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Veldu nýjan Polo
og njóttu ferðarinnar

Tilboðsverð frá
2.730.000 kr.

hekla.is/volkswagensalur · Sími 590 5000 · Laugavegur 170 · HEKLA

Veðrið lék við höfuðborgarbúa í gær sem nýttu tækifærið til þess að njóta lífsins í sólinni. Það var ekki seinna vænna enda er alls óvíst að sólin muni láta á sér kræla á höfuðborgarsvæðinu 
næstu daga. Þessir ungu drengir vöktu athygli ljósmyndara blaðsins fyrir skemmtileg tilþrif í borðtennis við útitaf lstorgið fyrir neðan Bernhöftstorfuna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

STJÓRNMÁL „Yfirstandandi kjör-
tímabili lýkur 28. október 2021 og 
það hefur engin ákvörðun verið 
tekin um að boða til kosninga fyrr,“ 
segir Katrín Jakobsdóttir forsætis-
ráðherra. Hún útilokar þó ekki að 
boðað verði til kosninga eitthvað 
fyrr.

Bjarni Benediktsson hefur lýst 
þeirri skoðun sinni að klára eigi 
fullt kjörtímabil og kjósa í haust en 
formenn flestra stjórnarandstöðu-
flokkanna leggja áherslu á vorkosn-
ingar og vísa bæði til hefðar  og  að 

einnig þurfi ný ríkisstjórn að hafa 
nægan tíma til undirbúnings fjár-
málastefnu og fyrstu fjárlaga.

„Ég mun boða formenn allra 
f lokka til fundar á næstunni til að 

fara yfir þessi sjónarmið, áður en 
við tökum ákvörðun,“ segir Katrín.

Þótt enn liggi ekkert fyrir um vor - 
eða haustkosningar voru f lokk-
arnir byrjaðir að huga að undir-
búningi strax í byrjun árs og fjöldi 
landsþinga var áformaður í vor. Svo 
kom heimsfaraldur sem setti strik í 
reikninginn. 

Viðreisn, Miðflokkurinn og Sósí-
alistar hafa frestað sínum fundum 
fram á haustið en Framsóknar-
flokkurinn frestaði sínum fundi um 
heilt ár. – aá / sjá síðu 6

Katrín boðar formenn 
til fundar um kjördag
Forsætisráðherra mun boða formenn á fund á næstunni til að ræða tíma-
setningu næstu alþingiskosninga. Stjórnarandstaðan vill kjósa næsta vor en 
forystumenn í ríkisstjórn vilja klára fullt kjörtímabil og kjósa í lok október.

Það hefur engin 
ákvörðun verið 

tekin um að boða til kosn-
inga fyrr

Katrín Jakobsdóttir,  
forsætisráðherra 

LÍFIÐ Þrír af sex handritshöfundum 
þáttaraðarinnar vinsælu Jarðarför-
in mín, sem sýndir voru nýlega, hafa 
nú tekið til við að skrifa handrit að 
framhaldi þáttaraðarinnar. Hafa 
þau í hyggju að nefna framhaldið 
Brúðkaupið mitt. 

„Við erum þrjú af sex sem höldum 
áfram með söguna og erum búin 
að leggja línurnar fyrir seríu tvö,“ 
segir Hekla Elísabet Aðalsteins-
dóttir sem skrifar handritið ásamt 
Kristófer Dignusi og Jóni Gunnari 
Geirdal, sem báðir voru í uppruna-
lega hópnum, auk þess sem Kristó-
fer leikstýrði fyrri seríunni. 
– þþ / sjá síðu 26

Brúðkaup en 
ekki jarðarför

Hekla Elísabet 
Aðalsteinsdóttir 

FE RÐAÞJÓNUS TA „Það þarf að 
tryggja að það sé staðið rétt að 
þessu. Þarna er verið að lána fyrir 
tilteknum endurgreiðslum,“ segir 
Skarphéðinn Berg Steinarsson 
ferðamálastjóri. Hann telur að um 
miðjan júlí verði hægt að opna fyrir 
umsóknir í nýjan Ferðaábyrgða-
sjóð.

Ferðamálastofu hefur verið 
falið að reka svokallaðan Ferða-
ábyrgðasjóð sem ferðaskrifstofur 
geta sótt um lán úr til að endur-
greiða viðskiptavinum pakka-
ferðir sem af óviðráðanlegum 
ástæðum féllu eða munu falla 
niður á tímabilinu 12. mars til 31. 
júlí á þessu ári. – gar / sjá síðu 4

Opna sjóð vegna 
pakkaferða

Skarphéðinn 
Berg  
Steinarsson



Féllst dómstjóri Héraðs-
dóms Reykjaness á nauðsyn 
þess að þinghöld í máli 
ákærða verði lokuð.

Veður

Austlæg eða breytileg átt 3-8 
m/s, en 8-13 með suðurströnd-
inni á morgun. Bjart með köflum 
á landinu. SJÁ SÍÐU 18

Tekist á um tuðruna

Ungir Gróttumenn sækja fast að einbeittum Þróttara á N1-mótinu á Akureyri í gær. Mótið, sem nú er haldið í 34. skipti, hefur aldrei verið stærra en 
alls eru 1.940 þátttakendur skráðir. Skráð lið eru 212, f leiri en nokkru sinni fyrr, en ekkert erlent lið tekur þátt í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

AFÞREYING Sumarið 2005 var Einar 
Karlsson í sumarfríi ásamt fjöl-
skyldu sinni í Danmörku þegar 
hann rak augun í litskrúðuga 
hoppudýnu sem virtist njóta mik-
illa vinsælda hjá ungviðinu. Hann 
gróf upp nafnið á framleiðandanum 
og hafði samband þegar heim var 
komið.

„Fyrstu viðbrögð framleiðand-
ans voru að hann ætlaði nú ekki 
að stunda viðskipti við Íslending,“ 
segir Einar kíminn. Hann hafi þurft 
að fylgja málinu talsvert eftir og 
loks fékk hann senda VHS-spólu 
með leiðbeiningum og kynningar-
efni. Fyrr en varði var hann farinn 
út í helgarferð til þess að læra allt 
varðandi uppsetningu slíkra leik-
tækja. Svo hófst markaðsstarfið.

„Ég ætlaði fyrst að kalla þetta 
hoppudýnu. Sem betur fer greip 
félagi minn Ófeigur Örn Ófeigsson 
inn í og kom með nafnið ærsla-
belgur,“ segir Einar.

Ein af vinsælustu bókunum um 
Einar Áskel eftir Gunillu Berg ström 
heitir „Hvað varð um Einar ærsla-
belg?“. Því hlýtur að liggja beinast 
við að Einar beri það viðurnefni. 
„Nei, þú segir nokkuð. Ég er yfir-
leitt kallaður Einar belgur,“ segir 
hann og hlær.

Fyrsti ærslabelgurinn var settur 
upp í Fjölskyldu- og húsdýragarð-
inum 2006 en eftir það seldi Einar 
1-2 á ári fram að efnahagshruninu. 
Þá stoppaði allt. „Framleiðandinn 
hafði spáð því að þetta myndi taka 
um átta ár að ná vinsældum. Ég 
fagnaði í raun bara þegar það kom 
inn ein pöntun,“ segir Einar.

Allt hafi þó farið á f lug fyrir síð-
ustu sveitarstjórnarkosningar, þá 
hrúguðust inn pantanir. „Ég seldi 
26 ærslabelgi það ár og síðan þá 

hefur salan verið mikil,“ segir Einar 
sem er að ljúka framkvæmdum við 
hundraðasta ærslabelginn í Hólma-
vík þegar tal næst af honum.

Einar segir að vinsældir ærsla-
belgjanna séu ekki síst vegna þess 
að það sé hægt að koma þeim hvar 
sem er fyrir og að raskið sé lítið. 

„Ég þarf bara smá grasblett og gref 
örlítið niður. Síðan er loftið tekið 
úr yfir veturinn og allt í góðu þó 
að snjói yfir þetta. Efnið í dúknum 
er það sama og er í Zodiac-slöngu-
bátum þannig að það er sterkt og 
endingargott,“ segir Einar.

Því miður hefur þó borið á því 

að belgirnir verði fyrir skemmdar-
verkum. „Það hefur komið fyrir að 
þeir séu gataðir og það nýjasta er að 
keyrt sé yfir þá á vespum og dúkur-
inn þannig spændur upp.“ Það séu 
þó undantekningatilfelli og heilt 
yfir fái belgirnir að vera í friði.

Einar hefur haft uppsetningu 
ærslabelgjanna að aðalstarfi undan-
farin sumur. Hann segir að starfið 
sé afar skemmtilegt enda heimsæki 
hann bæi um allt land og dvelji þar 
í nokkra daga við uppsetninguna.

„Ég er yfirleitt tvo, þrjá daga að 
setja belgina upp á hverjum stað. Ég 
er búinn að kynnast ótrúlega mörgu 
fólki í nánast öllum bæjarfélögum 
landsins. Ég er sérstaklega vinsæll 
hjá gröfumönnum bæjarfélaganna, 
þeir eru allir í símaskránni minni,“ 
segir Einar og hlær.
bjornth@frettabladid.is

Ærslabelgir hafa farið 
sigurför um allt Ísland
Einar Karlsson rak augun í litskrúðuga hoppudýnu í sumarfríi í Danmörku 
árið 2005. Hann setti upp fyrsta ærslabelginn ári síðar en um áratugur leið 
þar til belgirnir slógu í gegn. Í vikunni setti Einar upp hundraðasta tækið.

Ærslabelgir njóta vinsælda hjá yngri kynslóðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

KÓPAVOGUR Bæjarráð Kópavogs 
afgreiddi á fundi sínum í gær fjöl-
margar umsóknir félaga og félaga-
samtaka um styrk vegna greiðslu 
fasteignaskatta í ár. 

Meðal umsækjenda sem fengu 
slíkan styrk samþykktan voru 
Leikfélag Kópavogs, Sviff lugsam-
band Íslands, Styrktarfélag krabba-
meinssjúkra barna og Rauði kross 
Íslands. Hæsta styrkinn fengu hins 
vegar RM Hekla Reykjavík – Regla 
Musterisriddara, og Bindindissam-
tök IOGT sem eiga saman fasteign 
við Víkurhvarf 1 í Kópavogi. Alls 
nam styrkveitingin til félaganna 
tveggja um 2,6 milljónum króna.  
– bþ

Musterisriddarar 
fá veglegan styrk

Ármann Kr. 
Ólafsson,  
bæjarstjóri

Ég er yfirleitt 
kallaður Einar 

belgur.
Einar Karlsson

DÓMSMÁL Karlmaður sem ákærður 
er fyrir að hafa orðið eiginkonu 
sinni að bana í Sandgerði í mars 
síðastliðnum neitaði sök við þing-
festingu málsins í Héraðsdómi 
Reykjaness í gær. Þetta staðfestir 
Kolbrún Benediktsdóttir varahér-
aðssaksóknari.

Við þingfestinguna féllst dómari 
á kröfu um að þinghöld í málinu 
verði lokuð en beiðni þar um var 
lögð fram af verjanda hins ákærða.

Samkvæmt 10. gr. sakamálalaga 
skulu þinghöld háð í heyranda 
hljóði en dómari getur þó ákveðið, 
að eigin frumkvæði eða eftir kröfu 
ákæranda, sakbornings eða brota-
þola, að þinghald fari fram fyrir 
luktum dyrum, að öllu leyti eða að 
hluta, ef það er háð utan reglulegs 
þingstaðar, sakborningur er yngri 
en 18 ára eða dómari telur það 
nauðsynlegt af tilteknum ástæðum.

Féllst dómstjóri Héraðsdóms 
Reykjaness á nauðsyn þess að þing-
höld í máli ákærða yrðu lokuð með 
vísan til a-liðar ákvæðisins sem 
heimilar að þinghaldi sé lokað sé 
það talið nauðsynlegt til hlífðar 
sakborningi, brotaþola, vanda-
manni þeirra, vitni eða öðrum sem 
málið varðar. – aá

Þinghöld lokuð í  
manndrápsmáli

Ákærði mætti til þingfestingar 
málsins í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Hyundai býður viðskiptavinum sínum upp á eina víðtækustu ábyrgð sem völ er á. Öllum Hyundai 
bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur. Að auki fylgir öllum Hyundai rafbílum 
8 ára eða 200.000 km ábyrgð á aðal rafhlöðu bílsins.

Veldu rafmagn.
Veldu stíl.
Eigum bíla til afgreiðslu.

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

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

Fyrsti rafdrifni jepplingurinn.
Drægi 449 km*.

Hyundai KONA 2WD með 289 km drægi 5.290.000 kr. 
Hyundai KONA 2WD með 449 km drægi 5.990.000 kr.
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Það er grátlega lítið 
verið að selja ferðir 

fram í tímann.

Skarphéðinn 
Berg Steinarsson, 
ferðamálastjóri

FE RÐAÞJÓNUS TA „Það þarf að 
tryggja að það sé staðið rétt að 
þessu,“ segir Skarphéðinn Berg 
Steinarsson ferðamálastjóri sem 
telur að um miðjan júlí verði hægt 
að opna fyrir umsóknir í nýjan 
Ferðaábyrgðasjóð.

Með samþykkt nýrra laga á 
Alþingi á þriðjudaginn er Ferða-
málastofu falið að reka svokall-
aðan Ferðaábyrgðasjóð sem ferða-
skrifstofur geta sótt um lán úr til 
að endurgreiða viðskiptavinum 
pakkaferðir sem af óviðráðanlegum 
ástæðum féllu eða munu falla niður 
á tímabilinu 12. mars til 31. júlí á 
þessu ári.

Skarphéðinn segir ferðaskrif-
stofur þegar byrjaðar að spyrjast 
fyrir um nýja sjóðinn. „En það 
á eftir að ganga frá reglugerð og 
tæknilegum atriðum. Við erum að 
vonast til þess að það klárist fyrir 
miðjan mánuðinn,“ segir hann. 
Gæta þurfi að ýmsum lögform-
legum atriðum, eins og til dæmis 
hvort nýju lögin stangist á við rík-
isstyrkjareglur í EES-samningnum 
– sem hann telji þó víst að sé ekki 
tilfellið.

„Það þarf að tryggja að það sé 
staðið rétt að þessu. Þarna er verið 
að lána fyrir tilteknum endur-
greiðslum,“ segir Skarphéðinn og 
útskýrir að ganga þurfi úr skugga 
um að eftirliti og eftirfylgni verði 
rétt háttað svo öruggt sé að pening-
arnir fari í það sem þeim sé ætlað. 
„Þeir eru til þess eins að endur-
greiða og þarf að finna fyrirkomu-
lag til að passa upp á það.“

Skarphéðinn kveðst telja að allir 
séu mjög sáttir við að málið leysist 
með þessum hætti. Þarna sé að 

minnsta kosti komin fjármögnun 
til þess að fyrirtækin geti endur-
greitt. Lögin geti átt við fimmtán til 
tuttugu þúsund ferðir enda nái þau 
bæði til íslenskra ferðamanna á leið 
til útlanda og erlendra ferðamanna 
sem keypt hafa pakkaferðir hingað 
til lands. Erlendi hlutinn geti verið 
nálægt helmingur af heildarpakk-
anum.

„Það er grátlega lítið verið að selja 
ferðir fram í tímann, bæði hjá ferða-
skrifstofum sem eru að f lytja fólk 
til landsins og hjá þeim sem eru að 

flytja Íslendinga til útlanda,“ svarar 
Skarphéðinn aðspurður um hvernig 
staðan blasi við honum.

„Íslendingar virðast ekki vera 
mjög viljugir. Það virðist vera að 
ganga eftir, þessi hvatning sótt-
varnayfirvalda um að fólk ferðist 
innanlands. Fólk í innlendri ferða-
þjónustu er að sjá miklu meira af 
Íslendingum og vissulega hjálpar 
það þótt það komi aldrei í stað þess 
fjölda sem var af erlendum ferða-
mönnum,“ segir ferðamálastjóri.
gar@frettabladid.is

Nýr sjóður vegna pakkaferða 
tekur til starfa á næstu vikum
Ferðamálastjóri segir hvatningu sóttvarnayfirvalda um að Íslendingar ferðist innanlands vera að virka 
og fáir hyggi á ferðalög til útlanda. Unnið sé að reglum um nýjan sjóð sem lána á ferðaskrifstofum til að 
endurgreiða niðurfelldar pakkaferðir. Tryggja þurfi að peningarnir fari ekki í annað en þeim sé ætlað.

REYKJAVÍK 
SÍÐDEGIS

Þorgeir, Kristófer, Þórdís og Bragi 
fara yfir málefni líðandi stundar.
ALLA VIRKA DAGA MILLI 16:00 OG 18:30.

Lítill vilji er hjá Íslendingum til að fara í ferðalög til útlanda á næstunni. Myndin er frá Tenerife. MYND/GETTY

HÚSNÆÐISMÁL Fyrstu 43 íbúðum 
Þorpsins vistfélags var úthlutað 
í gær. Íbúðirnar sem eru í Gufu-
nesi eru ætlaðar ungu fólki og 
fyrstu kaupendum. Alls bárust 132 
umsóknir í fyrsta áfanga og stóðust 
82 þeirra greiðslumat. Dregið var úr 
þeim umsóknum í Ráðhúsi Reykja-
víkur.

Uppbyggingin í Gufunesi er hluti 
af verkefni Reykjavíkurborgar um 
hagkvæmt húsnæði. Hafa kaupend-

ur nú viku til að staðfesta kaupin.
„Það er ánægjulegt að sjá með 

þessum skýra hætti ávinning af 
aðgerðum stjórnvalda til lækkunar 
á byggingarkostnaði,“ segir Runólfur 
Ágústsson, verkefnastjóri Þorpsins.

Hann segir þó afar dapurt að 
sjá hversu margir umsækjenda 
hafi ekki staðist greiðslumat. Það 
sé óviðunandi að einstaklingar á 
leigumarkaði komist ekki í eigið 
húsnæði vegna þess hve hátt hlut-

fall tekna þeirra fari í húsaleigu.
„Fólk sem greiðir 250 þúsund 

í mánaðarleigu og myndi lækka 
greiðslubyrði sína um helming með 
kaupum á íbúð hjá Þorpinu fær ekki 
greiðslumat til að fjármagna kaup 
sín,“ segir Runólfur.

Mikil umframeftirspurn var eftir 
stúdíóíbúðum, tveggja og þriggja 
herbergja íbúðum. Hins vegar eru 
fimm fjögurra herbergja íbúðir í 
fyrsta áfanga enn óseldar. – sar

Dregið um úthlutun hagkvæmra íbúða í nýju hverfi í Gufunesi

Fulltrúar sýslumanns voru viðstaddir dráttinn ásamt fulltrúa borgarinnar 
og Runólfi Ágústssyni verkefnastjóra sem er lengst til hægri. MYND/AÐSEND

COVID-19 Skjólstæðingur Bjargar-
innar – Geðræktarmiðstöðvar Suð-
urnesja greindist í gær með COVID-
19 smit.  Alls sækja um 25 til 40 
einstaklingar Björgina heim á degi 
hverjum, starfsmenn og skjólstæð-
ingar, en þangað leitar fólk til þess 
að fá margs konar geðheilbrigðis-
hjálp sem og nauðsynlegan félags-
skap. Samkvæmt forstöðumanni 
Bjargarinnar, Díönu Hilmarsdóttur, 
hafa tíu einstaklingar verið skikk-
aðir til fara í sóttkví í tvær vikur í 
samræmi við leiðbeiningar frá smit-
rakningarteymi.

„Búið er að rekja ferðir og sam-
neyti viðkomandi við einstaklinga 
og starfsmenn hér í Björginni. Björg-
in verður lokuð á morgun, föstudag, 
og sótthreinsuð. Við munum svo 
opna aftur mánudaginn 6. júlí,“ 
segir Díana. Að hennar sögn er verið 
að sinna viðkvæmum hópi af ein-
staklingum sem áttu margir hverjir 
mjög erfitt þegar Björgin var lokuð 
um nokkurra vikna skeið á meðan 
COVID-19 stóð sem hæst. Löng 
lokun mun því reynast mörgum 
þungbær og þá ekki síður sóttkví. 
„Í því ljósi er mjög mikilvægt að 
geta haft opið áfram. Ítrekað er fyrir 
fólki að gæta fyllstu varúðar, mikil-
vægi handþvottar og viðhalda 2 
metra reglunni eftir fremsta megni, 
nota einnota hanska og vera dugleg 
að spritta sig og halda sig heima ef 
einhver einkenni eru til staðar,“ 
segir Díana.

Áður hafði verið greint frá því 
á Facebook-síðu Bjargarinnar að 
fjölskyldumeðlimur skjólstæðings 
hefði greinst með COVID-19 í byrj-
un vikunnar. Í kjölfarið leiddi rann-
sókn í ljós að skjólstæðingurinn var 
einnig smitaður og því þurfti að 
grípa til ofangreindra aðgerða. – bþ

Alls tíu í sóttkví 
hjá Björginni

Díana  
Hilmarsdóttir
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NOCCO Raspberry Blast 

  

 329 kr/stk

 
Drumsticks, Piri piri BBQ, 
Argentínu, buffaló og BBQ 

1.199 kr/kg
Verð áður 1.599 kr/kg

Einfalt 
að grilla

25% 
afsláttur

 
 Spicy Lemon, Black Garlic 

og Churrasco 

2.209 kr/kg
Verð áður 2.599 kr/kg

Grillbringur

15% 

afsláttur

NÝ SENDING  
Spennandi snakk frá USA

 

Opið allan sólarhringinn 
Garðabæ og Skeifunni

 
Sérvalið íslenskt lambalæri
með ferskum kryddjurtum 

2.174 kr/kg
Verð áður 2.899 kr/kg

25% 

afsláttur

  Smash Style
2 x 120 g hamborgarar úr Galloway 

og Limousin gripum  

599 kr/pk

  
Sérverkað hágæða ungnautahakk 
úr Galloway og Limousin gripum

500 g í pakka 

1.249 kr/pk

NÝTT Á ÍSLANDI
GALLOWAY OG LIMOUSIN 

HAKK OG HAMBORGARAR 
FRÁ HOFSSTAÐASELI Í SKAGAFIRÐI

MAGN
Fyrir rúmum tveimur árum hófum 
við samstarf við ábúendur á 
Hofsstaðaseli í Skagafirði. Þau 
sérhæfa sig í holdnautarækt. 
Síðustu 24 mánuði hafa þau alið 
gripi af Galloway og Limousin 
kyni sérstaklega fyrir Hagkaup. 



Landsfundir og ársþing átta flokka verða í haust

Vinstri græn Flokksráðsfundur 28. og 29. ágúst
Sósíalistaflokkur Íslands  Sósíalistaþing 12. september
Viðreisn  Landsþing 26. og 27. september
Píratar  Aðalfundur áformaður í september
Miðflokkurinn  Landsþing 10. og 11. október
Samfylkingin Landsfundur 6. og 7. nóvember
Sjálfstæðisflokkurinn Landsfundur 13.–15. nóvember
Framsóknarflokkurinn Flokksþingi frestað fram yfir áramót

STJÓRNMÁL Þótt enn liggi ekki fyrir 
hvenær kosið verður til Alþingis 
voru f lokkarnir byrjaðir að huga 
að undirbúningi strax í byrjun árs 
og fjöldi landsfunda var áformaður 
í vor. Svo kom heimsfaraldur sem 
setti strik í reikninginn. Viðreisn, 
Miðflokkurinn og Sósíalistar hafa 
frestað sínum fundum fram á haust-
ið og bætast í hóp Samfylkingar og 
Sjálfstæðisf lokks sem boðað hafa 
til landsfunda í nóvember. Lands-
þingi Framsóknarflokksins verður 
frestað fram yfir áramót.

Fyrsti fundur haustsins verður 
á Ísafirði 28. og 29. ágúst þar sem 
Vinstri græn blása til f lokksráðs-
fundar. Ekki er búist við miklum 
tíðindum af forystu f lokksins en 
landsfundur flokksins verður ekki 
fyrr en á næsta ári.

Ráðherra gegn Rósu
Guðmundur Ingi Guðbrandsson 
umhverfisráðherra var þó kjörinn 
varaformaður VG á síðasta f lokks-
ráðsfundi en hann hefur tilkynnt 
að hann hyggist hella sér af fullum 
krafti út í pólitíkina og gefa kost á sér 
til þings í næstu kosningum. Heim-
ildir Fréttablaðsins herma að hann 
hafi augastað á Kraganum þar sem 
Rósa Björk Brynjólfsdóttir er fyrir á 
f leti. Sjálf hefur Rósa ekki gefið upp 
hverjar hennar fyrirætlanir eru, en 
óhætt er að fullyrða að hún hafi átt í 
nokkuð stormasömu sambandi við 
flokksforystuna á kjörtímabilinu.

Viðreisn heldur sitt landsþing 26. 
og 27. september á Grand Hóteli. 
Þorsteinn Víglundsson, varafor-
maður f lokksins, sagði nýverið af 
sér þingmennsku til að stýra fyrir-
tækinu BM Vallá, en Viðreisn hefur 
borist nýr liðsstyrkur því Davíð 
Már Kristófersson, prófessor í hag-
fræði, hyggst bjóða sig fram til vara-
formanns á fundinum. Þorgerður 
Katrín Gunnarsdóttir er hins vegar 
óskoraður leiðtogi f lokksins og 
verður væntanlega áfram. 

Píratar hafa ekki boðað sinn aðal-
fund en stefnt er að því að hann 
verði sömu helgi og Viðreisn heldur 
sitt landsþing, síðustu helgina í 
september. Á fundinum verður 
kosið í nýjar trúnaðarstöður innan 
flokksins samkvæmt breyttu skipu-
lagi, en f lokkurinn hafnaði því í 
atkvæðagreiðslu að taka upp for-
mannsembætti í f lokknum.

Næstir í landsfundaröðinni eru 
Sósíalistar sem þurftu að fresta sínu 
þingi sem áformað var á baráttu-
degi verkalýðsins 1. maí. Þeir ætla 
að halda sitt sósíalistaþing í Þor-
lákshöfn 12. september. Sósíalistar 
hafa þegar hafið undirbúning að 
sínu fyrsta framboði til Alþingis. 
Flokkurinn er að byggja upp um 
allt land því stefnt er að framboði í 
öllum kjördæmum.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson 

er óskoraður foringi Miðflokksins, 
en ekki er sömu sögu að segja um 
varaformanninn Gunnar Braga 
Sveinsson, því Vigdís Hauksdóttir 
hefur þegar lýst yfir að hún stefni á 
varaformannsembættið.

Vigdís er þó ekki sögð á förum 
úr borgarmálunum og stefnir á 
borgarstjórastólinn sjálfan. Mið-
f lokkurinn er einn þeirra f lokka 
sem þurftu að fresta f lokksþingi 
vegna heimsfaraldursins og fer hans 
þing fram 10. og 11. október.

Tveir landsfundir fara svo fram 
í nóvember; landsfundur Samfylk-
ingarinnar verður á Hilton Reykja-
vík Nordica 6. og 7. nóvember og 

landsfundur Sjálfstæðisf lokksins 
viku síðar í Laugardalshöll.

Logi Einarsson hefur ekki gefið 
annað til kynna en að hann hygg-
ist halda áfram sem formaður. Eins 
og Fréttablaðið greindi frá í febrúar 
hefur nafni Dags B. Eggertssonar 
einnig skotið upp í umræðum um 
formennsku meðal f lokksmanna. 
Telja margir að Dagur muni færa 
sig yfir í landsmálin og er vara-
formaður f lokksins, Heiða Björg 
Hilmisdóttir, sögð líkleg til að 
byggja ákvörðun um sína framtíð, 
á ákvörðun Dags. Haldi hann áfram 
í borginni er hún líkleg til að söðla 
um og gefa kost á sér til þings, en ella 

freista þess að verða borgarstjóra-
efni f lokksins.

Kynslóðir takast á
Litlar líkur eru taldar á því að Bjarni 
Benediktsson stígi til hliðar á lands-
fundi Sjálfstæðisf lokksins. Mikil 
togstreita hefur verið í f lokknum 
á undanförnum misserum og ný 
kynslóð frjálslyndra af la verið að 
ryðja sér til rúms. Bæði hefur vara-
formanninum Þórdísi Kolbrúnu 
R. Gylfadóttur verið hampað sem 
vonarstjörnu f lokksins og fram-
tíðarleiðtoga og þá hefur stalla 
hennar í ríkisstjórn, Áslaug Arna 
Sigurbjörnsdóttir, skotist upp að 
hlið hennar á miklum hraða allt frá 
því hún var kjörin ritari f lokksins á 
landsfundi árið 2014, þá aðeins 24 
ára gömul. Eftir sitja Brynjar Níels-
son, Sigríður Á. Andersen og Guð-
laugur Þór Þórðarson sem hefur 
staðið á hliðarlínu forystunnar um 
árabil þrátt fyrir mjög öflugt bak-
land í f lokknum.

Ekki er útilokað að unga kyn-
slóðin leiki aftur sama leikinn og 
mótframboð komi um ritaraemb-
ætti f lokksins þar sem Jón Gunn-

arsson tók við af Áslaugu þegar hún 
tók við embætti dómsmálaráðherra 
í fyrra. Vegna þeirrar reglu f lokks-
ins að ráðherra geti ekki gegnt 
ritaraembættinu kann að vera að 
ungir og upprennandi fulltrúar af 
sveitarstjórnarstiginu renni auga 
til embættisins.

Lilja fær frest
Sigurður Ingi Jóhannsson hefur 
þegar lýst því yfir að hann hygg-
ist halda áfram á formannsstóli í 
Framsókn. Orðrómur fór á kreik 
fyrr í vor um að Lilja Alfreðsdóttir 
hefði augastað á formannsstólnum 
en vegna heimsfaraldursins hefur 
hún nú fengið heilt ár til umhugs-
unar, því samkvæmt heimildum 
hefur flokksþingi, sem fara átti fram 
í apríl, verið frestað um heilt ár.

Fylgi Framsóknarflokksins hefur 
verið í mikilli dýfu allt kjörtímabilið 
og mælst undir fimm prósentum á 
höfuðborgarsvæðinu. Þótt Lilja 
hafi verið meðal vinsælustu ráð-
herra ríkisstjórnarinnar samkvæmt 
könnunum fer því fjarri að þingsæti 
hennar sé öruggt. 
adalheidur@frettabladid.is

Flokkarnir setja í kosningagír í haust
Flestir stjórnmálaflokkar landsins halda landsfundi sína og landsþing í haust. Formenn flestra flokka eru öruggir í embættum en 
átök gætu orðið um varaformenn. Mögulegum átökum um forystu í Framsóknarflokknum hefur verið frestað fram yfir áramót.

Landsfundur Sjálfstæðisflokksins verður í nóvember. Mikil kynslóðaskipti eru að verða í forystu flokksins og ungt og frjálslynt fólk, ekki síst konur, er að 
ryðja sér til rúms. Leiðtogar þessarar byltingar eru ráðherrarnir Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

MENNTUN Hinn tvítugi Davíð Atli 
Gunnarsson, sem útskrifaðist sem 
dúx úr Framhaldsskólanum á Húsa-
vík í fyrravor, er furðu lostinn eftir 
að hafa fengið höfnunarbréf frá 
Háskólanum á Akureyri. Háskólinn 
segist hafa getað tekið hann inn 
hefðu þau sjö pláss í viðbót.

„Ég fór bara fyrst að hlæja því ég 
hélt að þetta væri grín. Ég hélt bara 
að þetta væru mistök,“ segir Davíð 
í samtali við Fréttablaðið. Fyrr-
verandi kennari Davíðs, sem hefur 
kennt í framhaldsskóla frá árinu 
1984, segist ekki hafa heyrt um 
annað eins.

Davíð sótti um í viðskiptafræði 
og fékk svar í fyrradag um að 
honum væri hafnað. Fram kom að 
þrjár ástæður gætu legið að baki 
höfnun; umsókn uppfylli ekki 

inntökuskilyrði, staðfest afrit af 
námsferli og prófskírteini haf i 
ekki borist í tæka tíð eða vegna for-

gangsröðunar vegna mikils fjölda 
umsókna.

Fyrstu tvær ástæðurnar eiga ekki 

við í máli Davíðs og því hlýtur hann 
að hafa fengið höfnun vegna þeirrar 
þriðju; forgangsröðunar vegna fjölda 
umsókna. Háskólinn á Akureyri 
setur einingar í forgang yfir ein-
kunnir. Samkvæmt þeirri forgangs-
röðun gæti nemandi með fimm í 
einkunn en f leiri einingar komist 
inn fram yfir Davíð.

Samkvæmt inntökuskilyrðum 
á vef háskólans eiga nemendur að 
hafa lokið 25 einingum í stærðfræði, 
25 einingum í ensku og 20 einingum 
í viðskiptafögum. Umsækjendur 
geti skilað inn ferilskrá (0-5 stig) og 
kynningarbréfi (0-5 stig). Davíð skil-
aði inn bæði ferilskrá og kynningar-
bréfi og hefur hann lokið einingum í 
öllum fögum nema viðskiptafögum. 
Ástæðan er einföld.

„Minn framhaldsskóli bauð ekki 

upp á viðskiptafög þannig að ég gat 
ekki tekið þau. Ég tók 35 einingar í 
stærðfræði og 20 í ensku af 20 mögu-
legum í framhaldsskólanum mínum. 
Það var ekkert meira í boði fyrir mig 
í skólanum.“ Þar að auki hefur Davíð 
unnið sér inn mikla reynslu í faginu 
en hann hefur leyst af sem verslunar-
stjóri í verslun á Húsavík.

Háskólinn á Akureyri tilkynnti 
í síðustu viku að fjölga ætti sam-
þykktum umsóknum um nám við 
skólann úr rúmlega 1.000 í allt að 
1.400 fyrir komandi skólaár.

Mennta- og menningarmálaráðu-
neytið sendi frá sér yfirlýsingu í júní 
um að auka fjármagn til háskólanna 
til að mæta aukinni aðsókn.

Fjármagn frá ríkinu virðist þó 
ekki hafa nægt til að hleypa dúxum 
eins og Davíð inn. – ilk

Dúx frá Húsavík komst ekki inn í Háskólann á Akureyri

Dúxinn Davíð Atli kvaðst furðu lostinn yfir höfnunarbréfi háskólans.
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Kolefnisjafnaðu aksturinn 
strax með Orkulyklinum!

Lykil- og korthafar skrá 
sig í kolefnisjöfnun 

á orkan.is

7 króna afsláttur 
af hverjum lítra fer 

í kolefnisjöfnun

Votlendissjóðurinn 
kolefnisjafnar þitt 

framlag

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



Hann er ennþá að 
læra, en það er hægt 

að tala við hann bæði með 
töluðum og skrifuðum 
fyrirspurnum
Anna Björk Nikulásdóttir

Við hjá Aksturs-
þjónustunni erum 

mjög hissa á ákvörðun 
Strætó sem túlkar innsend 
tilboð með undarlegum og 
ófyrirsjáanlegum hætti 
þannig að enginn bjóðandi 
stenst hæfniskröfur við 
fyrstu yfirferð.

Helgi Þór  
Guðmundsson, 
forstjóri Aksturs-
þjónustunnar

7-7-7

Verslun Flügger  
á Stórhöfða er  
opin 7 til 7 
7 daga vikunnar

SAMGÖNGUR „Við erum búin að 
leggja þvílíka vinnu í þetta og erum 
alveg gáttuð á vinnubrögðunum 
í þessum tilboðum. Þetta er mjög 
skýrt, við þurfum að ná að aka ein-
staklingum í hjólastólum, það var 
mælt nákvæmlega upp hvað við 
þyrftum af svoleiðis og skiljum ekki 
af hverju það var ekki boðið,“ segir 
Erlendur Pálsson, sviðsstjóri í far-
þegaþjónustu hjá Strætó.

Nokkur fyrirtæki hafa kært 
útboð Strætó á akstursþjónustu 
fatlaðra til kærunefndar útboðs-
mála. Sex tilboð bárust, á bilinu 2,9 
til 4,3 milljarðar króna. Hópbílar 
urðu fyrir valinu, en fyrirtækið átti 
fjórða lægsta tilboðið, upp á ríflega 
4,2 milljarða króna. Gerð er krafa 
um að 25 sérútbúnir bílar séu til-
búnir 1. júlí og 45 bílar 1. september. 
Skulu vera pláss fyrir tvo hjólastóla 
í hverjum bíl.

Um mánaðamótin var þjónustan 
aðskilin frá starfsemi Strætó og 
heitir þjónustan nú Pant akstur. 
Pant akstur mun sinna aksturs-
þjónustu fatlaðs fólks á höfuð-
borgarsvæðinu, að undanskildum 
Kópavogi og Hafnarfjarðarbæ.

Helgi Þór Guðmundsson, forstjóri 
Akstursþjónustunnar sem hefur 
sinnt þjónustunni, segir að hann sé 
mjög hissa á ákvörðun Strætó, sér-
staklega þar sem Akstursþjónustan 

hafi boðið 3,2 milljarða. „Við hjá 
Akstursþjónustunni erum mjög 
hissa á ákvörðun Strætó sem túlkar 
innsend tilboð með undarlegum og 
ófyrirsjáanlegum hætti þannig að 
enginn bjóðandi stenst hæfniskröf-
ur við fyrstu yfirferð,“ segir Helgi.

„Í kjölfarið er Hópbílum einum 
boðið í skýringarviðræður og gefið 
færi á að leggja fram frekari upplýs-
ingar og gögn, jafnvel þótt aðrir hafi 
boðið allt að 1,3 milljörðum króna 
lægra verð. Sambærilegar viðræður 
við Akstursþjónustuna hefðu leitt 
í ljós að við uppfyllum allar kröfur 

útboðsins, enda sinnum við þessari 
þjónustu í dag við góðan orðstír.“ 
Telur Helgi að jafnræðis hafi ekki 
verið gætt í vali á tilboðum og því 
hafi niðurstaðan verið kærð.

Hallgrímur Lárusson, fram-
kvæmdastjóri Snælands Gríms-
sonar ehf., tekur í sama streng. 
„Ég sagði þeim að við værum með 
erlendan aðila sem væri með þessa 
bíla klára fyrir okkur ef við vildum. 
Við ætluðum ekki að kaupa 25 bíla 
án þess að vera með samninginn, 
síðan þyrftum við að kaupa aðra 20 
fyrir september,“ segir Hallgrímur. 
„Það er mjög sérstakt að fella út 
fjögur lægri tilboð.“

Erlendur segir að ástæðan fyrir 
því að ekki var haft samband við 
fyrirtækin til að ræða við þau um 
útfærslur sé skortur á lagaheimild.

„Það er einfaldlega vegna þess 
að við höfðum ekki lagaheimild 
til þess að ganga til viðræðna við 
fyrirtækin. Mér skilst á lögfræð-
ingunum að þegar það er svokölluð 
skal-krafa í útboði, eins og í þessu 
tilfelli að það skuli vera pláss fyrir 
tvo hjólastóla, þá er tilboðunum 
vísað frá ef krafan er ekki uppfyllt,“ 
segir Erlendur. „Við höfðum ekki 
heimild til ganga til viðræðna við 
þessa aðila. Skal-krafa er eitthvað 
sem má ekki bjarga eftir á.“ 
arib@frettabladid.is

Gáttuð á tilboðunum
Tilboðsgjafar í útboð Strætó á akstursþjónustu fatlaðra hafa kært niðurstöð-
una til kærunefndar útboðsmála. Sviðsstjóri hjá Strætó segir sitt fólk gáttað. 

Akstursþjónusta fatlaðra var skilin frá starfsemi Strætó um mánaðamótin.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

TÆKNI Gestum á heimasíðu Akra-
nesbæjar gefst nú tækifæri á að 
fá spurningum um kaupstaðinn 
svarað af svokölluðu spjallmenni. 
Um er að ræða gervigreind sem 
vinnur úr og svarar spurningum 
eftir bestu getu. Spjallmennið, sem 
kallast Sæmi, var afhjúpað í gær en 
með því er brotið blað þar sem nú 
er í fyrsta sinn hægt að tala íslensku 
við spjallmenni á íslenskri vefsíðu.

„Hann er ennþá að læra, en það er 
hægt að tala við hann bæði með töl-
uðum og skrifuðum fyrirspurnum,“ 
segir Anna Björk Nikulásdóttir, sér-
fræðingur í máltækni hjá Gramma-
teki, sem tók þátt í að skapa Sæma. 
„Markmiðið er að vinna upplýsing-
arnar á heimasíðunni þannig að 
þær fari inn í ákveðinn þekkingar-
grunn, og þannig er hægt að spyrja 
spurninga beint án þess að þurfa að 
fara í gegnum margar undirsíður í 
leit að upplýsingum.“ Þess má geta 

að verkefnið var styrkt af Mark-
áætlun í tungu og tækni.

Taltæknin á bak við Sæma er 
fengin frá Google og Amazon Polly, 
en Grammatek tekur einnig þátt 
í vinnu við Máltækniáætlun fyrir 
íslensku, fimm ára áætlun stjórn-
valda, þar sem meðal annars er 
unnið að íslenskum talgreinum og 
talgervlum. „Við höfum ekki verið 
að nýta þá taltækni ennþá en það 
kemur að því,“ segir Anna.  – atv

Spjallmennið Sæmi tekur til starfa

Sæmi tekur brosandi á móti 
spurningum um Akranes.
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RÉTTU TÓLIN Í  FERÐALAGIÐ! 

 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Gildistími tilboðsverða er til og með 6. júlí eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

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

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

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
Húsavík - Garðarsbraut 9 540 2000 | penninn@penninn.is | www.penninn.is | www.eymundsson.is

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG 

LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

MIKIÐ ÚRVAL 
AF ERLENDUM 

BÓKUM!

Þrýstijafnari, slanga 
og hosuklemma
TILBOÐSVERÐ: 3.999.-
Verð áður: 4.999.-

Ferðagasgrill
TILBOÐSVERÐ: 11.999.-
Verð áður: 14.999.-

Gæðagolf
Verð: 2.999.-

Silungaflugur
Verð: 3.199.-

Risa Mikado
Verð: 999.-

Pokar fyrir pokahlaup 
4 pokar í pakka
Verð: 1.899.-

Þráðlaus HP Sprocket 
ljósmyndaprentari 
TILBOÐSVERÐ: 25.499.-
Verð áður: 29.999.-

Ljósmyndapappír 
58x87mm (20 blöð) 
TILBOÐSVERÐ: 2.974.-
Verð áður: 3.499.-

Hleðslusnúrur í úrvali
TILBOÐSVERÐ FRÁ: 2.927.-
Verð áður frá: 3.659.-

20%
AFSLÁTTUR

Taska á stöng 
fyrir reiðhjól
Verð: 1.299.-

Brúsi úr áli 500 ml
Verð: 1.999.-

Ferðasett - 
Púði og augnhlíf
Verð: 2.999.-

Ferðasett - 
Augnhlíf & eyrnatappar
Verð: 1.399.-

Þráðlaus ferðahátalari
Verð: 11.999.-

Bótasett 
fyrir reiðhjól
Verð: 699.-

Hjólapumpa
Verð: 1.499.-

Litasett
Verð: 749.-

Heyrnartól Metallix
Verð: 3.179.-

Eyrnatappar 
(2 sett)
Verð: 999.-

15%
AFSLÁTTUR

15%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

FÆST AÐEINS 
Í  HALLARMÚLA, 
SMÁRALIND &

AKUREYRI 

Jafnvægisstöng 
Gimbal fyrir síma 
TILBOÐSVERÐ: 14.449.-
Verð áður: 16.999.-



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

Vertu fyrst/ur  
að lesa blaðið

 Meðalverð kísilmálms 
af 55-80 prósent hreinleika 
lá í kringum 2.200 dollara á 
tonnið á árinu 2019.

13
þúsund tonn af kísiljárni af 
lágum gæðum voru flutt til 
Bandaríkjanna.

Síðasti farmurinn

Síðasti farmurinn af geislavirkum úrgangi var í gær fjarlægður af losunarstað í bænum Bad Schlema í Saxlandi í austurhluta Þýskalands. Alls voru 
um tíu milljón tonn af jarðvegi f lutt af svæðinu en á árunum 1948 til 1957 myndaðist þar 40 metra hátt fjall úrgangs sem féll til hjá námufélaginu 
Wismut sem framleiddi úran. Kostnaður við verkefnið nam um tíu milljónum evra en til stendur að byggja íbúðarhús á svæðinu. MYND/GETTY

IÐNAÐUR Einkahlutafélagið Stakks-
berg, sem tók við eignum þrotabús 
United Silicon í Helguvík, seldi 
vörubirgðir og hráefni úr landi fyrir 
um 278 milljónir króna á árunum 
2018 og 2019, samkvæmt ársreikn-
ingum félagsins.

Greint var frá því í gær að alls 
hefðu um 19 þúsund tonn af kísil-
málmi verið f lutt út frá Íslandi til 
Bandaríkjanna á síðasta ári. For-
svarsmaður PCC á Íslandi sagði í 
samtali við Fréttablaðið í gær að í 
heild hefðu um 8 þúsund tonn verið 
seld frá PCC til Bandaríkjanna frá 
því að starfsemi hófst að Bakka. Því 
er einsýnt að afgangurinn sem fór til 
Bandaríkjanna eru gamlar birgðir 
frá United Silicon.

Bandarískir kísilmálmsframleið-
endur hafa nú óskað eftir því við 
yfirvöld þar í landi að tollar verði 
lagðir á íslenskan kísilmálm vegna 
þess að hann hafi verið seldur á 
niðursettu verði þar í landi sökum 
ýmissa ívilnana sem framleiðslan 
nýtur hér á Íslandi.

Sé litið til útflutningsverðs kísil-
málms (FOB) á árinu 2019 var með-
alverð um 1.150 dalir fyrir tonnið til 
bandarískra kaupenda, samkvæmt 
gögnum Hagstofu Íslands. Heild-
arútflutningsverðmæti kísilmálms 
til Bandaríkjanna nam um 1,6 millj-
örðum króna á síðasta ári. Útflutn-
ingur PCC er meðtalinn í þeirri tölu, 
en framleiðsla þeirrar verksmiðju er 
sögð skila málmi í kringum 99 pró-
sent hreinleika.

Gæði framleiðslu United Silicon 
voru lakari, auk þess sem miklir 
gangerfiðleikar voru á verksmiðj-
unni allt fram að gjaldþroti. 

Langstærstur hluti innflutnings 
kísilmálms til Bandaríkjanna á 
árinu 2019, um 13 þúsund tonn, 
fellur hins vegar í hreinleikaflokk 
55-80 prósent, samkvæmt gögnum 
frá bandarísku stofnuninni USGS. 
Var meðalverð kísilmálms af 55-80 

prósent hreinleika um 2.200 doll-
arar fyrir tonnið allt árið 2019.

Því er ljóst að talsverður hluti 
útflutningsverðmætis birgða Uni-
ted Silicon hefur líkast til lent ann-
ars staðar en á bókum Stakksbergs, 
en ekki hafa fengist upplýsingar 
um hver var milligönguaðili um 

útflutninginn til Bandaríkjanna.
Ekki náðist í forsvarsmenn 

Stakksbergs við vinnslu fréttar-
innar.

Fram kemur í ársreik ningi 
Stakksbergs fyrir árið 2019 að áætl-
að sé að endurræsa verksmiðjuna 
í Helguvík á síðari hluta árs 2022. 
Eftir gjaldþrot lenti fyrirtækið í 
fangi Arion banka, sem fjármagn-
aði reksturinn. Alls nemur skuld 
við bankann  um 12,6 milljörðum 
króna í árslok 2019.

Stakksberg gerði raforkusamning 
við Landsvirkjun um mitt ár 2018, 
eftir að Arion banki hafði tekið yfir 
reksturinn. Hefur Arion banki veitt 
Landsvirkjun 1,2 milljarða króna 

bankatryggingu vegna skuldbind-
ingar Stakksbergs um kaup á raf-
orku sem eiga að óbreyttu að hefjast 
í október á þessu ári.

Í reikningnum kemur fram að 
Stakksberg hafi átt í viðræðum 
um breytingar á samningnum við 
Landsvirkjun, en niðurstaða er 
sögð munu liggja fyrir á síðari hluta 
þessa árs. thg@frettabladid.is

Seldu birgðir frá Helguvík
Félagið sem tók við rekstri og eignum United Silicon bókaði sölu á birgðum til Bandaríkjanna fyrir  
samtals 278 milljónir króna á árunum 2018-19. Útflutningstölur Hagstofunnar sýna meira verðmæti.

Kísilmálmbræðslan í Helguvík varð gjaldþrota snemma árs 2018 eftir stöðuga erfiðleika. FRÉTTABLAÐIÐ / VILHELM

BRETLAND Nefnd á vegum lávarða-
deildar breska þingsins hefur 
ákvarðað að kaup á svokölluðu 
leikjagóssi (e. loot box) í tölvu-
leikjum jafngildi fjárhættuspili. 
Nefndin mælir með að verslun 
með þennan stafræna varning falli 
undir lög um fjárhættuspil.

Fjölmargir tölvuleikir á borð við 
FIFA og Apex Legends bjóða leik-
mönnum upp á að kaupa leikja-
góss, í hverju er handahófskennt 
innihald sem leikmenn geta not-
fært sér í leiknum. Verð á hlutum 
úr leikjagóssi getur verið mjög mis-
jafnt, en þeir geta verið svo gott 
sem verðlausir eða selst á hundruð 
þúsunda króna.

Þótt leikmenn geti oft unnið sér 
inn leikjagóss með því einungis 
að spila leikinn þá býðst þeim 
líka að kaupa það með raunveru-
legum peningum. Nefndin segir að 
þar sem ekki sé hægt að vita hvert 
innihald góssins sé fyrirfram þá 
jafngildi kaupin fjárhættuspili og 
að viðeigandi lög eigi að taka gildi 
sem allra fyrst.

Tekjur af mörgum tölvuleikjum 
sem hægt er að spila ókeypis koma 
að megninu til í gegnum leikjagóss. 
Fjölmörg lönd hafa nú þegar sett lög 
á sölu þess. – atv

Tölvuleikjagóss 
sagt jafngilda 
fjárhættuspili

EÞÍÓPÍA Að minnsta kosti 81 ein-
staklingur lét lífið í mótmælum í 
Eþíópíu í kjölfar þess að einn vin-
sælasti söngvari landsins var myrt-
ur í byrjun vikunnar.

Hinn 34 ára gamli Hachalu Hun-
dessa var skotinn til bana af óþekkt-
um byssumönnum í höfuðborginni 
Addis Ababa síðastliðinn mánudag. 
Hundessa var afar pólitískur og átti 
með tónlist sinni þátt í því að stuðla 
að pólitískum umbótum í heima-
landi sínu. 

Í kjölfar morðsins brutust út 
óeirðir í Eþíópíu en einnig meðal 
brottf luttra Eþíópíubúa í öðrum 
löndum. Umfangsmestu óeirðirn-
ar urðu í fæðingarbæ söngvarans, 
Ambo í Oromia-héraði. Þar létust 
78 mótmælendur og þrír lögreglu-
menn í  blóðugum átökum. – bþ

81 látinn eftir 
óeirðir í Eþíópíu

Hachalu Hundessa var vinsæll 
söngvari og virkur mótmælandi.

Hachalu  
Hundessa
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Erfið staða á 
ál- og 
kísilmark-
aði ásamt 
lækkandi 
raforku-
verði í 
Evrópu 
þrengir að 
Lands-
virkjun. 

 

Allt styður 
þetta við 
heilbrigðara 
samfélag, 
styttir 
ferðatíma á 
svæðinu, 
minnkar 
mengun og 
eykur allt 
umferðar-
öryggi.

Nýtt frá Weber

Weber Pulse 2000 
rafmagnsgrill

weber.is

• Innbyggð iGrill tækni
• Weber iGrill app
• Stafrænn hitamælir
• Hrein orka

Fullkomið á svalirnar 

Tímabundin framleiðslustöðvun kísilvers PCC 
á Bakka, með tilheyrandi minni raforku-
kaupum, er enn eitt höggið sem Landsvirkjun 
verður fyrir. Áður hefur Landsvirkjun lækkað 
verð til stórnotenda um allt að 25 prósent 

vegna erfiðra markaðsaðstæðna. Þær verðlækkanir 
kosta fyrirtækið um 1,5 milljarða á þessu ári. Ekki 
síðra áhyggjuefni, eins og fjallað var um í Markaðinum 
í vikunni, er það hrun sem orðið hefur á raforkuverði 
í Evrópu. Nýjasti orkusamningur Landsvirkjunar við 
Norðurál, sem tók gildi í nóvember, er tengdur verðinu á 
Nord Pool-markaðinum en það hefur lækkað um meira 
en 90 prósent á síðustu sex mánuðum. Landsvirkjun 
verður því fyrir umtalsverðu tekjufalli á árinu sem setur 
strik í reikninginn varðandi arðgreiðslur til ríkissjóðs.

Mikil vandræði, ásamt erfiðum aðstæðum á hrávöru-
mörkuðum, hafa einkennt starfsemi PCC frá því að verk-
smiðjan var gangsett í maí 2018. Kísilverið náði nýlega 
samkomulagi um fjárhagslega endurskipulagningu við 
lánveitendur og hluthafa, sem eru meðal annars lífeyris-
sjóðir og Íslandsbanki, til að bæta bágborna lausafjár-
stöðu þess. Frá þeim tíma hefur hún versnað frekar. Líf-
eyrissjóðirnir og bankinn eiga mikilla hagsmuna að gæta 
en fjárfesting þeirra í verksmiðjunni, í formi hlutafjár 
og breytanlegs skuldabréfs, nemur yfir 10 milljörðum. 
Vegna mikillar óvissu um starfsemi kísilversins hafa 
íslensku fjárfestarnir fært niður virði hlutafjár síns í PCC 
nánast að fullu, eða fyrir um tvo milljarða. Horfur á kísil-
málmmarkaði eru ekki góðar en matsfyrirtækið Fitch 
telur að verðið muni lækka enn á þessu ári – það lækkaði 
um 20 prósent í fyrra – og að viðsnúningur verði í fyrsta 
lagi á næsta ári og batinn verði þá hægur og viðkvæmur.

Landsvirkjun réðst í stefnumótun fyrir um áratug með 
það að markmiði að reyna að skjóta breiðari stoðum 
undir tekjugrunn félagsins og auka arðsemi af raforku-
sölu. Niðurstaðan var að veðja einkum á uppbyggingu 
kísilversiðnaðar og gagnavera. Tvö kísilver voru að 
lokum reist – önnur voru að auki á teikniborðinu – og 
tóku til starfa 2016 og 2018 en síðar í þessum mánuði 
verða hvorug þeirra í rekstri. Óþarfi er að fjölyrða um 
sögu United Silicon í Helguvík – hún einkennist af fúski 
og svindli – sem hefur kostað Arion banka og lífeyrissjóði 
gríðarlegar fjárhæðir. Því miður er raunveruleg hætta á 
því að kísilverið á Bakka muni hljóta sömu örlög, þó að 
ástæðurnar verði aðrar. Uppbygging gagnaversiðnaðar 
hefur heppnast betur en þar er einnig tekið að halla 
undan fæti, meðal annars vegna þverrandi samkeppnis-
hæfni Íslands, sem sýndi sig í ákvörðun Ad vania um að 
ráðast í stórfellda uppbyggingu nýs gagnavers í Svíþjóð 
fremur en hér á landi. Sú þróun er áhyggjuefni.

Erfið staða á ál- og kísilmarkaði ásamt lækkandi 
raforkuverði í Evrópu þrengir að Landsvirkjun. Samn-
ingsstaða þess gagnvart Rio Tinto, eiganda álversins í 
Straumsvík, hefur veikst en álrisinn, einn mikilvægasti 
viðskiptavinur Landsvirkjunar, hótar að draga frekar 
úr framleiðslu sinni og mögulega skella í lás. Sennilegt 
er að Landsvirkjun verði nauðugur sá einn kostur að 
samþykkja tímabundna lækkun á orkuverðinu til Rio 
Tinto þangað til álverð á heimsmarkaði tekur að hækka 
á ný – sem enginn veit hvenær gerist. Stjórnendur Lands-
virkjunar eru ekki í öfundsverðri stöðu í þeim breytta 
veruleika orkumála sem við stöndum nú frammi fyrir.

Enn eitt höggið 

Á mánudagskvöld urðu þau stórtíðindi á 
Alþingi að fjögur stór samgönguverkefni 
voru samþykkt: samgönguáætlanir til fimm 

og fimmtán ára, lög um samvinnuverkefni í sam-
göngum sem byggja á Hvalfjarðargangamódelinu 
og lög um hlutafélag um framkvæmdir vegna sam-
göngusáttmála höfuðborgarsvæðisins.

Fólk gerir sér eflaust ekki fyllilega grein fyrir því 
afreki sem Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðherra, hefur unnið með því að 
ná þessum málum í gegn. Þeir sem hafa fylgst með 
umræðum um samgöngumál á höfuðborgarsvæð-
inu síðustu árin og áratugina vita að þar hefur verið 
mikill ágreiningur milli ríkisins og sveitarfélaganna 
og þá sérstaklega Reykjavíkurborgar. Enda hefur 
ríkt algjör stöðnun í samgöngum á þessu fjölmenn-
asta svæði landsins og afleiðingarnar augljósar: 
sífellt þyngri umferð, meiri tafir og meiri mengun.

Samgöngusáttmálinn sem skrifað var undir 
markar tímamót að mörgu leyti. Stóra afrekið 
felst ekki síst í að ná öllum sveitarfélögunum og 
ríkinu að sama borði með það að markmiði að ná 
samkomulagi um niðurstöðu sem allir aðilar geta 
sætt sig við. Sú leið hefur ekki verið einföld enda 
ólík sjónarmið uppi. Með þessu samtali ráðherrans 
við sveitarfélögin og Vegagerðina hefur ísinn verið 
brotinn og við, íbúar í Hafnarfirði og á höfuð-
borgarsvæðinu öllu, sjáum nú loks fram á betri tíð 
í samgöngum.

Niðurstaðan er fjölbreyttar samgöngur þar sem 
stofnbrautir verða byggðar upp, göngu- og hjóla-
stígar lagðir og innviðir alvöru almenningssam-
gangna verða að veruleika. Allt styður þetta við 
heilbrigðara samfélag, styttir ferðatíma á svæðinu, 
minnkar mengun og eykur allt umferðaröryggi.

Þetta var mögulegt með leið Framsóknar: 
samvinnu. Ekki vinstri, ekki hægri heldur áfram 
veginn.

Bættar samgöngur í 
Hafnarfirði og nágrenni 

Ágúst Bjarni 
Garðarsson
formaður  
bæjarráðs í 
Hafnarfirði

Grein til að prenta út
Lögmaðurinn Jóhannes S. Ólafs-
son kom með ansi sterk rök gegn 
refsistefnu á neysluskammta 
fíkniefna í grein í gær. Nefndi 
hann dæmi um unga stúlku 
sem var tekin í skýrslutöku hjá 
lögreglu vegna 0,3 gramma af 
kannabisefnum, sem kom í ljós 
að hún átti ekki. Að öllu undan-
skildu, þar á meðal hvers vegna 
ekki sé fíkniefnahundur fyrir 
utan einkaklúbba í miðbænum, 
er þetta sláandi dæmi um gallaða 
stefnu. Jóhannes keyrir svo út 
í skurð þegar hann fer að ræða 
um kostnað samfélagsins við 
refsistefnuna, en sá kostnaður fer 
mest í tímagjöld lögmanna. Eru 
rökin þess eðlis að réttast væri að 
setja hámark á hvað ríkið getur 
borgað einstaklingi á tímann. 
Væri ráð fyrir hjúkrunarfræðinga 
að prenta út grein Jóhannesar og 
henda henni í ríkið í næstu kjara-
viðræðum.
Gagnrýnendum fækkað
Mörgum hefur orðið tíðrætt um 
þessi lög sem voru ekki samþykkt 
í lok þingsins. Önnur lög sem 
voru samþykkt hafa ekki fengið 
jafn mikla athygli. Hefur lækna-
ráð Landspítalans verið lagt 
niður. Sama læknaráð og Svandís 
Svavarsdóttir heilbrigðisráð-
herra skammaði í janúar fyrir 
að „tala spítalann niður“. Í stað 
fulltrúa lækna kemur svokallað 
fagráð sem skipað er af forstjóra 
spítalans og starfar samkvæmt 
reglugerð ráðherra. Þar fækkar 
gagnrýnendunum um einn.
arib@frettabladid.is
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Þórlindur  
Kjartansson

Maður er manns gaman

Margir sögðu svipaða brandara í 
upphafi kófsins þegar það varð 
allt í einu algengt að hitta fólk 

einungis í gegnum tölvuskjái og eldhús-
borðin á heimilum breyttust í vinnusvæði 
fyrir skrifstofufólk. Fólk sagði eitthvað á þá 
leið að félagsforðun væri einmitt lífsstíllinn 
sem hentaði þeim stórvel. Mörgum öðrum 
virðist hafa þótt það vera ágæt og kær-
komin tilbreyting að geta mætt ótilhafður 
í vinnu og þurfa ekki að heyra aðrar mann-
eskjur í kringum sig svara í síma, smjatta 
á tyggjói eða spjalla við aðra vinnufélaga; 
hvað þá að þurfa að finna lyktina af öðru 
fólki eða verða á nokkurn hátt áskynja um 
líðan þess og vandamál.

Var þetta kannski framtíðin sem við 
höfðum beðið eftir? Að við gætum hvert 
um sig setið ótrufluð í okkar friðsæla horni, 
algjörlega í eigin heimi—jafnvel í einhvers 
konar sýndarveruleika? Með því að geta 
unnið einn heima var jafnvel hægt að vera 
enn þá í náttfötunum klukkan tvö, eða 
vera jafnvel mjög klæðalítill, með slökkt á 
myndavélinni og taka þátt í fjarfundunum 
án þess að nokkur hefði hugmynd um að 
maður væri samhliða fundarhöldum um 
fjárhagsáætlun næsta árs að hreinsa ung-
barnaælu úr rúmfötum, að horfa á Last 
Dance á Netflix á öðrum skjá, eða að slaka 
á í baði? Allir gátu bara tékkað sig andlega, 
líkamlega og vitsmunalega út af fund-
unum um leið og eitthvað sem ekki taldist 
beinlínis nauðsynlegt fyrir þá var tekið til 
umræðu.

Lyktin af fólki
Um leið og það fór að slakna á tauginni og 
útlit var fyrir að við værum orðin alveg 
laus við veiruvána þá urðum við flest 
áþreifanlega vör við ríka og djúpa þörf til 
þess að hitta og vera í kringum fólk. Það 
er auðveldara að hlæja í kringum fólk 
þegar maður sér það með berum augum. 
Meira að segja það að heyra í fjarska klið 
af samtölum, eða finna lyktina af fólki og 
snertast; allt eru þetta merki um að við sjálf 
séum á lífi. Fjarfundirnir gátu nefnilega 
aldrei komist nálægt því að uppfylla hina 
þöglu þrá um að finna fyrir því á hverjum 
degi að við séum lifandi verur í samfélagi 
við aðrar lifandi verur.

Vond tilfinning hefur því vafalaust tekið 
sig upp að nýju hjá mörgum við tíðindi síð-
ustu viku. Fréttir af fyrstu tilfellum smits 
innanlands í meira en mánuð spurðust 
hratt út og voru að mörgu leyti harkalegri 
en áður. Vonbrigðin voru mikil. Margir 
fjölmiðlar virðast til að mynda hafa verið í 
svo miklu uppnámi að þeim brast dóm-
greind og birtu án leyfis nafn á manneskju 
sem greinst hafði með veiruna. 

Margir höfðu eflaust leyft sér að vona innst 
inni að Íslendingar þyrftu aldrei aftur að 
fara að fylgjast með því hversu mörg ný 
smit kæmu fram á degi hverjum. Og auð-
vitað var hægt að leyfa sér að vona að sum-
arið yrði þannig að Íslendingar gætu um 
frjálst höfuð strokið, óhræddir við veiruna. 
Aldraðir og þeir aðstandendur þeirra sem 
flokkast sem „viðkvæmir“ hafa þurft að 
þola miklar skorður á umgengni við ástvini 
sína, og það er vitaskuld þungbært að þurfa 
að hugsa til þess að önnur eins úrræði gætu 
verið í vændum.

Stöndum saman
Eins og sakir standa virðist ekki vera mikil 
ástæða til þess að ætla að við horfum fram 
á verulegt bakslag. Allt frá því að fyrsta 
bylgja sýkinga byrjaði að réna hefur verið 
margítrekað að þrátt fyrir að tekist hafi 
vel að ná stjórn á sýkingunni þá mætti 
alltaf gera ráð fyrir að upp gætu komið 
hópsýkingar og einstök tilvik. Líkurnar á 
slíku jukust þegar byrjað var að gefa fólki 
kost á því að losna við sóttkví gegn því að 
fara í veirupróf á landamærunum. Hug-
myndin á bak við þá breytingu var ekki að 
koma algjörlega í veg fyrir að smit bærist 
til landsins—eina leiðin til þess er algjör og 
langvarandi lokun—heldur annars vegar 
að lágmarka líkurnar á að veiran berist til 
landsins, og hins vegar að gera okkur öllum 
kleift að bregðast við slíkri uppákomu með 
markvissum aðgerðum þannig að ekki 
þurfi allt að ganga úr skorðum í samfélag-
inu. Þetta virðist einmitt vera að takast.

Hin ljúfa tilfinning að fá aftur að hitta 
fólk og njóta þess að vera lifandi mann-
eskjur með öðrum lifandi manneskjum er 
ein af mörgum ágætum lexíum úr kófinu. 
Og það minnir okkur líka á að til þess að 
viðhalda því ástandi þurfum við að vera 
tillitssöm, þolinmóð og standa saman um 
að gera að lífsvenjum þær reglur sem okkur 
hafa verið uppálagðar frá upphafi—að þvo 
hendur, spritta, vera ekki að flækjast út ef 
við erum veik og sýna hvert öðru tillits-
semi, umburðarlyndi og kurteisi. Í þessu 
erum við öll í sama liðinu.

Meira að segja það að heyra í 
fjarska klið af samtölum, eða finna 
lyktina af fólki og snertast; allt eru 
þetta merki um að við sjálf séum á 
lífi. 

Fjölmörg frumvörp urðu að 
lögum í upphafi vikunnar við 
þinglok á Alþingi. Eitt þeirra 

var frumvarp mitt um loftslagsmál. 
Samþykkt þess skiptir höfuðmáli 
fyrir okkur Íslendinga því þar með 
hefur Alþingi staðfest alþjóðlegar 
skuldbindingar okkar samkvæmt 
Parísarsamkomulaginu.

Með lögunum hefur Alþingi 
einnig lögfest samstarf Íslands, 
Noregs og Evrópusambandsins um 
að ná sameiginlega markmiðum 
sínum gagnvart Parísarsamkomu-
laginu. Ég tel þetta samstarf mikil-
vægt til að tryggja að almenningur 
og íslenskt atvinnulíf búi við sama 
regluverk í loftslagsmálum og f lest 
önnur Evrópuríki og geti átt í góðu 
samstarfi um loftslagsmál.

Nýju lögin móta umgjörð í 
kringum skuldbindingar Íslands til 
ársins 2030. Þannig fjalla þau um 
skuldbindingar okkar vegna losun-
ar gróðurhúsalofttegunda í geirum 
eins og samgöngum, sjávarútvegi, 
landbúnaði, meðferð úrgangs o.f l., 
það sem kallað hefur verið skuld-
bindingar á beinni ábyrgð Íslands. 
Einnig kveða lögin á um hvernig 
tekið verði á losun frá stóriðju og 
f lugi, og vegna losunar og kolefnis-
bindingar vegna landnotkunar.

Mismunandi er hve mikill sam-
dráttur í losun kemur í hlut hvers 
ríkis í samkomulaginu. T.d. á 
Grikkland að draga úr losun um 
16%, Danmörk um 39% og Ísland 
um 29%. Samræmdar forsendur 
þar sem m.a. var horft til þjóðar-
framleiðslu og kostnaðarhag-
kvæmni aðgerða við að draga úr 
losun liggja til grundvallar þessari 
skiptingu. Hátt hlutfall endur-
nýjanlegrar orku hérlendis bæði 
til raforkuframleiðslu og hús-
hitunar hafði til dæmis áhrif á 
hlutdeild Íslands. Það þýðir hins 
vegar ekki að Ísland geti ekki sett 

sér enn metnaðarfyllri markmið, 
sem er einmitt það sem núverandi 
ríkisstjórn hefur gert sem stefnir 
að 40% samdrætti árið 2030. Í 
upphafi síðustu viku kynnti ríkis-
stjórnin nýja útgáfu aðgerðaáætl-
unar í loftslagsmálum. Hún sýnir 
hvernig við munum standa við 
þessar alþjóðlegu skuldbindingar 
okkar. Samkvæmt áætluninni mun 
samdráttur í losun gróðurhúsa-
lofttegunda árið 2030 verða að 
minnsta kosti 35% sem er talsvert 
meira en okkar hlutur þarf að vera. 
Auk þess eru aðgerðir sem enn eru 
í mótun og ekki var unnt að meta 
taldar geta skilað 5-11%, eða sam-
tals 40-46% samdrætti. Því vil ég 
meina að blaðinu hafi verið snúið 
við í loftslagsmálum á Íslandi.

Þessi niðurstaða Alþingis er stórt 
skref í loftslagsmálum og ég fagna 
henni innilega. Núverandi ríkis-
stjórn setti loftslagsmál í öndvegi 
strax í stjórnarsáttmála og mun 
halda ótrauð áfram að tryggja 
þau umskipti sem nauðsynleg eru 
í samfélaginu til að sporna gegn 
áhrifum loftslagsbreytinga.

Alþingi staðfestir 
skuldbindingar 
Parísarsamkomulagsins

Guðmundur 
Ingi  
Guðbrandsson
umhverfis- og 
auðlinda-
ráðherra

Því vil ég meina að blaðinu 
hafi verið snúið við í lofts-
lagsmálum á Íslandi.
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Ég nýt þess mikið 
að vinna með Hlín í 

framlínunni. Mér líður vel í 
Val og finnst ég vera að bæta 
mig mikið undir stjórn 
Péturs og Eiðs. 

FÓTBOLTI Svo virðist sem sama stef 
verði í deildinni og síðasta sumar 
fyrir utan tvo nýja farþega í topp-
baráttunni úr Árbænum og frá Sel-
fossi.

Valur trónir á toppi deildarinnar 
með fullt hús stiga eftir sannfær-
andi sigra gegn KR, Þór/KA og ÍBV 
og nauman sigur á móti nýliðum 
Þróttar. Svo virðist sem vel hafi 
gengið að fylla það stóra skarð sem 
Margrét Lára Viðarsdóttir skildi 
eftir sig. Þar skiptir mestu máli 
að Hlín Eiríksdóttir heldur upp-
teknum hætti frá því í fyrra og hefur 
jafnvel bætt sig á milli ára.

Þá er Elín Metta Jensen enn á 
skotskónum en hún kemur í feikna-
formi inn í sumarið. Elín Metta setti 
tóninn með því að skora fyrsta 
mark mótsins og hefur síðan skorað 
sjö mörk. Hlín kemur næst henni á 
listanum með fjögur mörk líkt og 
Berglind Björg Þorvaldsdóttir hjá 
Breiðabliki en þessir þrír leikmenn 
voru jafnir markahæstir í deildinni 
síðasta haust.

Berglind Björg kom til Íslands 
frelsinu fegin eftir að hafa verið í 
einangrun í nokkrar vikur á Ítalíu í 
kjölfar þess að hafa byrjað vel með 
AC Milan. Hún hefur leikið einum 
leik færri en Elín Metta og Hlín en 
þrenna hennar í glæsilegum 6-0 
sigri gegn KR áður en Blikar voru 
settir í sóttkví lyfti henni upp 
markalistann.

Breiðablik er með gríðarlega 
vel skipulagt lið undir stjórn Þor-
steins H. Halldórssonar sem erfitt 
er að brjóta á bak aftur. Það sýndi 
sig í leiknum gegn Selfossi en Kópa-
vogsliðið á enn eftir að fá á sig mark 
í deildinni í sumar. Sveindís Jane 

Jónsdóttir hefur komið vel inn í 
liðið en auk þess að ógna með krafti 
sínum og hraða tekur hún löng inn-
köst sem eru gott vopn í sóknarleik 
liðsins.

Fylkir hefur náð að búa til spenn-
andi lið samsett úr sterkum kjarna 
heimakvenna í bland við unga 
og efnilega leikmenn sem hafa 
staðið sig vel með yngri landsliðum 
Íslands. Fylkir minnti hressilega á 
sig í umræðunni um bestu lið lands-
ins með sigri gegn Selfossi en liðið 
var þar að fylgja eftir góðum árangri 
sínum frá undirbúningstímabilinu.

Berglind Rós Ág úst sdótt u r 
sem verðlaunuð var fyrir góða 
frammistöðu sína í vetur með sæti 
í A-landsliðinu hefur verið frábær 
í hjarta varnarinnar hjá liðinu. 
Þá hefur Þórdís Elva Ágústsdóttir 
leikið afar vel það sem af er sumri 
og Bryndís Arna Níelsdóttir er svo 
virkilega spennandi leikmaður sem 
gaman verður að fylgjast með.

Selfyssingar sem komu kok-
hraustir inn í mótið hafa náð sér á 

strik eftir erfiða byrjun. Stíflan við 
markaskorun brast þegar liðið lagði 
FH að velli í þriðju umferðinni og 
flóðgáttir opnuðust í 4-1 sigri gegn 
Stjörnunni í vikunni. Þar komst 
Dagný Brynjarsdóttir, sem miklar 
væntingar voru gerðar til, á blað 
með tveimur mörkum og Magda-
lena Anna Reimus setti hin tvö.

Þór/KA mætti með mikið breytt 
lið til leiks í sumar en mexíkósk 
áhrif liðsins eru horfin á braut og 
þurfti það að finna í sínum herbúð-
um leikmenn til að bera uppi sókn-
arleikinn eftir brotthvarf Stephany 
Mayor. Hulda Ósk Jónsdóttir hefur 
gefið í og verið skapandi og skilvirk 
í sínum leik.

Nokkrir leikmenn hafa komið 
með ferska vinda inn í deildina en 
má þar nefna kantmanninn Mary 
Alice Vignola hjá Þrótti og hina 
bráðefnilegu Snædísi Maríu Jör-
undsdóttur sem er 16 ára gömul og 
skoraði sitt fyrsta deildarmark með 
meistaraf lokki í tapinu gegn Sel-
fossi. hjorvarolafsson@frettabladid.is 

Fleiri lið að gera sig gildandi 
Fyrstu leikir fjórðu umferðar Íslandsmóts kvenna í knattspyrnu fóru fram í vikunni en umferðin litaðist 
af sóttvarnaaðgerðum þar sem þremur leikjum í umferðinni var slegið á frest vegna sóttkvíar þriggja liða. 

Breiðablik hefur ekki fengið á sig mark í fyrstu þremur leikjum liðsins í deildinni. Hér fagna leikmenn liðsins marki sínu. MYND/HELGIR VIÐAR HILMARSSON

Elín Metta Jensen í leik með Val 
gegn Þór/KA. 

FÓTBOLTI Elín Metta Jensen, fram-
herji Vals, er ánægð með spila-
mennsku liðsins í fyrstu fjórum 
leikjum liðsins en henni finnst 
stígandi í leik liðsins. Ryð hafi verið 
í mannskapnum eftir hléið vegna 
kórónaveirunnar en hún segir alla 
leikina hafa verið erfiða.

„COVID-tíminn var mjög sér-
stakur og Jói styrktarþjálfari vann 
frábært verk á þeim tímum við að 
halda okkur í góðu líkamlegu formi. 
Mér fannst það sýna sig þarna hvað 
umgjörðin hjá Val er góð og það var 
vel haldið utan um okkur á þessum 
tíma. Þessar Zoom-æfingar skiluðu 
sínu og við komum í fínu standi út 

úr þessum tíma,“ segir Elín Metta í 
samtali við Fréttablaðið.

„Ég fann það alveg að það vantaði 
takt í leik okkar í fyrstu leikjunum 
eins og eðlilegt er þar sem við spil-
uðum enga æfingaleiki í aðdrag-
anda mótsins. Mér finnst við hins 
vegar hafa bætt okkur með hverjum 
leiknum og við höfum náð að landa 
sigrinum á mismunandi hátt sem 
er jákvætt að mínu mati,“ segir hún 
enn fremur um fyrstu leiki sum-
arsins.

„Við þurftum til að mynda að vera 
þolinmóðar í leiknum á móti Þrótti 
og leikurinn við ÍBV úti í Vest-
mannaeyjum var hörkuleikur. Mér 

finnst jákvætt að sjá að lið eins og 
Þróttur sem er að koma upp í efstu 
deild eru með hörkulið sem erfitt er 
að vinna. Mér finnst deildin vera að 
jafnast og tilkoma íslenskra lands-
liðskvenna og öf lugra erlendra 
leikmanna gerir hana mjög sterka,“ 
segir landsliðsframherjinn.

„Hvað mig sjálfa varðar þá er ég 
ánægð með frammistöðu mína í 
þessum leikjum þrátt fyrir að það sé 
alltaf eitthvað sem er hægt að bæta. 
Ég nýt þess mikið að vinna með 
Hlín [Eiríksdóttur] í framlínunni og 
það eru forréttindi fyrir mig að æfa 
og spila með reynsluboltum á borð 
við Öddu [Ásgerði Stefaníu Baldurs-
dóttur], Dóru Maríu [Lárusdóttur] 
og Málfríði [Ernu Sigurðardóttur].

Mér líður mjög vel í Val og mér 
finnst ég vera að bæta mig mikið 
undir stjórn Péturs [Péturssonar] 
og Eiðs [Benedikts Eiríkssonar]. Það 
er ekki á stefnuskránni að fara utan 
að spila á næstunni,“ segir hún. – hó

Höfum þurft að hafa verulega mikið fyrir öllum sigrunum

Valur trónir taplaus á 
toppi deildarinnar en 
Breiðablik fylgir fast á hæla 
ríkjandi Íslandsmeistara. 

FRJÁLSAR ÍÞRÓTTIR Ákveðið hefur 
verið að Meist ara mót Íslands í 
frjáls um íþrótt um fari fram á Þór s-
velli á Ak ur eyri, dag ana 25.-26. júlí, 
en til stóð að mótið yrði á Kópa-
vogsvelli. Þetta kom fram í frétta-
til kynn ingu sem Frjálsíþrótta sam-
band Íslands sendi frá sér.

Þórsvöllur er eins og sakir standa 
eini löglegi átta brauta völlur 
landsins þar sem keppa má í öllum 
keppnisgreinum á einum og sama 
vellinum.

„Stjórn FRÍ vill færa UFA sér stak-
ar þakk ir fyr ir sína fram göngu en 
einnig verður að þakka sér stak-
lega Ak ur eyr ar bæ sem hef ur tryggt 
frjálsíþrótta mönn um þessa mik-
ils verðu aðstöðu,“ seg ir í frétta til-
kynn ingu FRÍ.

„Nú þegar ljóst er að frjálsíþrótta-
vell ir lands ins eiga und ir högg að 
sækja er ómet an legt að sjá öf l ugt 
sveit ar fé lag eins og Ak ur eyr ar bæ 
standa með frjáls um og tryggja að 
af reks menn sem al menn ing ur geti 
hlaupið, stokkið og kastað við úr-
vals aðstæður í fal legu um hverfi 
Eyja fjarðar,“ seg ir enn  fremur. – hó

Mótið mun fara 
fram á Akureyri 

ENSKI BOLTINN Phillip Cocu, knatt-
spyrnustjóri enska B-deildarliðsins 
í knattspyrnu Derby County, segir 
að Andre Wisdom, varnarmaður 
liðsins verði ekki með liðinu um 
helgina. Wisdom er að jafna sig eftir 
að hafa verið stunginn með hnífi 
um síðustu helgi í Liverpool.

Cocu segir að Wisdom fái eins 
langan tíma og hann þarf til að 
jafna sig almennilega en þessi upp-
aldi leikmaður Liverpool varð fyrir 
líkamsárásinni aðfaranótt sunnu-
dags.

Wisdom varð fyrir áverkum á 
rassi og höfði en fjórir grímuklædd-
ir menn réðust að honum. Hollenski 
knattspyrnustjórinn segir að Wis-
dom þurfi að ná sér bæði andlega og 
líkamlega eftir árásina.

„Það er óvíst hvort hann verður 
eitthvað meira með á yfirstandandi 
leiktíð,“ segir Cocu í samtali við fjöl-
miðla. – hó

Enn að jafna 
sig eftir að hafa 
verið stunginn

Guðbjörn Jóna og Tiana Ósk. 
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Á að grilla  
um helgina??

Elísabet hvetur fólk til að kynna sér hugmyndafræði skaðaminnkunar og segir að það sé hægt að gera magnaða hluti með því að sleppa forræðishyggjunni 
og hjálpa þeim sem þurfa aðstoð á þeirra eigin forsendum. Hún segir einnig að afglæpavæðing neysluskammta sé tímabært og sjálfsagt skref sem tryggi 
ákveðin mannréttindi, dragi úr skaða vímuefnaneyslu og þjóni best þeim hópi sem sé viðkvæmastur í samfélaginu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Þurfum 
að standa 
með öllum
Elísabet Brynjarsdóttir fann 
köllun sína í hjúkrunarfræði 
og starfar hjá Frú Ragnheiði. 
Hún segir að skaðaminnkun 
og afglæpavæðing hafi 
jákvæðar afleiðingar 
fyrir bæði einstaklinga 
og samfélagið í heild.   ➛2

B Æ J A R L I N D  1 4  -  1 6    K Ó P AV O G U R    S Í M I   5 5 3  7 1 0 0    W W W. L I N A N . I S  

s u m a R Ú T S A L A
Shea flip tungusófi 233cm kr. 176.000

Færanleg tungueining

Nú kr. 132.000

Plantation skemill
Ø 78 cm kr. 97.500

Franky stóll
 kr. 38.300

Ravi motta 170x240  kr.116.900Nú kr. 68.250

Nú kr. 28.725

Nú kr. 93.520

- 2 5 %

- 2 0 %
- 2 5 %

ALLIR PÚÐAR
20 - 40

 AFSLÁTTUR

- 3 0 %



Elísabet Brynjarsdóttir starfar 
sem hjúkrunarfræðingur 
hjá Frú Ragnheiði hjá Rauða 

krossinum á höfuðborgar-
svæðinu. Hún segir það gefandi 
og þroskandi upplifun og að hún 
hafa sannfærst um gagnsemi 
skaðaminnkunar í fyrirlestri frá 
Svölu Jóhannesdóttur. Hún telur 
það hafa verið mistök að fella 
frumvarpið um afglæpavæðingu 
neysluskammta og segir það bitna 
mest á viðkvæmasta hópi sam-
félagsins.

Elísabet stefndi alltaf á að verða 
læknir en þegar hún tók inntöku-
prófið og komst ekki inn ákvað 
hún að „prófa“ hjúkrunarfræði.

„Þá kemst ég að því að það er allt 
sem ég vildi læra. Þar er heildræn 
nálgun á einstaklinginn sem er 
verið að aðstoða og þar er lögð 
mikil áhersla á að taka tillit til 
margra ólíkra þátta heilsu. Ég fann 
mig í því,“ segir hún.

Hentar réttlætiskenndinni
Elísabet útskrifaðist frá Háskóla 
Íslands árið 2017. „Það eru algjör 
forréttindi að vera hjúkrunarfræð-
ingur. Á margan hátt sameinar 
starfið margt af því sem brennur 
á mér, eins og mannréttindi, tillit 
til félagslegrar stöðu einstaklinga 
og aðgengi fólks að þjónustu. Siða-
reglur hjúkrunarfræðinga koma 
mikið inn á þetta og við erum oft 
málsvarar skjólstæðinga okkar,“ 
segir hún. „Frá því ég var lítil hef 
ég alltaf verið með mjög sterka 
réttlætiskennd, sem kemur sér 
bæði vel og líka oft illa. Ég var til 
dæmis oft send til skólastjórans 
þegar ég var lítil fyrir að vera alltaf 
að rökræða við fullorðna. En þess 
vegna talar það mikið til mín sem 
einstaklings að fá að vinna sem 
hjúkrunarfræðingur.

Í gegnum starfið fyrir Frú Ragn-
heiði er ég að kynnast ótrúlega 
áhugaverðum og góðum skjól-
stæðingahóp og eins klisjukennt 
og það kann að hljóma þá eru þau 
nú ástæðan fyrir því að maður er 
að gera þetta allt saman,“ segir 
Elísabet.

Kviknaði á ljósaperu  
í miðjum fyrirlestri
Elísabet byrjaði sem sjálf boðaliði 
hjá Frú Ragnheiði í upphafi ársins 
2018. „Í náminu tók ég þátt í að 
stofna geðfræðslufélagið Hugrúnu 
og við fengum meðal annars fyrir-
lestur frá Svölu Jóhannesdóttur, 
verkefnastýru Frú Ragnheiðar, um 
skaðaminnkun,“ segir hún. „Þá 
kviknaði á ljósaperu og ég áttaði 
mig á því að auðvitað eigum við 
að nálgast hlutina út frá þessari 
hugmyndafræði. Það á að taka 
forræðishyggjuna úr myndinni, 
styrkja einstaklinginn og lág-
marka skaðann í samráði við 
hann. Ég skráði mig því sem sjálf-
boðaliði og í lok 2018 bauðst mér 
starf sem hjúkrunarfræðingur hjá 
verkefninu, sem ég þáði.

Vinnan er þannig að maður þarf 
að vera sveigjanlegur og ég reyni 
að vera eins mikið til taks og ég 
get,“ segir Elísabet. „Í frítímanum 
reyni ég svo bara að næra sjálfa 
mig á þann hátt að ég geti verið til 
staðar þegar ég er í vinnunni. Ég 
þarf að vera á nógu góðum stað 
til að geta tekið sjálfa mig út úr 
myndinni.

Vinnan á hug minn og hjarta 
núna,“ segir hún. „Ég veit að það 
gengur kannski ekki upp til lengri 
tíma að haga lífinu þannig en það 
er svo einstakt tækifæri að fá að 
starfa svona náið með og fá traust 
frá skjólstæðingum að ég hef lagt 

áherslu á það. Þegar ég fer eitthvert 
með vinum mínum eða mæti í 
veislu er yfirleitt hægt að finna mig 
einhvers staðar úti í horni að ræða 
skaðaminnkun.“

Hafa byggt mikilvægt traust
„Hjá Frú Ragnheiði starfa um 100 
sjálf boðaliðar sem gefa tímann 
sinn á hverjum degi. Mér finnst 
það ótrúlegt að þetta sé bara 
fjármagnað með styrkjum og að 
því skorti rekstraröryggi,“ segir 
Elísabet. „Á Íslandi eru einstakl-
ingar sem eru jaðarsettir og Rauði 
krossinn vill koma til móts við þá. 
Frú Ragnheiður var stofnuð fyrir 
ellefu árum með þetta í huga, að 
það væru einstaklingar sem nota 
vímuefni í æð og eru oft heimilis-
lausir sem þyrfti að koma til móts 
við til að lágmarka skaðann sem af 
þessu hlýst.

Því var farið að bjóða upp á 
hreinan búnað til að lágmarka 
sýkingar og smit milli einstakl-
inga. Síðan hefur þetta þróast og 

í dag hafa sjálf boðaliðar okkar 
byggt upp gífurlegt traust hjá hópi 
í samfélaginu sem á erfitt með 
að treysta kerfum og leitar sér 
seint þjónustu ef þau gera það yfir 
höfuð. Við erum orðin ótrúlega 
mikilvægur tengiliður við þennan 
hóp,“ segir Elísabet. „Við leggjum 
áherslu á samráð við notendur og 
að varpa ljósi á aðstæður þeirra og 

auka skilning á þeim. Við höfum 
mannúð að leiðarljósi og stöndum 
með skjólstæðingum okkar þegar 
á móti blæs.

Skjólstæðingarnir eru yndis-
legt fólk og það er gefandi og 
lærdómsríkt að kynnast þeim. En 
það tekur á sálina að samfélagið 
styðji ekki þennan hóp og að það 
ríki úrræðaleysi og mótlæti, bæði 
í samfélaginu og innan kerfisins,“ 
segir Elísabet.

Þurfum bara að hlusta
Elísabet segir að Svala Jóhannes-
dóttir, sem hefur verið verkefna-
stýra Frú Ragnheiðar í næstum 
sex ár, sé einstakur frumkvöðull. 
„Hún hefur rutt veginn fyrir því 
að margir séu móttækilegir fyrir 
skaða minnkun og ég var ein af 
þeim,“ segir hún. „Mér finnst að 
fólki eigi að kynna sér og tileinka 
sér hugmyndafræði skaðaminnk-
unar. Það eru svo magnaðir hlutir 
sem áorkast við það að taka sig og 
sínar skoðanir út úr myndinni, 

sleppa forræðishyggjunni og 
hjálpa þeim sem þurfa hjálp, á 
þeirra forsendum.

Með því að hlusta í raun og veru 
á hvað þau segja og hvað þau þurfa 
og koma svo til móts við það, er 
hægt að ná miklum árangri við að 
minnka skaðann sem getur fylgt 
neyslunni. Þetta er í raun það ein-
falt,“ segir Elísabet. „Það skiptir 
máli að horfa raunsætt á aðstæður, 
vita hvað einstaklingnum sem á 
að hjálpa finnst raunsætt og hjálpa 
honum að komast þangað sem 
hann vill.

Það eru margir sem hafa björg-
unarheilkennið og vilja koma 
inn og bjarga heiminum og öllum 
en þá er maður fljótur að detta í 
forræðishyggjuna. Oft er það eina 
sem þarf bara að vera reiðubúinn 
til að aðstoða, hlusta og vera til 
staðar með einstaklingum í hans 
nærumhverfi,“ segir Elísabet.

Afglæpavæðing  
er mannúðleg
„Ég studdi frumvarpið um 
afglæpavæðingu neysluskammta 
og Rauði krossinn skilaði inn 
umsögn til stuðnings frumvarpinu 
sem var skrifuð af skaðaminnkun-
arsérfræðingum. Ég stend með öllu 
sem kom fram þar,“ segir Elísabet. 
„Þetta er mannúðlega nálgunin og 
snýst líka um að 40 ár af ákveðinni 
stefnu hafa ekki skilað árangri, 
heldur verða sífellt f leiri dauðsföll 
og við erum með eitt stærsta hlut-
fallið af ofskömmtunum á ólög-
legum vímuefnum í Evrópu.

Afglæpavæðing er sjálfsagt skref 
í þessari baráttu og með því er 
verið að tryggja ákveðin mann-
réttindi og draga úr skaða. Ef 
einstaklingur sem er jaðarsettur 
og heimilislaus er handtekinn 
vegna einhvers þarf lögreglan 
lögum samkvæmt að taka af 
honum neysluskammta, sem 
skapar vantraust til lögreglunnar 
og veldur því að fólk þorir síður 
að kalla á hjálp þegar hana þarf,“ 
segir hún. „Ef einstaklingurinn er 
háður vímuefnum þarf hann þá að 
fjármagna nýjan skammt og gerir 
það því miður yfirleitt á ólöglegan 
hátt. Þannig að með því að gera 
neysluskammtinn upptækan er 
verið að valda bæði einstaklingum 
og samfélaginu skaða. Fangelsis-
dómar geta líka gert endurhæfingu 
erfiðari.

Mér finnst umræðan vera komin 
á þann stað að fólk vilji afglæpa-
væðingu, bæði á Alþingi og meðal 
almennings. Það er eitt skref af 
mörgum sem hægt er að taka til að 
rétta af stefnuna í þessum mála-
flokki og það er orðið tímabært,“ 
segir Elísabet.

„Afglæpavæðing myndi líka gera 
það auðveldara fyrir einstaklinga 
sem neyta ólöglegra vímuefna að 
leita sér aðstoðar og fá sömu þjón-
ustu og aðrir, en það er óneitanlega 
hægt að finna fordóma gegn neyt-
endum ólöglegra vímuefna innan 
heilbrigðisþjónustu, þó að lang-
flestir heilbrigðisstarfsmenn veiti 
þeim auðvitað sömu þjónustu og 
öllum öðrum,“ segir Elísabet. „Það 
að styrkja þennan hóp og koma 
til móts við hann hefur jákvæðar 
afleiðingar fyrir samfélagið í heild 
og ýtir undir traust til kerfisins 
og samstöðu í samfélaginu. Ef við 
stöndum með öllum sem tilheyra 
samfélaginu okkar hefur það 
jákvæðar afleiðingar fyrir okkur 
öll.“

Frú Ragnheiðar-bíllinn er á ferð-
inni alla daga nema laugardaga frá 
kl. 18-21. Síminn er 7887 123. Hægt 
er að hafa samband símleiðis eða 
senda skilaboð á Facebook-síðu 
Frú Ragnheiðar. Bílinn getur hitt 
einstaklinga hvar sem er á höfuð-
borgarsvæðinu og 100% trúnaði 
er lofað.

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, 

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Elísabet segir að það séu algjör forréttindi að fá að vera hjúkrunarfræðingur og að starfið sameini margt af því 
sem hún hefur ástríðu fyrir. Hún segist alla tíð hafa haft mjög sterka réttlætiskennd og að það henti mjög vel í 
þessu starfi, þar sem hjúkrunarfræðingar eru oft málsvarar skjólstæðinga sinna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Skjólstæðingarnir 
eru yndislegt fólk 

og það er gefandi og 
lærdómsríkt að kynnast 
þeim. En það tekur á 
sálina að samfélagið 
styðji ekki þennan hóp.
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Grandinn

Rúnar Gunnlaugsson, verslunarstjóri BYKO Granda, kann því einstaklega vel að vera aftur kominn á Grandann eftir þrettán ár sem rekstrarstjóri í Breiddinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Heimilisleg stemning á Granda
Það er gaman að dytta að heimilinu með heimsókn í BYKO Granda. Þar ríkir góður andi, þjónusta 
og þekking er afbragð og vöruúrvalið mætir jafnt öllum þörfum húseigenda og verktaka. ➛2
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BYKO Granda er eina bygg-
ingarvöruverslun BYKO í 
Reykjavík, því sú þekktasta er 

auðvitað í Kópavogi og hinar úti á 
landi,“ segir Rúnar Gunnlaugsson 
sem gegnir stöðu verslunarstjóra í 
BYKO Granda í annað sinn.

„Ég var verslunarstjóri í BYKO 
í gamla Steindórshúsinu gegnt 
JL-húsinu frá árinu 2003 til 2005 
og tók þá við stöðu rekstrarstjóra 
í Breiddinni og var þar í þrettán ár 
eða þar til ég kom aftur í Vesturbæ-
inn fyrir tveimur árum en þá hafði 
BYKO flutt sig um set í nýtt hús á 
Fiskislóð 15,“ upplýsir Rúnar sæll á 
Granda.

„Stór hluti viðskiptavina BYKO 
Granda eru sömu andlit og ég hef 
ekki séð í fimmtán ár. Það er svo 
stór kjarni úr hverfinu sem kemur 
hingað í ýmsum erindagjörðum og 
því er stemningin oft heimilisleg. 
Þá er starfsaldur starfsmanna 
BYKO frá tíu upp í þrjátíu ár og 
það segir sína sögu. Fólk er ánægt 
í vinnunni sinni, viðskiptavinir 
koma aftur og aftur og þess vegna 
myndast bæði sérstakt og notalegt 
andrúmsloft í búðinni. Hér ríkir 
allt annar taktur og rólegra yfir-
bragð,“ segir Rúnar.

Allt fyrir heimilið og garðinn
Eftir sautján ár í gamla Steindórs-
húsinu flutti BYKO Granda í 
núverandi húsnæði á Fiskislóð árið 
2008.

„BYKO Granda er byggingar-
vöruverslun sem mætir öllum 
framkvæmdum heima fyrir sem og 
þörfum stærstu verktaka. Verslun-
in er stór, heilir 2.500 fermetrar, og 
útisvæði undir timbur og fleira er 
900 fermetrar. Við eigum því allt til 
alls og getum veitt alla hefðbundna 
þjónustu með leigumarkaði, 
timbur sölu og lagnadeild,“ upplýsir 
Rúnar.

Á BYKO Granda fást líka árstíða-
bundnar vörur í úrvali.

„Við erum með allt fyrir garðinn, 
verkfæri, sláttuvélar, sláttuorf, 
áburð, blóm og hvaðeina sem þarf 
til að gera garðinn fallegan í sumar. 
Þá er hægt að fá lánað allt frá hjól-
börum upp í gröfur á leigumark-
aðnum. Við erum jafnframt með 
mikið úrval af grillum og garðhús-
gögnum og í raun allt sem þarf til 
að njóta lífsins í garðinum á ljúfum 
sumardögum,“ segir Rúnar. Málningardeild BYKO Granda er nú enn stærri og betri og þar er hægt að leita ráða hjá málarameistara hússins.

Í BYKO Granda 
er 900 fer-
metra útisvæði 
sem geymir 
gæðatimbur 
til flestra nota. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Ljósadeildin í 
BYKO Granda er 
stór og lokkandi 
enda fæst þar 
úrval fallegra 
ljósa og lampa 
sem prýða 
heimilið.

Hólf & Gólf kemur á Granda
Eitt af trompum BYKO Granda 
er sterk málningardeild þar sem 
málarameistari er til skrafs og 
ráðagerða.

„Í Vesturbæ og nágrenni er 
mikið af gömlum húsum og 
grindverki sem þarf að mála og 
hingað koma íbúar sem eru að 
dytta að húsum sínum og görð-
um. Um leið og kemur þurrkur 
verður metsala í málningu og 
þannig var það líka í fyrra. Til 
að mæta því stækkuðum við 
deildina umtalsvert og við erum 
nú með allt fyrir inni- og úti-
málun. Við eigum líka allt til að 
gera að gömlu húsunum, timbur 
til að endurbyggja eða styrkja 
þau, þakefni, bárujárn og hvað 
sem til þarf,“ upplýsir Rúnar.

Í BYKO Granda er einnig stór 
festinga- og verkfæradeild, heim-
ilisvörur, útileguvörur og lítil 
heimilistæki.

„Við erum með stóra og 
heillandi ljósadeild og þegar líður 
á árið opnum við nýja Hólf & 
Gólf-deild þar sem verður parket, 
hurðar, baðinnréttingar og fleira,“ 
segir Rúnar í sumarskapi í BYKO 
Granda, þangað sem gaman er að 
koma og gera góð kaup.

„Við fáum mikið af erlendum 
ferðamönnum úr nágrenninu í 
ýmsum erindagjörðum, listafólk 
og fleira sem við leitum lausna 
með,“ segir Rúnar.

Á dögunum hófst sumarútsala 
BYKO þar sem hægt er að gera 
reyfarakaup og frábær tilboð eru 
í gangi.

„Verið velkomið í BYKO 
Granda. Þangað er heimilislegt 
að líta inn, þjónustan er góð og 
persónuleg og vöruúrval sem 
mætir f lestum þörfum verktaka 
og húseigenda. Við erum í því að 
bjarga málum og höfum gaman 
af því. Þá er nágrennið orðið svo 
skemmtilegt, með flottum veit-
ingastöðum og verslunum í kring 
og margir sem njóta þess að koma 
út á Granda,“ segir Rúnar.

BYKO Granda er á Fiskislóð 15. 
Sími 535 9400. Opið alla daga 
vikunnar, frá klukkan 8 til 18 á 
virkum dögum, frá klukkan 10 til 
18 á laugardögum og 10 til 16 á 
sunnudögum. Sjá nánari á byko.is
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Svanurinn er 
fullbúin flokk-
unarstöð Brims 
á Granda. Þar 
er stafrænum 
lausnum beitt 
við skráningu á 
úrgangi. MYND/
KRISTJÁN MAACK

Ægir Páll Frið-
bertsson er 
framkvæmda-
stjóri Brims. Í 
baksýn er eitt 
af flaggskipum 
Brims, ísfisk-
togarinn Akurey 
AK 10.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Þrjú ísfiskskip landa fiski til 
vinnslu í fiskiðjuverinu á 
Granda.

„Afli þeirra var á síðasta ári um 
23 þúsund tonn,“ upplýsir Ægir 
Páll Friðbertsson, framkvæmda-
stjóri Brims.

„Félagið rekur einnig þrjú frysti-
skip sem landa framleiðslu sinni í 
frystigeymslu félagsins í Örfirisey. 
Afli þeirra var um 28 þúsund tonn 
og var heildarafli togara Brims því 
um 51 þúsund tonn á árinu 2019.“

Framleiðsluverðmæti botn-
fiskafurða var samtals um 20 
milljarðar króna árið 2019, á gengi 
dagsins í dag.

„Það er athyglisvert að Brim á 
Granda er væntanlega sá staður á 
Íslandi þar sem verðmætasköpun 
bolfiskafurða er hvað mest á 
landinu. Tekjur Brims og íslenskra 
dótturfélaga árið 2019 voru um 
33 milljarðar króna og skattspor 
félaganna var um 7,6 milljarðar á 
meðalgengi ársins,“ segir Ægir Páll.

Þessa dagana er unnið að endur-
nýjun botnfiskvinnslu Brims á 
Granda.

„Nánast öllum búnaði, allt frá 
móttöku aflans til pökkunar, 
verður skipt út. Auk þess verður 
vinnsluhúsnæði og starfsmanna-
aðstaða lagfærð. Með þessari 
framkvæmd aukast afköst, nýting 
verður betri sem og gæði afurða. 
Framkvæmdin sem hófst í maí 
er mjög umfangsmikil og lýkur 
á næstu vikum, og að loknum 
framkvæmdum verður fiskiðjuver 
Brims á Granda eitt það tækni-
væddasta,“ segir Ægir Páll.

Verðlaunin mikil hvatning
Brim hlaut Umhverfisverðlaun 
atvinnulífsins árið 2019, sem var 
mikil viðurkenning á starfi félags-
ins að umhverfismálum undan-
farin ár. Forseti Íslands, Guðni Th. 
Jóhannesson, afhenti Guðmundi 

Mikil verðmætasköpun á Granda
Á Granda rekur Brim eitt stærsta fiskiðjuver landsins, frystigeymslu, sorpflokkun og skipaverk-
stæði, auk þess sem þar eru aðalskrifstofur félagsins. Starfsmenn Brims á svæðinu eru um 300.

Brim teygir anga sína um víðan völl á Granda, allt frá Marshallhúsinu að Þúfu Ólafar Nordal. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Kristjánssyni, þáverandi forstjóra 
Brims, verðlaunin á Umhverfis-
degi atvinnulífsins.

Í umsögn dómnefndar verð-
launanna sagði meðal annars:

„Brim hefur tekið umhverfis-
málin föstum tökum. Fyrirtækið 

leggur áherslu á samfélagsábyrgð 
og virðingu fyrir umhverfinu og 
hefur unnið að því að kortleggja 
áhrif og ábyrgð félagsins. Þá hefur 
Brim sett sér markmið og mæli-
kvarða til að mæla árangur, draga 
úr sóun og auka verðmæti. Brim 

hefur dregið markvisst úr losun 
gróðurhúsalofttegunda, fjárfest í 
nýrri tækni og skipum sem hefur 
skilað miklu.“

„Við hjá Brim erum stolt af því 
að hafa hlotið Umhverfisverðlaun 
atvinnulífsins en það er mikil-

væg viðurkenning fyrir okkur og 
hvatning til að halda áfram á sömu 
braut,“ segir Ægir Páll.

„Úti á Granda er Brim með 
Svaninn, fullbúna flokkunarstöð, 
þar sem stafrænum lausnum er 
beitt, bæði hvað varðar skráningu 
á almennum úrgangi og endur-
vinnsluhráefni,“ upplýsir Ægir 
Páll.

Félagið flokkar sorp, hvort sem 
það fellur til á sjó eða í landi, og 
endurnýtir það eins og hægt er.

„Brim hefur á síðustu árum 
skipulagt mikið flokkunar- og 
umhverfisstarf með það að mark-
miði að lágmarka þann úrgang 
félagsins sem fer í urðun,“ segir 
Ægir Páll.

Vinsæll áfangastaður
Árið 2013 efndi Brim, ásamt Sam-
bandi íslenskra listamanna og 
Faxaflóahöfnum, til samkeppni 
um nýtt listaverk sem prýða átti 
umhverfið við Ísbjörninn, nýja 
frystigeymslu félagsins sem byggð 
var sama ár.

„Fyrir valinu varð verkið Þúfa, 
eftir listakonuna Ólöfu Nordal. 
Þeir sem ganga upp á toppinn 
njóta eins tilkomumesta útsýnis 
yfir Reykjavík sem völ er á og er 
listaverkið einn vinsælasti áfanga-
staður ferðamanna í Reykjavík,“ 
segir Ægir Páll.

Brim er einnig eigandi Marshall-
hússins sem staðsett er á athafna-
svæði félagsins á Granda.

„Marshallhúsið er nýr vett-
vangur lista við Gömlu höfnina 
í Reykjavík. Húsið var byggt sem 
síldarbræðsla árið 1948 en hýsir 
nú Nýlistasafnið, Kling & Bang, 
Stúdíó Ólafs Elíassonar ásamt 
vinnustofu og veitingastaðinn La 
Primavera Ristorante.“

Kynntu þér allt um Brim á brim.is
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Við erum með 
nokkrar góðar 

kryddblöndur, þar á 
meðal er trufflusveppa-
kryddlögur sem er 
vinsæll á nautasteik og 
við köllum nautalund 
deluxe. 

Jóhanna María 
Einarsdóttir
johannamaria@frettabladid.is 

Um er að ræða forvitnilegt 
umhverfislistaverk eftir 
myndlistarmanninn Ólöfu 

Nordal. Listaverkið nefnist Þúfa 
og sést víða að í borginni. Upp 
eftir Þúfu liggur spírallaga, mjótt 
einstigi sem breikkar smám saman 
er ofar dregur og á toppnum trónir 
upplýstur fiskihjallur. Grandi 
er stórskemmtilegt svæði, hvort 
heldur er fyrir svanga matargesti, 
kokteilþyrsta, listelska eða fyrir 
útivistarfólk enda umkringir 
hafið svæðið og veitir hressandi 
vindmótstöðu með tilheyrandi 
sjávarilm. Fjöldi manns leggur 
leið sína á tangann á Granda að 
skoða Þúfu og til að ganga hana, 
enda er fallegt útsýni af henni yfir 
höfnina, Hörpu og Esju.

Skemmdist í vatnsveðri
Í febrúar árið 2018 skemmdist 
Þúfa í miklu vatnsveðri og þurfti 
að girða hana af meðan á viðhaldi 
stóð. Í viðtali sem birt var á vef-
tímaritinu Hugrás segir Ólöf að 
hún hafi ætlað Þúfu að hverfa ofan 
í jörðina smám saman, en fjögur 
ár væru nú fullstuttur líftími. Hún 

Allt er hverfult, ekkert er eilíft
Úti á tanga einum á Granda, er nefnist Norðurgarður, má finna manngerðan átta metra grasi 
vaxinn hól sem reistur var í desember 2013. Hóllinn sést víða að í borginni og dregur að gesti.

Þúfa við 
Reykjavíkur-
höfn er vinsælt 
útivistarsvæði. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Viðgerðir á Þúfu árið 2018. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

segir að það hafi verið ljóst frá upp-
hafi að Þúfa þyrfti mikið viðhald. 
„Það er náttúrulega bara frábært að 
sjá hvað hún fær mikla athygli og 
ekki síður notkun; allir sem skapa 
umhverfislistaverk gera það auð-
vitað með notendur í huga.“

Hverfulleiki alls
Það má vel túlka verkið Þúfu sem 
brú á milli náttúru og borgar, 
enda manngert fjall í manngerðu 
umhverfi með náttúruöflin í bak-
grunni, og þá sérstaklega þegar 
tekið er tillit til staðsetningar 
Þúfu. Andspænis henni eru hvort 
tveggja hinn stórkostlegi mann-

gerði arkitektúr Hörpu sem og 
náttúrutenging allra Reykjavíkur-
búa, Esjan og hafið. Ólöf segist vera 
veik fyrir náttúrulegum efnum: 
grjóti, mold og grasi. „Þau verða 
auðvitað náttúruöflunum fljótt að 
bráð, en hversu lengi þarf maður 
eiginlega að halda nafni sínu á 
lofti? Við höfum bara ákveðinn 
tíma hér á jörðu og hverfum síðan 
á braut. Spor okkar mást líka og 
hverfa. Það er hinn eðlilegi gangur 
lífsins. Allt er hverfult.“ 

Þúfa er þannig allt í senn tákn 
fyrir hverfulleika náttúrunnar, 
hins manngerða sem og mannsins 
í náttúrunni.

Hjónin Jón Örn Stefánsson og 
Hildur Sigrún Guðmunds-
dóttir eru eigendur Kjöt-

kompanís. Fagmennskan hefur 
verið þeim hugleikin og engin 
nautasteik fer frá þeim nema hún 
hafi hangið í 25-30 daga. Hjá Kjöt-
kompaníi starfa átta kjötiðnaðar-
meistarar og þrír matreiðslumenn 
auk annarra. Jón Örn hafði lengi 
gengið með þá hugmynd að opna 
sælkerakjötverslun á Íslandi. 
Hann segist hafa verið óþolandi 
á ferðalögum erlendis þar sem 
hann þurfti að koma við í öllum 
matvöruverslunum sem á vegi 
hans urðu. „Kjötkompaní varð að 
veruleika stuttu eftir bankahrun 
og þótt margir hafi talið þetta 
brjálæði hefur reksturinn vaxið 
og blómstrað,“ segir hann. „Þetta 
hefur verið skemmtilegur stígandi 
hjá okkur.“

Jón Örn reynir sífellt að koma 
með nýjungar fyrir sælkeragrill-
meistara landsins. „Við erum með 
alls konar frábærar lausnir fyrir 
grilláhugafólk. Yfirleitt vill fólk 
kaupa kryddað kjöt en við erum 
með nokkrar mjög góðar krydd-
blöndur, þar á meðal er trufflu-
sveppa-kryddlögur sem hefur 
verið mjög vinsæll á nautasteik og 
við köllum nautalund deluxe. Það 
nýjasta hjá okkur er nauta ribeye-
cap en það er steik sem ekki hefur 
mikið verið í boði hér á landi. Sú 
steik hefur slegið í gegn en við 
bjóðum hana ókryddaða eða í 
pipar og svörtum hvítlauk. Þetta 
er vöðvi sem er ákaflega góður á 
grillið. Það vantar ekkert upp á 
að fólk vilji prófa eitthvað nýtt,“ 
útskýrir hann. „Síðan erum við 
með T-bone steikur sem eru búnar 
að fara í gegnum 30 daga dry age 
meðferð og hafa komið mjög vel 
út. Við leggjum metnað okkar í að 

Þar sem fagmennskan ræður för
Kjötkompaní hafði vaxið og dafnað í Hafnarfirði þegar önnur verslun var opnuð á Grandanum 
2017. Fólk kemur hvaðanæva til að ná sér í steikur á grillið enda alltaf eitthvað nýtt og spennandi.

Jón Örn Stef-
ánsson stendur 
hér í versluninni 
Kjötkompaníi 
sem staðsett er 
á Grandanum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

bjóða eingöngu gæðakjöt,“ segir 
Jón Örn.

Þótt nautasteikur séu alltaf 
eftirsóttar á grillið segir Jón Örn 
að lambið sé ekkert síður vinsælt 
hjá Íslendingum. „Við erum með 
mikið úrval af lambakjöti og það 
er látið hanga í tvær vikur hjá 
okkur fyrir sölu,“ segir hann. Eins 
og viðskiptavinir Kjötkompanís-
ins vita er mikið úrval af alls kyns 
meðlæti en Jón Örn segir að lögð 
sé áhersla á að bjóða allt fyrir 

veisluna, hvort sem það er for-
réttur, aðalréttur eða eftirréttur. 
„Það er hægt að fá allt meðlæti 
hjá okkur, salöt eða grænmeti. 
Síðan erum við með margvíslegar 
kaldar sósur. Fagmenn okkar geta 
leiðbeint fólki um hvaða sósur 
eru bestar með hvers kyns kjöti,“ 
segir hann. „Þá má ekki gleyma 
hamborgurunum sem hafa verið 
vinsælir á grillið.“

Sælkerar landsins þurfa ekki að 
fara annað þegar halda skal góða 

veislu. „Hjá okkur er aðaláherslan 
á gæðavöru og fagmennsku,“ segir 
hann. Þegar Jón Örn er spurður 
hvort hann hyggist opna þriðju 
verslunina undir merkjum Kjöt-
kompanís, svarar hann: „Það getur 
allt komið til greina í þeim efnum 
en ekkert ákveðið.“

Kjötkompaní er í Dalshrauni 
13 í Hafnarfirði og Grandagarði 
29, Reykjavík. Hægt er að skoða 
nánar á heimasíðunni kjotkomp-
ani.is.
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Rafhjólasetrið er 
nýtt og enn í 

þróun, en við teljum 
okkur vera komin á gott 
ról. Markmiðið er síðan 
að bjóða áfram upp á 
mesta úrvalið og einnig 
bestu þjónustuna.

Þ Ú  FÆ R Ð  A L LT  F Y R I R 
Ú T I L E G U N A  H J Á  O K K U R

fiskislóð 1 reykjavík / tryggvabraut 1-3 akureyri / 580 8500 / síðan 1916 / www.ellingsen.is

Hvort sem þig vantar raf hjól, 
útileguvörur, góða skó eða 
vélsleða, þá er allsendis 

víst að þú finnir það hjá Elling
sen. „Hjá okkur er gott úrval 
af gönguf líkum, regnheldum 
f líkum, íþróttafatnaði og skóm 
frá þekktum gæðamerkjum fyrir 
alla fjölskylduna fyrir hvers kyns 
útiveru. 

Á sumrin setjum við upp 
Tjaldaland á efri hæðinni, sem er 
ein stærsta útilegudeild landsins. 
Þá er BRP ferðatækjadeildin með 
öll skemmtilegustu leiktækin; 
fjórhjól, sexhjól, sæþotur, raf
krossara, vélsleða og buggybíla,“ 
segir Freyja Leópoldsdóttir, sölu 
og markaðsstjóri S4S.

Bjartari og betri verslun
Í upphafi árs 2018 sameinuðust 
Ellingsen og S4S, sem hafði 
þangað til verið með skóverslan
irnar Steinar Waage, Ecco, Skech
ers, Kaupfélagið og Toppskóinn, 
sem og Nike by Air búðirnar. 
Breytingar voru gerðar á rekstri 
Ellingsen sem og búðinni, sem 
voru kláraðar á dögunum. „Við 
skiptum út allri lýsingu í búðinni, 
máluðum, færðum afgreiðsluborð 
og endurröðuðum versluninni. 
Búðin er nú mun bjartari og 
opnari og vörurnar fá að njóta sín 
enn betur með nýrri lýsingu og 
betri deildaskiptingu.“

Besta úrvalið af rafhjólum
Einnig var nýverið glæsilegt raf
hjólasetur Ellingsen opnað, en 
um er að ræða heilsársdeild með 
mesta úrval landsins af raf hjólum 
og raf hlaupahjólum. „Við erum 
með umboð fyrir nokkra fram
leiðendur, meðal annars Merida, 
sem er einn stærsti hjólaframleið

andi í heimi og býður upp á breiða 
línu raf hjóla, allt frá borgarhjól
um upp í fulldempuð fjallahjól. Þá 
erum við með vinsæl hjól frá Mate 
og Tern, sem sérhæfa sig í raf
hjólum. Eftirsóttustu raf hlaupa
hjól landsins, Zero, fást einnig hjá 
okkur, en þau eru af lmeiri en f lest 
raf hlaupahjól á markaðnum og 
einstaklega sterkbyggð. Því henta 
þau íslenskum aðstæðum vel.“

Frábær þjónusta við rafhjól
„Við lögðum mikið í setrið, bæði 
útlitslega og faglega. Þá stækk
uðum við raf hjólaverkstæðið 
okkar, bættum aðstöðuna og 
réðum inn sérhæft starfsfólk til að 
þjónusta viðskiptavini okkar enn 
betur. Raf hjólasetrið er nýtt og 
enn í þróun, en við teljum okkur 
vera komin á gott ról. Markmiðið 
er síðan að bjóða áfram upp á 
mesta úrvalið og einnig bestu 
þjónustuna.“

Freyja hvetur alla til að líta við 
í Ellingsen á Granda, skoða upp
færða verslun og úrvalið. „Komdu 
og spjallaðu við starfsfólkið 
okkar sem er uppfullt af fróðleik 
um allar okkar vörur og ávallt 
tilbúið að ráðleggja viðskipta
vinum við val á réttum fatnaði, 
skóm, bakpokum, raf hjólum og 
ferðatækjum. Þá er einnig hægt að 
prófa öll þau raf hjól og raf hlaupa
hjól sem við seljum.“

Ný ásýnd Ellingsen á Granda
Ellingsen er alhliða útivistarverslun sem býður upp á frábært úrval af fjölbreyttri og hágæða 
 útivistarvöru fyrir alla fjölskylduna. Eftir breytingar er verslunin á Granda orðin enn glæsilegri.

Freyja Leó-
poldsdóttir 
tók við stöðu 
sölu- og mark-
aðsstjóra S4S 
í desember 
síðastliðnum. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI
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 Við trúum því að 
áhersla á aukin 

gæði, heilsu, hreina 
náttúru og sjálf bærni sé 
leiðin fram á við ásamt 
því að efla stjórnendur í 
nýsköpun og tækni.

Íslensk ferðaþjónusta stendur 
á miklum tímamótum og er 
hlutverk ferðaklasans aldrei 

mikilvægara en einmitt nú, segir 
Ásta Kristín Sigurjónsdóttir 
framkvæmdastjóri hjá Íslenska 
ferðaklasanum.

„Nú þegar við horfum fram á 
gjörbreytta tíma í kjölfar COVID-
19 er ljóst að fyrirtæki og stjórn-
endur í ferðaþjónustu þurfa að 
breyta verkferlum, umturna 
viðskiptamódelum, finna nýjar 
aðferðir til að sjá til þess að öryggi 
og heilsa ferðamanna sé tryggð.“

Ásta segir að þau hjá Íslenska 
ferðaklasanum trúi að áfanga-
staðurinn Ísland eigi ennþá mikið 
inni og geti komið sterkur út úr 
heimsfaraldrinum í sterkari sam-
keppnisstöðu en áður.

„Til þess að svo megi verða þarf 
hins vegar að koma til mikill sam-
starsvilji ólíkra aðila í virðiskeðju 
ferðaþjónustunnar og fókusinn á 
framtíðina þarf að vera skýr. Við 
trúum því að áhersla á aukin gæði, 
heilsu, hreina náttúru og sjálf-
bærni sé leiðin fram á við ásamt 
því að efla stjórnendur í nýsköpun 
og tækni,“ segir hún.

Nýsköpunaraðsetur  
fyrir nemendur
Í Húsi ferðaklasans á Fiskislóð 
á Grandanum hefur verið mikil 
dýnamík og vettvangur fyrir 
frumkvöðla, einyrkja og stærri 
fyrirtæki til að vinna saman undir 
einu þaki, að sögn Ástu. Þá hefur 
húsnæðið verið nýtt undir hina 
ýmsu viðburði í ferðaþjónustunni 
sem og námskeiðahald, viðskipta-

Breyttar áherslur og skýr fókus
Íslenski ferðaklasinn hefur starfað frá 2015 en 2018 var Hús ferðaklasans opnað. Hlutverk hans 
er að efla nýsköpun og vöruþróun í íslenskri ferðaþjónustu í gegnum verkefnadrifið samstarf.

Ásta hefur trú á að áfangastaðurinn Ísland eigi ennþá mikið inni. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

hraðla og vinnustofur. Í sumar 
munu nemendur sem sinna 
hinum ýmsu verkefnum tengdum 
nýsköpun í ferðaþjónustu hafa 
aðsetur í Húsi ferðaklasans og 
mun eitt þeirra verkefna snúa að 
því að þróa sjálf bærni-hæfnihjól 
fyrir ferðaþjónustuna.

„Eftir tvö annasöm og árangurs-
rík ár á Grandanum mun Íslenski 
ferðaklasinn flytja sig um set og 
koma sér fyrir í öflugu nýsköpun-
ar- og tækniumhverfi Grósku þar 
sem Vísindagarðar verða á fyrstu 
hæð hússins,“ segir Ásta.

„Við erum full tilhlökkunar að 
taka þátt í því öfluga samfélagi 
og halda áfram með það grósku-
mikla starf sem unnið hefur verið 
á síðustu árum. Ekki skemmir 
heldur fyrir að vera áfram nálægt 
því góða samfélagi sem byggst 
hefur upp á Grandanum á síðustu 
árum.“

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is
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Tónlistarþróunarmiðstöðin 
hóf starfsemi árið 2003 
og hefur því verið hluti af 

menningarlífinu úti á Granda í 
17 ár. Þar æfir fjölbreyttur hópur 
tónlistarmanna og starfsfólk mið-
stöðvarinnar hjálpar til við að búa 
til góðar aðstæður til sköpunar og 
gera sveitum kleift að koma sér á 
framfæri.

„Hugmyndin á bak við Tón-
listarþróunarmiðstöðina er frekar 
einföld, hún er bara sú að fá rými 
sem fólk getur svo komið inn í og 
skapað. Þetta snýst ekki um að 
slá í gegn, heldur að stunda tón-
list sem áhugamál, eða kannski 
jaðar íþrótt, ef svo má segja,“ segir 
Daniel Pollock, talsmaður Tón-
listarþróunarmiðstöðvarinnar. 
„Þannig er hugmyndafræðin. Þetta 
er svona „DIY“, fólk gerir allt sjálft, 
en við aðstoðum með tæki og tól 
og reddum hlutum fyrir fólk sem 
vill koma hingað að skapa, svona 
eins og að redda boltum eða skóm 
fyrir íþróttafólk.“

Fjölþjóðlegt og fjölbreytt
„Hér eru 15 fullpökkuð rými þar 
sem um 40 hljómsveitir æfa og 
tónleikasalur þar sem hægt er að 
halda tónleika og stakar æfingar 
til að undirbúa sig fyrir tónleika 

og annað slíkt,“ segir Daniel. „Fólk 
er ekki mikið að spila opinberlega 
núna, en það er samt nóg að gera 
við að undirbúa sig fyrir það þegar 
allt verður opnað og tónlistar-
menn komast út að spila.

Það er nóg af böndum hér að 
æfa, skapa og taka upp og þetta 
er fjölþjóðlegur hópur. Þetta er 
svolítið eins og litlar Sameinuðu 
þjóðir,“ segir Daniel léttur. „Fólk 
sýnir mikla virðingu fyrir hvert 
öðru og hér hittist fólk og spjallar 
um ýmiss konar menningarstarf-
semi.

Það getur hver sem er komið og 
hér æfir fólk sem er allt frá 12-14 
ára aldri og upp í sjötugt,“ segir 
Daniel. „Sumir koma líka bara 
saman hér fyrst og fremst til að 
hittast og spila þá aðeins á hljóð-
færi saman í leiðinni. Þetta fólk er 
ekkert að koma fram, heldur bara 
að spila saman sér til gamans.

Svo er mikið af trommu-
leikurum hér. Það eru nokkrir 
trommuleikarar á lausu hérna. 
Það er annað en í minni tíð, þá 
vantaði alltaf trommara því 
enginn var nógu góður,“ segir 
Daniel kíminn.

Tónleikahald í haust
„Í haust ætlum við að byrja með 
„showcase“ tónleika, en þá verða 
tónleikar haldnir í tónleikasaln-
um okkar 1-2 sinnum í mánuði 
á laugardögum og þar verða 3-4 
sveitir að spila hverju sinni,“ segir 

Daniel. „Þarna verður öll f lóran 
í boði, ekki bara einhver ein tón-
listarstefnu hverju sinni.

Hugmyndin er sú að styðja við 
lifandi tónlist og gefa tónlistar-
mönnunum sem æfa hér tækifæri 
til að sýna sig og fá reynslu á sviði. 
Svo geta þau farið að spila á öðrum 

tónleikastöðum eftir það. Þetta 
gæti hresst senuna við og búið til 
meiri áhuga á starfseminni hér og 
við viljum endilega vera sýnilegri,“ 
segir Daniel. „Þó að við getum 
ekki troðfyllt staðinn ættum við 
samt að geta tekið á móti 100-200 
manns í einu.

Við viljum líka hvetja allar 
hljómsveitir sem hafa áhuga á að 
setja upp tónleika til að gera það 
í samstarfi við okkur. Við gætum 
haldið tónleika hér alla daga þess 
vegna og viljum endilega hjálpa 
hljómsveitum að setja þá upp,“ 
segir Daniel að lokum.

Rými þar sem fólk getur skapað
Í Tónlistarþróunarmiðstöðinni á Granda er boðið upp á æfingasvæði fyrir tónlistarfólk. Þar er einnig 
tónleikasalur og í haust fá sveitirnar sem æfa í húsinu að láta ljós sitt skína á reglulegum tónleikum.

Daniel Pollock, 
talsmaður Tón-
listarþróunar-
miðstöðvarinnar, 
segir að þar séu 
15 fullpökkuð 
rými þar sem um 
40 hljómsveitir 
æfa og tónleika-
salur þar sem 
hægt er að halda 
tónleika. Mið-
stöðin stefnir á 
að vera sýnilegri í 
haust með reglu-
legu tónleika-
haldi. FRÉTTABLAÐ-
IÐ/ANTONBRINK



Það er alltaf logn 
á Grandanum

Skoðun dagsins:

Nú sækjum við bílinn
Núna ge�m við só� bílinn og skilað honum skoðuðum heim 
eða í vinnuna á höfuðborgarsvæðinu. 2.300 kr. bætast við 
skoðunargjaldið. Sendu póst á skutl@frumherji.is 
með símanúmeri og sparaðu þér tíma og rirhöfn. 

Komdu með bílinn á Hólmaslóð 2 ú� á Granda 
og fáðu skoðun sem gildir í ár eða lengur

AFGREIÐSLUTÍMI mán.-fös. kl. 8.00-16.30

Velkomin á Hólmaslóð

Sími 570 9090 • www.frumherji.is



Það sem er 
skemmtilegt við 

Grandann er að hér er 
auðvitað enn sjávar
iðnaður en líka mikil 
nýsköpun þannig að 
þetta er dýnamískt 
umhverfi sem gaman er 
að tilheyra.

Varðskipið Óðinn liggur við bryggju við Sjóminjasafnið á Grandanum. 

Á Grandanum leynast margar 
skemmtilegar verslanir og 
vinnustofur. Fjöldi hönnuða 

og handverksmanna hefur komið 
sér fyrir í gömlu verbúðunum og 
öðru húsnæði þar í kring og vel 
má segja að Grandinn kraumi af 
sköpunargleði.

Meðal þess sem finna má á 
Grandanum er Mathöll Granda. 
Þar er boðið upp á alvöru götubita 
við höfnina. Mathöllin er stað-
sett í gamalli fiskverksmiðju og 
umhverfið er skemmtilegt. Í góðu 
veðri er hægt að sitja utandyra og 
virða fyrir sér bátana, jafnvel sjá 
þegar verið er að landa afla við 
bryggju. Boðið er upp á fisk- og 
kjötrétti í Mathöll Granda.

Á Grandanum er einnig 
Sjóminjasafnið en þar er kaffihús 
með góðu útsýni yfir höfnina. 
Skemmtilegar sýningar eru ávallt 
í safninu, meðal annars Fiskur & 
fólk – sjósókn í 150 ár. Varðskipið 
Óðinn er hluti af Sjóminjasafninu 
og um leið ein helsta sýning safns-
ins. Skipið kom til safnsins árið 
2008 og er varðveitt í því ástandi 
sem það kom. Óðinn var sjósettur 
í maí síðastliðnum eftir fimmtán 
ára hvíld. Óðinn er sögufrægt skip 
en það tók þátt í landhelgisdeilum 
á Íslandsmiðum á sínum tíma.

Grandinn er skemmtilegt 

svæði að ganga um enda hefur 
orðið mikil uppbygging þar á 
undanförnum árum. Nokkur 
veitingahús eru á svæðinu og má 
þar nefna, fyrir utan Mathöllina, 
La Primavera í Marshallhúsinu, 
Kaffivagninn, Coocoo’s Nest, 
Bryggjuna Brugghús, Messann, 
Mat og drykk og Bergsson, svo 
eitthvað sé nefnt.

Skapandi kraftur á Grandanum

Tímarnir hafa breyst á Grandagarði í áranna rás. Þessi mynd af Kaffivagn-
inum var tekin árið 1969. MYND/LJÓSMYNDASAFN REYKJAVÍKUR

Í skýrslu Faxaflóahafna frá árinu 
2013 um starfsemi á Gömlu 
höfninni í Reykjavík er kafli um 

uppbyggingu á Grandanum fyrr á 
tímum sem gaman er að rýna í.

Um aldamótin 1900 þegar 
stórskipaumferð jókst varð ljóst 
að eitthvað þyrfti að gera, enda 
þolinmæði Reykvíkinga á þrotum. 
Árið 1906 var því farið af stað með 
undirbúning að viðamikilli hafnar-
gerð í Reykjavík. Það leiddi til þess 
að hafist var handa við hafnar-
framkvæmdir í Reykjavík þann 
9. mars 1913 og stóðu þær yfir allt 
fram til ársins 1917.

Stór þáttur í hafnargerðinni var 
f lutningur stórgrýtis úr norðan-

verðri Öskjuhlíð ásamt smágrýti 
úr sunnanverðu Skólavörðuholti. 
Af þeim sökum voru 12 km járn-
brautarteinar lagðir frá Örfiris-
eyjargranda, að Öskjuhlíð, þaðan 
að Skólavörðuholti og enduðu þeir 
loks á hafnarsvæðinu.

Þetta var fyrsta og eina járn-
brautin sem lögð hefur verið á 
Íslandi. Ljóst er að Gamla höfnin 
í Reykjavík er afar sögulegur og 
merkilegur staður. Með tilkomu 
hafnarinnar breyttist Reykjavík í 
mikinn útgerðarkaupstað og varð 
sjávarútvegur að gríðarlega mikil-
vægum atvinnuvegi Reykvíkinga. 
Smám saman hefur hafnarsvæðið 
stækkað vegna landfyllinga.

Járnbraut notuð á Grandanum

FlyOver hefur mikla trú á 
Grandanum,“ segir Eva Eiríks-
dóttir, markaðsstjóri FlyOver 

Iceland.
„Þetta er hverfi sem er á barmi 

mikilla breytinga og hefur ákaf-
lega skemmtilega möguleika. Hér 
er þegar kominn sterkur afþrey-
ingar-kjarni rétt við miðborgina: 
Sjóminjasafnið, Norðurljósasetrið, 
Marshallhúsið, Hvalasýningin, 
Omnom súkkulaðigerð og svo auð-
vitað FlyOver Iceland.“

Á Grandanum sé allt til alls. 
„Auk þess er hér fjölbreytt 
þjónusta, stórar matvöruverslanir, 
apótek og sérvöruverslanir.“

Fortíð mætir nútíð
Eva segir FlyOver Iceland binda 
miklar vonir við uppbyggingu og 
þróun svæðisins. „Við sjáum fyrir 
okkur að Grandinn gæti umbreyst 
líkt og Meatpacking District í New 
York eða Dairy Block í Denver, 
sem dæmi. Hverfi sem er lítið og 
afmarkað og hýsti áður iðnað en 
umbreytist svo í takt við það sem 
samfélagið þarf á þeim tíma.“

Grandinn sé kjörinn fyrir þess 
háttar fyrirkomulag, enda full-
komið dæmi um kraftinn sem 
leysist úr læðingi þegar hið gamla 
mætir hinu nýja. „Það sem er 
skemmtilegt við Grandann er að 
hér er auðvitað enn sjávariðnaður 
en líka mikil nýsköpun þannig að 
þetta er dýnamískt umhverfi sem 
er gaman að tilheyra.“

Staðsetningin er ekki síður 
tilvalin. „Við erum í göngufæri 
við Miðbæinn og Vesturbæinn 
og steinsnar frá Seltjarnarnesi. 
Margir koma til okkar á hjóli eða 
rafskútum og við hvetjum okkar 
gesti til þess að nýta almennings-
samgöngur. Þannig kynnist maður 
hverfinu betur og finnur kannski 
staði sem maður hefði annars 
misst af.“

Glimrandi móttökur
FlyOver Iceland hóf starfsemi á 
Granda í ágúst í fyrra og hefur frá 
upphafi unnið að því að kynna 
svæðið fyrir erlendum gestum. 

Dýnamísk upplifun á Granda
FlyOver Iceland er eitt þeirra fyrirtækja sem staðsett eru á Granda. Bæði FlyOver-sýningin og 
Grandi eru lýsandi dæmi um töfrana sem myndast geta þegar hið gamla mætir hinu nýja.

Eva Eiríksdóttir, 
markaðsstjóri 
FlyOver Iceland, 
segir Grandann 
bjóða upp á 
marga spenn-
andi möguleika. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Afþreyingarfyrirtækið FlyOver Iceland býður upp á ævintýralega og fróðlega sýningu sem fangar öll skilningarvitin og lætur engan ósnortinn.

„Markaðsteymi FlyOver hefur 
lagt áherslu á að kynna Grandann 
og þá sérstaklega fyrir erlendum 
ferðamönnum,“ útskýrir Eva.

Móttökurnar hafa verið 
framar öllum vonum, bæði meðal 
erlendra og íslenskra gesta, en 
Íslendingum stendur nú til boða 
að prófa herlegheitin á sérlega 
góðum kjörum. „Við hvetjum 
Íslendinga til að nýta sér Ferða-
gjöfina og prófa eitthvað sem þeir 
hefðu annars ekki gert. Við erum 
með tilboð á vefnum okkar og það 
er auðvelt að nota Ferðagjöfina og 
bóka á netinu hjá FlyOver Iceland.“

Á Grandanum er 
einnig Sjóminja

safnið en þar er kaffihús 
með góðu útsýni yfir 
höfnina. Skemmtilegar 
sýningar eru ávallt í 
safninu.
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Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

 Garðyrkja

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

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

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

 Nudd

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

 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

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Heimilið

 Gefins

GEFINS PARKET
60 fm af nýuppteknu parketi og 
undirlagi. fæst gefins. Aðeins 4 ára 
gamalt. Uppl. í s: 660-7580

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Tilkynningar

 Tilkynningar

WWW.YAAKOVSWELL.NET
Here you will find a series of 
studies of the Blessed Torah. All 
the material is completely free. you 
may download it, copy it and give 
it away.

Lesa bara FBL

63%

FBL OG MBL

26%

Lesa bara MBL

11%

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær þitt 
fyrirtæki til 89% lesenda 

dagblaða* á höfuð-
borgarsvæðinu.

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Næstu mánudaga bjóðum við karlmönnum sem greinst hafa með
krabbamein upp á opna fyrirlestra:

6 júlí: Sigrún Reykdal, blóðmeinalæknir – Ímyndir krabbameina
13 júlí: Matti Ósvald, heilsufræðingur og markþjálfi – Eflandi hugarfar í
þínum aðstæðum

Minnum einnig á kynningarfundi okkar alla þriðjudaga
klukkan 11:00 þar sem aðstandendur eru velkomnir með.

www.ljosid.is               Sími 561-3770  



Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Hildur Ágústsdóttir 
bóndi,  

Klauf, Vestur-Landeyjum, 
sem lést sunnudaginn 28. júní,  

verður jarðsungin frá Selfosskirkju, 
                                              þriðjudaginn 7. júlí, kl. 13.00.

Sigurður Ágúst Rúnarsson Lára Ólafsdóttir
Guðjón Rúnarsson Sandra Díana Georgsdóttir
Þórdís Jóna Rúnarsdóttir Skúli Guðmundsson
Magnús Rúnarsson Elísabet Ólöf Helgadóttir
Sigríður Lóa Rúnarsdóttir Steindór Valur Reykdal 
Ágúst Rúnarsson Rósa Emilsdóttir
Rúnar Smári Rúnarsson
Sævar Rúnarsson Margrét Sóley Sigmarsdóttir
Sigurbára Rúnarsdóttir Einar Hjálmarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, 
Þórdís Vilborg Sigfúsdóttir

 Vesturvegi 5,
 Vestmannaeyjum,

lést á Sjúkrahúsi Vestmannaeyja  
þann 22. júní.  

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu. 

Hlynur Geir Richardsson
Þorgeir Richardsson

Ástkær og elskulegur sonur okkar, 
bróðir, mágur og frændi,

Sigurbjörn M. Theodórsson
vélstjóri, 

Heimagötu 37, 
Vestmannaeyjum,

lést á heimili sínu þann 22. júní sl. 
Útför mun fara fram í Landakirkju  

miðvikudaginn 8. júlí kl. 14.00.

Theodór S. Ólafsson Margrét Sigurbjörnsdóttir
Þorbjörg Theodórsdóttir Haukur Logi Michelsen
Hafþór Theodórsson Hanna R. Björnsdóttir
Júlíanna Theodórsdóttir Ingólfur Ingólfsson
Bára Theodórsdóttir Tommy Westman
Björk Theodórsdóttir 
Harpa Theodórsdóttir Örvar G. Arnarson

og fjölskyldur.

Okkar elskulegi
Sigþór Reynir Steingrímsson

fv. bifreiðaeftirlitsmaður  
og leigubílstjóri, 

áður að Þverbrekku 2, Kópavogi,
lést þriðjudaginn 23. júní sl. á 

hjúkrunarheimilinu Skógarbæ. 
Útför fer fram frá Seljakirkju mánudaginn 6. júlí kl. 11. 

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Skógarbæjar fyrir 
góða umönnun og hlýju í hans garð.

Fyrir hönd aðstandenda,
Nína V. Magnúsdóttir Tómas Bergsson
Sigurgeir Steingrímsson Svanlaug Sigurðardóttir
Hólmsteinn Steingrímsson
Haukur Steingrímsson

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Óttar Sævar Magnússon

frá Kirkjubæ, Akranesi, 
Hamraborg 38, Kópavogi,

Lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi, laugardaginn 27. júní sl. 

Útför mun fara fram frá Háteigskirkju 
                                          miðvikudaginn 8. júlí klukkan 13.00.

Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Jósep Rósinkarsson
frá Fjarðarhorni,

lést á Landspítalanum 30. júní. 
Útförin verður auglýst síðar.

Sveinn Guðmundsson Guðný Jónsdóttir
 Sigurður Geirsson
Gísli Jósepsson Þórdís Reynisdóttir
Ingimundur Jósepsson
Kolbeinn Jósepsson Harpa Sveinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Þegar ég heyri í Valdísi Evu 
Hjaltadóttur til að for-
vitnast um nýja starfið sem 
forstöðumaður Blábankans 
á Þingeyri er hún á keyrslu 
uppi á Ártúnshöfða. Hún 

leggur bílnum í snatri og kemur strax 
með góða hugmynd að myndatökustað 
í hinum enda bæjarins. Þarna er greini-
lega kona sem er f ljót að hugsa og finna 
lausnir á hlutunum.

Fyrsta spurning sem hún fær er að 
sjálfsögðu: Ertu að vestan? „Nei,“ svarar 
hún. „En ég hef komið vestur á firði 
og veit að þar eru skapandi kraftar og 
margt áhugavert að gerast. Ísafjörður 
er með sína góðu Fab Lab smiðju og 
Flateyri með Lýðskólann, allt styður 
við hvað annað og ég vona sannarlega 
að kraftar mínir nýtist vel fyrir vestan. 
Mig langar að prófa að búa á litlum og 
notalegum stað og Þingeyri fellur vel að 
þeirri hugmynd.“

Valdís segist aðspurð ekki lána út fé í 
bankanum, enda hafi hún ekki peninga-
vald. „Þetta er meira hugmyndabanki,“ 
segir hún glaðlega. „En húsið var áður 
útibú Landsbankans á staðnum og því 
var unnið með bankanafnið. Lands-
bankinn á Ísafirði veitir þar líka þjón-
ustu tvisvar í viku en Blábankinn er að 
hluta til þjónustumiðstöð við íbúa og 
tekur að sér að vera tengiliður heima-
fólks og sveitarfélagsins, verkalýðs-
félagsins og bókasafnsins á Ísafirði.“

Valdís Eva segir neðri hæð Blábank-
ans í raun miðstöð heimafólks á Þing-
eyri, þar séu haldin prjónakaffi, þar sé 
horft á leiki, tekið í spil og spjallað yfir 
góðu kaffi.

„Á efri hæðinni er svo vinnurými fyrir 
fólk sem vill leigja sér aðstöðu til lengri 
eða skemmri tíma vegna verkefna og þar 
er hægt að vera í samstarfi við fólk hvar 
sem er í veröldinni. Nýsköpunarmið-
stöð er eitt af verkefnum Blábankans 
og hann býður þangað hugmyndaríku 
fólki alls staðar að úr heiminum og tekur 
að sér að útvega ráðgjafa og fyrirlesara 
til að styðja við frumkvöðlastarfsemi 
ýmiss konar.“

Sjálf hefur Valdís Eva fjölbreytta 
reynslu úr námi og starfi. Á ferilskránni 
er liðveisla hjá Kópavogsbæ, ráðninga-
stjórn hjá Símstöðinni og umsjón með 
framleiðslu hjá Clear Channel í Dan-
mörku „Ég bjó erlendis í fimmtán ár og í 
Danmörku tók ég BSc-gráður í sníðagerð 
og framleiðslu og líka framleiðslustjórn-

un frá Copenhagen Business School. 
Þegar ég flutti heim til Íslands árið 2016 
fór ég að vinna sem framleiðslustjóri 
hjá Icewear en svo setti ég á laggirnar 
tvö verkefni, Saumakonuna Valdísi og 
Vegdísi sem hannar smáheimili á hjól-
um. Ég á eitt slíkt upp á 13 fermetra og 
hef búið í því seinasta eitt og hálfa árið. 
Það fylgir sömu reglum og hjólhýsi, en 
lítur út eins og hús. Nýtt og stærra hús 
er í framleiðslu og vonast ég til að geta 
tekið það með mér á Þingeyri.

En… getur ekki hvesst illilega þar? 
spyr ég hikandi. „Jú, örugglega. Það er 
þá ágætur prófsteinn á húsið. Kannski 
þú fréttir næst af mér siglandi í því úti á 
Dýrafirði! Það kemur bara í ljós.“
gun@frettabladid.is

Vona að kraftar mínir 
nýtist vel fyrir vestan
Valdís Eva Hjaltadóttir hönnuður hefur nýlega verið ráðin sem forstöðumaður Blá-
bankans, samfélagsmiðstöðvar á Þingeyri við Dýrafjörð. Hún hlakkar til að fara vestur 
á firði og stefnir á að búa þar í smáheimili sem hún hefur hannað og er á hjólum.

„Mig langar að prófa að búa á litlum og notalegum stað og Þingeyri fellur vel að 
þeirri hugmynd,“ segir Valdís Eva Hjaltadóttir.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ég hef komið vestur á firði og 
veit að þar eru skapandi kraftar 
og margt áhugavert að gerast.

Fróðleikur um  
Blábankann

Blábankinn, samfélagsmiðstöðin 
á Þingeyri, er sjálfseignarstofnun 
sem varð til árið 2017 þegar 
Landsbankinn hætti starfsemi 
á Þingeyri og bauð húsnæðið til 
starfseminnar. Það var Alain De 
Cat, fjárfestir hjá Vestinvest ehf., 
sem beitti sér fyrir stofnun hans 
og auk eigin fyrirtækis fékk hann 
með sér Ísafjarðarbæ og Simba-
höllina. Fljótlega naut Blábank-
inn stuðnings Nýsköpunarmið-
stöðvar Íslands, samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytis, Verk-
vest og fyrirtækja á svæðinu. 
Hann er orðinn fyrirmynd sam-
félagsmiðstöðva annars staðar á 
landinu.

Alain De Cat hefur verið 
stjórnarformaður til þessa en 
nýlega tók Ketill Berg Magnússon 
við því embætti.

1921 Kristján 10. stofnar Hina íslensku fálkaorðu.

1928 Bifreið fer um Öxnadalsheiði í fyrsta sinn. Ferðin frá 
Blönduósi til Akureyrar tekur 15 klukkustundir.

1948 Marshallaðstoðin berst Íslendingum frá Bandaríkja-
mönnum, um 39 milljónir dala.

1954 Dregið er í fyrsta sinn í Happdrætti DAS. Fyrsti vinn-
ingur er Chevrolet-bifreið.

1973 Vísindamenn tilkynna formlega um goslok í Vest-
mannaeyjum.

1986 Farsímakerfi er tekið í notkun með þjónustu-
stöðvar á svæðinu frá Vík í Mýrdal til Vestfjarða.

Merkisatburðir

3 .  J Ú L Í  2 0 2 0   F Ö S T U D A G U R16 T Í M A M Ó T   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð 3 .  J Ú L Í  2 0 2 0   F Ö S T U D A G U R

TÍMAMÓT

mailto:gun@frettabladid.is


ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is  
Mánudaga - sunnudaga 12-18

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND

INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

2. JÚLÍ - 10. ÁGÚST

Útsalan
ALLT AÐ 

50%
AF VÖLDUM VÖRUM

er hafin!



LÁRÉTT
1. margt
5. geil
6. upphrópun
8. kvísl
10. prófgráða
11. fram að
12. virki
13. vætlar
15. fugl
17. allslaus

LÓÐRÉTT
1. skerfur
2. hrósa
3. stafur 
4. vélar
7. ódæði
9. dugur
12. erta
14. loft
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1. flest, 5. rof, 6. æi, 8. affall, 10. ma, 11. 
til, 12. borg, 13. agar, 15. gaukur, 17. snauð.
LÓÐRÉTT: 1. framlag, 2. lofa, 3. eff, 4. tælir, 7. 
illgerð, 9. atorka, 12. baun, 14. gas, 16. uu.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Magnús Carlsen (2.881) átti 
gegn Ding Liren (2.836) á 
Chessable Masters mótinu á 
Chess24.    

66...Hc1+! 0-1. Magnús 
Carlsen vann öruggan sigur 
á Ding Liren í undanúrslitum 
og mætir annaðhvort Ian 
Nepomniachtchi eða Anish 
Giri í úrslitum sem hefjast í 
dag. Hannes hóf taflmennsku í 
Tékklandi í fyrradag og tapaði í 
fyrstu umferð. 
www.skak.is Ný alþjóðleg 
skákstig.  

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Svartur á leik

Austlæg eða breytileg 
átt 3-8 m/s, en 8-13 með 
suðurströndinni á morg-
un. Bjart með köflum á 
landinu, en þokubakkar 
með austurströndinni 
og stöku skúrir á Suður- 
og Vesturlandi síðdegis. 
Hiti 10 til 17 stig, en að 
20 stigum á Suðvestur-
landi í dag.

Helgarblað Fréttablaðsins, ómissandi hluti af góðri helgi

FRÉTTABLAÐIÐ 
 er helgarblaðið

3 1 7 2 5 8 4 6 9

8 2 4 9 1 6 7 3 5

6 9 5 7 3 4 2 1 8

5 7 9 3 8 1 6 2 4

4 6 1 5 2 9 3 8 7

2 8 3 4 6 7 9 5 1

7 5 6 1 9 2 8 4 3

9 3 8 6 4 5 1 7 2

1 4 2 8 7 3 5 9 6

4 2 9 5 7 1 6 8 3

5 1 3 8 9 6 7 2 4

8 6 7 2 3 4 9 1 5

9 4 2 3 8 7 1 5 6

1 3 6 4 5 9 2 7 8

7 5 8 6 1 2 3 4 9

2 8 4 1 6 3 5 9 7

3 7 1 9 4 5 8 6 2

6 9 5 7 2 8 4 3 1

5 7 2 9 1 3 6 8 4

1 3 6 4 5 8 7 9 2

8 4 9 6 2 7 1 3 5

6 5 4 1 7 9 8 2 3

3 1 8 5 6 2 9 4 7

9 2 7 3 8 4 5 6 1

4 6 3 7 9 5 2 1 8

2 9 5 8 4 1 3 7 6

7 8 1 2 3 6 4 5 9

6 1 4 8 2 9 5 7 3

8 2 5 7 3 6 9 4 1

3 7 9 4 1 5 2 6 8

1 4 7 5 6 8 3 2 9

9 8 6 2 7 3 4 1 5

5 3 2 1 9 4 6 8 7

4 5 1 9 8 2 7 3 6

7 9 3 6 4 1 8 5 2

2 6 8 3 5 7 1 9 4

7 9 6 8 2 1 4 5 3

8 3 4 6 9 5 7 1 2

1 2 5 7 3 4 6 9 8

5 4 7 3 6 9 8 2 1

9 6 1 4 8 2 3 7 5

2 8 3 5 1 7 9 4 6

3 5 2 9 4 8 1 6 7

4 7 8 1 5 6 2 3 9

6 1 9 2 7 3 5 8 4

7 3 6 4 5 9 2 8 1

8 2 4 1 7 3 9 6 5

9 1 5 6 8 2 3 4 7

5 8 2 7 9 6 4 1 3

1 4 9 3 2 8 5 7 6

6 7 3 5 4 1 8 9 2

2 9 7 8 1 5 6 3 4

4 6 8 2 3 7 1 5 9

3 5 1 9 6 4 7 2 8

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Það geta allir fengið góða hugmynd
Þegar Ragnhildur Ágústsdóttir ásamt 
eiginmanni sínum vann að hönnun eld-
gossýningar fyrir túrista fylgdist fólk vel 
með en bjóst ekkert endilega við því að 
hún yrði nokkurn tíma að veruleika. En 
Ragnhildur virðist eflast við hverja raun.

Fannst hann rændur æskunni
Ólafur var vinmargur og efnilegur í fótbolta þegar 
hann greindist með hvítblæði aðeins átta ára gamall. 
Við tóku tvö ár af sjúkrahúslegu, lyfjameðferðum, að-
gerðum og fjarveru frá vinum og skóla.

Áttavilltir, vængbrotnir fuglar
Sagnfræðingurinn Dalrún J. Eygerðardóttir 
hefur tekið saman sögu föru- og einsetu-
kvenna í gamla bændasamfélaginu. Hún 
hefur komist að ýmsu með því að lesa í 
hegðun þeirra og skjalfesta æskuminn-
ingar þeirra sem muna eftir þessum 
konum sem lifðu á jaðrinum í fastmótuðu 
samfélagi.

Ó-mæ-god! 
Heimurinn er fullur 

af gullfallegum 
dömum! Af hverju 

hitti ég aldrei neina?

Góði guð!  
Vinsamlegast sendu 

mér dömu! Eins 
fljótt og auðið er!

Hvað ertu 
að gera? 

Skrá mig úr 
þjóðkirkjunni.

Mamma! 
Mamma! 

Mamma! 
Mamma! Sjáðu! Ég 

hef þyngst! 
Loksins eru 
kolvetnin að 

skila sér!

Má ekki. 

Kyrkja. 

Son minn.

Hvað ertu að  
horfa á? 

Boðskort. Hvað er 
„R.S.V.P“? 

Það er 
franska. 

Það þýðir „Varið 
okkur við ef 

Hannes kemur.“

Ég er alþjóðleg 
plága!
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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



ÞAÐ AÐ FÁ AKKÚRAT 
Á ÞESSUM TÍMA ÞESSA 

VIÐURKENNINGU OG ÞENNAN 
HEIÐUR HJÁLPAR LÍKA Í AÐ 
KOMA MANNI AFTUR Í GANG.Bjarni Thor Kristinsson 

óperusöngvari er bæj-
arlistamaður Garða-
bæjar í ár. „Fyrst og 
fremst er þetta viður-
kenning og heiður,“ 

segir Bjarni. Hann segir viðurkenn-
inguna koma sér vel á COVID-tím-
um. „Ég er búinn að vera verkefna-
laus í margar vikur og þá fer maður 
jafnvel að fjarlægjast þá hugsun að 
maður sé listamaður.“

Bjarni, sem er bassasöngvari, 
hefur aðallega sungið erlendis 
síðustu ár og var að syngja í Parma 
á Ítalíu þegar COVID-19 skall á og 
sneri þá heim til Íslands. „Ég var 
rifinn upp með rótum úr starfi 
mínu og af lýsa varð sumarverk-
efnum í Þýskalandi og Tókýó. Þetta 
hefur reyndar haft óvenju lítil áhrif 
á mína andlegu líðan og það að fá 

akkúrat á þessum tíma þessa viður-
kenningu og þennan heiður hjálpar 
líka í að koma manni aftur í gang.“

Um helgina syngur hann á söng-
hátíð í Hafnarfirði með Dísellu 
Lárusdóttur. Hann segir engin verk-
efni erlendis komin á dagskrá þetta 
árið. „Á næsta ári er ég meðal ann-
ars með verkefni í Þýskalandi, Ítalíu 
og Japan, ef allt gengur upp. Þau eru 
í Brúðkaupi Fígarós, Rakaranum frá 
Sevilla og Meistarasöngvurunum.“

Gerðist hægt og rólega
Bjarni hóf söngnám 20 ára gamall, 
fór til Vínarborgar í framhaldsnám 
og var síðan ráðinn sem aðalbassa-
söngvari þjóðaróperunnar í Vín. 
Hann hefur komið fram í mörgum 
af bestu óperuhúsum heims. 
Spurður hvort hann hafi snemma 
ákveðið að verða söngvari segir 
hann: „Þetta gerðist hægt og rólega. 
Ég hafði ungur mikinn áhuga á leik-
húsi og tók í þátt í áhugamannaleik-
sýningum í Garðinum, þaðan sem 
ég er. Vinur minn fór í söngtíma og 

plataði mig með sér og svo var ég 
allt í einu kominn í nám og farinn 
að vinna við að syngja. Ég get ekki 
ímyndað mér hvernig líf mitt hefði 
orðið án söngsins.“

Spurður um áhuga ungs fólks á 
klassískri tónlist segir hann: „Ég 
held að yngra fólk sé minna í skot-
gröfum en var fyrir um það bil 
30 árum þegar fólk hafði annað-
hvort mikinn áhuga á klassík eða 
alls engan. Þetta voru næstum 
því fjandfylkingar. Þegar kemur 

að klassík finnst mér áberandi 
að margt ungt fólk hefur einfald-
lega ekki kynnst henni, nema þá í 
gegnum stuðningslög hjá fótbolta-
félögum eða í auglýsingum í sjón-
varpinu.“

Erfiður óperurekstur
Spurður um íslenskan óperuheim í 
samanburði við þann erlenda segir 
hann: „Óperuheimurinn er allt 
öðruvísi erlendis en á Íslandi. Hér 
er svo lítið um að vera, við erum 
fámenn þjóð og óperur eru ekki 
stór hluti af okkar menningu. Það er 
erfitt að halda óperurekstri á f loti á 
Íslandi og við eigum því miður ekki 
óperuhús. Við sinnum líka öðrum 
listgreinum betur, eins og bók-
menntum og alltaf er vísað í að við 
séum bókmenntaþjóð. Þetta er þó 
líka spurning um hvert peningar 
eru settir og mér finnst frábært að 
Garðabær skuli, eins og mörg önnur 
bæjarfélög, vera með bæjarlista-
mann og styrkja menningarstarf-
semi. Á því græðir allt samfélagið.“

Fyrst og fremst viðurkenning og heiður
Bjarni Thor Kristinsson er bæjarlistamaður Garðabæjar. Hann segir allt samfélagið 
græða á því að menningarstarfsemi sé styrkt. Ýmis verkefni erlendis á næsta ári.

Það er erfitt að halda óperurekstri á floti á Íslandi, segir Bjarni, sem hrósar um leið Garðabæ fyrir að styrkja menningarstarfsemi. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

BÆKUR

Þerapistinn 

Helene Flood

Þýðandi: Halla Kjartansdóttir
Útgefandi: Benedikt
Fjöldi síðna: 368 

Þerapistinn er fyrsta bók Helene 
Flood og hefur verið seld til um 
þrjátíu landa. Aðalsöguhetjan er 
Sara sem vinnur sem þerapisti 

fyrir ungt fólk í vanda. 
Hún er gift Sigurd sem 
heldur einn daginn í ferð 
með vinum sínum. Hann 
hverfur skömmu eftir 
að hafa hringt í Söru og 
hún uppgötvar seinna 
að í samtalinu hafði 
hann logið illilega að 
henni. Eftir dularfullt 
hvarf hans er Sara sann-
færð um að einhver sé 
á sveimi í íbúð hennar 
og henni f innst sér 

ógnað. Lögreglan er þó 
treg til að trúa henni. Í 
framvindunni  fræðist 
lesandinn  um líf Söru 
og hjónaband og kynn-
ist fjölskyldumeðlimum 
hennar, vinum og skjól-
st æ ði ng u m , en þa r 
leynist ýmislegt grugg-
ugt. Að lokum er gátan 
um eiginmanninn leyst.

Bókin er lipurlega skrif-
uð og þægileg af lestrar. 
Hún er líka alveg hæfi-

lega löng. Flood er ekki að teygja 
lopann eins og of margir glæpa-
sagnahöfundar tíðka nú af miklum 
móð. Hún er þó ekki að gera neitt 
nýtt í þessari fyrstu bók sinni. Sagan 
um konuna sem stendur skyndilega 
uppi ein og varnarlaus og finnst sér 
verulega ógnað er vinsælt þema hjá 
glæpasagnahöfundum nútímans. 
Flood vinnur vel úr því efni og 
skapar spennu. Ráðgátan er dular-
full og lausnin blasir engan veginn 
við. Þegar allt virðist loks liggja ljóst 
fyrir reynist það blekking. Þannig er 

lesandanum komið á óvart, sem er 
einmitt það sem hann vill.

Þerapistinn er hin prýðlegasta 
sumarlesning fyrir hina fjölmörgu 
glæpasagnaunnendur hér á landi. 
Skemmtileg af lestrar og ágætlega 
spennandi.
Kolbrún Bergþórsdóttir

NIÐURSTAÐA: Þessi frumraun höfundar 
ætti að gleðja flesta glæpasagnaunnend-
ur. Þetta er haganlega unnin glæpasaga 
þar sem lausnin á ráðgátunni liggur ekki í 
augum uppi.

Ein og varnarlaus

Una Sveinbjarnardóttir fiðlu-
leikari og tónsmiður heldur 
sólótónleika í Gröndalshúsi 

við Fischersund laugardaginn 4. 
júlí klukkan 14.00 og spilar meðal 
annars tvær af einleikspartítum 
Johanns Sebastian Bach. Einnig 
mun hún spinna út frá partítunum 
á fiðlu Benedikts Gröndal sem fjöl-
skylda hans gaf húsinu.

Una hefur frumflutt margar tón-
smíðar og unnið náið með Björk 
(Homegenic, Vulnicura), Atla Heimi 
Sveinssyni og Jóhanni Jóhannssyni. 
Hún sendi frá sér plötuna Umleikis 
árið 2012 með úrvali verka fyrir 
einleiksfiðlu. Meðal nýlegra verka 
hennar eru strengjakvartettinn 
Þykkt, Vögguvísa 1 fyrir messó-
sópran og kammersveit, Loss fyrir 
sópran og fiðlu og Gátt fyrir cimba-
lom og hörpu. Una skrifaði tónlist-
ina fyrir mynd Höllu Kristínar Ein-
arsdóttur, Konur á rauðum sokkum, 
og meðal leikhústónlistar hennar 
má telja tónlistina við annan hluta 
Dúkkuheimilisins sem var sýnt 
í Borgarleikhúsinu 2018. Una er 
meðal stofnenda strengjakvartetts-
ins Sigga og hún er konsertmeistari 
Kammersveitar Reykjavíkur.

Frítt er inn á tónleikana.

Una leikur á fiðlu 
Benedikts Gröndal

Una spilar. MYND/ÁGÚST ATLASON

AdHd kemur fram í stofunni 
sunnudaginn 5. júlí klukkan 
16.00. Hljómsveitin hefur 

undanfarinn áratug skapað sér 
sess um víða veröld og hefur vakið 
athygli fyrir einstakan stíl og tón-
leikaflutning. Hún gaf á síðasta ári 
út sjöundu breiðskífu sína, ADHD 7, 
og hefur hún hlotið mikið lof.

Stofutónleikar Gljúfrasteins eru 
haldnir hvern sunnudag frá 28. júní 
til 30. ágúst. Miðar eru seldir í safn-
búð Gljúfrasteins samdægurs og 
kosta 2.500 krónur. Ókeypis er fyrir 
börn á leikskólaaldri.

AdHd á Gljúfrasteini
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HELGARTILBOÐ
Í HEIMILISTÆKJUM OG TÖLVULISTANUM!

OPIÐ ALLA HELGINA

REYKJAVÍK · AKUREYRI · EGILSSTAÐIR · REYKJANESBÆR · SELFOSS · AKRANES

Gildir 3.-5. júlí eða á m
eðan birgðir endast

ht.is
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YFIR 50 GERÐIR Í BOÐI FRÁ
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ALLAR APPLE VÖRUR

Á FRÁBÆRU VERÐI UM HELGINA

TAKMARKAÐ MAGN!



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

Siglufjörður
17. júlí

Reykjanesbær
3. júlí 

Bolungarvík
10. júlí 

Neskaupstaður
24. júlí

Bláskógabyggð31. júlí
Í kvöld kl 19.40
Tónleikaröðin Tónaflóð um landið er í beinni 
útsendingu á RÚV og Rás 2 á föstudagskvöldum í 
júlí. Vinsælasta tónlistarfólkið úr hverjum landshluta 
kemur fram auk fjölda þekktra gestasöngvara sem 
tengjast hverjum stað. 

Föstudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn
08.15 Grey’s Anatomy
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Veep
10.35 Hand i hand
11.15 Jamie’s Quick and Easy 
Food
11.40 Dýraspítalinn
12.00 Splitting Up Together
12.35 Nágrannar
12.55 The Wife
14.30 Secret Life of Walter Mitty
16.20 Föstudagskvöld með 
Gumma Ben og Sóla
17.05 Stelpurnar
17.30 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.48 Sportpakkinn
18.55 Impractical Jokers
19.15 Love’s Last Resort
20.45 Replicas
22.30 Us  Hrollvekja frá 2019
00.30 Papillon 
02.35 Secret Life of Walter Mitty 
 Ævintýraleg gamanmynd frá 
2014 með Ben Stiller sem er bæði 
leikstjóri myndarinnar og fer með 
aðalhlutverkið. 

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Mom
21.00 The Hundred
21.50 Major Crimes
22.30 Schitt’s Creek
22.55 American Dad
23.15 Bob’s Burgers
23.35 Friends
00.00 Friends
00.20Mom

11.15 Almost Friends
12.55 Muppets Take Manhattan
14.30 Made of Honor
16.05 Almost Friends
17.45 Muppets Take Manhattan
19.20 Made of Honor
21.00 Ad Astra
23.00 Desierto
00.25 Silence
03.00 Ad Astra

06.15 European Tour 2020
11.45 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Rocket Mortgage Classic.
14.50 PGA Special. Coming Home 
 Skemmtilegur þáttur frá PGA.
15.30 PGA Tour. The Cut  Skyggnst 
á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.
15.55 PGA Tour 2020  Útsending 
frá Rocket Mortgage Classic.
19.00 PGA Tour 2020  Bein útsend-
ing frá Rocket Mortgage Classic.
22.00 PGA Highlights 2020
22.55 PGA Special. Gary Player. 
Picture This  Skemmtilegur þáttur 
frá PGA.
23.45 PGA Special. In the Spot-
light

12.30 Heimaleikfimi 
12.40 Spaugstofan 2002-2003 
13.00 Sue Perkins skoðar Ganges-
fljót 
13.50 Bækur og staðir Kaldidalur
14.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna  Bein útsending frá 
upplýsingafundi Almannavarna.
14.30 Borgarsýn Frímanns
14.45 Gettu betur 2006 Mennta-
skólinn á Akureyri - Menntaskól-
inn í Reykjavík
15.55 Popp- og rokksaga Íslands 
Heimsyfirráð eða dauði
16.50 Úr Gullkistu RÚV. Fólk og 
firnindi Leitin að Jóga birni
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Fótboltastrákurinn Jamie 
18.29 Sebastian og villtustu dýr 
Afríku 
18.50 Landakort Fræsöfnun
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Sumarlandinn 
19.40 Tónaflóð um landið Suður-
nes  Í kvöld verða tónleikarnir í 
Hljómahöllinni í Reykjanesbæ.
21.00 Íslenskt grínsumar. Fastir 
liðir eins og venjulega  Íslensk 
gamanþáttaröð frá árinu 1985. 
Léttur fjölskylduharmleikur 
sem á sér að mestu stað í þriggja 
eininga raðhúsi í smáborgaraborg 
á Íslandi. Fylgst er með þremur 
ólíkum fjölskyldum í gleði og 
harmi, starfi og leik. Höfundar. 
Edda Björgvinsdóttir og Helga 
Thorberg.
21.30 Íslenskt grínsumar. Tvíhöfði 
 Sögufrægir grínþættir frá þeim 
félögum Jóni Gnarr og Sigurjóni 
Kjartanssyni sem upphaflega 
voru sýndir í Dagsljósi þar sem 
þeir voru vikulegir gestir í á annan 
vetur. 
21.45 Séra Brown Father Brown
22.35 Kúrekinn The Rider 
00.15 McMafía McMafia 
01.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
11.30 Dr. Phil 
12.15 The Late Late Show
13.00 The Bachelorette 
14.25 Younger
14.50 Gordon Ramsay’s 24 Hours 
to Hell and Back 
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 Fam
19.30 Black-ish 
20.00 Trading Places
22.00 Miss You Already
23.55 Star Trek  Myndin segir frá 
uppvexti James T. Kirk á jörðinni 
og þeim atburðum sem leiða til 
þess að hann gengur til liðs við 
Stjörnuflotann í fyrsta skipti. 
02.05 Tomb Raider
04.15 Síminn + Spotify

06.40 Inter - Brescia
08.20 SPAL - AC Milan
10.00 Barcelona - Atletico Madrid
11.45 Atalanta - Napoli
13.25 Real Madrid - Getafe
15.05 Roma - Udinese
16.50 Ítölsku mörkin 
17.40 Spænsku mörkin
18.35 La Liga Show
19.10 Charlton - Millwall  Bein út-
sending.
21.15 Torino - Lazio 
22.55 Genoa - Juventus

07.40 Blackburn Rovers - Chelsea 
06/07
08.05 Real Mallorca - Celta Vigo
09.50 Alavés - Granada
11.30 Bologna - Cagliari
13.10 Hellas Verona - Parma
14.55 Lecce - Sampdoria
16.35 ÍBV - Valur  Útsending frá 
leik í Pepsi Max deild kvenna.
16.55 Stjarnan - Selfoss  Útsending 
frá leik í Pepsi Max deild kvenna.
18.40 Pepsi Max Mörkin  Helena 
Ólafsdóttir ásamt sérfræðingum 
Stöðvar 2 Sports fara yfir síðustu 
leiki í Pepsi Max-deild kvenna auk 
þess sem rætt er vítt og breitt um 
knattspyrnu kvenna.
19.45 Valur - ÍA  Bein útsending frá 
leik í Pepsi Max-deild karla.
21.50 Newcastle - Chelsea
22.20 Leganes - Sevilla  Útsending 
frá leik í spænsku úrvalsdeildinni.
00.00 Fiorentina - Sassuolo  Út-
sending frá leik í ítölsku úrvals-
deildinni.

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 Í ljósi sögunnar Kapp-
hlaupið á Suðurpólinn 
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Óskastundin
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál. Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Heimskviður  (43 af 80)
15.00 Fréttir
15.03 Sögur af landiSumar. Vitar 
á Melrakkasléttu
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 GlansLJÓSMYNDIR. fjöl-
skyldualbúm
17.00 Fréttir
17.03 Úti að húkka bíla  (1 af 4)
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Kvöldvaka. Sagnaþættir 
Góðlátlegur skæruhernaður
18.50 Veðurfregnir
18.53Dánarfregnir
19.00 Flugur Lög frá árinu 1980
19.45 Lofthelgin
20.35 Miðjan og jaðarinn 
Straumhvörf
21.30 Kvöldsagan. Njáls saga 
 (13 af 25) 
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál. Fyrri hluti
23.05 Sumarmál. Seinni hluti
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
20.00 Helgarviðtalið (e)  Í þætt-
inum ræðir Björk Eiðsdóttir við 
fólkið sem setur svip sinn á sam-
félagið.
20.30 Fjallaskálar Íslands (e) 
 Heillandi heimildaþáttur um land-
nám Íslendinga upp til fjalla og 
inni í óbyggðum.
21.00 Fasteignir og heimili (e) 
 Upplýsandi og fróðlegur þáttur 
um allt sem viðkemur fasteignum 
og góðum húsráðum.
21.30 Saga og samfélag (e)  Í þætt-
inum eru málefni líðandi stundar 
rædd í sögulegu samhengi og vikið 
að nýjustu rannsóknum fræði-
manna á margvíslegum sviðum.
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KOMDU OG GERÐU FRÁBÆR KAUP!

Sjáðu allt úrvalið á www.byggtogbuid.is

Sjáðu allt úrvalið á 

www.byggtogbuid.is
Bætum við 

vörum daglega

Á MÖGNUÐU TILBOÐI!
YFIR 4000 VÖRUR

ÚTSALAN
ER HAFIN

KRINGLUNNI • SÍMI 568 9400 • BYGGTOGBUID.IS

Líkaðu við okkur 

á Facebook:

 www.facebook.com/

byggtogbuid

KAFFIVÉLAR, 
ELDHÚSÁHÖLD, 

POTTAR OG PÖNNUR, 
VÖFFLUJÁRN, BLANDARAR, 

DISKAR OG GLÖS, HEILSUGRILL, 
BORÐBÚNAÐUR, SAFAPRESSUR, 

BÖKUNARVÖRUR, RYKSUGUR, SUMAR- 
OG GRILLVÖRUR, BRAUÐRISTAR, 

HRAÐSUÐUKÖNNUR, ELDFÖST MÓT, 
HITAKÖNNUR OG BRÚSAR, 

BAÐVOGIR OG MARGT 
FLEIRA! 

ALLT AÐ 
75% afsl.



ÞAÐ ER DÁSAMLEGT 
AÐ FÁ SON SINN MEÐ 

SÉR Í ÞETTA ÞVÍ LISTAMENN 
ERU OFT EKKI GÓÐIR Í AÐ 
MARKAÐSSETJA SJÁLFA SIG.

Inga Elín

Myndlistarkonan 
og hönnuður-
inn Inga Elín 
K ristinsdóttir 
opnaði gallerí 
við Skólavörðu-

stíg 5 í miðju samkomubanni og þar 
sýnir hún og selur listmuni sína en 
einna þekktust er hún fyrir hönnun 
á borðbúnaði sem hún hefur sinnt 
um langt árabil fyrir bæði veitinga-
staði og heimili.

„Við vorum næstum því hætt við 
opnunina en við vorum að leggja 
lokahönd á galleríið þegar sam-
göngubannið skellur á,“ segir Krist-
inn V. Ísaksson, sonur Ingu Elínar, 
en hann sér um markaðsmálin fyrir 
mömmu sína. „Það var því ekkert 
annað í stöðunni fyrir okkur en að 
opna, og sem betur fer gerðum við 
það,“ segir hann og bætir við að allt 
hafi þetta gengið vonum framar 
þrátt fyrir sérkennilegar aðstæður.

Svalasta mamman
„Það er dásamlegt að fá son sinn 
með sér í þetta því listamenn eru oft 
ekki góðir í að markaðssetja sjálfa 
sig,“ segir Elín um drenginn sem veit 
nákvæmlega út á hvað list móður 
hans gengur þótt hann hafi ef til 
vill ekki erft handlagnina. „Hann 
hefur verið að sniglast um á vinnu-
stofunni frá því að hann var barn og 
samstarfið í dag er dásamlegt.“

Kristinn er ekki síður ánægður 
með samstarfið. „Margir spyrja 
mig hvort það sé ekki erfitt að vinna 
með mömmu sinni. Ég svara því þá 
oftast til að það eru ekki margir 
sem eiga jafn svala mömmu,“ segir 
Kristinn og bendir á að hún hafi 

gert garðinn frægan á löngum ferli, 
meðal annars sem hönnuður verð-
launagrips Íslensku tónlistarverð-
launanna.

Veltibollar á fleygiferð
Sýningin Dýragarðurinn var opnuð 
á HönnunarMars í júní en á henni 
eru skúlptúrar Ingu Elínar úr stein-
leir, skreyttir með gulli og hvíta-
gulli. Á HönnunarMars stóð til að 
kynna nýja línu af vinsælum velti-
bollum hennar en þegar hátíðinni 
var frestað kynntu mæðginin boll-
ana á samfélagsmiðlum þar sem 
þeir seldust f ljótt upp.

Þá fór Kristinn nýlega með velti-
bollana til New York þar sem hann 
kynnti hönnun móður sinnar fyrir 
fólki í hönnunar- og listageira 
heimsborgarinnar í einkaklúbbn-
um Soho House.

„Ég fór út með tvær ferðatöskur 
fullar af bollum fyrir þennan við-

burð en þeir voru næstum því gerðir 
upptækir í tollinum á leiðinni út,“ 
segir Kristinn og hlær. „Það slapp 
fyrir horn og ég mætti síðan með 
bollana í Soho House þar sem bar-
þjónarnir í veislunni byrjuðu að 
hrista kokteila og bera fram í boll-
unum sem urðu f ljótlega aðalum-
ræðuefnið þannig að yfirbarþjónn-
inn bað mig um að fara upp á svið og 
kynna bollana og hönnun þeirra.“

Hringnum lokað
Sýningunni á steinleirdýrum Ingu 
Elínar lýkur um miðja næstu viku 
en galleríið er í sögufrægu húsi þar 
sem Inga Elín rak gallerí fyrir 25 
árum. „Ég er svo þakklát með hvern-
ig hefur gengið hjá okkur þrátt fyrir 
ástandið og er mjög spennt fyrir 
framhaldinu,“ segir Inga Elín sem 
hefur lengi dreymt um að opna 
aftur í húsinu við Skólavörðustíg.
toti@frettabladid.is

Veltibollar í dýragarði Ingu
Myndlistarkonan og hönnuðurinn Inga Elín hélt sínu striki í gegnum kófið og opnaði gall-
erí í samkomubanninu á meðan hún rokseldi vinsæla veltibolla sína á samfélagsmiðum.

Inga Elín Kristinsdóttir í galleríinu við Skólavörðustíg ásamt syninum og markaðsstjóranum Kristni Ísakssyni og eiginmanninum Þórarni Sigurbergssyni.

Svarta veltibollalínan sem seldist upp. MYND/ALEXANDER MÁNI

Á sýningunni eru skúlptúrar af 
dýrum sem Inga Elín hefur tengst  
á lífsleiðinni. MYND/STEFÁN ÞÓR 

Miðasala er hafin á alþjóð-
legu heimildarmynda-
hátíðina Iceland Docu-

mentary Festival – IceDocs, sem 
verður haldin 15.-19. júlí á Akra-
nesi. „Ég er mjög spennt fyrir 
hátíðinni en hátíðin í fyrra heppn-
aðist frábærlega og fékk mikið lof á 
alþjóðlegum vettvangi fyrir geggjað 
andrúmsloft og metnaðarfullt val á 
heimildarmyndum,“ segir Anna 
Margrét Björnsson, kynningar-
stjóri hátíðarinnar, og fullyrðir að 
dagskráin sé enn meira spennandi 
núna.

„Myndirnar eru hver annarri 
betri og ég mæli með að bíóunn-
endur mæti og gisti á svæðinu alla 
hátíðina og njóti alls sem boðið er 
upp á,“ segir hún og vísar til fjöl-
breytilegrar viðburðadagkrár utan 
sýningarsalanna.

IceDocs verður haldin í Bíóhöll-
inni á Akranesi sem er með eldri 
og fallegri bíóhúsum á landinu. 
Viðburðum verður einnig dreift 
um bæinn, meðal annars við fjöru 
á Breiðinni og í hinum tignarlega 
Akranesvita.

Gestir geta gist á Akranesi og 
verið alla hátíðina eða sótt einstaka 
viðburði. Frítt er á opna viðburði og 
í bíó en auk þess er hægt að kaupa 
passa sem veita frekari aðgang að 
lokuðum viðburðum og dagskrá á 
netinu.

Myndin um Banksy er frönsk.

Anna Margrét Björnsson.

Heimildarbíóhátíð  
á Skipaskaganum

Banksy, Búdda og 
Óskar Gíslason

Yfir tuttugu sérvaldar heim-
ildarmyndir frá öllum heims-
hornum verða sýndar á Ice-

Docs, þar á meðal eru:

n Banksy: Most Wanted
 Aurélia Rouvier og Seamus Haley 
n Buddha in Africa
 Nicole Shafer
n Marshawn Lynch: A History
 David Sheilds. 
n A Year Full of Drama
 Marta Pulk
 

Þá verður sérstök dagskrá tileink-
uð íslenskum brautryðjendum og 
myndin Björgunarafrekið á Látra-
bjargi eftir Óskar Gíslason verður 
sýnd í samstarfi við Kvikmynda-
safn Íslands.

Auk kvikmyndasýninga verður 
fjöldi viðburða á hátíðinni þar á 
meðal bíóspjall, grillveislur, partí, 
jóga, f jallganga, f jölbreytt f jöl-
skyldudagskrá, pöbb kviss og uppi-
stand með Sölku Gullbrá.

Miðasala og dagskrá eru á ice-
docs.is.
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EXTRA ÓDÝRT
20 COSTCO VÖRUR Á COSTCO VERÐI

24
Kemur með Costco til þín...

ALWAYS
ULTRA

NORMAL
56 STK

ARIEL
3 IN 1 PODS
3X35 STK

ARIEL
COLOUR

3 IN 1 PODS
3X25 STK

FINISH
POWERBALL

ALL IN 1
2X100 STK

GARNIER
MICELLAR

WATER
2X700 ML

DOVE
BEAUTY

CREAM BAR
4X100 G

DOVE
BODY WASH

6X450 ML

DURA-
FLAME

ARINKUBBAR
9X2.72 KG

JOHN 
WEST

TUNAC HUNKS
IN OIL

8X200 G

JOHN
WEST

TUNA STEAK
NO DRAIN

5X110 G

KIRKLAND
TRIPLE SATIN

WC PAPER
4PK X 10

PRINCES
PURE

APPLE / ORANGE
JUICE

24X200 ML

PERFECTLY
CLEAR

BERRY/LEMON
24X500 ML 

PEPSI
MAX

CHERRY
24X330 ML

HEINZ
BAKED
BEANS
4X6 PK

KIRKLAND
DISHWASHER

PACS
115 PK

LENOR
UNSTOPPA-

BLES
570 G

KIRKLAND
ROLL KITCHEN

TOWEL
PAKKNING

TANGO
ORANGE
24X330 ML

OLD
JAMAICA

GINGER BEER
24X330 ML

E X T R A :  M ý r a r v e g i ,  6 0 0  A k u r e y r i  •  H a f n a r g a t a  5 1 - 5 5 ,  2 3 0  R e y k j a n e s b æ
O p n a r  á  B a r ó n s s t í g  í  á g ú s t



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

Verslanir Kvikk eru staðsettar á 
völdum bensínstöðvum Orkunnar 
á  höfuðborgarsvæðinu, Akranesi 
og í Reykjanesbæ. 

Skrúfum
niður
verðið!

330 ml dós:
199 kr.

Þáttaröðin Jarðarförin 
mín er vinsælasta efni 
Sjónvarps Símans frá 
upphafi og þótt enda-
lokin hafi ekki bein-
línis kallað á framhald 

eru þrír af sex höfundum fyrri serí-
unnar byrjaðir að skrifa framhaldið 
sem þau kalla Brúðkaupið mitt.

Laddi var miðpunkturinn í Jarð-
arförin mín í hlutverki dauðveiks 
manns sem er staðráðinn í því að 
undirbúa og halda sína eigin glæstu 
jarðarför með því að vera viðstadd-
ur til að kveðja sína nánustu.

„Við erum þrjú af sex sem höldum 
áfram með söguna og erum búin 
að leggja línurnar fyrir seríu tvö,“ 
segir Hekla Elísabet Aðalsteins-
dóttir sem skrifar handritið ásamt 
Kristófer Dignusi og Jóni Gunnari 
Geirdal sem báðir voru í uppruna-
lega hópnum auk þess sem Kristó-
fer leikstýrði Jarðarförin mín og Jón 
Gunnar átti grunnhugmyndina.

Framhaldslíf?
„Við þrengjum fókusinn aðeins 
niður á þennan stærsta hluta af líf-
inu sem er ástin og ástarsambönd í 
víðu samhengi,“ heldur Hekla áfram 
og nefnir foreldraástina, ást barna á 
foreldrum, rómantíska ást, vinátt-
una og ástarsorgina.

En var svona auðvelt og gaman 
að jarða Ladda að hann dó ekki? 
Eða hvað?

„Ja, það verður bara að fá að koma 
í ljós,“ svarar Hekla og hlær mátu-
lega leyndardómsfull. „Við fylgj-
umst sem sagt svolítið meira með 
aukapersónunum úr seríu eitt og 
fáum kannski svona innsýn í þeirra 
viðhorf og upplifun af ástinni.“

Ástin og dauðinn
Hekla segir framhaldið síður en svo 
hafa verið sjálfgefið og neitar því 
ekki að miklar vinsældir Jarðar-
fararinnar hafi í það minnsta ekki 
dregið úr þeim. „Það spillir ekki 
fyrir en það er kannski ekki fyrr en 
að við förum svona að sjá hvaða við-
brögð aukapersónurnar fengu sem 
við förum að spá í að þeirra sögur 
eigi sér framhaldslíf og að það sé af 
nægu að taka í sambandi við lífið 
og dauðann,“ segir Hekla og viður-
kennir að þau séu ekki að ráðast á 
garðinn þar sem hann er lægstur.

„Það er áskorun að koma með 
einhverja ferska sýn á þetta súbjekt 
en það er áskorun sem við ætlum 
að taka,“ segir Hekla sem er komin 
með titilinn „umsjónarmaður 
handrits,“ á milli sería.

„Þetta bara gekk og gengur ógeðs-
lega vel og við erum bara mjög sam-
stíga sem var ekki endilega eitthvað 
sem ég þorði að vona að myndi ger-
ast við að skrifa seríu tvö,“ heldur 

Hekla áfram og bendir á að fram-
haldið fari óhjákvæmilega ekki af 
stað í jafn föstum skorðum og sería 
eitt hafi verið til að byrja með.

„En það er mikill samhljómur í 
teyminu og það sem mér fannst, 
og okkur öllum, er að það er svo-
lítið erfitt að réttlæta það að gera 
aðra seríu þegar hringurinn lokast 
svona fallega,“ segir hún um lok 
fyrstu þáttaraðar og leggur áherslu 
á að þess vegna hafi henni þótt mjög 
mikilvægt að það væri nóg kjöt á 
beinunum í framhaldinu.

Ánægjuleg reynsla
Hekla var og er eina konan í höf-
undateyminu og segir samvinnuna 
sem fyrr vera mjög ánægjulega. 
„Þetta var mjög góð reynsla og það 
má segja að ég hafi mjög víðtæka 
reynslu af því að vinna með hvítum 
miðaldra karlmönnum,“ segir hún 
og vísar til þess að hún kemur úr 
auglýsingabransanum.

„Þannig að það mætti segja að 
ég kunni það og það kom mér 
skemmtilega á óvart að það var 
tekið mikið mark á mér. Auðvitað 
óttaðist ég til að byrja með að það 
væri bara gott að hafa konu á papp-
írnum en ég yrði ekki endilega 
atkvæðamikil í hópnum, en það fór 
allt á besta veg. Enda gengur hand-
ritavinna kannski langbest þegar 
mismunandi sjónarmið mætast 
hjá fólki sem er á ólíkum stað í líf-
inu, með ólíka reynslu að baki,“ 
segir Hekla um Jarðarförina og nú 
Brúðkaupið en sem fyrr framleiðir 
Glassriver þættina fyrir Sjónvarp 
Símans en sería tvö er þó varla 
væntanleg fyrr en 2022.
toti@frettabladid.is

Á eftir jarðarförinni 
kemur brúðkaupið
Sjónvarpsþættirnir Jarðarförin mín slógu svo hressilega í gegn að 
handritshöfundarnir virðast hafa fundið líf eftir dauðann þar sem 
framhald er að taka á sig mynd með vinnutitilinn Brúðkaupið mitt.

„Það var helsta verkefnið, að réttlæta það bara að halda áfram að segja söguna en við vorum ekki lengi að komast 
að því að þessar persónur eiga nóg inni,“ segir Hekla Elísabet um framhald Jarðarförin mín. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

AUÐVITAÐ ÓTTAÐIST 
ÉG TIL AÐ BYRJA MEÐ 

AÐ ÞAÐ VÆRI BARA GOTT AÐ 
HAFA KONU Á PAPPÍRNUM.
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*Afslátturinn gildir á öllum ÓB-stöðvum landsins nema við Arnarsmára, 
Bæjarlind og Fjarðarkaup. Þar gildir alltaf lægsta verð ÓB.

SKRÁNING Á OB.IS
Ef þú átt ekki ÓB-lykil geturðu sótt um hann á ob.is eða á næstu Olís-stöð.

Alltaf lægsta verð ÓB
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fyrir lykil- og korthafa á öllum ÓB-* 
og Olís-stöðvum föstudaginn 3. júlí

af lítranum



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Árna 
Helgasonar

BAKÞANKAR

SÆNGURFÖT

SLOPPAR 
FYRIR HANN & HANAUNDRI

HEILSUINNISKÓR

DÚNVÖRUR

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

AFGREIÐSLUTÍMI
Mán.–fös. 11–18  |  Lau. 11–16
www.betrabak.is

RUM
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A

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR

 

VEFVERSLUN

www.betrabak.is

OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN 

VIÐ SENDUM FRÍTT

STILLANLEG RÚM | HEILSURÚM OG -DÝNUR | GAFLAR | SÆNGUR | KODDAR | SVEFNSÓFAR | STÓLAR | SÆNGURFÖT, O.FL. 

CLEAN
BCAA

330 ML 

199
KR/STK

603 KR/L

Fyrir svanga
ferðalanga

Ég sá á dögunum Facebook- 
stat us frá hóteli á landsbyggð-
inni um að sumarið í ár væri 

að þróast allt öðruvísi en til stóð. Í 
upphafi var búist við að þetta yrði 
eitt erfiðasta sumar seinni tíma, 
enda varla einn einasti erlendur 
ferðamaður á landinu. Það hafi þó 
heldur betur ekki orðið raunin, 
sumarið væri að þróast í að verða 
eitt það besta lengi. Ástæðan er ein-
föld: íslenskir ferðamenn.

Það má nefnilega aldrei vanmeta 
neysluæði Íslendinga í sumarfríi. 
Þótt þjóðin sé að jafnaði að reyna að 
svelta sig heilu og hálfu dagana, með 
ketó, fimm-tveir, sautján-sjö eða 
hvað sem allir þessir óhamingju-
kúrar eru kallaðir, þá halda okkur 
engin bönd þegar við komumst í frí. 
Þá er það ekki lengur hrökkbrauð 
og hversdagsleiki heldur standandi 
veisla.

Bara það að skjótast upp í sumar-
bústað eina helgi útheimtir ham-
farainnkaup af snakki, æðibitum, 
gosi, maríneruðum kótilettum, 
pönnukökum, sírópi og beikoni í 
morgunmatinn, nóg af grillsósum 
og ídýfu, nammi í stórum dunkum 
og öðrum lífsins lystisemdum.

Íslendingur sem byði upp á soðna 
ýsu í sumarbústað yrði sennilega 
f læmdur af svæðinu og bústaðurinn 
tekinn eignarnámi í framhaldinu.

Þetta er óvísindaleg fullyrðing 
en ég held að meðal Íslendingurinn, 
sem er nýbúinn að stilla á Out of 
office og gönnar þjóðveginn með 
klippikort á hótel og nýkeyptan 
tjaldvagn í eftirdragi, sé á við alla-
vega fimm matgranna evrópska 
ferðamenn í neyslu og eyðslu. 
Okkur dugir ekki fiskur dagsins og 
vatnsglas, heldur sjö rétta matseð-
illinn og sérvalin vín. Við pökkum 
ekki nesti heldur treystum á að 
bensínsjoppur landsins selji okkur 
pulsur og kartöf lusalat á okurverði.

Það skyldi þó vera að okkar eigin 
neyslugeggjun verði leiðin út úr 
kreppunni?

Neysla til bjargar!


