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

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

FÉLAGSMÁL Erling Smith, lamaður 
maður, hefur mátt dvelja á hjúkr-
unarheimili í tvö og hálft ár eftir 
að NPA-samningi hans var rift. Við 
að fara á stofnun missti hann hluta 
lífeyrisins og getur ekki greitt vist-
unargjöld. Í gærmorgun var fjárnám 
gert í eignum hans vegna vangold-
inna gjalda en hann gat ekki einu 
sinni mætt til sýslumannsins sjálfur. 

„Ég samþykkti aldrei langtíma-
vistun. Ég er nýlega giftur, á konu 
og heimili og bíð eftir því að fá að 
komast heim,“ segir Erling, sem 
upphaf lega var tjáð að hann væri 
í tímabundinni hvíldarinnlögn 

en sjálfur hefur hann ekki skrifað 
undir neitt. Hann líkir vist sinni á 
hjúkrunarheimilinu sem varðhaldi 
en réttargæslumaður hans hefur 
unnið að því lengi að koma honum 
heim og fá nýjan NPA-samning, því 
Erling þarf sólarhringsþjónustu. 
– khg / sjá síðu 6

Fastur á hjúkrunarheimili og 
fjárnám gert vegna vistunargjalda

Þessir ferðamenn f lúðu rigninguna í borginni í gær og leituðu skjóls í ilmandi gróðurhúsi sem staðsett er á 
Lækjartorgi. Í húsinu má finna skemmtilegt safn af fjölbreyttum og ólíkum plöntum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

VIÐSKIPTI „Það kemur til greina og er 
til skoðunar hjá félaginu,“ segir Bogi 
Nils Bogason, forstjóri Ice landair 
Group, spurður hvort stefnt sé að því 
að sölutryggja fyrirhugað hlutafjár-
útboð Icelandair. Með sölutryggingu 
er átt við samning milli fjármála-
fyrirtækis og útgefanda verðbréfa 
þar sem fjármálafyrirtækið skuld-
bindur sig til þess að kaupa þann 
hluta verðbréfa sem áskrift næst 
ekki fyrir í almennu útboði.

Samkvæmt heimildum Frétta-
blaðsins er horft til þess að Íslands-
banki og Landsbankinn taki að sér 
að sölutryggja útboðið.

Í hlutafjárútboðinu gerir Ice-
landair ráð fyrir að selja nýja hluti 
fyrir 20 milljarða króna að nafn-
verði, á genginu ein króna á hlut. 
Komi til umframeftirspurnar í 
hlutafjárútboðinu, mun stjórn 
félagsins hafa heimild til að auka 
hlutafé enn frekar um allt að þrjá 
milljarða, þannig að stærð útboðs-
ins yrði að hámarki 23 milljarðar 
króna.

Hlutafjárútboðið mun ekki fela 
í sér neinar skuldbreytingar, það 
er að segja að kröfum sé breytt í 
hlutafé, að sögn Boga. „Ef við berum 
okkur saman við flugfélög eins og 
Norwegian sem fór þá leið, þá var 
fyrst og fremst verið að breyta van-
skilum eða óveðtryggðum skuldum 
í hlutafé,“ útskýrir Bogi.

„Við erum hvorki með vanskil 

né óveðtryggð skuldabréf, þann-
ig að staða okkar gagnvart lánar-
drottnum var allt önnur en hjá Nor-
wegian.“

Bogi segir að áætlanir og hagræð-
ingaraðgerðir geri félagið vel í stakk 
búið til að keppa á flugmarkaðinum. 
Með sveigjanlegri kjarasamningum 
og auknu vinnuframlagi áhafna, 
ásamt öðrum aðgerðum, áætlar 
Icelandair að kostnaður á hvern 
sætiskílómetra lækki um samtals 
tíu prósent til 2024. Launakostnaður 
verður 28 prósent af tekjum saman-
borið við 30 prósent 2018.

„Við gerum ráð fyrir ákveðnum 
verðlagshækkunum eins og verið 
hefur síðustu ár. Ef sú forsenda 
gengur eftir munu önnur félög einn-
ig glíma við verðlagshækkanir. Með 
þeim aðgerðum sem við förum í 
verður félagið mjög samkeppnis-
hæft á þeim markaði sem það starfar 
á,“ segir Bogi. – hae, þfh / sjá síðu 8

Gætu tryggt 
sölu í útboði 
Icelandair
Forstjóri Icelandair segir það koma til greina að 
sölutryggja fyrirhugað hlutafjárútboð félagsins. 
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins myndu 
Íslandsbanki og Landsbankinn taka það að sér.

Hugsunin með lána-
línuna er að þurfa 

ekki að draga á hana. Þetta 
er lánalína til þrautavara.

Bogi Nils Bogason, 
forstjóri Iceland
air group

Erling Smith



Vísitala leiguverðs á 
höfuðborgarsvæðinu var 0,5 
prósentum hærri í júlí en í 
fyrri mánuði.

Veður

Gengur í norðaustan 5-13 í dag, en 
hvassari með suðausturströndinni 
síðdegis. Skýjað og lítils háttar 
væta norðaustan- og austanlands, 
en léttir til um landið sunnan- og 
vestanvert. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast 
sunnan heiða.  SJÁ SÍÐU 20

Sóttvarnaherbergin undirbúin

Tímapantanir á opticalstudio.is 
og í síma 511 5800

SMÁRALIND • HAFNARTORG • KEFLAVÍK

Sjónmælingar 
eru okkar fag

DANMÖRK Þetta er búinn að vera 
mikill og langur tilfinningarússíb-
ani,“ segir Friðrik Weishappel sem 
í gær opnaði loks aftur Laundro-
mat-stað við Århusgade eftir mikla 
vinnu undanfarna mánuði.

Um árabil rak Friðrik þrjá 
Laundromat-staði í Kaupmanna-
höfn. Rekstur þeirra krafðist mik-
illar viðveru og því ákvað hann 
á síðasta ári að selja stað sem var 
staðsettur í Fred riksberg. „Ég fékk 
hagstætt verð og gat greitt niður 
allar skuldir þannig að ég sá fram 
á bjarta tíma með tvo staði í rekstri 
og meiri tíma fyrir fjölskylduna,“ 
segir Friðrik.

Skömmu síðar reið þó ógæfan 
yfir þegar kviknaði í staðnum í 
Århusgade. Talið er að kviknað hafi 
í út frá heitum þvotti. „Staðurinn 
bráðnaði eiginlega bara og mikil 
mildi að ekki fór verr enda eru tíu 
íbúðir í húsinu,“ segir Friðrik.

Hann var vel tryggður og því var 
tjónið ekki fjárhagslegt en höggið 
var fyrst og fremst tilfinningalegt. 
„Ég byggði þennan stað upp sjálfur 
og lagði sál mína í hann. Það var því 
mikið áfall að sjá eyðilegginguna. 
Ég sökk eiginlega í þunglyndi í 
rúman mánuð. En svo ákvað ég að 
rífa mig upp á hárinu aftur eins og 
Münchhausen forðum,“ segir Frið-
rik.

En ferlið hefur verið þungt. „Hús-
félagið sá um að endurbyggja rýmið 
og það tók dágóðan tíma.“ 

Hann segir að samt hafi í raun 
verið lán í óláni að vera nauð-
beygður til þess að fara í slíkar 
framkvæmdir á með kóróna veiru-
faraldurinn reið yfir. „Á meðan 
lokanirnar hérna úti stóðu yfir 
ákvað ég að endurbæta eldhúsið á 
hinum staðnum mínum við Elme-

gade. Ég var varla búinn að líma síð-
ustu f lísina þegar ég fékk þennan 
stað af hentan að nýju. Þannig að 
ég f lutti bara verkfærin yfir og hef 
verið hérna í tólf til fjórtán tíma á 
dag síðustu mánuði.“ 

Hann segir að það skemmti-
legasta í ferlinu haf i verið að 
finna hlýhug nágranna og vina. 
„Nágrannarnir eru búnir að bíða 
eftir enduropnuninni og það er 
yndislegt að finna að við skiptum 
máli í hverfinu,“ segir Friðrik. 

Á dögunum hafi hann verið við 
vinnu á staðnum þegar sex eða sjö 
ára gutti var skyndilega kominn 
inn og virti fyrir sér breytingarnar. 
„Hann var á leiðinni í skólann. Í 
Ronaldo-treyju og með alltof stóra 
skólatösku. Svo svipaðist hann um 
og sagðist eiga héðan margar minn-
ingar. Ég sagði honum að það væri 
gaman að heyra og þá bætti hann 
við að hann hefði nefnilega verið 
mikið á þessum stað þegar hann 
var ungur,“ segir Friðrik og skelli-
hlær. bjornth@frettabladid.is

Tilfinningalegt högg 
að sjá staðinn bráðna
Friðrik Weisshappel opnaði í gær Laundromat-stað við Århusgade eftir mikla 
enduruppbyggingu í kjölfar eldsvoða. Segist hafa sokkið í þunglyndi eftir 
áfallið en svo ákveðið að rífa sig upp á hárinu eins og Münchhausen forðum. 

Ég byggði þennan 
stað upp sjálfur og 

lagði sál mína í 
hann. 
Friðrik  
Weisshappel

Herbergisþerna undirbýr sóttvarnaherbergi á Radisson Sas Blu 1919 hótelinu í miðbæ Reykjavíkur, fyrir komu ferðamanna sem þurfa að dvelja 
í fimm daga sóttkví vegna COVID-19. Nýjar reglur um skimun ferðamanna við landamæri tóku gildi á miðnætti í gær og hafa nú allir þeir sem 
hingað koma val um að fara í tveggja vikna sóttkví við komu, eða tvær skimanir með fimm daga sóttkví á milli sýnatakna. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

HÚSNÆÐISMÁL Dýrast er að leigja 
stúdíóíbúð á svæðinu á milli 
Kringlumýrarbrautar og Reykja-
nesbrautar í Reykjavík, samkvæmt 
tölum frá Þjóðskrá Íslands. En 
vísitala leiguverðs á höfuðborgar-
svæðinu var 0,5 prósentum hærri 
í júlí á þessu ári en í fyrri mánuði. 
Síðastliðna þrjá mánuði hækkaði 
vísitalan um 0,4 prósent og síðast-
liðna tólf mánuði hækkaði hún um 
rúm tvö prósent.

Meðalleiguverð á hvern fermetra 
fyrir stúdíóíbúð á fyrrnefndu svæði 
var í júlí 4.606 krónur. Þriggja her-
bergja íbúðir voru að meðaltali 
dýrastar í leigu á svæðinu vestan 
Kringlumýrarbrautar og á Sel-
tjarnarnesi þar sem meðalverð fyrir 
fermetrann var 2.795 krónur eða 
rúmum hundrað krónum lægra en 
í mánuðinum á undan.

Stærstu íbúðirnar til leigu á höf-
uðborgarsvæðinu voru í júlí dýrast-
ar á svæðinu milli Kringlumýrar- og 
Reykjanesbrautar á 2.401 krónu fer-
metrinn. Íbúð af þeirri stærð leigist 
á 944 krónur fermetrinn á Vest-
fjörðum. – bdj

Leiga lækkar  
í borginni

Síðastliðna 12 mánuði hækkaði 
vísitala leiguverðs um 2,2 prósent.

COVID-19 „Hertar sóttvarnareglur 
við landamærin eru rothögg,“ segir 
Þráinn Lárusson sem rekur meðal 
annars Hótel Hallormsstað, en því 
verður lokað strax í næstu viku 
vegna nýrra reglna um skimun við 
landamærin.

Í þættinum 21 á Hringbraut í gær 
sagði hann ákvörðun stjórnvalda 
hafa komið á óvart. „Ég verð að 
viðurkenna það, maður var búinn 
að finna eitthvað í loftinu en hélt að 
það yrði frekar bara aukin skimun 
en ekki farið fram á þessa sóttkví,“ 
segir Þráinn.

Gestir sem komu á hótelið í 
byrjun viku verða um helgina og 
fram yfir hana en svo verður skellt 
í lás. „Eftir það er þetta bara dautt,“ 
segir Þráinn og bætir við að af bók-
anir nemi hundruðum herbergja. 
Síðastliðna daga hefur hann tekið 
við um 150 af bókunum, rúmlega 
90 herbergi eru á hótelinu. Þráinn 
segir að nú gildi að reyna að lifa af 
tekjulaust haust og vetur. – lb

Segir sóttkvína 
vera rothöggið

Laundromat Café við Århusgade hefur verið opnað á ný. MYND/AÐSEND
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NÓADAGURINNNÓADAGURINN
Poppaðasti dagur vikunnar!

Nýr Popp Smellur með karamellubragði 
sem hreinlega bráðnar í munni. 



Í mars og apríl fengu 564 
einstaklingar og fjölskyldur 
aðstoð samanborið við 356 
á sama tíma í fyrra.

 LEIÐRÉTTING

Eftirnafn Hjörvars, hönnuðar 
bókarkápu, misritaðist á 
Tímamótasíðu í blaði gærdagsins. 
Hjörvar er Harðarson.
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GOÐSÖGN KNÚIN RAFORKU

*Verð miðað við gengi USD 132, svartur Compass, hvítur Renegade, áætluð afhending í október 2020

JEEP PLUG-IN-HYBRID FORSALA - AFHENDING Í OKTÓBER 2020

ALVÖRU JEPPAR - ALVÖRU FJÓRHJÓLADRIF

JEEP COMPASS LIMITED 4X4 

5.999.000*

PLUG-IN-HYBRIDPLUG-IN-HYBRIDJEEP RENEGADE TRAILHAWK 4X4 
5.499.000*

Atvinnuleysi mældist 7,9 prósent í lok júlí, aukning úr 7,5 prósentum í lok júní. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

V I N N U M A R K A Ð U R  Beina þar f 
sjónum að því hvernig skapa megi 
störf við hæfi allra og það sem fyrst, 
ekki hvernig framfleyta megi sem 
f lestum á atvinnuleysisbótum 
sem lengst. Þetta segir Agla Eir Vil-
hjálmsdóttir, lögfræðingur Við-
skiptaráðs.

Síðustu daga hefur verið rætt um 
að hækka bæturnar, en í lok júlí 
voru meira en 17 þúsund manns á 
atvinnuleysisskrá. Grunnatvinnu-
leysisbætur eru í dag rúmar 289 
þúsund krónur, að hámarki 456 
þúsund miðað við þriggja mánaða 
tekjutengingu.

Agla segir að á Íslandi séu 
atvinnuleysisbætur háar í öllum 
samanburði, þá sé munurinn 
hérlendis á tekjum fyrir og eftir 
atvinnumissi einhver sá lægsti í 
samanburði við önnur OECD-ríki. 
Það séu eðlileg fyrstu viðbrögð að 
vilja hækka bæturnar. „Þegar betur 
er að gáð verður ekki annað séð en 
að málið sé margslungnara og að 
hugmyndin sé einfaldlega til þess 
fallin að gera fólk verra sett en ann-
ars,“ segir Agla.

Atvinnutryggingagjaldið, sem 
leggst á atvinnurekendur, nemur nú 
um 1,35 prósentum af útborguðum 
launum. „Hækkun atvinnuleysis-
bóta sem nú er talað fyrir, myndi 
leiða til aukinna útgjalda atvinnu-
leysistryggingasjóðs,“ segir Agla. 
Takmarkað sé hægt að auka útflæði 
úr sjóðnum án þess að hækka þurfi 
atvinnutryggingagjaldið auk þess 
sem ríkið eigi fullt í fangi við að 
bregðast að öðru leyti við ástandinu, 
til dæmis í mennta- og heilbrigðis-
málum.

K röf ur A lþýðusambandsins 
varðandi atvinnuleysisbætur voru 
teknar fyrir á miðstjórnarfundi í 
gær. Drífa Snædal, forseti ASÍ, segir 
áhyggjurnar snúa fyrst og fremst 
að því að fólk geti ekki staðið við 
sínar skuldbindingar. „Stærsta 

verkefnið núna er að halda þessu 
samfélagi gangandi þannig að fólk 
hafi einhvern möguleika á að kaupa 
sér í matinn, borga húsaleiguna og 
standa skil á lánunum sínum,“ segir 

Drífa. „Við teljum það ekki til hags-
bóta ef við missum stóra hópa í 
fátækt. Þannig að við leggjum mikla 
áherslu á að tekjutengdar atvinnu-
leysisbætur verði hækkaðar, tímabil 
þeirra verði lengt. Við erum í þeirri 
stöðu að það er ekki vinna fyrir alla 
sem eru á atvinnuleysisbótum.“

Drífa segir að hún sé hissa á því að 
atvinnurekendur sjái sér ekki hag í 
því að það hrikti ekki í stoðum kerf-
isins þegar fólk hætti að geta staðið 
við sínar skuldbindingar.

Agla segir að ekki megi missa 
sjónar á endanlegu markmiði, 
sem sé að vinna bug á atvinnuleysi 
og þá sérstaklega til langs tíma. 
„Sænsk rannsókn frá árinu 2017 
sýnir að hækkun atvinnuleysis-

bóta leiðir til lengra atvinnuleysis 
og þá sérstaklega hjá þeim sem eru 
nýorðnir atvinnulausir, á meðan 
það hefur lítil áhrif á þá sem hafa 
verið atvinnulausir til lengri tíma, 
þetta er mikilvæg staðreynd þar sem 
ástandið í dag mun leiða til þess að 
mjög margir munu lenda í þeirri 
stöðu,“ segir Agla. Áherslan þurfi að 
vera á sköpun starfa fyrst og fremst, 
sem og skilyrði til slíkrar sköpunar.

„Það er engin mannvonska fólgin 
í því að benda á það að fjöldi rann-
sókna sýni svart á hvítu að hækk-
un atvinnuleysisbóta, eða háar 
atvinnuleysisbætur í samhengi 
við laun á vinnumarkaði, viðhalda 
atvinnuleysi í stað þess að draga úr 
því.“ arib@frettabladid.is

Skapa þurfi störf í stað bóta
Lögfræðingur Viðskiptaráðs segir hækkun atvinnuleysisbóta leiða til lengra atvinnuleysis. Forseti ASÍ 
segir ekki næga vinnu fyrir þá sem eru á atvinnuleysisbótum og að hætta sé á að missa stóran hóp í fátækt.

Við teljum það ekki 
til hagsbóta ef við 

missum stóra hópa í fátækt.

Drífa Snædal, 
forseti ASÍ

SAMFÉLAG Hjálparstarf kirkjunnar 
býr sig undir erfitt haust. Umsókn-
um um aðstoð hefur fjölgað um 
41 prósent síðustu fimm mánuði 
samanborið við sama tíma í fyrra. 
Þá fjölgaði umsóknum um 58 pró-
sent í mars og apríl samanborið við 
sömu mánuði í fyrra.

„Það sækja færri um hjá okkur 
á sumrin, þannig hefur það verið 
mörg undanfarin ár. Nú erum við 
hins vegar að búa okkur undir að 

þetta verði þungt haust miðað við 
þær upplýsingar sem hafa komið 
fram um að margir séu nú að klára 
uppsagnarfrest og enn aðrir að fara 
á ótekjutengdar atvinnuleysis-
bætur,“ segir Kristín Ólafsdóttir, 
fræðslufulltrúi hjá Hjálparstarfi 
kirkjunnar. Í mars og apríl fengu 
564 einstaklingar og fjölskyldur 
sem búa við fátækt aðstoð, saman-
borið við 356 á sama tímabili í fyrra.

Í gær hóf Hjálparstarf ið að 

aðstoða foreldra sem búa við kröpp 
kjör um ýmislegt sem vantar í 
byrjun skólaársins. „Sem betur fer 
þurfa foreldrar ekki lengur að leggja 
út fyrir námsgögnum grunnskóla-

barna. En það þarf samt sem áður 
að útvega skólatöskur, pennaveski, 
tréliti og fleira smálegt sem börnin 
nota við heimanámið,“ segir Kristín. 
„Hjálparstarfið hefur aðstoðað for-
eldra vegna íþrótta- og frístunda-
starfs grunnskólabarna og hingað 
hafa efnalítil ungmenni sótt stuðn-
ing til að greiða skólagjöld í fram-
haldsskóla. Þar fyrir utan aðstoðar 
Hjálparstarfið fólk sem býr við 
fátækt með því að það fær inneign-

arkort fyrir matvöru, eftir viðtal, og 
faglegt mat félagsráðgjafa hér.“

Þrír félagsráðgjafar starfa hjá 
Hjálparstarfi kirkjunnar. Þeir hafa 
orðið varir við aukinn kvíða í tengsl-
um við óvissuna í kringum COVID-
19 faraldurinn. „Félagsráðgjafarnir 
okkar tala um að fólkið sem leitar 
til okkar nú sé kvíðið. Kóróna veiru-
faraldurinn eykur óvissuna um 
framtíðina og gerir í raun slæma 
stöðu enn verri,“ segir Kristín. – ab

Hjálparstarf kirkjunnar býr sig undir erfitt haust

Óvissa ríkir um framtíð álversins.

STÓRIÐJA Rio Tinto hefur sótt um 
nýtt starfsleyfi til Umhverfisstofn-
unar fyrir álverið í Straumsvík. 
Gildandi leyfi álversins rennur út 
1. nóvember næstkomandi, en það 
var gefið út í nóvember 2005.

Stofnunin vinnur úr umsókninni 
og gerir tillögu um starfsleyfi. Sú 
tillaga verður auglýst opinberlega 
og gefst öllum tækifæri til að gera 
athugasemdir áður en ákvörðun um 
útgáfu leyfis verður tekin.

Töluverð óvissa ríkir um fram-
tíð álversins, en Rio Tinto hefur 
sagt að náist ekki betri samningar 
við Landsvirkjun um raforkuverð 
verði álverinu lokað. Þá var greint 
frá því í lok júlí að félagið hefði 
afskrifað álverið í Straumsvík úr 
bókum sínum, þar sem engin verð-
mætasköpun sé möguleg miðað við 
núverandi aðstæður.

Í tilkynningu frá Umhverfis-
stofnun kemur fram að heimild er 
í lögum til að framlengja gildistíma 
starfsleyfis á meðan nýtt leyfi er 
í vinnslu. Getur slík framlenging 
mest gilt í eitt ár. – sar

Vilja endurnýja 
starfsleyfi álvers 
í Straumsvík

Gildandi starfsleyfi 
álversins rennur út 1. 
nóvember næstkomandi.
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Ég er nýlega giftur, á 
konu og heimili og 

bíð eftir því að fá að komast 
heim.
Erling Smith, véltæknifræðingur  
og öryrki

Hvað lærum við  
af COVID-19? KENNARASAMBAND 

ÍSLANDS

Kennarasamband Íslands efnir til málþings þar sem fjallað verður 
um lærdóminn sem draga má af skólahaldi í skugga COVID-19. 
Málþingið verður í beinni útsendingu á vefnum í dag,  
fimmtudaginn 20. ágúst klukkan 15 til 17.

Dagskrá
15:00  Setning
15:15   Anna María Gunnarsdóttir, varaformaður KÍ
15:30  Guðlaugur Viktorsson, skólastjóri Tónlistarskóla Eyjafjarðar
15:45  Katla Ketilsdóttir, grunnskólakennari í Dalvíkurskóla
16:00  Ragnar Þór Pétursson, formaður KÍ
16:15  Jónína Einarsdóttir, leikskólastjóri Stakkaborgar
16:30    Unnar Þór Bachmann, framhaldsskólakennari,  

Fjölbrautaskólanum við Ármúla
16:40 Huginn Freyr Þorsteinsson, heimspekingur
17:10  Áætluð fundarlok

Nánari upplýsingar og streymi á www.ki.is

FÉLAGSMÁL „Ég samþykkti aldrei 
langtímavistun. Ég er nýlega giftur, 
á konu og heimili og bíð eftir því 
að fá að komast heim,“ segir Erling 
Smith, 56 ára véltæknifræðingur, 
sem hefur verið vistaður á hjúkrun-
arheimilinu Hömrum í Mosfellsbæ 
í meira en tvö og hálft ár. Hann er í 
hjólastól, lamaður eftir vélhjólaslys 
árið 2001 og greindist með MS-sjúk-
dóminn nokkrum árum síðar.

Erling þarf sólarhringsþjónustu 
og var með NPA-samning árin 2011 
til 2016 en þá var samningnum rift 
og Erling settur á hjúkrunarheim-
ilið þar sem aðallega er mjög gamalt 
og veikt fólk, með heilabilun og aðra 
öldrunarsjúkdóma. Erling kærði 
ákvörðunina um riftun samnings-
ins til úrskurðarnefndar velferðar-
mála sem úrskurðaði honum í vil og 
að uppsögn samningsins væri felld 
úr gildi. Fór það samt svo að Erling 
fékk ekki nýjan NPA-samning og 
var þess í stað vistaður á Hömrum.

Erling var tjáð að um hvíldarinn-
lögn væri að ræða, sem er skamm-
tímalausn til nokkurra vikna eða 
mánaða. Tíminn leið og loks áttaði 
Erling sig á því að hann væri ekki í 
hvíldarinnlögn heldur langtíma-
vistun, án nokkurs samráðs við 
hann. „Ég var bjartsýnn á að þetta 
myndi leysast en þetta er orðinn 
langur tími,“ segir Erling. Hann 
segist ekki ánægður með vistina. 
Það næsta sem hann horfir til sé að 
komast í jólafrí. Hann líkir vist sinni 
við varðhald.

Þar sem Erling er vistaður á stofn-
un fellur stór hluti örorkulífeyris 
hans niður. Þá er hann látinn greiða 
fyrir vistunina, tæplega 61 þúsund 
krónur á mánuði. Þá upphæð hefur 
hann ekki getað greitt. Í gær, mið-
vikudaginn 19. ágúst, gerði Sýslu-
maðurinn á höfuðborgarsvæðinu 
loks fjárnám hjá Erling. 

Bára Brynjólfsdóttir, lögfræðing-
ur hjá Öryrkjabandalaginu, segir að 
krafan standi nú í rúmri einni millj-

ón króna. „Síðan hefur safnast upp 
meira því hann getur ekki greitt 
þetta og á ekki að gera það,“ segir 
hún. „Það er svo fjarstæðukennt að 
maðurinn skuli vera neyddur til að 
vera á stofnun, látinn greiða fyrir 
það og svo sé gert fjarnám í húsinu 

hans þegar hann getur ekki borgað.“
Í ljósi heimsfaraldursins komst 

Erling ekki sjálfur til sýslumanns-
ins en biðlaði til æskufélaga síns 
og skólafélaga að gera það, og jafn 
framt að hlaupa undir bagga með 
sér varðandi greiðslu skuldarinnar.

„Einhver læknir, sem Erling hitti 
aldrei, gerði hæfnismat á honum og 
sótti um hvíldarinnlögnina. Þetta 
var allt gert á bak við hann,“ segir 
Bára. „Hann var ekki látinn vita af 
því að þetta yrði langtímadvöl og 
samþykkti það aldrei.“

Aðspurður segir Haraldur Sverr-
isson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ, að 
honum sé ekki kunnugt um málið 
að svo stöddu. Fyrirspurnum 

Fréttablaðsins verði svarað síðar 
skrif lega.

Bára segir bæinn hingað til hafa 
skýlt sér bak við það að framlag 
skorti frá ríkinu til að hægt sé að 
gera NPA-samning. Samkvæmt 
reglum greiðir ráðuneytið fjórðung 
af kostnaði samninganna. Hún segir 
ráðuneytið vissulega ekki undan-
skilið ábyrgð en að vel sé hægt að 
gera samninga án fjármagns frá 
ríkinu. kristinnhaukur@frettabladid.is

Líkir vistinni við varðhald
Erling líkir vist á hjúkrunarheimili sem varðhaldi. Þar hefur hann verið í rúm tvö ár en segist aldrei hafa 
samþykkt langtímavistun. Nú sé gert fjárnám í eignum hans þar sem hann geti ekki greitt fyrir vistina.

Erling hefur dvalið á hjúkrunarheimilinu Hömrum síðan í desember árið 2017. MYND/ÖBÍ

Meira á frettabladid.is

R E Y K JAV Í K U R B O R G  Fjölmenn-
ingarráð Reykjavíkurborgar telur 
tímabært að Reykjavíkurborg ráði 
sérstakan upplýsingafulltrúa til 
þess að miðla efni til erlendra íbúa 
borgarinnar. Þetta kemur fram í 
bókun frá fundi ráðsins þann 17. 
ágúst síðastliðinn.

Á fundinum var farið yfir upp-
lýsingagjöf borgarinnar á meðan 
kóróna veiru faraldurinn hefur 
staðið yfir, til þeirra íbúa sem ekki 
skilja íslensku. Bjarni Brynjólfs-
son, upplýsingastjóri Reykjavíkur-
borgar, mætti á fundinn og fór yfir 
stöðu mála. 

Var það almenn niðurstaða að 
borgin hefði staðið sig vel í þeirri 
upplýsingagjöf, en að það væri ekki 
síst því að þakka að starfsmenn 
borgarinnar af erlendum uppruna 
hefðu tekið að sér aukin verkefni 
við að snara upplýsingum og frétt-
um yfir á sitt móðurmál.

Það sé ekki sjálf bært til lengdar 
og því sé þörf á að sérstakur starfs-
maður verði ráðinn til þess að þýða 
og frumvinna fréttir og tilkynn-
ingar á ensku og pólsku til að byrja 
með. – bþ

Tímabærar 
breytingar

STJÓRNMÁL Þingi Norðurlandaráðs 
hefur verið aflýst í ár vegna COVID-
19, en fyrirhugað var að halda það 
í Reykjavík í október. Var þessi 
ákvörðun tekin á rafrænum fundi 
forsætisnefndar Norðurlandaráðs 
í gær.

„Ekkert kemur í stað þingsins, 
sem slíks, en við munum halda 
fjarfundi til að sinna hinu pólitíska 
starfi,“ er haft eftir Silju Dögg Gunn-
arsdóttur, forseta Norðurlandaráðs, 
í tilkynningu.

Er nánari útfærsla sögð óljós 
á þessu stigi en skipulagning sé 
komin á fullan skrið.

„Okkur þykir miður að þetta hafi 
farið svona en við munum gera allt 
sem í okkar valdi stendur til að 
þetta hafi sem minnst áhrif á hina 
pólitísku ferla í norrænu samstarfi,“ 
bætir Silja við. – eþá

Þingi NR aflýst
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VÖRUM DAGANA 20. - 26. ÁGÚST
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Icelandair verði mjög samkeppnishæft
Forstjóri Icelandair telur að flugfélagið verði vel í stakk búið til að keppa á flugmarkaðinum á næstu árum ef áætlanir þess ganga 
eftir. Kemur til greina að sölutryggja útboðið. Hertar aðgerðir á landamærum hafa ekki áhrif á útboðið eða langtímaáætlanir.

hafafund sem felur í sér að stjórn 
félagsins verði heimilt að ákveða 
að hinum nýju hlutum í félaginu 
fylgi áskriftarréttindi (e. warr
ant) sem samsvara allt að 25 pró
sentum af skráningu nýrra hluta 
í útboðinu.

„Það kemur til greina og er til 
skoðunar hjá félaginu,“ segir Bogi, 
spurður hvort stefnt sé að því að 
sölutryggja útboðið. Með sölu
tryggingu er átt við samning milli 
fjármálafyrirtækis og útgefanda 
verðbréfa þar sem fjármálafyrir
tækið skuldbindur sig til þess að 
kaupa þann hluta verðbréfa sem 
áskrift næst ekki fyrir í almennu 
útboði.

Samkvæmt heimildum Frétta
blaðsins er hor ft til þess að 
Íslandsbanki og Landsbankinn 
taki að sér að sölutryggja útboðið.

Hlutafjárútboðið mun ekki fela 
í sér neinar skuldbreytingar, það 
er að segja að kröfum sé breytt 
í hlutafé, að sögn Boga. „Ef við 
berum okkur saman við f lugfélög 
eins og Norwegian sem fóru þá 
leið, þá var fyrst og fremst verið 
að breyta vanskilum eða óveð
tryggðum skuldum í hlutafé,“ 
útskýrir Bogi.

„Við erum hvorki með vanskil 
né óveðtryggð skuldabréf, þann
ig að staða okkar gagnvart lánar
drottnum var allt önnur en hjá 
Norwegian.“

Spurður hvort hertar aðgerðir á 
landamærunum hafi áhrif á hluta
fjárútboðið eða áætlanir félagsins 
svarar Bogi neitandi.

„Þær hafa ekki áhrif á okkar 
langtímaplön. Frá því í vor höfum 
við talað um að þetta ár yrði 
mikið óvissuár. Að það yrði lítil 
eftirspurn og lítið f logið fram á 
næsta vor. Vissulega hafa þessar 
ferðatakmarkanir gríðarleg áhrif 
til skemmri tíma fyrir íslenska 
ferðaþjónustu, og þar af leiðandi á 
framleiðslu okkar á næstu vikum. 
Við munum þurfa að fækka f lug

um næstu vikurnar. En þetta er í 
takt við grunnsviðsmyndina sem 
við höfum búið okkur undir, það 
er að eftirspurn fyrir árið í heild 
yrði mjög veik, og hefur þess vegna 
ekki áhrif á hlutafjárútboðið,“ segir 
Bogi.

Icelandair sér fram á neikvætt 
sjóðsstreymi í vetur en er þó vel 
í stakk búið til að standa undir 
sínum skuldbindingum.

„Af því gefnu að við klárum 
þetta hlutafjárútboð verður félag

ið í stakk búið til að standa undir 
sínum skuldbindingum og verður 
með sterka lausafjárstöðu í gegn
um tiltölulega tekjulítið tímabil 
fram á næsta vor. Það er grunn
sviðsmyndin sem við erum að 
horfa á,“ segir Bogi.

Fjárhagsleg endurskipulagning 
Icelandair hefur meðal annars 
falist í því að ná samningum við 
kröfuhafa og birgja. Í kynningunni 
kemur fram að samningarnir hafi 
bætt fjárhagsstöðu fyrirtækisins, 
miðað við óbreytt ástand, um 450 
milljónir Bandaríkjadala, jafnvirði 
61 milljarðs íslenskra króna.

Til að mynda hefur greiðslu á 
fjármagnsgjöldum að fjárhæð 6,8 
milljarðar króna verið frestað um 
allt að 24 mánuði. Mestu munar 
þó um samninga við Boeing sem 
bættu stöðuna um 260 milljónir 
dollara, jafnvirði um 35 milljarða 
króna.

Hinir nýju samningar kveða á 
um að f lugfélagið kaupi tólf Boeing 
737 MAX í stað 16, Icelandair fái 
aukinn afslátt við kaup á þeim sex 
f lugvélum sem á eftir að afhenda og 
fébætur.

„Þetta er lánalína til þrautavara“

Icelandair hefur náð samkomulagi við ís-
lensk stjórnvöld um ríkisábyrgð á lánalínu 
til tveggja ára frá Íslandsbanka og Lands-
bankanum að fjárhæð allt að 16,5 milljarðar 
króna. Ríkisábyrgðin nær yfir 90 prósent af 
láninu og eru vextir lánsins reiknaðir sem 
álag ofan á LIBOR-vexti, sem hækkar eftir 
því sem meira er dregið á lánalínuna. Skilmálar 
lánsins eru þeir að eigið fé Icelandair haldist 
yfir 2 prósentum.

„Hugsunin með lánalínuna er að 
þurfa ekki að draga á hana. Þetta 
er lánalína til þrautavara. 

Ef ástandið varir hins vegar 
lengur en fram á næsta vor, þá 
gætum við þurft að nýta hana,“ 
segir Bogi.

Með þeim aðgerð-
um sem við munum 

fara í verður félagið mjög 
samkeppnishæft á þeim 
markaði sem það starfar á. 
Bogi Nils Bogason, forstjóri 
Icelandair Group

Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Bogi Nils Bogason, for
stjóri Icelandair Group, 
segir að áætlanir og 
hagræðingaraðgerðir 
félagsins geri það vel í 
stakk búið til að keppa 

á f lugmarkaðinum. Með sveigjan
legri kjarasamningum og auknu 
vinnuframlagi áhafna, ásamt 
öðrum hagræðingaraðgerðum, 
áætlar Icelandair að kostnaður á 
hvern sætiskílómetra (CASK) lækki 
um samtals 10 prósent til ársins 
2024. Launakostnaður verður 28 
prósent af tekjum, samanborið við 
30 prósent árið 2018.

„Við gerum ráð fyrir ákveðnum 
verðlagshækkunum eins og verið 
hafa undanfarin ár. Ef sú forsenda 
gengur eftir munu önnur félög 
einnig glíma við verðlagshækk
anir. Með þeim aðgerðum sem við 
munum fara í verður félagið mjög 
samkeppnishæft á þeim markaði 
sem það starfar á,“ segir Bogi.

Icelandair Group birti í fyrra
kvöld í Kauphöll kynningargögn 
fyrir fyrirhugað hlutafjárútboð 
félagsins, en útboðið er lokahnykk
urinn í fjárhagslegri endurskipu
lagningu félagsins. Viðmælendur 
Markaðarins sem starfa á fjármála
markaði og fjárfestar, höfðu á orði 
að áætlanir félagsins litu vel út við 
fyrstu sýn og virtust byggja á raun
hæfum sviðsmyndum.

Áætlanir Icelandair gera meðal 
annars ráð fyrir að f lugframboð 
félagsins aukist jafnt og þétt. Árið 
2024 verði framboðið komið í sama 
horf og það var árið 2018. Þá er gert 
ráð fyrir að tekjur félagsins hafi 
hækkað upp í 1,6 milljarða dala 
árið 2024 og verði þannig um 3 pró
sentum hærri en þær voru í fyrra. 
EBIT, rekstrarhagnaður fyrir fjár
magnsliði og skatta, tekur síðan 
við sér og verður 175 milljónir dala 
árið 2024.

Í hlutafjárútboðinu gerir Ice
landair ráð fyrir að selja nýja hluti 
fyrir 20 milljarða króna að nafn
verði á genginu 1 króna á hlut. Komi 
til umframeftirspurnar í hluta
fjárútboðinu, mun stjórn félagsins 
hafa heimild til að auka hlutafé enn 
frekar um allt að 3 milljarða, þannig 
að stærð útboðsins yrði að hámarki 
23 milljarðar króna.

Til viðbótar er gert ráð fyrir því 
að tillaga verði lögð fyrir hlut

Hörður  
Ægisson
hordur@frettabladid.is

MARKAÐURINN
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BoZZ sturtusett 
með hitastýrðum  
blöndunartækjum 

18.668
Áður 24.890 kr.

   25%

     afsláttur

Guoren-BO Hitastýrt 
sturtutæki með niðurstút

9.793
Áður 13.990 kr.

Kaliber ferðagasgrill 

21.735
  Áður 28.980 kr.

2 brennarar (5kW) 
Grillflötur 53x37cm
Grillgrind úr pottstáli
Þrýstijafnari fylgir

Riga salerni með setu,   
gólf- eða veggstútur

19.916
Áður 24.895 kr.

Harðparket
8mm verð frá 1.183 kr/m2 (AC4)
12mm verð frá 1.868 kr/m2 (AC5)
 

MIKIÐ ÚRVAL 
AF PARKETI OG  

FLÍSUM MEÐ             

   20-50%
AFSLÆTTI

Flísar
Gólf- og veggflísar  
verð frá 954 kr./m2

Bíla & gluggaþvotta
kústur, gegn um 
rennandi 116>180cm, 
hraðtengi með lokun 

2.097
Áður 2.995 kr.

   30%
     afsláttur

21.739
   Áður 28.985 kr.

Sláttuorf Mow
FBC310

Sláttuorf: 
1cylinder 
loftkældur 
mótor. 0,7 kW  
Rúmtak 31CC,  
Stærð bensíntanks 0,65 L

   25%

     afsláttur
   25%
     afsláttur

CERAVID SETT 
WC - kassi, hnappur 
og hæglokandi seta. 

Þýsk gæðavara  
34.872
  Áður 43.590 kr.

3-6 lítra 
hnappur

   20%

     afsláttur

Ceravid vegghengd handlaug

5.857Áður 6.890 kr.

   15%
     afsláttur

Ceravid Hand-
laugarsett 45cm 
með blöndunartæki 

14.995
Áður 18.890 kr.    20%

     afsláttur

Steypugljái 
á stéttina
– þessi sem endist

Creative Super Seal 5 litrar

10.192
Áður 11.990 kr.

25 litrar 24.638
Áður 28.985

   15%
     afsláttur

Guoren Sturtusett 
með hitastýrðum  
blöndunartækjum 

28.425
Áður 37.900 kr.

   25%

     afsláttur

Joker 1400W  
Ryk/blautsuga

9.995
Áður 12.995 kr.

   23%
     afsláttur

Ladora premium  
tréolía 3L 

2.246
Áður 2.995 kr.

   25%

     afsláttur

Colorex Sköld þakmálning 9L Stofn A 

9.746
Áður 12.995 kr.

   25%

     afsláttur

Colorex Betopaint  
útimálning Stofn A 9L

7.496
Áður 9.995 kr.

   25%

     afsláttur

Gólfmálning  Grágrænn 3 L

3.777
Áður 5.395 kr.

   30%

     afsláttur

   30%

     afsláttur

Wineo vínyl parketi m/áföstu undirlagi

   40%
     afsláttur

2.994 kr./m2

Áður 4.990 kr.

   20%
     afsláttur

Ódýrasta vínilparket  með undirlagi á Íslandi!

ALVÖRU
   10-50%  afsláttur

SUMARÚTSALA 

Reykjavík Kletthálsi 7. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Hafnarfjörður Selhellu 6. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-16

Reykjanesbær Fuglavík 18. Opið virka daga kl. 8-18, laugard. 10-14

Sími 412 2500 -  sala@murbudin.is  - www.murbudin.is

Fyrirvari um prentvillur.  
Tilboðin gilda í öllum verslunum 
Múrbúðarinnar. Takmarkað magn af 
sumum vörum.

   20%
     afsláttur

Drive Pro Ryk  
& vatnssuga  
20L, 1400W mótor
Sogkraftur 17 KPa

10.792
Áður 13.490 kr.

Colorex 
Projekt 10, 
10 lítrar 
(Málarahvítt)

6.717
Áður 8.395 kr.

   20%

     afsláttur



Skammt austan við Höfn í Hornafirði er 
Vestrahorn, eitt af af tignarlegustu fjöllum 
landsins og útvörður Suðausturlands. Þetta 
er klasi tinda og er sá vestasti, Klifatindur 
(890 m), hæstur. Upp á hann liggur göngu-
leið sem ekki krefst klifurs líkt og þegar lagt 

er til atlögu við aðra tinda Vestrahorns. Þær klifur-
leiðir þykja með þeim bestu hérlendis, ekki síst snar-
brattur austurveggur Kambshorns. Ástæðan er sú að 
Vestrahorn er gert úr gabbrói; hörðu djúpbergi sem 
ekki er jafn laust í sér og blágrýti og móberg sem flest 
íslensk fjöll eru gerð úr. Sérkennilegasti tindur Vestra-
horns er sá austasti og heitir Brunnhorn (454 m). Það 
minnir á Batman, sérstaklega séð að norðanverðu úr 
Papafirði. Þarna eru ýmsar skemmtilegar gönguleiðir 
í boði og hægt að virða fyrir sér leðurblökumanninn 
í návígi. Bílum er lagt skammt frá bænum Syðra-Firði 
en vegna skugga frá fjöllum Vestrahorns er sólar-
gangur þarna hvað stystur á bóndabæ á Íslandi. Orti 
Eiríkur Guðmundsson bóndi svo:

Lengi að þreyja í þessum skugga
þykir mörgum hart.
Samt er á mínum sálarglugga
sæmilega bjart.

Meðfram Papafirði er þægileg ganga út að Papósi 
en þar er frábært útsýni að litríkum fjöllunum upp 
af Papafirði og Lóni. Við Papós var helsti verslunar-
staður sýslunnar um rösklega þrjátíu ára skeið og þar 
byggð reisuleg verslunarhús. Þegar ákveðið var að 
leggja verslunina af voru húsin tekin niður og þeim 
fleytt á ævintýrlegan hátt sjóleiðina fyrir Horn og inn 
Hornafjörð. Enn má víða sjá tóftir gamalla húsa við 
Papós og þarna er mikið fuglalíf. Fyrir þá sem kjósa 
lengri göngu má ganga út fyrir Brimnestanga og í 
kringum Brunnhorn. Enn skemmtilegri gönguleið 
liggur í suður frá bílastæðinu við Syðra Horn og er þá 
komið upp í skarð sem heitir því skemmtilega nafni 
Kex. Efst í skarðinu blasir skyndilega Hornsvíkin við 
og Stokksnes. Haldið er niður brattar skriður úr Kexi 
eftir gamalli gönguleið sem ekki er fyrir lofthrædda. 

Frá Hornsvík er síðan gengið rangsælis út fyrir 
Hafnartanga og Brimnestanga, fyrir Brunn-

horn og fram hjá Papósi uns komið er aftur 
að Syðra-Firði. Þetta er 14 km löng ganga 
og mikið fyrir augað, ekki síst við rætur 

Brunnhorns.

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

Brunnhorn séð 
að norðanverðu 
frá Papafirði. 
Líkindin við 
Batman eru 
sláandi.  
MYND/TG

Ganga meðfram fallegum Papafirðinum gleður auga göngufólks. MYND/TG

Horft yfir snarbratta tinda Brunnhorns í áttina að Kambshorni sem einnig tilheyrir Vestra-Horni. MYND/ÓMB
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7 ára ábyrgð frá framleiðanda 
á öllum nýjum Kia bílum

23.777 kr.60% innborgun og lán til 96 mánaða. Vextir 4,15%. 

Heildargreiðsla láns er 2.279.616 kr. 
Árleg hlutfallstala kostnaðar er 5,26%.

Afborgun á mánuði:

Umhverfismildur, sparneytinn og rúmgóður

Nýr Kia Ceed Sportswagon PHEV er rúmgóður og glæsilegur tengiltvinnbíll. Hann er ríkulega 

búinn, með hátt undir lægsta punkt sem eykur útsýni og gerir aðgengi þægilegt. Ceed 

Sportswagon PHEV er umhverfismildur með allt að 60 km drægni á hreinu rafmagni og eyðir 

aðeins frá 1,28 l/100 km í blönduðum akstri.  Þessi rúmgóði og sportlegi fjölskyldubíll er 

hlaðinn nýjasta tæknibúnaði frá Kia og honum fylgir 7 ára ábyrgð frá Kia. 

Komdu og reynsluaktu Ceed Sportswagon PHEV. Við tökum vel á móti þér. 

4.690.777 kr.

Kia Ceed Sportswagon PHEV

Kia Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid verð frá:

Fjölskylduvænn
ferðafélagi

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

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

10,25" Skjár leiðsögukerfis



Frá degi til dags

Halldór

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

Kolbrún 
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

 

Ef minnihlut-
inn í borginni 
ætlar sér að 
vinna traust 
borgarbúa 
þarf hann að 
stunda 
vandaðri 
pólitík en 
hann gerir.

 

Öll skref sem 
stigin hafa 
verið, bæði í 
baráttu við 
veiruna og í 
efnahags-
málum, 
hafa verði 
ákveðin af 
ríkisstjórn-
inni.

Nýleg könnun Fréttablaðsins sýnir 
að flokkarnir í meirihluta borgar-
stjórnar mælast nú með 58 prósenta 
fylgi og myndu bæta við sig þremur 
fulltrúum. Þessi niðurstaða hlýtur 
að vera minnihlutanum töluvert 

áfall, en hann getur sjálfum sér um kennt. Hann 
hefur stundað vonda pólitík. Það er reyndar smá 
sárabót fyrir Sjálfstæðismenn að Sjálfstæðisflokkur-
inn er samkvæmt þessari könnun stærsti f lokkurinn 
í borginni en hefur þó tapað fylgi frá kosningum.

Viðbrögð oddvita Sjálfstæðisflokksins, Eyþórs 
Arnalds, voru næsta hláleg en hann sagði að borgar-
fulltrúar flokksins hefðu í störfum sínum lagt upp 
með að vera með málefnalega gagnrýni. Málefnaleg 
gagnrýni kemur sannarlega síst af öllu upp í hugann 
þegar horft er á málflutning Sjálfstæðismanna í borg-
inni. Með einni undantekningu þó. Hildur Björns-
dóttir hefur stundað áberandi málefnalega gagnrýni 
á meirihlutann. Hún er yfirveguð og skynsöm í gagn-
rýni sinni og stundar ekki þá vondu pólitík að vera á 
móti málum mótherja bara til að vera á móti.

Upphrópanir hafa í miklum mæli einkennt 
málflutning minnihlutans í borginni og þar ganga 
Sjálfstæðismenn í takt við fulltrúa Miðflokksins 
og Flokks fólksins. Talað er eins og meirihlutinn 
í borginni leggi beinlínis metnað sinn í að ergja 
borgarbúa á allan mögulegan hátt, eins og með því 
að vilja draga þá út úr einkabílnum og þvinga upp á 
þá borgarlínu. Minnihlutinn lætur svo eins og tilvist 
göngugatna sé meðvitað bragð meirihlutans til að 
leggja stein í götu verslunarreksturs í miðborginni. 
Hvernig í ósköpunum er hægt að flokka svona tal 
sem málefnalega gagnrýni?

Í áðurnefndri skoðanakönnun tapar Miðflokkur-
inn fylgi en borgarfulltrúi hans, Vigdís Hauksdóttir, 
er sennilega mesta hávaðamanneskjan í íslenskri 
pólitík. Þegar borgarstjórinn, Dagur B. Eggertsson, á 
í hlut sér hún spillingu og subbuskap í hverju horni. 
„Úlfur, úlfur,“ hrópar hún við engar undirtektir 
kjósenda. Reglulegar ásakanir hennar um pólitískar 
ofsóknir og margs konar einelti í sinn garð vekja 
sömuleiðis þreytuviðbrögð. Það er Vigdísi heldur 
engan veginn til framdráttar að hún skuli kjósa á 
fundum borgarstjórnar að snúa baki í manneskju 
sem henni semur ekki við. Slíkt framferði ber vott 
um vanstillingu.

Líklega er ekkert óskaplega gaman að vera í minni-
hluta í pólitík, allavega ekki eins og að vera í meiri-
hluta og fá að leggja línur og taka ákvarðanir. En 
þarna á við, eins og svo oft í lífinu, að hyggilegt er að 
bera harm sinn í hljóði. Minnihlutanum virðist vera 
það ómögulegt og hann getur ekki leynt gremju sinni 
og sárindum yfir hlutskipti sínu. Sennilega er kominn 
tími fyrir einhverja þar að leita sér að annarri vinnu.

Ef minnihlutinn í borginni ætlar sér að vinna 
traust borgarbúa þarf hann að stunda vandaðri 
pólitík en hann gerir. Fyrst er að láta af óhemju-
ganginum og temja sér meiri stillingu og yfirvegun 
í málflutningi. Þá, en ekki fyrr, verður hægt að tala 
um málefnalega gagnrýni.

Minnihlutinn

 

Genesis® II E-415 GBS 

Verð: 208.500 kr. 

Sumrinu hef ég varið í að tala við fólk. Þar 
sem við erum í miðjum heimsfaraldri 
hafa þau samtöl að einhverju leyti verið í 

gegnum net og síma, en sem betur fer höfum 
við Íslendingar getað farið ferða okkar nokkuð 
frjáls og ég því hitt fólk víða um land. Mér 
finnst áberandi eftir samtöl sumarsins, hvort 
sem þau hafa átt sér stað heima hjá mér í 101 
eða í dreifðari byggðum, að þrátt fyrir allt ríkir 
bjartsýni og samstaða.

Heimsfaraldur sem dregið hefur hundruð 
þúsunda til dauða um allan heim, stærsta efna-
hagskreppa í rúma öld. Það upplifum við nú, en 
samt heldur fólk í vonina og samstöðuna. 
Stjórnvöld hafa stýrt málum þannig að þrátt 
fyrir allt hefur gengið nokkuð vel. Ríkisstjórnin 
tók þá ákvörðun að fylgja ráðleggingum sótt-
varnayfirvalda og það skilaði árangri sem eftir 
var tekið. Það skilaði sumri ferðalaga, fólk 
fór um landið, sýndi sig og sá aðra, talaði um 
ástandið, dæsti í kaffið og lýsti því yfir að þetta 
hefði nú verið meira. En saman gætum við 
þetta.

Þjóðin hefur nefnilega tekið höndum saman 
til að komast í gegnum ástandið. Ástand sem 
enn er í fullum gangi og óvíst hve lengi mun 
vara og samstaðan því enn mikilvægari en 
áður.

Öll skref sem stigin hafa verið, bæði í baráttu 
við veiruna og í efnahagsmálum, hafa verið 
ákveðin af ríkisstjórninni. Við höfum borið 
gæfu til að hafa við völd ríkisstjórn sem tekst 
á við ástandið með vísindi og þekkingu að 
vopni, hikar ekki við að beita ríkisfjármálum 
til að örva efnahagslífið. Það er pólitík sem ég er 
stoltur af.

Ekkert af þessu hefði nefnilega verið hægt 
nema fyrir samstöðu þjóðarinnar. Saman 
hefur hún tekist á við heimsfaraldur og djúpa 
efnahagskreppu og saman munum við fara í 
gegnum þetta. Af því getum við öll verið stolt.

Með samstöðuna að vopni

Kolbeinn  
Óttarsson Proppé
þingmaður 
Vinstri grænna

Landamærin
Komið var í veg fyrir eitt tilfelli 
atvinnuleysis á Suðurnesjum í 
gær með því að gefa fráfarandi 
lögreglustjóra starf í dómsmála-
ráðuneytinu. Staðan sem um 
ræðir er sérfræðingur í landa-
mærum. Lögreglustjórinn er 
vel til þess fallinn, enda með 
áratuga reynslu af því að lifa á 
plánetu með landamærum. Hafa 
landamæri einnig lítið breyst 
síðustu áratugi, ef undanskilin 
er breyting á Austur-Evrópu 
fyrir 30 árum. Var þetta talið 
betri lausn en að bjóða honum 
starf á Rokksafninu þó að hann 
hefði ef laust plumað sig vel í 
Rolling Stones-básnum.

Tveggja kinda reglan
Embætti landlæknis hefur ræki-
lega slegið í gegn hjá sauðfjár-
bændum og náttúruverndar-
sinnum með útspilinu „tveggja 
kinda reglan“, sem kemur í stað 
„tveggja metra reglunnar“ sem 
enginn skilur lengur. Vægast 
sagt grófir útreikningar benda 
til að hver Íslendingur, fæddur 
fyrir árið 2005, eigi möguleika 
á að fá tvær kindur til að hafa í 
bandi, hvora fyrir framan aðra, 
til að halda fjarlægð frá öðrum. 
Best færi auðvitað á því að allir 
fengju fjórar kindur og gætu því 
haldið fólki í hæfilegri fjarlægð 
bæði hægra og vinstra megin 
við sig. Sauðfjárbændur hljóta 
að taka slíkum hugmyndum 
fagnandi.
arib@frettabladid.is
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Þegar höftin voru allsráðandi 
á síðustu öld töluðu pólitískir 
andstæðingar Sjálfstæðisflokks 

og Framsóknar gjarnan um helminga-
skiptaflokka. Atvinnulífið skiptist þá í 
tvö hólf. Annars vegar var einkarekstur 
og hins vegar samvinnurekstur.

Samkeppni réði litlu um hlutdeild 
þessara hólfa í þjóðarbúskapnum. 
Eftir lögmálum haftakerfisins var það 
hlutverk stjórnmálanna að tryggja 
framgang fyrirtækja. Óskrifað sam-
komulag sá svo um að raska ekki 
jafnvæginu.

Pólitískur stöðugleiki  
mikilvægari en framleiðni
Hugtök eins og framleiðni komu lítið 
við sögu þegar mál voru til lykta leidd í 
þessu kerfi. Pólitískur stöðugleiki skipti 
meira máli.

Margir núlifandi menn og konur 
muna síðasta kafla þessa tímabils. Í 
huga annarra er þetta þó heldur ótrúleg 
sagnfræði. Hólfaskiptingin byrjaði 
að molna þegar fyrstu höftin voru 
afnumin í tíð Viðreisnarstjórnarinnar. 
Hún leið svo ekki endanlega undir lok 
fyrr en með aðildinni að innri markaði 
Evrópusambandsins.

Á allra síðustu árum hefur eignarhald 
á atvinnufyrirtækjum verið að færast 
aftur í tvö aðskilin hólf.

Einokunarfjármagn 
og félagslegt fjármagn
Annars vegar er um að ræða einokunar-
fjármagn, sem hefur orðið til vegna 
einkaréttar á ótímabundinni nýtingu 
náttúruauðlinda í eigu almennings. 
Hins vegar er félagslegt fjármagn 
lífeyrissjóða. Það á nú ríflega helming 
allra skráðra hlutabréfa.

Almennt einkafjármagn, utan 
einokunaraðstöðu, er hlutfallslega lítið 
miðað við önnur markaðshagkerfi.

Margt bendir svo til að pólitíkin sé 
smám saman að laga sig að þessari nýju 
hólfaskiptingu. Núverandi ríkisstjórn 

hefur til að mynda sett dæmið þann-
ig upp að varðstaða um sérhagsmuni 
núverandi handhafa einokunarfjár-
magnsins sé forsenda fyrir pólitískum 
stöðugleika.

Gjaldeyrishöftin, sem nú eru við 
lýði, sýna hvernig stjórnvöld mismuna 
þessum tveimur hólfum á fjármála- og 
fjárfestingamarkaði. Gjaldeyrisvið-
skipti Samherja og eigenda hans eru til 
að mynda frjáls en lífeyrissparnaður 
verkafólksins, sem hjá þeim vinnur, er 
í höftum.

Frjálslynd  
og félagsleg viðspyrna
Ekki er ólíklegt að fljótlega skapist 
pólitískt mótvægi gegn þessari einhliða 
hagsmunagæslu. Gerist það munu 
stjórnvöld ekki komast upp með jafn 
grófa mismunun gagnvart launafólki 
og nú er.

Jafnvægi yrði að sjálfsögðu til bóta. 
En hitt skiptir þó meira máli, að 
atvinnulífið og pólitíkin festist ekki í 
þessum tveimur hólfum þannig að til 
verði nýtt helmingaskiptakerfi. Það 
mun veikja dýrmætan frumkvæðis-

kraft og hamla nauðsynlegri sam-
keppni.

Hætt er við að það sem ríkisstjórnin 
kallar pólitískan stöðugleika muni 
leiða til þess að óheilbrigð hólfaskipt-
ing atvinnulífs og stjórnmála verði að 
varanlegum veruleika á ný. Til þess að 
koma í veg fyrir það þarf öfluga frjáls-
lynda og félagslega viðspyrnu.

Í þeim tilgangi eru tvenns konar 
kerfisbreytingar nauðsynlegar:

Ný stefna í gjaldeyrismálum
Önnur breytingin snýr að lífeyris-
sjóðunum. Þeir hafa vaxið hagkerfinu 
yfir höfuð og verða brátt tvöföld stærð 
þess. Hagfræðingar hafa bent á að 
dreifa þurfi meir en helmingi af eignum 
lífeyrissjóða erlendis til þess að áhætta 
þeirra, sem réttindi eiga í sjóðunum, 
teljist ásættanleg.

Að öllu óbreyttu er einnig veruleg 
hætta á því að söfnunarkerfið verði 
smám saman að gegnumstreymiskerfi. 
Á einhverjum tímapunkti verður of 
seint að snúa við.

Klípan er sú að útilokað er að ná 
eðlilegri áhættudreifingu og verja 

söfnunarkerfið, nema krónan hrynji. 
Ný stefna í gjaldmiðilsmálum er því 
óumflýjanleg til að verja þessa mikil-
vægu stoð velferðarkerfisins.

Opnara aflahlutdeildarkerfi
Hin breytingin snýr að aflahlut-
deildarkerfinu. Það er þjóðhagslega 
hagkvæmt. En hættan á óeðlilegri 
samþjöppun blasir við. Möguleikar 
nýrra aðila þrengjast jafnframt. Um leið 
dvínar nauðsynleg samkeppni.

Mikilvægt er því að þróa aflahlut-
deildarkerfið. Í þeim tilgangi er brýnt er 
að opna það og tryggja eðlilegt endur-
gjald. Þetta er unnt að gera með því að:

1  Tímabinda veiðiréttinn.
2  Selja hluta aflaheimildanna á 

markaði ár hvert.
3 Skylda öll fyrirtæki, sem ráða yfir 

einu prósenti heildaraflahlutdeildar, 
til þess að vera á skráðum hluta-
bréfamarkaði.

4  Ákveða að öll fyrirtæki, sem ráða 
yfir meiru en átta prósentum af 
heildaraflahlutdeild, skuli vera í 
dreifðri eign óskyldra aðila.

Nýtt helmingaskiptakerfi
AF KÖGUNARHÓLI

Þorsteinn 
Pálsson

Í kjölfar þess að kynning hófst á 
vinnutillögum að nýju hverfis-
skipulagi fyrir Breiðholt, höfum 

við hjá umhverfis- og skipulagssviði 
borgarinnar orðið vör við að örlað 
hefur á misskilningi sem snýr að 
bílastæðum og mögulegum nýbygg-
ingum í hverfinu, sem er mikilvægt 
að leiðrétta.

Bílastæði og fjölgun íbúða
Samkvæmt tillögunum er ekki gert 
ráð fyrir að fækka almennum bíla-
stæðum né bílastæðum á íbúðar-
húsalóðum. Þá eru ákvarðanir um 
hvort nýjar byggingar verði reistar 
eða byggt ofan á eldri hús, alfarið 
í höndum lóðarhafa. Með öðrum 
orðum, ráðstöfun á byggingarrétti, 
ef slíkar hugmyndir fá brautargengi, 
er á hendi lóðarhafa, sem eru húseig-
endur á hverjum stað. Í því samhengi 
er gott að hafa í huga að talsverð 
verðmæti geta falist í slíkum bygg-
ingarrétti.

Samkvæmt þeim tillögum sem eru 
til kynningar er gert ráð fyrir að lóð-
arhöfum sé víða heimilað að fjölga 
íbúðum, til dæmis með aukaíbúðum 
í sérbýlishúsum, eða með því að 
bæta við hæð ofan á fjölbýlishús. 
Samkvæmt tillögunum verður ekki 
heimilt að fjölga bílastæðum vegna 

Kallað eftir skoðunum 
íbúa Breiðholts 

Ævar  
Harðarson
arkitekt og 
verkefnastjóri 
hjá Reykja-
víkurborg

aukaíbúða og takmarkaðar heim-
ildir til fjölgunar á fjölbýlishúsa-
lóðum. Þannig getur fjöldi bílastæði 
á hverja íbúð lækkað í Breiðholtinu 
samkvæmt þessum tillögum, en það 
er algjörlega í höndum lóðarhafa að 
ákveða slíkt fyrir sína lóð.

Burt með ónæði
Hitt er svo annað mál að í tillögunum 
er svarað kalli íbúa úr fyrra samráðs-
ferli um að leggja af tíu svokölluð 
„stórbílastæði“ við Arnarbakka, 
Suðurfell, Vesturhóla, Hólaberg og 
Seljabraut. Þegar hverfin voru skipu-
lögð á sínum tíma var þessum stæð-
um komið fyrir vegna þrýstings frá 
atvinnubílstjórum sem á þeim tíma 
voru oftast einyrkjar með rekstur 
stórra vinnuvéla. Nú hefur sá rekstur 
að miklu leyti flust til fyrirtækja sem 
hafa sín athafnasvæði.

Íbúar sem hafa tjáð sig um þetta 
málefni finnst vera ónæði og loft- og 
hljóðmengun af þessum stórbíla-
stæðum, en þau eru öll á borgar-
landi og hafa í seinni tíð verið notuð 
af stórum fyrirtækjum en einnig til 
að geyma meðal annars hjólhýsi, 
tjaldvagna, kerrur og annan búnað. Í 
kynningarferli vinnutillagna hverfis-
skipulagsins er gott að fá skoðun íbúa 
á þessum hugmyndum, til þess er 
leikurinn gerður.

Hægt er að kynna sér málið á slóð-
inni hverfisskipulag.is.

Hægt er að kynna sér málið á 
slóðinni hverfisskipulag.is.

Samráðsfundur 20. ágúst kl. 9-13

Opið streymi á www.stjornarradid.is

Taktu þátt í umræðunni á Slido.
Sæktu appið eða farðu á vefsíðuna: app.sli.do

Kóði: #65760
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Parket -25% • Sláttuvélar -30% • LADY málning -20% • Háþrýstidælur (Nilfisk) -20% • Slönguhjól (Claber) -20% • Viðarvörn (Jotun) -20% • Pallaolía -20% 
Pallahreinsir -20% • Útimálning -20% •  Allt í berjatínsluna -20% • Vegg & loftamálning (Jotun) -25% • Flísar -25% • Handlaugar (Laufen) -20%
Bað- og eldhúsplötur (Berry Alloc) -20% • Hillurekkar (Avasco) -20% • Rafmagnshlaupahjól -20% • Blöndunartæki (Grohe) -20% • Salerni (Laufen) -20%

Vinyl parket -25% • Ryksugur (Nilfisk) -20% • LADY lakk -20% • Reiðhjól -25% • Garðhúsgögn -30% • Ferðavörur -30% • Sumarleikföng -30%

af allri pallaolíu, viðarvörn og útimálningu

20%

LADY vegg 10 
Hágæða innanhúss veggmálning í gljástigi 10%.  
2,7 ltr. 7122220

7.516kr
9.395 kr

Græn
vara

Tilboð

1.299kr
1.797 kr

Haust-
Erikurnar 
komnar

3 stk. að eigin vali

3.370kr/m2

4.498 kr/m2

Flísar
Piave Pearl, 30x60 cm, Rectif, R9, frostþolin. 8611154

Þvottavél 1400 sn. EW2F304R6. 
Magn af þvotti mest 8 kg, 1400 snúninga,  
A+++ orkuflokkur. 1805698

69.990kr
78.990 kr

Jotun vegg- og loftamálning
Hentar bæði á loft og veggi. Auðveld í notkun, 
þekur vel. 7119781, 7119784

7.796kr
10.395 kr

25%

9 ltr.

Græn
vara

169.900kr

Enox V7 
rafmagnsvespa
Nett og nútímaleg 
umhverfisvænt farartæki.
Hámarkshraði 25 km/klst. 
og drægni á rafhlöðu er allt 
að 80 km. 3903101

Verð án skráningarkostnaðar

Enox EM215 
rafmagnsvespa
Einstaklega lipurt og 
umhverfisvænt farartæki. 
Hámarkshraði 45 km/klst. 
og drægni á rafhlöðu er allt 
að 60 km. 3903100

Borvél 12V (2x2.5Ah)
2 stk., 2.5Ah rafhlöður, hersla 38Nm, sn./mín., 
0-350/1400, 10 mm patróna, 2ja gíra, þyngd 1,1 kg, 
kemur í HSC tösku. 5247032

19.995kr
32.495 kr

Bensínsláttuvél Razor 4610 
139 cc, 2,3 kW, sláttubreidd 46 cm, 65 ltr. safnari 
6 hæðarstillingar. 5085301

33.995kr
48.595 kr

11.490kr/m2

14.845 kr

Veggskál án setu
Laufen Pro-N, seta seld sér. 7920010

21%

HÚSASMIÐJUDAGAR
Skoðaðu tilboðsblaðið á husa.is

Harðparket 12 mm
Sardina, eik, 12 mm, 4V, Ac-619-522527. 147400

25% Parketmikið úrval!

2.810kr/m2

3.750 kr/m2

20%
Eldhústæki
Silhouet, svart. 8000048

29.190kr
38.990 kr

25%

38%

Handlaugartæki
Essence, króm, tryggir auðvelda og nákvæma  
notkun, StarLight áferð auðveldar þrif, botnventill  
með push-up tækni. 7911061

18.990kr
23.990 kr

Rafmagns hekkklippur
600W, 55 cm blað, klippigeta 22 mm.
5083728

7.995kr
9.995kr

199.900kr

30%

Orkidea í 12 cm potti
12 cm pottur. 11325000

1.990kr
2.690 kr

26%

Pottaplönturmikið úrval!

20%20%
25%

30%

Flísarmikið úrval!

38.425kr
54.895 kr

Greinakurlari Easy Crush LH2800
2800W, tekur 42 mm greinar, 48 ltr., safnkassi, 
þyngd 29 kg. 5083693
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Parket -25% • Sláttuvélar -30% • LADY málning -20% • Háþrýstidælur (Nilfisk) -20% • Slönguhjól (Claber) -20% • Viðarvörn (Jotun) -20% • Pallaolía -20% 
Pallahreinsir -20% • Útimálning -20% •  Allt í berjatínsluna -20% • Vegg & loftamálning (Jotun) -25% • Flísar -25% • Handlaugar (Laufen) -20%
Bað- og eldhúsplötur (Berry Alloc) -20% • Hillurekkar (Avasco) -20% • Rafmagnshlaupahjól -20% • Blöndunartæki (Grohe) -20% • Salerni (Laufen) -20%

Vinyl parket -25% • Ryksugur (Nilfisk) -20% • LADY lakk -20% • Reiðhjól -25% • Garðhúsgögn -30% • Ferðavörur -30% • Sumarleikföng -30%
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ÓLYMPÍULE IK AR Raddir þeirra 
stjórnmálamanna sem vilja snið-
ganga Vetrarólympíuleikana í 
Peking árið 2022, bæði í Banda-
ríkjunum og Bretlandi verða sífellt 
háværari. Er þá einkum borið við 
mannréttindabrotum Kínverja 
á Úígúr-múslimum í vesturhluta 
landsins, sem koma æ betur upp á 
yfirborðið.

Samk væmt heimildum dag-
blaðsins The Sun, frá háttsettum 
ráðherra í ríkisstjórn Boris Johnson, 
er sniðganga nú rædd á meðal ráð-
herranna. Samtalið er þó ekki á þá 
leið að Bretar sendi ekki íþrótta-
fólk á mótið, heldur að opinberir 
fulltrúar, stjórnmálamenn og fólk 
úr konungsfjölskyldunni sniðgangi 
leikana. „Við þurfum að taka nokk-
ur vandræðaleg samtöl um þetta,“ 
sagði ráðherrann, en að ekkert væri 
ákveðið á þessari stundu.

Meðferð Kínverja á Úígúrum er 
ekki eina ástæðan. Bretar hafa stað-
ið þétt við hlið Bandaríkjamanna í 
viðskiptastríðinu við Kínverja og 
meðal annars bannað Huawei-net-
beina. Deilur um upptök og ábyrgð 
á COVID-19 faraldrinum og fram-
koma Kínverja gagnvart íbúum 
Hong Kong spila einnig rullu.

Ian Duncan Smith, fyrrverandi 
formaður Íhaldsflokksins og einn 
af dyggustu stuðningsmönnum 
Johnsons, er enn harðari í afstöð-
unni til Ólympíuleikanna. „Kína er 

árásargjarnt og óumburðarlynt ein-
ræðisríki. Ég get ekki séð að nokkur 
breskur ríkisborgari með nokkra 
sjálfsvirðingu geti farið þangað til 
að styðja við þessa ógnarstjórn,“ 
segir hann. Hefur hann hvatt 
ríkisstjórnina til þess að þrýsta á 
Alþjóðaólympíunefndina um að 
breyta vettvangi leikanna. Vísaði 
hann meðal annars til brota á sam-
komulagi Breta og Kínverja um 
afhendingu Hong Kong árið 1997.

Í Bandaríkjunum hefur þing-
maðurinn Rick Scott barist harðast 
fyrir því að Vetrarólympíuleik-
arnir verði færðir, eða sniðgengnir 
af Bandaríkjamönnum. Hann situr í 
öldungadeildinni fyrir Repúblikana 

í Flórída og hefur lengi verið einn af 
dyggustu stuðningsmönnum for-
setans Donalds Trump.

„Peking er að fremja þjóðarmorð 
á Úígúrum vegna trúar þeirra og 
brýtur mannréttindi á íbúum Hong 
Kong. Heimurinn verður að standa 
sameinaður gegn þessu hrylli-
lega óréttlæti. Þetta snýst ekki um 
stjórnmál eða sniðgöngu. Þetta 
snýst um mannréttindi,“ sagði Scott 
í lok júlí.

Engar ákvarðanir um að snið-
ganga leikana hafa verið teknar 
í Bandaríkjunum en raddir sem 
mæla með því verða háværari. Einn-
ig í Kanada, sem er ein af sigursæl-
ustu þjóðum leikanna frá upphafi.

Í ávarpi í júlí varaði Thomas 
Bach, forseti Alþjóðaólympíu-
nefndarinnar, við sniðgöngu og 
sagði hana engu skila heldur aðeins 
skaða íþróttirnar. „Í hugum sumra 
eru draugar fortíðar að sýna sitt 
ljóta fés á ný. Sniðganga og mis-
munun vegna stjórnmála heima 
fyrir eða þjóðernis er orðin raun-
veruleg hætta á ný,“ sagði Bach. 
Vísaði hann meðal annars til þess 
að 40 ár væru frá sniðgöngunni á 
Sumarólympíuleikunum í Moskvu, 
sem hefði engu skilað. Þeir sem töl-
uðu fyrir sniðgöngu nú væru stað-
ráðnir í að læra ekkert af sögunni. 
„Sniðganga gengur gegn Ólympíu-
andanum.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Tala fyrir sniðgöngu 
Vetrarólympíuleika
Sífellt fleiri stjórnmálamenn vilja sniðganga Vetrarólympíuleikana í Peking. 
Helstu ástæðurnar eru nefndar meðferð Kínverja á Úígúr-múslimum og 
íbúum Hong Kong. Forseti Ólympíusambandsins segir sniðgöngu engu skila.

Ákvörðun um að halda Vetrarólympíuleikana í Kína er langt frá því að vera óumdeild. MYND/GETTY

Ég get ekki séð að 
nokkur breskur 

ríkisborgari með nokkra 
sjálfsvirðingu geti farið 
þangað til að styðja við 
þessa ógnarstjórn.
Ian Duncan Smith fyrrverandi ráð-
herra og formaður Íhaldsflokksins

FÓTBOLTI Brasilíumaðurinn Neym-
ar gæti átt von á því að lenda í banni 
í úrslitaleik meistaradeildarinnar 
fyrir að hafa skipst á treyjum eftir 
leik Paris St. Germain og RB Leip-
zig í undanúrslitum. Treyjubýtti 
eru áralöng hefð í stórleikjum, en 
evrópska knattspyrnusambandið 
UEFA mælir nú gegn því að leik-
menn stundi þetta í ljósi COVID-19 
heimsfaraldursins. Ítarlegar leið-
beiningar voru gefnar út eftir að 
boltinn fór að rúlla aftur í sumar.

Parísarliðið valtaði yfir Þjóðverj-
ana 3-0 í leiknum og átti Neymar 
meðal annars stoðsendingu til 
Angel Di Maria, skömmu áður en 
f lautað var til hálf leiks, og átti 
einnig tvö skot sem hittu tréverkið. 
Þegar lokaflautan gall skipti hann á 
treyju við varnarmanninn Marcel 
Halstenberg.

Í leiðbeiningunum er engin 
ákveðin refsing tilgreind fyrir 
treyjuskipti. En með brot á leiðbein-
ingunum skuli fara í samræmi við 

almennar agareglur sambandsins. 
Leikbönn og sektir eru algengustu 
refsingarnar.

Úrslitaleikurinn fer fram á 
sunnudag og óttast nú aðdáendur 
Parísarliðsins að stórstjarnan geti 
ekki tekið þátt í þessum stærsta leik 
í sögu félagsins. Ekki endilega vegna 
leikbanns, en UEFA gæti einnig 
ákveðið að Neymar skuli fara í 14 
daga sóttkví vegna atviksins. – khg

Neymar mögulega settur 
í bann fyrir treyjuskipti

Neymar með treyju Halstenberg í 
hendi eftir undanúrslitin. MYND/EPA

Eitt verð fyrir ótakmarkað net heima, í farsímann,
snjalltækin og úrið fyrir alla á heimilinu.

Farsíminn
fylgir og

þú sparar!

Vertu með AlltSaman hjá Nova!

Nova.is/AlltSaman

Prófaðufrítt ímánuð
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Freydís Kristófersdóttir hefur komið víða við í listsköpun sinni en margir muna eflaust eftir henni úr fjölskyldumyndinni Stikkfrí. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mikill raðari í eðli mínu
Freydís Kristófersdóttir stundar kennaranám ásamt því að starfa í Verk
færa lagernum. Þá skapar hún bæði tónlist og myndlist, lék í kvikmyndum 
sem barn, og sækir sýningar og aðra menningarviðburði af miklum krafti. 
Freydís fær innblástur frá náttúrunni og hversdagslegum smáatriðum.  ➛2

Hálsmenið sem 
Michelle Obama 
skartaði á flokksþingi 
Demókrataflokksins 
vakti mikla athygli og 
hefur líf hönnuðarins 
breyst stórkostlega á 
nokkrum dögum. ➛4

DAG HVERN LESA
93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP OKT-DES 2019, 12-80 ÁRA, 
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019



Freydís hefur komið víða við 
í listsköpun sinni en hún lék 
eitt aðalhlutverkanna í fjöl-

skyldumyndinni sígildu Stikkfrí 
sem kom út árið 1997. Þá var hún 
fyrst kvenna til þess að sigra í 
Rímnaflæði-keppninni árið 2001.  
      Í dag leggur Freydís stund á 
kennaranám ásamt því að sinna 
eigin listsköpun. „Ég er í kenn-
aranámi við menntavísindasvið 
Háskóla Íslands og legg áherslu á 
list- og verkgreinar, það snýr að 
áhugasviði mínu og ég hlakka til 
að takast á við það verðuga verk-
efni að virkja skapandi eiginleika 
ungs fólks.“

Nærandi að vinna með leir
Eitt af því sem Freydís hefur unnið 
mikið með undanfarin ár er leir. 
„Ég var áður í Myndlistaskólanum 
í Reykjavík á keramikbraut sem er 
tveggja ára nám. Það nám nærði 
mig mikið og að vinna með leir er 
mjög skemmtilegt og spennandi,“ 
skýrir hún frá.

„Ég vinn í Verkfæralagernum á 
Smáratorgi með skólanum sem er 
skemmtilegt starf, er þar að mestu 
í myndlistardeildinni sem er bæði 
skemmtilegt og heill heimur af 
myndlistarvörum fyrir unga sem 
aldna. Er einnig mjög mikill raðari 
í eðli mínu svo þetta starf gefur 
mér heilan helling, finnst fátt 
skemmtilegra en að raða og stilla 
upp hlutum,“ segir Freydís.

„Svo í frítíma mínum er ég að 
fást við mín eigin verkefni og búa 
til alls konar, en mest myndlist og 
tónlist. Var að klára fjögurra vikna 
gjörninganámskeið í Listaháskóla 
Íslands sem var hreinsandi fyrir 
sál og líkama. Mér finnst gaman að 
fara á söfn og sjá listasýningar, er 
nýbúin að fjárfesta í Menningar-
korti Reykjavíkur sem er snilld því 
þá get ég farið oftar en einu sinni á 
hverja sýningu.“

Gaman að finna gullmola
Freydís svarar játandi þegar hún 
er spurð að því hvort hún hafi 
áhuga á tísku. „Já, ég hef áhuga 
á tísku en finnst ég ekki fylgja 
tískustraumum, vel frekar flíkur 
með sniðum og litum sem mér 
finnast skemmtileg. Gaman að 
blanda saman nýju og gömlu, 
endurnýting er líka eitt af því sem 
skiptir mig máli og mér finnst 
gaman að finna gamla gullmola, 

ég gleðst meira ef ég finn flík sem 
ég veit að einhver annar hefur átt 
frekar en að kaupa mér nýja flík, 
það er líka spennandi að hugsa um 
söguna, hvar hefur hún verið og 
hver átti hana.“

Þá er hún spurð hvort hún hafi 
haft skoðanir á fatavali þegar hún 
var barn. „Já, ég held það, mamma 
saumaði oft föt á mig sem barn og 
fannst mér gaman að fylgjast með 
henni sauma og beið spennt eftir 
nýrri f lík við eldhúsborðið heima. 
Yfirleitt fórum við saman að velja 
efni í Vogue sem var í Skeifunni. 
Við fengum líka Hennes og 
Maurits-bæklinginn sendan heim 
og það var alltaf jafn skemmtilegt 
að skoða hann, þetta var þykkur 
og veglegur bæklingur og ég 

Audrey Hepburn á sérstakan stað í 
hjarta Freydísar. MYND/GETTY

Freydís í litríkum blómamynstruðum kjól og gallajakkaskyrtu.

Freydís kann vel við sig innan um myndlistarvörur og hillur. FRÉTTABLAÐIÐ/VALL

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Freydís hefur 
fengist við list-
sköpun af öllu 
tagi frá því að 
hún var barn. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Er einnig mjög 
mikill raðari í eðli 

mínu svo þetta starf 
gefur mér heilan helling, 
finnst fátt skemmtilegra 
en að raða og stilla upp 
hlutum.

Framhald af forsíðu ➛

LÍTTU VIÐ Á BELLADONNA.IS

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

Verslunin Belladonna

NÝJAR HAUSTVÖRUR STREYMA INN

fékk alltaf að velja mér eina flík í 
hverjum bæklingi.“

Þegar Freydís er beðin um að 
lýsa stíl sínum rifjar hún upp eftir-
minnileg orð úr fyrirlestri sem hún 
sat í fyrra. „Ég fór á mjög áhuga-
verðan fyrirlestur seinasta haust í 
Kennaraháskólanum þar sem Ásdís 
Jóelsdóttir, lektor í textílmennt 
á menntavísindasviði HÍ, talaði 
um endurnýtingu í textílkennslu, 
hún talaði einnig um að stíll hvers 
og eins sé framlenging á persónu-
leikanum. Það er kannski þannig 
sem ég hugsa stílinn minn, ákveðið 
tjáningarform og endurspeglun á 
mínum persónuleika og hvernig 
mér líður, ég vel svört föt ef mér 
finnst ég vera orkulaus og klæðist 
litríkum fötum ef ég er glöð.“

Hver er uppáhaldsf líkin?
„Kjóll sem ég keypti í Extralopp-

unni, hann er seventís-stíl, litríkur 
og með blómamunstri.“

Hvaðan færðu innblástur?
„Náttúran gefur mér mikinn 

innblástur, einnig fæ ég alltaf inn-
blásturs-boozt við að fara í leik-
hús, tónleika og listasöfn. Finnst 
líka gaman að öllum smáatriðum í 
daglegu amstri, þau gefa mér inn-
blástur.“

Áttu þér einhverja/r tískufyrir-
mynd/ir?

„Audrey Hepburn er kannski 
aðaltískufyrirmyndin mín, var 

nýlega að horfa aftur á Breakfast 
at Tiffany’s þar sem allt sem hún 
klæðist fer henni vel.“

Eyðirðu miklu í föt?
„Ég myndi ekki segja það, ef ég 

kaupi mér nýja flík þá er hún á 
útsölu, annars reyni ég að versla 
mest í þeim búðum sem selja 
notuð föt.“

Hvaða f lík keyptir þú síðast ?
„Seinast keypti ég mér grímu 

ef það gæti kallast f lík, saumaða 
af Ingu Höskuldsdóttur. Hún er 
að endurnýta efni í grímur sem 
er náttúrulega snilld. Keypti tvær 
grímur, eina með risaeðlumunstri 

og eina með abstrakt munstri. 
Gríman er tveggja laga og nýtist 
mér í bæði lengri strætóferðir og í 
vinnunni.“

Notar þú fylgihluti og skart?
„Hef aldrei verið mikið fyrir 

fylgihluti en ef ég nota fylgihluti þá 
er það eitthvað sem ég hef búið til 
sjálf, hef verið að gera eyrnalokka 
fyrir sjálfa mig með myndum sem 
ég teikna.“

Hvar kaupir þú helst föt?
„Ef ég kaupi föt þá fer ég oft í 

Extraloppuna í Smáralind, annars 
er ég mjög hrifin af Monki og finn 
alltaf eitthvað þar á útsöluslánni.“

Hvað er fram undan í haust?
„Skólinn tekur við í þarnæstu 

viku svo ég er að undirbúa mig 
fyrir það, það eru meðal annars 
tveir áhugaverðir áfangar sem ég 
tek í haust sem eru Heimspeki og 
hugmyndasaga menntunar og 
Íslensk listasaga, söfn og menntun, 
hlakka mikið til þess. Annars 
verð ég að sinna sjálfri mér og 
minni listsköpun, vonandi fæðast 
einhverjar nýjar og skemmtilegar 
hugmyndir.“

Hægt er að fylgjast með Freydísi 
á Instagram undir: fatafey
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Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Flýttu fyrir 
endurheimt!

Michelle Obama vakti 
mikla athygli með ræðu 
sinni á mánudag, á fyrsta 

degi f lokksþings Demókrata
f lokksins. Skilaboð hennar voru 
skýr, hún sagði Donald Trump 
Bandaríkjaforseta ekki vera starfi 
sínu vaxinn og hvatti fólk til að 
gera allt sem í þess valdi stæði 
til að taka þátt í forsetakosning
unum og bað kjósendur um að 
sýna sama eldmóð og þegar þeir 
kusu eiginmann hennar tvisvar. 
En hálsmenið sem Obama var 
með, sem undirstrikaði skilaboð 
hennar með því að stafa orðið 
„kjósið“ (e. vote) vakti einnig 
mikla athygli.

Hálsmenið er frá vörumerkinu 
ByChari, sem starfar í Los Angeles 
og er í eigu Chari Cuthbert, 
bandarískrar konu af afrískum 
uppruna. Eyrnalokkar Obama 
komu einnig frá sama fyrirtæki. 
Obama hefur áður kosið að nota 
frekar vörur frá litlum fyrir
tækjum sem eru í eigu fólks sem 
tilheyrir minnihlutahópum í stað 
þess að nota vörur frá stóru tísku
merkjunum.

Mikil viðbrögð við hálsmeni Obama
Hálsmenið sem Michelle Obama skartaði í ræðu sinni á flokksþingi Demókrataflokksins vakti 
mikla athygli. Það sló í gegn á internetinu og líf hönnuðarins hefur breyst á nokkrum dögum.

Skjáskot frá 
ræðu Mich
elle Obama 
á flokksþingi 
Demókrata
flokksins í 
Bandaríkjunum, 
þar sem hún var 
með hálsmenið 
frá ByChari. 
Þingið fór að 
mestu fram í 
gegnum fjar
fundarbúnað 
vegna farald
ursins og því var 
ræða Obama 
tekin upp fyrir 
fram.  
MYND/GETTY

Cuthbert sagði að hún hefði aldrei getað ímyndað sér að eitthvað sem hún 
hefði svo mikla ástríðu fyrir myndi hafa svo mikla þýðingu fyrir svona 
marga og að hún væri afskaplega heiðruð og auðmjúk. MYND/BYCHARI.COM

Það fór strax 
mikill fjöldi 
fólks að leita 
að hálsmeninu 
á internetinu 
og pöntunum 
tók að rigna 
yfir ByChari. 
Eigandi vöru
merkisins segir 
að draumar 
hennar séu 
nú að rætast. 
MYND/BYCHARI.
COM

Hálsmenið sló strax í gegn á Int
ernetinu. Gríðarlegur fjöldi fólks í 
Bandaríkjunum fór að leita að því, 
samkvæmt tölum frá Google, og 
fyrirspurnum um hvernig er hægt 
að fá sams konar hálsmen rigndi 
yfir ByChari.

Vissi bara að hún  
vildi hálsmenið
Cuthbert er sjálf lærður lista
maður og hún stofnaði fyrirtækið 
ByChari árið 2012, en þar starfa 
fimm konur. Hún sagði að hún 
hefði búið til sams konar hálsmen 
fyrir síðustu kosningar og að hún 
hefði verið viss um að hún ætlaði 
að gera það aftur.

Í tísti á mánudagskvöld sagði 
hún að hún hefði aldrei getað 
ímyndað sér að eitthvað sem 
hún hefði svo mikla ástríðu fyrir 
myndi hafa svo mikla þýðingu 
fyrir svona marga og bætti við að 
hún væri afskaplega heiðruð og 
auðmjúk fyrir að Obama skyldi 
nota hálsmenið hennar.

Í samtali við The Daily Beast 
sagði hún frá því að stílisti Obama 
hefði hringt í hana fyrir nokkrum 
vikum til að panta hálsmenið og 
það hefði glatt hana mikið. Hún 
segir að það hafi verið heiður. „En 
við höfðum ekki hugmynd um 
hvar hún myndi vera með það. 
Við vissum bara að hún vildi það,“ 
sagði hún.

Breytti lífi hönnuðarins
Ákvörðun Obama um að vera 
með hálsmenið þegar hún f lutti 
þessa ræðu hefur þegar breytt 
lífi Cuth bert. Strax eftir ræðuna 
byrjaði pöntunum að rigna yfir 
ByChari.

„Það var óraunverulegt. Ég sat 
við skrif borðið mitt og grét. Mich
elle Obama! Talandi um hinn 
fullkomna matargest, hún væri 
það fyrir mig. Og að sjá hana með 
hálsmenið mitt, það er klikkað,“ 
sagði Cuthbert. 

„Fjármálagaurinn minn var að 
senda mér textaskilaboð með glás 
af upphrópunarmerkjum, þannig 
að ég geri ráð fyrir að það sé gott. 
Hann sagði að hann samgleddist 
mér innilega, þar sem þetta væri 
einmitt það sem ég hef verið að 
vinna að.“
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www.lyfogheilsa.is Kringlunni

the new intensity

GIORGIO ARMANI DAGAR Í LYFJUM OG HEILSU  
KRINGLU & GLERÁRTORGI 20.- 23. ÁGÚST

20% AFSLÁTTUR AF GIORGIO ARMANI ILMUM
Glæsilegt GIORGIO ARMANI handklæði er kaupaukinn þinn þegar þú kaupir GA fyrir 8.900 kr. eða meira.



Stelpur vilja klæða 
sig eins og Charli 

D’Amelio og vinkonur 
hennar á TikTok: í þægi-
legum fatnaði sem er 
auðvelt að hreyfa sig í, 
leika og dansa.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Það þarf ekki annað en að líta 
í kringum sig til að sjá hvaða 
áhrif vinsælustu unglings-

stúlkurnar á TikTok hafa á klæða-
burð stúlkna í dag. Þær ganga um í 
íþróttafatnaði, jafnt þröngum sem 
víðum, oftar en ekki látlausum 
síðbuxum, síðum hettupeysum og 
háskólabolum, eða þá í toppi eða 
stuttum magabol við.

 TikTok er urmull af tískuvitum 
sem kunna sitt fag, án þess þó að 
tefla fram hátísku eða of miklum 
glamúr. Vinsælasta stelpan á Tik-
Tok er án efa bandaríski dansarinn 
Charli D’Amelio sem hefur áhrif 
á tískuheiminn í sívaxandi mæli. 
Charli er aðeins sextán ára og með 
80 milljónir fylgjenda um allan 
heim og vex fjöldi þeirra hratt. 
Hún er með eindæmum bros-
mild og spreðar gleði og gæsku í 
myndböndum þar sem hún tekur 
dansspor sem nú tröllríða heims-
byggðinni, og einstaka sinnum 
má sjá eldri systur hennar Dixie 
(með 35 milljónir fylgjenda), eða 
þá mömmu hennar og pabba, taka 
sporið með henni í bakgrunni.

Foreldrar Charli viðurkenna að 
hafa í fyrstu haft efasemdir um 
framgang dóttur sinnar á TikTok 
og spurt hvers vegna í ósköpunum 
hún væri að taka upp myndbönd 
í herberginu sínu með óumbúið 
rúmið í bakgrunni og óhrein föt á 
gólfinu. Spiluðu þar inn í áhyggjur 
af almenningsálitinu þegar kæmi 
að uppeldinu heima fyrir, að 
kenna stelpunni ekki að búa um 
sig á morgnana og taka til í her-
berginu. Þau áttuðu sig svo fljót-
lega á að áhorfendur heilluðust af 
því hversu Charli væri ósvikin og 
tilgerðarlaus. Hún var líka fljót að 
sýna sitt hreina hjarta og hefur lagt 

Unglingsstjörnur leggja tískulínurnar
Samfélagsmiðillinn TikTok hefur ekki síður áhrif þegar kemur að tískustraumum en tískuhús 
heimsins. Vinsælasti áhrifavaldurinn er aðeins sextán ára og með yfir 80 milljónir fylgjenda.

Addison Rae og systurnar Dixie og Charli D’Amelio eru meðal langvinsælustu áhrifavalda heims. MYNDIR/GETTY

D’Amelio-fjölskyldan er öll orðin fræg og birtist senn í raunveruleikaþætti 
um heimilislífið. Frá vinsti: Charli og Dixie og foreldrarnir Heidi og Marc.

Charli er góð fyrirmynd með grímu.

Avani Gregg þykir afar svöl og fín.

Addison Rae í stíl við COVID-tíma.

lóð á vogarskálarnar gegn einelti, 
loftslagsvá og kynþáttafordómum.

Áhrif Charli á klæðaburð ungra 
stelpna og kvenna eru ótvíræð 
og þær vilja klæðast frjálslegum 
fötum eins og Charli, systir hennar 
og vinkonur gera þegar þær 
dansa með þokka og tilþrifum, í 
galla- eða joggingbuxum, bolum, 
toppum og hettupeysum úr bóm-
ull: þægilegum fatnaði sem er auð-
velt að hreyfa sig í, sparka, snúast 
og rúlla sér, á meðan dansað er og 
leikið sér. Meðal góðra vinkvenna 
Charli, og sem eru sömuleiðis 
stórir áhrifavaldar á tísku ung-

menna og hafa milljónir fylgjenda 
á bak við sig, eru skvísurnar Add-
ison Rae og Avani Gregg.

Í vetur sem leið var Charli boðið 
að sitja á fremsta bekk á tískusýn-
ingu Prada fyrir haust- og vetrar-
tískuna í vetur og hefur hún átt í 
samstarfi við Vanity Fair og CNN 
Style á YouTube. Þá hefur hún birst 
í spjallþáttum og auglýsingum, 
meðal annars fyrir Super Bowl, 
og ljær teiknimyndapersónunni 
Tinker rödd sína í kvikmyndunum 
StarDog og TurboCat. Á teikni-
borðinu eru raunveruleikaþættir 
með D’Amelio-fjölskyldunni.
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Bílar 
Farartæki

Nýr Ford Transit Ambiente L3H2. 
Nýja lagið. Til afhendingar strax. 
Ódýrasti bíllinn í umboðinu er á 
6.290.000,- Þessi er á gömlu gengi 
á aðeins 4.947.000,- Án VSK á 
3.970.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Málarar

MÁLNINGARVINNA.
Get bætt við verkum. 30 ára reynsla, 
fagmennska og sanngjörn verð. 
Einar málari s: 832-6017.

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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt 

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir manni í húsaviðgerðir 
(múrviðhald). Uppl: 618 5286 
Þórður.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Tilkynningar

 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.

 Ýmislegt
VHS vídeóspólur fást gefins. Uppl. í 
s. 787 9938

Komið og reynsluakið

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

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

...á verði fyrir þig!
kaffi á könnunni

opið mán-fös 10-18

NÝIR

ATVINNUBÍLAR

Á FRÁBÆRU VERÐI

RÚMGÓÐIR MEÐ HURÐIR 
Á BÁÐUM HLIÐUM

VERÐ AÐEINS

ÞÚSUND
2.290

DACIA DOKKER
Komið og reynsluakið

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

ÁN VSK.

FYRIR FYRIRTÆKIÐ 
EÐA HEIMILIÐ

Skoðum með uppítöku á öllum tegundum bifreiða1461 cc - Disel - beinskiptir

VERÐ AÐEINS

ÞÚSUND stgr.

2.4905 MANNA
MEÐ VSK.

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Álit Skipulagsstofnunar 

Allt að 5.000 tonna fiskeldi á vegum Landeldis 
við Þorlákshöfn  

Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum sam-
kvæmt lögum nr. 106/2000.  Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, 
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu Landeldis ehf. er einnig 
að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.  

Save the Children á ÍslandiSave the Childe re

Tilkynningar

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Fasteignir

ALÚTBOÐ
Norðurþing – Íbúðakjarni fyrir fatlað fólk

Ágúst 2020.

Sveitarfélagið Norðurþing óskar eftir tilboðum í að 
hanna og byggja íbúðakjarna við Stóragarð 12 á 
Húsavík til samræmis við útgefin alútboðsgögn.

Um er að ræða 6 sérbýli um 46m2  hvert ásamt 
starfsmannaaðstöðu og sameiginlegum rýmum. 
Áætluð heildarstærð er allt að 480m2 brúttó.

Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar en 
19. september 2021.

Þeir sem óska eftir að fá send alútboðsgögn skulu 
senda beiðni um það á netfangið skl@verkis.is

Tillögur að lausnum og verðtilboð skulu berast 
til Norðurþings, Ketilsbraut 7-9, 640 Húsavík, eigi 
síðar en 29.09.2020.

Bjarkardalur 2, 260 Reykjanesbæ
3. herbergja  íbúð á 3 hæð í nýlegu fjölbýli í Dalshverfi.

Mjög vönduð eign.  Staðsett við nýja Stapaskóla.
Stærð 96,7m2   Verð kr.35.500.000.-

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.17:15-18:00

Júlíus M. Steinþórsson
Löggiltur fasteignasali

899-0555

Jóhannes Ellertsson 
Löggiltur fasteignasali 

864-9677

OPIÐ HÚS

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.is

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.isSmiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Tilkynningar

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% 
lesenda dagblaða* 
á höfuðborgarsvæðinu.
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Móðir okkar, tengdamamma,  
amma og langamma,

Ingibjörg Þorkelsdóttir
Tröllakór 10,

lést 6. ágúst á Landspítalanum við 
Hringbraut. Jarðarförin hefur farið 
fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Kristín G. Jóhannsdóttir
Bjarni J. Jóhannsson Carina Broman
Þorbjörg Hjálmarsdóttir
Sigríður Ósk Benediktsdóttir Haraldur Orri Björnsson

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Helgi Jónasson 
fv. fræðslustjóri,

lést miðvikudaginn 12. ágúst að 
Hrafnistu, Hafnarfirði. Hann verður 
jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju 

                                            föstudaginn 21. ágúst kl. 13.

Erla Sigurjónsdóttir
Guðbjörg Helgadóttir Einar Oddur Garðarsson 
Kristín Helgadóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær systir okkar, 
Edda Hrafnhildur 

Björnsdóttir

lést á heimili sínu í Reykjavík, 
þriðjudaginn 11. ágúst.  

       Í ljósi aðstæðna í samfélaginu  
fer útförin fram með nánustu ættingjum og vinum. 

Þökkum auðsýnda samúð.

Friðrik Björnsson
Oddgeir Björnsson

Skjöldur Vatnar Björnsson
Björgólfur Björnsson
Þorbjörg Björnsdóttir

Arnheiður Björnsdóttir
Aðalheiður Björnsdóttir

Ástkær eiginkona, móðir,  
tengdamóðir, amma og langamma
Hjördís M. Magnúsdóttir

kennari,
andaðist 13. ágúst.  

Útför mun fara fram frá Lindakirkju 
föstudaginn 28. ágúst kl. 15.  

Vegna samkomutakmarkana er athöfnin einungis  
fyrir ættingja og vini.

Hálfdán Helgason
Kristín Anna Einarsdóttir Páll Árnason
Guðmundur Einarsson Súsanna Schmidt
Helga Einarsdóttir Sigurjón Eiríksson
Áslaug Helga Hálfdánardóttir Matthías V. Baldursson

barnabörn og langömmubörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Hulda Vordís 
Aðalsteinsdóttir

Húsfreyja á Syðri-Bægisá, 
Hörgársveit,

 lést 11. ágúst á Sjúkrahúsinu á Akureyri. 
Útför verður mánudaginn 24. ágúst frá Glerárkirkju 

klukkan 13.30. Vegna fjöldatakmarkana verður eingöngu 
nánustu ættingjum og vinum boðið í kirkjuna, jarðsett 

verður í Bægisá. Blóm og kransar eru afþakkaðir, en þeim 
sem vilja minnast hennar er bent á að láta Sjúkrahúsið  

á Akureyri njóta þess.

Katrín Steinsdóttir Jóhannes Sigfússon
Helgi Bjarni Steinsson Ragnheiður Margrét  
 Þorsteinsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi, 

Jakob Árnason
húsasmíðameistari og loðdýrabóndi, 

Miðtúni 2, 
  Keflavík,

 lést mánudaginn 17. ágúst á Hrafnistu, 
Hlévangi. Í ljósi aðstæðna verða einungis nánustu 

aðstandendur viðstaddir útförina. Starfsfólki Hlévangs 
eru færðar innilegustu þakkir fyrir góða og hlýja 

umönnun. Þeim sem vilja minnast hans er bent á  
Hollvini Grensásdeildar.

Ísleifur Árni Jakobsson Laufey Hrönn Þorsteinsdóttir
Guðrún Sigríður Jakobsdóttir Gunnar I. Baldvinsson 
Kristinn Þór Jakobsson Ólöf Kristin Sveinsdóttir 
Ásdís Ýr Jakobsdóttir Valur B. Kristinsson 
Sigrún Björk Jakobsdóttir Jón Björnsson 

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn,
Bjarki Jónsson

Aðalgötu 32, Ólafsfirði,
lést á sjúkrahúsinu á Siglufirði 

þriðjudaginn 11. ágúst sl.  
Útför fer fram frá Ólafsfjarðarkirkju 

mánudaginn 24. ágúst og hefst kl. 14.  
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim  
sem vilja minnast hans er bent á björgunarsveitina  

Tind Ólafsfirði.

Þrúður Pálmadóttir

Gönguhópur sem kallar sig 
Strandverði er 24 ára gamall 
að stofni til, hluti af honum 
byrjaði á að ganga Horn-
strandir 1996 og þá varð 

nafnið til,“ segir Guðmunda Steingríms-
dóttir sjúkraliði. Hún er sjálf einn Strand-
varðanna og hóaði í hópinn nýlega til 
skrafs og ráðagerða, hann hafði skráð sig í 
Reykjavíkurmaraþonið í göngu til ágóða 
fyrir Alzheimersamtökin.

„Hópmaraþoninu var aflýst en fólki 
er heimilt að hlaupa eða ganga þegar 
því hentar og við ætlum að halda okkar 
markmiði 22. ágúst,“ lýsir Guðmunda. 
„Leiðin liggur úr Laugardalnum inn í Ell-
iðaárdal, þar hring og til baka aftur. Þó 
enginn verði að fylgjast með og klappa 

þegar við komum í mark þá getur fólk 
treyst því að við stöndum okkur,“ bætir 
hún við hlæjandi en verður alvarleg 
aftur og segir Alzheimersamtökin vera 
öllum Strandvörðunum hugleikin. „Ein 
í hópnum fór með móður sinni á stofn-
fund samtakanna 1986 og gerðist strax 
félagi í þeim. Við eigum öll, eða höfum 
átt, einhvern nákominn með sjúk-

dóminn, hann er nánast í öllum fjöl-
skyldum,“ segir Guðmunda. Hún kveðst 
vona að fólk heiti á Alzheimersam-
tökin gegnum síðuna hlaupastyrkur. is. 
„Reykjavíkurmaraþonið hefur alltaf 
verið stór tekjulind fyrir þessi samtök, 
eins og mörg önnur góðgerðafélög.“

Guðmunda starfar í Dagendurhæf-
ingu Hrafnistu. Hún var ein þriggja 
kvenna sem stofnuðu fyrsta Alzheimer-
kaffið á Íslandi árið 2012 í Hæðargarði 
31. „Við sköpuðum vettvang fyrir fólk 
með Alzheimer og skylda sjúkdóma og 
aðstandendur þess til að koma saman og 
sáum sjálfar um reksturinn í fjögur og 
hálft ár. Þá tóku Alzheimersamtökin við 
og nú er slík starfsemi komin víða um 
land.“ gun@frettabladid.is

Ætla að ganga til góðs
Nú þegar fólk má ganga og hlaupa í þágu góðra málefna láta Strandverðir ekki sitt eftir 
liggja. Þeir ætla í 10 kílómetra göngu á laugardag og styrkja Alzheimersamtökin.

Gönguhópurinn Strandverðir svo til klár í slaginn. Viðmælandinn Guðmunda er lengst til vinstri.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Við eigum öll, eða höfum átt, 
einhvern nákominn með sjúk-
dóminn, hann er nánast í öllum 
fjölskyldum.

Komist var í fyrsta skipti á bíl um Sprengisand 
þennan dag árið 1933, eftir sex daga ferð úr Reykja-
vík. Í för voru Einar Magnússon, Sigurður Jónsson 
frá Laug, sem var bílstjórinn, Jón Víðis og Valdi-
mar Sveinbjörnsson. Þeir óku húslausum Ford frá 
1927 sem var bara með sæti frammi í. Voru með 
viðleguútbúnað, kompás og kort, gert af Jóni Víðis, 
því ekki var til kort af miðhálendinu. Á fyrsta degi 
náðu félagarnir að slökkva eld í leiðslum, á öðrum 
degi komu þeir bílnum á ferjubát við Tungnaá og 
reru lífróður með hann yfir. Þeir lentu í byl við 
Tungnafellsjökul, veltu steinum af leið sinni og var 
tekið með fögnuði á Mýri í Bárðardal.

 Þ E T TA  G E R Ð I S T  2 0 .  ÁG Ú S T  1933

Fyrsta Sprengisandsferð á bíl varð að veruleika

Planka var skotið undir eitt hjól sem stóð út af. MYND/JÓN VÍÐIS 
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FC Ísland
Frábærir þættir þar sem við fylgjumst með mörgum af þekktustu fyrrverandi knattspyrnumönnum 
Íslands ferðast um allt land og skora á knattspyrnulið í góðgerðarleik til styrktar málefnum
í hverju sveitarfélagi.

Í KVÖLD 19:10

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is 



LÁRÉTT
1. næða
5. blað
6. íþróttafélag
8. átt
10. tónn
11. lægð
12. mats
13. daunill
15. agaður
17. skoði

LÓÐRÉTT
1. böðlast
2. kvk. spendýr
3. gerast
4. niðurfelling
7. ráðdeild
9. f lækt
12. úrskurða
14. tangarhald
16. tveir eins

LÁRÉTT: 1 gusta, 5 örk, 6 fh, 8 stefna, 10 la, 11 
lág, 12 dóms, 13 stæk, 15 taminn, 17 kanni.
LÓÐRÉTT: 1 göslast, 2 urta, 3 ske, 4 afnám, 7 
hagsýni, 9 flókin, 12 dæma, 14 tak, 16 nn.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

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

Gengur í norðaustan 
5-13 í dag, en hvassari 
með suðausturströnd-
inni síðdegis. Skýjað og 
lítils háttar væta norð-
austan- og austanlands, 
en léttir til um landið 
sunnan- og vestanvert. 
Hiti 7 til 17 stig, hlýjast 
sunnan heiða.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Ég veit að þetta kann að 
hljóma sem klisja ... en það 

er ekkert að þér! Þú ert 
gyðja, elskan!

En ég verð að feta áfram 
veginn einn! Ég vona að 

við getum verið vinir! Það 
skiptir mig miklu máli!

Hvað segir 
þú um það, 
Þurý-Laila?

Þetta 
hljómar 

vel!

Farðu nú og 
segðu þetta 

við hana!

Pitsan er 
komin, drengir!

En ég gæti 
þurft að 

skipta um föt!

Þú ert nú bara að fara 
að gista hinum megin 

við götuna

Ha – ertu að meina 
að hún sé ekki að 

flytja út?

8 5 3 1 9 6 2 4 7

6 1 7 2 4 3 5 8 9

9 2 4 5 7 8 3 1 6

5 3 8 6 1 9 7 2 4

4 6 1 7 2 5 8 9 3

7 9 2 8 3 4 1 6 5

1 7 6 9 5 2 4 3 8

2 4 9 3 8 7 6 5 1

3 8 5 4 6 1 9 7 2

9 8 5 1 2 3 6 7 4

1 2 7 4 6 9 5 8 3

3 4 6 5 7 8 9 2 1

5 9 3 7 1 4 8 6 2

2 6 8 3 9 5 4 1 7

7 1 4 2 8 6 3 9 5

8 3 1 6 4 2 7 5 9

4 7 9 8 5 1 2 3 6

6 5 2 9 3 7 1 4 8

9 6 5 8 2 7 4 1 3

8 1 3 5 9 4 6 7 2

2 7 4 1 6 3 5 8 9

7 2 6 4 1 9 8 3 5

1 3 8 6 5 2 7 9 4

4 5 9 3 7 8 1 2 6

6 9 1 7 3 5 2 4 8

3 8 7 2 4 6 9 5 1

5 4 2 9 8 1 3 6 7

3 1 8 5 6 9 4 7 2

5 9 2 7 1 4 8 6 3

6 4 7 2 8 3 9 1 5

7 2 1 8 9 6 5 3 4

4 3 6 1 5 2 7 9 8

8 5 9 3 4 7 6 2 1

2 6 4 9 3 5 1 8 7

9 8 3 4 7 1 2 5 6

1 7 5 6 2 8 3 4 9

4 6 1 3 7 9 5 8 2

7 5 2 4 6 8 9 1 3

8 9 3 5 2 1 4 6 7

1 2 9 6 8 3 7 4 5

3 4 8 7 9 5 6 2 1

5 7 6 1 4 2 3 9 8

6 1 4 8 3 7 2 5 9

9 3 5 2 1 4 8 7 6

2 8 7 9 5 6 1 3 4

4 2 6 3 5 7 1 9 8

5 9 3 8 6 1 2 4 7

1 8 7 9 2 4 5 3 6

6 4 8 2 7 5 3 1 9

9 3 2 4 1 8 6 7 5

7 5 1 6 9 3 4 8 2

8 6 4 5 3 9 7 2 1

2 7 9 1 4 6 8 5 3

3 1 5 7 8 2 9 6 4

VP Múrari ehf

Flísalögn, múrviðgerðir og alhliða 
málningavinna innan og utanhús.

Parketlögn og fleira.

Leitaðu verðtilboða  
þér að kostnaðarlausu

Sími 766-3597 – vpmurari@gmail.com

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

Nepomniachtchi (2.774) átti 
leik gegn Caruana (2.818) á 
Sinquefield Cup-mótinu í St. 
Louis. 

Nepo lék  28...Bf8 og skákinni 
lauk með jafntefli skömmu 
síðar.  28...Hxa3!! 29. bxa3 
Dxa3 30. f3 Da7!!  vinnur hins 
vegar.  Hvítur getur ekki bæði 
valdað hrókinn á g1 og komið í 
veg fyrir b2 hjá svörtum. 

www.skak.is:  Lokamót móta-
syrpu Magnúsar.

Svartur á leik
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BÍLAMERKINGAR

Vel merktur bíll er
ódýrasta auglýsingin

Sundaborg 3
104 Reykjavík
777 2700
xprent@xprent.is

BÍLAR

Smájepplingurinn Suzuki Ignis 
hefur fengið andlitslyftingu ásamt 
meiri tæknibúnaði og nýrri tvinn
útfærslu. Búið er að breyta grilli 
og einnig stuðurum og undirplötu 
bílsins. Komið er nýtt, stafrænt 
mælaborð með sjö tommu upp
lýsingaskjá. Bensínvélin er sama 
1,2 lítra vél og áður en hún hefur 
fengið nýja innspýtingu, ventla
stýringu, olíudælu og kælingu. 
Tvinnútgáfa er staðalbúnaður og 
er rafhlaðan stærri en áður. Hægt 
verður að fá bílinn núna með 
CVTsjálfskiptingu. Betri búnaður 
verður í boði og fær SZ5útgáfan 
leiðsögukerfi, lyklalaust aðgengi, 
veglínuskynjara og neyðarhemlun 
svo eitthvað sé nefnt.

Suzuki Ignis fær 
andlitslyftingu

Að framan eru komnir nýir stuðarar 
og framtannagrill.

Fyrsti raf bíll Skoda er Enyaq iV 
sem verður frumsýndur á næst-
unni, á undan VW ID.4. 

Það styttist í frumsýningu nýs 
raf bíls Skoda, en hann hefur 
fengið nafnið Enyaq iV. Bíllinn 
verður frumsýndur 1. septem
ber næstkomandi, en hann er 
systurbíll Volkswagen ID.4. Við 
höfum nýlega séð njósnamyndir af 
bílnum án dulargervis og mynd
irnar hér sýna bílinn með ýktum 
línum og stærri felgum en í boði 
verða.

Greinilegt er að Vision iV er 
grunnurinn að hönnun þessa nýja 
bíls. Bíllinn verður ekki með kúpu
lagi eins og hugmyndabíllinn, en 
slík útgáfa er þó á teikniborðinu. 
Afturendi bílsins minnir sterklega 
á nýjan Octavia með afturljósum 
sínum. Það sama má segja um inn
réttinguna sem er lík þeirri sem 
er í nýjum Octavia. Fyrir miðju 
er stór 13 tommu upplýsinga
skjár og fyrir neðan píanótakkar 
svipaðir og í Peugeotbílunum. 
Meira verður af endurunnum 

efnum í innréttingu Enyaq en áður 
hefur sést hjá Skoda. Sætin verða 
úr endurunnum plastflöskum og 
litur á leðri verður gerður með 
efnum unnum úr ólífutrjám. Bíll
inn verður rúmgóður eins og aðrir 
bílar Skoda og farangursrýmið 
verður 585 lítrar.

Enyaq verður í boði með fjór

hjóladrifi eða afturdrifi og verða 
þrjár rafhlöður með fimm aflút
færslum í boði. Grunnútfærslan iV 
50 verður með 55 kWst rafhlöðu 
og afturhjóladrifi og skilar 146 
hestöflum. Sú útfærsla verður 
með um 340 km drægi. Næsta 
útgáfa verður einnig afturhjóla
drifin með 62 kWst rafhlöðu og 

177 hestöfl. Drægi hennar verður 
ívið meira eða 390 km. Stærsta 
rafhlaðan verður 82 kWst og þá 
einnig með fjórhjóladrifi. Drægi 
hennar verður allt að 500 km. 
Bíllinn kemur í sölu á næsta ári 
en ekkert er vitað um mögulegan 
komutíma hans hingað til lands 
enn þá.

Skoda sýnir hönnun Enyaq iV

Fyrir miðju verður stór 13 tommu upplýsingaskjár líkt og í nýjum Octavia og hnappaborð þar fyrir neðan.

Hinn nýi Enyaq verður með ákveðnari framenda en aðrir Skoda-bílar, og munar þar mest um hærra grill og upphækkað húddið ásamt þynnri aðalljósum.

Þriðja kynslóð Nissan Qashqai er 
væntanleg á markað í lok árs og 
nýlega náðust njósnamyndir af 
bílnum við prófanir. Þrátt fyrir að 
bíllinn sé með mikið dulargervi á 
myndunum gefa þær bestu mynd 
hingað til af því hvernig bíllinn 
muni líta út.

Greinilegt er að framljósin verða 
þynnri eins og hönnunarlína 
Nissan er að undanförnu. Grillið 
verður stærra en áður og hann fær 
sportlegri þaklínu. Nýr Qashqai 
kemur á CMF undirvagninum, 
sem þýðir að það verða tvinnút
gáfur í boði. Líklegast verða tvær 
gerðir tvinnbíla í boði, annars 
vegar tengiltvinnútgáfa og hins 
vegar útgáfa með bensínvél sem 
hleður rafhlöðu sem drífur áfram 
rafmótor. Sú útgáfa nær aðeins 
um 140 km hraða og virkar best á 
hraða íslensks þjóðvegakerfis, eða 
á um 90 km hraða á klst. Nissan er 

líklegt til að hætta að bjóða upp 
á dísilvélar í jepplingalínu sinni, 
til að minnka mengunarsektir 
merkisins. Ekki er von á rafmagn

aðri útgáfu en þess í stað kemur 
nýr bíll, Nissan Ariya á CMFEV 
undirvagninum sem hannaður er í 
samstarfi við Renault.

Njósnamyndir af nýjum Nissan Qashqai

Það er sportlegra yfirbragð á þriðju kynslóð Qashqai sem kemur á CMF 
undirvagninum og líkast til með tvær gerðir tvinnbúnaðar.

 
Njáll 
Gunnlaugsson 
njall@frettabladid.is 

Stjórnbúnaður fyrir rúðuþurrkur 
í Model 3 er gegnum snertiskjá 
bílsins, en sá búnaður hefur nú 
verið bannaður í Þýskalandi. Þar 
lenti bílstjóri í árekstri á meðan 
hann var að stilla rúðuþurrkurnar 
á ferð. Bílstjórinn fékk sekt sem 
hann var ósáttur við og fór með 
fyrir dómstóla, sem nýlega dæmdi 
búnaðinn ólöglegan. Fellur það 
undir þá skilgreiningu að ekki 
megi nota snertiskjá í akstri, en 
Tesla til varnar er rétt að nefna að á 
stefnuljósarofa bílsins er hnappur 
sem þurrkar einu sinni af rúðunni 
og kveikir á stjórnbúnaðinum á 
skjánum um leið. Þetta er ekki 
fyrsta málið sem fellur Teslabílum 
í óhag í Þýskalandi að undanförnu. 
Í júlí var Autopilot búnaður Tesla 
dæmdur misvísandi af þýskum 
dómstólum.

Tesla fær bann 
vegna rúðuþurrka 

Erfitt er að nota snertiskjá í akstri 
að mati þýskra dómstóla.
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ÞETTA ERU SKÚLP-
TÚRKENND VERK SEM 

BYGGJAST MÖRG Á FUNDNUM 
HLUTUM. Í ÖÐRU SAMHENGI 
MYNDU ÞESSIR HLUTIR JAFN-
VEL FLOKKAST SEM RUSL.

Sumarsýning Skaftfells á 
Seyðisfirði, er Mon ciel, mi 
cielo. Hvað ertu raunveru
lega að meina? Þar sýnir 
listamaðurinn Ingibjörg 
Sigurjónsdóttir ný verk sín 

og stillir þeim upp með verkum eftir 
Benedikt Guðmundsson.

„Gavin Morrison, sem er listrænn 
stjórnandi í Skaftfelli, hefur undan
farin ár haft þann hátt á í sumar
sýningum að sýna saman verk núlif
andi listamanns og verk listamanns 
sem er fallinn frá. Hann bað mig að 
sýna og ég mátti velja með mér lista
mann,“ segir Ingibjörg. „Benedikt 
kom upp í hugann en dóttir hans 
bjó á hæðinni fyrir ofan fjölskyldu 
mína og litsterk og áræðin verk hans 
voru allt í kringum mig þegar ég var 
barn. Fjölskyldan ber afslappaða 
kærleiksríka virðingu fyrir verk
unum hans sem er mjög hressandi 
og áhugaverð. Á heimilum þeirra 
hangir ævistarf listamanns sem 
skapaði af því hann trúði á það og 
það er enginn að ætlast til þess að 
það gerist neitt meira með það.“

Ástríðumaður í myndlist
Benedikt fæddist árið 1907 og lést 
árið 1960. „Hann var menntaður 
kjötiðnaðarmaður sem hafði mikla 
ástríðu fyrir myndlist og eftir hann 
liggur mikið magn af verkum. Hann 
var eldheitur kommúnisti og hafði 
ríka trú á því að listin ætti að vera 
fyrir fólkið,“ segir Ingibjörg.

Hún fer með tilvitnun í Bene
dikt: „Þó hægt sé að þjálfa sig upp í 
þá fagurfræði að maður þurfi ekki 
annað en að mála einhverja hvíta 
f leti og bláa depla til að komast í 
eitthvað sæluástand, og þótt ein
hverjir menn geti þjálfað sig upp í 
þetta, þá er ekki hægt að ætlast til 
þess að heilt þjóðfélag þjálfi sig upp í 
þessu. Fyrir allan fjöldann þarf fyrst 
og fremst raunsæi.“

Ingibjörg bætir við: „Við Benedikt 
gætum ekki verið ólíkari í okkar 
nálgun að þessu leyti. Ég er mjög 
sek um það að setja depla einhvers 
staðar og komast í sæluástand. En 
reyndar í ríkri trú á stærri mátt 
sæluástandsins.“

Fundnir hlutir
Hún er beðin um að lýsa verkum 
sínum á sýningunni og segir: „Ég 
naut þess að vinna verkin, þau urðu 
þrefalt f leiri en þau sem ég sýni. 
Þetta eru skúlptúrkennd verk sem 
byggjast mörg á fundnum hlutum. Í 
öðru samhengi myndu þessir hlutir 
jafnvel f lokkast sem rusl. Með því 
að setja þá fram í ákveðnum sam
setningum og á ákveðinn hátt er 
hægt að framkalla nýja merkingu. 
Gavin orðaði þetta fallega þegar 
hann sagði að verkin væru hluti af 
frásögn sem raðast saman úr brot
um sem glittir í.“

Ingibjörg fann meðal annars hluti 
sem höfðu verið geymdir í skúffu í 
langan tíma og vann verk úr þeim. 
„Þarna er til dæmis verk sem saman
stendur af tveimur hvítum flötum. 
Annar er samanbrotið bókaplast 
og hinn er samanbrotinn hvítur 
pappír. Á þessum hlutum var bleikt 
kám, tilkomið vegna þess að papp
írinn lá við hliðina á minnislista 
sem skrifað hafði verið á með fjólu

Ólík nálgun tveggja listamanna
Á sumarsýningu Skaftfells sýnir Ingibjörg Sigurjónsdóttir ný verk sín og stillir þeim 
upp með verkum eftir Benedikt Guðmundsson. Svanur er lukkudýr sýningarinnar.

Ingibjörg Sigurjónsdóttir við vinnu sína. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Verk Ingibjargar 
og Benedikts 
hlið við hlið.
MYND VIGFÚS 
BIRGISSON.

Þessi svanur er lukkudýr sýningar-
innar. MYND/VIGFÚS BIRGISSON

Portrett 
eftir Benedikt 
af dóttur hans 
Zítu. MYND/ 
VIGFÚS BIRGISSON

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

bláu bleki. Blekið leystist upp, rann 
aðeins til og smitaðist yfir á pappír
inn og plastið sem lá við hliðina á 
því í skúffunni. Þarna voru f letir 
sem tóku á móti lit. Þau gátu ekki 
verið með neina uppgerð því þeim 
datt aldrei til hugar að þau yrðu til 
sýnis. Algjörlega heiðarleg málverk. 
Þess vegna heita þau Hin einu sönnu 
málverk.“

Límmiðaspjald varð innblástur 
að öðru verki. „Ég hafði geymt lím
miðaspjald með lituðum punktum 
ofan í skúffu í langan tíma. Með tím
anum runnu punktarnir til þannig 
að til varð mynd sem mér fannst 
vera þess virði að sýna.“

Sýningin á sitt lukkudýr sem 
er svanur. „Benedikt gerði pastel
myndir á sandpappír og ég prófaði 
að gera það líka, en öðruvísi en 
hann. Hann notaði ljósan fíngerðan 
sandpappír en ég notaði djúpsvart
an grófan sandpappír sem stirnir á. 
Ein þessara mynda heitir Portrett af 
svanayddara og er portrett af þess
um yddara sem ég á. Svanurinn er 
tignarlegur en um leið viðkvæmur, 
alltaf viðbúinn því að einhverju sé 
stungið aftan í hann og sullað yfir 
hann yddi. Hann tekur því af yfir
vegun. Þessi svanur er nánast eins 
og lukkudýr sýningarinnar.“

Sýningunni lýkur 6. september.

Á orgeltónleikum í Hallgríms
kirkju í dag, f immtudag, 
klukkan 12.30 leikur Lára 

Bryndís Eggertsdóttir eigin orgel
umritanir á píanó og hljómsveitar
verkum. Á efnisskrá eru kaflar úr 
hinum vel þekktu Rímnadanslögum 
Jóns Leifs, Rúmenskir þjóðdansar 
sem Béla Bartók útfærði bæði fyrir 
píanó og hljómsveit, og hið magnaða 
tónaljóð Moldá (Vltava) eftir tékk
neska tónskáldið Bedřich Smetana.

Frá því í september 2018 hefur 
Lára Bryndís verið organisti Hjalla
kirkju í Kópavogi auk þess að kenna 
við Tónskóla Þjóðkirkjunnar. 
Lára hefur haldið fjölmarga ein
leikstónleika á orgel, bæði hérlendis 
og á hinum Norðurlöndunum.

Aðgangseyrir er 1.500 krónur 
fyrir fullorðna, ókeypis fyrir félaga 
í Listvinafélaginu og börn yngri en 
16 ára. Miðasala er við innganginn.

Lára Bryndís leikur 
orgelumritanir

Lára Bryndís leikur í Hallgrímskirkju.

Á hádegistónleikunum í Frí
kirkjunni í dag, 20. ágúst, 
klukkan 12.00, munu Þórhild

ur Steinunn Kristinsdóttir mezzó
sópran og Sigurður Helgi Oddsson 
píanóleikari flytja ljóð og aríur eftir 
Grieg, Mozart, Händel og Schubert 
en aðalumfjöllunarefni tónleikanna 
er vorið og ástin. Tónleikarnir taka 
um hálfa klukkustund. Ekki er tekið 
við greiðslukortum við innganginn.

Á efnisskránni verða meðal ann
ars ljóð úr ljóðaflokkunum Haugt
ussa eftir Grieg og Vetrarferðinni 
eftir Schubert auk aría úr La Clem
enza di Tito og Brúðkaupi Fígarós 
eftir Mozart

Þórhildur Steinunn var sigurveg
ari í framhaldsflokki Vox Domini 
2019 og í verðlaun voru hádegistón
leikar í Fríkirkjunni.

Ástin í Fríkirkjunni

Þórhildur Steinunn Kristinsdóttir 
verður í Fríkirkjunni í dag.
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GO útipenslasett
Penslasett með 3 útipenslum 75, 
100 og 120 mm. Hentar til léttra 
verka.

27 x 120 x 3600 mm
Ef keypt er heilt búnt = 126 stk = 89.995 kr. 
Almennt verð: 129.276 kr.
126 stk gera 56 fm2 pall

2.495.-

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

3.795.-
Hellur svartar
Fást einnig í svörtu Str. 30 x 30 x 5 
cm. Verð á stykki.

435.-
30 x 30 x 5 cm ........................................ 395.- 
25 x 50 x 5 cm ........................................ 495.- 
30 x 30 x 6 cm ........................................ 415.- 
40 x 40 x 5 cm ........................................ 745.- 
50 x 50 x 5 cm ..................................... 1.145.- 

Steyptar hellur
20 x 40 x 5 cm. Verð á stykki.

Pallaefni – Grænt, rásað
Bæði hægt að nota rásuðu hliðina og sléttu hliðina 
upp. Gagnvarin fura. A/B vottað. Kemur í 4 stærðum.
Takmarkað magn í boði.

89.995 kr./56 fm2 

SÉRVERÐ Á STÆRÐINNI 27 X 120 X 3600 MM 
EF KEYPT ER HEILT BÚNT 

27 x 120 x 3000 mm .................................684.- pr stk 
27 x 120 x 3600 mm .................................821.- pr stk 
27 x 120 x 4200 mm .................................958.- pr stk 
27 x 120 x 4800 mm ...............................1094.- pr stk 
 

Kjarakaup

Universal tréskaft 158 cm
Alhliða tréskaft sem hentar á mismunan-
di kústahausa. Mjúkt handfang og góð 
hönnun tryggja langann líftíma.
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Kústur fyrir pallinn 19 cm
Öflugur kústur á tréskaft. Frábær 
til þess að fjarlægja óhreinindi og 
gamla oliu af pallinum.

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

8.995.00.-

2.495.-

1.695.-

395.-

Nú: 228 kr./m. 
Almennt verð: 285 kr./m. 

bauhaus.is

MIKIÐ ÚRVAL, GÆÐI OG LÁGT VERÐ, ALLTAF!

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

ÁTTU EFTIR AÐ GRÆJA PALLINN?



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

Lykillinn
margborgar
sig á Kvikk
stöðvunum*
Þú nálgast lykilinn
í verslunum Kvikk
eða á Orkan.is

Pylsupartí
Pylsa + ½ lítri af gosi að
eigin vali frá Ölgerðinni
499 kr.

Red Bull
Orkudrykkir
199 kr.

Frítt á könnunni
Ókeypis kaffi og kakó

Sbarro tilboð á
Vesturlandsvegi
Sneið + drykkur
690 kr.

OPIÐ
24/7
Kvikk: Dalvegi, Suðurfelli,
Vesturlandsvegi og Fitjum
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Fimmtudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDAN

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 Heimsókn
08.15 Grey’s Anatomy
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 The Mindy Project
10.30 Gossip Girl
11.10 Catastrophe
11.35 Maður er manns gaman
12.05 The Middle
12.35 Nágrannar
12.55 Golfarinn
13.30 Sporðaköst 6
14.00 Óbyggðirnar kalla
14.25 Leitin að upprunanum
15.10 Hið blómlega bú
15.40 Now Add Honey
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 FC Ísland
19.35 Shipwrecked
20.25 Masterchef UK
21.30 Íslenski draumurinn
23.05 NCIS. New Orleans
23.50 Real Time With Bill Maher
00.55 Pennyworth
01.50 Whiskey Cavalier
02.30 Whiskey Cavalier
03.10 Insecure
03.45 Insecure
04.10 Insecure

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 The Middle
21.45 Góðir landsmenn
22.20 Humans
23.05 United Skates
01.00 Friends
01.25 Friends
01.45 The Middle

10.20 A Quiet Passion
12.20 The Kindergarten Teacher
13.55 Two Brothers
15.40 A Quiet Passion
17.40 The Kindergarten Teacher
19.15 Two Brothers
21.00 Walk the Line
23.10 Una
00.40 Happy Death Day 2U
02.25 Walk the Line

09.30 LPGA Tour 2020  Bein út-
sending frá AIG Women’s British 
Open.
12.30 PGA Special. One Shot Away
13.00 Champions Tour Highlights
14.00 LPGA Tour 2020  Bein út-
sending frá AIG Women’s British 
Open.
17.00 PGA Highlights 2020
17.55 European Tour 2020 - Hig-
hlights
18.30 PGA Tour. The Cut  Skyggnst 
á bak við tjöldin í PGA mótaröðinni.
19.00 PGA Tour 2020  Bein út-
sending frá The Northern Trust.
23.00 European Tour 2020  Út-
sending frá ISPS Handa Wales 
Open.

13.00 Spaugstofan 2004-2005 
13.20 Matarmenning 
13.50 Landakort. Plast í hafinu
14.00 Upplýsingafundur Al-
mannavarna 
14.30 Gettu betur 2010 Und-
anúrslit, Verzló - Fjölbrautaskóli 
Suðurlands
15.40 Kastljós
15.55 Menningin
16.05 Sögustaðir með Evu Maríu 
Svarfaðardalur
16.30 Íþróttaafrek Íslendinga 
Fimleikalandsliðið - Vilhjálmur 
Einarsson
16.55 Poppkorn 1986
17.30 Borgarsýn Frímanns 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Netgullið Trio. Cybergullet
18.25 Krakkar í nærmynd. Suma
18.42 Erlen og Lúkas. Ofurhetjur í 
Íshúsinu
18.50 Vísindahorn Ævars. Hæga-
gangur eldspýta
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir  
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Sögur frá landi 
20.35 Í blíðu og stríðu. I gode og 
onde dager
21.10 Þýskaland ‘86. Deutschland 
‘86  Þýsk spennuþáttaröð um Martin 
Rauch, ungan austur-þýskan njósn-
ara. Þetta er framhald þáttanna 
Þýskaland ‘83.  Atriði í þáttunum eru 
ekki við hæfi ungra barna.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Lögregluvaktin. Chicago PD  
23.05 Skylduverk. Line of Duty  
00.05 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
12.10 Dr. Phil 
12.55 The Late Late Show 
13.40 Black-ish
14.05 George Clarke’s Old House, 
New Home 
15.00 Útför Gísla Rúnars Jóns-
sonar leikara  Bein útsending frá 
útför Gísla Rúnars Jónssonar, 
leikara, leikstjóra, rithöfundar 
og þýðanda. Vegna ástands ins í 
heim in um munu aðeins hans nán-
ustu aðstand end ur og vin ir geta 
komið sam an í kirkj unni.
16.30 Family Guy 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 American Housewife 
19.30 The Unicorn 
20.00 Almost Family 
20.50 Get Shorty
21.45 Mr. Robot 
22.35 Love Island 
23.30 The Late Late Show
00.15 Hawaii Five-0 
01.00 Blue Bloods 
01.45 Nancy Drew
02.30 Charmed 

08.10 Valur - ÍA  Útsending frá leik í 
Mjólkurbikar karla.
09.50 ÍA - Fylkir  Útsending frá leik 
í Pepsi Max deild karla.
11.35 ÍA - Fylkir
13.20 Pepsi Max Tilþrifin - 12. 
umferð  
14.20 FH - Stjarnan  Útsending frá 
leik í Pepsi Max deild karla.
16.00 Stjarnan - Þór/KA  Útsending 
frá leik í Pepsi Max deild kvenna.
17.50 Selfoss - KR  Bein útsending 
frá leik í Pepsi Max deild kvenna.
20.00 Pepsi Max Mörkin  Helena 
Ólafsdóttir ásamt sérfræðingum 
Stöðvar 2 Sports fara yfir síðustu 
leiki í Pepsi Max deild kvenna.
21.00 Steve Dagskrá
21.15 Eskilstuna - Piteå
23.00 Fjölnir - Víkingur R.  Út-
sending frá leik í Pepsi Max deild 
karla.

RÚV RÁS EITT

06.45 Morgunbæn og orð 
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.02 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
12.40 Veðurfregnir
12.50 Dánarfregnir
12.55 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Málverk í útvarpi  (2 af 3)
15.00 Fréttir
15.03 Óborg  (4 af 5) 
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Millispil
17.00 Fréttir
17.03 Tengivagninn
18.00 Spegillinn
18.30 Saga hlutanna. Litir
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar  Opnunar-
tónleikar Lucerne hátíðarinnar
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Sjálfstætt 
fólk  (21 af 49)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Millispil
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2
09.00 Lyon - Bayern München
10.40 Leipzig - PSG
12.30 ISPS Handa Wales Open 
 Bein útsending.
14.30 Meistaradeildarmörkin
15.00 PGA Special. One Shot Away
15.30 ISPS Handa Wales Open 
 Bein útsending.
18.35 NFL Hard Knocks. Los 
Angeles
19.35 Lyon - Bayern München
21.20 Meistaradeildarmörkin
21.50 Bridgestone Senior Players 
Championship
22.45 Albertsons Boise Open
23.40 Barcelona - Bayern Munch.

HRINGBRAUT
20.00 Mannamál - sígildur þáttur 
 Einn sígildasti viðtalsþátturinn í 
íslensku sjónvarpi. Hér ræðir Sig-
mundur Ernir Rúnarsson við þjóð-
þekkta einstaklinga um líf þeirra 
og störf. 
20.30 Suðurnesja-magasín Víkur-
frétta  Mannlífið, atvinnulífið og 
íþróttirnar á Suðurnesjum. Um-
sjón: Páll Ketilsson. Framleiðandi: 
Víkurfréttir ehf.
21.00 21 - Fréttaþáttur á fimmtu-
degi  er upplýsandi umræðu- og 
fréttaskýringaþáttur undir stjórn 
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar 
Ernis með áherslu á innlendar og 
erlendar fréttir, þjóðmál, menn-
ingu og lífsreynslu.
21.30 Hugleiðsla með Auði Bjarna 
 Leiðsögn um öndun, slökun og 
næringu andans.
21.45 Bókin sem breytti mér 
 fjallar um uppáhaldsbækur kunnra 
bókaorma landsins.
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Opnunartímar:
Mánudaga 10-18, þriðjud.–fimmtud. 9-18
föstudaga 9-17, laugardaga 12-16

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

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

ÁstandsskoðunAllt að 80% lán Fjármögnun á staðnum

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

HYUNDAI Kona Comfort 4wd

Nýskr. 03/18, ekinn 33 þ.km,  
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.890.000 kr.

BMW X5 Xdrive30d 

Nýskr 01/06, ekinn 88 þ.km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð 6.990.000 kr.

SKODA Octavia Combi 4x4 

Nýskr. 02/18, ekinn 75 þ.km,  
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000 kr.

TOYOTA Yaris Active 

 Nýskr. 05/18, ekinn 44 þ.km, 
bensín, beinskiptur 
Verð 1.880.000 kr.

RENAULT Clio IV GT Line 

Nýskr. 10/18, ekinn 9 þ.km, dísil, 
sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000 kr.

NISSAN Micra Acenta.
Nýskr. 05/18, ekinn 45 þ.km,
bensín, beinskiptur. 
Verð 1.990.000 kr.

DACIA Logan
Nýskr. 05/16, ekinn 63 þ.km,  
dísil, beinskiptur. 
Verð 1.490.000 kr.

NISSAN X-Trail Tekna 4wd
Nýskr. 02/18, ekinn 23 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 5.890.000 kr.

SUBARU Outback Premium Eyesight

Nýskr. 06/17, ekinn 75 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 3.490.000 kr.

NISSAN Murano Acenta 4wd
Nýskr. 06/15, ekinn 87 þ.km,  
dísil, sjálfskiptur 
Verð 3.990.000 kr.

NISSAN Juke Acenta Plus 4wd

Nýskr. 04/19, ekinn 33 þ.km,  
bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.490.000 kr.

RENAULT Koleos Zen 4wd
Nýskr. 12/17, ekinn 50 þ.km,
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 4.690.000 kr.

KIA Sportage 4wd Lux
Nýskr. 08/18, ekinn 47 þ.km,  
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 5.490.000 kr.

SUBARU Outbac Premium
Nýskr. 05/16, ekinn 88 þ.km,  
dísil, sjálfskiptur.
Verð 3.990.000 kr.

MERCEDES-BENZ B 200 cdi 4Matic

Nýskr. 06/15, ekinn 98 þ.km, 
dísil, sjálfskiptur. 
Verð 2.890.000 kr.

Rnr. 147205

Rnr. 146790

Rnr. 146522 Rnr. 147149 Rnr. 110411 Rnr. 146939 Rnr. 285709

Rnr. 147338 Rnr. 147389

Rnr. 110526 Rnr. 147178

Rnr. 147144 Rnr. 430996

Rnr. 332683 Rnr. 147161

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

Valdir bílar á einstöku tilboðsverði.
Fyrstur kemur - fyrstur fær!

TILBOÐ!

3.390.000 kr.
TILBOÐ!

1.690.000 kr.
TILBOÐ!

2.390.000 kr.
TILBOÐ!

1.690.000 kr.
TILBOÐ!

1.190.000 kr.

TILBOÐSBÍLAR

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

AFSLÁTTUR
190.000 KR.

AFSLÁTTUR
600.000 KR.

AFSLÁTTUR
300.000 KR.

AFSLÁTTUR
300 .000 KR.
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ú

s
t

40.583 kr. á mán. m.v. 20% útborgun. 20.415 kr. á mán. m.v. 20% útborgun. 28.719 kr. á mán. m.v. 20% útborgun. 20.415 kr. á mán. m.v. 20% útborgun. 18.042 kr. á mán. m.v. 20% útborgun.

Fjórhjóladrifnir
fyrir íslenskar
aðstæður4X4

ALLT AÐ600.000 kr.afsláttur

 WWW.BILALAND.IS



Skiptibókamarkaðir A4 eru í Skeifunni, á Akureyri, Egilsstöðum og Selfossi. 

Við tökum á móti skiptibókum 
í öllum verslunum okkar.

Skiptibækur
úrvalið er hjá okkur

Opið til 
miðnættis í 

A4 Skeifunni
til & með 20. ágúst

Hv ít ar k lassískar 
skyrtur eru núna 
einstaklega vin-
sælar. 

Það er auðvelt að 
klæða þær upp og 

niður. Ef maður bætir við áberandi 
og fallegu hálsmeni eða eyrnalokk-
um eru þær fullkomnar í kokteil-
boð eða við önnur fínni tilefni. Svo 

eru þær alltaf f lottar hversdags, 
heima við eða í vinnuna. 

Það er líka f lott að finna skyrtur 
sem eru örlítið öðruvísi, leika sér 
með sniðið eða setja belti um mitt-
ið til að breyta forminu. Það kemur 
alltaf vel út að vera með áberandi 
fylgihluti við skyrtur og galla-
buxur. 
steingerdur@frettabladid.is

Hvítar skyrtur 
eru aðalmálið

Nú eru hvítar skyrtur einstaklega vinsælar, 
hvort sem það er við gallabuxur eða pils. 

Síðar og látlausar ermar eru mjög áberandi.

Skyrtur í yfirstærð eru mjög vinsælar 
núna. Þær gefa látlaust yfirbragð.

Síðar ermar sem ná fram á höndina eru 
áberandi um þessar mundir.

Það er mjög flott að gyrða aðeins 
hluta skyrtunnar í buxur eða pils.

Flott dæmi um „french tuck“, þar sem skyrtan er bara 
gyrt að framan, línurnar sjást en samt er þetta látlaust.

Það 
getur 

komið vel út 
að binda saman 

faldinn á 
skyrtunni.

Olivia 
Palermo í 

fallegri smók-
ingskyrtu við 
leðurbuxur.

Það 
er sniðugt 

að prufa belti 
við skyrtu til að 

leika sér með 
formið.

Hvít skyrta 
við klassískar 

gallabuxur er eitt-
hvað sem getur ekki 

klikkað.  
MYNDIR/GETTY
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HVER VANN?

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Sportið á frettabladid.is færir þér allar 
nýjustu fréttirnar úr heimi íþróttanna.

Fylgstu með á 
frettabladid.is/sport



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

Óli Hrafn Jónasson 
skapar tónlist undir 
l ist a ma nnsna f n
inu Holy Hrafn. Á 
morgun kemur út 
platan Pandaríkin, 

sem er hans önnur sólóplata. Óli 
Hrafn er uppalinn í Hafnarfirði og 
lærði á píanó og klassískan gítar.

„Ég byrjaði sem hljómborðs
leikari í bílskúrsbandinu Husband 
sem starfaði í áratug. Þegar sveitin 
hætti, þá ákváðum við tveir úr 
bandinu að verða áfram eftir í hús
næðinu og gera eitthvað öðruvísi. 
Ég var alltaf að semja texta og gera 
takta og fór að koma fram reglulega 
ásamt Brynjari Erni Björgvinssyni, 
sem var á gítarnum. Við spiluðum 
frumsamið efni sem við grúvuðum 
á í þrjá tíma í stað trúbadora. Við 
fórum síðar að spila reglulega með 
helling af krökkum úr rappsenunni 
og það var miklu skemmtilegra,“ 
segir Óli Hrafn.

Það var um það leyti sem Holy 
Hrafn fæddist og Óli fór að rappa 
reglulega.

„Ég gaf út plötuna Þrettán stafir 
árið 2018. Hún var nokkurs konar 
„weirdcore hip hop“, ef lýsa mætti 
henni einhvern veginn. Ég geri það 
sem ég fíla, það sem mér finnst 
fyndið eða heimskulega sjarmer
andi. Pandaríkin eru gott dæmi um 
hversu víðtæk þau hugtök eru fyrir 
mér,“ segir hann.

Sjálfbær listamaður
Óli er líka myndlistarmaður og 
leitast við að vera sjálf bær í sköpun 
sinni.

„Ég geri til dæmist list aftan á 
frosna pítsukassa eða á heimagerð
an endurunninn pappír eða annað 
frá Góða hirðinum. Geisladiskur af 
Pandaríkjunum kemur til dæmis í 
heimagerðum endurunnum papp
ír,“ segir Óli.

En hvaðan kemur nafnið á plöt-
unni?

„Pandaríkin er bara staður sem er 
ekki til. Án pandamæra og panda
mála. Pandaríkin er orðaleikur 
sem mér fannst skrítið að væri ekki 
í deiglunni, svo ég ákvað að hýsa 
næstu plötu í þeim pakka eftir að 
ég teiknaði myndina. Hugmyndin 
varð til þegar ég var að skipuleggja 
lagavalið og var farinn að taka 
uppáhaldsverkefnin til hliðar á 
aðra „skemmtilegri“ plötu. Ég var 
mikið að gera lög sem mér fannst 
vera hægt að lýsa sem „blæjubíla
tónlist“ og rambaði á þá ákvörðun 
að hún ætti að heita Pandaríkin,“ 
segir hann.

Um leið og nafnið var komið fóru 
hjólin að snúast og skapaði Óli plöt
una frá febrúar fram í maí.

„Pandaríkin er plata sem á að 
taka þig í skemmtilegt ferðalag 
milli húsasunda og náttúruundra 
Pandaríkjanna. Hugmyndin er sú 
að þetta sé tónlist til að rúnta við, 
til að hlusta á í strætó eða þegar 
maður hangir úti á svölum. Algjör 
sumarstemning. Fjölbreytni laga
stíla táknar raddir mismunandi 
Pandaríkjaþegna,“ segir hann.

Óli Hrafn fer um víðan völl á 
plötunni.

„Ég er orðaleikjamaður og mik
ill sögumaður og fjalla um allt 
frá þriðjudagskvöldi, þunglyndi, 

stækkandi bils milli kynslóða. 
Svona svo eitthvað sé nefnt. Lögin 
Hönnun gegn þunglyndi og Ana
krónískt kóla eru í uppáhaldi því 
þau eru svo hress, ég ímyndaði mér 
að Talking Heads og Stuðmenn 
hefðu alið mig upp fyrir innblástur
inn sem hljómar í þeim,“ segir hann.

Góðir gestir
Gestir plötunnar eru Vigdís Vala 
Valgeirsdóttir, HP Ljóðkraft, 7berg, 
Lilli Elli Grill, Drengurinn Fengur
inn, Brisk og Stelpurófan.

„Enginn af þeim ratar úr Panda
ríkjunum,“ segir Óli glettinn.

Með hverri plötu fylgir bolur 
hannaður af Óla Hrafni.

„Hugmyndin kom frá því að fólk 
geti fengið eitthvað áþreifanlegt 
með plötunni. Ég vildi hafa þá lit
ríka til að fara á skjön við panda
birni því það er ekkert svart og 
hvítt, nema svart og hvítt.“

COVID hafði ekki mikil áhrif á 
gerð plötunnar, að sögn Óla.

„Líf mitt var nú þegar í búbblu og 
á þessum hraða frá febrúar 2019, 
eftir þó nokkra skelli það árið. Í 
kringum desember 2019 var ég svo 
kominn á betri stað til að skapa tón
list og myndlist og gerði fátt annað. 
Ég byrjaði að leigja stúdíópláss í 
miðbænum í júní og hef síðan þá 
getað gert myndlist í rými sérstak
lega ætluðu til þess. 

Annars fíla ég þessa tíma, ég þarf 
ekki að snerta fólk sem ég vildi 
hvort eð er ekki koma við. Per
sónulegt rými manns er virt og það 
er minna um skvaldur, angur og 
heimskuleg djömm. En viðhorf er 
huglægt og tíminn sem við lifum 
á mun hvort eð er alltaf skilgreina 
okkur,“ segir Óli Hrafn.

Hægt verður að nálgast Panda
ríkin á öllum helstu streymisveitum 
frá og með morgundeginum.
steingerdur@frettabladid.is

Viðhorf er huglægt
Á morgun kemur út platan Pandaríkin með tónlistarmanninum 
Óla Hrafni sem er þekktur undir listamannsnafninu Holy Hrafn. 

Óli Hrafn með grímu gerða af vinkonu hans, Þorbjörgu Maríu Sveinbjörnsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK 

ANNARS FÍLA ÉG 
ÞESSA TÍMA, ÉG ÞARF 

EKKI AÐ SNERTA FÓLK SEM ÉG 
VILDI ÞAÐ HVORT EÐ ER EKKI 
KOMA VIÐ.
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 ÚTSALA!

MEIRA EN 3000 VÖRUTEGUNDIR – ALLT AÐ 75% AFSLÁTTUR!

OPIÐ ALLA HELGINA Á SUÐURLANDSBRAUT OG GLERÁRTORGI!

SJÁÐU ALLT
ÚRVALIÐ Á HT.IS

TAKMARKAÐ

MAGN!



BOSTON CITY
stillanlegt heilsurúm
Dýna, stillanlegur botn, fætur og gafl

Hverri Everley og Oakely heilsudýnu fylgir 
vandað Aspen fjallahjól að verðmæti 59.000 kr.*

OAKLEY 
heilsudýnan frá Primo er með vönduð u 

poka gormakerfi sem veitir mikinn og 

góðan stuðning. Yfirdýnan er gerð úr 

mismunandi svamp lögum sem og visco 

lagi sem aðlagast að líkama þínum 

og heldur honum í réttri stellingu út 

nóttina. Oakley heilsudýnan er með 

kantstyrkingum sem eykur svefnsvæði 

hennar og end ingu. Oakley er millistíf/ 

stíf og hentar því breiðum hópi.

EVERLEY 
heilsudýnan frá Primo er gerð úr 13 gr. 

pokagormum sem veita hinn fullkomna 

stuðning. Stífir kantar auka svefnsvæði 

dýnunnar. Yfirdýnan er þykk og þægileg og 

gerð úr nokkrum mismunandi svamplögum. 

Viscolag gefur líkamanum þann stuðn ing 

sem hann þarf. Dýnan er mýkri á axlar- og 

mjaðmasvæði til að líkami þinn fái eins 

náttúru lega sveigju og mögulegt er. Everley er 

millistíf/ mjúk og ein vinsælasta dýna Primo.

www.dorma.is

SENDUM 
FRÍTT

       

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi 
512 6800

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

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

Verð og vöruupplýsingar í bæklingnum 
eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 
Tilboðin gilda á meðan birgðir endast.

Rúm og heilsudýnur
Fjölbreytt úrval og gott verð 

Verslaðu á dorma.is eða í verslunum  
DORMA og við sendum þér vörurnar frítt

* á meðan birgðir endast – athugið skilaskilmála.

ASPEN 26" FJALLAHJÓL
•  26"

•  21 gír 

•  demparar á 
framöxli 

•  diskabremsur 
að framan og 
aftan 

•  standari 

•  glitaugu  

59.000 kr.
fylgir með Oakley &  

Everley heilsu- 
dýnum

ASPEN 
fjallahjól að verðmæti

Ótrúlegt ... en satt!
Tilv

alin

fe
rm

in
gargjö

f

Oakley og Everley heilsu
dýnur (með Aspen fjalla
hjóli). Fáanlegar 120, 140, 
160 og 180 x 200 cm.

Boston City 160 x 200 cm stillanlegt  
heilsurúm – heildar DORMAVERÐ

Aðeins 479.900 kr.

Boston City 200 x 200 cm stillanlegt  
heilsurúm – heildar DORMAVERÐ

569.900 kr.

Boston City 180 x 200 cm stillanlegt  
heilsurúm – heildar DORMAVERÐ

499.900 kr.

Boston 160 x 200 cm  
heilsurúm – heildar DORMAVERÐ

Aðeins 279.900 kr.

Boston 200 x 200 cm  
heilsurúm – heildar DORMAVERÐ

349.900 kr.

Boston 180 x 200 cm  
heilsurúm – heildar DORMAVERÐ

299.900 kr.

BOSTON
heilsurúm
Dýna, botn, fætur og gafl

Boston City heilsurúmin frá Sealy fást í þremur stærð um; 

160x200 og 180x200 og 200x200 cm. Þau koma í tveimur 

gráum tónum af Viva áklæði, dökkum og ljós um. Botn, 

dýna og gafl eru klædd sama áklæði sem gefur rúminu 

glæsilegt útlit. Dýnan er svæðaskipt poka gormadýna og 

aðlagast þannig mismunandi svæðum líkamans. Efst er 

svo mjúk og þægileg yfirdýna sem styður vel við líkama 

þinn. Botninn er með gormum (Boxspring) sem gefur 

viðbótarfjöðrun. Virkilega fallegt og vandað rúm.

Boston City stillanlegu rúmin frá Sealy fást í þremur stærðum; 160x200 og 180x200 og 200x 200 cm. Þau koma í tveimur gráum 

tónum af Viva áklæði, dökkum og ljósum. Botn, dýna og gafl eru klædd sama áklæði sem gefur rúminu glæsilegt útlit. Dýnan er 

svæðaskipt pokagormadýna og aðlagast þannig mismunandi svæðum líkamans. Efst er mjúk og þægileg yfirdýna sem styður vel við 

líkama þinn. Botninn er með gormum (Boxspring) sem gefur viðbótarfjöðrun og einstök þægindi. Rúminu fylgir fullkomin þráðlaus 

fjarstýring þar sem þú getur stillt rúmið í þá stöðu sem þér hentar hverju sinni. Vandað og þægilegt rúm á frábæru Dormaverði.

 Stök dýna Verð m/ Classic botni

Verðdæmi: OAKLEY (30 cm þykk) 120x200 cm 139.900 kr. 175.900 kr. 

Verðdæmi: EVERLEY (35 cm þykk) 120x200 cm 149.900 kr. 185.900 kr. NÝTT

NÝTT
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Kolbeins 
Marteinssonar

BAKÞANKAR

Auðvelt að versla á byko.is

Gasgrill
R425 10,6 kW, grillgrind 
60x45cm úr pottjárni.  

69.997
506600036 

Almennt verð: 99.995

Ferðagasgrill
Frábært gasgrill sem situr 
auðveldlega á borði úti í 
garði eða á pallinum. Með 
hliðarborð og 3,5 kW brennara. 
Eldunarsvæði er 47x35,5 cm.  

20.997
50639000 

Almennt verð: 29.995 30%Öll Napoleon  
grill á afslætti

LAGERHREINSUN
Sjá fleiri tilboð á byko.is

3,5
Kílóvött

1
Brennarar

10,6
Kílóvött

3
Brennarar

Þú sparar:

8.998

Þú sparar:

9.995

Þú sparar:

29.998

30%

26“

34%

40%

Þú sparar:

23.158

Rafmagns- 
sláttuvél
5 þrepa hæðar stilling. "Easy Edge" 
sláttutækni. 45 lítra safnpoki.  
36cm sláttubreidd, 1500W.    

34.737
7133002345 

Almennt verð: 57.895

Reiðhjól
26” götuhjól, 6 gíra með brettum,  
bögglabera og körfu.    

19.000
49620201 

Almennt verð: 28.995
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TOPPUR
DÓS - 330 ML 

129
KR/STK

391 KR/L

Fyrir svanga
ferðalanga

Vorið kom með væntingar 
en sumarið með svör, söng 
Bjartmar Guðlaugsson um 

árið. Hvað haustið kom með fylgdi 
ekki sögunni enda er haustið 
kannski sú árstíð sem boðar lítið 
annað en þá staðreynd að veturinn 
sé handan við hornið. Það bíður 
enginn eftir haustinu. Og allt í 
einu er það bara mætt með sína 
mörgu liti og fallandi lauf boðandi 
dauða sumarsins. Farfuglarnir 
sem alla glöddu í sinni sumarsælu 
hverfa snögglega á braut án þess 
að kveðja. Engin fjölmiðill segir 
manni fagnandi að vorboðinn 
ljúfi, lóan, sé farin af landi brott og 
um leið að sumarið sé búið.

Það er samt alltaf gott að koma 
börnunum aftur í skólann, mæta 
í vinnu og fá lífið í fastar skorður 
á ný. Og líkt og farfuglarnir fer 
f leira á stjá á haustin. Alþingi 
hefur venju samkvæmt störf um 
svipað leyti og fé kemur af fjalli. 
Þar munum við heyra stjórnarand-
stöðuna hneykslast á framgöngu 
ríkisstjórnar alveg þangað til sama 
andstaða kemst í stjórn.

Þegar enn lengra er liðið á haust-
ið mæta svo lægðirnar utan úr hafi 
og raða sér við austurhorn landsins 
og bíða líkt og sjúklingar á biðstofu 
Læknavaktarinnar eftir að mega 
stíga inn og æða yfir landið með 
vindofsa og úrhellisrigningu.

Allt þetta þekkjum við og 
sættum okkur við. Sumir fagna 
þessum árstíma með meira myrkri 
og kósíheitum, á meðan aðrir gráta 
sumarið með sínar björtu nætur, 
sumarfrí og gula birtu.

Samkvæmt íslensku tímatali 
mun haustið 2020 standa til 24. 
október en þá er fyrsti vetrar-
dagur. Þangað til skulum við njóta 
þess að veturinn er enn ekki 
kominn og vona að hann verði 
mildari en sá síðasti sem úthlutaði 
okkur ofsaveðri, endalausum lita-
viðvörunum, eymd og volæði.

Leiðinlegasta 
árstíðin?

HAFÐU FJÖLPÓSTINN 
ÞINN Í FRÉTTABLAÐINU
Auglýsingaefnið lendir á 
eldhúsborðinu þegar 
blaðið er opnað!

Kannaðu dreiileiðir og verð í 
síma 550 5050 eða sendu 
tölvupóst orn@frettabladid.is.

*Prentmæling Gallup, 12 - 80 ára,  okt. - des. 2019. 
Mannnöldatölur Hagstofu Íslands 2019


