arabíu
15. innsigli
17. hliðra

Pondus Eftir Frode Øverli
Ahhh!

www.skak.is: Ögurskákmótið.

Klonk

NÝBAKAÐ

Ég er venjulega mjög
góður að fela hvað
mér verður bumbult
yfir eigin ömurleika,
en í dag kom allt í
gegnum nefið!

Úff!
Gulrótabitarnir
líka?

Já, þeir
liggja í
kringum
holu sjö!

HMM!

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

Gelgjan

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35

Palli!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Hvenæðru
ætlar að
loksinos...
full

Æjh gleymdu því sem ég
sagði. Það liggur ekkert
á að fullorðnast.

?

Reikningar

Barnalán

!
TRAÐK
!
TRAÐK
PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga 7.30 -17.30
laugardaga
8.00 -16.00
sunnudaga
9.00 - 16.00
www.bjornsbakari.is

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

HEY!

Lóa verður geðvondari
með hverjum deginum

Berð þú ábyrgð
á þessu?

Ég er bara ráðgjafi

FRITZ HANSEN, ROSENDAHL, STELTON,
ERIK JORGENSEN, MARIMEKKO,
JOSEPH JOSEPH, CARL HANSEN,
HAY OG ALLIR HINIR
Harpa / Skeifan 6 / Kringlan / 5687733 / epal@epal.is / www.epal.is

Í DAG FIMMTUDAG,
Á MORGUN FÖSTUDAG,
OG Á LAUGARDAG,
11. - 13. JÚNÍ
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Super Soco TC
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Grunnverð: 369.995 kr.
Skráning: Létt bifhjól, flokkur II
Hámarkshraði: 45 km/klst.
Hámarkstog: 170 newtonmetrar
Rafkerfi: 72V
Rafgeymir: 45 amperstundir

Drægi: 60-100 km
Hleðslutími: 6,5 – 7,5 klst.
L/B/H: 1.963/710/1.047 mm
Þyngd: 150 kg

KOSTIR

n Létt í akstri
n Hljóðlátt
n Vel búið

FIMMTUDAGUR

GALLAR

n Jafnvægi þegar slegið er af
n Lítill munur á aflstigum

Líður hljóðlaust áfram veginn
Super Soco rafmagnshjólin eru seld í Elko og hafa notið talsverðra vinsælda um nokkra hríð. TC hjólið sem
Fréttablaðið hafði til reynsluaksturs er skráð sem létt bifhjól á bláum númerum og er því eiginlegt mótorhjól.
Reynsluakstur
Njáll
Gunnlaugsson

E

njall@frettabladid.is

itt af þeim raf hjólum
sem fáanleg eru í dag
er Super Soco rafhjólið
sem er til sölu í Elko.
Bílablaðamanni Frétta
blaðsins bauðst að prófa
einn slíkan grip á dögunum og þar
sem gripurinn er skráður sem létt
bifhjól var slegið til. Við fengum í
hendurnar Super Soco TC rafhjólið
og fengum afnot af því í hálfan
mánuð sem gaf gott tækifæri til
að reyna alla þætti þess sem sam
göngumáta.

Létt í vöfum
Það fyrsta sem vekur athygli við
hjólið er hversu létt það er. Lith
ium rafhlaðan er að vísu ekki stór
en gefur hjólinu drægi upp á allt
að 100 km, sem verður að teljast
vel viðunandi. Þeir sem sest hafa á
rafdrifin mótorhjól kannast við að
þyngd rafhlöðunnar er oft það sem
maður tekur fyrst eftir, en svo er
ekki farið með Super Soco TC. Upp
gefinn hleðslutími hjólsins er 6-7
klukkustundir sem þýðir að auðvelt
er að fullhlaða það á meðan á einum
vinnudegi stendur.
Einstaklega hljóðlátt
Þegar hjólið er sett í gang hljómar
það eins og tölvuleikur, en þegar
ekið er af stað er það nánast hljóð
laust. Það eina sem heyrist er þyt
urinn í vindinum og hjólið er furðu
fljótt að ná 45 kílómetra hámarks
hraða sínum. Auðvelt er að ráða við
hjólið ef maður passar sig á tiltölu
lega snöggu viðbragði frá gjöfinni
þegar tekið er af stað. Hjólið er lip
urt, ekki bara fyrir það hversu létt
það er, heldur einnig hvernig það er
sett upp. Ferill framhjóls er stuttur
sem þýðir að það er létt í stýri. Það
eina sem truf laði aksturinn var
sú staðreynd að þegar slegið er af
gjöfinni virkar það svipað og þegar
kúplað er á hjóli með brunahreyfli.
Við það tapast aðeins jafnvægi í
kröppum beygjum og þess háttar án
þess að það sé eitthvað hættulegt.
Næm þjófavörn
Eitt af því sem vekur athygli við
hjólið er hversu vel það er búið. Það
er með vökvastýrðum diskabrems
um sem virka ágætlega, en þær eru
án hemlalæsivarnar. Fjöðrunarkerfi
er gott og þá sérstaklega að framan
þar sem eru verklegir Upside Down
demparar. Mælaborð er stafrænt og
sýnir meðal annars hraða og drægi,
en hægt er að stilla á þrjú mis
munandi aflstig. Ekki finnst mikill
munur á þeim í afli en á fullhlöðnu
hjólinu er drægi, 100, 80 eða 60 km
eftir hvaða aflstig er valið. Það segir
sig eiginlega sjálft að maður velur
lengsta drægið, því munurinn á afli
er varla teljanlegur. Þegar hjólið er
stöðvað og slökkt á því er eins gott
að gera það í réttri röð, því að ann
ars fer hvimleið þjófavörn að væla.
Ekki má slökkva á hjólinu og setja
það svo á standarann því þá fer
þjófavörnin í gang, og því þarf að
slökkva á því alveg í lokin. Það þarf
að venjast þessu, fyrir einhvern sem
vanur er að gera þetta á bensínhjóli
þar sem drepið er á því fyrst.

Hjólið er létt í akstri en betra er að nota gjöfina til að auka jafnvægi þess.

Super Soco TC er með nokkurs konar „Scrambler“ útliti af gamla skólanum
sem heppnast nokkuð vel.

Díóðuljós og
öfugir framdemparar eru
dæmi um góðan
búnað á SuperSoco TC hjólinu.
Rafmótorinn er inni í felgunni, sem
minnkar fjaðrandi vikt hjólsins.

Stafrænt mælaborðið sýnir drægi
og ástand rafhlöðu og hraðamælirinn er hefðbundinn að gerð.

Á góðu verði
Kannski er verðið það besta við
hjólið því að Super Soco TC kostar
aðeins 370.000 kr. Það er næstum
helmingi ódýrara en góð skelli
naðra kostar. Ekki er sanngjarnt að
bera hjólið saman við rafmagns

vespur því að TC hjólið er meira eins
og mótorhjól. Hægt er að fá Super
Soco rafmagnsvespu en þær kosta
frá 265.000 kr. sem er svipað eða
örlítið dýrara en hjá flestum sam
keppnisaðilum. Super Soco bjóða
líka upp á hjól sem eru sambærileg

ÞEGAR HJÓLIÐ ER
SETT Í GANG HLJÓMAR
ÞAÐ EINS OG TÖLVULEIKUR EN
ÞEGAR EKIÐ ER AF STAÐ ER ÞAÐ
NÁNAST HLJÓÐLAUST.

að afli og 125 rúmsentimetra bens
ínhjól, og verða brátt fáanleg hér
lendis. Þar sem TC hjólið er skráð
eins og skellinaðra þarf að borga
af því tryggingar, sem ekki þarf að
gera sérstaklega ef um hjól með 25
km hámarkshraða er að ræða. Það
verður að teljast ósanngjarnt, þar
sem óskráðu hjólin mega aka hvar
sem er án trygginga, réttinda öku
manns eða skráningar.

Þea verður

griað sumar

MENNING
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Þrjár bylgjur þjóðernispopúlisma
Eiríkur Bergmann hefur sent frá sér nýja bók. Greinir hvernig þjóðernispopúlismi
rís oft í kjölfarið á þjóðfélagslegum áföllum. Fjórða bylgjan er möguleg eftir COVID.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

Níu líf snýr aftur í Borgarleikhúsinu.
MYND GRÍMUR BJARNASON.

Miller og Wolf í
Borgarleikhúsinu

L

eikhúsunnendur bíða óþreyjufullir eftir að leikhúsin opni. Í
Borgarleikhúsinu eru menn að
setja sig í stellingar. Leikárið byrjar
með Níu lífum, sem fjallar um ævi
Bubba Morthens, þann 13. ágúst.
Oleanna verður frumsýnt á Nýja
sviðinu 29. ágúst og sama dag heldur
Gosi áfram á Litla sviðinu. Verkið
Veisla verður frumsýnt á Stóra sviði
Borgarleikhússins þann 18. september, en um er að ræða nýtt verk sem
samið er af leikhópnum en hann
skipa Saga Garðarsdóttir, Katla
Margrét Þorgeirsdóttir, Sigurður Þór
Óskarsson, Sigrún Edda Björnsdóttir
og Halldór Gylfason, Veisla er í leikstjórn Bergs Þórs Ingólfssonar.
Önnur leikverk hjá Borgarleikhúsinu á næsta ári eru meðal annars
Sölumaður Deyr eftir Arthur Miller
í leikstjórn Kristínar Jóhannesdóttur, Orlando eftir Virginu Wolf
í leikstjórn Arnbjargar Maríu Daníelssen og Room 4.1 Live í samstarfi
við Kristján Ingimarsson Company
og Íslenska dansflokkinn í leikstjórn
Kristjáns Ingimarssonar.

Sóttir fortíðar

F

arsóttir í Reykjavík, er yfirskrift kvöldgöngu sem Kristín
Svava Tómasdót t ir mu n
leiða um miðbæ Reykjavíkur í
kvöld, fimmtudagskvöldið 11. júní
kl. 20.
Farsóttir og sóttvarnir hafa verið
f lestum ofarlega í huga undanfarnar vikur og mánuði. Í þessari
göngu munu sóttir fortíðarinnar
verða rifjaðar upp og þau ráð sem
fólk hafði til að verjast þeim. Við
sögu kemur meðal annars handþvottur lækna, viðbrögð fólks við
sóttkví og einangrun – og varasamir
vettlingar. Kristín Svava Tómasdóttir sagnfræðingur og ljóðskáld
leiðir gesti um miðbæ Reykjavíkur
og heimsækir ýmsa staði sem hafa
þýðingu fyrir sögu smitsjúkdóma
og smitvarna.
Gangan hefst kl. 20 og hittist
göngufólk á Austurvelli á blettinum
fyrir framan nýbyggingu Alþingis.

N

kolbrunb@frettabladid.is

eo-Nationalism er
fjórða bók Eiríks
Bergmanns prófessors í stjórnm á l a f r æ ði s e m
kemu r út hjá
alþjóðlega forlaginu Palgrave Macmillan í London.
Fyrsta bókin kom út árið 2014 og
fjallaði um hrunið á Íslandi. Forsvarsmönnum forlagsins leist svo
vel á þá bók að þeir buðu Eiríki að
gerast höfundur forlagsins. Næsta
bók var Nordic Nationalism og var
greining á norrænni þjóðernishyggju og fyrir tveimur árum kom
sú þriðja, Conspiracy & Populism,
sem fjallar um samsæriskenningar
og popúlisma.
„Neo-Nationalism er mun breiðari greining á mörgum þráðum
sem ég hef verið að vefa úr í fyrri
bókum. Ég skrifaði hana töluvert
öðruvísi en þær fyrri og frásögnin
er mun almennari og sumpart persónulegri,“ segir Eiríkur. Inn í bókina f léttar hann frásagnir af vettvangi sumra þeirra atburða sem
sagan hverfist um, svo sem innan
Kremlarmúra í Moskvu, frá landamærum Kólumbíu og Venesúela
og frá ríkisstjórnarskrifstofum í
Washington DC.

Spurning 12 ára barns
Formáli bókarinnar hefst á persónulegri sögu. „Fyrir tveimur
árum vorum við fjölskyldan á
löngu ferðalagi og sigldum meðal
annars á milli Spánar og Marokkó.
Við sáum eftirlitssveit hirða Afríkufólk upp úr sjónum og því var síðan
haldið föngnu í bát við höfnina
undir byssukjöftum. Á bakaleiðinni þremur dögum síðar sáum við
að fólkinu var enn haldið föngnu
undir sömu byssukjöftum. Dóttir
mín var 12 ára og henni fannst veröldin þarna heldur öfugsnúin. Að
mörgu leyti held ég að þessi bók sé
einhvers konar greining á því sem
við urðum vitni að og tilraun til
að svara spurningunni um það af
hverju fólkið í sjónum mátti ekki
koma til lands á Spáni eins og við
hin.“
Frjálslyndið er taumhald
Í bókinni greinir Eiríkur þjóðernispopúlisma eftirstríðsáranna
í þremur bylgjum sem urðu eftir
kreppur. „Eftir síðari heimsstyrjöld
tók við í Vestur-Evrópu stjórnmálakerfi sem við getum kallað frjálslynt

Ný bók Eiríks Bergmanns kemur út hjá Palgrave Macmillan í London. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

AÐ MÖRGU LEYTI
HELD ÉG AÐ ÞESSI BÓK
SÉ EINHVERS KONAR GREINING
Á ÞVÍ SEM VIÐ URÐUM VITNI AÐ
OG TILRAUN TIL AÐ SVARA
SPURNINGUNNI UM ÞAÐ AF
HVERJU FÓLKIÐ Í SJÓNUM
MÁTTI EKKI KOMA TIL LANDS Á
SPÁNI EINS OG VIÐ HIN.

lýðræði. Það skar sig frá stjórnarfari
annars staðar í veröldinni og líka frá
stjórnarfari fyrri tíðar vegna þess
að það byggði á þessum tveimur
stoðum sem voru jafnmikilvægar:
lýðræði og frjálslyndi. Þar hefur
frjálslyndið ákveðið taumhald á
meirihlutaræðinu með því að verja
einstaklinginn gegn ofríki þeirra
sem telja sig handhafa almannaviljans. Þess vegna höfum við einstaklingsfrelsi, mannréttindi og
borgaraleg réttindi og einnig tjáningarfrelsi, fundafrelsi, ferðafrelsi
og svo framvegis. Enginn meiri-

hlutavilji getur tekið þetta af okkur
hverju og einu.
Þetta var opið samfélag og fólk
var boðið velkomið svo framarlega
sem það virti grundvallargildi hins
frjálslynda lýðræðis. Vinnufúsar
hendur voru sóttar til Miðausturlanda og Norður-Afríku. Í kjölfar
olíukrísunnar árið 1972 snérust
menn í fyrsta sinn gegn þessu opna
frjálslynda lýðræðissamfélagi, til
dæmis stjórnmálamenn eins og
Jean-Marie Le Pen í Frakklandi
og Mogens Glistrup í Danmörku.
Þarna reis fyrsta bylgja þjóðernispopúlismans.“

Jakkaföt í stað nasistatákna
Eiríkur segir næstu bylgju hafa
komið í kjölfarið á falli Berlínar
múrsins árið 1989. „Þá héldum við
mörg hver að hin frjálslyndu lýðræðiskerfi hefðu sigrað til frambúðar, en upp risu stjórnmálamenn
eins og Jörg Haider í Austurríki og
Silvio Berlusconi á Ítalíu. Síðan rís
þriðja bylgjan í kjölfarið á fjármálakrísunni 2008. Þá varð grundvallarbreyting, því þar fóru ekki lengur

einkum aðeins jaðarstjórnmálamenn sem höfðu lítil áhrif og hljómlitla rödd. Þjóðernispopúlistar færast þarna inn í meginstrauminn og
skipta út hermannaklossunum og
nasistatáknunum fyrir jakkaföt
og fallega hárgreiðslu. Þeir komast
víða til valda.
Í nærumhverfi okkar gekk þetta
kannski lengst í Danmörku með
Danska þjóðarf lokknum undir
forystu Piu Kjærsgaard sem stöðugt færði stjórnmálaumræðuna
frá hina opna frjálslynda lýðræði
og krafðist þess að innf lytjendur
afneituðu eigin menningu og yrðu
Danir eða færu ella. Þessi harka
verður síðan enn meiri í AusturEvrópu eins og til að mynda fyrir tilstuðlan valdboðsafla eins og Vlad
imirs Putins í Rússlandi og Viktors
Orbáns í Ungverjalandi.
Í þessari bók greini ég hvernig
þjóðernispopúlismi rís gjarnan í
kjölfarið á þjóðfélagslegum áföllum. Í bókinni er spurt hvort fjórða
bylgjan muni rísa í kjölfar kórónaveirunnar. Forsagan segir að það
geti vel gerst.“

Draumalesning fyrir unga töffara
BÆKUR

Hryllilega stuttar hrollvekjur
Ævar Þór Benediktsson
Útgefandi: Mál og menning
Fjöldi síðna: 153
Börn og unglingar hafa mörg hver
mikla ánægju af hryllingi og þola
hann í dágóðum skömmtum. Ævar
Þór Benediktsson sér þessum hópi
fyrir hrollvekjandi sælu í nýrri bók
sem geymir 20 smásögur. Höfundurinn fékk börn til að lesa sögurnar

yfir og gefa þeim einkunnir og samkvæmt þeim er sögunum raðað í
styrkleikaf lokka eftir hryllingi:
Vont – Verra – Verst.
Í fyrsta flokknum Vont eru ívið
lágstemmdari sögur en í flokkunum
sem á eftir koma. Þar er ekki allt
sagt, meira gefið í skyn. Þegar á líður
verða sögurnar æsilegri og lýsingar
magnaðri. Lokasagan, Uppskera, er
gríðarlega hrollvekjandi, í sönnum
Stephen King stíl.
Sögurnar eru ætlaðar ungmennum, en þar sem þær eru bæði vel
byggðar og vandlega hugsaðar ættu
fullorðnir hryllingssagnaunnendur

einnig að geta notið þeirra. Það á
alveg sérstaklega við sögurnar í
fyrri hlutanum
þar sem hrylling ur inn
er
u ndirlig g jandi
en ekki sagður
berum orðum.
Fullorðnir vita
að minna er oft
meira, og þarna
á það sannarlega
vel við. Stysta
saga bókarinnar, sem er einungis
tvær setningar, er dæmi um þetta.
Ekki er öllum höfundum gefið að

skapa hughrif í einungis tveimur
setningum, en það tekst fantavel
þarna.
Sögurnar eru fjölbreyttar að
efni. Margir, sem hugsa um það
hryllilegasta sem gæti hent þá, láta
hugann hvarf la til kviksetningar
og hún kemur vitanlega við sögu.
Sömuleiðis er fjallað um hættur sem
geta skapast í tannlæknastólnum og
í sundlauginni. Vampírur og uppvakningar eru svo á stjái og mannát
kemur við sögu.
Ævar Þór er í essinu sínu í þessari
bók og sér ungum lesendum fyrir
sæluhrolli í nær hverri sögu. Sögurn-

ar enda yfirleitt ekki vel, sem er alls
ekki ókostur þegar hryllingssögur
eiga í hlut. Lesandanum á að vera
órótt, ekki bara á meðan hann les
sögurnar heldur einnig í einhvern
tíma eftir að lestri er lokið. Rétt er
þó að taka fram að bókin á varla
erindi við þá allra viðkvæmustu, svo
óhugguleg er hún á köflum. Ungir
töffarar ættu hins vegar að verða
himinsælir, hér fá þeir sína draumalesningu. Kolbrún Bergþórsdóttir
NIÐURSTAÐA: Einstaklega vel heppnaðar hryllingssögur sem framkalla
sannan sæluhroll.

Dagskráin

á Hringbraut
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Þorgeir Ástvaldsson stendur á
sjötugu og segir sögu sína í Mannamáli,
svo sem þegar hann gleymdi viðmælanda
í hljóðveri Stjörnunnar sama dag og
hann gleymdi að sækja strákinn sinn
úr pössun. Hann ákvað í kjölfarið að hætta
að drekka.
Ekki missa af lifandi

goðsögn í
Mannamáli kl. 20:00 í kvöld.

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!
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Fimmtudagur
HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

20.00 Mannamál E
 inn sígildasti
viðtalsþátturinn í íslensku sjónvarpi. Hér ræðir Sigmundur Ernir
Rúnarsson við þjóðþekkta einstaklinga um líf þeirra og störf.
20.30 Suðurnesja-magasín Víkur
frétta Mannlífið, atvinnulífið og
íþróttirnar á Suðurnesjum. Umsjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi:
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtudegi er upplýsandi umræðu- og
fréttaskýringaþáttur undir stjórn
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar
Ernis með áherslu á innlendar og
erlendar fréttir, þjóðmál, menningu og lífsreynslu.
21.30 Hugleiðsla með Auði Bjarna
Leiðsögn um öndun, slökun og
næringu andans.
21.45 Bókin sem breytti mér 
fjallar um uppáhaldsbækur kunnra
bókaorma landsins.

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 How I Met Your Mother
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 F
 erskir og
orkumiklir sketsaþættir sem feta
nýjar slóðir. Þrátt fyrir ungan aldur
hafa höfundar og leikarar þegar
skapað sér nafn í skemmtanabransanum með þremur leiksýningum og bók undir beltinu.
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
00.05 FBI
00.50 Bull
01.35 Madam Secretary
02.20 Godfather of Harlem
03.20 The Walking Dead
04.05 Síminn + Spotify

08.00 Heimsókn
08.15 Masterchef USA
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Curb Your Enthusiasm
10.50 Gossip Girl
11.30 Divorce
12.00 Besti vinur mannsins
12.35 Nágrannar
12.55 Hönnun og lífsstíll með
Völu Matt
13.20 Hversdagsreglur
13.40 Blokk 925
14.05 Leitin að upprunanum
14.35 Great Expectations
16.20 Why Can’t we Sleep?
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Forsetakosningar. Frambjóðendur mætast í beinni
19.55 BBQ kóngurinn
20.30 Love in the Wild
21.15 Magnum P.I.
22.00 S.W.A.T
22.45 Ástríður
23.10 Real Time With Bill Maher
00.15 Killing Eve
01.00 Prodigal Son
01.45 Nashville
02.25 Nashville
03.10 Nashville
03.50 Nashville

RÚV SJÓNVARP

ÉG VAR LÉLEG
FYLLIBYTTA
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09.00 Heimaleikfimi
09.10 Spaugstofan 2002-2003
09.30 Popppunktur 2010 Spútnik
- Hellvar
10.25 Úr Gullkistu RÚV. Út og
suður
10.45 Á tali hjá Hemma Gunn
1992-1993
12.15 Poppkorn 1986
12.50 Kastljós
13.05 Menningin
13.15 Landinn 2010-2011
13.45 Baðstofuballettinn
14.15 Gettu betur 2004 Hraðbraut - FG
15.10 Reimleikar
15.40 Tíundi áratugurinn
16.25 Sue Perkins skoðar Gangesfljót. The Ganges With Sue Perkins
17.20 Unglingsskepnan
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Nýi skólinn
18.15 Maturinn minn
18.26 Allt í einum graut
18.50 Myndavélar. Kamera
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Matarmenning Austurlanda
nær. Nigel Slater’s Middle East
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
00.40 Dagskrárlok

GOLFSTÖÐIN
06.55 PGA Tour 2020 Útsending
frá Arnold Palmer Invitational.
09.25 PGA Tour 2020 Útsending
frá The Honda Classic.
14.25 PGA Tour 2019 Ú
 tsending
frá Charles Schwab Challenge.
19.30 PGA Tour. The Cut S kyggnst
á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.
20.00 PGA Tour 2020 Bein útsending frá Charles Schwab Challenge.
23.00 PGA Profiles. How I Won
Jordan Spieth. 2016 Charles
Schwab Challenge
23.00 PGA Profiles. How I Won
Greg Norman. 1995 The Memorial
Tournament
23.05 PGA Profiles. How I Won
Rory McIlroy. 2019 RBC Canadian
Open
23.05 PGA Special. Tiger Tales

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 Borgarmyndir. Osló
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hvar erum við núna? 
(3 af 11)
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónlistarkvöld útvarpsins
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Neðanmáls þriðji þáttur
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
10.30 Red Dog. True Blue
11.55 A Quiet Passion
13.55 Leave No Trace
15.40 Red Dog. True Blue
17.10 A Quiet Passion
19.10 Leave No Trace
21.00 King of Thieves
22.45 On Chesil Beach
00.30 American Ultra
02.05 King of Thieves

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN
08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Modern Family
21.05 DC’s Stargirl 1
21.55 The Third Eye
22.45 Hreinn Skjöldur
23.10 The Hundred
23.50 Friends
00.10 Friends
00.35 Modern Family

STÖÐ 2 SPORT
07.30 Tottenham - Everton 94/95
07.55 Inside Serie A Special
Sérstakur þáttur um ítölsku 1.
deildina.
08.25 Thomas Partey Viðtalsþáttur frá La Liga á Spáni. Í þessum
þætti er rætt við Thomas Partey,
leikmann Atletico de Madrid
08.55 La Liga. Goals Galore
- Gerard Moreno Þ
 áttur um markahróka spænsku 1. deildarinnar. Í
þessum þætti eru mörk Gerard
Moreno, leikmanns Villarreal, á
leiktíðinni 2019-2020 skoðuð.
09.05 1 á 1 Strákarnir á Grillmarkaðnum
09.55 Afturelding - HK Ú
 tsending
frá leik í Mjólkurbikar kvenna 2020.
11.35 Álftanes - Fram Ú
 tsending
frá leik í Undankeppni Mjólkurbikars karla 2020.
13.20 PDC Home Tour 2 Ú
 tsending frá sérstakri keppni bestu
pílukastara heims.
16.20 1 á 1. Stelpurnar okkar á
Mathúsi Garðabæjar
16.55 Annáll 2019. Íslensk knattspyrna karla
19.00 Pepsi Max - Upphitun
20.15 Portúgal Þ
 áttur þar sem
bestu erlendu leikmennirnir í sögu
spænsku úrvalsdeidarinnar eru
skoðaðir.
20.45 Tottenham - Chelsea 01/02
21.15 Pepsi Max deild kvenna Upphitun
22.15 Kvennalandsliðið í Kína
23.20 Martin. Saga úr Vesturbæ
00.05 Hólmurinn heillaði

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

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

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

FM 102,9 Lindin

ALLT AÐ

700.00
0 kr.
AFSL
ÁT TUR
!

ÞÚ FINNUR BÍLINN Á WWW.BILALAND.IS

HEILSAÐU SUMRI
Á NOTUÐUM BÍL
Við trúum á traust og áreiðanleika í bílaviðskiptum.
Bílarnir okkar eru yfirfarnir og ástandsskoðaðir.

Rnr. 332422

N M 0 0 1 5 0 0 B í l a l a n d 1 5 t i l b o ð s 1 1 j ú n í

AFSLÁTTUR
Rnr. 146656

600.000 KR.

AFSLÁTTUR
Rnr. 146568

300.000 KR.

AFSLÁTTUR
Rnr. 146596

500.000 KR.

Rnr. 110399

TOYOTA Aygo X-Play
Nýskr. 05/15, ekinn 39 þ.km,
bensín, beinskiptur.
Verð: 1.190.000 kr.

NISSAN Qashqai Acenta 4wd
Nýskr. 02/17, ekinn 93 þ.km,
dísil, beinskiptur.
Verð: 2.790.000 kr.

NISSAN Pulsar Acenta
Nýskr. 07/18, ekinn 68 þ.km,
bensín, beinskiptur.
Verð: 2.390.000 kr.

MAZDA 3 Vision
Nýskr. 06/16, ekinn 66 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 1.990.000 kr.

RENAULT Captur Dynamic
Nýskr. 03/15, ekinn 57 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 1.990.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

2.390.000 kr.

890.000 kr.

ENNEMM / SÍA /

400.000 KR.

1.790.000 kr.

1.690.000 kr.

1.490.000 kr.

10.923 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

28.719 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

21.601 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

20.414 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

18.042 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

*

600.000 KR.

*

Rnr. 146521

300.000 KR.

Rnr. 146513

*

600.000 KR.

*

Rnr. 392311

400.000 KR.

Rnr. 146650

*

600.000 KR.

Rnr. 146468

SKODA Octavia Combi 4x4
Nýskr. 02/18, ekinn 70 þ.km,
disil, sjálfskiptur.
Verð: 3.990.000 kr.

NISSAN Micra Visia
Nýskr. 06/16, ekinn 48 þ.km,
bensín, beinskiptur.
Verð: 1.190.000 kr.

HYUNDAI Santa Fe III Style
Nýskr. 05/17, ekinn 105 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 4.990.000 kr.

RENAULT Zoe Intens 40kw
Nýskr. 09/17, ekinn 19 þ.km,
rafmagn, sjálfskiptur.
Verð: 2.690.000 kr.

HYUNDAI Santa Fe III Comfort
Nýskr. 04/18, ekinn 99 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 5.490.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

3.390.000 kr.

890.000 kr.

4.390.000 kr.

2.290.000 kr.

4.890.000 kr.

40.583 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

10.923 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

52.447 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

27.533 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

58.379 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

*

700.000 KR.

Rnr. 146477

*

600.000 KR.

Rnr. 146455

*

300.000 KR.

Rnr. 146426

*

700.000 KR.

Rnr. 146361

*

600.000 KR.

Rnr. 392255

Nýskr. 11/17, ekinn 35 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 6.990.000 kr.

RENAULT Kadjar Bose 2wd
Nýskr. 06/16, ekinn 159 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 2.390.000 kr.

RENAULT Clio Intens
Nýskr. 10/17, ekinn 30 þ.km,
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 2.090.000 kr.

NISSAN Juke Acenta Plus 4wd
Nýskr. 04/16, ekinn 62 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 2.690.000 kr.

SUBARU Forester Premium
Nýskr. 06/17, ekinn 69 þ.km,
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 3.890.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

TILBOÐSVERÐ!

LAND ROVER Discovery Sport HSE

6.290.000 kr.
74.988 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

1.790.000 kr.
21.601 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

Allt að 80% lán
Opnunartímar:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16
*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.

1.790.000 kr.
21.601 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

1.990.000 kr.
23.793 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

Ástandsskoðun

Bílaland – Kletthálsi 11 - 110 Reykjavík
Hyundai notaðir bílar - Kauptúni 1 - 210 Garðabæ
Sími 525 8000 - bilaland@bilaland.is
www.facebook.com/bilaland.is

*

3.290.000 kr.
41.769 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

*

Fjármögnun á staðnum

N M 0 0 1 5 0 0 B í l a l a n d 1 5 t i l b o ð s 1 1 j ú n í

300.000 KR.

ENNEMM / SÍA /

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

LÍFIÐ
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Eftirminnilegustu
kjólar kvikmyndanna

Marilyn Monroe
Gentlemen Prefer
Blondes

Bleikur kjóll Monroe
er fyrir löngu orðin
klassískur í dægurmenningu. Margar
stjörnur hafa klæðst
eftirmynd kjólsins,
þar á meðal Madonna
í tónlistarmyndbandinu Material Girl.

Búningahönnun skipar stóran þátt í að gera góða og minnisstæða
kvikmynd. Hér má sjá nokkra af eftirminnilegustu kjólum
kvikmyndasögunnar, en listinn er langt frá því að vera tæmandi.

Vivien Leigh

MYND/GETTY

Gone With the Wind

Julia Roberts

Kjólarnir í stórmyndinni Gone
With the Wind eru hver öðrum
glæsilegri. Þetta dress endurspeglar vel hina hefðbundnu Suðurríkjamær og barðastór hatturinn
setur punktinn yfir i-ið.

Audrey Hepburn

Pretty Woman
Í öskubuskusögunni Pretty
Woman um
vændiskonuna
með gullhjartað, klæðist
Julia Roberts
mörgum
gullfallegum
kjólum. Hins
vegar er það
þessi efnislitli
kjóll sem er
með þeim
eftirminnilegri
sem Roberts
hefur klæðst í
kvikmynd.

MYND/GETTY

Breakfast at Tiffany’s
Fáir kjólar eru jafn minnisstæðir og litli svarti kjóllinn sem Audrey
Hepburn klæddist í kvikmyndinni Breakfast at Tiffany’s frá árinu 1961.
Kjóllinn var gerður af franska hönnuðinum Hubert de Givenchy en hann
og Hepburn voru nánir vinir og áttu í samstarfi í fjöldamörg ár.

Judy Garland

The Wizard of Oz
Skokkur Judy
Garland er einn sá
frægasti í kvikmyndasögunni.
Sagt er að hann sé
í raun blár og ljósbleikur en ekki blár
og hvítur, eins og
margir halda.

Michelle Pfeiffer
Scarface

Pfeiffer tók sig einstaklega vel út í
þessum sægræna hlýrakjól.

Kate Hudson,
How to Lose a
Guy in 10 Days
Þó að kvikmyndin sé jafnan ekki talin sú
besta er varla
hægt að neita
því að kjóllinn
sem Hudson
klæðist í lok
myndarinnar
sé einn af þeim
eftirminnilegri.
Demantshálsmenið frá
Harry Winston
fullkomnar svo
heildarlúkkið.

MYND/GETTY

FIMMTUDAGUR

Grace Kelly

Rear Window
Grace Kelly
klæddist fjölda
glæsilegra kjóla
í kvikmyndum
Hitchcock en þessi
hvíti og svarti kjóll
stendur upp úr.

ÚTSKRIFTARGJAFIR, ÚTSKRIFTARGJAFIR!
ÖLL HNATTLÍKÖN
30
%
afsláttur
Rök lífsins
Verð: 2.999.-

Hjarta Íslands
TILBOÐSVERÐ: 9.999.Verð áður: 12.999.-

Einar Jónsson myndhöggvari
Verð: 9.999.-

20%

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

5 ÁRA
ÁBYRGÐ!

Factfulness
TILBOÐSVERÐ: 4.799.Verð áður: 5.999.-

Travel Goals
TILBOÐSVERÐ: 3.999.Verð áður: 4.999.-

Artists - Their Lives And Work
TILBOÐSVERÐ: 5.599.Verð áður: 6.999.-

5 ÁRA
ÁBYRGÐ!

Leikjastóll Commander
TILBOÐSVERÐ: 28.935.Verð áður: 36.169.-

Leikjastóll Commander
með LED lýsingu
TILBOÐSVERÐ: 34.392.Verð áður: 42.990.-

20%

MIKIÐ
ÚRVAL
LITA!

20%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

VITRA House Bird
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 19.920.Verð áður frá: 24.900.-

VITRA Toolbox
TILBOÐSVERÐ: 5.192.Verð áður: 6.490.-

25%
AFSLÁTTUR

5 ÁRA
ÁBYRGÐ!

Leikjaborð Fighter
með LED lýsingu
TILBOÐSVERÐ: 34.399.Verð áður: 42.999.-

ALLAR FERÐATÖSKUR
30%
AFSLÁTTUR

Valdir CROSS pennar
TILBOÐSVERÐ frá: 4.499.Verð áður frá: 5.999.-

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG
LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

Kringlunni norður
Kringlunni suður
Smáralind
Hafnarfirði - Strandgötu 31
Keflavík - Krossmóa 4

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Húsavík - Garðarsbraut 9

540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 15. júní eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Eftirprent af verkunum verða til sölu á Coocoo’s Nest meðan á sýningunni stendur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sigrún málar sterkar
kvenfyrirmyndir
Í dag opnar húðflúrarinn Sigrún Rós sýningu sína á verkum af
sterkum kvenmönnum. Hún nýtti tímann til að mála á meðan
stofunni hennar, Bleksmiðjunni, var gert að loka vegna COVID-19.

H

úðf lúrarinn
og my nd l i st a r
konan Sigrún Rós
S i g u r ð a rd ó t t i r
opnar sýningu á
verkum sínum á
Coocoo‘s Nest í dag. Hún segist
hafa teiknað mikið í æsku en hafi
ekki áttað sig á því að það gæti orðið
hennar lifibrauð fyrr en örlögin
tóku í taumana.
„Ég hafði ekkert pælt í því að
fara að húðflúra fyrr en það kom í
raun bara upp í hendurnar á mér.
Þá kynntist ég Inga, manninum
mínum, sem er húðflúrari. Þetta var
fyrir 17 árum síðan, þá var ég tvítug.
Ég byrjaði að læra aðeins í faginu þá
en myndi segja ég hafi byrjað fyrir
alvöru fyrir tólf árum síðan,“ segir
Sigrún.

Baráttukonur
Í dag reka þau eina vinsælustu tattú
stofu landsins, Bleksmiðjuna. Í gegn
um tíðina hefur verið meira en nóg
að gera, þannig að Sigrún hefur haft
lítinn tíma til að sinna myndlistinni.
„Síðan kemur þetta óplanaða
tveggja mánaða frí á meðan við
máttum ekki f lúra. Ég hafði því
allan tímann í heiminum allt í
einu og ákvað að nýta hann. Þema
sýningarinnar er sterkar konur. Ég
myndi ekki beint segja að þær séu
óhefðbundnar en það er hægt að
segja að þetta séu ákveðnar konur.
Baráttukonur,“ segir Sigrún.
Hún segist vinna myndirnar á
svipaðan hátt og hún vinnur húð
flúrin.
„Ég byrja á að setja saman hug
myndina og mála út frá henni. Ég
geri bara það sem mér finnst fallegt.
Fallegt og kvenlegt,“ segir Sigrún.
Stendur þá nokkuð til að næsta
sýning birti sterkar karlímyndir
kannski?
„Já veistu, ég hef alveg hugsað út í
það,“ segir hún.
Hverjir væru það þá?

Frida Kahlo er í uppáhaldi hjá Sigrúnu og var á fyrsta verkinu í seríunni.

„Kári Stefánsson, alveg hundrað
prósent,“ segir Sigrún og hlær. „En ég
hef velt þessu fyrir mér, ef ég myndi
taka til dæmis gömlu Hollywood
leikarana. Ég veit ekki alveg hvort
mér fyndist rétt að vera að mála ein
hvern eins og Marlon Brando, hann
var smá vafasamur,“ segir hún. „En
það þarf samt sterkar karlímyndir
líka, auðvitað.“

Vinsælt viðfangsefni
Sigrún segist mikið hafa málað
konur í gegnum ferilinn enda sé það
vinsælt viðfangsefni þegar kemur að
tattúum. Það er nokkuð sjaldgæfara
að óskað sé eftir húðflúri af snotrum
karlmannslíkama.
„Ég hef oft pælt í því, að ég ætti
kannski að gera meira af því, en
svo bara passar það kannski ekki
mínum stíl. Einhver dúllulegur karl
maður með fullt af blómum. En allt

má og það gæti verið næsta áskorun.
Kannski kemur það með breyttum
tímum,“ segir hún.
Einhverjir Íslendingar nýttu
greinilega samkomubannið til að
plana næsta tattú eða götun því hún
segir algjöra sprengju hafa orðið í
tímapöntunum um um leið og Blek
smiðjan opnaði á ný.
„Það eru allir mjög spenntir að
breyta sér. Ég hef þó enn ekki gert
nein COVID-19 tattú. Spurning
hvort við tökum „Flash“-dag með
kóróna þema,“ segir hún og á þá við
dag þar sem boðið er upp á stöðluð
tattú í ákveðnu þema.
„Þá getur einhver mögulega fengið
Víði á upphandlegginn,“ segir Sig
rún hlæjandi.
Sýning Sigrúnar fer fram á
Coocoo‘s Nest, Grandagarði 23 og
opnunin hefst klukkan 17.00 í dag.
steingerdur@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is
FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar
Vilhelmsson jonivar@frettabladid.is, 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

Bitasett 48 stk.
Ásamt bitaborum
Bitasett með öllum helstu
bitunum, bitaborum, segultoppum og framlengningum.

Skrúfjárnasett

Vnr. MW 4932430906

12 stk í tösku

Tilboð 6.490 kr.
Áður 9.990 kr.

Vnr. MW 4932472003

Tilboð 6.990 kr.
Áður 9.990 kr.

Borvél 60Nm
CBLPD-422C

Borvél 32Nm
CBLPD-422C

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

i:
Kaupauk
KEE
MILWAU
BOLUR

Vnr. MW 4933472116

Tilboð 49.900 kr.
Áður 59.900 kr.

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

i:
Kaupauk
KEE
MILWAU
BOLUR

Vnr. MW 4933441940 / MW 4933446045

Tilboð 29.900 kr.
Áður 35.900 kr.

Alvöru
verkfærasett
Verkfærasett

FPP4F2-502B

BPP5A-423B

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

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.
Áður 96.900 kr.

i:
Kaupauk
KEE
MILWAU
PEYSA

Borvél og
höggskrúfvél

N
IafnN
L
BVerÍðL
firði,
ur í H ar

Vnr. MW 4933471208

Tilboð 159.900 kr.
Áður 189.900 kr.

i:
Kaupauk
OTH
BLUETO
TÓL
HEYRNA
og PEYSA

13,
Dalshrauni
föstudag
0
kl. 9:00–17:0
laugardag
:00
kl. 10:00–14

Borvél
og slípirokkur

BPP2F-152C

ONEPP2C2-503X

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

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

Vnr. MW 4933459387

i:
Kaupauk
OTH
BLUETO
TÓL
HEYRNA
og PEYSA

Vnr. MW 4933464832

Tilboð 39.900 kr.
Áður 49.900 kr.

Tilboð 107.900 kr.
i:
Kaupauk
KEE
MILWAU
PEYSA

Áður 134.900 kr.

Sjáðu öll
tilboðin á
vfs.is
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DORMA HOME Sængurföt

SUMAR

TILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR

Sængurfötin frá DORMA HOME
eru ofin úr 300 gsm bómullar
þræði sem gefur frábæra end
ingu, viðkomu og mýkt. Þau
eru með OEKO-TEX® vottun um
að þau séu framleidd án allra
skaðlegra efna. Sængurfötin
koma í 7 mismunandi mynstrum
og litum og fást í 3 stærðum.

Fullt verð 140 x 200 cm: 9.990 kr.

Fullt verð 140 x 220 cm: 11.990 kr.

Fullt verð 200 x 220 cm: 16.990 kr.

Aðeins 7.992 kr. Aðeins 9.592 kr. Aðeins 13.592 kr.

Val um svart eða hvítt
PU leður eða grátt
áklæði á Classic botni.

NATURE’S REST LUXURY

DORMA

VERÐ

heilsurúm með Classic botni
DORMA

VERÐ
ER GOTT
VERÐ

• Svæðaskipt pokagormakerfi

STÆRÐ
Í CM
80x200
90x200
100x200
120x200
140x200
160x200
180x200

DORMAVERÐ Á
STAKRI DÝNU
37.900 kr.
39.900 kr.
41.900 kr.
43.900 kr.
49.900 kr.
54.900 kr.
59.900 kr.

• Burstaðir stálfætur
• Sterkur botn

DORMAVERÐ MEÐ
CLASSIC BOTNI
65.900 kr.
69.900 kr.
73.900 kr.
79.900 kr.
89.900 kr.
99.900 kr.
109.900 kr.

C&J SILVER

ER GOTT
VERÐ

Þráðlaus fjarstýring
með 2 minnisstillingum

stillanlegt rúm
C&J Silver er með sterkum stálbotni og kraftmiklum en hljóðlátum mótor.
Rúminu fylgir þráðlaus fjarstýring með tveimur minnum og ljósi.
Botn rúmsins dregst að vegg þannig að þú ert í eðlilegri fjarlægð frá náttborði og lampa.
Sérstakur takki á fjarstýringunni kemur rúminu í upphaflega stöðu.

Verðdæmi: 80 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm
með Nature’s Rest Luxury heilsudýnu: Fullt verð: 162.900 kr.

Aðeins 162.990 kr.

• 320 gormar á m2
• Góðar kantstyrkingar

SUMAR

TILBOÐ
SUMAR

TILBOÐ

MEGA
hornsófi

20%
AFSLÁTTUR

Einstaklega kósí hornsófi í slitgóðu, dökkgráu áklæði. Sófinn
fæst í hægri eða vinstri útgáfu (Tunga/horn ekki færanleg).
Í baki Mega sófanna er fjöldi lausra púða sem veitir þér enn
meiri þægindi. Fæst einnig minni. Stærð: 297 x 241 cm
Fullt verð: 239.900 kr.
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Aðeins 191.920 kr.
Afgreiðslutími Rvk
Mán. til fös. kl. 12–18
Laugardaga kl. 12–17

15%

SUMAR

TILBOÐ

OPUS

20%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

TIVOLI SLIM

u-sófi

svefnsófi

Kósí, djúpur usófi í slitgóðu, yrjóttu áklæði. Fæst í hægri og
vinstri útgáfu, ekki færanleg tunga. Í baki Opus eru stórir
bakpúðar (58x58 cm) fyrir enn meiri þægindi.
Stærð: 335 x 227 cm.

Ítölsk hönnun. Einstaklega
góður svefnsófi.
Bakinu hvolft fram á einfaldan hátt, svefnsvæði 140x190
cm. Kemur í svörtu eða dökkgráu slitsterku áklæði.

Fullt verð: 289.900 kr.

Fullt verð: 229.900 kr.

Aðeins 231.920 kr.

Aðeins 195.415 kr.

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

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

Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni
eru birtar með fyrirvara um prentvillur.

Sumarið er komið í Dorma

www.dorma.is
VEF VER SLUN

ALLTAF
OPIN

Verslaðu á dorma.is

DORMA

VERÐ
ER GOTT
VERÐ

LICATA

2ja sæta stærð 159 x 94 x 82 cm. Dormaverð:

2ja og 3ja sæta sófar
Ný og glæsileg lína í DORMA. 2ja og 3ja sæta
sófar, hornsófar, hægindastólar, skammel og
hnakkapúðar úr fallegu og slitsterku áklæði.

Aðeins 119.990 kr.
3ja sæta stærð: 199 x 94 x 82 cm. Dormaverð:

Aðeins 149.990 kr.

SUMAR

tilboðin
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Sum
komið í D arið er
ORMA
verslaðu á
dorma.is
eð
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rslun og við

a í DORMA
sendum þé
r það frítt

www.dorm
VEFVER

a.is

SLUN

ALLTAF
OPIN

Þú finnur nýjasta
Dormabæklinginn
á dorma.is

SUMAR

SMELLTU
Á VÖRU OG
ÞÚ FERÐ
BEINT
VEFVERSL INN Í
UN

tilboðin
Zone og Affa

ri og smávara

STYTTU

ÞÉR LEIÐ

2-11 | RÚM
12–23

GEGNUM

| Mjúkvara

DORMA.I
BÆKLINGI

og dúnn 24–2

S

NN OKKAR

7 | Stólar
28–2

9 | Sófar 30–3

7 | Svefnsóf
ar

38–39

Tveir litir, grár og
koníaksbrúnn, tveggja
eða þriggja sæta

SMELLTU Á VÖRU OG
ÞÚ FERÐ BEINT INN Í
VEFVERSLUN

DORMA.IS

GÖNGUGREINING
BÆTTU LÍKAMSSTÖÐUNA

Minni verkir, betri líðan

550 5000

RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

Faeturtoga.is
S: 55 77 100

BAKÞANK AR
Kolbeins
Marteinssonar

Vertíðin

MARS
51 G

99
KR/STK
1941 KR/KG

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

Verða á
staðnum!

Opið
til 21

Kvöldopnun
Í dag 11. júní í verslun BYKO Breidd

• Reiðhjól -20% • Leikföng -20% • Flísar -25% • Blómapottar - 20% • Glös -25%
• Blóm, tré og runnar -20% • Inni- og útiljós -25% • Öll innimálning frá GJØCO -20%
• Pottar, pönnur, eldföst mót og bökunarform -30% • Matar- og kaffistell -30%
• Heimilisryksugur -20% • Grillfylgihlutir -30% • Rafmagns- og bensíngarðverkfæri -20-30%
• Rafmagns- og handverkfæri -20% • Háþrýstidælur -20% • Snickers vinnufatnaður -20%
• Járnhillur og tröppur -25% • Borðplötur -30% • Verkfæraskápar frá LUX og Tactix -30%
• Áburður frá Fóðurblöndunni -20% • Gas- og kolagrill -20-25% • Rafgirðingaefni -30%
• Hestavörur -30% • Bílakerrur -20% • SONAX bílavörur -20% og fleiri sértilboð

DAGSKRÁ

L

íf okkar á Íslandi er eilíf
hringrás vertíða.
Á árabátaöld, sem er í
raun nýlokið, var talað um þrjár
vertíðir: sumar-, vetrar- og haustvertíð. Tímaskyn okkar kjarnast
í þessari skiptingu: Hér eru ekki
fjórar árstíðir, eins og víðast hvar
annars staðar, heldur þrjár árstíðir sem nær væri að tala um sem
vertíðir. Þessi þrískipting hefur
svo haldið áfram og smitast út í
flest svið mannlífsins og mótar
allt samfélag okkar, skólahald,
atvinnulíf og menningu.
Vertíð er í eðli sínu áhlaup þar
sem við vinnum eins og skepnur í
tiltekinn tíma með það að markmiði að bjarga verðmætum. Þetta
hefur vissulega sína kosti og
Íslendingar geta unnið af hörku í
skorpum og komið miklu í verk á
skömmum tíma. „Þetta reddast“
er þannig ekki einhver afslöppuð afstaða, eins og margir halda:
Þetta reddast því að við látum
það reddast, vinnum vinnuna og
græjum það sem græja þarf. En það
er önnur saga sem við skulum láta
stoppa hér.
Við sem þjóð erum dugleg að
koma okkur í gegnum kreppur og
við erum ágæt í átaksverkefnum.
Um það eigum við fjölmörg dæmi,
þannig sjáum við Alþingismenn,
sem lungann úr vetri hafa ekið
um kjördæmi sín í kaffi og á
fundi eða gefið álit sitt á flóknum
viðfangsefnum í útvarpinu, bretta
upp ermar rétt fyrir þinglok og
afkasta að samþykkja lagabreyt
ingar og frumvörp í tonnatali
eins og hendi væri veifað og redda
þannig vertíðinni.
Sama er upp á teningnum við
aflabrest eða aðrar náttúruhamfarir, við reddum þessu fyrir rest
og allt fer vonandi vel.
Gallinn við þessa skipan mála er
samt sá að oft eigum við erfitt með
að sjá lengra og skipuleggja okkur
en til næstu vertíðar. En það vitum
við vel.

13-18
14-21
15-18
17-20
17-20
17-21
17-21

Viðarvarnarráðgjöf frá Málningu
Kaffi frá Kaffitár
Kynning frá Fóðurblöndunni
Reykjavík Street Food - Wingman & Tommy's burger joint
Kynning á framkvæmdaráðgjöf BYKO - Gísli Álfgeirsson
Litaráðgjöf innimálning - Karen Ósk
SONAX kynning

Skráðu þig á viðburðinn á facebook og þú gætir unnið

gasgrill
MONARCH 320, eldunarsvæði 3350 cm2. Ryðfrítt
eldunarkerfi. Þrír ryðfríir brennarar. Mjög sterkar
grillgrindur úr pottjárni.

Heildarverðmæti vinnings

89.995
Auðvelt að versla á byko.is

