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Hágæða harðparket
í miklu úrvali
Harðparket er með einstaklega 
sterkt yfirborð sem býður upp 
á mikinn umgang og viðhaldið er 
svo til ekkert, svo er það líka fallegt!

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

Þjóðhátíðardagur Íslendinga var haldinn hátíðlegur í gær að venju á sautjánda júní en þó með breyttu sniði vegna áhrifa Covid-19. Í Reykjavík var f leira fólk á götum miðborgarinnar en 
verið hefur lengi og skemmti það sér vel í fallegu veðri. Þessar glæsilegu konur settu sinn svip á daginn með þjóðlegum búnaði og glaðlegu fasi. Sá nánar á síðu 10 FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

GEIRFINNSMÁL Ríkið hefur hafnað 
bótakröfu Arnars Þórs Vatnsdal, 
blóðsonar Tryggva Rúnars Leifs-
sonar. Arnar var tveggja ára þegar 
faðir hans var hnepptur í gæslu-
varðhald á Þorláksmessu árið 1975 
vegna gruns um aðild að hvarfi 
Guðmundar Einarssonar. Arnar Þór 
var ættleiddur tólf ára, árið 1985, 
fjórum árum eftir að faðir hans 
losnaði úr fangelsi.

Tryggvi Rúnar var sýknaður 
árið 2018 eftir endurupptöku Guð-
mundar- og Geirfinnsmála í Hæsta-

rétti. Hann lést árið 2009 og fengu 
eftirlifandi eiginkona hans og dóttir 
samtals 171 milljón í bætur í upp-
hafi þessa árs á grundvelli laga sem 
samþykkt voru í lok síðasta árs um 
heimild til að greiða bætur vegna 
sýknudómsins.

Arnar Þór beindi nýverið kröfu 
um 85 milljónir í miskabætur að 
forsætisráðherra sem vísaði málinu 
til Andra Árnasonar setts ríkislög-
manns.

Með bréfi dagsettu 15. júní var 
bótakröfunni hafnað og vísað til 

þess að ættleiddur sonur teljist ekki 
lengur barn kynföður síns í laga-
legum skilningi. Þetta staðfestir Vil-
hjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður 
Arnars.

„Já það er rétt, Katrín Jakobs-
dóttir forsætisráðherra er búin að 
hafna kröfu umbjóðanda míns þó 
að réttur hans til bóta samkvæmt 
lögum sem hún mælti fyrir sé 
skýr og ótvíræður að mínu mati,“ 
segir Vilhjálmur og lýsir miklum 
vonbrigðum með Katrínu. „For-
sætisráðherrann okkar virðist 

hins vegar vera frábær leikkona 
því hún blekkti mig og f leiri þegar 
hún beygði af í umræðum um lögin 
í þinginu í fyrra. Nú er komið í ljós 
að hún grét krókódílstárum. Það 
skiptir nefnilega ekki máli hvað þú 
getur, heldur hvað þú gerir, en því 
miður virðist forsætisráðherra ekki 
hafa hlustað mikið á Purrk Pillnik,“ 
segir Vilhjálmur.

Aðspurður segir Vilhjálmur ljóst 
að ríkinu verði stefnt og dómstólar 
muni skera úr um rétt Arnars til 
bóta -aá.

Kröfu sonar Tryggva Rúnars hafnað
Ríkið hafnaði kröfu um 85 milljónir króna með vísan til ættleiðingar. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson lögmaður Arnars Þórs Vatnsdal 
lýsir miklum vonbrigðum með forsætisráðherra. Segir Katrínu Jakobsdóttur hafa grátið krókódílstárum í þinginu vegna málsins.

Því miður virðist 
forsætisráðherra 

ekki hafa hlustað mikið á 
Purrk Pillnik .

Vilhjálmur H.  
Vilhjálmsson, 
lögmaður



Við erum nú þegar 
búin að halda tíu 

tónleika og þegar yfir lýkur 
verðum við búin að halda 
sextán tónleika í júní. Og 
svo ætlum við bara að fara í 
langþráð og gott frí.

Helgi Björnsson

Veður

Suðlæg eða breytileg átt 3-10 m/s 
og víða léttskýjað. Suðaustan 8-15 
m/s á morgun, hvassast á Snæfells-
nesi, en hægari vindur norðvestan-
lands. SJÁ SÍÐU 26

Baráttufólk fyrir nýrri stjórnarskrá  minnti á sig á þjóðhátíðardaginn er skrúðganga fór um Suðurgötu að Hólavallagarði til að leggja blómsveig 
á leiði Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar Einarsdóttur konu hans. Meðal stjórnarskrármanna var Þorvaldur Gylfason prófessor sem verið hefur í 
kastljósinu því hann fékk ekki stöðu ritstjóra samnorræns fræðirits um hagfræði vegna andstöðu fjármálaráðuneytsins. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

FÓLK „Maður verður bara feiminn 
eiginlega,“ segir Helgi Björnsson, 
leikari og tónlistarmaður,  sem á 
þjóðhátíðardeginum í gær var bæði 
sæmdur fálkaorðunni og útnefndur 
borgarlistamaður Reykjavíkur.

Meða l þeir ra f jór t á n  sem 
fengu fálkaorðu í gær auk Helga 
var  Óskarsverðlaunahafinn með 
meiru,  Hildur Guðnadóttir tón-
skáld og þríeykið svokallaða; þau 
Alma Möller landlæknir, Þórólfur 
Guðnason sóttvarnalæknir og 
Víðir Reynisson yfirlögregluþjónn. 
Einnig Jón Kalman Stefánsson rit-
höfundur og Einar Bollason, hesta-
maður og fyrrverandi formaður 
Körfuknattleikssambands Íslands.

Dagurinn í gær var sérstaklega 
stór hjá Helga Björnssyni. „Stærri 
en ég reiknaði með til að byrja 
með,“ segir Helgi sem kveðst sjálf-
sagt munu átta sig betur síðar á því 
sem gerðist. Aðspurður kveðst hann 
ekki ganga um með fálkaorðuna.

„Guðni Th. forseti okkar hengdi 
hana á mig og ég bar hana náttúr-
lega með stolti á Bessastöðum 
en síðan fór  ég niður í Höfða og 
veitti viðtöku þessum viðurkenn-
ingarvotti  sem borgarlistamaður 
er og þá var ég nú búinn að taka 
hana niður, það var of mikið fannst 
mér að mæta með hana,“ segir Helgi 
en útskýrir jafnframt að fálkaorð-
unni fylgi lítill hnappur, svokölluð 
rósetta sem festa megi í hnappagat. 
„Þér að segja þá ber ég hana.“

Helgi segir útnefninguna sem 
borgarlistamaður vera viðurkenn-
ingu sem verði honum hvatning til 
betri verka. „Mér finnst það auð-
vitað vera það sem skiptir máli,“ 
undirstrikar hann.

Tónleikaröðin Heima með Helga 
í Sjónvarpi Símans  sló rækilega 

í gegn nú í vor eins og allir vita. 
Helgi hefur síðan farið um landið 
ásamt Reiðmönnum vindanna með 
liðsinni Air Iceland Connect eftir að 
samkomubannið var útvíkkað í tvö 
hundruð manns.

„Við erum nú þegar búin að halda 
tíu tónleika og þegar yfir lýkur 
verðum við búin að halda sextán 
tónleika í júní. Og svo ætlum við 
bara að fara í langþráð og gott frí,“ 
segir Helgi sem stefnir norður á 
Hornstrandir.

„Ég ætla að fara vestur á Ísa-
fjörð og síðan ganga Hornstrandir 
og njóta þess eins og væntanlegir 
margir Íslendingar að skoða mig um 
á okkar íðilfagra landi,“ segir lista-
maðurinn fjölhæfi. 
gar@frettabladid.is

Dagurinn varð stærri 
en Helgi reiknaði með
Einn ástsælasti listamaður þjóðarinnar tók stoltur við fálkaorðunni á Bessa-
stöðum í gær og hélt síðan í Höfða og var útnefndur borgarlistamaður Reykja-
víkur. Heldur tónleikaröð áfram út júni og tekur svo stefnuna á Hornstrandir.

Helgi Björnsson segir útnefninguna sem borgarlistamaður vera viðurkenn-
ingu sem verði honum hvatning til betri verka. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

ÞJÓÐHÁTÍÐ Í ræðu sem Katrín Jak-
obsdóttir, forsætisráðherra f lutti í 
gær, 17. júni á Austurvelli kom fram 
að stjórnvöld myndu fylgjast grannt 
með hvernig til takist og bregðast 
hratt við með afgerandi hætti, verði 
tilefni til þess í framhaldi af opnun 
landamæranna nýlega.

„Við verðum áfram að gæta 
ítrustu varfærni, enda geisar far-
aldurinn enn víða um heim og gæti 
blossað upp aftur hér. Við verðum 
að hafa augun áfram á boltanum. 
Okkur gekk vel en ef til vill var 
þetta aðeins fyrri hálfleikur,“ sagði 
Katrín. 

„Heimsfaraldurinn olli einu 
mesta áfalli í heila öld þar sem 
alvarlegt skarð er hoggið í útflutn-
ingstekjur. Þó má telja einstakt að 
tekist hefur að halda þjóðhags-
legum stöðugleika þrátt fyrir þetta 
áfall, vextir eru lægri en nokkru 
sinni sem er eitt mikilvægasta lífs-
kjaramál almennings. Þetta er ekki 
tilviljun. Með samstilltu átaki síð-
ustu ár hafa stjórnvöld, Seðlabanki 
Íslands og aðilar vinnumarkaðarins 
náð miklum árangri á þessu sviði. 
Stóra verkefnið er að vinna bug á 
atvinnuleysinu.“

Alls var tekið 851 sýni úr ferða-
mönnum við komuna til landsins 
á laugardag og greindust tvö smit í 
þeim hópi. Þá greindist einnig smit 
í lögreglumanni. Átta manns eru nú 
í einangrun. Samtals hafa 1.815 smit 
greinst hérlendis frá upphafi farald-
ursins. -jþ 

Heitir afgerandi 
viðbrögðum

Katrín Jakobsdóttir forætisráðherra.

Vilja enn nýja stjórnarskrá

ERLENT Utanríkisráðherrar Kína og 
Indlands hafa skipst á mótmælum 
vegna átaka sem brutust út á landa-
mærum ríkjanna á mánudag. Ann-
ars vegar eru Kínverjar sakaðir um 
að efna til ófriðar innan landamæra 
Indlands. Hins vegar að indverskur 
heraf li hafa átt upptökin. Báðir 
ráðherrarnir hafa þó heitið því að 
ágreiningurinn stigmagnist ekki.

Sögur herma að ekki hafi verið 
skipst á skotum en barist hafi verið 
með kylfum og eggvopnum. Fregnir 
herma að 40 kínverskir hermenn 
hafi látið lífið en ekki er vitað af 
mannfalli indverskra hermanna. -jþ

Mannfall á  
landamærum

Hermenn á landamærunum.
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Sendið textann “LIF1000” fyrir 1.000 kr. 
Sendið textann ”LIF3000” fyrir 3.000 kr.
Sendið textann ”LIF5000” fyrir 5.000 kr. 
Sendið textann ”LIF10000” fyrir 10.000 kr.

Einnig er hægt að styðja við Lífskraft með því að leggja inn á reikning  
1161-26-9900, kt. 501219-0290, eða með AUR appinu í síma 789 4010.

Verslaðu á 66north.is
 Fylgdu okkur á Instagram @66north

Við óskum Snjódrífunum til 
hamingju með leiðangurinn! 
 

Eftir 164 kílómetra ferðalag yfir Vatnajökul er gönguhópurinn  
nú kominn á leiðarenda.

Markmiðið með göngunni var að safna áheitum fyrir félögin Kraft, félag ungs  
fólks með krabbamein, og Líf, styrktarfélag kvennadeildar Landspítalans.

Enn er hægt að að styðja við verkefnið Lífskraft með því að senda 
SMS í símanúmerið 1900 með eftirfarandi skilaboðum:



 Efst í hugum fólks 
er vitaskuld að 

reglubundið flug komist á 
milli Íslands og Póllands, en 
kosningarnar eru 
í öðru sæti. 
Gerard Pokrus-
zynski, sendi-
herra Póllands  
á Íslandi

BJÓÐUM UPP Á  
35” - 40” BREYTINGARPAKKA

FRÁ ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI ÍSBAND

EIGUM FLESTAR GERÐIR TIL 
AFHENDINGAR STRAX

 ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

RAM 3500

BÍLL Á MYND RAM 3500 LARAMIE SPORT MEGACAB MEÐ  35” BREYTINGU

VERÐ FRÁ 7.302.000 KR. 
ÁN VSK. 9.405.480 KR. M/VSK. 

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-16

PÓLLAND Fyrri umferð pólsku for-
setakosninganna fer fram þann 28. 
júní næstkomandi. Upprunalega 
áttu þær að fara fram 10. maí, en 
var frestað vegna COVID-19 farald-
ursins. 

Hart var tekist á um kosningarnar 
og pólsk stjórnvöld gagnrýnd, bæði 
innan og utanlands, fyrir að ætla að 
ana áfram með þær eins og ekkert 
hefði í skorist. Þann 3. júní tilkynnti 
þingforseti um dagsetningarnar, en 
seinni umferðin fer fram 12. júlí.

Samkvæmt Gerard Pokruszynski, 
sendiherra Póllands á Íslandi, hafa 
rúmlega 3000 manns skráð sig sem 
kjósendur hjá sendiráðinu. Það eru 
umtalsvert f leiri en kusu í þing-
kosningunum síðasta haust, 2656. 
Fresturinn til að skrá sig hjá sendi-
ráðinu er 25. júní. „Það er töluvert 
talað um kosningarnar á meðal 
Pólverja hér,“ segir Gerard. „Efst í 
hugum fólks er vitaskuld að reglu-
bundið f lug komist á milli Íslands 
og Póllands, en kosningarnar eru í 
öðru sæti.“

Aðeins einn dagur er á milli 
íslensku og pólsku forsetakosning-
anna og Gerard segir það skemmti-
lega tilviljun í ljósi þess að forsetar 
landanna tveggja, Íslands og Pól-
lands, Guðni Th. Jóhannesson og 
Andrzej Duda, hafi fundað í Varsjá 
í mars síðastliðnum.

Fastlega er búist við því að Duda, 
sem situr á forsetastóli fyrir stjórn-
arflokkinn Lög og réttlæti, og Rafal 
Trzakowski, frambjóðandi Frjáls-
lynda borgaraf lokksins, komist 
áfram í fyrri umferð kosninganna.

Tíu aðrir frambjóðendur eru 
í framboði, þar af sjö óf lokks-
bundnir. Þá eru Robert Biedron, 
fyrir Vinstribandalagið, Krzysz-
tof Bosak, fyrir Þjóðfylkingu öfga 
hægrimanna, og Wladislaw Kosini-

ak-Kamyz fyrir Flokk fólksins sem 
er miðjuflokkur, einnig í framboði 
í kosningunum. 

Mesta möguleika á að ná að ógna 
þeim tveimur fyrrnefndu er hins 
vegar sjónvarpsmaðurinn Szymon 
Holownia sem hefur í skoðana-
könnunum mælst með allt að 20 
prósenta fylgi.

Óvíst er hversu góð þátttaka 
verður í kosningunum en sam-
kvæmt skoðanakönnun er rúmur 
þriðjungur á móti samkomulaginu 
um að halda kosningarnar í sumar. 
Andstæðingar kosninganna hafa 

talað fyrir því að kjósendur snið-
gangi þær.

Athygli vakti að niðurstöður í 
síðustu þingkosningum meðal Pól-
verja á Íslandi voru töluvert á skjön 
við heildarniðurstöðuna þar sem 
Lög og réttlæti tryggði sér þing-
meirihluta. Flokkurinn fékk aðeins 
17 prósent á Íslandi en Vinstri-
bandalagið fékk f lest atkvæði, 27 
prósent. Bandalag um frelsi og 
sjálfstæði, sem eru öfga hægrimenn, 
fékk 26 prósent og Frjálslyndi borg-
araflokkurinn 25 prósent.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Þúsundir Pólverja á kjörskrá
Ríflega þrjú þúsund Pólverjar á Íslandi hafa skráð sig á kjörskrá hjá sendiráðinu fyrir forsetakosningar í 
Póllandi. Í þingkosningunum í fyrra var mikill munur á niðurstöðunum hér og heildarniðurstöðunum.

Andrzej Duda forseti Póllands í kosningaham meðal kjósenda og stuðningsmanna sinna MYND/EPA

UMHVERFISMÁL Guð mundur Ingi 
Guð brands son, um hverfis- og auð-
linda ráð herra, undir ritaði í gær, 
frið lýsingu Geysissvæðisins.

„Það er fátt meira við eig andi en 
að frið lýsa Geysi og Geysis svæðið 
á þjóð há tíðar daginn sjálfan,“ sagði 
Guð mundur Ingi við tilefnið.

„Geysir, Strokkur og svæðið 
í heild sinni er senni lega lang-
þekktasta náttúru undur landsins 
og hefur gríðar legt að dráttar af l,“ 
sagði ráðherra sem kvað friðlýs-
inguna vera heims við burð. „Og Ís-
lendingar mega vera stoltir af því að 
taka þá á kvörðun að vernda svæðið 
fyrir nú verandi og komandi kyn-
slóðir, alls staðar í heiminum.“  -oæg

Friðlýsti Geysi

LÍFRÍKI Árni Einarsson, líffræðingur 
og forstöðumaður Náttúrurann-
sóknastöðvarinnar við Mývatn, 
segir að töluverð fluga sé nú í sveit-
inni. Þrjú klök hafi orðið nánast 
sama daginn sem sé nýleg þróun 
tengd hlýnandi loftslagi.

Flugan er aðallega við vatnið þótt 
ein og ein skelli sér í langferð ofar.

„Yfirleitt leið vika á milli klaka. 
Stóra f lugan kom upp fyrst, um 5. 
júní, og sú litla og mývargurinn 
um viku seinna. En eitthvað hefur 
breyst á seinni árum. Þessi klök eru 

að færast framar á vorið og framar 
í sumarið sem er nokkuð örugg-
lega vegna hlýnandi loftslags. Þetta 
verður býsna mikið af f lugu þegar 
þær koma allar í einu,“ segir hann.

Mývatn er einn vinsælasti ferða-
mannastaður landsins enda margt 
að sjá og gera, eins og Dimmuborgir, 
Game of Thrones tökustaðir, tröll-
konur og -kallar nánast í hverju 
horni, Hverfjall og eftir góðan dag 
er hægt að slaka á í Jarðböðunum. 
Sannkölluð paradís þó óvanir ættu 
trúlega að fjárfesta í f lugnaneti.

Landsmenn ætla flestir að ferðast 
innanlands og ætli þeir að slaka á í 
þessari fegurstu sveit landsins er 
besti tíminn til að sleppa við bitmý-
ið í júlí samkvæmt Árna.

„Mýið kemur upp um mánaða-
mótin maí, júní. Vargurinn dettur 
niður í júlí en hann kemur aftur í 
ágúst,“ segir Helgo

Mývatn er verndað með sérstök-
um lögum og er á skrá um alþjóð-
lega mikilvæg votlendissvæði ásamt 
Laxá sem rennur úr vatninu. Fugla-
líf er mikið og fjölbreytt og lífríkið 

hefur verið að taka við sér. Stæður af 
kúluskít, sem var talinn útdauður, 
hafa fundist og bleikja veiðist í net 
heimamanna. 

Árni segir að allt lífríkið sé sam-
stillt við mýið.

„Andarungar þurfa að koma 
fram á réttum tíma og hrygningar-
tími silungsins byggist á því að seiði 
hafi gott æti f ljótlega eftir að þau 
klekjast. Það er þó erfitt að segja 
hversu viðkvæmt lífríkið í heild er 
fyrir breyttum tímasetningum en 
við fylgjumst mjög vel með.“  - bb

Þrjár mýflugutegundir klöktust út nánast sama dag við Mývatn

Helgi Héðinsson og mývargurinn.

ERLENT Rifa at al-Assad, föðurbróðir 
Bashar al-Assads, for seta Sýr lands, 
hefur verið dæmdur í fjögurra ára 
fangelsi í Frakk landi fyrir peninga-
þvætti. Er Rifa at sagður hafa notað 
illa fengna fjár muni úr ríkis sjóði 
Sýr lands til að kaupa fast eignir í 
Evrópu.

BBC hefur eftir verj endum Rifaat 
að  dómnum verði á frýjað. Með 
dómnum verða fast eignir Rifa at í 
París og London gerðar upp tækar. 
Sagt er ólík legt að Rifa at þurfi að 
sitja inni vegna aldurs og heilsu fars.

Rifa at var eitt sinn næst valda-
mesti maður Sýr lands og gerði mis-
heppnaða til raun til valda ráns árið 
1984 og flúði land. -eþs

Frændi forseta í 
peningaþvætti

Rifa at al-Assad flúði frá Sýrlandi.
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7 ára ábyrgð frá framleiðanda 
á öllum nýjum Kia bílum

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

24.777 kr.
Vextir 4,15%. 60% innborgun og lán til 

 96 mánaða. Heildargreiðsla láns er  
2.407.802 kr. Árleg hlutfallstala  kostnaðar er 5,20%.

Afborgun á mánuði:

Umhverfismildur, ríkulega búinn og sportlegur

Nýr Kia XCeed PHEV er rúmgóður og glæsilegur borgarjepplingur. Hann er ríkulega búinn, með hátt 

undir lægsta punkt sem eykur útsýni og gerir aðgengi þægilegt. XCeed PHEV er umhverfis mildur 

með allt að 58 km drægi á rafmagni og honum fylgir 7 ára ábyrgð frá framleiðanda. 

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

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

4.790.777 kr.

Kia XCeed PHEV

Kia XCeed Plug-in Hybrid, verð frá:

Rafmagnaður 
borgarjepplingur



Vinna gegn hatri og 
öfgahyggju er 

eilífðarverkefni.

Svandís Anna 
Sigurðardóttir, 
sérfræðingur 
í hinsegin- og 
jafnréttismálum/
LGBTQ+

Við vitum að þeir 
eru enn þá skotnir 

sums staðar á landsbyggð-
inni.

Arndís Björg  
Sigurgeirsdóttir,  
formaður  
Villikatta

Ævintýrið hefst
í Brimborg!

Kauptu eða leigðu ferðabílinn 
fyrir sumarævintýrið
Kauptu nýjan eða notaðan ferðabíl 
eða leigðu sumarbílinn í Brimborg. 
Öll bílaþjónusta á einum stað.

Byrjaðu ævintýrið í Brimborg!

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 og 8
Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5
Sími 515 7050

DÝRAVERND Íslenski villikötturinn 
mun loksins fá lagalega stöðu sam-
kvæmt drögum að nýrri reglugerð 
Kristjáns Þórs Júlíussonar, land-
búnaðarráðherra.

Villikettir hafa fylgt Íslendingum 
frá landnámi en ólíkt skóggangs-
mönnum forðum daga er villikött-
urinn enn þá réttdræpur.

Reglugerðin var unnin eftir sam-
ráð við Matvælastofnun og sam-
tökin Villiketti sem fagna því að 
heimilislausar kisur fái loks úrbót 
sinna mála.

„Við erum búin að berjast fyrir 
þessu í fjögur ár,“ segir Arndís Björg 
Sigurgeirsdóttir, formaður Villi-
katta. „Það var mjög stór áfangi 
þegar dýraverndunarlögin voru 
sett árið 2014, en það vantaði skil-
greininguna á villiköttum sem eru 
fyrrum heimilisdýr. Staða þeirra 
hefur verið mjög bágborin í gegnum 
tíðina og við vitum að þeir eru enn 
þá skotnir sums staðar á lands-
byggðinni.“

Samkvæmt reglugerðinni mega 
félagasamtök sem stuðla að velferð 
villikatta láta sneiða lítinn hluta 
annars eyrans af eftir geldingu. Að 
því gefnu að aðgerðin sé framkvæmd 
hjá dýralækni með svæfingu.

Arndís segir þetta mjög mikil-
vægt í ljósi þess verklags sem sam-
tökin vinna eftir, TNR (trap-neu-
ter-return), sem myndi þýðast sem 
fanga-gelda-sleppa.

„Við komum oft inn í stór katta-
samfélög, þar sem eru á bilinu 50 
til 100 kettir, allir ógeldir og hver 
undan öðrum og því svipaðir á 
litinn,“ segir Arndís. „Við getum 
ekki séð hverjir eru geldir og hver 
ekki nema það sé búið að sneiða af 
eyranu.“

Þetta segir Arndís að geti líka 
gagnast fólki sem finni kött og sé 
að velta því fyrir sér hvort hann sé 
týndur.

Að sögn Arndísar er aðferðin  vel 
þekkt erlendis, hafi byrjað í Boston 
í Bandaríkjunum árið 1964. Síðan 
hafi þetta borist til Evrópu og víðar. 
Hún sé notuð til að fækka villikött-
um á mannúðlegan hátt og halda 
stofnum í hæfilegri stærð.

„Þetta er hörð lífsbarátta, sér-
staklega fyrir litla kettlinga sem 
lenda í mávum og f leiru. Það er 
aðeins um 20 prósent líkur á að 
þeir lifi,“ útskýrir Arndís.

Nefnir Arndís fyrsta verkefni 
félagsins, sem stofnað var árið 
2014, úti á Granda þar sem náðst 
hafi að gelda 26 ketti. Högninn 
Pungsi, sem feðraði f lesta kett-
lingana, slapp þó og er enn þá á 
stjái ógeldur.

„Villikettir munu aldrei hverfa 
alveg og fólk vill hafa þá,“ segir Arn-
dís sem reiknar með því að meira 
en 2000 kisur lifi villtar á Íslandi. 
Flestar í nálægð við hafnir og þar 
sem þær komast í æti. „Þeir halda 
líka rottum í burtu, því rottur forð-
ast lyktina af kattahlandi.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Villikettirnir fá lagalega stöðu
Lengi hefur villikötturinn verið skóggangsmaður á Íslandi en nú á að gefa honum lagalega stöðu. Sam-
tökin Villikettir segja það nauðsynlegt til að halda megi stofninum niðri með mannúðlegum aðferðum.

REYKJAVÍK „Nordic Safe Cities er 
tengslanet borga á Norðurlönd-
unum sem vinna á fjölbreyttan og 
margvíslegan hátt gegn hatri og 
öfgahyggju,“ segir Svandís Anna 
Sigurðardóttir, sérfræðingur í hin-
segin- og jafnréttismálum/LGBTQ+ 
og jafnréttisráðgjafi hjá Mannrétt-
inda- og lýðræðisskrifstofu Reykja-
víkurborgar.

Á fundi of beldisvarnarnefndar í 
síðustu viku var samþykkt að skipa 
starfshóp til að fylgja eftir þátttöku 
borgarinnar í Nordic Safe Cities 
verkefninu en Reykjavík hefur verið 
þátttakandi síðan í maí 2017. Hóp-

urinn byrjar á að vinna tillögur að 
aðgerðaráætlun um forvarnir gegn 
hatri og öfgahyggju.

„Að svo stöddu er engin aðgerð-
aráætlun til sem nær sérstaklega til 
haturs og öfgahyggju, þó eru ýmis 
verkefni í gangi hjá Reykjavíkur-
borg sem falla vel að hinum ólíku 
þráðum sem tengjast slíkri vinnu 
ásamt stefnum og aðgerðaráætl-
unum sem tengjast málaflokknum,“ 
útskýrir Svandís. Í haust hefjist 
vinna í samráði við þá sem tengist 
málefninu með einhverjum hætti.

„Vinna gegn hatri og öfgahyggju 
tekst einungis vel til ef hægt er að 

koma á samvinnu og samtali ólíkra 
eininga og stofnanna. Samvinna er í 
raun lykilatriði,“ segir Svandís

Fyrsta hluta verkefnisins verður 
beint að hatursorðræðu og að nauð-
syn þess að beina sjónum að þeim 
sem breiða hana út. Sömuleiðis að 
hópum sem verða almennt fyrir 
hatursorðræðu og á áhrifin sem 
hatursorðræða í garð stjórnmála-
fólks hefur á þátttöku þeirra í 
stjórnmálum. „Nokkuð sem hefur 
neikvæð áhrif á lýðræðislega þátt-
töku,“ segir Svandís.

Hluti áætlunarinnar mun snúa að 
ungmennum og því hvernig hægt 

er að ná til viðkvæmra hópa. Segir 
Svandís margar aðildarborgir verk-
efnisins setja áherslu þar á.

„Sumar borgir horfa á ungmenni 
og þátttöku þeirra í samfélaginu, 
aðrar á hatursorðræðu og neikvæð-
ar afleiðingar hennar á lýðræðislega 
þátttöku, enn aðrar einbeita sér að 
fjölmenningu og því að tryggja 
aðkomu minnihlutahópa að sam-
félagsumræðunni. Þetta eru fjöl-
breytt verkefni sem öll snúa að for-
vörnum gegn hatri og öfgahyggju,“ 
segir Svandís. „Vinna gegn hatri og 
öfgahyggju er eilífðarverkefni.“
 - bdj

Norrænt samstarf um aðgerðaráætlun gegn hatri og öfgahyggju

SPÁNN Í sex héruðum Spánar hafa 
tvöfalt f leiri látist úr Covid-19 á 
undanförnum mánuðum og jafnan 
gerist þar í venulegju árferði. Þetta 
kemur fram í vefútáfu spænska stór-
blaðsins El País. Segir El País að slík 
„umfram dauðsföll“ sé besti mæli-
kvarðinn á áhrif Covid-19 farald-
ursins.

Héruðin sem um ræðir eru 
Segovia, Madríd, Guadalajara, 
Ciudad Real, Soria and Albacete. Í 
þessum sex héruðum samtals voru 
dauðsföllin 20.542 fram yfir það 
sem vænta hefði mátt í venjulegu 
ári. Átta af hverjum tíu þessara 
dauðsfalla, eða sextán þúsund, urðu 
í Madríd sem hefur verið afar grátt 
leikin af Covid-19. Þar létust 15 pró-
sent vistmanna á hjúkrunarheim-
ilum úr sjúkdómnum. - gar

Jafnt tveggja ára 
dauðsföllum

Villikettir halda gjarnan til við sjávarsíðuna og annars staðar þar sem þeir geta mögulega komist í æti. MYND/GETTY

SAMFÉLAG Guðni Th. Jóhannesson, 
forseti og Þórdís Kolbrún Reykfjörð 
Gylfadóttir, nýsköpunarráðherra 
tóku á dögunum á móti fyrstu ein-
tökum nýs 128 síðna tímarits sem 
Samtök iðnaðarins hafa gefið út um 
nýsköpun.

Í tilkynningu segir að samtökin 
vilji með útgáfunni leggja sitt af 
mörkum til að hvetja til nýsköp-
unar á öllum sviðum atvinnulífsins.  
„Með því að styðja við umgjörð og 
hvata til nýsköpunar í nýjum og 
rótgrónum fyrirtækjum eflum við 
samkeppnishæfni Íslands til fram-
tíðar,“ segir jafnframt í tilkynn-
ingunni. Í því ljósi hafi samtökin 
ráðist í útgáfu tímaritsins þar sem 
fjallað sé um nýsköpun með fjöl-
breyttum hætti. Vefútgáfu ritsins 
má finna á vef samtakanna. 
-jþ

Tímarit um 
nýsköpun
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THE NEW FRAGRANCE OF FREEDOM

Snyrtivara
20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM                           
VÖRUM DAGANA 18. – 24. JÚNÍ
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Jákvæð þróun hefur 
orðið í Evrópu með 

afléttingu banna sem áður 
hafa þýtt hindranir og 
áhættu fyrir sænska ferða-
menn.
Ann Linde,  
utanríkisráðherra Svíþjóðar

Þrældómur gengur eins 
og rauður þráður í gegnum 
sögur Íslendinga.

Jalapeño á grillið
lauflétt trix en algjör

LEIKBREYTIR!

SNILLD Á GRILLIÐ

JALAPEÑO

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

Fáðu töfra 
innblástur á 
kronan.is/

töfrar

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

SAMFÉLAG Athygli vakti nú á dög-
unum þegar mótmælendur Black 
Lives Matter hreyfingarinnar í 
hafnarborginni Bristol í Bretlandi 
rifu niður styttu af þrælasalanum 
Edward Colston og fleygðu henni í 
höfnina líkt og Colston gerði forð-
um við lík þræla sinna.

Íslendingar stunduðu mikil við-
skipti við hafnarborgir á borð við 
Bristol áður en Landfundatíma-
bilið svokallaða hófst með miklum 
þrælaflutningum yfir Atlantshafið. 
Björn Þorsteinsson sagnfræðingur 
kallaði þetta tímabil ensku öldina 
en þá hófust siglingar Englendinga 
til Íslands fyrir alvöru.

Þrældómur gengur eins og rauður 
þráður í gegnum sögur Íslendinga; 
Írskar konur, herfang víkinga, voru 
fluttar gegn vilja sínum til Íslands, 
Ingólfur Arnarsson myrti alla þræla 
Hjörleifs fósturbróður síns í Vest-
mannaeyjum og Ólöf ríka Lofts-
dóttir hefndi bónda síns með því 
að hneppa alla Englendinga sem 
hún fann í ánauð og neyða þá til að 
leggja steina við stórbýlið á Skarði.

Íslendingar hafa átt, selt og drepið 
þræla. En þó eru heimildir fyrir því 
að Íslendingar hafi einnig sjálfir 
verið numdir á brott og seldir til 
Marokkó, Alsírs og jafnvel Bret-
landseyja.

Á þeim tíma virtust Íslendingar 
hafa siglt með þeim utan, eða 
verið f luttir nauðugir. Fornleifa-
fræðingurinn Vilhjálmur Örn Vil-
hjálmsson taldi að íslensk börn hafi 
verið hneppt í þrældóm í ýmsum 
höfnum en Íslendingar lágu einnig 
undir grun um að selja börn sín til 
Englendinga. Þrátt fyrir að engar 
traustar íslenskar heimildir séu 
fyrir því að börn hafi verið seld til 
Bristol þá er margt hægt að finna í 
enskum skrám.

Sagnfræðingurinn dr. Wendy 
Childs kom hingað til lands árið 
1998 með fyrirlestur á vegum Sagn-
fræðistofnunar um viðskipti Eng-
lendinga og Íslendinga á fimmtándu 
öld. Hún sagði heimildir benda til 
þess að Íslendingar hafi selt eða 
jafnvel gefið útlendingum börn sín 
í von um að þau ættu betri mögu-
leika utanlands. Það hafi hugsan-
lega gerst árið 1483.

Fram kom í máli Childs að það 
ár hafi 48 Íslendingar verið skráðir 
í Bristol og af þeim tveir fullorðnir 
en 46 drengir. Taldi hún þetta mjög 
athyglisvert og ekki ljóst hvað þessi 
fjöldi drengja var að gera í Bristol.

Dr. Childs þorði þó ekki að stað-
festa að þessir drengir hefðu verið 
þrælar en Vilhjálmur Örn sagði 
heimildir sýna að íslenskum börn-
um hafi verið rænt af enskum kaup-
mönnum og seld á „ómannúðlegan 
hátt líkt og fangar“ í bænum King's 
Lynn árið 1429.

Þá var Eiríkur af Pommern kon-
ungur Karlmarssambandsins en 
hann er þekktur fyrir að hafa sett  
á viðskiptabann við Englendinga 
og áttu þá hirðstjórar Íslands oft í 
erjum við enska kaupmenn og sjó-
menn.

Vísað er til íslensku drengjanna í 
enskum heimildum sem „Puerum 
sibi servientern do Islond“; þjónar 
frá Íslandi. Hluti þeirra sigldi með 
breskum herrum til Frakklands, 
Spánar, Portúgals og Madeira en 
hvort það hafi verið sem vinnu-
menn eða þrælar er ekki vitað, enda 
er enska öldin einnig kölluð myrka 
öld Íslandssögunnar, öld sem fáir 
vita mikið um og hefur verið sveip-
uð dulúð og leynd í hugum margra. 
ingunnlara@frettabladid.is

Íslenskir drengir seldir 
í ánauð á miðöldum
Íslendingar hafa átt, selt og drepið þræla en einnig er talið að íslenskir drengir 
hafi verið seldir í ánauð í borginni Bristol í Bretlandi á fimmtándu öld. Í 
síðustu viku fleygðu mótmælendur í borginni styttu af þrælasala í höfnina.

STOKKHÓLMUR Utanríkisráðuneyt-
ið í Svíþjóð tilkynnti í gær að ferða-
takmörkunum til tíu Evrópulanda 
yrði af létt um mánaðarmótin. 
Hefur sænska ríkissjónvarpið eftir 
Ann Linde utanríkisráðherra að 
þetta hafi verið ákveðið í ljósi þess 
að viðkomandi lönd heimili Svíum 
- eins og öllum öðrum löndum Evr-
ópusambandsins,  að heimsækja 
þau.

Ísland er eitt landanna sem um 
ræðir. Hin löndin eru Belgía, Frakk-

land, Grikkland, Ítalía, Króatía, 
Lúxemborg, Portúgal, Sviss og 
Spánn. „Jákvæð þróun hefur orðið 
í Evrópu með afléttingu banna sem 
áður hafa þýtt hindranir og áhættu 
fyrir sænska ferðamenn,“ sagði 
Linde á blaðamannafundi. Fyrir 
önnur lönd en þessi tíu gildi ferða-
bann til og með 15. júlí.

Linde undirstrikaði að utan-
ríkisráðuneytið sænska muni ekki 
getað aðstoðað með ferðir til Sví-
þjóðar. „Þess vegna ætti hver og 

einn að íhuga vandlega hvort hann 
ætli að ferðast, kynna sér málin 
vel og fylgja tilmælum yfirvalda á 
hverjum stað,“ sagði ráðherrann og 
ítrekaði jafnframt að þeir sem séu 
með einhver sjúkdómseinkenni 
ættu alls ekki að leggjast í ferðalög. 
Einnig að þeir sem fái einkenni á 
meðan á ferðalaginu standi haldi 
sig innandyra.

Þá gildir áfram ferðabann fyrir 
Svía til landa utan Evrópska efna-
hagsvæðisins til 31. ágúst. - gar

Svíar mega brátt ferðast til Íslands og níu annarra Evrópulanda

Ann Linde, utanríkisráðherra  
Svíþjóðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mótmælendur varpa styttu af Colston í höfnina líkt og hann er sagður hafa gert við lík þræla sinna. MYND/GETTY
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VOGUE FYRIR HEIMILIÐ   I  SÍÐUMÚLI 30 - REYKJAVÍK   I   HOFSBÓT 4 - AKUREYRI   I   533 3500   I   VOGUE.IS

Wizar
...fyrir lífsins ljúfu stundir

360° snúningur   I   innbyggður fótaskemill
hallanlegt bak   I   stillanlegur höfuðpúði

Hægindastóllinn sem slegið
hefur í gegn og Íslendingar elska!

Fáanlegir Wizar litir

Verð frá 
199.900 kr.



17. JÚNÍ

Lýðveldið átti 
76 ára afmæli
Borgarbúar í bland við aðra landsmenn og lengra 
aðkomna gesti spókuðu sig um í miðbænum og 
fögnuðu því í gær að 76 ár voru þá liðin frá stofnun 
Lýðveldisins Íslands. Sigtryggur Ari Jóhannson, 
ljósmyndari Fréttablaðsins, fangaði stemninguna.
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Við gefum öllum einstaklingum, 14 ára og eldri,
5.000 kr. inneign upp í Premium aðgang Bláa Lónsins. 

Með Premium aðgangi upplifir þú allt það besta sem
Bláa Lónið hefur upp á að bjóða.

Þú getur nálgast sumargjöfina þína og frekari upplýsingar á blaalonid.is 

Njóttu vel!

Sumargjöf til þín 
frá Bláa Lóninu

Opnum á morgun, 19. júní

Frítt fyrir börn 13 ára og yngri.



Varaformaður 
hefur enn fremur 

meiri skyldur en óbreyttir 
stjórnarmenn og ber meiri 
ábyrgð. Launakjör eiga að 
mati sjóðsins að endur-
spegla það. 

Gildi lífeyrissjóður

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

Laun varafor manns í 
stjórn Eikar fasteigna-
félags voru lækkuð á 
aðalfundi félagsins og 
eru þau nú jöfn launum 
a l men n r a st jór n a r-

manna. Samantekt Fréttablaðsins 
leiðir í ljós að tæpur helmingur 
skráðra félaga gerir ráð fyrir að 
varaformaður sé á betri kjörum en 
almennir stjórnarmenn.

Á aðalfundi Eikar, sem var hald-
inn 10. júní, lagði fjárfestingafélagið 
Brimgarðar, stærsti hluthafi fast-
eignafélagsins, fram breytingartil-
lögu um launakjör stjórnarmanna. 
Samk væmt tillögunni myndu 
almenn stjórnarlaun verða óbreytt 
frá fyrra ári.

Laun varaformanns Eikar, sem 
áður voru eitt og hálft margfeldi 
almennra stjórnarlauna, myndu 
jafnframt verða jöfn almennum 
stjórnarlaunum. Þannig yrði undið 
ofan af breytingu frá aðalfundi 
síðasta árs þar sem ákveðið var að 
stjórn Eikar myndi velja sér varafor-
mann og að hann yrði á sérkjörum.

Eftir því sem Fréttablaðið kemst 
næst var vísað til þess að hvorki 
væri gert ráð fyrir stöðu varafor-
manns í lögum um hlutafélög né í 
leiðbeiningum um stjórnarhætti 
fyrirtækja, sem eru gefnar út af 

Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq 
Iceland og Samtökum atvinnulífs-
ins. Með því að setja varaformann 
á sérstakan stall innan stjórnar 
væri stjórninni lagskipt þannig að 
stjórnarmaður og varaformaður 
mynduðu innri kjarna og aðrir 
stjórnarmenn væru í aukahlut-
verki. Það væri þvert á fyrirmæli 
laga þar sem gert er ráð fyrir að 
stjórn hlutafélaga sé fjölskipuð og 
allir stjórnarmenn séu jafnréttháir 
þrátt fyrir ákveðið skipulagshlut-
verk stjórnarformanns.

Stjórn Eikar hafði aftur á móti 
lagt til að stjórnarlaun yrðu hækk-
uð. Samkvæmt tillögu stjórnar 
myndu almenn stjórnarlaun hækka 
lítillega, úr 325 þúsundum króna á 
mánuði upp í 335 þúsund, og laun 
varaformanns og stjórnarformanns 
í takt margfeldin sem þá var kveðið 
um í samþykktum.

Tillaga Brimgarða um að halda 
a l m e n nu m  s t j ó r n a r l a u nu m 
óbreyttum og að lækka laun vara-

Varaformaður ekki lengur á sérkjörum
Laun varaformanns Eikar voru lækkuð niður í almenn stjórnarlaun á aðalfundi. Helmingur skráðra félaga gera ráð fyrir stöðu varafor-
manns á sérkjörum. Gildi lífeyrissjóður segist fylgjandi stöðu varaformanns í stjórn og að kjör hans endurspegli skyldur og ábyrgð.

Hlutfall stjórna með varaformann á sérkjörum hefur aukist á síðustu árum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

formanns var samþykkt með naum-
um meiri hluta á aðalfundi en Gildi 
lífeyrissjóður var einn af þeim hlut-
höfum sem kaus gegn tillögunni. 
Tillögur Brimgarða um að lækka 
laun stjórnarformanns úr tvöldum 
stjórnarlaunum niður í eitt og hálft 
margfeldi var hins vegar hafnað.

„Gildi er almennt fylgjandi því að 
í stjórnum hlutafélaga sé varafor-
maður. Það tryggir m.a. gegnsæi að 
hluthafar viti hver taki við ábyrgð 
stjórnarformanns í forföllum,“ 
segir í svari Gildis lífeyrissjóðs við 
fyrirspurn Fréttablaðsins þar sem 
sjóðurinn var spurður um sjónar-
miðin sem lágu að baki atkvæðinu. 
Þá telur sjóðurinn að launakjör 
varaformanns eigi að endurspegla 
skyldur og ábyrgð.

„Varaformaður hefur enn fremur 
meiri skyldur en óbreyttir stjórnar-
menn og ber meiri ábyrgð. Launa-
kjör eiga að mati sjóðsins að endur-
spegla það.“

Samantekt Fréttablaðsins sýnir 
að tæpur helmingur af þeim sem eru 

skráð á aðallista Kauphallarinnar, 9 
af 20, gerir ráð fyrir að varaformað-
ur sé á betri kjörum en almennir 
stjórnarmenn. Hinn helmingur er 
með tvískipta stjórn, þ.e. almenna 
stjórnarmenn og stjórnarformann, 
hvað launakjör varðar. Algengast 
er að stjórnarformaður sé með um 
tvöföld almenn stjórnarlaun og 
varaformaður með um eitt og hálft 
margfeldi.

Hlutfall stjórna með varafor-
mann á sérkjörum hefur aukist á 
síðustu árum en árið 2017 voru sex 
af sextán skráðum félögum með 
slíkt fyrirkomulag. Síðan þá hafa 
Eik, Brim og Marel breytt sam-
þykktum sínum þannig að í stjórn 
sé varaformaður með hærri laun en 
almennir stjórnarmenn og Arion 
banki, sem var skráður á markað 
sumarið 2018, hefur einnig haft 
þann háttinn á. Iceland Seafood 
International, Heimavellir og Kvika 
banki, sem voru skráð á markað 
eftir árið 2017, eru hins vegar ekki 
með sérkjör fyrir vara í sinni stjórn.

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Hagar Já
Brim  Já
Eimskip  Já
Festi  Já
Arion  Já
Síminn  Já
Skeljungur  Já
Marel  Já
Icelandair  Já
Eik  Nei
Kvika  Nei
Sýn  Nei
VÍS  Nei
Sjóvá  Nei
TM  Nei
Reginn  Nei
Reitir  Nei
Origo  Nei
Heimavellir  Nei
ISI  Nei

✿  Varaformaður  
á sérkjörum?

MARKAÐURINN
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Kringlan · Glerártorg · kunigund.is

sérverslun með vandaðar gjafavörur

Vandaðar brúðargjafir
Taktu daginn frá! Árlega brúðkaupskynningin okkar verður haldin 27. apríl.15% kaupauki til brúðhjóna sem stofna brúðargjafalista

ÞAÐ ER

EINFALT AÐ STOFNA

BRÚÐARGJAFALISTA

Á KUNIGUND.IS



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

Felufoss  
í ríki fýla

Þórsmörk er tvímælalaust á meðal helstu 
náttúrudjásna Íslands, þar sem þéttir 
birkiskógar í sundurskornum giljum eru 
rammaðir inn af straumhörðum jökulám 
og mikilfenglegum jöklum. Landslagið 
einkennist af fjölbreytni og ríkulegan 

gróðurinn má þakka skjólinu sem jöklarnir veita. Á 
leiðinni inn í Þórsmörk er Stakkholtsgjá, náttúru
perla sem margir fara á mis við og er auðvelt að skoða 
gangandi. Hún er kennd við klettinn Stakk á Krossár
aurum, en í honum er skúti sem bændur nýttu sér 
áður sem skjól í haustgöngum.

Gangan inn Stakkholtsgjá hefst við bílastæði við 
mynni gjárinnar. Fyrst er gengið í suður og síðan 
sveigt í austur, samtals tveggja kílómetra leið inn að 
botni gjárinnar. Þessi magnaða náttúrusmíð er girt 
allt að 100 metra háum og þverhníptum mosavöxnum 
hamraveggjum, en þegar horft er upp á gljúfurbarm
ana skjóta ýmsar kynjamyndir upp kollinum. Einnig 
sjást birkitré vaxa út frá syllum í klettastálinu og víða 
sést í fýlshreiður. Þar hreiðra fýlar um sig, en þeir 
eru með algengustu fuglum á Íslandi. Við áreiti getur 
múkkinn, eins og fýll er oft kallaður, verið fúll á móti, 
en nafnið vísar til illa lyktandi fýlaspýju sem þeir 
sprauta út um göt á goggnum og er bæði lýsi og matar
leifar úr maga þeirra. Úr fjarlægð líkjast þeir mávum, 
en þegar þeir f ljúga um í Stakkholtsgjá minna þeir 
helst á eftirlitsflugvélar sem vakta konungsríki sitt. 
Oftast byggja fýlar hreiður nálægt sjó þar sem þeir 
sækja æti. En þarna, líkt og í Emstrum og við Þing
velli, kjósa þeir að búa í úthverfi langt frá sjó – enda 
útsýnið einstakt.

Fyrir f lesta er ganga inn og aftur út Stakkholtsgjá 
auðveld. Fylgt er grýttum árfarvegi og stundum þarf 
að stikla steina til að komast yfir ána. Því er góður 
skóbúnaður æskilegur. Innst skiptist Stakkholtsgjá 
síðan í tvennt og er stefnan tekin í austur (til vinstri) 
á þá minni. Stuttu síðar þrengist gjáin skyndilega og 
þarf að klöngrast yfir steina til að komast alveg að 
enda hennar. Þarna opnast töfraveröld en stórkost

legur foss fellur í nokkrum þrepum í gegnum 
mosavaxið op í gjánni. Ef ekki væri fyrir 
svalan úðann væri auðveldlega hægt að 

gleyma sér þarna svo klukkutímum 
skiptir.

Fossinn innst í 
Stakkholtsgjá 
er engum 
líkur og steypist 
vatnið niður um 
mosavaxið gat .  
MYNDIR/TG

Í þverhníptum veggjum Stakkholtsgjár leynast birkitré en líka fýlshreiður. Yfir gjánni vaka síðan fýlar á flugi.

Innst í Stakk-
holtsgjá þarf 
að stikla á 
steinum, sem 
aðeins eykur á 
upplifunina.
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Halldór

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

Kolbrún 
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

 

Rétttrúnað-
urinn er 
orðinn eins 
og vofa sem 
gengur 
ljósum logum 
víða um lönd.

 

Þannig má 
með sanni 
segja að 
friðlýsing 
Geysis sé 
heimsvið-
burður.

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Komið og skoðið úrvalið

Hornsófi Chicago 
2 horn 3, hægt að panta sem tungusófa,  
U sófa eða bara eins og hentar.

Pólitískur rétttrúnaður er böl í sam-
tíma okkar. Flestir yppa samt öxlum og 
nenna ekki að andmæla honum, enda 
er það síst til vinsælda fallið. Sá sem það 
gerir á á hættu að vera stimplaður sem 
fordómafullur afturhaldsseggur sem sé 

illilega úr takti við samtímann. Skiljanlega er fólk 
ekki sólgið í að fá slíka einkunn.

Enginn getur talið sig fullkomlega óhultan þegar 
rétttrúnaðarfólkið á í hlut. Það stendur vaktina af 
stakri samviskusemi og gólar óskaplega takist því 
að þefa uppi ósóma. Því tekst það mjög oft. Það er 
nú einu sinni þannig að ef fólk er staðráðið í því að 
finna eitthvað sem því mislíkar, þá tekst það mjög 
auðveldlega.

Þetta fólk er dálítið eins og prinsessan á bauninni, 
sem fann fyrir óþægindum í gegnum allar dýnurnar 
og dúnsængurnar. Hún var svo mikil alvöruprins-
essa að ein lítil baun kom í veg fyrir að henni tækist 
að festa svefn. Rétttrúnaðarfólkið býr yfir þessari 
sömu viðkvæmni, enda telur það sig óskeikult 
þegar kemur að því að greina á milli þess sem er rétt 
og þess sem er rangt. Þannig er þessi hópur bæði 
harðlyndur og refsiglaður og minnir stundum á 
rannsóknarrétt. Hann fordæmir ekki bara orð fólks 
heldur líka bækur, kvikmyndir, sjónvarpsþætti, 
listaverk og svo framvegis. Um leið fer lítið fyrir 
áhuga þessa hóps á tjáningarfrelsinu.

Rétttrúnaðurinn er orðinn eins og vofa sem gengur 
ljósum logum víða um lönd. Fámennur hópur rekur 
upp ramakvein út af því sem hann telur vera ósóma 
og þá er samstundis brugðist við af hörku.

Einstaklega fáránlegt mál sem tengist þessu kom 
upp á dögunum í Bretlandi. BBC tók einn þátt úr 
hinni frábærlega fyndnu Fawlty Towers-seríu úr 
efnisveitu sinni, vegna þess að þar á að vera rasískt 
orðalag. Eins og fjölmargir aðdáendur þáttanna vita 
er aðalpersóna þáttanna Basil Fawlty holdgervingur 
ýmiss konar fordóma og hið sama á við um gamlan 
majór í þáttunum, en sá lifir og hrærist í hugmynda-
heimi nýlendutímans og talar og hegðar sér á þann 
veg. Í þáttunum eru þessir einstaklingar afhjúpaðir 
hvað eftir annað og stólpagrín gert að þeim, á þann 
hátt að ekki er annað hægt en að veltast um af hlátri.

Þeir sem átta sig ekki á þessari áherslu í þáttunum 
hljóta að þjást af verulegum skorti á kímnigáfu. Sá 
eitursnjalli John Cleese, annar höfundur þáttanna 
og aðalleikari þeirra, talar í þessu sambandi um 
heimsku. Þegar heimska og húmorsleysi blandast 
saman þá er engan veginn við góðu að búast.

BBC ákvað síðan að halda þessum ákveðna 
þætti inni í streymisveitunni, en ætlar að bæta við 
aðvörun um að þátturinn innihaldi efni og orðfæri 
sem kunni að vera móðgandi fyrir einhverja. Þetta 
er kostuleg niðurstaða. Eina vandamálið þarna er 
að rétttrúnaðarfólkið sem horfir á þáttinn hefur 
ekki kímnigáfu. Húmorsleysi þessa hóps verður til 
þess að BBC varar við þætti sem inniheldur afar vel 
heppnaða ádeilu á fordóma.

Fáránleikinn er algjör og væri afskaplega fyndinn 
ef hann væri ekki jafnframt afar sorglegur.

Böl í samtíma

Ha, er Geysir ekki friðaður!? Hvernig má það 
vera? Þannig hafa viðbrögð margra verið 
vegna fyrirhugaðrar friðlýsingar Geysis. Sá 

tímamótaviðburður varð svo í sögu þjóðarinnar 
á þjóðhátíðardaginn í gær að Geysissvæðið í heild 
sinni var friðlýst. Til hamingju öll!

Árið 1894 keypti breskur maður hluta hvera-
svæðisins, en árið 1935 komst svæðið í eigu kaup-
sýslumanns að nafni Sigurður Jónasson. Hann gaf 
það íslensku þjóðinni. Við tilefnið sagði Sigurður: 
„Ég álít persónulega að ríkið ætti að eiga slíkan dýr-
grip sem Geysir er … og álít ég nærri því sjálfsagt að 
gera svæðið í kringum hverina að eins konar þjóð-
garði.“ Árið 2016 komst allt svæðið í eigu ríkisins og 
í gær varð friðlýsingin loksins að veruleika.

Ég man enn þá þegar ég kom í fyrsta skipti að 
Geysi. Ég hafði nýverið eignast fyrstu mynda-
vélina mína. Í þá tíð var framköllun dýr fyrir átta 
ára gutta. Ég var hins vegar svo bergnuminn að 
ég tók einar sextán myndir af Strokki að gjósa og 
allar voru þær nokkurn veginn eins! Upplifunar-
gildi svæðisins verður sennilega seint hægt að 
meta. Geysissvæðið er gríðarlega mikilvægt fyrir 
ferðaþjónustu og þjóðarbúið í heild sinni. En það 
þarf að hlúa mun betur að svæðinu og nú er unnið 
að því að meta í hvaða verndaraðgerðir þurfi að 
ráðast.

Virði landvörslu og fræðslu á Geysissvæðinu er 
ómetanlegt, enda er það eitt þekktasta goshvera-
svæði Jarðar. Það er einstakt á heimsvísu og hefur 
mjög hátt vísindalegt gildi. Náttúruundrin eru á 
hverju strái, gufuhverir, leirhverir og leirugir vatns-
hverir. Hinn síkviki Strokkur sem dregur að sér fólk 
eins og segull, Blesi, Sóði og Vigdísarhver. Að Geysi 
sjálfum ógleymdum, þó hann liggi nú í dvala.

Svo þekktur er Geysir að almennt heiti yfir 
goshveri á erlendum tungumálum er „geyser“. 
Þannig má með sanni segja að friðlýsing Geysis sé 
heimsviðburður. Við getum verið virkilega stolt af 
að hafa nú verndað hann fyrir komandi kynslóðir 
á Jörðinni.

Geysir loks friðaður

Guðmundur Ingi  
Guðbrandsson
umhverfis-  
og auðlinda- 
ráðherra

Gammar
Í gær sagði Markaðurinn 
frá því að breytingar hefðu 
orðið á stjórn Gamma, sem er 
dótturfélag Kviku banka. Nýjir 
stjórnarmenn væru Sigríður 
Mogensen, sem fer fyrir hug-
verkasviði Samtaka iðnaðarins 
og Einar Hugi Bjarnason, lög-
maður. Rétt, það er sá sami og er 
trúnaðarmaður menntamála-
ráðherra og sinnir fyrir hana 
ýmsum erindisrekstri. Svo sem 
formennska hæfisnefndar um 
ráðningar ráðuneytisstjóra. Sú 
ráðning var brot á jafnréttis-
lögum eins og kunnugt er. Einar 
Hugi er einnig lögmaður verk-
taka sem standa í málarekstri 
fyrir dómstólum gegn Reykja-
víkurborg um innviðagjöld með 
stuðningi Samtaka iðnaðarins. 
Skemmtileg tilvijun.

Árekstrar?
Fram kom í Markaðnum að 
Sigríður væri jafnframt í stjórn 
Júpiters rekstrarfélags sem 
einnig sé í eigu Kviku banka. 
Þar er Sigurður Hannesson, 
framkvæmdastjóri Samtaka 
iðnaðarins formaður. Að 
úthluta stjórnarsetum til starfs-
manna samtakanna er klók leið 
til að fá aðra til að greiða starfs-
mönnum hluta launa þeirra, 
en sennilega fer stjórnarstarfið 
fram utan hefðbundins vinnu-
tíma á skrifstofu samtakanna. 
Þá er bara spurningin um hags-
munaárekstra eftir. Hvað er 
með þá?
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Er eitthvað við íslenskan 
þjóðarbúskap, sem gerir það 
að verkum að almenningur 
verði óhjákvæmilega að 
bera þyngri byrðar hér en í 
Danmörku?

Lækkun á gengi krónunnar 
„skýrist ekki síst af aukinni 
sókn í öruggari eignir og 

gjaldmiðla sem jafnan eru eftir-
sóttir á tímum mikillar óvissu.“

Þessa túlkun á falli krónunnar 
er ekki að finna í áróðursplöggum 
um stöðugan og réttlátan gjald-
miðil frá Viðreisn eða Sam-
fylkingu. Hún birtist í lok síðustu 
viku í greinargerð fjármálaráðu-
neytisins um framgang áætlunar 
um losun fjármagnshafta.

Lýsing Péturs Benediktssonar
Þetta eru heldur ekki ný sann-
indi. Í greinasafni frá 1959 kemst 
Pétur Benediktsson bankastjóri 
Landsbankans þannig að orði um 
millilið allra milliliða:

„Sem gjaldmiðill hefir hann 
ekki svikið okkur, en menn eru 
að verða tortryggnari og tor-
tryggnari við hann, þegar hann 
býðst til þess að geyma fyrir þá 
verðmætin. 

Og í þriðja hlutverkinu er hann 
orðinn áttavilltur, þegar hann á 
að leiðbeina þjóðinni um hina 
arðsömu verkaskiptingu.“

Þrátt fyrir miklar þjóðfélags-
breytingar stendur þessi lýsing 
óhögguð. Fjármálaráðuneytið 
er einfaldlega að staðfesta að 
tortryggnin gagnvart íslensku 
krónunni er ævinlega til staðar.

Í sama riti segir Pétur Bene-
diktsson að verðrýrnun pen-
inganna og verðbólga hafi verið 
skýrgreind þannig „að ein stétt 
þjóðfélagsins væri að stela eignum 
annarrar. (Á nútímamáli væri það 
þó líklega kallað „eignatilfærsla 
milli stétta“).“

Þessi túlkun er líka jafn gild nú 
sem þá.

Millistéttin á Íslandi fer verr út 
en í Danmörku
Í greinargerð fjármálaráðu-
neytisins er birt súlurit, sem sýnir 
breytingu nokkurra gjaldmiðla 
gagnvart dollara á þessu ári. Þar 
kemur fram að gjaldmiðlar Rúss-
lands og Tyrklands hafa rýrnað 
heldur meira en íslenska krónan. 
Evran hefur aftur á móti styrkst.

Hvað þýðir þetta, þegar við 
berum til dæmis saman efnahags-
leg áhrif kórónuveirunnar hér og 
í Danmörku? Danska krónan er 
fasttengd evru.

Bæði löndin verða fyrir miklum 
samdrætti. Ríkissjóðir beggja 
landa styðja fyrirtæki og launa-
fólk með fordæmalausum ráðstöf-
unum. En munurinn er sá að hér 
er fjármunum stolið frá millistétt-
inni og þeim sem lakast standa og 
þeir færðir útf lytjendum og þeim 
sem eiga erlendan gjaldeyri.

Með öðrum orðum: Millistéttin 
og þeir lakast settu fara verr út úr 
kreppunni hér en í Danmörku, 
vegna krónunnar.

Hvers vegna?
Er eitthvað við íslenskan þjóðar-
búskap, sem gerir það að verkum 
að almenningur verði óhjákvæmi-
lega að bera þyngri byrðar hér en í 
Danmörku?

Við þurfum ekki að líta lengra 
en til Færeyinga. Atvinnulíf þeirra 
er einhæfara en okkar. Krónan 
þeirra er tengd evru í gegnum 
þá dönsku. Þeir fara því eins og 
Danir í gegnum kreppuna án þess 
að leggja þessar viðbótarbyrðar á 
almenning.

Svarið við spurningunni er því: 
Nei.

„Ein stétt stelur eignum annarrar“
Þorsteinn  
Pálsson

AF KÖGUNARHÓLI

Ástæðan liggur ekki í sérstöku 
eðli þjóðarbúskaparins. Hún 
liggur fyrst og fremst í þeirri 
pólitík að taka hagsmuni hinna 
fáu fram fyrir almannahag.

Sjálfskipuð gjaldeyriskví = höft
Í greinargerð fjármálaráðuneytisins 
um afnám hafta er ekkert getið um 
samkomulag Seðlabankans við 
lífeyrissjóðina um að kaupa ekki 
erlendan gjaldeyri um sinn. Það 
hefur nú verið framlengt um þrjá 
mánuði.

Þetta eru þó í raun gríðarlega 

umfangsmikil ný gjaldeyrishöft. 
Það má bara ekki nota það hug-
tak. Kannski er betra að tala um 
sjálfskipaða gjaldeyriskví.

Henni er ætlað að koma í veg 
fyrir enn meira hrun krónunnar. 
Trúlega hefði gjaldeyriskvíin 
verið ákveðin með lögum, ef ekki 
hefði samist. En eins og önnur 
höft eyðileggur hún markaðs-
verðmyndun á krónunni.

Lítið er því vitað um raunveru-
legt verðgildi hennar. Eitt er þó 
víst að skráð gengi segir ekki 
mikið um veruleikann.

Innbyggt ranglæti
Gjaldeyriskvíin þrengir bara að 
hagsmunum almennings, sem á 
réttindi í lífeyrissjóðunum. Allir 
aðrir, sem aðstöðu hafa, geta farið 
að eins og fjármálaráðuneytið 
lýsir og komið fjármunum sínum 
fyrir í öruggari gjaldmiðlum.

Það frjálsræði er ekki talið ógna 
verðgildi krónunnar. En það lýsir 
vel innbyggðu ranglæti krónu-
hagkerfisins. Ein stétt er að stela 
eignum annarrar, eins og Pétur 
Benediktsson orðaði það á sínum 
tíma.
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Þrátt fyrir samdrátt 2019 
var enn byggt og byggt upp 
í ferðamannaiðnaðinum 
eins og enginn væri morgun-
dagurinn.

Nú í sumar stöndum við 
óvænt frammi fyrir þeim 
furðulegu aðstæðum að 
nánast aðeins Íslendingar 
verða á ferðinni á vegum 
landsins.

Uppgangstíma ferðaþjón-
ustunnar á undanförnum 
árum fylgdi mikil efnahags-

leg uppsveif la en um leið marg-
víslegar áskoranir, til dæmis hvað 
varðar umferðaröryggi. Frá öllum 
heimshornum streymdi hingað 
til lands fjöldi fólks til að skoða 
okkar undursamlega land. Fjöldi 

Lærum af reynslunni - Borgarvaktin – Reykjavíkurborg hlustar

Okkur ber að fara vel með auð-
lindir landsins. Um það eru 
flestir sammála. Góðir veiði-

menn bera virðingu fyrir bráðinni 
og veiða ekki meira en stofninn ber. 
Árið 1983 voru sett lög á Alþingi og 
komið var á fót kvótakerfi. Ástæðan 
var gífurleg ofveiði á nærri öllum 
fisktegundum og skýrasta dæmið 
var hvarf síldarinnar 1968. Á þessu 
sviði lærðum við af reynslunni en ég 
ætla ekki að tjá mig að öðru leyti um 
útfærzluna.

Það er u ák veðnar lík ingar 
milli ofveiði þorsks og „ofveiði“ 
eða ofnýtingu á ferðamönnum. 
Ferðamannafjöldinn náði hæstu 
hæðum um mitt ár 2018 og þá var 
veizla; allir „veiddu“ vel, svo bæði 
vel og illa rekin fyrirtæki lifðu af – 
sem er ekki heilbrigt ástand fyrir 
neina atvinnugrein. Þessi mikla 
veiði fór svo að skila sér í f leiri og 
f leiri (blaða)greinum í erlendum 
miðlum – einkum þeim sem höfða 
til ljósmyndara – um að fara ekki 
til Íslands. Því var slegið fram að 
það séu allt of margir ferðamenn á 
ferðinni, verðlagið of hátt og margir 
vinsælir ferðamannastaðir orðnir 
verulega „sjúskaðir“.

Ekki nóg með að upplifun á nátt-
úru Íslands spillist fyrir erlenda 
ferðamenn en þetta er einnig farið 
að hafa veruleg áhrif á Íslendinga 
og okkar eigin ferðalög innanlands.

Strax á síðari hluta ársins 2018 
dró úr fjölda ferðamanna og svo 
árið 2019 sáum við verulegan sam-
drátt í komu ferðamanna til lands-
ins. Fall WOW hafði vissulega mikil 
áhrif en áhrifin af neikvæðu umtali 
um hátt verðlag (v/of sterkrar 
krónu) og of mikils fjölda ferða-
manna, voru líklega sízt minni.

Við höfum séð verulega fækkun 
í vel efnuðum farþegum sem eru 
þeir ferðamenn sem við viljum 
helzt höfða til. Færri en betur 
borgandi ferðamenn myndi þýða 
að minna gengi á sameiginlega auð-
lind okkar, náttúru Íslands. Þegar 
kvótakerfið var sett á sjávarútveg-
inn breyttust áherzlur þannig að í 
stað þess að veiða bara sem mest, 
fór áherzlan í að fá sem mest fyrir 
hvern fisk. Áherzla fer yfir í gæði 
því magnið var takmarkað. Við 
ættum að stefna að þessu í ferða-
mannaiðnaðinum.

Þrátt fyrir samdrátt 2019 var 
enn byggt og byggt upp í ferða-
mannaiðnaðnum eins og enginn 
væri morgundagurinn. Sum ferða-
þjónustufyrirtæki voru þegar í 
vandræðum þá en samt var haldið 

Kvótakerfi á ferðamenn?

Oft þegar illa gengur, þá er 
freistandi að kenna öðrum 
um og það kann aldrei 

góðri lukku að stýra, einkum þegar 
almannahagsmunir eru í húfi. Ólaf-
ur Ingi Tómasson, formaður skipu-
lags- og byggingráðs Hafnarfjarðar, 
gleymir að líta í eigin barm í nýlegri 
grein sinn um uppbyggingu íbúðar-
húsnæðis í Hafnafirði. Sjálfstæðis-
f lokkurinn hefur veitt þessum 
málum forystu undanfarin sex ár og 
árangurinn er því miður afskaplega 
lítill. Á sama tíma hefur myndarlega 
verið staðið víða að uppbyggingu 
íbúðarhúsnæðis í nágrannasveitar-
félögunum, en Hafnarfjörður hefur 
setið eftir með lítilli fjölgun íbúa.

Úrræðaleysi, óvönduð vinnu-
brögð og hringlandaháttur ein-
kenna vinnubrögð meirihlutans 
í skipulagsmálum og hverri hug-
myndinni af fætur annarri er 
hafnað af íbúum eða Skipulags-
stofnun. Svo hefur meirihlutinn 
sjálfur tekið upp á því að fella í 
bæjarstjórn sín eigin áform um 
uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. 
Slíkur er glundroðinn og stefnu-
leysið hjá meirihluta Framsóknar- 
og Sjálfstæðisf lokks.

Um nokkurt skeið hafa legið 
fyrir áætlanir um þéttingu byggð-
ar á Hraun-Vest. Rammaskipu-
lag fyrir svæðið var unnið í nánu 
samstarfi við íbúa og aðra hags-
munaaðila þar sem m.a. var tekið 
tillit til markmiða svæðaskipulags 
höfuðborgarsvæðisins. Það var 
samþykkt í skipulags- og bygg-
ingaráði en hafnað af meirihlut-
anum þegar það kom til afgreiðslu 
í bæjarstjórn. Þar með var vandaðri 
og góðri vinnu og samráði við íbúa 
hafnað með einni atkvæðagreiðslu. 
Formaður skipulags- og bygginga-
ráðs greiddi þar atkvæði gegn eigin 
tillögu og kennir svo Samfylking-
unni um hringlanda sinn. Það er 
ekki stórmannlegt.

Nú á að byggja upp nýtt hverfi án 
allrar framtíðarsýnar, með háum 
byggingum, auknu byggingarmagni 
og mikilli fjölgun bílastæða. Mikil-
vægt er að varðveita gæði byggðar 
og sérstöðu Hafnarfjarðar með 
einstakri bæjarmynd. Því má ekki 
fórna með írafári til að uppfylla 
einhverja sérhagsmuni. Nú er ráð 
að snúa bökum saman og blása til 
sóknar í samvinnu við íbúa og aðra 
hagsmunaaðila með það að mark-
miði efla uppbyggingu íbúðarhús-
næðis í Hafnarfirði.

Glundroði 
meirihlutans  
í Hafnarfirði

Stefán Már 
Gunnlaugsson
fulltrúi Sam-
fylkingarinnar 
í skipulags- og 
byggingaráði 
Hafnarfjarðar

Ellen Calmon
borgarfulltrúi 
Samfylkingar-
innar 

ökutækja á þjóðvegum margfald-
aðist, fjölbreytni samgöngumáta 
jókst með kostum þess og göllum 
og þjóðfélagið blómstraði. Mikil 
áhersla var lögð á fræðslu til gesta 
okkar um sérstöðu íslenskra vega 
og hvatningu til Íslendinga um til-
litsemi gagnvart fólki sem iðulega 
var að reyna sig við aðstæður ólíkar 
þeim sem það var vant.

Þrátt fyrir fræðslu og forvarnir 
verða slysin, allt of mörg alvarleg 
og sum mannskæð. Slys eru ekki ný 
tíðindi, því þó verulegur árangur 
hafi náðst í hlutfallslegri fækkun 
þeirra - einkum hinna alvarlegu - 
þá hafa þau frá upphafi verið illur 
förunautur umferðar. Nánast hefur 
verið litið á umferðarslys sem óhjá-
kvæmilegan fórnarkostnað sam-

félagsins fyrir greiðar samgöngur. 
En orsök langflestra slysa er mann-
leg mistök: Ökumaðurinn ofmetur 
hæfni sína og vanmetur aðstæður 
til aksturs.

Í umræðunni var erlendu ferða-
fólki stundum gefið hlutverk söku-

dólgs varðandi umferðarslysin. 
Vissulega var innanum fólk með 
mismikla reynslu af akstri við 
ókunnar aðstæður en langoftast var 
það hér statt í þeim erindagjörðum 
að njóta skemmtilegrar ferðar með 
ábyrgum hætti. Þolinmæði okkar 
gagnvart gestunum var ekki alltaf 
mikil og stundum gleymist að líta í 
eigin barm. Heimsfaraldurinn hefur 
nú í bili nánast stöðvað ferðalög 
þeirra hingað og við finnum illi-
lega fyrir fjarverunni. Vonandi mun 
ástandið vara stutt og erlendir gestir 
streyma brátt aftur til landsins með 
endurnýjuðum þrótti fyrir efnahag 
og samfélag.

En nú í sumar stöndum við 
óvænt frammi fyrir þeim furðu-
legu aðstæðum að nánast aðeins 

Íslendingar verða á ferðinni á 
vegum landsins. Næstum engir 
útlendingar ókunnir malarvegum, 
sem hafa aldrei upplifað víðernin, 
séð einbreiða brú eða sauðfé í 
lausagöngu við þjóðveginn. Við 
sjálf, íbúar þessa lands, munum nú 
hafa öryggið á þjóðvegunum í eigin 
höndum. Með góðum ákvörðunum 
um að aka með fullri einbeitingu í 
samræmi við aðstæður og sýna 
samferðafólki okkar umburðar-
lyndi margföldum við líkurnar 
á slysalausu ferðalagi. Um leið 
undirbúum við okkur fyrir eðlilega 
opnun landamæranna og æfum þá 
list að vera góðir gestgjafar og frá-
bærar fyrirmyndir við íslenskar 
aðstæður.
Góða ferð!

Finnur P. 
Fróðason 
leiðsögu-
maður

áfram. Og síðan kom Kófið (Covid) 
og „síldin“ hvarf.

Ekki er hægt annað en að finna 
til með starfsfólki í greininni sem 
ástandið hefur komið hart niður 
á og vonandi verður lausn fundin 
svo hægt er að veita þeim aðstoða á 
sem beztan og sanngjarnastan hátt. 
Þegar að síldin hvarf þurftum við að 
endurstilla hagkerfið. Síldarverk-
smiðjur, t.d. í Djúpuvík á Ströndum, 
voru yfirgefnar og fólk fór í önnur 
störf, í öðrum landshlutum. Við 
höfum fengist við stórar breytingar 
áður.

Nú er stórt tækifæri til að horfa 

um öxl, staldra við og horfa til 
framtíðar. Margoft hefur verið rætt 
hversu æskilegt það er að höfða til 
vel stæðra ferðamanna. Æskilegt er 
að selja fáum á háu verði. Samt sem 
áður höfum við aldrei getað komið 
okkur saman um ferðamannaskatt, 
komugjald eða aðra slíka leið. Það 
er of dýrt, of f lókið, dregur úr komu 
ferðamanna og þar fram eftir götun-
um. Allt í einu getum við samt sett 
15.000 kr. gjald á þá fáu ferðmenn 
(2.000 á dag) sem koma til landsins, 
innlendir sem erlendir.

Það eru til ýmsar leiðir og við 
þurfum ekki að finna upp hjólið. 
Víða í heiminum er settur kvóti á 
komu ferðamanna til ákveðinna 
svæða t.d. Galapagos, Páskaeyju, 
Inka-slóðinni í Perú, Suður-Geor-
giu, Suður heimskautslandið, Bútan 
og það má halda áfram. Jafnvel í 
landi frjálshyggjunnar eru víða 
takmarkanir t.d. að sigla niður 
Mikla-Gljúfur (Grand Canyon), á 
tjaldsvæðum eða gönguleiðum í 
þjóðgörðum. Víða eru takmark-
anir á að skoða náttúrfyrirbæri 
t.d. gilin í Utah og Arizona og þykir 
það alveg sjálfsagt. Þar eru líka gjöld 

inn í f lesta þjóðgarða og mörg lönd 
hafa komugjöld; Á Hawaí er 25 doll-
ara komugjald á alla sem koma til 
eyjanna. Nýsjálendingar eru líka 
með komugjald (Nýsjálendingar 
og Ástralir eru reyndar undan-
þegnir) og safarí-löndin í Austur-
Afríku; Kenýa, Tanzanía og Úganda 
ruk ka 50 dollara komugjald. 
Það hefur lengi verið mín skoðun 
að við áttum ekki og eigum ekki í 
framtíðinni að stækka Keflavíkur-
völl heldur tilkynna erlendum 
f lugfélögum að það sé því miður 
uppselt, en ef við viljum fjölga flug-
ferðum, því þá ekki að dreifa þeim 
betur með því að byggja upp flug til 
Egilsstaða og Akureyrar.

Er ekki rétti tíminn nú til að 
staldra við og endurskipuleggja 
þessi iðngrein. Viljum við hafa 
stjór nlausan massatúr isma á 
Íslandi eða viljum við byggja hér 
upp stöðuga og sjálf bæra útflutn-
ingsgrein? Undirritaður er þeirrar 
skoðunar að í stað þess að einblína 
á magnið – veiða sem flesta fiska – 
ættum við að stýra sókninni í auð-
lindina og hámarka arðsemi hennar 
og þannig vernda hana til framtíðar.
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Þuríður Ottesen klæðist hér fallegum, skærbláum kjól frá Rundholz og Guðrún Lilja er í glæsilegri dragt frá Rundholz. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR.

Sumarútsalan í BÓEL hafin
Það er sannkallaður sumarauki að fá spennandi sumarútsölu á geggjuðum 
hönnunarflíkum, töff skóm, töskum og lífrænum snyrtivörum í BÓEL.  ➛2



Nú er sumarútsalan í BÓEL 
hafin og valdar vörur eru 
með 20-50% afslætti.

Verslunin BÓEL að Skólavörðu-
stíg 22 hefur svo sannarlega fest 
sig í sessi í miðborginni, enda hafa 
fjölmargar konur fundið þar sína 
fataverslun. Viðskiptavinir BÓEL 
eru fjölbreyttir, en áhuginn fyrir 
því að skapa sér sérstöðu með 
listilega saumuðum og fallegum 
flíkum er sammerktur með þeim 
öllum. Hönnunin á flíkunum er 
sígild og stjórnast ekki af tísku-
sveiflum. Einnig er lagt mikið upp 
úr því að versla við merki sem eru 
þekkt fyrir gæði og endingu. Því 
er hægt að nota fatnaðinn árum 
saman. „Það skiptir ekki máli 
hvort f líkin er glæný eður ei, því 
hönnunin stenst tímans tönn 
og er alltaf jafnflott. Við erum 
með merki eins og Rundholz og 
hinn japanska MOYURU. Þessir 
hönnuðir leggja mikið í f líkurnar 
sínar og sómir sama flíkin í sama 
númeri sér jafn vel á grannri, sem 
þrekinni manneskju. Galdurinn 
liggur í sniðinu,“ segir Þuríður 
Ottesen, eigandi Bóel.

Gakktu þinn eigin  
veg í skóm frá BÓEL
Skórnir frá BÓEL fara einstak-
lega vel við fatnaðinn sem er á 
boðstólum en hönnunin er undir 
japönskum áhrifum. „Við höfum 
selt handgerða skó frá danska 

fyrirtækinu LOFINA og nú síðast 
frá þýska skófyrirtækinu TRIP-
PEN, sem eru einnig handgerðir. 
Ég hef orðið fyrir miklum áhrifum 
frá viðskiptavinum mínum, en 
mjög margar konur koma inn í 
búðina í Trippen skóm og sumar 
eiga heilt safn. Það er mikil veisla 
þegar sumar þeirra koma og sýna 
mér safnið. Ein kona kom í 24 ára 
gömlum Trippen skóm sem voru 
enn flottir og sagði þá þægilegustu 
skó sem hægt væri að ganga í. 
Það er svo rosalega gaman þegar 
konur koma og kaupa sína fyrstu 
Trippen. Það liggur við að þá ætti 
að fara fram vígsla því Trippen 
skórnir eru klárlega lífsstíll þar 
sem ending, gæði og smartheit 
fara saman.“ Skófatnaðurinn frá 
Trippen og Lofina er sannarlega 
góð fjárfesting hvað varðar gæði 
og þægindi. Á ákveðnum aldri er 
stórt atriði að skór séu þægilegir og 
síðast en ekki síst smart.

Það besta við flugnabiti
„Náttúrulegu húðvörurnar frá 
Antipodes eru mjög virkar og ein-
hverjar hreinustu húðvörur heims. 
Lúsmýið sem herjaði á okkur í 
fyrra á örugglega eftir að taka sig 
aftur upp í ár, en hjá okkur fæst 
SAVIOUR kremið, sem er líklega 
besta krem sem hægt er að fá við 
flugnabiti. Þá verður 20% afsláttur 
af því á meðan á útsölunni 
stendur.“

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

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga Viðarsdóttir

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

Handgerðir svartir Lofina-sandalar. Verð áður 39.000 kr. Nú á 30% afslætti 27.300 kr. Handgerðir Lofina-skór. Verð áður 42.000 kr. Nú á 30% afslætti 29.400 kr. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR.

Mandarina Duck-hliðartaska. Verð áður 17.900 kr. Nú á 30% afslætti 12.530 kr. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR.

Saviour-galdrakremið frá Antipo-
des. Verð áður 3.000 kr. Nú á 20% 
afslætti 2.400 kr.

Mandarina 
Duck-flug-
freyjutaska. 
Verð áður  
29.000kr. Nú 
á 50% afslætti 
14.500 kr.

Níðsterkar töskur
Einnig verður 30% afsláttur af 
völdum Mandarina Duck-hand-
töskum. Þessi ítalska töskuhönn-
un hefur svo sannarlega mælst vel 
fyrir hérlendis, enda vandaðar og 

flottar töskur, bæði úr níðsterku 
taui og leðri. „Litlu flugfreyjutösk-
urnar frá Mandarina Duck eru 
sjúklega flottar og níðsterkar og 
hjólabúnaðurinn á þeim er afar 
vandaður. Það er engin hætta á að 
maður skakklappist með þessar 
frábæru töskur, eins og oft vill 
gerast með töskur á hjólum. Þessar 
töskur verða á hvorki meira né 
minna en 50% afslætti.“

Verslunin BÓEL er opin frá 12-18 
virka daga og 12-16 á laugardögum 
og hægt er að fylgjast með hvað 
er nýjast á facebook-síðunni undir 
bóel og svo instagram boelisland.

Rundholz-skór. Verð áður 49.ooo kr.  Nú á 30% afslætti 34.300 kr.

Á ákveðnum aldri 
er stórt atriði að 

skór séu þægilegir og 
síðast en ekki síst smart.
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Bikiní sáust fyrst á konum 
5.600 árum fyrir Krist og hafa 
myndskreytingar af konum 

í klæðum sem líkjast bikiníum 
fundist allt frá tímum Rómverja. 
Það var hins vegar ekki fyrr en upp 
úr 1930 sem konur fóru að klæðast 
þeim sem baðfatnaði og sumarið 
1946 jukust vinsældir bikinía enn, 
þegar franski verkfræðingurinn 
Louis Réard kynnti nútíma
bikiníið til sögunnar.

Franskar konur tóku hönnun 
Réards fagnandi þótt kaþólsku 
kirkjunni, fjölmiðlum og stórum 
hluta almennings þætti hönnunin 
beinlínis hneykslanleg. Kepp
endur í fyrstu Miss Worldkeppn
inni klæddust svo bikiníi árið 
1951, en bikiní voru síðar bönnuð í 
keppninni.

Franska leikkonan Brigitte 
Bardot vakti heimsathygli þegar 
ljósmyndarar náðu mynd af henni 
í glæstu bikiníi á ströndinni í 
Cannes árið 1953. Bandarísku 

leikkonurnar Ava Gardner og 
Rita Hayworth hlutu líka mikla 
fjölmiðlaathygli fyrir sín bikiní og 
voru myndaðar í bak og fyrir.

Það var svo fyrir tilstilli tíma
ritanna Sports Illustrated og 
Playboy á sjöunda áratugnum að 
bikinitískan varð almennari og 
viðurkenndari. Ursula Andress 
stimplaði sig rækilega inn þegar 
hún klæddist hvítu bikiníi í James 
Bondmyndinni Dr. No árið 1962 
og dádýrabikiníið sem Raquel 
Welch klæddist í myndinni One 
Million Years B.C. gerði hana að 
alþjóðlegu kyntákni og hafði mikil 
áhrif á tískuframvindu sjöunda 
áratugarins.

Franski tískusagnfræðingurinn 
Olivier Saillard lét hafa eftir sér 
að bikiní væru vinsælasti strand
fatnaður kvenna í heimi hér, vegna 
þess að hann stæði fyrir valdi 
kvenna en ekki valdi tískunnar. 
Að frelsun sundfata væri nátengt 
frelsi kvenna.

Bikiní tengist 
frelsi kvenna
Sumarið er í algleymingi og þegar 
sólin vermir kroppinn njóta konur 
þess að skarta fallegum bikiníum. 
Bikiní voru lengi vel umdeild en þykja 
nú gott dæmi um vald kvenna.

Marilyn Monroe á ungdómsárunum í röndóttu bikiníi. MYNDIR/GETTY

Sophia Loren í blúndubikiníi í kvik-
myndinni Marriage Italian Style.

Ursula Andress, hér í appelsínugulu bikiníi, en hún 
vakti heimsathygli í hvítu bikíníi í James Bond, Dr. No.

Franska kynbomban Brigitte Bardot í bikiníi í Cannes 
1953. Á neðri myndinni: Raquel Welch í dádýrabikiníi.

Bandaríska stórleikkonan Elizabeth Taylor við tökur á 
ströndinni fyrir myndina Suddenly, Last Summer.

Bandaríska kvikmyndastjarnan Ava Gardner þótti ein sú allra fegursta í 
Hollywood. Hér situr hún fyrir í glæsilegu gulu bikiníi við ströndina 1945.

LÍTTU VIÐ Á BELLADONNA.IS

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

Verslunin Belladonna

FLOTT FERÐAFÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR
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Grænn lífsstíll

Berglind Ósk Ólafsdóttir segir að áherslur BYKO liggi í því að bjóða upp á aukið vistvænt vöruframboð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Vistvænt vöruframboð
BYKO leggur áherslu á að auðvelda vistvænar framkvæmdir og vera skýr valkostur þegar kemur 
að umhverfisvænum lausnum. Á heimasíðu BYKO eru upplýsingar um umhverfisvænar vörur.

KYNNINGARBLAÐ
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Ábyrgð BYKO er tvöföld. 
Hún snýr annars vegar að 
eigin rekstri og hinsvegar 

þeim valkostum sem BYKO býður 
viðskiptavinum sem standa í 
byggingarframkvæmdum, að 
því er Berglind Ósk Ólafsdóttir, 
verkefnastjóri umhverfissviðs 
hjá BYKO, greinir frá. „Því er 
mikilvægt að vinna í því að auka 
umhverfisvitund og breyta 
hegðun okkar,“ segir hún.

Vistvænar vörur
Berglind segir að áherslur BYKO 
liggi í því að bjóða upp á aukið 
vistvænt vöruframboð þann-
ig að vörurnar verði leyfilegar í 
umhverfisvottuð hús, til dæmis 
byggð samkvæmt norræna 
umhverfismerkingu Svaninum. Í 
stuttu máli þýðir það að efna- og 
byggingarvörur mega ekki vera 
flokkaðar sem/eða innihalda efni 
sem skilgreind eru sem krabba-
meinsvaldandi, efni sem geta 
valdið erfðabreytingum eða haft 
áhrif á starfsemi innkirtla. Auk 
þess bannar Svanurinn vissa efna- 
eða vöruflokka sem af öðrum 
ástæðum eru taldir sérstaklega 
varasamir fyrir heilsu fólks eða 
umhverfið,“ upplýsir hún.

„Í verslunum BYKO eru leyfileg-
ar þær vörur sem Svanurinn hefur 
samþykkt að megi nota í Svans-
vottuð hús. Það þýðir eingöngu 
að vörurnar hafa verið rýndar 
með tilliti til hvort þær innihaldi 
ákveðin skaðleg efni samkvæmt 
efnalöggjöf Evrópusambandsins.

Svansvottaðar vörur hafa aftur 
á móti farið í gegnum lífferils-
greiningu þar sem skoðuð hafa 
verið umhverfisáhrif vörunnar á 
öllum stigum hennar, framleiðslu, 
notkun og förgun. Kröfurnar á 
bak við umhverfisvottaðar vörur 
eru því mun strangari en fyrir 
vörur sem eru eingöngu leyfilegar í 
Svansvottuð hús.“

Í stuttu máli má segja að mis-
munurinn á milli vottaðra og 
leyfilegra vara sé eftirfarandi:

n Umhverfisvottun nær yfir allan 
líftíma vörunnar, framleiðslu, 
efnainnihald, notkun og förgun.

n Merking á leyfilegum vörum 
nær eingöngu yfir efnainnihald 
vörunnar.

n Vörur sem eru merktar með 
norræna umhverfismerkinu 
Svaninum, Evrópublóminu eða 
þýska umhverfismerkinu Bláa 
Englinum eru sjálfkrafa leyfi-
legar í Svansvottuð hús.

Þetta á við um málningarvörur, 
kítti, múrefni, hreinisefni og ýmis 
önnur byggingarefni. Einnig flokk-
ast ýmis gólfefni, salernisvörur og 
fleira undir vistvænar vörur.

Á vefsvæði BYKO er að finna 
vörulista sem er vísir að vöruvali 
fyrir byggingu á vistvænu húsi, 
hugsað sem leiðsögn fyrir við-
skiptavini okkar.

„Áherslur okkar eru einnig 
að kynna vörur fyrir vistvænar 

byggingaraðferðir fyrir fagfólki, 
hönnuðum, verktökum, iðnaðar-
mönnum, ákvörðunartökuaðlilum 
og menntastofnunum og eiga gott 
samstarf við birgja um að skoða 
hvort núverandi vöruframboð 
þeirra uppfylli kröfur til notkunar 
í umhverfisvottuð hús.

Á vefsvæði BYKO má finna 
fræðslu og upplýsingar um hvaða 
vörur eru hluti af vistvænu vöru-
framboði BYKO. Það er hluti af 
skyldu okkar að fræða viðskipta-
vini um umhverfismál og einnig 
má finna álitamál í samfélags-
skýrslu BYKO, sem hefur nú verið 
gefin út í fyrsta skipti, sem fjalla 
annars vegar um það hvernig hægt 
er að segja að vara sé leyfileg í 
Svansvottað hús án þess að varan 
sjálf sé Svansvottuð og hins vegar 
hvort og þá hvernig skuli vinna 
með rekjanleika svo hægt sé að 
staðfesta að timbur komi frá sjálf-
bærri skógrækt. Einnig má finna 
ítarlega flokkunarhandbók fyrir 
byggingarúrgang sem er aðgengi-
leg öllum,“ segir Berglind.

Rekjanleiki timburs
„BYKO leggur áherslu á að allt 
timbur sem fyrirtækið selur sé úr 
sjálf bærri skógrækt. Helstu merki 
fyrir sjálf bæra skógrækt eru For-
est Stewardship Council (FSC) og 
Programme for the Endorsement 
of Forest Certification (PEFC).

Vandamál beggja vottunar-
kerfa er að eðli þeirra er tvískipt, 
annars vegar er það vottun á 
sjálf bærri skógrækt og hins vegar 
vottun á rekjanleika í virðiskeðju.
Fyrri hlutinn felur í sér að skóg-
ræktin þar sem trén vaxa verður 
að fylgja ákveðnum viðmiðum 
um sjálf bæra skógrækt. Seinni 
hlutinn er að allir þeir sem koma 
að því að vinna timbrið eða að 
meðhöndla það verða að hafa 
rekjanleikavottun. Meðhöndlun 
felur meðal annars í sér að brjóta 
upp timburbúnt og selja borð eða 
lektur í stykkjatali. Um leið og 
búntin eru brotin upp eða gögnin 
fjarlægð hverfur rekjanleikinn. 
Rekjanleikavottun felur í sér að 
hafa verkferla sem sýna fram á 
að keypt timbur er frá sjálf bærri 
skógrækt og hvernig uppruni 
timburs er rakinn frá innkaupum 
til sölu. Allir milliliðir í virðis-

keðjunni verða að hafa rekjan-
leikavottun.

Allt timbur sem BYKO kaupir 
kemur úr sjálf bærri skógrækt og 
er með rekjanleikavottun. BYKO 
er ekki með rekjanleikavottun 
frekar en nokkur annar söluaðili 
á Íslandi. Strangt til tekið getur 
BYKO því ekki sagt að það selji 
FSC eða PEFC vottað timbur 
nema þegar selt er í búntavís eða 
óbrotnum einingum (umbúðum). 
BYKO hefur aftur á móti komið 
upp verkferlum fyrir aðila sem eru 
að byggja Svansvottuð hús. Þessi 
ferill er ekki vottaður af FSC en er 
samþykktur af Svaninum þegar 
byggja á Svansvottuð hús.

Kolefnisjöfnun
Það má segja að BYKO hafi „fyrir 
slysni“ kolefnisjafnað hluta starf-
semi sinnar allt frá 1987 en þá hófu 
eigendur og starfsmenn árlega 
gróðursetningu að Drumbodds-
stöðum á Suðurlandi. Hugmyndin 
var að rækta mætti nytjaskóg og 
skila þannig til baka til náttúrunn-
ar á móti því timbri sem fyrirtækið 
seldi í verslunum sínum. Frá þeim 
tíma og fram til 2007 voru gróður-
settar um 130.000 trjáplöntur. Á 
þessum tíma hefur náttúrulegt 
birki einnig breiðst mikið út af 
sjálfsdáðum.

BYKO hóf samstarf við Skóg-
ræktina haustið 2019 til að gera 
úttekt og meta bindingu skógar-
ins. Náttúrulega birkið í skóginum 
hefur breiðst mikið út á rúmum 30 
árum, flatarmál þess hefur rúm-
lega þrefaldast og meðalhæð þess 
hefur hækkað mikið. Bindingar-
mat til bráðabirgða út frá fyrir-
liggjandi upplýsingum var fram-
kvæmt haustið 2019. Frekari vinna 

við mat á bindingu skóglendisins 
að Drumboddsstöðum fer svo 
fram sumarið og haustið 2020.

BYKO hefur gripið til aðgerða 
til að draga úr notkun á hita og 
rafmagni, f lokkar úrgang á öllum 
starfsstöðvum, rafvætt hluta af 
bílum og tækjum fyrirtækisins, 
sett upp rafmagnshleðslustöðvar 
fyrir starfsfólk og viðskiptavini 
sína og styðst við gagnadrifna 
umhverfisstjórnun til að skilja 
bæði beina og óbeina losun 
gróðurhúsalofttegunda í starf-
seminni.

Við hvetjum okkar starfsfólk 
til að minnka kolefnisspor sitt og 
nýta vistvænni samgöngumáta 
og bjóðum því upp á samgöngu-
samning og einnig bjóðum við 
okkar starfsfólki sem eru á raf-
magnsbílum að hlaða á vinnutíma 
sér að kostnaðarlausu. Einnig er 
viðskiptavinum boðið upp á, við 
verslanir BYKO, að hlaða raf-
magnsbíla sína í gegnum hleðslu-
stöðvar frá Orku náttúrunnar en 
einnig bjóðum við upp á heima-
hleðslustöðvar sem eru tiltölulega 
nýkomnar í sölu hjá BYKO.

Samfélagsskýrsla 2019
BYKO hóf markvisst að vinna 
að umhverfismálum árið 2018 
þótt fyrirtækið hafi í allmörg ár 
kolefnisjafnað rekstur sinn án þess 
að mæla það sérstaklega. Sam-
félagsábyrgð hefur alltaf verið stór 
þáttur í rekstri BYKO og í ár hefur 
nú verið gefin út fyrsta samfélags-
skýrsla fyrirtækisins á heima-
síðu BYKO fyrir árið 2019,“ segir 
Berglind.

Skýrslan fjallar um samfélags-
ábyrgð og sjálf bærni í rekstri og 
fylgir viðmiðum Global Reporting 
Initiative GRI Standards sem eru 
staðlar um alþjóðlega skýrslugerð. 
Nánar um skýrsluna má finna inn 
á vefsíðu fyrirtækisins byko.is/
samfelagsskyrsla.

Í verslunum 
BYKO eru vörur 
sem samþykkt-
ar hafa verið 
fyrir Svans-
vottuð hús. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

ABL Hleðslustöð fyrir bíla Type 2 3 
fasa 11kw fyrir heimili. 

Hleðslukapall 32 amper T2 5 m.

Hleðslukapall 16A þriggja fasa 5 m.

 Áherslur BYKO 
eru að kynna fyrir 

fagfólki, hönnuðum, 
verktökum, iðnaðar-
mönnum, ákvörðunar-
tökuaðlilum og mennta-
stofnunum vörur sem 
henta vistvænum bygg-
ingaraðferðum.
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Olís – í samstarfi við Landgræðsluna

Lykil- og korthafar Olís og ÓB sem skrá sig fyrir kolefnisjöfnun á olis.is 
eru sjálfkrafa þátttakendur í átakinu með okkur. Aðrir viðskiptavinir geta 
óskað eftir kolefnisjöfnun við kassa. Gildir út ágúst.

Keyrðu um landið með góðri samvisku í sumar. 

Við sjáum um að kolefnisjafna aksturinn fyrir 

þig, þér að kostnaðarlausu til 1. september.

Skráðu þig áolis.is

KOLEFNISJAFNAÐU

Í SUMAR
FRÍTT



Hvítur og ódýr 
filter getur gefið af 

sér jafnmikið pappírs-
bragð og brúnn gæða-
filter. 

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Meginmunurinn er sá að 
hvíti pappírsfilterinn fer í 
gegnum bleikingarferli til 

þess að gera hann hvítan að lit og 
sá brúni fer ekki í gegnum hvítt
unarferli. Til þess að gera pappír
inn hvítan eru ýmsar aðferðir not
aðar og þær algengustu eru annars 
vegar að nota ögn af klór og hins 
vegar með súrefnismeðferð. Að 
því er kemur fram á vefmiðlinum 
Perfect Daily Grind getur verið 
töluverður umhverfisáhrifa
munur þegar kemur að notkun 
hvíts eða brúns filters.

Óhætt að nota bleiktan filter
Á níunda áratugnum voru uppi 
áhyggjuraddir um að hættulegt 
væri að nota hvíttaðan pappírs
filter vegna þeirra efna sem væru 
notuð til þess að hvítta pappírinn. 
En í dag hefur verið sýnt fram á 
að hvítur filter er fullkomlega 
öruggur og hvíttunarferlið hefur 
engin áhrif á kaffibragðið.

Óhvíttaðar pappírssíur eru 
brúnar á litinn. Allur pappír er 
brúnn á litinn þegar hann er 
upprunalega framleiddur og er 
svo hvíttaður með hinum ýmsu 
ferlum. 

Pappír er jú búinn til úr trjám 
sem eru allt annað en hvít á litinn. 
Óbleiktur pappírsfilter er minna 
unninn en sá hvíti, sem gerir hann 
allt frá því að vera aðeins betri fyrir 
umhverfið og til þess að vera tölu
vert betri fyrir umhverfið.

Stórt umhverfisvandamál
Það eru uppi áhyggjuraddir um 
umhverfisáhrif og ávinning þess að 
hvítta kaffisíur. Árið 2012 kom út 
skýrsla í ritrýndu blaði um notkun 
klórs til þess að hvítta kaffisíur. 
Fram kom að þetta væri eitt af 

stærstu umhverfisvandamálum 
dagsins í dag, þegar kemur að papp
írsiðnaðinum.

Þá kom fram að framleiðsla á 
súrefnishvíttuðum pappírssíum 
sé mun betri fyrir umhverfið en á 
klórhvíttuðum. Öllum framleið

endum pappírssía er því gert skylt 
að gefa upp upplýsingar á pakkn
ingunum um hvaða hvíttunar
aðferð er notuð.

Pappírsbragð af kaffinu
Eina sem mælir gegn því að nota 
brúnar síur eru líkur á því að finna 
fyrir örlitlum pappírstónum af 
kaffinu, hafi maður ekki skolað 
síuna áður en hellt var upp á. En 
með því að nota bleikta síu slepp
urðu ekki endilega við pappírstón 
í kaffinu, því þar skipta gæðin 
langmestu máli. Hvítur og ódýr 
filter getur gefið af sér jafnmikið 
pappírsbragð og brúnn gæðafilter. 
Í raun skiptir ekki máli hvort þú 
ert með hvítan eða brúnan filter, 
eða frá hvaða fyrirtæki filterinn 
kemur. Það er alltaf góð hugmynd 
að skola filterinn áður en hann 
er notaður til þess að komast hjá 
pappabragðinu. Er þá ekki bara 
um að gera að skipta alfarið yfir í 
brúnan filter og temja sér að skola? 
Nema að pappírskeimurinn sé eitt
hvað sem heilli.

Brúnn pappírsfilter fyrir umhverfið
Hefurðu einhvern tímann velt fyrir þér hver sé eiginlega munurinn á skjannahvítu kaffisíunum 
og þeim brúnu í hillum matvöruverslana? Það hvaða filter þú notar, getur haft áhrif á umhverfið.

Til eru fjölmargar aðferðir við að hella upp á kaffi. Flestir nota filter, en það er vissara að skola hann fyrir notkun.

Samstarfsverkefni Landgræðsl
unnar og Terra um notkun 
moltu er stutt af umhverfis 

og auðlindaráðuneytinu.
„Þetta er stórt og mikilvægt 

skref til þess að nýta úrgang betur 
og innleiða hringrásarhagkerfið,“ 
segir Freyr Eyjólfsson, samskipta
stjóri Terra.

„Við hjá Terra erum stolt og 
ánægð með samstarfið við Land
græðsluna og Grindvíkinga og ekki 
síst fyrir þetta framtak umhverfis
ráðherra.“

Er öll molta góð til landgræðslu?
„Moltan verður að vera ómeng

uð, laus við plast og spilliefni. Til 
þess að geta notað moltu í svona 
verkefni er grunnforsenda að líf
ræni úrgangurinn standist kröfur 
um hreinleika og að vandað sé 
til verka. Lífrænn úrgangur sem 
er flokkaður sérstaklega er mjög 
heppilegur í moltugerð.

Allur lífrænn úrgangur sem 
við tökum á móti er jarðgerður 
og öll okkar molta fer í gegnum 
vottað ferli. Moltan frá Terra hefur 
fengið viðurkenningu frá Matís 
og Umhverfisstofnun. Við rekum 
okkar eigin jarðgerðarstöð og 
beitum sérstakri hitameðferð og 
annarri meðhöndlun til þess að 
búa til úrvals vöru.“

Hefur átt sér stað viðhorfsbreyt-
ing? Er fólk að uppgötva moltuna 
betur og betur?

„Já, algjörlega. Moltan okkar 
er uppseld í fyrsta sinn. Það 
hefur aldrei áður gerst. Fólk er að 
uppgötva að kannski er betra og 
umhverfisvænna að nota innlenda, 
græna framleiðslu, í staðinn fyrir 
innfluttan áburð. Sömuleiðis er 
frábært að sjá að stjórnvöld og 
Landgræðslan vilji nota moltu í 

landgræðslu. Þess vegna er brýnt 
að framleiða vandaða og góða 
vöru, að kynna enn betur góðan 
árangur moltu fyrir mögulega 
notendur og finna hagkvæmar 
leiðir til f lutnings og dreifingar um 
land allt.“

Það er oft talað um hringrásar-
hagkerfi – er þetta hluti af því?

Þetta er hringrásarhagkerfið 
í framkvæmd! Með þessu verk
efni sem við vinnum með Land
græðslunni, erum við að innleiða 
nýja hugsun og nýtt kerfi um 
hvernig við umgöngumst úrgang. 
Við búum ekki bara til verðmæti 

úr úrganginum með því að flokka 
og endurvinna; við græðum líka 
landið og ekki síst komum við í 
veg fyrir stórfellda mengun, því 
lífrænn úrgangur veldur losun 
gróðurhúsalofttegunda ef hann er 
urðaður.“

Getur moltan komið í staðinn 
fyrir innfluttan, tilbúinn áburð ?

„Það væri óskandi, því þetta 
er lífrænn og umhverfisvænn 
áburður. Markmið verkefnisins 
er að stuðla að aukinni notkun á 
moltu til endurheimtar vistkerfa og 
annarra landbóta, í verkefnum þar 
sem annars væri notaður tilbúinn 

áburður. Í lífrænum úrgangi eru 
mikilvæg næringarefni, sem 
annars er sóað, nýtt inn í vist og 
hagkerfi landsins. Rannsókn sem 
Skógræktin framkvæmdi, bendir 
til að moltan geti komið í staðinn 
fyrir tilbúinn áburð. Molta hefur til 
dæmis mjög góð áhrif á vöxt birkis 
á erfiðum svæðum. Það kemur í 
ljós að áhrifin frá moltunni vara í 
nokkur ár og upp úr sandi sprettur 
staðargróður sem lítið bar á áður.”

Hversu umfangsmikið er þetta 
verkefni Landgræðslunnar og Terra 
í Krýsuvík?

„Um 1500 m3 af moltu verður 

dreift á nærri 50 hektara lítt gróins 
lands og haldið verður utan um 
gögn um framkvæmd og árangur. Í 
lok verkefnisins verða niðurstöður 
teknar saman í skýrslu sem birt 
verður opinberlega, með það að 
markmiði að fleiri framleiðendur 
moltu, og notendur, geti nýtt sér 
niðurstöðuna. Að nota moltu sem 
áburð í tengslum við landgræðslu, 
og skógrækt til bindingar á CO2, er 
stórt skref í kolefnisjöfnun og inn
leiðingu á hringrásarhagkerfinu.“

Væri hægt að hugsa þetta ennþá 
stærra og meira?

„Mikið af lífrænum úrgangi fer 
ennþá til urðunar hér á landi. Því 
er verulegt svigrúm til að nýta 
þessa auðlind betur um land allt.

Terra getur aukið framleiðslu 
á moltu og leitar að fleiri sam
starfsaðilum varðandi lífrænan 
úrgang. Molta sem er unnin upp 
úr lífrænum úrgangi er af bragðs
dæmi um endurvinnslu og hring
rásarhagkerfi sem við stefnum öll 
að; að koma efnislegum gæðum 
aftur til skila út í umhverfið. 

Stór þáttur í því er f lokkun 
og endurvinnsla; að vera þátt
takandi í hringrásarhagkerfinu 
er ekki einungis okkar ábyrgðar
hlutverk gagnvart jörðinni, 
heldur einnig hagkvæmara fyrir 
rekstrarumhverfi fyrirtækja sem 
axla þessa ábyrgð. Við hjá Terra 
þjónustum fjölmörg íslensk fyrir
tæki og sveitarfélög. Það er mjög 
ánægjulegt að finna áhuga þeirra 
á að taka þátt í þessu mikilvæga 
verkefni.“

Terra umhverfisþjónusta er að 
Berghellu 1 í Hafnarfirði. Sími 535 
2500. Nánar á terra.is

Moltan notuð í landgræðslu
Molta er mikið undraefni, magnaður jarðvegsbætir búinn til úr lífrænum úrgangi. Í sumar hófst 
samstarf Landgræðslunnar og Terra, um notkun moltu til uppgræðslu á örfoka landi í Krýsuvík.

Freyr Eyjólfsson segir samstarfið stórt og mikilvægt skref til að nýta úrgang betur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
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Góð regla á ferða-
lagi er að vera alltaf 

búinn undir rigningu. 
Pollagallinn stendur 
alltaf fyrir sínu. 

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Þegar ferðast er um landið er 
mjög mikilvægt að klæða sig eftir 
veðri. Það þýðir lítið að ætla bara 
að pakka stuttermabol og stutt-

buxum fyrir ferðalag á Íslandi á 
sumrin. Það er líklegast sá klæðn-
aður sem helst mætti sleppa. Þó er 
alltaf gott að halda í bjartsýnina og 
hafa sumarlegan klæðnað í ferða-
töskunum ef sólin tekur upp á því 
að gægjast undan skýjunum. 

Ef sólin lætur ekkert sjá sig þá 
er í það minnsta hægt að klæðast 

Fjölbreytt föt í ferðalagið
Nú í sumar eru landsmenn hvattir til að ferðast innanlands. Eins og flest vita sem hafa einhvern 
tímann ferðast um Ísland er allra veðra von, líka á sumrin og því mikilvægt að vera vel útbúinn.

Hlý ullarpeysa 
er algjör nauð-
syn á ferðalagi 
um landið. 
MYNDIR/GETTY

Dúnúlpur eru hlýjar og oftast léttar og henta því vel á 
ferðalagi þegar passa þarf að hafa farangurinn léttan.

Það er ekki gott að verða kalt á tánum í útilegunni. 
Góðir ullarsokkar koma í veg fyrir það.

Ullarnærföt eru staðalbúnaður fyrir alla sem ferðast 
um landið. Ullin heldur á fólki hita í regni og sudda.

9 litir
svart
hvítt
blátt
beige
ljósgrátt
kakígrænt

gult
bleikt
rautt

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Cherry Berry 
kvartbuxur
Kr. 5.900.-
Str. 38-48/50

strandklæðnaði innan dyra uppi 
í sumarbústað og láta sig dreyma 
um betri tíð.

Ef ætlunin er að gista í tjaldi 
þarf að passa vel upp á að verða 
ekki kalt. Þá er gott að vera í 
ullarfötum innst, því ullin heldur 
á manni hita. Síðir ullarbolir og 
ullargammó síur eru skyldueign 
allra Íslendinga. Ullarsokkar, 
ullarvettlingar og ullarhúfa eru 
líka nauðsyn fyrir kuldaskræfur 
og gamla góða lopapeysan er alltaf 
klassík.

Góð regla á ferðalagi er að vera 
alltaf búin undir rigningu. Polla-
gallinn stendur alltaf fyrir sínu, 
en svo má líka taka með vatns- og 
vindheldan fatnað sem er ögn 

fyrirferðarminni en hefðbundinn 
pollagalli. Regnslá sem hægt er að 
skella yfir sig rétt á meðan mesta 
demban gengur yfir, getur komið 
að góðum notum. En fyrir langa 
útiveru í rigningu borgar sig líklega 
að vera betur varinn gegn bleytu.

Íslensk sumur hafa þann sjarma 
að veðrið getur breyst á fimm 

mínútna fresti. Þess vegna er ekki 
vitlaust að vera alltaf með góðan 
bakpoka á sér með aukafötum, svo 
auðvelt sé að skipta um föt í takt 
við veðrið. Þá er hentugt að finna 
föt sem þjóna tilgangi sínum, eru 
hlý, vatnsheld, vindheld og svo 
framvegis, án þess að þau séu of 
þung og fyrirferðarmikil. Léttar 
dúnúlpur eru hlýjar og það er hægt 
að þjappa þeim ótrúlega vel saman 
svo þær taka nánast ekkert pláss. 
Þær eru því mjög hentugar í bak-
pokann.

Með vel búinn bakpoka fullan af 
fötum til skiptanna er ekkert því 
til fyrirstöðu að skoða fjöll og fossa 
og njóta náttúrunnar á ferðalaginu 
í sumar.
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Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

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

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

Höfum í boði verkamenn og 
aðstoðarmenn til ýmissa starfa td. 
Málara, smiði og fleira. Upplýsingar 
í síma 7803344 eða í netfangið 
starfsmidlun@gmail.com

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Spádómar

 Múrarar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Skólar
Námskeið
 Námskeið

SIGLINGANÁMSKEIÐ
Lærðu að sigla seglskútu, 

námskeið fyrir börn og fullorðna.
Siglingafélag Reykjavíkur -

www.brokey.is -
brokey.felog.is

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

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

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

FYRIR EFTIR

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

AUSA
Öll jarðvinna 

          
                     

S:7773555

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

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

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

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

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

 Er verið
að leita
að þér?

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

Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum 
okkar oft að finna starfsmenn án 
þess að auglýsa stöðuna og 
með stuttum fyrirvara.

Skráðu þig í gagnagrunninn okkar 
til að tryggja að við finnum þig 
þegar rétta starfið býðst. 

Save the Children á Íslandi

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F I M MT U DAG U R   1 8 .  J Ú N Í  2 0 2 0 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Grímsnes- og Grafningshreppi og Skeiða-og Gnúpverjahreppi

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 41.gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum auk breytingar 
á deiliskipulagi á grundvelli 1. mgr. 43. gr sömu laga:

Kringla 4 L227914 - Frístundabyggð – Deiliskipulag
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 3. júní 2020 að auglýsa deiliskipulag frístundasvæðis í landi 
Kringlu 4. Deiliskipulagið tekur til um 22,6 ha. svæðis og er innan hennar gert ráð fyrir 32 nýjum frístundahúsalóðum frá 
5.000-8.753 m2 að stærð. Aðkoma að svæðinu er um Sólheimaveg og inn Árveg. Deiliskipulagstillagan er í samræmi við 
gildandi aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020 m.s.br. og hefur skilgreiningu sem frístundasvæði (F52b).

Selholt L205326 - Deiliskipulag 
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti þann 3. júní 2020 að auglýsa deiliskipulag fyrir Selholt. Í deiliskipu-
laginu felst m.a. skilgreining á byggingarreitum fyrir íbúðarhús, reiðhöll og hesthús og vélageymslu.

Flatir Réttarholt - Stækkun frístundasvæðis – Deiliskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 10. Júni 2020 breytingu á deiliskipulagi fyrir  
frístundasvæði F27 á Flötum í landi Réttarholts. Í breytingunni felst stækkun skipulagssvæðis og fjölgun lóða á svæðinu. 
Leiksvæði og boltavöllur eru felld út og í stað þess er bætt við opnu svæði og gönguleið á milli lóða 31 og 32. Lóð nr. 17 er 
tekin út fyrir deiliskipulagsmörk þar sem hún fellur ekki lengur undir frístundabyggð samkvæmt gildandi aðalskipulagi.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrif-
stofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni http://www.utu.is . Þá eru gögnin aðgengileg á 
heimasíðum sveitarfélagsins  https://www.gogg.is, https://www.skeidgnup.is/ 

Skipulagstillögur eru auglýstar með athugasemdafrest frá 18. júní til og með 30. júlí 2020. Athugasemdir og ábendingar 
skulu berast eigi síðar en 30. júlí 2020. 

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, Laugarvatni eða með tölvupósti á net-
fangið vigfus@utu.is 

Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

21225 – FRÁVEITA SKAFTAFELLI – 
Jarðvinna, fráveitulagnir og hreinsibúnaður.

Framkvæmdasýsla ríkisins, fyrir hönd Vatnajökulsþjóð-
garðar, óskar eftir tilboðum í verkið: Skaftafell – Fráveita. 

Jarðvinna, fráveitulagnir og hreinsibúnaður.
Verkið felst í uppbyggingu nýrrar fráveitu í Þjóðgarði 
Skaftafelli. Fyrirhugað er uppbygging á skólphreinsistöð í 
Skaftafelli. 

Verkkaupi óskar eftir verðtilboðum í jarðvinnu fyrir fráveitu-
lagnir og niðursetningu á hreinsistöð skólphreinsibúnaðar 
fyrir heildarsvæðið sem verkkaupi hefur fjárfest í.
Verkið felst í að endurnýja fráveitukerfi og setja upp dælu- 
og hreinsibúnað undir salernisaðstöður og þjónustumiðstöð 
fyrir afþreyingar- og ferðamannasvæði í Skaftafelli.

Verk þetta felur í sér jarðvinnu, lagnavinnu, steypumann-
virki, niðursetning á dælu- og hreinsibúnaði, reising léttrar 
timburyfirbyggingar ásamt frágangi á stýribúnaði fyrir 
dælu- og hreinsibúnað. 

Hreinsistöð sem verktaki þarf að koma fyrir og tengja skv. 
verklýsingu verður afhent verktaka á verkstað. 
Skólphreinsistöðin mun taka við öllu skólpi frá Skaftafells-
stofu ásamt tveimur hreinlætisaðstöðum á tjaldsvæði.

Helstu stærðir:
Uppgröftur 1.500 m3
Fyllingar 1.200 m3
Steypustyrktarjárn 3.800 kg
Steinsteypa 40 m3
Léttar yfirbyggingar úr timbri 3 x 10 m2
Fráveitulagnir 750 m
Brunnar 13 stk.
Rafmagnir og rör 700 m

Tilboðum skal skila rafrænt í TendSign útboðsvef 
Ríkiskaupa fyrir kl. 12:00 þann 8. júlí 2020.
Lok framkvæmdartíma er 31. október 2020. 

Nánari upplýsingar má finna á www.utbodsvefur.is

VIRÐING •   V IRKNI •   VELFERÐ

Á grundvelli 16. gr. innkaupareglna Reykjavíkurborgar auglýsir 
velferðarsvið Reykjavíkurborgar eftir áhugasömum og reyndum lögaðila 

til að reka neyðarskýli fyrir konur að Eskihlíð 2-4.

Um er að ræða þjónustu fyrir allt að tólf reykvískar konur sem eru húsnæðislausar 
með miklar og flóknar þjónustuþarfir og þarfnast næturgistingar 

og þjónustu til skamms tíma.

Auglýsingu í fullri lengd með öllum upplýsingum má sjá á 
reykjavik.is/neydarskyli-fyrir-konur

Áhugasamir aðilar þurfa að senda öll gögn og upplýsingar á netfangið 
velferd@reykjavik.is 

fyrir lok föstudagsins 3. júlí 2020.

Rekstraraðili fyrir neyðarskýli fyrir konur

Erum við 
að leita að þér?

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% 
lesenda dagblaða* 
á höfuðborgarsvæðinu.
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Mikilvægt er að allt þetta sé 
haft í huga þegar aðilar taka 
þá ábyrgð á sig að setjast í 
stjórn lífeyrissjóðs.

Vilji bænda til þess að taka 
virkan þátt í landgræðslu 
og vernd gróðurauðlinda er 
skýr.

Ábyrgð stjórnarmanna í líf-
eyrissjóðum landsins er afar 
mikil, enda eru lífeyrissjóðir 

einingar tengdar almannahags-
munum og bundið í lög að allir 
launþegar þurfi að greiða í lífeyris-
sjóð. Skv. 29. gr laga nr. 129/1997 um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda 

Ábyrgð stjórnarmanna í lífeyrissjóðum
Halldóra Elín  
Ólafsdóttir
varamaður í 
Frjálsa lífeyris-
sjóðnum

og starfsemi lífeyrissjóða er það á 
ábyrgð stjórnarmanna m.a. að hafa 
almennt eftirlit með rekstri lífeyris-
sjóðsins, móta fjárfestingarstefnu, 
ákveða hvernig innra eftirliti skuli 
háttað, móta innra eftirlit, skjal-
festa eftirlitsferla, móta áhættu-
stefnu og eftirlit með áhættu.

Mikilvægt er að stjórnarmenn 
lífeyrissjóða þekki líka lög, reglur, 
reglugerðir og þekki ársreikninga 
síns lífeyrissjóðs mjög vel, auk þess 
sem gott siðferði sé ávallt haft að 
leiðarljósi. Einnig er mikilvægt 
að tryggingafræðileg þekking sé 
til staðar til að geta gætt hags-
muna sjóðsfélaga sem best. Þegar 
lífeyrissjóðir, eins og til dæmis 
Frjálsi lífeyrissjóðurinn, eru reknir 

af fjármálastofnun er einnig afar 
mikilvægt fyrir stjórnarmenn 
að leggja mikla áherslu á ítarlega 
innri endurskoðun auk þess sem 
endurskoðunarnefndin þarf að 
vera mjög virk. Ábyrgð og eftirlit 

stjórnarmanna er aldrei hægt að 
útvista til fjármálastofnunar, hún 
er ávallt í höndum stjórnarmann-
anna sjálfra og þeirra hlutverk er að 
gæta hagsmuna sjóðsfélaga. Einnig 
er mikilvægt sem stjórnarmaður 
að auka gagnsæi til sjóðsfélaga með 
því að birta meira en minna í árs-
reikningum sínum og auka þannig 
traust þeirra á sjóðinn. Aukið sjóðs-
félagalýðræði eins og til dæmis raf-
rænar kosningar eru líka atriði sem 
sjóðsfélagar hafa kallað á af hendi 
stjórnarmanna lífeyrissjóða. Einn-
ig er brýnt að auka sjálfstæði þeirra 
lífeyrissjóða sem eru í rekstri fjár-
málastofnana til að gæta betur að 
hagsmunum sjóðsfélaga, eins og til 
dæmis að lífeyrissjóðurinn sjálfur 

sjái um sína eigin áhættustýringu.
Mikilvægt er að allt þetta sé haft 

í huga þegar aðilar taka þá ábyrgð 
á sig að setjast í stjórn lífeyrissjóðs. 
Ég hef öðlast þessa þekkingu og 
innsýn inn í rekstur lífeyrissjóða í 
gegnum störf mín hjá Fjármálaeftir-
litinu í eftirliti með lífeyrissjóðum 
á árunum 2008-2018, auk þess sem 
ég hef setið sem varamaður í Frjálsa 
lífeyrissjóðnum sl. ár. Þetta eru þau 
atriði sem ég mun standa fyrir ef 
ég næ kjöri sem aðalmaður í stjórn 
Frjálsa lífeyrissjóðsins á ársfundi 
hans 23. júní nk. Vil ég því hvetja 
sjóðfélaga Frjálsa lífeyrissjóðsins 
til að mæta á ársfundinn og styðja 
mig til góðra verka og gera betur í 
rekstri sjóðsins.

Um árabil hefur umræða um 
beitarmál hreyft við fólki og 
eins og í allri umræðu um 

auðlindanýtingu hefur hart verið 
tekist á um fyrirkomulag beitar. 
Umræðan hefur of oft verið byggð 
á tilfinningarökum og viðhorfum 
fremur en beinum rannsóknum og 
mælingum. Í kjölfar nýrra búvöru-
samninga árið 2017 var komist að 

Mat lagt á íslenskar gróðurauðlindir
Guðfinna Harpa Árnadóttir
sauðfjárbóndi og formaður Lands-
samtaka sauðfjárbænda

Oddný Steina Valsdóttir
sauðfjárbóndi og varaformaður 
Bændasamtaka Íslands

Löngum hefur verið deilt um 
hvort vindorkuver (safn vind-
mylla á sama stað) falli undir

svokallaða rammaáætlun eða 
ek ki. Orðið rammaáætlun er 
áunnið vinnuheiti fyrir Áætlun um 
vernd og orkunýtingu landsvæða, 
samanber lög nr. 48 frá 2011 (með 
þremur síðari breytingum). Í 3. 
grein laganna stendur:

„Verndar- og orkunýtingaráætlun 
tekur til landsvæða og virkjunar-
kosta sem verkefnisstjórn skv. 8. 
gr. hefur fjallað um og hafa uppsett 
rafafl 10 MW eða meira eða uppsett 
varmaafl 50 MW eða meira”.

Vindorkuver sem orð er á gerandi 
í umræðunni eru öll aflmeiri en sem 
nemur 10 MW. Þau eru gjarnan 100 
MW eða meira. Mörg slík eru nú 
mátuð við íslenskt umhverfi og þá 
ber að líta til markmiðs laganna (1. 
greinar): „Markmið laga þessara 
er að tryggja að nýting landsvæða 
þar sem er að finna virkjunarkosti 
byggist á langtímasjónarmiðum og 
heildstæðu hagsmunamati þar sem 
tekið er tillit til verndargildis nátt-
úru og menningarsögulegra minja, 
hagkvæmni og arðsemi ólíkra nýt-
ingarkosta og annarra gilda sem 
varða þjóðarhag, svo og hagsmuna 
þeirra sem nýta þessi sömu gæði, 
með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.“

Hvergi er í lögunum gerður 
greina munur á eðli virkjanakosta 
sem falla undir rammaáætlun, 
aðeins tilgreint uppsett rafafl eða 
varmaaf l. Vindorka er þar jafn 
eðlilegur kostur og raforka fram-
leidd með fallvatni, jarðvarma eða 
sjávarföllum í orkuveri.

Vindorka fellur sannarlega að rammaáætlun

samkomulagi um vöktun gróður-
fars í landinu. Klukkan 13:00 í dag í 
Veröld Vigdísar verður kynnt fyrsta 
stöðumat á ástandi gróður- og jarð-
vegsauðlinda á Íslandi en matið er 
unnið fyrir Grólind, samstarfs-
verkefni bænda, Landgræðslunnar 
og stjórnvalda. Verkefnið er fjár-
magnað að miklu leiti af búvöru-
samningum en unnið af sérfræð-
ingum Landgræðslunnar og stendur 
auk þess þverfagleg ráðgjafanefnd 
að verkefninu. Stöðumatið byggir 
á rof kortlagningu Rala og Land-
græðslunnar og vistgerðaflokkun 
Náttúrufræðistofnunar Íslands en 
annað meginmarkmið samstarfs-
ins er að skila með reglubundnum 
hætti heildarmati á ástandi gróður- 

og jarðvegsauðlinda landsins.
Tilkoma samstarfsverkefnisins 

er mikið fagnaðarefni fyrir sauð-
fjárbændur. Landssamtök sauð-
fjárbænda hafa lengi talað fyrir 
því að faglegur grunnur við mat á 

sjálf bærni gróðurauðlinda verði 
styrktur og að viðmið um sjálf-
bæra nýtingu lands verði betrum-
bætt. Allt frá því að gæðastýring í 
sauðfjárrækt var endurskoðuð að 
frumkvæði Landssamtaka sauð-
fjárbænda árin 2012-13 hafa sam-
tökin sleitulaust talað fyrir öflugu 
vöktunarverkefni á gróðurfari. Er 
þar fyrst og fremst horft til þess að 
meta þróun gróðurfars enda hlýtur 
þekking á því hvort beitiland sé í 
framför, standi í stað eða sé í aftur-
för vera algjört lykilatriði þegar 
kemur að mati á sjálf bærni.

Bændur leggja árlega fram tölu-
verða vinnu og fjármuni við land-
græðslu í gegnum átaksverkefni 
eins og Bændur græða landið og ein-

stök verkefni innan Landbótasjóðs. 
Vilji bænda til þess að taka virkan 
þátt í landgræðslu og vernd gróður-
auðlinda er skýr, með tilkomu rann-
sókna og mælinga á landgæðum og 
þróunar gróðurfars geta bændur 
með aðstoð stjórnvalda bætt land-
nýtingu sína, tryggt sjálf bærni 
hennar og gert landbóta- og land-
græðsluverkefni enn markvissari 
Ef vel tekst til mun Grólind efla og 
bæta stjórn beitarmála á faglegum 
forsendum með samvinnu fag-og 
nýtingaraðila. Vonum við að bænd-
ur, vísindasamfélagið, stjórnvöld og 
almenningur muni hafa þolgæði til 
þess að nýta niðurstöður vöktunar-
verkefnisins til faglegrar umræðu 
um beit sauðfjár.

Ari Trausti  
Guðmundsson
alþingismaður 
VG

Um þetta getum við Skúli Thor-
oddsen lögræðingur deilt en hann 
svarar grein eftir mig frá 12. júlí í 
Fréttablaðinu þann 17. júní. Hann 
vitnar í orð mín með þessum hætti: 
„… að vindorka sé hluti af heildar-
skipulagi orkuvinnslu og falli að 
rammaáætlun. Á vegum Lands-
virkjunar séu vindorkuver í orku-
nýtingarf lokki og biðf lokki…og 
margir myllulundir í skoðun“. 
Skúli segir þessi orð röng. Þarna 

er hann, með óskýrum hætti, að 
draga saman, án beinnar og fullrar 
tilvitnunar, þessi skýru orð mín úr 
greininni:

„Einn myllulundur Landsvirkj-
unar er í nýtingarf lokki svokall-
aðrar rammaáætlunar og annar í 
biðf lokki en utan áætlunarinnar 
eru margir stórir myllulundir í 
skoðun, t.d. í Dalasýslu á vegum 
erlendra aðila með íslenska sam-
verkamenn, og svo er hið norska 

Zephyr með tíu staði markaða til 
skoðunar víða um land. Stórfellt 
erlent eignarhald vindorkuvera er 
umhugsunarvert, svo ekki sé meira 
sagt. Öll orkuver yfir 10 MW eiga 
að falla undir rammaáætlun. Um 
það eru lög nægilega skýr að mínu 
mati.“

Vissulega hefur Alþingi ekki enn 
samþykkt 3. áfanga rammaáætlun-
arinnar en verkefnisstjórn áætlun-
arinnar og þingið hafa raðað vind-

virkjanakostum í f lokka með þeim 
hætti sem skrifað er í minni grein. 
Auk þess nægir skýrleiki laganna til 
þess að vindorkuver Landsvirkjun-
ar fá sinn sess í tveimur flokkanna 
þó svo fullnustu f lokkunarinnar 
vanti með samþykkt 3. áfangans. 
Öll önnur vindorkuver, yfir 10 
MW, ber að f lokka innan ramma-
áætlunarinnar eftir því sem þróun 
vindorkunýtingar f leygir fram hér 
á landi.
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LÍKA Á  
SUMRIN!
Auglýsing í Fréttablaðinu er ávallt jafn verðmæt

apríl 
  júní

maí
júlí ágúst

september

88%  88%  88%  88%  88%  88%
88% af lesendum dagblaða* á 
höfuðborgarsvæðinu á aldursbilinu 18-49 ára 
lesa Fréttablaðið daglega allan ársins hring

*meðallestur þeirra sem lesa bara Fréttablaðið og þeirra sem lesa Fréttablaðið og Morgunblaðið. 
Heimild: Prentmælingar Gallup apr. - júní og júlí - sept. 2019.

– mest lesna dagblað landsins, líka á sumrin

Landsmenn lesa Fréttablaðið allan ársins hring



Ég held að leikmenn 
verði að skilja að 

þetta er tækifæri fyrir þá til 
að setjast niður og koma 
með breytingar sem þeir 
geta krafist sem hópur. 

KÖRFUBOLTI Magic Johnson, goð-
sögn Los Angeles Lakers, sagði í 
útvarpsþættinum NBA Together 
Virtual Roundtable Session, að leik-
menn í NBA deildinni geti vel spilað 
körfubolta og barist fyrir bættum 
heimi.

Ekkert hefur verið spilað í NBA 
deildinni vegna Covid-19 og ofan á 
það loga Bandaríkin vegna morðs-
ins á George Floyd og fleiri blökku-
manna af hendi lögreglumanna. 
Á meðan íþróttir í Evrópu eru að 
skríða úr Covid-skelinni er verið 
að ræða um að tímabilið 2019-2020 
í NBA verði f lautað af. Það líst goð-
sögninni ekkert á.

„Leikmenn hafa þennan vettvang 
sem er deildin. Ég held að leikmenn 
verði að skilja að þetta er tækifæri 
fyrir þá til að setjast niður og koma 
með breytingar sem þeir geta kraf-
ist sem hópur.

Þeir geta gert þetta saman, í sitt-
hvoru lagi, í sinni eigin borg og 
svo framvegis en þeir geta komið 
saman og sagt; Við styðjum þennan 
hóp eða þetta málefni en við ætlum 
að gera þetta saman. Baráttan mun 
halda áfram og mun gera það með 
eða án leikmanna NBA-deildar-
innar því þetta er orðin barátta 
heimsins,“ sagði goðsögnin meðal 
annars.

Hann telur að þegar leikmenn 
myndi hreyfingu geti hún orðið 
mjög öf lug með sterka rödd. „Á 
endanum mun koma til raunveru-
legra breytinga í borgum og bæjum 
um allan heim og það er ekkert mál 
að spila körfubolta og berjast fyrir 
bættum kjörum.“

Magic er þekktur sem mikill 
mannvinur og hefur verið óhrædd-
ur við að tjá skoðanir sínar um hin 
ýmsu mál í gegnum tíðina. Hann 
hrósaði viðbrögðum deildarinnar 
eftir morðið á Floyd. „Ég hef verið 
stoltur að sjá hvernig deildin brást 
við og leikmenn nýttu sína miðla 
til að segja: Þessu þarf að ljúka.“ -bb

Magic telur leikmenn NBA geta barist fyrir réttlæti

Magic Johnson segir leikmenn NBA 
geta haft sterka rödd. MYND/GETTY

ÍÞRÓTTIR Neysla allra vímuefna er 
mun ólíklegri á meðal unglinga í 
8.-10. bekk sem æfa íþróttir með 
íþróttafélagi en þeirra sem æfa 
ekki. Þetta er meðal þess sem 
kemur fram í skýrslu um ánægju 
grunnskólanema í 8., 9. og 10. bekk 
með íþróttafélagið sitt, áherslur 
þjálfara í starfi, þátttöku unglinga 
af erlendum uppruna í íþróttastarfi, 
ástæður brottfalls ásamt vímuefna-
neyslu unglinga. Skýrslan var unnin 
fyrir UMFÍ og ÍSÍ.

Skýrslan byggir á niðurstöðum 
rannsóknar sem lögð var fyrir alla 
nemendur í 8. til 10. bekk á Íslandi í 
febrúar. Framkvæmd og úrvinnsla 
rannsóknarinnar var í höndum 
Rannsókna & greiningar. Allir nem-
endur sem sátu í kennslustundum 
daginn sem könnunin fór fram 
svöruðu spurningalistanum og var 
svarhlutfall 85 prósent.

„Við sjáum mjög skýrt í gögn-
unum okkar hjá Rannsóknum og 
greiningu að skipulagt íþrótta- 
og tómstundastarf er verndandi 
þáttur þegar kemur að því að 
draga úr frávikshegðun,“ segir 
Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 
kennari á íþróttafræðideild HR og 
sérfræðingur hjá Rannsóknum og 
greiningu.

Margrét segir skipulagt íþrótta-  
tómstundastarf einn af verndandi 
þáttum í íslenska forvarnarmódel-
inu sem unnið hefur verið eftir síð-
astliðin rúm 20 ár og skilað þeim 
árangri að draga úr vímuefna-
neyslu unglinga í efstu bekkjum 
grunnskóla. „Þannig eru minni 
líkur á vímuefnaneyslu, betri and-
leg og líkamleg líðan, betri náms-
árangur og lengi mætti telja meðal 
barna og ungmenna sem eru virk í 
skipulögðu starfi,“ segir hún.

Margrét segir að ýmislegt í skýrsl-
unni sé jákvætt og það sé gleðiefni 
að börnum líður almennt mjög vel í 
sínu skipulagða íþróttastarfi. „Þau 
eru ánægð með félagið sitt, þjálfara 
og íþróttaaðstöðu svo fátt eitt sé 
nefnt. Að sama skapi er mikið gildi 
fólgið í því að sjá sterkt forvarnar-
hlutverk skipulagðra íþrótta – hvort 
sem um er að ræða minni líkur á 
vímuefnaneyslu meðal þeirra ung-
menna sem eru virk í skipulögðu 
íþróttastarfi eða almennt betri 
heilsu – líkamlega jafnt sem and-
lega.“

Íþróttir eru greinilega stór hluti 
af íslenskri æsku en um 90 prósent 
barna fer í gegnum íþróttastarfið 
einhvern tímann. Margrét viður-
kennir að trúlega sé til of mikils ætl-
ast að halda í allan þennan fjölda. 

„Það er þó mikilvægt að íþrótta-
félögin séu stöðugt að skoða hvað 
þau geti gert til að halda iðkendum 
lengur í íþróttinni – koma í veg fyrir 
eða draga úr brottfalli sem byrjar 
á unglingsárum. Hlutverk íþrótta-
félaga hér á Íslandi er í raun tví-

þætt, annars vegar áhersla á afrek 
og keppni og hins vegar uppeldis-
gildi starfsins. Íþróttafélögin eru 
þannig mjög mikilvægar stofnanir 
í samfélaginu og það verður að líta á 
barna- og unglingastarfið út frá því."

Um 30 prósent segja að kostnaður 
sé ástæða fyrir því að viðkomandi 
hætti. Nú þegar þrengt hefur að 
buddu landsmanna vegna Covid 
segist Margrét vona að leið verði 
fundin til að koma til móts við 
fjölgandi fátæk heimili.

„Við vitum að þátttaka í íþróttum 
getur verið kostnaðarsöm og sjáum 
jafnvel mikinn mun á milli íþrótta-
greina. Sveitarfélögin hafa staðið sig 
vel í því að styrka börnin til þátt-
töku í skipulögðu íþrótta- og tóm-
stundastarfi. Slík frístundakort, 
hvatapeningar eða hvaða nöfn sem 
þau kunna að hafa eru mikilvæg en 
dekka ekki allan kostnað. Það má 
því alveg gera ráð fyrir því að for-
eldrar finni fyrir kostnaði þegar 
dregur úr innkomu. Eigum við 
ekki að vona að við finnum leið til 
að koma þá til móts við þau heimili 
sem á þurfa að halda."

Hún segir mikilvægt að íþrótta-
hreyfingin nýti sér þessar góðu 
niðurstöður, hvort sem um er að 
ræða íþróttahéruðin eða einstaka 
íþróttafélög. „Bæði til að sýna iðk-
endum og foreldrum þeirra fram 
á hversu gott starf er unnið innan 
félaganna en einnig til að rýna og 
kanna hvað má betur fara – til þess 
að gera gott starf enn betra." 
benediktboas@frettabladid.is

Íþróttastarf heldur ungu fólki 
á Íslandi frá vímuefnagjöfum
Í skýrslu Ánægjuvogarinnar um íþróttir unglinga kemur skýrt fram að neysla vímuefna er mun ólíklegri 
á meðal unglinga séu þau í íþróttum. Höfundur skýrslunnar vonar að hún verði notuð til að gera gott 
íþróttastarf enn betra. Um níutíu prósent íslenskra barna fer einhvern tíma í gegnum íþróttastarfið.

Þarf að ná betur til fatlaðra og erlendra barna

„Við þurfum að huga að því 
að fatlaðir finni sig heima í 
skipulögðu íþrótta- og tóm-
stundastarfi og síðan beindi ég 
athyglinni sérstaklega að inn-
flytjendum í fyrirlestrinum mín-
um. Við sjáum í okkar gögnum að 
börn af erlendum uppruna taka 
síður þátt í skipulögðu íþrótta-
starfi. ÍSÍ og UMFÍ hafa gert vel í 

að útbúa fræðsluefni og kynna 
íþróttastarfið fyrir foreldrum af 
erlendu bergi en við þurfum klár-
lega að gera enn betur. Þannig 
er mikilvægt að fræða foreldra 
sem flytja hingað til lands um 
forvarnargildi íþrótta og þann 
félagslega part sem íþrótta-
starfið hefur meðal barna og 
ungmenna.”

Íslenska landsliðið fagnar marki. Það sést skýrt í gögnunum að skipulagt íþrótta- og tómstundastarf er verndandi 
þáttur þegar kemur að því að draga úr frávikshegðun. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

F R JÁL SAR Í ÞRÓT TI R  Chr istian 
Coleman, heimsmeistari í 100 
metra hlaupi og sá sem á sjötta 
f ljótasta tíma í sögunni, missti af 
lyfjaprófi í desember 2019 og gæti 
því verið á leiðinni í bann. Bannið 
myndi þýða að hann myndi missa 
af Ólympíuleikunum. Í yfirlýsingu á 
Twitter segir Coleman að hann hafi 
verið að versla jólagjafir og enginn 
frá lyfjaeftirlitinu hafi hringt í sig. 
Hann undrist vinnubrögð lyfjaeftir-
litsins og ætlar að berjast með kjafti 
og klóm gegn banninu. -bb

Sá fljótasti á 
leiðinni í bann

FÓTBOLTI Íslenski landsliðsmað-
urinn hjá FC Kaupmannahöfn, 
Ragnar Sigurðsson, var ekki í leik-
mannahópi liðsins í gær vegna fjöl-
skylduaðstæðna. Félagið tísti um 
fjarveru Ragnars í gær þar sem þetta 
kom fram. Ragnar hefur ekki komið 
við sögu í þeim leikjum sem félag-
ið hefur spilað eftir að keppni hófst 
að nýju í dönsku úrvalsdeildinni. 
Ragnar kom til liðsins frá Kras-
nodar og skrifaði undir samning 
út sumarið. Fótbolti.net segir í frétt 
sinni um Ragnar að búist sé við að 
hann yfirgefi FCK eftir að samn-
ingurinn rennur út. -bb

Raggi Sig spilar 
ekki með FCK

FÓTBOLTI Síðustu fréttir um Covid-
19 í Englandi eru ekki bjartar. Átta 
leikmenn frá sex liðum í Cham-
pionship deildinni mældust með 
vírusinn. Tveir dagar eru í að deild-
in fari aftur af stað en öll liðin eiga 
eftir að spila níu leiki. Alls hafa 2213 
leikmenn verið prófaðir í öllum 24 
félögunum. Leikmennirnir fara nú 
í einangrun samkvæmt reglum. 
Fjórir voru smitaðir í League one úr 
tveimur liðum en enginn í deildinni 
þar fyrir neðan. Leeds er á toppi 
deildarinnar með eins stigs forustu 
á WBA. -bb

Átta frá sex 
liðum með 
vírusinn

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

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

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

TOYOTA Land Cruiser 150
Nýskr. 06/18, ekinn 85 þ.km, 
disil, sjálfskiptur.
Verð: 7.790.000 kr.

HYUNDAI i10 Comfort
Nýskr. 10/17, ekinn 35 þ.km, 
bensín, beinskiptur.
Verð: 1.590.000 kr.

FORD KA+
Nýskr. 08/17, ekinn 33 þ.km, 
bensín, beinskiptur.
Verð: 1.690.000 kr.

SUBARU Forester Premium
Nýskr. 04/15, ekinn 68 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 3.290.000 kr.

SUBARU Forester Premium
Nýskr. 05/18, ekinn 55 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 4.490.000 kr.

RENAULT Megane IV Bose
Nýskr. 06/17, ekinn 28 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 3.190.000 kr.

LAND ROVER Discovery Sport HSE

Nýskr. 03/17, ekinn 48 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 6.690.000 kr.

Rnr. 146487 

Rnr. 121809 

Rnr. 430888

Rnr. 130192

Rnr. 146422

Rnr. 146406 Rnr. 146282

TILBOÐSVERÐ!

6.990.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.190.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

1.290.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.390.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

3.890.000 kr.

TILBOÐSVERÐ!

2.690.000 kr.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

TILBOÐSVERÐ!

6.190.000 kr.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

83.293 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
900.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

RENAULT Clio Zen
Nýskr. 05/18, ekinn 34 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 2.290.000 kr.

Rnr. 392280 

TILBOÐSVERÐ!

1.990.000 kr.
23.973 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

14.482 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

RENAULT Clio Sport Tourer
Nýskr. 06/16, ekinn 45 þ.km, 
dísil, beinskiptur.
Verð: 1.790.000 kr.

Rnr. 110363

TILBOÐSVERÐ!

1.390.000 kr.
16.855 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
800.000 KR.

15.669 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

28.719 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

46.515 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

32.278 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

NISSAN Qashqai Acenta 4wd

Nýskr. 06/17, ekinn 100 þ.km, 
dísil, beinskiptur.
Verð: 2.790.000 kr.

Rnr. 146633

TILBOÐSVERÐ!

2.290.000 kr.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

27.533 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

73.802 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

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

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

HEILSAÐU SUMRI
Á NOTUÐUM BÍL

ÞÚ FINNUR BÍLINN Á WWW.BILALAND.IS

PEUGEOT 3008
Nýskr. 05/15, ekinn 60 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 1.990.000 kr.

RENAULT Captur Intens
Nýskr. 12/15, ekinn 56 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 2.190.000 kr.

SUZUKI Baleno GL 

Nýskr. 04/17, ekinn 69 þ.km, 
bensín, beinskiptur.
Verð: 1.490.000 kr.

NISSAN Pulsar Tekna
Nýskr. 04/18, ekinn 70 þ.km, 
bensín, sjálfskiptur.
Verð: 2.690.000 kr.

Rnr. 146958 Rnr. 110405 Rnr. 110453 Rnr. 146571

TILBOÐSVERÐ!

1.490.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

1.790.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

1.090.000 kr.
TILBOÐSVERÐ!

2.290.000 kr.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

18.042 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

AFSLÁTTUR
400.000 KR.

AFSLÁTTUR
500.000 KR.

21.601 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 13.296 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.* 27.533 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

57.192 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.*

HYUNDAI Santa Fe III Comfort

Nýskr. 04/18, ekinn 77 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur.
Verð: 5.690.000 kr.

Rnr. 146395

TILBOÐSVERÐ!

4.790.000 kr.

AFSLÁTTUR
900.000 KR.

ALLT AÐ900.000 kr.AFSLÁTTUR!



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

eða hringja í síma 550 5055 .

Gangan fjallar um ýmsa ein-
staklinga og hópa sem hafa haft 
söguleg áhrif á réttindabaráttu 
á Íslandi en sem oft gleymist að 
nefna í hefðbundnu sögulegu 
samhengi.

Verkin að þessu sinni draga 
mörg innblástur sinn til Suður-
landsins.

Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð 
og hlýhug við andlát og útför 

elskulegs eiginmanns, föður, sonar, 
tengdasonar, bróður og mágs,
Lúðvíks Lúðvíkssonar

Strandaseli 11,
sem lést á Landspítalanum í Fossvogi 22. maí.

Pála Kristín Bergsveinsdóttir
Ívar Örn Lúðvíksson Kristófer Páll Lúðvíksson
Lúðvík Lúðvíksson Steinunn J. Kristófersdóttir
Sigurlaug Pálsdóttir
Bergsveinn Þorkelsson Sigríður Jónatansdóttir
Valgarður V. Lúðvíksson Berit Willysdóttir Eide
G. Arna Lúðvíksdóttir
Guðbrandur Elí Lúðvíksson Fatima Fahmi
Lea Valdís Bergsveinsdóttir

Hinn ástkæri og lífsglaði eiginmaður 
minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi, 

langafi og bróðir, 
Þórður Guðmundur 

Sæmundsson 

varð bráðkvaddur að heimili sínu í 
Plettenberg Bay, Suður-Afríku, 11. júní. 

                                             Minningarathöfn auglýst síðar.

Drífa Sigurbjarnardóttir
Guðlaug Dís Þórðardóttir  David Bond
Kristín Þórðardóttir  Anthony Blewitt
Sæmundur Þórðarson  Trianne Imelda 

barnabörn, barnabarnabörn
Guðrún Sæmundsdóttir
Sjöfn Sæmundsdóttir

1000  Gissur hvíti Teitsson og Hjalti Skeggjason taka land 
í Vestmannaeyjum og hafa með sér kirkjuvið frá Ólafi 
konungi Tryggvasyni. Frá Vestmannaeyjum halda þeir til 
Alþingis á Þingvöllum til þess að boða kristni.

1155  Friðrik barbarossa er krýndur keisari hins Heilaga 
rómverska ríkis í Róm.

1767  Enski skipstjórinn Samuel Wallis verður fyrstur Evr-
ópubúa til að líta eyna Tahítí augum að því best er vitað.

1777 Flatey á Breiðafirði varð kauptún.

1812  James Madison Bandaríkjaforseti lýsir yfir stríði á 
hendur Bretlandi.

1815  Orrusta Frakka og Breta við Waterloo í Belgíu.

1928  Amelia Earhart leggur 
af stað í fyrsta Atlantshafs-
flug sitt frá Halifax.

1928  Flugvél Roalds 
Amundsen hverfur yfir 
Barentshafi.

1936  Kristján 10. konungur 
Íslands og Danmerkur kemur 
til landsins með föruneyti 
sínu og ferðast um landið.

1970  Edward Heath vinnur 
kosningasigur og verður for-
sætisráðherra Breta.

1971  Bandaríska lággjaldaflugfélagið Southwest Airlines 
hefur starfsemi í Bandaríkjunum.

1979  Leoníd Bresnjev og Jimmy Carter undirrita Salt II-
samninginn í Vínarborg í Austurríki.

1982  Argentínski einræðisherrann Leopoldo Galtieri 
segir af sér.

1983  Sally Ride verður fyrsta bandaríska konan sem fór 
út í geim með geimskutlunni Challenger.

Merkisatburðir

Við tókum höndum saman og 
ákváðum að bjóða upp á fría 
sögugöngu í tilefni dagsins, segir 

Tinna Eik Rakelardóttir sem leiðir fem-
iníska sögugöngu föstudaginn 19. júní í 
samstarfi við Kvenréttindafélag Íslands. 
Tinna er stofnandi Reykjavik Feminist 
Walking Tour þar sem hún fræðir gesti 
um sögu kvenna og annarra jaðarhópa 
í Reykjavík.

„Við munum taka stuttan hring þar 
sem við förum um það bil hundrað ár 
aftur í tímann og berum saman hvað 
var að gerast þá við það sem er að gerast 
í dag,“ segir Tinna sem hyggst bjóða upp 
á f leiri fríar göngur síðar í sumar í ljósi 
aðstæðna. Gangan fjallar um ýmsa ein-
staklinga og hópa sem hafa haft söguleg 
áhrif á réttindabaráttu á Íslandi en sem 
oft gleymist að nefna í hefðbundnu 
sögulegu samhengi. Aðaláhersla er 
lögð á réttindabaráttu kvenna en einn-
ig verður komið inn á atriði sem varða 
réttindabaráttu fatlaðra, hinsegin fólks, 
innflytjenda og fátækra og þá í femin-
ísku samhengi.

Lagt er af stað kl. 17:00 fyrir framan 
Kvennaheimilið Hallveigarstaði á Tún-
götu 14. Gangan endar við Skúla Craft 
Bar þar sem Kvenréttindafélag Íslands 
og bruggverksmiðjan Lady Brewery 
munu bjóða upp á Happy Hour. Öll eru 
velkomin. -atv

Bjóða til feminískrar sögugöngu

Þetta verða mest megnis 
vatnslitamyndir, en ein-
hver olíuverk líka,“ segir 
myndlistarmaðurinn og 
tónlistarkennarinn Jón Ingi 
Sigurmundsson sem opnar 

málverkasýningu í samkomuhúsinu 
Stað á Eyrarbakka laugardaginn 20. 
júní. Jón segir að landlagsmyndir verði í 
meirihluta en einnig muni bregða fyrir 
myndum af fólki, fuglum og blómum.

Jón starfaði lengi við kennslu og tón-
listarstörf og og var meðal annars skóla-
stjóri Tónlistarskóla Árnessýslu. Auk 
þess hefur hann lengi fengist við mynd-
list og hefur haldið fjölda sýninga. „Ef 
við teljum þær allar, stórar og smáar, þá 
eru þær orðnar fleiri en fimmtíu,“ segir 
Jón en þetta verður ellefta sýningin sem 
hann heldur á Eyrarbakka.

Verkin að þessu sinni draga mörg 
innblástur sinn til Suðurlandsins en 

Jón segir að brennidepillinn færist eftir 
því hvar hann sé staddur hverju sinni. 
„Í fyrra var ég með sýningu á Akureyri 
þar sem flest verkin voru af stöðum fyrir 
norðan,“ segir hann.

Sýningin verður opin um helgar til 
12. júlí en lokuð kosningahelgina 25.-29.
júní. Auk þess verður að öllum líkindum 
opið virka daga, þegar upplýsingamið-
stöðin er opin. 
arnartomas@frettabladid.is

Landslag, fólk og fuglar
Jón Ingi Sigurmundsson er bæði tónlistarkennari og myndlistarmaður og opnar sýn-
ingu á verkum sínum á laugardag. Hefur haldið fleiri en fimmtíu sýningar samtals.

Tinna er stofnandi Reykjavík Feminist 
Walking Tour.

Jón Ingi sýnir verk sín á Eyrarbakka.

Jón Ingi sýnir aðallega landslagsmyndir en einnig mun myndum af fólki, fuglum og blómum bregða fyrir. MYND/AÐSEND.
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7.995.00.-

Lerki pallaefni
28 x 115 x 4000 mm. Verð pr. m. FSC.

Rásað lerki
27 x 140 mm. Verð á m. FSC.

745.- 995.-

Pallaefni komposit massiv
Kirkedal Solid pallaefni í komposit efni. 
Fæst í svörtu, gráu, eik og harðviði. 
18/20 x 130/200 x 4000/6000 mm. Pr. 
m. VERÐ FRÁ 1.495.-. 

Gagnvarið pallaefni
Gagnvarin fura. NTR A/B vottað. 28 
x 120 mm. Verð á m. FSC.

305.-

Pallaolía 5 l
Ver pallinn fyrir sólinni og hindrar að 
raki smjúgi inn i viðinn. Glær. Hægt að 
blanda í fleiri litum. Þekur 15 m² á l.

3.795.-

Pallaskrúfur
Koma í ryðfríu stáli A4. Lágmarksmyndun sprungna þökk sé í skurði-
num í hausnum. Skrúfuhöfuðið hefur 4 mismunandi skrúfhausa sem 
gerir það að verkum að yfirborðið springur síður. 4,2 x 42 250 stk.

3.595.00.-
verð frá:

Tokyo Skilrúm
180 x 90 cm. Svart.

502 gagnsæ viðarvörn 5 l
Gagnsæ viðarvörn. Hentar mjög vel á 
klæðningar, skjólveggi, glugga og aðra 
viðarfleti t.d. bílskúra og útihurðir. Fæst í 
nokkrum litum. Þekur 6-10 m² á ltr.

1.495.00.-

39.995.00.-
Höggbor-/skrúfvél
BSB18CBLLE LI-352X. Sérlega handhæg 18 V 
höggborvél með kolalausum mótor og 13 mm 
borpatrónu sem taka má af. 3 x 2,5 Ah PRO18V 
Lithium-Ion rafhlöðu, 50 mín. hleðslutæki, 
málmkassa.

Kjarakaup

59.995.- 

Takmarkað magn – sending væntanleg!

Mikið úrval skilrúma og girðingaefna!

verð frá:

20.295.-

Verð gildir til og m
eð m

ánudeginum
 6.júlí 2020

bauhaus.is

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

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

ALLT FYRIR PALLINN Í BAUHAUS!



LÁRÉTT
1. bísa
5. jafnvel
6. tveir eins
8. fjandskapur
10. átt
11. léleg
12. frá
13. pallur
15. tilorðning
17. plata

LÓÐRÉTT
1. stefna
2. skriðdýr
3. málfæri
4. matarílát
7. jafnhliða
9. ær
12. skaddast
14. félaga
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. betla, 5. eða, 6. ss, 8. illska, 10. na, 11. 
aum, 12. burt, 13. svið, 15. tilurð, 17. narra.
LÓÐRÉTT: 1. beinast, 2. eðla, 3. tal, 4. askur, 7. 
samtíða, 9. sauður, 12. bila, 14. vin, 16. rr.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Dely átti leik gegn Uhlmann í 
Búdapest árið 1962. 1...Dg2+! 
2. Hxg2 He1+ 0-1. Eiríkur 
Björnsson sigraði á þriðju-
dagsmóti TR. Brim-mótaröðin 
hefst á föstudaginn. Stefnir í 
fjölmennt og sterkt mót! 
www.skak.is Brim-mótið.   

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Suðlæg eða breytileg 
átt 3-10 m/s og víða 
léttskýjað. Suðaustan 
8-15 m/s á morgun, 
hvassast á Snæfells-
nesi, en hægari vindur 
norðvestanlands. 
Skýjað um vestanvert 
landið og súld á köflum 
sunnantil, annars þurrt 
og bjart. Hiti 8 til 20 stig 
að deginum, hlýjast í 
innsveitum norðaustan-
lands.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

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

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

www.bjornsbakari.is

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI

- fyrir 25-30 manns

PREN
TU

N
.IS
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9 4 6 5 2 7 3 1 8

5 3 2 8 1 9 7 6 4

7 1 8 6 3 4 9 2 5

8 5 9 7 6 3 1 4 2

4 2 1 9 5 8 6 3 7

6 7 3 2 4 1 8 5 9

3 4 9 7 5 6 8 2 1

2 1 6 9 4 8 3 5 7

5 8 7 2 1 3 9 4 6

4 6 1 8 9 7 5 3 2

7 9 5 3 2 1 4 6 8

8 2 3 5 6 4 7 1 9

6 3 4 1 7 9 2 8 5

9 5 8 6 3 2 1 7 4

1 7 2 4 8 5 6 9 3

Manstu 
eftir 

Sören? 

Hver 
getur 

gleymt 
honum? 

Besti kennari 
sem ég  

hef haft,  
eiginlega! 

Einmitt! 
Hann 

fór eigin 
leiðir við 

að útskýra 
hlutina!

Já? Þetta 
sem þið sjáið 
núna byrjar 
á hold... og 
endar á?

Einhver? 
Og það virkar 

vel í öllum 
greinum nema 
kynfræðslu!

Hvað ætli 
hann sé 
að gera í 

dag?

Palli, hvernig 
eru hlutirnir milli 

ykkar Söru?

Góðir! 

Mjög góðir!  Frábærir, 
eiginlega!

Ég finn 
fyrir 

ástinni. 
Ókei, ég  
var bara  
að giska.

Ég trúi 
ekki að 

við höfum 
tapað aftur. 

Það skiptir ekki máli hver 
vinnur, það skiptir máli 
hvernig maður spilar.

Takk, 
pabbi. 

Húmorinn 
hjálpar. 

Í alvöru samt, 
þið voruð 
glataðir!
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Toyota Hilux er mikilvægur 
sölubíll fyrir Toyota á Íslandi og 
því hljóta fréttir af nýrri útgáfu 
að vera tíðindi, sérstaklega ef 
hún er með nýrri og mun afl-
meiri vél.

Toyota Hilux pallbíllinn hefur 
fengið andlitslyftingu og það sem 
er meira um vert, nýja og aflmeiri 
vél. Nýja útgáfan fer í sölu í Evrópu 
í nóvembermánuði, en að sögn Páls 
Þorsteinssonar upplýsingafulltrúa 
Toyota á Íslandi, er bílsins ekki að 
vænta hérlendis fyrr en á næsta ári. 
Talsverðar útlitsbreytingar verða á 
bílnum, eins og endurhannað grill 
og stuðari, ný díóðuframljós og 18 
tommu álfelgur. Að aftan er endur-
hannað palllok og stuðari ásamt 
díóðuafturljósum. 

Stóra málið er samt öf lugri og 
stærri dísilvél, en hún er orðin 2,8 
lítra og skilar nú 201 hestaf li, og 
500 Newtonmetra togi, sem er sam-
bærilegt við vélina í Ford Ranger 

WildTrak. Upptakið er nú sléttar 
10 sekúndur sem er 3,2 sekúndum 
hraðara en með 2,4 lítra vélinni. 
Hægt verður að fá bílinn með sex 
gíra beinskiptingu eða sex þrepa 
sjálfskiptingu, en ekki er hægt að 
tala um strax á hvaða verði bíll-
inn verður, að sögn Páls. Að innan 
er nýtt upplýsingakerfi með átta 
tommu skjá, og er innbyggt Apple 
CarPlay og Android Auto, ásamt 
leiðsögukerfi.

Nýr og kraftmeiri Hilux 2021
Bíllinn er talsvert breyttur að framan með nýju grilli og ljósum, en einnig eru breiðari brettakantar á hliðum.

Að aftan er endurhannað palllok og stuðari og ný díóðuljós.

Nissan í Norður-Ameríku hefur 
frumsýnt myndir af nýjum X-
Trail, en þar kallast hann reyndar 
Rouge. Það nafn tilheyrði reyndar 
áður systurbíl Qashqai, en von er á 
nýjum X-Trail í Evrópu á næsta ári.

Eins og sést er bíllinn mjög líkur 
því sem áður hafði sést í einkaleyfis-
teikningum og sækir bíllinn tals-
vert í útlit nýs Nissan Juke. Grillið 

er stærra og trapísulaga og díóðu-
ljósin eru tvískipt. Axlalínan er 
ákveðnari en áður, en afturendinn 
er líkari gamla bílnum. Nýr X-Trail 
er reyndar minni en fyrri kyn-
slóð, en búið er að stytta hann um 
39 mm og hann er líka með aðeins 
minni veghæð. Ameríkubíllinn fær 
CVT sjálfskiptingu en Evrópuút-
gáfurnar fá sex gíra beinskiptingu, 

eða sjö þrepa sjálfskiptingu með 
tveimur kúplingum. Vélin fyrir 
Ameríkumarkað er 2,5 lítra og 
skilar 179 hestöflum, óvíst er hvaða 
vélar verða í boði í Evrópu, en dísil-
vélar gætu verið á leiðinni út vegna 
samstarfs við Mitsubishi, en tengil-
tvinnútgáfur kæmu þá í staðinn. 
Bíllinn verður framleiddur í aðal-
verksmiðju Nissan í Kyushu í Japan.

X-Trail kominn í Ameríkuútgáfu
Framendinn líkist mikið Nissan Juke, þó að hann sé allur hærri og axlalínan verklegri.

Stóra málið er 
stærri og öflugri 

dísilvél, en hún er orðin 
2,8 lítra og skilar nú 201 
hestafli og 500 Newton-
metra togi, sem er sam-
bærilegt við Ford Ranger 
WildTrak.

 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

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

LÆGSTA
VERÐIÐ 
Í ÖLLUM 
LANDS-
HLUTUM 



BÓKIN, SÝNINGIN OG 
PALLBORÐSUMRÆÐ-

URNAR ERU TÆKIFÆRI TIL AÐ 
TAKA STÖÐUNA Á ÁHRIFUM 
STAFRÆNNAR TÆKNI Á MYND-
LIST SAMTÍMANS.

Sinfóníuhljómsveit unga fólks-
ins heldur sumartónleika sína í 
Langholtskirkju í dag, fimmtu-

daginn 18. júní, klukkan 20.00. Á 
tónleikunum leikur Herdís Mjöll 
Guðmundsdóttir fiðlukonsert eftir 
Jean Sibelius, en það er einn fræg-
asti fiðlukonsert allra tíma. Herdís 
Mjöll stundar nám við Oberlin-tón-
listarháskólann í Bandaríkjunum 
og er kennari hennar þar Sigurbjörn 
Bernharðsson.

Hljómsveitin frumf lytur einn-
ig nýtt verk eftir Hróðmar Inga 
Sigurbjörnsson sem kallast A B C 
H og er tilbrigði við nafnið Bach. 
Loks verður flutt sinfónía nr. 2 eftir 
afmælisbarn ársins Ludwig van 
Beethoven, en um þessar mundir 
eru 250 ár liðin frá fæðingu hans. 
Stjórnandi á tónleikunum er Gunn-
steinn Ólafsson.

Sinfóníuhljómsveit unga fólks-
ins skipa rúmlega 60 nemendur úr 
tónlistarskólum á höfuðborgar-
svæðinu, LHÍ og við erlenda tón-
listarháskóla. Hljómsveitin hefur 
frumf lutt fjölda nýrra verka og 
ungir einleikarar og einsöngvarar 
sem komið hafa fram með hljóm-
sveitinni skipta tugum.

Sumartónleikar í 
Langholtskirkju

Gunnsteinn Ólafsson stjórnandi.
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Sýningin Nýjar birtingar-
myndir listarinnar er 
haldin á vefsvæði tíma-
ritsins Artzine (artzine.is). 
Sýningin er haldin í tilefni 
útkomu bókarinnar Digi-

tal Dynamics in Nordic Contemp-
orary Art.

Þátttakendur í sýningunni eru 
Sæmundur Thor Helgason, Anna 
Fríða Jónsdóttir, Hákon Bragason, 
Ágústa Ýr Guðmundsdóttir og 
Haraldur Karlsson. Sýningarstjóri 
er Margrét Elísabet Ólafsdóttir. 
Sýningin og pallborðsumræður um 
sama efni eru eins konar framhald 
af umfjöllunarefni bókarinnar.

Fimm listamenn
„Listamennirnir sem eiga verk á 
þessari vefsýningu hafa allir sótt 
innblástur á internetið og efnis-
veitur þess,“ segir Margrét Elísabet. 
„Sæmundur Thor Helgason sýnir 
stiklu úr stuttmynd sem hann hefur 
verið að vinna að fyrir sýningu í 
Sjanghaí og fjallar um Solar Plexus 
Pressure Belt™ sem hann lét hanna 
til að draga úr kvíða. Þarna er eldra 
verk, vídeó af innsetningunni Tho-
ught Interpreter eftir Önnu Fríði 
Jónsdóttur, sem fjallar um sam-
skipti fólks og hvernig við höfum 
áhrif hvert á annað án þess kannski 
að vita hvernig.

Þarna er líka verk eftir unga lista-
konu, Ágústu Ýri Guðmundsdóttur, 
sem hefur unnið mikið í þrívíddar-
hreyfimyndum. Hún hefur gert 
myndbönd fyrir tónlistarfólk og 
fatahönnuði en gerir líka sín eigin 
vídeó. Verk hennar f jallar um 
staðalímyndir og líkamsímyndir 
og hvernig við sýnum okkur á sam-
félagsmiðlum. Þar er fjallað um 
kröfur samfélagsins til okkar, sem 
hamla okkur líka á vissan hátt og 
hvernig hægt er að vinna á móti því. 
Tónlistin í verkinu er svokallað Ken 
Lee meme úr Idol-þætti þar sem Val-
entina Hasan syngur lagið With out 
You.

Hákon Bragason er ungur lista-
maður sem útskrifaðist úr Listahá-
skólanum í fyrra og sýnir veflista-
verkið On a Branch og Haraldur 
Karlsson streymir lifandi gjörningi 
frá Snæfellsnesi sem er aðgengilegur 
í upptöku á Artzine.“

Listamenn í pallborði
Samhliða sýningunni er sýnd upp-
taka af pallborðsumræðum þar 
sem annar hópur ungra listamanna 
ræðir afstöðu sína til stafrænnar 
tækni og áhrif hinna stafrænu tíma 
á eigin listsköpun. Þátttakendur í 
pallborðinu eru Geirþrúður Finn-
bogadóttir Hjörvar, Auður Lóa 
Guðnadóttir, Fritz Hendrik Bernd-
sen og Freyja Eilíf.

„Þetta eru allt listamenn sem 
vinna með stafræna tækni og það 
hvernig stafrænn veruleiki og int-
ernetið endurspeglast yfir í hefð-
bundna miðla. Verkin fjalla um 
þennan internet-veruleika sem 
er hluti af umhverfinu sem þeirra 
kynslóð elst upp við,“ segir Mar-
grét Elísabet og bætir við: „Ef maður 
fer að hugsa um íslenska myndlist, 
en oft er talað um hana í tengslum 
við náttúruna, þá kemur í ljós að 
þessum ungu listamönnum finnst 
það vera alltof merkingarhlaðið 

Sækja innblástur á internetið
Myndlistarsýning er haldin á vefsvæði tímaritsins Artzine. Fimm listamenn sýna og 
fjórir aðrir eru í pallborðsumræðum. Sýningarstjóri er Margrét Elísabet Ólafsdóttir. 

Þau fara inn í annan veruleika, segir Margrét Elísabet. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

Verk eftir Hákon Bragason á sýningunni.

viðfangsefni og sérstaklega með 
fjölgun ferðamanna. Þau fara inn í 
annan veruleika, þennan sýndar-
veruleika sem við lifum í, og sækja 
viðfangsefni sín þangað.

Bókin, sýningin og pallborðsum-
ræðurnar eru tækifæri til að taka 
stöðuna á áhrifum stafrænnar 
tækni á myndlist samtímans og 
svara spurningunni af hverju lista-
mennirnir hafa valið þessar leiðir.“

Stríð og friður er yfirskrift kvöld-
göngu sem Borgarsögusafn 
stendur fyrir í dag, fimmtu-

daginn 18. júní, klukkan 20.
Guðbrandur Benediktsson, safn-

stjóri Borgarsögusafns Reykjavíkur, 
leiðir gesti í kvöldgöngu þar sem 
farið verður um helstu sögustaði 
hernámsdagsins í Reykjavík. Sagt 
verður frá samskiptum herjanna 
og heimamanna og þeim samfélags-
breytingum sem fylgdu í kjölfarið. 
Loks verður fjallað um Friðardag-
inn í Reykjavík, sem einkenndist 
af miklum fögnuði, jafnvel úr hófi 
fram, svo ófriðsamlegt var um að 
litast á götum Reykjavíkur.

Lagt verður af stað klukkan 20 frá 
Grófinni milli Tryggvagötu 15 og 17.

Stríð og friður

Fótgönguliðsherdeild Polar Bear. 
MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR.

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

LÁGMÚLA 8 - 530 2800

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18

Lokað um helgar

SPARIDAGAR
Í ORMSSON & HJÁ UMBOÐSMÖNNUM ORMSSON UM LAND ALLT! 

20% - 60% afsláttur 
af háfum og viftum

Afsláttur frá 15%  af þvottavélum, þurrkurum, ofnum, 
uppþvottavélum, kæliskápum, örbylgjuofnum & helluborðum!

SPARAÐU 
40.000 KR75”

allt að
30%

25%

20%

15%

SPARAÐU 
50.000 KR

SJÁLFHREINSIBÚNAÐUR

Öll sjónvörp á flottum tilboðum!  

20% afsláttur af pressukönnum

20% afsláttur af ryksugum
20% afsláttur af rusla- & flokkunarfötum

NÝ SENDING

20% afsláttur af flestum 
leikjum & aukahlutum

20% afsláttur af útvörpum

20% afsláttur af pottum & pönnum



Fimmtudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn   
08.20 Masterchef USA   
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 Gilmore Girls   
10.05 Curb Your Enthusiasm   
10.45 Gossip Girl   
11.25 Divorce   
11.55 Besti vinur mannsins   
12.35 Nágrannar   
12.55 Hönnun og lífsstíll með 
Völu Matt   
13.15 Blokk 925   
13.40 Leitin að upprunanum   
14.10 Housesitter  
15.50 Three Identical Strangers  
17.35 Bold and the Beautiful   
18.00 Nágrannar   
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2   
18.50 Sportpakkinn   
18.55 Ísland í dag   
19.10 BBQ kóngurinn   
19.40 Love in the Wild  
20.30 Þetta reddast  Íslensk kvik-
mynd frá 2013 um ungan blaða-
mann sem er kominn á síðasta 
séns, bæði í vinnunni og í sam-
bandinu, vegna óhóflegrar drykkju 
sinnar. Hann ákveður að reyna að 
bjarga sambandinu sínu með því 
að bjóða kærustunni á Hótel Búðir 
þar sem friður og ró svæðisins 
muni leggjast yfir dömuna og 
hann geti dekrað við hana. En það 
vill svo óheppilega til að honum 
eru settir úrslitakostir af ritstjóra 
sínum um sömu helgi; hann verður 
að fara upp að Búrfellsvirkjun og 
gera úttekt á svæðinu.
22.05 Magnum P.I.   
22.50 NCIS: New Orleans   
23.35 Ástríður   
00.05 Real Time With Bill Maher   
01.05 Rebecka Martinsson   
01.55 Prodigal Son   
02.40 Nashville   

08.00 Könnuðurinn Dóra   
08.20 Mörgæsirnar frá Mada-
gaskar   
08.45 Mæja býfluga   
08.55 Lærum og leikum með 
hljóðin   
09.00 Áfram Diego, áfram!   
09.20 Svampur Sveinsson   
09.45 Stóri og Litli   
09.55 Strumparnir   
10.15 Skoppa og Skrítla út um 
hvippinn og hvappinn   
10.30 Ævintýraferðin   
10.40 Zigby   
18.20 Arthur 3  
20.00 Friends   
20.20 Friends   
20.40 Modern Family   
21.00 DC’s Stargirl 1   
21.55 The Third Eye   
22.40 Hreinn Skjöldur   
23.05 The Hundred   
23.45 Friends   
00.05 Friends   
00.30 Modern Family   

11.15 Stan & Ollie  
12.50 Second Act  
14.30 Manglehorn  
16.05 Stan & Ollie  
17.40 Second Act  
19.20 Manglehorn  
21.00 The Great Gatsby  
23.15 Venom  
01.05 Death Wish  
02.50 The Great Gatsby  

07.25 PGA Tour 2020  
12.25 PGA Highlights 2020  
13.20 PGA Tour 2019   
18.30 PGA Tour: The Cut  
18.55 PGA Tour 2020
22.00 Presidents Cup 2019  

06.00  Síminn + Spotify
11.30  Dr. Phil   
12.15  The Late Late Show    
13.00  The Bachelor   
14.25  Black-ish   
14.50  The Block   
16.05  Survivor   
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   
20.25  Intelligence   
21.00  The Resident   
21.50  Mr. Robot   Elliot er ungur 
forritari sem starfar við öryggis-
mál í tæknigeiranum. Líf hans 
umturnast þegar hann fær beiðni 
frá leyndardómsfullum hópi af 
tölvuhökkurum. Frábær spennu-
þáttaröð með óskarsverðlauna-
hafanum Rami Malek í aðalhlut-
verki.
22.35  Agents of S.H.I.E.L.D.   
23.20  The Late Late Show    
00.05  Love Island   
01.00  Bull   
01.45  Madam Secretary   
02.30  Godfather of Harlem   
03.30  City on a Hill   
04.20  Síminn + Spotify

07.10 HK - FH  
08.55 Pepsi Max Tilþrifin  
09.55 Grindavík - ÍBV  
11.35 Manchester United - New-
castle 98/99
12.05 Þór/KA - Stjarnan  
13.40 Fylkir - Selfoss  
15.25 Valur - KR  
17.10 Asía og aðrir staðir   
17.40 La Liga Clubs - Valensía  
18.10 UCL Classic Matches  
19.05 Selfoss - Breiðablik  
21.30 Pepsi Max Mörkin  
22.00 QPR - Arsenal 00/01
22.25 Pepsi Max Stúkan   
23.45 Selfoss - Breiðablik  

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  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá  
17.00 Fréttir
17.03 Lestin  
18.00 Spegillinn
18.30 Hvar erum við núna?  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Tónlistarkvöld Útvarps-
ins: Caput í 15:15 - síðari hluti  
20.35 Mannlegi þátturinn  
21.30 Neðanmáls  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið  
23.05 Lestin  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi   
09.10 Spaugstofan 2002-2003   
09.35 Popppunktur 2010   
10.45 Úr Gullkistu RÚV: Út og 
suður   
11.10 Unglingsskepnan   
11.40 Úr Gullkistu RÚV: Gott kvöld   
12.35 Poppkorn 1986   
13.10 Kastljós  
13.25 Menningin  
13.35 Landinn 2010-2011  
14.05 Tíundi áratugurinn   
14.45 Reimleikar   
15.15 Gettu betur 2004   
16.10 Baðstofuballettinn   
16.40 Ferðastiklur - þá og nú  
17.10 Unglingsskepnan   
17.40 Vísindahorn Ævars  
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Nýi skólinn   
18.15 Allt í einum graut   
18.39 Maturinn minn   
18.50 Vísindahorn Ævars   
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós  
19.50 Menningin  
20.00 Hönnunarkeppni 2020  
20.35 Draugagangur   
21.10 Griðastaður    Spennuþátta-
röð um tvíburasysturnar Siri og 
Helenu sem voru skildar að í æsku. 
Mörgum árum síðar býður Helena 
Siri að heimsækja sig á setrið 
Himm elstal í Ölpunum. Ekki er allt 
sem sýnist og breytist dvölin fljótt 
í martröð. Sálfræðitryllir sem spyr 
áhorfandann áleitinnar spurning-
ar: Hver myndir þú verða til þess 
að lifa af? Þættirnir eru byggðir 
á skáldsögunni Himmelstal eftir 
Marie Hermanson.
22.00 Tíufréttir  
22.15 Veður
22.20 Útrás   
22.55 Sveitasæla  Dönsk spennu-
þáttaröð um íbúa smábæjar sem 
eiga það sameiginlegt að vera 
haldið í heljargreipum af Mike, 
einum íbúa bæjarins. Lög og regla 
hafa engan hemil á Mike og íbú-
arnir ákveða að taka málin í eigin 
hendur í von um að losna við hann 
úr bænum fyrir fullt og allt. 
23.50 Á hælum morðingja   
00.45 Dagskrárlok

20.00  Mannamál  Einn sígildasti 
viðtalsþátturinn í íslensku sjón-
varpi. Hér ræðir Sigmundur Ernir 
Rúnarsson við þjóðþekkta ein-
staklinga um líf þeirra og störf. 
20.30 Suðurnesja-magasín  Víkur-
frétta Mannlífið, atvinnulífið og 
íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi: 
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtu-
degi  21 er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Hugleiðsla með Auði Bjarna  
Leiðsögn um öndun, slökun og 
næringu andans.
21.45  Bókin sem breytti mér 
 Bókin sem breytti mér fjallar um 
uppáhaldsbækur kunnra bóka-
orma landsins.

Skráðu þig
í sumarfrí!

Veldu þínar 4 vikur og tankaðu með 26 kr. 

afslætti á 62 stöðvum, vítt og breitt um 

landið með Orkulyklinum! Þú gætir líka unnið 

gistinótt á Icelandair hóteli eða 50.000 kr. 

eldsneytisinneign. Dregið vikulega.

Orkan — Ódýrasti hringurinn.

26 kr. afsláttur og
glæsilegir vinningar
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REYKJAVÍK · AKUREYRI · REYKJANESBÆR · SELFOSS · EGILSSTAÐIR · AKRANES

20-30% AFSLÁTTUR Á VÖLDUM SAMSUNG HEIMILISTÆKJUM

SUMARTILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR

24%
AFSLÁTTUR

30%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

27%
AFSLÁTTUR

SAM-GE87MCXEE

ÖRBYLGJUOFN 23L

TILBOÐ 15.995
ÁÐUR 19.995

SAM-MS28J5255UWEE

ÖRBYLGJUOFN 28L

TILBOÐ 18.995
ÁÐUR 24.995

SAM-RB33J3215WWEF

KÆLISKÁPUR MEÐ FRYSTI 185CM

TILBOÐ 69.995
ÁÐUR 99.995

SAM-RR39M7010WWEE

KÆLISKÁPUR 185CM

TILBOÐ 79.995
ÁÐUR 109.995

SAM-RZ32M7000WWEE

FRYSTISKÁPUR 185CM

TILBOÐ 89.995
ÁÐUR 119.995

SAM-RB37J5000WWEF

KÆLISKÁPUR MEÐ FRYSTI 201CM

TILBOÐ 84.995
ÁÐUR 119.995

29%
AFSLÁTTUR



SPILAÐ
 

SKÁPNUM
ÚR

19. júní kl. 20.00 
Flóa, Hörpu

Góðar myndir 
Eastwoods

Clint Eastwood fagnaði 90 ára afmæli  
sínu nýlega sem gefur menningardeild 
Fréttablaðsins tilefni til að draga fram 
nokkrar skemmtilegustu myndirnar  
hans með áherslu á ánægjulegt áhorf  
og eru jafn ólíkar og Dirty Harry og  

The Bridges of Madison County.

The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Spagettívestrar Sergio Leone gerðu Clint frægan 
og í raun mætti allt eins tilnefna A Fistful of Dollars 
(1964) eða For a Few Dollars More (1965) en sagan 
og tíminn hafa úrskurðað að sú þriðja í röðinni er sú 
besta. Sem er alveg rétt ef út í það er farið.

Dirty Harry (1971)
Má segja barn síns tíma? Það er hægur vandi að sjá 
normaliseríngu lögreguofbeldis í Dirty Harry auk þess 
sem fordómar hans hafa í gegnum áratugina verið 
fegraðir með því að Harry hatar alla jafnt. En sígild er 
hún og járnabatt Eastwood í sessi sem harðhaus.

Play Misty for Me (1971)
Fyrsta myndin sem Clint leikstýrði er vel gerður, 
spennandi og á köflum æði hrollvekjandi sálfræði
tryllir sem stendur enn fyrir sínu. Plötusnúður stofnar 
til skyndikynna við kvenkynsaðdáanda sinn. Því hefði 
hann betur sleppt því hún reynist stórhættuleg.

The Bridges of Madison County (1995)
Clint tekst að gera fallega, lágstemmda og raunsæja 
mynd eftir metsölubók sem er hálfgerð þvæla. Clint 
og Meryl Streep sýna stjörnuleik og fá jafnvel kald
lyndustu áhorfendur til að trúa því að sönn ást fyrir
finnst, þótt stundum þurfi að bíða eftir henni.

In the Line of Fire (1993)
Pólitísk spennumynd þar sem Clint leikur leyniþjón
ustumann sem mistókst að vernda John F. Kennedy 
í Dallas en fær nú annað tækifæri til að bjarga lífi for
seta. Clint bregst hvergi í hlutverki sínu og ástarþema 
myndarinnar færir henni auka þokka.

Unforgiven (1992)
Clint var rúmlega sextugur þegar hann toppaði með 
Unforgiven og Óskarnum fyrir leikstjórn. Gamli 
kúreka harðjaxlinn gerir upp við feril sinn og fortíð 
þegar hann kafar ofan í bíóofbeldið og horfist í augu 
við að það er ljótt og hefur afleiðingar.

Pale Rider (1985)
Þessi vestri telst nú tæpast til hans betri en hinn 
sígildi vestri Shane, með Alan Ladd, er í miklum há
vegum á þessum bæ þannig að tilfinningarnar fá að 
taka völdin. Ekki síst í ljósi þess að myndin smellpass
aði við stemninguna á miðjum níunda áratugnum.

Where Eagles Dare (1969)
Það verður að vera í það minnsta ein stríðsmynd á 
þessum lista og þá er þessi nú aldeilis góður kostur 
þótt Clint sé hér í farþegasætinu hjá Richard Burton 
sem fer mikinn. Svo er bara eitthvað ómótstæðilegt 
við Burton og Clint að salla niður nazista.

Bird (1988)
Dálæti Clints á djassinum flæðir um þessa ævisögu 
Charlie „Bird“ Parker sem Forest Whitaker lék með 
tilþrifum. Þarna fékk leikstjórinn Clint smjörþefinn af 
verðlaunaljómanum en hann fékk Golden Globe fyrir 
leikstjórn og Whitaker var verðlaunaður í Cannes.

High Plains Drifter (1973)
Hálfgerð draugasaga úr villta vestrinu í leikstjórn 
Clint. Æði ofbeldisfull mynd en um leið skemmtileg. 
Clint er í essinu sínu sem dularfullur maður sem 
virðist eiga harma að hefna.
kolbrunb@frettabladid.is, toti@frettabladid.is
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SÚKKULAÐI | JARÐARBERJA | KARAMELLU

KÆLDU ÞIG!
Hristu upp í sumrinu með 

glænýjum Milkshake

629 kr.
ATH: Fæst ekki á Selfossi og í Reykjanesbæ



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

VIÐ BYRJUÐUM Á 
ÞESSU FYRIR TÓLF 

ÁRUM OG ÆTLUÐUM AÐ HRISTA 
EINA PLÖTU SVONA FRAM ÚR 
ERMINNI.

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

• 100% akrýlmálning

• Gljástig 5

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

• Veðurþolin og hrindir frá óhreinindum

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

• Hindrar myglu- og sveppagróður

Hljómsveitin Upp-
lyfting hefur lengi 
lifað á fornri frægð 
og ekki síst hinu 
rammklassíska lagi 
um trausta vininn 

sem getur gert kraftaverk. Fyrsta 
plata sveitarinnar, Kveðjustund, 
kom út 29. júní 1980 en ungmenna-
félagsandinn er enn það sterkur í 
Upplyftingu að ekkert kraftaverk, 
bara tólf ár, þurfti til þess að hrista 
fram nýju plötuna, Heilsa og kveðja, 
sem er væntanleg um mánaðar-
mótin.

Gott tilefni
„Jújú, það er búið að fara fetið í 
þessu,“ segir Magnús Stefánsson, 
bassaleikari og annar aðalsöngvari 
Upplyftingar, um gerð plötunnar. 
„Við byrjuðum á þessu fyrir tólf 
árum og ætluðum að hrista eina 
plötu svona fram úr erminni en 
eins og gengur þá tekur þetta tíma,“ 
heldur hann áfram og bætir við að 
menn séu misvirkir í sveitinni.

„Það eru sem sagt 40 ár núna 
síðan fyrsta platan kom út þannig 
að við ákváðum einhvern tímann 
á einhverjum tímapunkti að skella 
þessu saman. Nýrri plötu og því 
afmæli.“

Nokkuð ernir
Upplyfting tengist Samvinnu-
skólanum á Bifröst órjúfanlegum 
böndum en allir hljómsveitar-
meðlimir voru þar við nám þegar 
Kveðjustund kom út og þótt lítið 
hafi farið fyrir sveitinni í seinni tíð 
hefur hún aldrei hætt.

„Hún er búin að vera til þótt ekki 
hafi verið mikið giggað svona upp 
á síðkastið en hún er til alveg klár 
og við erum nokkuð ernir,“ segir 
Magnús sem er bæjarstjóri í Garði 
en hefur einnig komið við á Alþingi 
og sem félagsmálaráðherra á stjórn-
málaferlinum.

„Ég og Sigurður Dagbjartsson 
berum svona kannski mesta hitann 
og þungann af þessu. Bæði í söng og 
spili,“ segir syngjandi bæjarstjórinn 
sem syngur um helming laganna á 
nýju plötunni á móti gítarleikar-
anum.

„Svo er Kristján Björn þarna líka. 
Við erum svona þrír sem höfum 
aðallega verið síðustu árin. Allir 
orginalar og svo hafa menn svona 
komið og farið eins og gengur.“

Loksins, loksins
Félagarnir í Upplyftingu eru trúir 
rótunum sem liggja í liðinni öld og 
gefa Heilsa og kveðja út á geisladiski 
og vínýl-plötu auk þess sem stutt-
ermabolir með mynd af hljómsveit-
inni fara í umferð með plötunni.

„Við erum bara þar. Algjörlega,“ 
segir Magnús um gömlu útgáfu-

formin. Tæknin hefur þó ekki farið 
fram hjá þeim félögum og nú þegar 
eru tvö lög, Trú þín og styrkur og 
Ólíkt mér, komin í spilun á Spotify.

Bæði lögin eru eftir Jóhann G. 
Jóhannsson heitinn, sem einmitt 
samdi hið sívinsæla Traustur vinur 
á sínum tíma. „Við settum fyrsta 
lagið í spilun Spotify og YouTube 
fyrir hálfum mánuði eða svo,“ segir 
Magnús og bætir aðspurður við að 
ekki þurfi að kvarta yfir viðbrögð-
unum. Víða leynist aðdáendur. „Já 
já, það hefur verið ágætt og það hafa 
komið skilaboð eins og: „Loksins 
loksins“. Það er gaman að þessu 
bara.“

Fallnir félagar
„Jói G. lét okkur einhvern tímann fá 
einhver lög. Ég man nú ekki hvenær, 
það er svo langt síðan, en ellefu af 
þessum tólf lögum á þessari plötu 
eru sem sagt eftir hann. Allt efni 
sem aldrei hefur heyrst áður,“ segir 
Magnús.

„Hann lést fyrir nokkrum árum 
þannig að hvatinn að koma þessu á 
framfæri er líka hans vegna. Svo er 
tólfta lagið eftir Kristján Óskarsson 
sem var líka með okkur í þessu á Bif-
röst,“ segir Magnús en Kristján féll 
frá fyrir nokkrum árum.

„En við erum svo lánsamir að 
hann var búinn að spila inn eitt-
hvað af þessum lögum þannig að 
hann er nú með á plötunni. Það er 
gaman að því.“

Heilsa og kveðja
Þegar Magnús er spurður hvort lesa 
megi einhverja dýpri merkingu í 
mótsagnakenndan titil plötunnar 
Heilsa og kveðja stendur ekki á 
svari: „Nei, nei. Við heilsum bara. 
Við erum mættir aftur og svo var nú 
hugmyndin í leiðinni að þetta yrði 
svona lokaplatan líka. En maður 
veit svo sem aldrei.“
toti@frettabladid.is

Upplyfting hristi 
fram plötu á 12 árum
Traustu vinirnir í Upplyftingu ætla að heilsa og kveðja með nýrri 
plötu um mánaðarmótin. Jóhann G. Jóhannsson heitinn, á ellefu 
af tólf lögum plötunnar, sem tók tólf ár að hrista fram úr erminni.

„Nei, við höfum ekki lagt í það að taka nýja mynd. Þótt við séum nú fjallmyndarlegir menn og allt svoleiðis,“  
segir Magnús sem er hér ásamt félögum sínum í Upplyftingu á góðri stundu undir lok síðustu aldar.
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Auðvelt að versla á byko.is

20%
afsláttur

af öllum  
grillum

Nýtt í 
BYKO

Kynningarverð

Ferðagasgrill 
Nett tveggja brennara,  
3,2kW ferðagrill.

44.996
50633895    

Almennt verð: 59.995

Tilboðsverð

Akrýl útimálning
Sterk útimálning með góða 
viðloðun við flest múrefni. 

11.916
80604609-30    

Almennt verð: 14.895

Tilboðsverð

Pliolite útimálning 
Vatnsfráhrindandi útimálning  
með Hydro-pliolite eiginleika.  
Málningin loðir vel við múrefni  
og þarf ekki að grunna.

14.716
80604709-27    

Almennt verð: 18.395

Sértilboð

Stjúpur  
Nokkrir litir, 10 stk.

895
55092000    

Almennt verð: 1.395

25%

36%

20% 
afsláttur

Blóm, tré  
og runnar

Gjøco útiveggjamálning - 20%

9l. 9l.

af öllum  
rafmagns-  
og bensín- 

garðverkfærum

20-
30%
afsláttur

20%
afsláttur

af öllum  
hjólum (ekki 
rafmagns)
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Thomasar 
Möller

BAKÞANKAR

Ef orðið „undirstöðuatvinnu-
grein“ er sett inn á google 
koma upp 8320 síður þar sem 

hagsmunaaðilar keppast við að 
eigna sér þennan titil. Hér eru örfá 
dæmi:

ASÍ minnir á að ein undirstöðuat-
vinnugrein þjóðarinnar er sjávar-
útvegur. SVÞ segir á vef sínum að 
verslunin sé ein af undirstöðuat-
vinnugreinunum. Nýlega kom 
fram í ræðu að laxeldi sé að verða 
undirstöðuatvinnugrein á Íslandi. 
Rétt fyrir hrunið 2008 birtist grein 
þar sem segir: „Ég tel að Ísland hafi 
eignast nýja undirstöðuatvinnu-
grein. Hér á ég við fjármálageirann.“ 
Þetta er undirstöðuatvinnugrein 
þjóðarinnar. Á heimasíðu kemur 
fram að matvælaframleiðsla sé 
undirstöðuatvinnugrein á Íslandi. 
Þingmaður segir í nýlegri grein að 
landbúnaðurinn sé ein af undir-
stöðuatvinnugreinum landsins. 

Samkvæmt  Hagstofunni er 
opinber þjónusta með um 20% hlut 
í landsframleiðslunni árið 2019. 
Verslun, samgöngur og gisting 
var með um 20%, iðnaður (þ.m.t. 
fiskiðnaður) um 15%, landbúnaður 
og fiskveiðar með um 5%. Flestar 
þessar greinar fullyrða að þær séu 
„undirstöðuatvinnugrein“.

Íslensk nútímaorðabók skil-
greinir „undirstöðuatvinnugrein“ 
sem „atvinnugrein sem er undir-
staða fyrir aðra atvinnuvegi“. Ég 
legg til að atvinnugreinar hætti að 
eigna sér þennan titil og átti sig á 
því að allar atvinnugreinar eru jafn 
mikilvægar.

Ef einhver geiri verðskuldar 
titilinn þá er það menntageirinn 
sem í raun leggur grunn að allri 
verðmætasköpun landsins. Ég vil 
ganga enn lengra og fullyrða að 
fjölskyldurnar og heimilin í landinu 
séu undirstaðan í hagkerfinu og að 
við eldhúsborðið fari fram mikil-
vægustu umræðurnar í landinu!

Undirstaðan  
er heima!

AHLGRENS
BÍLAR - 2 TEG 

349
KR/STK

2792/ 3490 KR/KG

15% afsláttur af skóm til 17. júní
faeturtoga.is
afláttarkóði:

skor15

Oofos Brooks

FERSKT Á FERÐINNI * FRESH TO GO

*SAMLOKURNAR OKKAR*
/ ERU BESTAR Í DAG /

Sómasamlokur


