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Í slenska landsliðið tapaði 2-0 fyrir Svíum í undankeppni EM í fótbolta í gær. Íslenska liðið á tvo leiki eftir í riðlinum, annars vegar gegn Slóvakíu og hins vegar gegn Ungverjalandi um næstu
mánaðamót. Íslenska liðið getur þó enn komist á EM á Englandi með því að enda í öðru sæti. Þrjú lið með bestan árangur í 2. sæti í riðlunum níu fara beint í lokakeppnina. Þar er Ísland með
fimmta besta árangurinn eins og sakir standa. Belgar eru með 18 stig, Austurríki og Ítalía koma þar á eftir með 15 stig hvort. Spánn og Írland eru með 13 stig líkt og íslenska liðið. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Krafan farin að bíta í heimilin
Hærri vextir á skuldabréfamarkaði farnir að bitna á heimilunum með vaxtahækkunum á húsnæðislánum.
Getur torveldað hagkerfinu að komast í gegnum kreppuna. Seðlabankastjóri talar fyrir útgáfu erlendis.
VIÐSKIPTI Hærri vextir á skuldabréfamarkaði, sem hafa hingað til
bitnað á lánskjörum hins opinbera
og fyrirtækja, eru byrjaðir að hafa
bein áhrif á heimilin í formi vaxtahækkana á íbúðalánum.
„Allir vextir á markaði miðast
við ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa. Þegar hún hækkar hefur það
keðjuverkandi áhrif á alla vexti í
íslenskum krónum,“ segir Stefán
Broddi Guðjónsson, sérfræðingur í
markaðsviðskiptum Arion banka.
Íslandsbanki ætlar að hækka
vexti á húsnæðislánum í vikunni
en hækkunin var rökstudd með
vísan til hækkandi ávöxtunarkröfu

BúÚH!

á skuldabréfamarkaði sem hefur
þokast upp undanfarna mánuði. Fá
samanburðarlönd hafa horft upp á
álíka hækkun ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa og Ísland.
Vaxtahækkunina á skuldabréfamarkaði má rekja til óvissu um
hvernig ríkið ætli að fjármagna
gífurlegan hallarekstur næstu árin.
Samkvæmt heimildum Markaðarins hefur Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri talað fyrir því innan
stjórnkerfisins að undanförnu að
ríkið ráðist í stóra skuldabréfaútgáfu
erlendis. Slík útgáfa myndi minnka
innlenda lánsfjárþörf ríkissjóðs og
ætti að styðja við gengi krónunnar.

Allar skýringar
væru til bóta því
það er greinilega kominn
óróleiki í markaðinn.
Anna Hrefna Ingimundardóttir, forstöðumaður efnahagssviðs SA

Seðlabankinn boðaði kaup á ríkisskuldabréfum fyrir allt að 150 milljarða í mars, en þannig vildi bankinn
tryggja að fjármagnsþörf ríkisins
þrýsti ekki upp vöxtum. Frá þeim
tíma hefur bankinn aðeins keypt
ríkisbréf fyrir um 900 milljónir.
„Ég held að það skilji fáir hvers
vegna Seðlabankinn er ekki að beita

uppkaupunum í meira mæli,“ segir
Anna Hrefna Ingimundardóttir, forstöðumaður efnahagssviðs SA.
Hækkun vaxta getur torveldað
hagkerfinu að komast í gegnum kórónakreppuna, að sögn Stefáns.
„Ef ríkið ætlar að fjármagna stór
verkefni sem hafa langan líftíma, þá
ræðst ávöxtunarkrafan sem er lögð á
svona verkefni af langtímavöxtum.
Ef langtímavextir hækka þá er ljóst
að færri framkvæmdir verða metnar
arðbærar, ráðist verður í færri framkvæmdir en ella og færri störf verða
sköpuð. Og okkur vantar aldeilis að
skapa störf á Íslandi í dag,“ segir Stefán Broddi. – hae, tfh / sjá Markaðinn

Biti fyrir
b ö r ni n
á meðan þú
verslar

Sproti fær þrjá
milljarða króna
VIÐSKIPTI Heilbrigðistæknifyrirtækið Sidekick Health hefur tryggt
sér 20 milljóna Bandaríkjadala
fjármögnun, jafnvirði 2,8 milljarða íslenskra króna, til þess að
styðja við vöxt félagsins í Evrópu
og Bandaríkjunum. Fjármögnunin
er leidd af tveimur erlendum vísisjóðum, sérhæfðum í líftækni- og
heilbrigðistæknifyrirtækjum, Wellington Partners og Asabys Partners.
„Núverandi hluthafar, Novator
og Frumtak Ventures, tóku jafnframt þátt í fjármögnuninni,“ segir
Tryggvi Þorgeirsson, forstjóri Sidekick.
Hann segir að markaður með fjarheilbrigðisþjónustu hafi vaxið enn
hraðar eftir að COVID-19 braust út.
Fyrr á árinu greindi Sidekick frá
milljarðasamningi við lyfjarisann
Pfizer. – hvj / sjá Markaðinn
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Rosafjör við Rauðavatn

Veður

Léttskýjað S- og V-lands í dag, annars slydda eða rigning með köflum,
einkum á A-landi. Hiti 1 til 8 stig,
mildast við S-ströndina.
SJÁ SÍÐU 14

Borgarfulltrúi
vill friðlýsa
Skerjafjörðinn
REYK JAVÍK Náttúrufræðistofnun
Íslands leggst gegn landfyllingu í
Skerjafirði. Tillaga liggur nú fyrir
um breytingar á aðalskipulagi
Reykjavíkurborgar til að fjölga
íbúðum á svæðinu.
Fram kemur í umsögn stofnunarinnar að sífellt hafi verið gengið á
fjörur höfuðborgarinnar og að tillagan sé í alla staði neikvæð fyrir lífríki og auðugt fuglalíf. „Forsendur
fyrir þéttingu byggðar, og þeirri
hagkvæmni sem því getur fylgt, eiga
ekki að byggjast á því að raska lífríkustu svæðum Reykjavíkur,“ segir
í umsögninni. Lítið er gefið fyrir að
landfyllingin sé minni en á fyrri
áætlun og að hún verði aðlöguð
ströndinni. Þá sé ekki hægt að tala
um sjálf bæra byggð eða skipulag
ef farið sé í landfyllingu. „Náttúra
Skerjafjarðar, ef svo má að orði
komast, á ekki að gjalda fyrir að
ástæða þyki til þess að skipuleggja
byggð við fjörðinn eða á flugvallarsvæðinu.“

Björn
Gíslason

Fulltrúar Sjálfstæðisf lokksins
í Umhverfis- og heilbrigðisráði
leggja til að strandlengjan verði
friðlýst í samráði við ráðherra málaflokksins. Björn Gíslason, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, segir
að það sé með miklum ólíkindum
ef meirihlutinn kjósi að hunsa
mat stofnunarinnar og halda þéttingaráformum til streitu. „Það er
í yfirlýstri stefnu meirihlutans að
hlúa eigi að grænum svæðum og
vernda eigi líffræðilegan fjölbreytileika. Í því ljósi tel ég rétt að grípa
í taumana og láta skoða að friðlýsa
svæðið.“ – ab

Gærdagurinn var frekar napur og minnti landsmenn á að haustið er komið í allri sinni dýrð og veturinn fram undan. Það var þó vel hægt að fara út
að leika líkt og alla aðra daga eins og þessi fjölskylda sýndi við Rauðavatn, jafnvel þótt úlpan hafi verið rennd frá. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Samstarf eflt
við foreldra
vegna eineltis
EINELTI Samstarf við foreldra þeirra
nemenda sem hlut áttu að máli máli
í grimmilegu eineltismáli í Sjálandsskóla í Garðabæ hefur verið eflt. Þá
hefur skólinn kallað til ráðgjafar
sérfræðinga í eineltismálum til að
styðja við nemendur og starfsfólk
skólans.
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í
Garðabæ, sagði frá viðbrögðum Sjálandsskóla vegna eineltismáls sem
hafa verið til umfjöllunar, á bæjarráðsfundi í gær.
Sigríður Ásmundsdóttir greindi
frá grimmilegu einelti sem sonur
hennar þurfti að þola í skólanum,
en hún ákvað að færa guttann úr
bæði skólanum og íþróttafélaginu.
Samkvæmt fundargerð bæjarráðs
vinnur skólinn að viðbragðsáætlun
Garðabæjar í eineltismálum, þó
móðir fórnarlambsins hafi sagt að
sú áætlun virki ekki. – bb

Innflytjendur vilja
ólmir í íslenskunám
Metaðsókn hefur verið í haust í íslenskukennslu fyrir innflytjendur hjá
Retor fræðslu. Mikið atvinnuleysi er meðal innflytjenda. Framkvæmdastjóri
skólans segir mikilvægt að fólki sé haldið virku og tilbúnu til starfa í betri tíð.
M E N NTA M ÁL „Það er búin að
vera metaðsókn í íslenskunám
í haust,“ segir Hjalti Ómarsson,
framkvæmdastjóri Retor fræðslu,
íslenskuskóla fyrir innflytjendur.
Fram kom í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins nýverið að nærri fjögur
þúsund Pólverjar séu á atvinnuleysisskrá á Íslandi. Var þá rætt
við pólska konu sem segist stöðugt
sækja um vinnu en það gangi erfiðlega að sækja um þar sem hún tali
ekki reiprennandi íslensku.
Fram kom í viðtali við Anetu
Matuszewsku, skólastjóra Retor
fræðslu, í fyrra að nauðsynlegt væri
að móta stefnu um hvaða tungumál innflytjendur á Íslandi eigi að
tala og að skorið hefði verið niður
í framlögum til íslenskukennslu,
þrátt fyrir fjölgun innf lytjenda.
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra, sagði við
Stöð 2 í nóvember í fyrra að hún
hefði fullan hug á að gera betur.
„Það kom ekkert út úr því. Við
teljum alveg eins líklegt að framlögin komi til með að lækka frekar
en hitt,“ segir Hjalti.
„Við lendum iðulega á milli
þegar kemur að athygli og aðstoð
frá stjórnvöldum. Við höfum aldrei fengið skýrar leiðbeiningar, til
dæmis um hvort það sé grímuskylda eða ekki.“
Um leið og samkomubannið var
sett á í vor fóru þau af stað með fjarnám. „Við fórum strax af stað með
vinnu við að finna besta forritið,
læra á það, kenna kennurunum
á það og svo fá nemendurna með
okkur í lið við að nota það. Strax
þá hætti rúmlega helmingur nemendanna við að byrja á námskeiði.
Í apríl snerist þetta við og annar
hópur sem var spenntur að prófa.“

Kennslan fer nú að öllu leyti fram í fjarnámi.

Þetta gekk svo vel í
vor að áður en
tveggja metra reglan var sett
á aftur vorum við búin að
færa allt yfir í
fjarnám.
Aneta Matuszewska,
skólastjóri
Retor fræðslu

MYND/AÐSEND

Frá því í byrjun október hefur
aðeins verið boðið upp á fjarnám og
verður þannig fram á næsta ár. „Þetta
gekk svo vel í vor að áður en tveggja
metra reglan var sett á aftur vorum
við búin að færa allt yfir í fjarnám.“
Aneta segir að fjarnám verði gert að
varanlegum valkosti. „Retor Online
hefur verið hugmynd hjá okkur í 10
ár. Við höfum alltaf ætlað okkur að
þróa hugmyndafræði Retor yfir á
fjölbreytt fjarkennsluform. Í mjög
stuttu máli þá hefðum við hreinlega
aldrei haft tíma og tækifæri til þess
að þróa kennsluleiðina án COVID,“
segir hún.
Hjalti segir mikla áherslu lagða á
að halda þeim sem eru án atvinnu
virkum. „Þetta er önnur kreppan
sem við förum í gegnum og vitum
hvaða hagnýtu námskeið hjálpa
fólki að vera tilbúið til vinnu þegar
ástandið lagast.“ arib@frettabladid.is
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Skrúðgarðyrkjumeistarar ósáttir við vanþekkingu Viðskiptaráðs
IÐNAÐUR Félag skrúðgarðyrkjumeistara hefur sent Viðskiptaráði
Íslands opið bréf, þar sem umfjöllun
ráðsins um lögverndun og leyfisskyldu í iðngreinum er mótmælt
harðlega.
Óánægja skrúðgarðyrkjumeistara er vegna nýlegrar skýrslu Viðskiptaráðs, sem ber heitið „Hið
opinbera: meira fyrir minna“, en í
henni er kafli þar sem bent er á að
leyfisskyldu á iðngreinum sé beitt

Bjarni Benediktsson, fjármála- og
efnahagsráðherra Íslands.

Lífeyrisþegum
fjölgar mikið
STJÓRNSÝSLA Framlög ríkissjóðs til
almannatrygginga, að frátöldum
atvinnuleysisbótum, hafa nær tvöfaldast frá árinu 2013 og nema nú
um 642 þúsund krónum á hvern
landsmann á aldrinum 18-67 ára.
Þetta kemur fram í minnisblaði sem
Bjarni Benediktsson, fjármála- og
efnahagsráðherra, kynnti á ríkisstjórnarfundi í gær. Í ljósi tekjufallsins sem ríkissjóður stendur
frammi fyrir vegna COVID-19 er
þessi hraði vöxtur ekki sjálfbær og
mun hafa áhrif á framlög til opinberrar þjónustu og fjárfestinga á
vegum ríkisins.

Örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum hefur
fjölgað um 4.300 manns frá
árinu 2013.
Helsta skýringin á hærri framlögum til almannatrygginga er fjölgun
lífeyrisþega og hækkun bóta sem
leiddi meðal annars af umtalsverðum breytingum sem gerðar voru á
almannatryggingakerfinu og tóku
gildi í upphafi árs 2017.
Fram kemur að örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegum hefur
fjölgað um 4.300 manns frá árinu
2013. Alls séu örorku- og endurhæfingarlífeyrisþegar um ellefu
prósent mannfjöldans á vinnualdri
að innflytjendum undanskildum.
Þeir sem eru með erlent ríkisfang
eru hátt í 20 prósent mannfjöldans
á vinnualdri en eru einungis fjögur
prósent þeirra sem þiggja örorkuog endurhæfingarlífeyri. – bþ

í talsvert meira mæli hér á landi en
annars staðar.
Taldar eru upp leyfisskyldar iðngreinar eins og veggfóðrun, hattasaumur, skóviðgerðir og skrúðgarðyrkja og klykkt út með þeim
orðum að vandséð sé „...hvernig
verulegt tjón geti skapast af slæmri
þjónustu þegar kemur að hattasaumi eða skrúðgarðyrkju.
Ekki verður því séð hvernig
almannahagsmunir séu að baki

Að okkar mati
byggist þessi
umfjöllun Viðskiptaráðs á
vanþekkingu
Ágústa Erlingsdóttir, ritari
stjórnar Félags
skrúðgarðyrkjumanna

leyfisskyldu í þessum greinum.“
„Að okkar mati byggist þessi
umfjöllun Viðskiptaráðs á vanþekkingu á starfi skrúðgarðyrkjumeistara. Við teljum að það sé
óábyrgt að slengja slíku fram í opinberri skýrslu án þess að kynna sér
hlutina betur,“ segir Ágústa Erlingsdóttir, stjórnarmaður í Félagi skrúðgarðyrkjumeistara.
Hún bendir á að fagsvið skrúðgarðyrkju sé víðfeðmt og í starfinu

felist meðal annars allar nýframkvæmdir á lóðum. Þar má nefna
hellulagnir, hleðslur, þökulagnir
og ýmislegt fleira.
„Fáir átta sig á að uppsetning á
leiktækjum og leiksvæðum fellur
undir skrúðgarðyrkju. Þar er mikilvægt að fara eftir öryggisstöðlum
og því sannarlega almannahagsmunir að vel sé vandað til verka
enda líf og velferð barna í húfi,“
segir Ágústa . – bþ

Ágangur útivistarmanna á
reiðvegi veldur slysahættu

Formenn hestamannafélaganna á höfuðborgarsvæðinu funduðu í gærmorgun um ágang útivistarfólks
á reiðvegi og slysahættuna sem því fylgir. Margsinnis hafi hestamenn fallið af baki þegar hestur hefur
fælst. Framkvæmdastjóri Sörla í Hafnarfirði segir áganginn hafa aukist í kjölfar heimsfaraldursins.
SLYSAVARNIR „Það er mikið af
ungum og óvönum krökkum á
æfingasvæðinu, við verðum að geta
tryggt að þau séu örugg,“ segir Sigríður Kristín Hafþórsdóttir, framkvæmdastjóri hestamannafélagsins Sörla í Hafnarfirði, um aukinn
ágang fólks á reiðvegina. Hestafólk
hefur orðið vart við mikla umferð
hlaupafólks, hjólreiðamanna og
f leiri á reiðvegunum, sem skapi
mikla hættu.
Formenn hestamannafélaganna
á höfuðborgarsvæðinu funduðu í
gærmorgun um þetta vandamál
og hvað hægt væri að gera. Sigríður
segir vanta betri merkingar og að
fólk sýni því skilning að einungis
hestafólk eigi að vera á þessum
vegum.
„Við erum að mæta fólki á hlaupum í litríkum hlaupagöllum og fólki
með blikkandi ljós á reiðhjólum.
Hestarnir eru f lóttadýr og ef þeir
fælast hlaupa þeir sem hraðast í
burtu. Hérna hjá okkur er hraun allt
um kring og ekkert grín ef hestarnir
taka af stað út af örmjóum stígum,“
segir hún. „Fólk hefur margsinnis
fallið af baki vegna þessa. Sem betur
fer hefur ekkert mjög alvarlegt slys
orðið, en það er aðeins tímaspursmál ef þetta heldur svona áfram.“
Hestamennska er ekki áhættulaus íþrótt og fyrir aðeins einu og
hálfu ári varð banaslys nærri hesthúsahverfinu að Hlíðarþúfum í
Hafnarfirði. Sörli er með tvo hringi
reiðvega í Gráhelluhrauni sem
Hafnarfjarðarbær gerði fyrir félagið og Sigríður bendir á að nóg sé af
öðrum stígum á svæðinu sem útivistarfólk geti nýtt sér.
Það er ekki aðeins hlaupafólk og

Aðeins hestafólk á að vera á reiðvegum. Blikkandi ljós og litríkir gallar geta valdið hættu. MYND/AÐSEND

Við erum að mæta
fólki á hlaupum í
litríkum hlaupa göllum og
fólki með blikkandi ljós á
reiðhjólum.
Sigríður Kristín
Hafþórsdóttir,
formaður Sörla

hjólreiðamenn sem sést hafa á reiðvegunum. Svokallaðir buggybílar
hafa sést, sem og vélhjól af ýmsum
toga. Um síðustu helgi var ung
stúlka ríðandi á öðrum veginum í
Gráhelluhrauni þegar þrjár vespur
komu aðvífandi. „Flestir bera því
við að þeir viti ekki betur, en það
er líka fólk sem heldur því fram að
það megi nota vegina. Einu skiltin
sem eru sýna bann við ökutækjum,“
segir Sigríður.
Undanfarin ár hefur orðið vitundarvakning í samfélaginu hvað
varðar útivist og hreyfingu. Eru

upplönd höfuðborgarsvæðisins
sífellt vinsælli útivistarsvæði og
ágangurinn á reiðvegina fylgifiskur
þess. Takmarkanir vegna faraldursins hafa aukið á vandamálið.
„Eftir að sundstöðunum og
líkamsræktarstöðvum var lokað
vegna COVID-19 hefur ágangurinn
í uppland Hafnarfjarðar orðið enn
meiri en áður var,“ segir Sigríður.
„Það er frábært að fólk hreyfi sig en
ekki á okkar æfingasvæði. Ekki dytti
okkur í hug að fara í útreiðartúr inni
á frjálsíþróttabraut eða á golfvelli.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

SIGRAR OG ÓSIGRAR
Katrín Tanja er ein fremsta
íþróttakona heims
Í bók sinni veitir hún lesendum innsýn
í líf sitt og það sem hún hefur gert til
að ná árangri og verða fyrirmynd
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Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is | Opið alla virka daga 10–18 | Um helgar 11–16

Síðasti dagur
lagersölu í vefverslun
Allt að 70% afsláttur og frí heimsending*
*ef verslað er fyrir 10.000 kr. eða meira
Fullorðnir

Katla
65.000 kr. 45.500 kr.

Esja Gore Tex® kápa
59.000 kr. 17.700 kr.

Dyngja Dúnúlpa
55.000 kr. 38.500 kr.

Hólar
35.000 24.500 kr.

Hólar kápa
45.000 kr. 27.000 kr.

Katla Gore Tex® úlpa
65.000 kr. 32.500 kr.

Ok dúnjakki
43.000 kr. 25.800 kr.

Vatnajökull Powerfill jakki
39.000 kr. 27.300 kr.

Grandi bakpoki
12.900 kr. 6.450 kr.

Bragi dúnúlpa
36.900 kr. 22.140 kr.

Kría heilgalli
8.900 kr. 6.230 kr.

Fróði peysa
7.500 kr. 4.500 kr.

Magni kuldagalli
27.000 kr. 18.900 kr.

Svanur Primaloft galli
18.900 kr. 13.230 kr.

Barnafatnaður og fylgihlutir

Langjökull vettlingar
9.000 kr. 6.300 kr.

Loki létt hálfrennd peysa
5.900 kr. 4.130 kr.

Vinsamlegast athugið að verð á lagersölu á aðeins við ákveðnar vörur og liti af vörum í vörulínu okkar. Verð á lagersölu geta lækkað meðan á lagersölu stendur.
Vegna aðstæðna er afgreiðslutími pantana lengri en venjulega. Birtist með fyrirvara um að ákveðnar vörur geta selst upp.
66north.is
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Sjómennska ekki ástæða til að biðjast lausnar

Mótmælandi og lögreglumaður
eiga samskipti. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Miklar óeirðir í
Fíladelfíuborg
BANDARÍKIN Lögreglan í Fíladelfíu í
Bandaríkjunum skaut 27 ára gamlan blökkumann til bana á mánudag
eftir að hann neitaði að sleppa hníf
sem hann var með og kom ógnandi
að lögreglumönnunum. Miklar
óeirðir urðu í borginni í kjölfarið
en samkvæmt yfirlýsingu lögreglunnar slösuðust 30 lögregluþjónar
í óeirðunum og voru tugir óeirðaseggja handteknir.
Talsmaður lögreglunnar sagði
að lögreglan hefði verið kölluð til
vegna Walter Wallace yngri sem
væri með hníf á götum Fíladelfíu.
Honum hafi verið skipað að sleppa
kutanum en þess í stað kom Wallace askvaðandi að lögregluþjónunum sem skutu hann margsinnis.
Honum var ekið á sjúkrahús þar
sem hann var úrskurðaður látinn.
Blaðið The Philadelphia Inquirer
segir að mikill mannfjöldi hafi safnast saman í borginni í gær og urðu
töluverðir pústrar milli mótmælenda
og lögreglunnar. Kveikt hafi verið í
lögreglubíl og rúður brotnar í verslunum og þær rændar. Einn lögregluþjónn fótbrotnaði en aðrir slösuðust
við að fá steina og annað brak í sig.
Ættingjar Wallace hafa furðað sig
á því af hverju hann var skotinn til
bana og spyrja af hverju lögreglan
notaði ekki raf byssu. Hann hafi
verið veikur á geði og ekki gert flugu
mein. Foreldrar hans kölluðu eftir
réttlæti fyrir son sinn.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, sagði að hann myndi senda
hermenn til Fíladelfíu ef þess þyrfti
til að koma böndum á óöldina. – bb

Kínamarkaður
bjargar danska
bjórrisanum
BJÓR Danski bjórframleiðandinn
Carlsberg birti í gær fjárhagslegt
uppgjör sitt fyrir þriðja ársfjórðung en þar kemur fram að bjórsala
til Kína og Rússlands er að bjarga
fyrirtækinu frá algjöru hruni vegna
kórónaveirufaraldursins.
Carlsberg er þriðji stærsti bjórframleiðandi heims og framleiðir
einnig önnur þekkt vörumerki
eins og Kronenbourg, Baltika og
Holsten. Carlsberg býst jafnvel við,
ef fram heldur sem horfir, að skila
hagnaði á árinu 2020, eitthvað sem
var ekkert endilega í kortunum í
upphafi COVID-faraldursins.
Í yfirlýsingu danska bjórrisans
kemur fram að bjórsala á börum og
veitingastöðum hefur farið niður
um fimmtung á þriðja ársfjórðungi
miðað við sama tíma árið 2019.
Hlutabréf í fyrirtækinu hafa fallið
um meira en 20 prósent síðan í
janúar á þessu ári. – bb

KÓPAVOGUR „Ég er búinn að vera
með lélega mætingu í haust á bæjarstjórnarfundi og gengst við því.
Ástæðan er sú að ég er að stunda aðra
vinnu líka,“ segir Guðmundur Gísli
Geirdal, sjómaður og bæjarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi.
Sig urbjörg Erla Eg ilsdóttir,
bæjarfulltrúi Pírata, gagnrýnir að
Guðmundur Gísli sé við vinnu á
sjó þegar hann eigi að vera á bæjarstjórnarfundum. Hann hafi aðeins
mætt á einn bæjarstjórnarfund
af sjö frá því í júní. Sigurbjörg Erla
segir að hann ætti að biðjast lausnar
á meðan hann sé á sjó, slíkt séu ekki
lögmæt forföll.

Guðmundur Gísli telur það
óþarfa að biðjast lausnar. „Það
hitti svoleiðis á í haust að ég þurfti
að vera á sjó þegar það voru fundir,
ég kallaði inn ágætis varamann.
Ég myndi aldrei sleppa fundi til að
taka frí,“ segir hann.
„Ég bauð mig fram sem sjómaður
í bæjarstjórn, það vissu það allir
að ég ætlaði ekki að hætta í þeirri
vinnu til að gera bæjarfulltrúastarfið að aðalstarfi.“
Hann siglir frá Þórshöfn en hann
sé í góðu sambandi við aðra fulltrúa og sinni starfinu þó hann geti
ekki mætt á fundi, þá sé símasambandið úti á sjó þess eðlis að erfitt

Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, bæjarfulltrúi Pírata í Kópavogi

sé að vera þar á fjarfundum. Dregur
hann einnig í efa að þegar upp sé
staðið sé hann með verri mætingu
en aðrir.
„Ég viðurkenni alveg að ég þarf
á þessari vinnu að halda, ég hef
ekkert aðra vinnu og lifi ekki á 300
þúsund kalli sem bæjarfulltrúi. Nú
er ég á leiðinni í land og fer líklegast
ekki aftur á sjó fyrr en í maí, þannig
að þessir haustmánuðir skipta mig
máli,“ segir Guðmundur Gísli.
„Ef allir eru sammála því að
það megi ekki sleppa fundi vegna
vinnu þá eru skilaboðin þau að þú
getir ekki fengið sjómann í þetta
starf.“ – ab

Hlakkar til að útskýra áform
um hótelbyggingu á Hellnum

Eigandi Gíslabæjar á Hellnum segir óvíst að hótel rísi þar, þótt það verði heimilað í aðalskipulagi. Byrja
eigi á rekstri smáhýsa og meta svo grundvöllinn fyrir frekari uppbyggingu. Hann segir gagnrýni á verkefnið til þessa byggða á misskilningi og hlakkar til að svara fyrir málið á fundi á vegum Snæfellsbæjar.
SKIPULAGSMÁL „Við ætlum fyrst
og fremst að taka þetta í rólegum
skrefum,“ segir Ásgeir Einarsson,
einn eigenda Gíslabæjar á Hellnum,
um áformaða uppbyggingu ferðaþjónustu á jörðinni.
Eins og fram kom í Fréttablaðinu
í gær felur auglýst breyting á aðalskipulagi á Hellnum meðal annars
í sér að hægt verður að reisa átta 40
fermetra ferðaþjónustuhús ofan
vegar við Gíslabæ og 1.200 fermetra hótelbyggingu á lóð neðan
vegar. Á neðri lóðinni er þegar
heimild fyrir slíku byggingarmagni, þótt það sé ekki skilgreint
undir gistiþjónustu.
Harðar gagnrýnisraddir eru uppi
vegna þessara áforma eins og sagt
var frá í gær. Ásgeir segir sér sýnast
athugasemdirnar að miklu leyti
byggðar á misskilningi.
„Meiningin er að byrja hægt
með smáhýsum fyrir ofan veg og
meta eftirspurnina. Þá sjáum við
hvort það er þörf á veitingum og
þess háttar og þá getum við tekið
upplýsta ákvörðun um það hvað á
að gera fyrir neðan veg,“ útskýrir
Ásgeir. Hann bendir á að skipulagsvinna sé dýr og þess vegna séu
báðir reitirnir inni í myndinni.
Ásamt Kristjáni bróður sínum
og föður þeirra, Einari Ásgeirssyni,
kom Ásgeir á fót og rekur gistiþjónustuna Blackbeach Suites í Vík
í Mýrdal.
„Eins og flest ferðaþjónustufyrirtæki höfum við ekki mikið á milli
handanna og þess vegna er mikilvægt að gera þetta á hagkvæman
hátt,“ segir Ásgeir. Hann áttar sig illa
á því hvers vegna gefið sé í skyn að
þeir feðgar séu hluti af einhverjum
peningaöflum.
„Fólk sem þekkir okkur og las
þetta hló mikið. Við erum ekki
fjárfestar heldur rekstrarmenn
sem stöndum á gólfinu allar vaktir.
Mér finnst dálítið illa þarna vegið
að verkefninu og við kannski vera
svolítið misskildir. Það eru engin
peningaöf l að fara af stað með

Hellnar eru vinsælt svæði og rómað fyrir náttúrufegurð. Land Gíslabæjar er til vinstri á myndinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Mér finnst dálítið
illa þarna vegið að
verkefninu og við kannska
vera svolítið misskildir. Það
eru engin peningaöfl að fara
af stað með massífar hótelframkvæmdir.
Ásgeir Einarsson,
einn eigenda Gíslabæjar

massífar hótelframkvæmdir. Þetta
á að byggjast upp á löngum tíma,“
ítrekar Ásgeir.
Að því er Ásgeir segir er ekkert
launungarmál að reitur fyrir neðan
veg hafi að miklu leyti verið forsendan fyrir kaupum þeirra á Gíslabæjarlandinu í fyrra.
„Þetta er f lott lóð sem þegar er
skipulögð sem verslunar- og þjónustureitur. Það lá fyrir að þarna
gæti risið bygging,“ segir Ásgeir sem
aðspurður segir enn of snemmt að
ákveða nákvæmlega hvernig verði
byggt á Gíslabæ.
„Það hefur aldrei staðið til hjá
okkur að gera eitthvað sem fellur
ekki í kramið hjá fólki þarna í kring.
Það er rekstur þarna fyrir og þetta
á bara eftir að efla hann. Vonandi

verður svæðið sterkara fyrir vikið,“
segir Ásgeir.
Eftir helgi verður fjarfundur á
vegum Snæfellsbæjar um aðalskipulagsbreytinguna. Þar verða
hagsmunaaðilar fyrir svörum og
allir geta borið upp spurningar.
„Við hlökkum til að taka þátt og
ræða allar athugasemdir. Vonandi
finnst góð og farsæl lausn. Það var
alltaf forsendan að þetta falli vel í
byggðarlagið,“ segir Ásgeir
Blackbeach Suites þeirra feðga í
Vík í Mýrdal byggir á hótelíbúðum
og hosteli og er á sínu þriðja rekstrarári. „Það hefur gengið mjög vel
og við vildum endurtaka leikinn
á öðru svona skemmtilegu svæði,“
segir Ásgeir Einarsson.
gar@frettabladid.is

Hlusta.is
Hljóðbókasafnið þitt
Alltaf við höndina

"beatles" by jacilluch CC 2.0

NÝJAR OG SPENNANDI BÆKUR

Undir Yggdrasil
TILBOÐSVERÐ: 5.999.Verð: 6.999.-

Hrímland Skammdegisskuggar
TILBOÐSVERÐ: 4.999.Verð: 5.999.-

Samskipti
TILBOÐSVERÐ: 4.999.Verð: 5.999.-

Strendingar
TILBOÐSVERÐ: 4.999.Verð: 5.999.-

Café
AUSTURSTRÆTI • SKÓLAVÖRÐUSTÍG
LAUGAVEGI • AKUREYRI • VESTMANNAEYJUM

Brimaldan stríða
TILBOÐSVERÐ: 4.999.Verð: 5.999.Austurstræti 18
Skólavörðustíg 11
Laugavegi 77
Hallarmúla 4
Álfabakka 16, Mjódd

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

Vertu þú!
TILBOÐSVERÐ: 3.199.Verð: 3.999.Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2
Húsavík - Garðarsbraut 9

107 reykjavík
TILBOÐSVERÐ: 5.999.Verð: 6.999.-

Bubbi Morthens Ferillinn í fjörtíu ár
TILBOÐSVERÐ: 5.999.Verð: 6.999.-

Þín eigin undirdjúp
TILBOÐSVERÐ: 3.999.Verð: 4.999.-

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

Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Tilboðsverð gilda til og með 29. október eða meðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl.
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Notum færið
Aðalheiður
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

Bein útsending frá
Hæstarétti
myndi færa
réttinn nær
borgurunum og
efla umræðuna.
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Halldór

Í

fyrstu bylgju faraldursins í vor lagði dómsmálaráðherra fram frumvarp um sérstakar
sóttvarnaráðstafanir við meðferð dómsmála.
Tímabundið var heimilað að aðalmeðferð mála
og önnur þinghöld; skýrslug jöf málsaðila og
vitna, færu fram í gegnum fjarf undabúnað. Með
breytingu sem gerð var í allsherjar- og menntamálanefnd áður en lögin voru samþykkt kom hins vegar
upp óvissa um hvort þau stæðust stjórnarskrá, enda
mátti skilja breytinguna þannig að aðalmeðferð mála,
sem á að vera opin almenningi, geti farið fram gegnum
lokaðan fjarf und þar sem engir aðrir en lögmenn og
aðilar mála geti fylgst með.
Í samtali við Fréttablaðið lýsti formaður dómarafélagsins efasemdum um að dómarar myndu treysta
sér til að haga þinghöldum í samræmi við breytinguna, enda bundnir af stjórnarskránni. Hann lýsti
einnig þeirri von sinni að tími gæfist fram til hausts til
að finna betri lausnir. Nýtt frumvarp ráðherra hlýtur
að vera honum vonbrigði því engar nýjar lausnir hafa
verið lagðar til. Það á að framlengja fjarfundafyrirkomulagið fyrir lögmenn og dómara en fréttamenn
sem hafa það hlutverk að flytja landsmönnum tíðindi
af gangi dómsmála þurfa áfram að mæta í eigin persónu, og sitja saman í þröngum réttarsölum og jafnvel
frammi á gangi, þegar fullt er orðið.
Fréttamenn eru vanir fjandsamlegu viðmóti dómstólanna og að því leyti kemur ekki á óvart að þeir fái
ekki að njóta þeirra sóttvarnaráðstafana sem settar eru
upp fyrir alla aðra til að halda dómskerfinu starfhæfu.
Dómstólar víða um heim hafa hins vegar farið aðra
leið og sent út í beinni frá málf lutningi. Umfjöllun
fjölmiðla um mikilvægan málarekstur við Hæstarétt Bandaríkjanna varð mun innihaldsríkari og
vandaðri eftir að bein hljóðútsending frá réttinum
varð aðgengileg á netinu. Fjölmiðlum allra aðildarríkja Mannréttindadómstóls Evrópu gefst líka kostur
á að fylgjast með málflutningi við yfirdeild réttarins
í hljóði og mynd. Fleiri dómstólar hafa farið þessa
leið, ekki aðeins vegna faraldursins heldur til að auka
gegnsæi í starfsemi dómstólanna og aðgengi almennra
borgara að því sem þar gerist.
Margir hafa áhyggjur af samfélagslegum áhrifum
faraldursins. Réttindi borgaranna hafa verið skert
og ótti kviknar um hvort unnt verði að vinda ofan af
þessum áhrifum þegar faraldurinn líður hjá.
Aðrir vekja hins vegar athygli á ýmsum jákvæðum
breytingum sem þessar framandi aðstæður hafa
skapað, til dæmis á sviðum fjarkennslu og fjarvinnu.
Ef við beitum okkur fyrir jákvæðum breytingum á
sviðum lýðræðis og mannréttinda gætum við alla vega
tekið einhvern ávinning með okkur út í frelsið.
Í Hæstarétti Íslands fer reglulega fram munnlegur
málflutningur um þau mál sem rétturinn sjálfur telur
mikilvægast að fjallað sé um af æðsta dómstól landsins. Þar er fjallað um mál sem varða ákvæði stjórnarskrárinnar, ekki síst þegar óvissa er um túlkun hennar.
Bein útsending frá Hæstarétti myndi færa réttinn
nær borgurunum og efla umræðu um lagaleg álitamál
sem okkar æðsti dómstóll telur brýnast að leysa úr.
Notum færið í faraldrinum og opnum Hæstarétt.

ALLT

fyrir listamanninn

Verkfæralagerinn

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@verkfaeralagerinn.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-18, sun. kl. 12-17

Frá degi til dags

Hættulegar bleikjur
Það kvað vera svakalega hættulegt að rækta bleikjur til heimabrúks í stífluðum bæjarlæk
norður í landi. Nú er ráðuneytið
búið að staðfesta niðurstöðu
Matvælastofnunar um að stöðva
eigi þessa stórhættulegu iðju.
Bleikjur eru líka mun hættulegri
dýr en gullfiskar sem eru ræktaðir á mörgum betri heimilum
landsmanna. Hver veit nema
þær gangi á land og fari að vinna
spjöll og valda genamengun við
landdýr. Það hefur gerst áður
þó nokkuð sé um liðið. Tíma
stjórnsýslunnar er vel varið í að
uppræta svona brotastarfsemi.
Hélt kjafti
Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins,
olli usla á dögunum þegar hann
viðraði áhyggjur sínar af mikilli
ásókn hælisleitenda til landsins með tilheyrandi kostnaði.
Ásmundur kíkti í heimsókn til
skoðanasystkina sinna á Útvarpi
Sögu í vikunni og ljóstraði þar
upp að hann hefði ekkert tjáð
sig um málefni hælisleitenda
undanfarið til þess að halda
friðinn í ríkisstjórnarsamstarfinu við VG. Þegar þáttastjórnandi spurði hvort ekki
væri um þöggun að ræða sagði
Ásmundur að svo væri ekki þar
sem hann hefði sjálfur ákveðið
að þegja. Mun það sennilega vera
litað gylltu letri í stjórnmálasögu
Íslands að framlag Ásmundar til
ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur hafi verið að halda kjafti.

Skuldadagar

F
Eyþór Arnalds
oddviti Sjálfstæðisflokksins
í Reykjavík

Á síðustu
árum tókst
borginni að
bæta við sig
meira en
milljarði á
mánuði í
skuldir og
skuldbindingar.

yrir átján árum síðan skuldaði borgarsjóður
125 þúsund krónur á íbúa. Ungur frambjóðandi, Dagur B. Eggertsson, taldi að hægt væri
að „hreinsa upp allar skuldir“ borgarinnar með því
að selja hlut borgarinnar í Landsvirkjun. Síðan þá
hefur borgin einmitt selt hlut sinn í Landsvirkjun,
en skuldirnar hafa snarhækkað. Skuldir borgarsjóðs
nálgast milljón á íbúa í borgarsjóði. Og eru komnar
yfir 2,6 milljónir á íbúa í samstæðu borgarinnar.
Frambjóðandinn frá 2002 hefur engu að síður verið
í lykilaðstöðu til að lækka skuldirnar. Í dag hefur
borgarstjóri og áður formaður borgarráðs stjórnað
rekstri borgarinnar í meira en tíu ár og í meirihluta
að mestu frá 2002.
Á síðustu árum tókst borginni að bæta við sig
meira en milljarði á mánuði í skuldir og skuldbindingar. Þess vegna er hún í veikari stöðu en ella
þegar góðærinu lauk. Rekstrarkostnaður er hærri
hjá Reykjavík en hjá nágrannasveitarfélögunum
allt að 20% á íbúa. Það er villandi að tala eingöngu
um skuldir borgarsjóðs þar sem búið er að setja tugi
milljarða skulda í dótturfélög. Skuldir á íbúa þegar
allt er tekið eru hærri í Reykjavík en hjá nágrannasveitarfélögunum. Má hér nefna Félagsbústaði hf.
sem skulda yfir 45 milljarða vegna félagslegs húsnæðis. Það félag hefur endurmetið félagslegar íbúðir
árlega og reiknað hagnað upp á 52 milljarða vegna
þess. Hagnað sem ekki stendur til að innleysa og
hefur ekki skilað krónu í borgarsjóð. Umboðsmaður
Alþingis skilaði áliti 13. júní 2016 þar sem skýrt
kemur fram að Félagsbústaðir hf. framkvæmi félagsleg úrræði fyrir borgina.
Reikningsskila- og upplýsinganefnd sveitarfélaga
skilaði nú í október áliti um að rétt væri að hafa samræmd reikningsskil í samstæðu borgarinnar. Það
eru þau ekki. Þess vegna skrifuðu borgarfulltrúar
Sjálfstæðisflokksins undir ársreikning 2019 með
fyrirvara um bústinn hagnað Félagsbústaða sem þó
getur ekki greitt niður skuldir sínar. Hagnaður sem
aldrei var í reynd og á því ekki heima í ársreikningi
borgarinnar.
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Tökum stór skref inn í bjartari framtíð
Sara Dögg Svanhildardóttir
fulltrúi Viðreisnar í bæjarstjórn Garðabæjar

S

taða sveitarfélaga í dag er
snúin. Þau standa misvel en
þurfa nú öll að takast á við það
stóra verkefni að halda uppi öflugri
þjónustu þrátt fyrir efnahagslegt
högg í kjölfar heimsfaraldurs.
Fjárhagsleg umgjörð sveitarfélaga
byggir fyrst og fremst á skatttekjum sem eru um 80% tekna þeirra.
Því gefur það augaleið að það er
f ljótt að taka í fjárhag sveitarfélaga þegar atvinnuleysi eykst og
þörfin fyrir aukna þjónustu vex.
Tekjur þeirra dragast hratt saman
og útgjöldin aukast. Vissulega eru
áhrifin mismikil eftir stöðu og
stærð sveitarfélaga.

Mannauðurinn
sem aldrei mun hverfa
Störfin sem aldrei munu hverfa,
sama hvaða mynd tæknibreytingar
taka á sig í samfélagi manna, eru
störf bundin við grunnþjónustu
sveitarfélaga. Skólakerfið okkar
þarf að búa yfir framúrskarandi
mannauði á öllum sviðum til þess að
undirbúa æskuna fyrir það óþekkta.
Framtíðina sjálfa. Félagsþjónustan
þarf sömuleiðis að búa yfir mannauði sem getur veitt alla þá fjölbreyttu þjónustu sem þar er undir
fyrir fjölskyldur og einstaklinga í
ólíkum aðstæðum. Þetta er þjónusta
sem hvílir á herðum sveitarfélaga að
tryggja. Því skiptir máli að sveitarfélögin geti laðað til sín framúrskarandi starfsfólk til að tryggja framúrskarandi þjónustu fyrir alla.

Og fyrir lýðræðið
Með stafrænum tæknilausnum
getum við gert íbúana ábyrgari fyrir
yfirsýn sinna mála hverju sinni.
Slíkar lausnir bjóða jafnframt upp á
lýðræðislegri umgjörð þar sem íbúar
geta hvenær sem er komist inn í sín
mál til að fylgja þeim eftir, í stað þess
að bíða eftir því að það henti kerfinu
að svara. Biðin getur verið bæði dýrmætur tími og fjármunir.
Tekjulind sveitarfélaganna er
takmörkuð og því skiptir máli að
rýna vel í kerfin sjálf. Hvar eru þau
að þjóna tilgangi sínum og hvar er

sóun, þar sem peningum væri betur
varið í að tryggja besta og færasta
fólkið í mikilvæg störf grunnþjónustunnar: inn í skólana, í kennslu, í
sérfræðiþjónustu fyrir fjölskyldur
eða í umönnun þeirra sem á þurfa
að halda.
Nú er lag fyrir sveitarfélög að
hugsa til framtíðar og hugsa stórt. Og
þar getur ríkisvaldið líka séð tækifærin til að leggja framlengingunni
af sjálfu sér liðstyrk með fjármagni
og greiðum leiðum, svo að sveitarfélögin geti fjárfest í innviðum til
framtíðar.
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Tekjulind sveitarfélaganna
er takmörkuð og því skiptir
máli að rýna vel í kerfin
sjálf.

Stærri skref
Nú er lag og nú er tími fyrir breytingar. Það þarf að taka stór skref
til að endurhugsa kerfin okkar í
kringum þá þjónustu sem sveitarfélögin veita. Það þarf að endurskoða störfin innan kerfisins og
nýta þau betur í þágu bættrar þjónustu. Það þarf að uppfæra þjónustuna til nútíma, rafræns umhverfis
sem við tökum langf lest þátt í nú
þegar. Við vitum þess vegna að það
er hægt að einfalda ótrúlegustu
þætti í daglegu lífi, sem sparar
okkur tíma og jafnvel peninga.
Þessa reynslu þarf að yfirfæra yfir
á kerfi sveitarfélaganna. Til að
það verði að raunveruleika verða
sveitarfélögin að taka stærri skref
og fjárfesta í innviðum sínum til að
mæta þeim aukna þunga í þjónustu
sem fram undan er.
Fjárfestum í innviðum
til framtíðar
Við, sem þjóð, eigum mikið af einstaklega færum sérfræðingum í
tækni og kerfum sem sjá nú fram á
samdrátt eins og svo margar aðrar
atvinnugreinar. Nýtum þessa auðlind og fjárfestum til framtíðar. Um
leið geta sveitarfélögin varið þau
mikilvægu störf sem ekkert samfélag verður án. Þannig tryggjum
við að opinberum fjármunum sé
eins vel varið og kostur er og lágmörkum þá spennu sem myndast,
til að mynda við hverja nýja kjarasamninga, með því að vera tilbúin.
Með því að taka núna til í kerfum
sveitarfélaga munum við spara
bæði tíma og mannafla.

Pfaff er eitt af aðeins 63 fyrirtækjum sem hafa verið á listanum
yfir framúrskarandi fyrirtæki frá upphafi. Af því tilefni og 91 árs
afmælis okkar 28. október bjóðum við 10-20% afslátt af öllum
vörum út vikuna á pfaff.is og í verslun okkar við Grensásveg.
Kveðja, starfsfólk Pfaff
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Með augastað
á Íslendingi

FÓTBOLTI Sænska knattspyrnufélagið Norrköping heldur áfram að
leita til Íslands þegar kemur að því
að fá til sín nýja leikmenn. Jóhannes
Kristinn Bjarnason, 15 ára leikmaður KR, er þessa dagana til reynslu
hjá liðinu. Jóhannes Kristinn spilaði
í lok september sinn fyrsta deildarleik með KR þegar hann kom inn á
sem varamaður í sigri liðsins gegn
Breiðabliki.
Ísak Bergmann Jóhannesson
hefur slegið í gegn með Norrköping á yfirstandandi keppnistímabili en fjölmörg stórlið eru með
hann á lista yfir þá leikmenn sem
þeir hafa hug á að fá til liðs við sig
í janúar næstkomandi. Þar á meðal
eru Liverpool, Manchester United
og Juventus.
Svo margir njósnarar mættu á
síðasta leik Norrköping að nokkrir
þurftu frá að hverfa vegna fjöldatakmarkana sem settar hafa verið
sökum kórónaveirufaraldursins.
Þá lék Arnór Sigurðsson við
góðan orðstír hjá Norrköping í
rúmlega eitt og hálft ár áður en
Skagamaðurinn var keyptur til
rússneska liðsins CSKA Moskva.
Félagið hagnaðist vel á vistaskiptum Arnórs.
Oliver Stefánsson er einnig á
mála hjá Norrköping sem situr í
öðru sæti sænsku úrvalsdeildarinnar þegar fimm umferðir eru eftir
af tímabilinu. – hó
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Evrópudraumurinn lifir þrátt fyrir tap í Gautaborg

Kvennalandsliðið tapaði sínum fyrsta leik í undankeppni EM gegn Svíþjóð í gær. Með sigrinum tryggðu Svíar sér efsta sæti riðilsins og um leið farseðil á EM. Íslenska liðið á tvo leiki eftir og getur enn fengið farseðil í lokakeppnina með hagstæðum úrslitum í lokaumferðunum. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Dreymir um að feta í
fótspor föður síns

Skiltagerð og merkingar
Inni og úti merkingar, spjöld og skilti. Kíktu á
heimasíðuna okkar og skoðaðu þjónustuna
sem er í boði.

Andri Nikolaysson Mateev er annar tveggja Íslendinga sem keppa í skylmingum og eru á Ólympíulista ÍSÍ. Hann dreymir um að feta í fótspor föður síns og
keppa á Ólympíuleikunum en faðir hans keppti fyrir hönd Búlgaríu í Seúl.
SKILTAGERÐ

BÍLAMERKINGAR

SANDBLÁSTURSFILMUR

KYNNINGARSVÆÐI

www.xprent.is
Xprent ehf. | Sundaborg 3 | 104 Reykjavík | 777 2700 | xprent@xprent.is

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

SKYLMINGAR Það gæti farið svo að
Ísland verði með fulltrúa í skylmingum á Ólympíuleikunum í fyrsta
sinn á næsta ári. ÍSÍ birti fyrir helgi
lista yfir Ólympíuhópinn, eða yfir
þá einstaklinga sem eru að reyna
að komast inn á leikana, og mun ÍSÍ
styðja við bakið á þeim í aðdraganda
leikanna. Þar er að finna tvo unga og
efnilega keppendur í skylmingum,
Andra Nikolaysson Mateev, sem
keppir fyrir hönd Skylmingafélags
Reykjavíkur, og Daníel Þór Líndal
Sigurðsson, sem er búsettur í Bretlandi.
Hinn tvítugi Andri segir að líkt
og í öðrum íþróttum hafi heimsfaraldurinn áhrif á framtíðaráformin.
„Þessi listi ÍSÍ færir mann að
sjálfsögðu aðeins nær draumnum
um að keppa á Ólympíuleikunum,
þó að það sé mjög erfitt að komast
inn vegna áhrifa COVID-19. Það eru
engin mót þessa dagana og því erfitt
að fá stigin sem þarf til að færast
upp heimslistann, sem er notaður
við Ólympíuviðmiðin. Með þessari
aðstoð ÍSÍ á ég auðveldara með að
fara á mót erlendis þegar það léttir
til í þessum heimsfaraldri.“
Andri segist hafa unnið í andlegu
hliðinni undanfarna mánuði.
„Ég hef verið að reyna að bæta
líkamlegt form í þessum heimsfaraldri, en líka reynt að vinna í
andlegu hliðinni síðan allt fór í
lás.“
Hann segir drauminn vera að
verða annar meðlimur fjölskyldunnar til að keppa í skylmingum á
Ólympíuleikunum. Nikolay Ivanov

Andri er margfaldur Íslandsmeistari í höggsverðsflokki. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mateev, faðir hans, keppti fyrir
hönd Búlgaríu árið 1988 í Seúl.
„Draumurinn er að sjálfsögðu að
feta í fótspor föður míns sem keppti
fyrir hönd Búlgaríu á Ólympíuleikunum í Seúl 1988. Það yrði magnað
að verða annar einstaklingurinn í
fjölskyldunni til að ná að keppa á
ÓL. Hann er mér mikil hvatning og
hefur verið duglegur að styðja við
bakið á mér. Það drífur mann áfram
ég ætla mér að ná langt.“
Búið er að fresta öllum mótum
það sem eftir lifir þessa árs, en
Andri segist vonast til að komast á
sterkt úrtökumót næsta vor.
„Það er búið að fresta öllu það
sem eftir er þessa árs en við eigum
eftir að sjá hvert framhaldið er.

Staðan verður endurmetin í byrjun
næsta árs. Keppnisformið er ekki
alveg upp á það besta þessa dagana
en ég er mjög hungraður í að byrja
að keppa aftur,“ segir Andri um
næstu mánuði hjá sér.
„Ég kemst vonandi á úrtökumótið
í Madríd fyrir Ólympíuleikanna,
það yrði stærsta mót ferilsins til
þessa. Það voru áður fjögur pláss
á ÓL í boði á þessu móti en það er
bara eitt í ár og margir af bestu
skylmingaköppum heims keppa
þar. Það er því langsótt að komast
inn til Tókýó en ég er ungur og mun
læra af þessu sama hvernig þetta
endar. Markmiðið er allavegana
að komast á Ólympíuleikana einn
daginn.“ kristinnpall@frettabladid.is
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Heilsa

Björgheiður, stjórnarformaður UAK, vill opna umræðuna um þriðju vaktina og hvetja fólk til þess að dreifa álaginu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Fylgstu með!

Starfsþjálfun þriðju
vaktarinnar hefst í æsku

Hver á heimilinu planar afmælisveislur og kaupir afmælisgjafir fyrir börnin
til að gefa vinum sínum? Hver sér um samskipti við skóla, leikskóla, dagforeldra? Hver hefur yfirsýn á heimilinu yfir heimilisþrif, þvott og innkaup? Hver
sér um tímapantanir fyrir fjölskyldumeðlimi hjá heimilis- eða tannlækni? ➛2
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Framhald af forsíðu ➛
Aftari röð: Vala
Rún Magnúsdóttir formaður, Andrea
Gunnarsdóttir,
varaformaður
og viðskiptastjóri, Bjarklind
Björk Gunnarsdóttir ráðstefnustýra og
Björgheiður
Margrét Helgadóttir fjármálastjóri. Fremri
röð: Amna
Hasecic samfélagsmiðlastjóri, Kristjana
Björk Barðdal
samskiptastjóri
og Inga María
Hjartardóttir
markaðsstjóri.

Jóhanna María
Einarsdóttir

johannamaria@frettabladid.is

H

ver planar hittinga í vina
hópnum? Hver setur í og
tekur úr uppþvottavélinni
á vinnustaðnum? Hver passar upp
á stórafmælin í vinnunni? Þessi
verkefni eru eingöngu fáein dæmi
um verkefni sem falla undir hina
svokölluðu „Þriðju vakt“. Þriðja
vaktin er fyrirbæri sem vísar
til þess andlega álags sem fylgir
því að sinna skipulagi í kringum
heimili og aðra staði. „Þetta er
einnig stundum kallað að vera
framkvæmdastjóri heimilisins. En
þriðja vaktin leynist mun víðar en
bara á heimilinu og það má finna
hana á vinnustaðnum, í vinahópn
um og víða annars staðar. Þessi
verkefni eiga það þó flest sam
eiginlegt að vera vanalega unnin af
konum,“ segir Björgheiður Margrét
Helgadóttir, verkefnastjóri hjá
Alvotech og stjórnarmeðlimur
UAK (Ungar athafnakonur).

Konur taka boltann

Mamma gerði það, og gerir enn,
mamma hennar gerði það líka
og amma, og mömmur þeirra og
ömmur. Allar þessar konur stóðu
þriðju vaktina án þess að kvarta
yfir því að þetta óskilgreinda hlut
verk, sem það var þá, færðist sjálf
krafa yfir á þær þegar þær fluttu að
heiman og stofnuðu fjölskyldur.
Oft er vitnað í þá aldagömlu
klisju að konur séu einfaldlega
eðlislægt betri í að skipuleggja
heimilishaldið, og hvað varðar
þrif, þá séu konurnar með lægri
skítaþröskuld en karlarnir. Því sé
það augljóslega á hendi konunnar
að ákveða og segja til um hve
nær eigi að ryksuga, skúra eða
þurrka af, og sjá enn fremur um að
útdeila verkefnunum ef hún er svo
„heppin“ að eiga maka sem hjálpar
til á heimilinu. „Jafnvel er gengið
svo langt að kalla karlmenn sem
skúra stundum og ryksuga á heim
ilinu hetjur. Þetta snýst ekki um
hver er með lægri skítaþröskuld.
Ástæðan fyrir því að það er sett í
vél á hverjum degi er ekki sú að við
viljum að þvotturinn sé hreinn,
heldur til þess að heimilisfólk sé í
hreinum fötum og að þvotturinn
safnist ekki upp í fjöll sem verður
óyfirstíganlegt að ná niður aftur.
Þriðja vaktin snýr að skipulaginu
í kringum þvottinn, ekki endilega
að þvo hann. Og við þurfum að
gera okkur grein fyrir því að þetta
er lýjandi starf til lengdar.

Byrjar snemma

Þriðja vaktin er ekki eitthvað sem
við göngum inn í án undirbúnings
og þjálfunar. Síður en svo, því
þjálfunin byrjar mun fyrr en við
gerum okkur grein fyrir. Staðal
ímyndir um hlutverk kvenna og
karla eru sífellt fyrir augunum á
okkur og birtast í auglýsingum,
bíómyndum og innan stórfjöl
skyldunnar. Þrátt fyrir að við séum
komin langt á Íslandi þá þurfum
við sem samfélag að taka enn
betur á þessu strax í æsku. Það þarf
að virkja strákana í þátttökunni
í verkefnum heimilisins á sama
hátt og er gert í tilfelli stelpnanna
þannig að þeir taki meiri ábyrgð
síðar.“

Það er ekki hægt
að stimpla sig út af
þriðju vaktinni. Það eina
sem er hægt að gera er að
fjölga starfsfólki á henni.

eigi sér nafn. Ég hef reyndar ekki
enn þá hitt þá konu sem tengir
ekki við þessa þriðju vakt á einn
eða annan hátt. Það þarf ekki
nema að nefna eitt eða tvö dæmi. Á
ljósaperunni kviknar strax og þær
eru tilbúnar með að minnsta kosti
fimm dæmi í viðbót á innan við
fimm sekúndum. Langflestar átt
uðu sig ekki einu sinni á því hversu
þung ábyrgðin væri orðin né að
þær væru bara einar á vaktinni. En
ég bíð enn eftir viðbrögðum karla
sem standa sig að því að standa
þriðju vaktina eða taka ekki þátt
í henni.“

En hvernig er hægt
að dreifa ábyrgðinni?

Á dögunum birti Björgheiður grein
um þriðju vaktina í fréttamiðlum
og segir viðbrögðin hafa verið
mikil. „Ég hef fengið mjög mikla
svörun við greininni, aðallega frá
konum sem kannast vel við þessa
andlegu ábyrð, og margar hverjar
að uppgötva í fyrsta sinn að hún

„Þó svo að í langflestum tilfellum
standi konur þriðju vaktina eru
auðvitað til einstaklingar af öllum
kynjum sem kannast og tengja við
þessa vakt. Og það er enginn að
segja að þeir karlar sem taka ekki
þátt séu letingjar sem gera ekkert.
Langoftast er eina ástæðan fyrir
því að þeir sinna vaktinni ekki sú
að þeir átta sig ekki á því að hún
sé til. Jafnvel þótt við reynum að
útskýra, þá ná þeir ekki að tengja
við þetta hugtak.“ Það er enda
mun auðveldara að koma auga
á það sem er, heldur en það sem
vantar. Það er oft erfitt að taka
eftir því að gólfið hafi verið þrifið,
afmælisgjöfin verið keypt, læknis
heimsóknin bókuð ef maður hefur
ekki gert það sjálfur. „Hún hefur jú
alltaf séð um þetta,“ hugsa margir.
„Það er líka mjög erfitt að
útskýra af hverju það að muna
eftir að kaupa allar afmælisgjafir
sé svona rosalega erfitt starf. En
málið er bara, að þegar allir þessir

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

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Þær kannast allar
við þriðju vaktina

litlu hlutir safnast saman, þá tekur
þetta gífurlega mikið frá andlegu
rými, og það verður erfiðara að
sinna grunnþörfum eins og svefni
og andlegri heilsu, frama, áhuga
málum og svo framvegis. Þetta er
jafnréttismál. Þriðja vaktin hefur
áhrif á starfsframa ungra kvenna
og getur auðveldlega aukið líkur
á kulnun. En kulnun er eitthvað
sem er mun algengari hjá konum
heldur en körlum þegar borin eru
saman sambærileg störf.“ Þess
má geta að UAK hélt á dögunum
stórmerkilegan stafrænan viðburð
sem kallaðist Ofurkonan þú, þar
sem sérfræðingar fjölluðu um
fyrirbærið Ofurkonuna með gagn
rýnum hætti. Hægt er að sjá fyrir
lestrana á Facebook-síðu UAK.
Samfélagið þarf líka að axla
ábyrgð. Þegar skólar og leikskólar
hringja í foreldra barna út af ein
hverju, í hvern er hringt? Yfirleitt
eru það mæðurnar sem sjá ósjálf
rátt um samskipti heimilisins og
skólans. Og jafnvel þó svo faðirinn
sé mun betur í stakk búinn til að
sjá um þessi samskipti, og það hafi
jafnvel verið beðið sérstaklega
um að hann sé samskiptaaðila
við skóla, þá er samt hringt fyrst í
móðurina. Ekki alltaf, en oft.

Björgheiður
segir að langflestar konur
sem hún hefur
rætt við kannist
vel við þriðju
vaktina um
leið og henni er
lýst fyrir þeim.
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Fjölga starfsmönnum

Fyrsta skrefið er að viðurkenna
að þriðja vaktin sé raunveruleg
ábyrgð, hún sé lýjandi fyrir þann
sem stendur hana einn og meta
þessa ósýnilegu vinnu að verð
leikum. Næsta skref er að taka eftir
því hvort maður sjálfur sé sá sem
stendur vaktina, eða hvort maður
sé sá sem tekur ekki þátt í henni.
Lokaskrefið er að þeir sem kannast
ekki við að standa vaktina, gangist
í auknum mæli við ábyrgðinni svo
hún lendi ekki ósjálfrátt á sama
fólkinu.
Það getur að sama skapi verið
erfitt fyrir þá sem eru vanir að
sinna ábyrgð þriðju vaktarinnar,
að sleppa takinu, því það gæti allt
eins endað í ósköpum og þvotta
hrúgum á stærð við lítinn fjallgarð.
Það er mikilvægt að leyfa fleirum
að spreyta sig á þriðju vaktinni,
treysta þeim fyrir ábyrgðinni og
leyfa þeim að gera hlutina á sinn
hátt, án þess að gagnrýna stans
laust. „Pabbi minn til dæmis tók
yfir þvottahúsið á heimilinu mínu
þegar ég var yngri. Hann kannski
óvart þvoði einu sinni rauðan sokk
með hvítu handklæðunum, en svo
bara sá hann um þetta í mörg ár
með glæsibrag.“ En það að standa

þessa vakt einn, jafnvel eftir heilan
vinnudag og heimilisstörf, hefur
afskaplega lýjandi áhrif á fólk.
„Þriðju vaktinni lýkur aldrei. Þú
slekkur aldrei á heilanum sem
planar í þaula, hugsar um allt sem
á eftir að gera. Það er ekki hægt að
stimpla sig út af þriðju vaktinni.
Það eina sem er hægt að gera er að
fjölga starfsfólki á henni.“

Hver er ávinningurinn?

Það getur verið mjög gefandi að
taka þátt í þriðju vaktinni og í
svæsnustu tilfellum getur það
bjargað hjónabandinu. Ein birt
ingarmynd þriðju vaktarinnar er
nefnilega hið svokallaða „nöldur“.
„Nöldrið verður sjaldnast til af
sjálfu sér, það liggur alltaf eitthvað
að baki. Ef maki þinn er alltaf að
nöldra í þér að þú skiljir handklæð
ið eftir á gólfinu, þá er engin lausn
falin í því að biðja hann um að

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

hætta að nöldra. Lausnin er að þú
gangir frá handklæðinu á við
eigandi stað eftir notkun án þess
að það þurfi að biðja þig um það.
Þarna hefurðu tekið agnarsmátt
skref í áttina að því að axla ábyrgð.“
Þeir sem byrja að sinna þriðju
vaktinni í auknum mæli taka
líka aukinn þátt í sínu eigin lífi og
komast oft að einhverju um sjálfa
sig sem þeir vissu ekki áður. „Ein
vinkona mín og maðurinn hennar
ákváðu eitt sinn að skipta hlut
verkum í einn dag. Hún fór út á róló
með syni þeirra tvo að leika, og
hann var heima að baka sunnu
dagskökuna. Kom í ljós að honum
fannst bara rosa gaman að baka
og var góður í því. En hún hafði
alltaf tekið þetta hlutverk að sér
því hún hélt hún væri betri í því.
Það getur verið hollt að skiptast á
hlutverkum, frekar en að reyna að
útskýra verkefnin með orðum.“

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is,
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Bio-Kult stendur
vörð um þína heilsu

Heilbrigð þarmaflóra - Öflug melting - Sterkar varnir

Bio-Kult Candéa

Bio-Kult Pro-Cyan

Bio-Kult Original

Sérhönnuð góðgerlablanda með það að
markmiði að styðja við virkni ónæmiskerfisins, draga úr meltingartengdum
vandamálum og að vernda viðkvæm svæði.
Inniheldur 7 sérvalda góðgerlastofna ásamt
hvítlauk og greipaldinþykkni.

Sérhönnuð góðgerlablanda með það
að markmiði að styðja við heilbrigði
þvagfærakerfis. Inniheldur sérvalda
góðgerlastofna, ásamt trönuberjaþykkni og A-vítamín.

Sérhönnuð góðgerlablanda með það
að markmiði að byggja upp öfluga
þarmaflóru og styðja við eðlilega virkni
ónæmiskerfisins. Inniheldur
14 sérvalda góðgerlastofna.

Bio-Kult Infantis

Bio-Kult Migréa

Bio-Kult Mind

Sérhönnuð góðgerlablanda með það
að markmiði að styðja við vöxt og
þroska barna á öllum aldri.
Inniheldur 7 sérvalda góðgerlastofna
ásamt Omega3 og D-vítamíni.

Sérhönnuð góðgerlablanda með það að
markmiði að styðja við meltingarveginn
og taugakerfið. Inniheldur 14 sérvalda
góðgerlastofna ásamt magnesíum
og B6-vítamíni.

Sérhönnuð góðgerlablanda með það að
markmiði að styðja við meltingarveginn
og hugræna virkni. Inniheldur sérvalin
góðgerlastofn, villt bláber,
vínberjaþykkni og sink.
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Brosum og tökum inn góðgerla
Heilsufræðingurinn Víðir Þór Þrastarson mælir með Optibac-góðgerlum sem lifa af ferðalagið í
gegnum meltingarveginn, geta byggt upp heilbrigða þarmaflóru og bætt ónæmiskerfið.

B

yrjum á að skoða hvað
ónæmiskerfið er. Í einföldu
máli er það kerfi lífrænna
ferla í líkamanum sem starfa
saman og vernda okkur gegn
meiðslum, eiturefnum, bakteríum
og jafnvel streitu,“ útskýrir Víðir
Þór Þrastarson, íþrótta- og heilsufræðingur.
Hann segir flesta vita þetta um
ónæmiskerfið.
„Hins vegar vita færri að 70 prósent ónæmiskerfisins eru að finna
í meltingarveginum. Það gefur til
kynna að skilvirkasta leiðin til að
styrkja ónæmiskerfið sé að hlúa að
heilsu meltingarvegarins, meðal
annars gegn flensu og COVID-19.“

Víðir Þór
Þrastarson,
íþrótta- og
heilsufræðingur, mælir
heilshugar með
góðgerlum frá
OptiBac. Þeir
lifi af ferðalagið í gegnum
meltingarveginn og byggi
upp heilbrigða
þarmaflóru.
MYND/AÐSEND

Góðgerlar bæta meltinguna

Skoðum nánar hvað felst í því að
70 prósent ónæmiskerfisins séu í
meltingarveginum.
„Þegar við erum með heilbrigða
þarmaflóru, sem samanstendur að
mestu af vinveittum góðgerlum,
gefur það gríðarlega sterka vörn
gegn bakteríum og vírusum. Að
sama skapi getur það boðið hættunni heim sé þarmaflóran í ójafnvægi,“ upplýsir Víðir.
Hann bendir á ýmsar leiðir til að
byggja upp heilbrigða þarmaflóru.
„Flestar þeirra ættu að vera
„common sense“, ef ég sletti aðeins.
Að borða í grunninn fjölbreytta,
hreina og ferska matvöru, eins
og náttúran gefur okkur, og sem
minnst af unnum matvælum.
Drekka vel af hreinu vatni, stunda
reglubundna líkamsrækt og passa
upp á svefninn,“ segir Víðir.
Allur gangur sé þó á hvort farið
sé eftir þessu.
„Það er einu sinni svo að við
berum sjálf ábyrgð á eigin heilsu
og líkami okkar er það mikilvægasta sem við eigum. Ég hvet því
alla til að gera sitt besta til að varð-

Optibac for women er mest rannsakaða góðgerlablandan vegna
sveppasýkingar á kynfærasvæði
kvenna. Rannsóknir hafa sýnt að
við inntöku ná gerlarnir að styðja
við gerlaflóru legganga.

Optibac for babies and children er
fyrir börn með meltingarvandamál,
svo sem kveisu, hægðatregðu og
bakflæði. Blandan er einstaklega
mild þó hún sé áhrifarík og hana má
gefa ungbörnum allt frá fæðingu.

Optibac for every day inniheldur
vel rannsakaða góðgerla sem dreifa
sér um allt meltingarkerfið. Þeir
búa til öfluga og vinveitta flóru
sem getur bætt meltingarkerfið og
styrkt ónæmiskerfið.

Venjum okkur á að
borða hollan mat,
hreyfa okkur reglulega,
brosa og taka daglega
inn góðgerla.
veita heilsuna eins vel og kostur er.
Nútímalífsstíll, með tilheyrandi
álagi og streitu, getur unnið á móti
árangrinum, en hægt er að fá hjálp
til að ná jafnvægi og þar langar
mig að nefna góðgerla í fæðubótaformi,“ segir Víðir.

Verðlaunaðir góðgerlar

Breska fyrirtækið Optibac Probiotics sérhæfir sig í góðgerlum með
það að markmiði að hjálpa fólki að
byggja upp heilbrigða þarmaflóru.
„Góðgerlar styrkja ónæmiskerfið og vörur Optibac eru vel
rannsakaðar og virkni þeirra
sönnuð. Gerlarnir lifa af ferðalagið
í gegnum meltingarveginn, fjölga
sér þegar neðar er komið og byggja
þannig upp heilbrigða þarma
flóru,“ útskýrir Víðir.
Optibac for everyday er verðlaunuð vara og inniheldur hvert
hylki fimm milljarða góðgerla af
sex mismunandi stofnum, þar á
meðal Lactobacillus, Lactococcos
og Bifidobacterium. Einnig 88 mg
af trefjum (FOS). Hylkin þarf ekki
að geyma í kæli.
„Hylkin mega allir nota frá eins
árs aldri og er hægt að opna þau og
blanda í grauta, þeytinga eða safa.
Venjum okkur á að borða hollan
mat, hreyfa okkur reglulega, brosa
og taka daglega inn góðgerla,“
hvetur Víðir okkur öll til.
Optibac-góðgerlarnir fást í apótekum, í Heilsuhúsinu og í heilsuhillum matvöruverslana.

Kraftur kjúklingasúpunnar

Veturinn er kominn og tími kvefpestanna er að ganga í garð. Kjúklingasúpa er þekkt húsráð sem
á að virka gegn kvefi, en það eru skiptar skoðanir á því hversu mikið gagn hún gerir í raun og veru.
undur rannsóknarinnar, segir að
heit kjúklingasúpa hafi reynst
áhrifaríkari en heitt vatn við að
hjálpa slímhúðinni í öndunarfærum líkamans að losa sig við agnir
og sýkingar, sem er mikilvægur
þáttur í að losa líkamann við öndunarfærasýkingar. Allt sem hjálpar
öndunarveginum að hreinsa sig
gæti unnið gegn sýkingum, segir
Saketkhoo.
Neysla á heitum vökva getur líka
hitað kokið og þannig minnkað
einkenni, sem gæti útskýrt af
hverju kalt vatn hafði minnst
áhrif. En niðurstaðan gefur til
kynna að kjúklingasúpa hafi kosti
fram yfir heitt vatn, hverjir sem
þeir kunna að vera.

Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

F

yrsti vetrardagur er kominn
og farinn, hitinn er að lækka,
lægðirnar eru byrjaðar að
koma og dagarnir eru farnir að
styttast. Þessu fylgir iðulega kvef
hjá stórum hluta þjóðarinnar. Eitt
vinsælasta ráðið við kvefi er kjúklingasúpa, en hversu mikið gagn
gerir hún í raun og veru?
Það hafa ekki verið gerðar
neinar beinar rannsóknir á virkni
kjúklingasúpu gegn kvefi, en það
eru rannsóknir sem gefa til kynna
að hún geti hjálpað.
Ein rannsókn sem birtist í
læknatímaritinu Chest gaf til
kynna að súpan gæti haft bólgueyðandi áhrif, sem gæti minnkað
einkenni sýkinga í efri öndunarvegi. Rannsakendur könnuðu sérstaklega hreyfingu daufkyrninga,
sem eru ein gerð hvítra blóðfruma.
Þeir komust að því að súpan gæti
minnkað hreyfingu á þeim, sem
gæti mögulega haft bólgueyðandi
áhrif.
Höfundur rannsóknarinnar, dr.
Stephen Rennard, segir að það séu
efni í kjúklingasúpu sem gætu haft
læknandi áhrif, en að áhrif þeirra

Kjúklingasúpa getur hjálpað við að slá á einkenni kvefs. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

hafi ekki verið rannsökuð. Rannsóknin fór líka fram á tilraunastofu og það er ekki einu sinni víst
að líkaminn geti tekið við þessum
efnum. Rennard segir að kjúklingasúpa gæti haft áhrif, en það
þurfi mun meiri rannsóknir til að
skilja þau.

Slær á einkenni

Í annarri rannsókn sem birtist í
sama tímariti voru leiddar líkur

að því að lyktin, kryddin og hitinn
frá súpunni gætu hjálpað við að
hreinsa nefholið og slá á einkenni
sýkinga í öndunarfærum. Þar
var litlum klumpum sem áttu að
líkjast bakteríum eða vírusum
komið fyrir í nefi 15 heilbrigðra
einstaklinga og svo var mælt hvaða
áhrif heitt vatn, kalt vatn og kjúklingasúpa hefðu á virkni eindanna í
klumpunum.
Dr. Kiumars Saketkhoo, höf-

Næring og ást

Sérfræðingar eru samt sammála
um að kjúklingasúpa geti komið
veiku fólki að gagni, sérstaklega ef
það á erfitt með að borða.
Næringarfræðingurinn Kristen
Smith segir að kjúklingasúpa sé
næringarrík og geti hjálpað fólki
við að fá nægan vökva. Flestar
kjúklingasúpur innihalda líka
mikið af vítamínum og steinefnum, til dæmis A-vítamíni,
sem styrkir ónæmiskerfið, og
sinki, sem getur unnið gegn kvefi.

Það hafa ekki verið
gerðar neinar
beinar rannsóknir á
virkni kjúklingasúpu
gegn kvefi, en það eru
rannsóknir sem gefa til
kynna að hún geti hjálpað.

Kjúklingurinn sjálfur getur líka
komið að gagni við að gera við vefi
og hann inniheldur amínósýru
sem hefur verið rannsökuð því
talið er að í stórum skömmtum
geti hún unnið gegn kvefi.
Umhverfið skiptir líka máli. Ef
einhver er að sjá um veikan einstakling hefur sú umhyggja áhrif,
þannig að jákvæðu áhrifin eru
ekki endilega bara súpunni sjálfri
að þakka.
Kjúklingasúpa er ekki að fara að
lækna kvef en hún hjálpar fólki að
líða betur. Besta ráðið við kvefi er
góð hvíld, góð næring og neysla á
heitum vökva, þannig að kjúklingasúpa hentar mjög vel.

MARKAÐURINN
Miðvikudagur 28. október 2020
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Aðeins Seðlabankinn á gjaldeyri
Selt fyrir 46 milljarða frá því að
tilkynnt var um reglubundna sölu.
Enn þrýstingur á gengið vegna
gjaldeyriskaupa erlendra aðila og
lífeyrissjóða.

Hækkun kröfunnar litar lánskjör
Fá samanburðarlönd hafa horft
upp á álíka hækkun ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa og Ísland.
Ekkert bólar á skuldabréfakaupum
Seðlabankans.

Breytinga að vænta
á tekjumörkum
Orkustofnun breytir útreikningum
á vegnum fjármagnskostnaði
Landsnets fyrir næsta ár. Samt tvöfalt hærri en í nágrannalöndum.

Tónleikum streymt
gegn áhorfsgreiðslu
Jólatónleikar Björgvins Halldórssonar munu fara fram í beinni
útsendingu á netinu og verður hægt
að fylgjast með þeim gegn greiðslu.

Þáttaskil fram undan?
Séð frá sjónarhóli erlendra fjárfesta
ætti íslenskur skuldabréfamarkaður að vera aðlaðandi við núverandi
aðstæður, segir Birgir Haraldsson,
sérfræðingur hjá Akta sjóðum.
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Tækifærið sem
við stöndum
frammi fyrir er
gríðarlegt.

Megum engan
tíma missa
Sæmundur Oddsson, annar stofnandi Sidekick
Health, segir að fyrirtækið sé með samkeppnisforskot núna. Nýta á fjármögnun frá erlendum vísisjóðum til að styðja við öran vöxt sprotans. ➛8
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✿  Innflæði að frádregnu útflæði í hlutabréfasjóði
HEIMILD: SEÐLABANKI
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Aðeins Seðlabankinn
getur útvegað gjaldeyri
Selt fyrir 46 milljarða síðan bankinn tilkynnti um reglubundna sölu á gjaldeyri. Enn þrýstingur á gengið vegna áhuga erlendra aðila og lífeyrissjóða á að
kaupa gjaldeyri. Seðlabankastjóri vill að ríkið fari í stóra útgáfu erlendis.
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Fé streymir aftur í hlutabréfasjóði
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ndanfarna fjóra mánuði, frá
júní til september, hefur töluvert meira fé streymt í hlutabréfasjóði en úr þeim. Samtals um
2,6 milljarðar króna á tímabilinu eða
um 655 milljónir króna að meðaltali
í hverjum mánuði. Viðsnúningurinn
hófst í júní, samkvæmt tölum frá
Seðlabankanum.
Sérfræðingar á hlutabréfamarkaði
telja ástæðuna fyrir því að aukið fé
leiti í hlutabréfasjóði vera lágt vaxtastig.
„Það er búin að vera góð stemning
á hlutabréfamarkaði undanfarnar
vikur sem meðal annars sést á töluverðu innf læði í hlutabréfasjóði,“
segir Kjartan Smári Höskuldsson,
framkvæmdastjóri Íslandssjóða.
Frá október 2019 fram í janúar
2020 var stanslaust innflæði í hlutabréfasjóði þegar fjárfestar lögðu
þeim til meira fé en tekið var úr þeim.
Þegar COVID-19 blossaði upp með
tilheyrandi óvissu um hver áhrifin
yrðu á efnahagslífið drógu fjárfestar
fé úr sjóðunum í meira mæli en lagt
var inn. Í febrúar námu nettó úttektir

2,4 milljörðum króna úr sjóðunum,
2,2 milljörðum í mars og samtals 838
milljónum í apríl og maí. Samtals var
um að ræða 5,4 milljarða króna.
Kjartan Smári segir að f lestum
skráðu félögunum hafi gengið vel
að takast á við áskoranir ársins og á
heildina litið sé staða skráðra félaga
sterk hér á landi. „Á sama tíma hafa
vextir á innlánum lækkað hratt
og sparifjáreigendur í leit að góðri
ávöxtun þurfa að dreifa eignasafni
sínu á milli skuldabréfa, hlutabréfa
og innlána. Það er áhugavert að skoða
misgóðan árangur innlendra hlutabréfasjóða en nú liggur ársávöxtun
þeirra allt frá 26 prósentum niður í
átta prósent,“ segir hann.
Frá því í mars hafa mörg félög
hækkað verulega í verði og fimm
lækkað í verði.
Eignir hlutabréfasjóða námu 70,3
milljörðum í september og jukust
um 18 prósent frá því í mars. Í janúar
námu eignir sjóðanna 75,7 milljörðum króna en í mars höfðu þær
lækkað um 21 prósent í 59,7 milljarða
króna. – hvj
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eðlabanki Íslands hefur
selt gjaldeyri fyrir samtals
282 milljónir evra, jafnvirði 46 milljarða króna,
frá því að bankinn boðaði
þann 9. september síðastliðinn að
hann myndi hefja reglulega sölu á
gjaldeyri til ársloka í því skyni að
auka dýpt markaðarins og koma á
meiri stöðugleika. Gengi krónunnar
hækkaði skarpt fyrstu dagana eftir
tilkynningu bankans – úr tæplega
166 krónum gagnvart evru í 160
krónur – en hefur síðan stöðugt
lækkað og er nú komið á sömu slóðir
og áður þrátt fyrir mikil gjaldeyrisinngrip Seðlabankans.
Ragnar Björn Ragnarsson, gjaldeyrismiðlari hjá Arion banka, segist
í samtali við Markaðinn telja að það
sé enn áhugi hjá erlendum aðilum
og lífeyrissjóðum á að kaupa gjaldeyri þó gengisveikingin undanfarna
daga kunni að hafa dregið úr þeim
áhuga. „Eins og staðan er í dag,“
útskýrir hann, „er enginn annar en
Seðlabankinn sem getur útvegað
þann gjaldeyri.“
Af þeim gjaldeyri sem Seðlabankinn hefur selt frá tilkynningu
bankans í september er aðeins liðlega þriðjungur vegna reglulegrar
sölu til viðskiptavaka upp á 3 milljónir hvern viðskiptadag. Gjaldeyrissala Seðlabankans á undanförnum
vikum hefur einkum komið til
vegna sölu erlendra fjárfestingasjóða á ríkisskuldabréfum. Þannig
hefur BluBay Asset Management,
eitt stærsta eignastýringarfyrirtæki í Evrópu, losað um meginþorra
allra ríkisbréfa í eigu sjóðsins og selt
fyrir vel á fjórða tug milljarða króna
frá því í ágúst, að sögn þeirra sem
þekkja vel til á skuldabréfamarkaði.
Þá var samkomulag Seðlabankans við lífeyrissjóðina, um að þeir
myndu gera hlé á gjaldeyriskaupum
sínum, ekki framlengt þegar það
rann út þann 17. september síðastliðinn. Hafði samkomulagið varað
í sex mánuði.
Ragnar Björn segir að áframhaldið á gjaldeyrismarkaði verði
í höndum Seðlabankans. „Það má
líka líta á þetta sem tækifæri fyrir
bankann til að minnka gjaldeyrisforðann sem er stór og dýr og stóð í
rúmlega 943 milljörðum króna í lok
september. Það er líklegt og eðlilegt

Seðlabankastjóri talar fyrir því innan stjórnkerfisins að ríkið ráðist í stóra
skuldabréfaútgáfu á erlendum mörkuðum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

✿ Nettó sala SÍ á

gjaldeyri í ár (ma.)

Mars:
Apríl:
Maí:
Júní:
Júlí:
Ágúst:
September:
Október:

8,5
7,2
- 2,7
- 0,8
4,3
15,6
24,8
25,7

að Seðlabankinn grynnki talsvert á
forðanum á þessu ári og því næsta,
þar til ferðaþjónustan tekur við sér.
Það er hlutverk gjaldeyrisforða að
viðhalda stöðugleika þegar áföll
dynja yfir og honum var einkum
safnað upp þegar gjaldeyrisinnflæðið var meira en kerfið réð við á
árunum 2015 til 2017.“
Frá upphafi kórónaveirufaraldursins, sem hefur nánast þurrkað
út allar gjaldeyristekjur vegna ferðaþjónustunnar og eins verið mikið
högg fyrir aðrar útflutningsgreinar,
nemur hrein gjaldeyrissala Seðlabankans jafnvirði um 83 milljarða
króna, eða tæplega 10 prósentum af
stærð forðans. Þrátt fyrir að gjaldeyrisforðinn hafi minnkað nokkuð
á árinu er hann enn langt yfir forðaviðmiðum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins (AGS). Þannig gæti Seðlabankinn
selt samtals um 2,5 milljarða evra,
jafnvirði um 410 milljarða íslenskra

króna á núverandi gengi, áður en
forðinn væri kominn að lágmarksviðmiðum AGS.
Samhliða gengisveikingu krónunnar hefur tólf mánaða verðbólga
Seðlabankans aukist á undanförnum mánuðum – úr 2,4 prósentum í
febrúar í 3,5 prósent í dag – en verðbólguvæntingar hafa hins vegar að
mestu haldist við 2,5 prósent markmið Seðlabankans. Ásgeir Jónsson
seðlabankastjóri sagði í viðtali við
Fréttablaðið í síðasta mánuði að
gengi krónunnar væri „orðið mjög
lágt, mun lægra en fær staðist við
eðlilegt framleiðslustig í efnahagslífinu.“
Fram hefur komið í máli seðlabankastjóra opinberlega að ein af
þeim leiðum sem ríkissjóður gæti
farið til að fjármagna umtalsverðan
hallarekstur – lánsfjárþörfin er yfir
500 milljarðar á næstu tveimur
árum – væri að skoða skuldabréfaútgáfu erlendis. Samkvæmt heimildum Markaðarins hefur seðlabankastjóri á síðustu vikum talað fyrir því
innan stjórnkerfisins og í samtölum
við ráðherra að ríkið ráðist í slíka
erlenda fjármögnun þar sem horft
væri til þess að sækja vel á annað
hundrað milljarða. Slík útgáfa, sem
myndi minnka innlenda fjárþörf
ríkissjóðs, ætti einnig að vera til þess
fallin að styðja við gengi krónunnar
með auknu innf læði fjármagns.
hordur@frettabladid.is

Áskorendabanki landar fjármögnun

F
Með því að auglýsa í
Atvinnublaðinu nær
þitt fyrirtæki til 89%
lesenda dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu.

jártæknifyrirtækið og áskorendabankinn indó hefur gengið frá fjármögnun upp á rúmlega 70 milljónir króna samkvæmt
heimildum Markaðarins. Fjármögnunin skiptist þannig að rúmlega 30
milljóna króna var aflað með hlutafjáraukningu og rúmlega 40 milljóna
með útgáfu breytanlegs skuldabréfs
til Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins.
Áður hafði indó tekið inn rétt
um 100 milljónir króna og nemur
því hlutafjáraukning félagsins frá
stofnun um 140 milljónum króna.
Stofnendur indó, Haukur Skúlason og Tryggvi Björn Davíðsson,
sögðu haustið 2019 að félagið
áformaði að bjóða upp á veltureikninga sem hægt væri að tengja við
debetkort. Ólíkt hefðbundinni
bankastarfsemi yrðu innistæður
viðskiptavina indó ekki lánaðar út
nema til ríkisins. Þannig yrðu öll
innlán hjá indó lögð inn á reikning
hjá Seðlabankanum eða fjárfest í
ríkisskuldabréfum. Báðir stofnendur
indó hafa starfað á fjármálamarkaði
um langt skeið. Haukur starfaði í tíu

Haukur Skúlason og Tryggvi Björn Davíðsson, stofnendur Indó.

ár hjá Íslandsbanka þar sem hann
var meðal annars forstöðumaður
framtaksfjárfestinga og forstöðumaður greiningar og stefnumótunar á viðskiptabankasviði. Tryggvi
Björn var framkvæmdastjóri Markaða hjá Íslandsbanka á árunum 2011
til 2017 en fyrir það starfaði hann

hjá Barclays Capital í London við að
byggja upp skuldabréfafjárfestingasvið breska bankans.
Nýlega gekk Gréta María Grétarsdóttir, fyrrverandi framkvæmdastjóri Krónunnar, til liðs við indó
sem ráðgjafi á sviði stefnumótunar
viðskiptavina. – þfh

Góð yfirsýn
yfir reksturinn
Með nýjum rafrænum lausnum sjáum við um bókhald þitt á einfaldan og
öruggan hátt meðan þú sinnir rekstrinum og hefur góða yfirsýn yfir stöðuna.
Taktu skrefið inn í framtíðina með okkur, útvistaðu
bókhaldinu og njóttu þess að hafa meiri tíma fyrir þig.

Bókhald / Laun / Skattur / Ráðgjöf

PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is
PwC á Íslandi er framsækið og traust fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á sviði fyrirtækja- skatta- og lögfræðiráðgjafar, endurskoðunar og reikningsskila. Fyrirtækið er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstæðra fyrirtækja sem aðstoðar viðskiptavini
sína við að auka verðmæti, stjórna áhættu og bæta árangur sinn.
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Hækkun ávöxtunarkröfu litar lánskjör
Fá samanburðarlönd hafa horft upp á álíka hækkun ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa og Ísland. Hækkun kröfunnar farin að bitna á
heimilunum. Ekkert bólar á kaupum Seðlabankans á ríkisskuldabréfum. Gæti dregið úr fjárfestingu og þannig hægt á efnahagsbata.
Lífeyrissjóðir líta ekki
við ríkisbréfunum

Þorsteinn Friðrik
Halldórsson

H

tfh@frettabladid.is

Munurinn á ávöxtunarkröfu 5 ára óverðtryggðra ríkisbréfa og stýrivaxta er 1,79 prósentustig. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

✿ Eignarhald seðlabanka á ríkisskuldabréfum sem hlutfall af heildarmarkaði
HEIMILD: OECD
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✿  Breyting á ávöxtunarkröfu 5 ára óverðtryggðra skuldabréfa
Ísland
Ástralía
Bretland
Kanada
Síle
Danmörk
Þýskaland
Ungverjal.
Japan
Mexíkó
Pólland
Svíþjóð
Sviss
Bandaríkin

1 MÁN

0,31%
-0,01%
0,06%
0,03%
-0,10%
-0,03%
-0,06%
0,02%
0,02%
0,18%
-0,15%
0,01%
-0,01%
0,08%

2 MÁN

0,53%
-0,13%
-0,05%
-0,04%
-0,01%
-0,12%
-0,14%
0,18%
-0,02%
-0,05%
-0,28%
-0,06%
-0,08%
0,07%

6 MÁN

0,63%
-0,15%
-0,20%
-0,06%
-0,63%
-0,20%
-0,11%
0,23%
0,05%
-0,42%
-0,51%
-0,01%
-0,10%
-0,02%

9 MÁN

-0,38%
-0,50%
-0,42%
-1%
-0,98%
-0,08%
-0,19%
0,47%
0,02%
-1,42%
-1,44%
-0,03%
0,03%
-1,15%

Munur á stýrivöxtum

1,79%
0,04%
-0,13%
0,13%
0,95%
0,00%
-0,77%
1,16%
0,01%
1,04%
0,37%
-0,29%
0,02%
0,23%
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ækkun ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa á síðustu
má nuðu m, sem
hefur hingað til
bitnað á lánskjörum sveitarfélaga og fyrirtækja, er
nú byrjuð að hafa bein áhrif á heimilin. Hækkun kröfunnar er veruleg
miðað við önnur samanburðarlönd.
„Allir vextir á markaði miðast
við ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa. Þegar hún hækkar hefur það
keðjuverkandi áhrif á alla vexti í
íslenskum krónum. Það er óumf lýjanlegt og við sjáum áhrifin
koma fram á hverjum einasta degi.
Sveitarfélög eru nú að fá verri lánskjör á lengri lántökum en þeim
buðust fyrir nokkrum mánuðum.
Sama gildir um fasteignafélög og
öll önnur fyrirtæki og nú er hækkun
ávöxtunarkröfunnar byrjuð að hafa
bein áhrif á heimilin,“ segir Stefán
Broddi Guðjónsson, sérfræðingur
í skuldabréfum hjá markaðsviðskiptum Arion banka. Hann bætir
við að önnur af leiðing sé að f leiri
félög horfi til þess að fjármagna sig
til skamms tíma í senn.
Íslandsbanki ætlar að hækka
vexti á húsnæðislánum í vikunni.
Var hækkunin rökstudd með vísan
til hækkandi ávöxtunarkröfu á
skuldabréfamarkaði. Vaxtahækkun
Íslandsbanka nemur allt að 0,35
prósentustigum og nær til verðtryggðra húsnæðislána og lána á
föstum, óverðtryggðum vöxtum.
Bankar fjármagna útlán til íbúðakaupa með því að gefa út svokölluð
sértryggð skuldabréf, en verðlagning þeirra miðast við ákveðið
álag ofan á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa. Þegar ávöxtunarkrafa
ríkisbréfanna hækkar þá hækkar
sömuleiðis ávöxtunarkrafa sértryggðu bréfanna og þar með fjármögnunarkostnaður bankanna og
vextir á íbúðalánum.
„Þetta er bein af leiðing þess að
ávöxtunarkrafa á sértryggðum
skuldabréfum bankanna fylgir eftir
hækkun á ávöxtunarkröfu á ríkisskuldabréfamarkaði og þar af leiðandi enda heimilin á því að borga
hærri vexti af húsnæðislánum,“
segir Stefán Broddi.
Ávöxtunarkrafa fimm ára óverðtryggðra íslenskra ríkisskuldabréfa,
sem hefur hvað mest áhrif á íbúðalán
og fyrirtækjalán, hefur á síðustu sex
mánuðum hækkað töluvert meira en
ávöxtunarkrafan hjá samanburðarríkjum. Gildir þá einu hvort litið sé
einn mánuð, þrjá mánuði eða sex
mánuði aftur í tímann. Ávöxtunarkrafan hefur hækkað um 0,63 prósentustig á síðustu sex mánuðum.
Sama gildir um ávöxtunarkröfu
10 ára ríkisskuldabréfa en einungis
í Brasilíu, sem er með háa vexti,
verðbólgu og lágt lánshæfismat,
má finna meiri hækkun ávöxtunarkröfu síðustu þrjá mánuði. Ef horft
er sex mánuði aftur í tímann hefur
ávöxtunarkrafa íslenskra ríkisbréfa
hækkað mest miðað við önnur samanburðarlönd.
Þá sker Ísland sig úr hópnum hvað
varðar mun á ávöxtunarkröfu fimm
ára ríkisbréfa annars vegar og stýrivöxtum hins vegar. Munurinn hér
er 1,79 prósentustig, en næst kemur
Ungverjaland með 1,16 prósentustig.
Hækkun á ávöxtunarkröfu ríkisskuldabréfa á undanförnum vikum
má meðal annars rekja til umfangsmikillar sölu erlendra fjárfestingarsjóða. BlueBay Asset Management,
eitt stærsta sérhæfða skuldabréfastýringarfyrirtæki Evrópu, hefur
frá því í ágúst selt íslensk ríkis-

Kannski hélt
Seðlabankinn að
það dygði að sýna tennurnar
en að lokum mun hann
þurfa að grípa inn í.
Stefán Broddi
Guðjónsson,
sérfræðingur í
skuldabréfum
hjá markaðsviðskiptum Arion
banka

n Hæsta gildið

skuldabréf fyrir vel yfir 30 milljarða
króna að sögn þeirra sem þekkja vel
til. BlueBay, sem hóf innreið sína á
skuldabréfamarkaðinn árið 2015,
hefur verið einn stærsti eigandi
íslenskra ríkisskuldabréfa ásamt
bandaríska eignastýringarfélaginu
Eaton Vance Management.
Seðlabankinn boðaði kaup á
ríkisskuldabréfum, svokallaða
magnbundna íhlutun, fyrir allt að
150 milljarða í mars, en þannig vildi
bankinn tryggja að fjármagnsþörf
ríkisins myndi ekki þrýsta upp
ávöxtunarkröfunni. Frá þeim tíma
hefur bankinn hins vegar aðeins
keypt ríkisbréf fyrir um 900 milljónir.
„Útlit er því fyrir að afkoma ríkissjóðs versni í ár og að hann þurfi
að af la sér töluverðs lánsfjár með
útgáfu ríkisbréfa. Að öðru óbreyttu
dregur það lausafé úr umferð og
þrýstir upp ávöxtunarkröfu ríkis-

skuldabréfa, sem truf lar eðlilega
miðlun peningastefnunnar á sama
tíma og aðgerðir Seðlabanka Íslands
miða að því að létta á fjármálalegum skilyrðum heimila og fyrirtækja,“ sagði í yfirlýsingu peningastefnunefndar Seðlabanka Íslands
þegar aðgerðin var kynnt.
Anna Hrefna Ingimundardóttir,
forstöðumaður efnahagssviðs Samtaka atvinnulífsins, bendir á að í vor
hafi Seðlabankinn tilkynnt að uppkaup á skuldabréfamarkaði gætu
numið allt að 20 milljörðum króna
á öðrum og þriðja ársfjórðungi,
en raunin varð sú að heildarkaup
bankans á öðrum fjórðungi námu
892 milljónum króna. Kaupin á
þriðja fjórðungi voru engin.
„Ég held að það skilji fáir hvers
vegna Seðlabankinn er ekki að
beita uppkaupunum í meira mæli.
Það sem við höfum kallað eftir er
aukinn fyrirsjáanleiki vegna þeirrar

miklu óvissu sem ríkir. Allar skýringar væru til bóta því það er greinilega kominn óróleiki í markaðinn,“
segir Anna Hrefna.
„Það sem er að raungerast núna
er hækkun vaxta á lengri endanum,
líklega vegna þess að fjárfestar hafa
áhyggjur af þeirri miklu fjármagnsþörf sem er fram undan og það gerir
fjármögnun ríkisins dýrari en hún
annars væri.“

Ríkisbréfakaup í mýflugumynd
Peningastefnunefnd taldi á fundi
sínum fyrr í þessum mánuði ekki
vera ástæðu til „umfangsmikillar
[magnbundinnar] íhlutunar, þar
sem framboð á ríkisbréfum hefði
ekki aukist til muna og verðmynd-

Viðmælendur Markaðarins á
fjármálamarkaði segja áhyggjuefni að lífeyrissjóðir sjái ekki
hag sinn í því að kaupa ríkisskuldabréf. Færa megi rök fyrir
því að lífeyrissjóðir séu ekki
sammála vaxtastigi stjórnvalda
og taki því ekki þátt í að fjármagna stjórnvöld til lengri tíma.
Stefán Broddi bendir á að útboð á lengri skuldabréfum ríkissjóðs hafi verið „mjög döpur“.
Ríkið hafi fjármagnað sig með
útgáfu á stuttum skuldabréfum
og helstu kaupendur hafi verið
bankarnir, sem búa við rúma
lausafjárstöðu. Ef ríkið ætlar
hins vegar að fjármagna sig til
lengri tíma þurfi aðrir að koma
að borðinu.
„Það er ekki að sjá að
þessir hefðbundnu kaupendur á
markaði, lífeyrissjóðirnir, séu að
kaupa ríkisbréf þegar ávöxtunarkrafan er á þessum slóðum,
hvorki verðtryggð né óverðtryggð. Hver á þá að fjármagna
þetta mikla framboð sem er að
koma frá ríkinu? Einungis Seðlabankinn kemur til greina, nema
erlendir fjárfestar fari að sýna
landinu áhuga á ný,“ segir Stefán
Broddi.
„Á meðan Seðlabankinn og
lífeyrissjóðirnir halda að sér
höndum er ekki að sjá annað
en langtímavextir haldist áfram
mun hærri á Íslandi en í nágrannalöndunum, þó svo að
stýrivextir hafi verið lækkaðir.“
un og virkni markaða verið eðlileg.
Nefndarmenn voru sammála um
að þótt langtímaávöxtunarkrafa á
skuldabréfamarkaði hefði þokast
upp að undanförnu, væri ekki tilefni til kröftugri viðbragða að sinni.“
Stefán Broddi segir að magnbundna íhlutunin sé í algjörri
mýflugumynd. „Kannski hélt Seðlabankinn að það dygði að sýna tennurnar en að lokum mun hann þurfa
að grípa inn í, eins og seðlabankar
hafa verið að gera úti um allan heim,
ef hann vill hafa áhrif á langtímavexti.“
Spurður hvort Seðlabankinn vilji
bíða þangað til erlendir sjóðir klári
sölu sína á íslenskum ríkisskuldabréfum segir Stefán að Seðlabankinn
þurfi að svara fyrir það. „En Seðlabankinn hefur reynt að halda uppi
gengi krónunnar á meðan erlendir
sjóðir fara af markaðinum sem þýðir
að þeir hafa fengið betra verð fyrir
krónurnar en annars hefði orðið.“

Gæti bitnað á efnahagsbata
Hækkun ávöxtunarkröfunnar getur
torveldað hagkerfinu að komast í
gegnum kórónakreppuna að sögn
Stefáns.
„Ef ríkið ætlar að fjármagna stór
verkefni sem hafa langan líftíma,
þá ræðst ávöxtunarkrafan sem er
lögð á svona verkefni af langtímavöxtum. Ef langtímavextir hækka
þá er ljóst að færri framkvæmdir
verða metnar arðbærar, ráðist
verður í færri framkvæmdir en
ella og færri störf verða sköpuð. Og
okkur vantar aldeilis að skapa störf
á Íslandi í dag,“ segir Stefán Broddi.
Eins og fram kom í Hagsjá hagfræðideildar Landsbankans gerir
spá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins
(AGS) ráð fyrir því að hlutfallsleg
aukning atvinnuleysis milli 2019 og
2020 í þróuðum ríkjum verði næstmest hér á landi. AGS spáir því að
atvinnuleysið hér á landi fari úr 3,6
prósentum árið 2019 og í 7,2 prósent
á þessu ári og tvöfaldist milli ára.

GEFÐU
STARFSFÓLKI
UPPLIFUN
Í ÖSKJU

SÉRHÖNNUM OG SÉRMERKJUM STARFSMANNAGJAFIR
MEÐ UPPLIFUN AÐ ÞÍNU VALI
Hafðu samband og við útbúum persónulega starfsmannagjöf
með kveðju frá fyrirtækinu, í þeim verðflokki sem þú óskar.
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Veginn fjármagnskostnaður Landsnets samkvæmt reikniformúlu Orkustofnunar lækkar lítillega á næsta ári og mun standa í 5,77 prósentum.

MYND/AÐSEND

Breytinga að vænta á leyfðum
tekjumörkum Landsnets
Tekjumörk og gjaldskrá Landsnets eru ákvörðuð með lögum og tillögur um breytingar þar að lútandi
verða lagðar fram á næstu vikum. Orkustofnun breytti útreikningum á vegnum fjármagnskostnaði
Landsnets fyrir næsta ár, sem verður þó engu að síður um það bil tvöfalt hærri en í nágrannalöndum.
Þórður
Gunnarsson

thg@frettabladid.is

F

rumvarp um breytingar
á raforkulögum mun
líklega birtast í samráðsgátt stjórnvalda á næstu
vikum, en þar verða
meðal annars lagðar til
breytingar á tekjumörkum og gjaldskrármálum Landsnets. Á þingmálaskrá kemur fram að frumvarpi þessa
efnis verði dreift til þingmanna í
næsta mánuði. Tekjumörk Landsnets eru ákvörðuð með lögum, en
veigamikill þáttur við gjaldskrá
Landsvirkjunar. Veginn fjármagnskostnaður Landsnets, sem er metinn
einu sinni á ári af sérstakri nefnd
Orkustofnunar, er af mörgum sagður
of hár sem orsaki það að gjaldskrá
Landsnets sé með þeim hætti að
hún grafi undan samkeppnishæfni
íslensks orkumarkaðar.
Greint hefur verið frá því að
hinn metni, vegni fjármagnskostnaður Landsnets endurspegli ekki
raunverulegan fjármagnskostnað
fyrirtækisins. Það er ekki síst vegna
þeirra breyta sem lagðar eru til
grundvallar. Einkum hefur notkun
10 ára hlaupandi meðaltals skuldatryggingaálags íslenska ríkisins
verið gagnrýnd, en skuldatryggingaálag Íslands var enn þá í hæstu
hæðum á fyrri hluta undanliðins
áratugar þar sem mál á borð við Icesave-deiluna höfðu ekki enn verið
leidd til lykta.
Einnig hefur verið bent á að
skuldatryggingaálag Íslands kunni
að hækka nú, þar sem ferðaþjónustan – ein af þremur stoðum íslensks
útflutnings – hefur nú í meginatriðum horfið af sjónarsviðinu. Því
skjóti skökku við að veiking einnar

42%

var meðaleiginfjárhlutfall
Landsnets á árunum 2015
til 2019 samanborið við 25
prósent hjá Statnett.

þriggja stoða útflutnings geti þannig óbeint grafið undan annarri af
hinum tveimur sem eftir standa með
hækkun gjaldskrár Landsnets.
Á samráðsfundi Orkustofnunar með hagsmunaaðilum fyrr á
þessu ári voru hins vegar lagðar til
breytingar á útreikningi á vegnum
fjármagnskostnaði Landsnets á
næsta ári. Ásamt breytingu um
metna fjármagnsskipan Landsnets
verður skuldatryggingaálag bandaríska ríkisins dregið frá álaginu á
íslenska ríkið. Markaðsálag Landsnets hækkar hins vegar á móti og er
það útskýrt með seljanleikaáhættu
bréfa fyrirtækisins, sem segja má að
sé athyglisverð forsenda, enda um
að ræða fyrirtæki með náttúrulega
einokun á flutningi raforku á Íslandi.
Heildaráhrifin eru þau að veginn
fjármagnskostnaður Landsnets
fyrir árið 2021, að raunvirði fyrir
skatta, verður metinn 5,77 prósent.
Án breytinganna sem gerðar voru
á útreikningnum hefði fjármagnskostnaðurinn verið metinn 5,93 prósent. Að óbreyttu er því ekki mikilla
breytinga að vænta á tekjumörkum
Landsnets á næsta ári.

Starfshópur um kaup ríkissjóðs á Landsneti
sagður munu skila af sér á fyrri hluta næsta árs
Fyrir stofnun Landsnets var
flutningur raforku að mestu
í höndum Landsvirkjunar, en
evrópskar reglur um aðskilnað
framleiðslu og flutnings raforku
kallaði á stofnun fyrirtækisins
árið 2005.
Steingrímur J. Sigfússon,
þingmaður Vinstri grænna, var
einna fyrstur til að vekja athygli
á þeirri óheppilegu stöðu að
framleiðendur rafmagns væru
eigendur flutningskerfis raforku
í fyrirspurnatíma á Alþingi árið
2007. Hins vegar gerðist lítið í
eignarhaldsmálum Landsnets
fyrr en í desember 2018 þegar
ríkisstjórnin samþykkti að taka
upp viðræður um að ríkið keypti
Landsnet af núverandi eigendum, sem eru Landsvirkjun,
Orkuveita Reykjavíkur, Rafmagnsveitur ríkisins og Orkubú
Vestfjarða. Á ríkisstjórnarfundi
Forsvarsmenn Landsnets hafa
réttilega bent á það að ákvörðun
gjaldskrár, tekjumarka og metins
fjármagnskostnaðar fyrirtækisins
liggi ekki hjá þeim sjálfum. Þeir
hafa einnig sagt að metinn fjármagnskostnaður sé að sama skapi
sambærilegur við það sem gerist í
nágrannalöndunum.
Sé litið til nágrannalandanna
kemur hins vegar annað í ljós. Veginn fjármagnskostnaður hins norska
Statnett að raunvirði fyrir skatta var
þannig metinn 3,3 prósent á síðasta
ári af norsku orkustofnuninni (Norges vassdrags- og energidirektorat).
Sé litið til Svíþjóðar var veginn fjármagnskostnaður Vattenfall Eldistribution, eins helsta flutningsaðila

í febrúar 2019 var síðan samþykkt að koma á starfshópi til að
leiða viðræður um kaup ríkisins
á Landsneti. Vinnu starfshópsins
átti að ljúka fyrir árslok 2019.
Engin niðurstaða hefur hins
vegar fengist frá starfshópnum
enn.
Samkvæmt upplýsingum
frá skrifstofu orku, iðnaðar og
viðskipta, sem starfar innan
atvinnuvegaráðuneytisins, er nú
áætlað að vinnu starfshópsins
ljúki á fyrri hluta næsta árs. Í
fréttatilkynningu Stjórnarráðsins
frá árinu 2019 var virði Landsnets áætlað á bilinu 80 til 85
milljarðar. Ekki liggur fyrir hvort
tillögur starfshópsins muni taka
á fjármögnun ríkisins vegna
hugsanlegra kaupa á Landsneti,
en halli á rekstri ríkisins á þessu
og næsta ári er áætlaður um 600
milljarðar króna samanlagt.
raforku þar í landi, metinn 2,35
prósent af orkustofnun Svíþjóðar
(Energimarknadsinspektionen).
Bent hefur verið á að arðsemi eiginfjár Landsnets gefi það til kynna
að tekjur félagsins séu undir eðlilegum mörkum. Meðalarðsemi eiginfjár hins norska Statnett hefur þannig verið um níu prósent að meðaltali
síðastliðin fimm ár, samanborið við
sex prósent hjá Landsneti.
Við þennan samanburð ber þó að
hafa í huga að meðaleiginfjárhlutfall
Statnett á sama tímabili var 25 prósent, á meðan það var 42 prósent
hjá Landsneti. Eðli máls samkvæmt
eykst þannig arðsemi eiginfjár með
lækkandi eigin fé, að því gefnu að
tekjur haldist nokkuð stöðugar sem

MIÐVIKUDAGUR

Sala á Landsneti
myndi ekki auka arðsemi Landsvirkjunar
Bent hefur verið á að sala Landsvirkjunar á tæplega 65 prósenta
hlut sínum í Landsneti myndi
hugsanlega auðvelda Landsvirkjun að uppfylla arðsemismarkmið sín. Þannig myndi lægra
eiginfjárhlutfall Landsvirkjunar
með brotthvarfi eignarhlutsins
í Landsneti af efnahagsreikningi
Landsvirkjunar hækka ávöxtun
á eigið fé. Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkjunar, segir að
eignarhluturinn í Landsneti sé
15-20 prósent af heildareignum
Landsvirkjunar. „Arðsemi Landsnets er hins vegar mun hærri en
Landsvirkjunar.

Hörður
Arnarson

Tekjutapið eftir sölu á eignarhlut okkar í Landsneti myndi því
vega upp á móti að mestu leyti
tekjur af sölunni,“ segir Hörður,
sem segist styðja að ríkissjóður
kaupi Landsnet. Hann nefnir
einnig að minnisblað Summu
um arðsemi Landsnets hafi verið
unnið í tengslum við hugsanleg
kaup ríkissjóðs á Landsneti,
vegna hás verðmats á eignarhlut Landsvirkjunar í Landsneti
sem erlendir ráðgjafar unnu fyrir
Landsvirkjun. Hörður bætir því
við að Landsneti hafi verið kynnt
umrætt minnisblað áður en það
var sent Orkustofnun.
er jafnan tilfellið hjá fyrirtækjum
sem reka innviði.
Öllu samanburðarhæfari stærð,
sem endurspeglar mismuninn í
metnum, vegnum fjármagnskostnaði, er hagnaður fyrir skatta og
vaxtakostnað (EBIT) sem hlutfall af
heildareignum. EBIT sem hlutfall af
heildareignum hefur verið að meðaltali 3,3 prósent síðastliðin fimm ár
hjá hinu norska Statnett, en sama
hlutfall á sama tímabili stendur í 6,8
prósentum hjá Landsneti. Á þennan
mælikvarða, sem leiðréttir fyrir misjöfnu eiginfjárhlutfalli, er arðsemi
Landsnets því meira en tvöföld á
við Statnett.
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Sæmundur Oddsson og Tryggvi Þorgeirsson, stofnendur heilbrigðistæknifyritækisins Sidekick Health, eru læknar að mennt. „Það að finna erlenda fjárfesta á þessu stigi hjá fyrirtækinu minnir
um margt á söguna af Gullbrá. Eitt rúmið er of stórt og annað of lítið. Það þarf allt að smella til að finna réttu sjóðina til að vinna með,“ segir Tryggvi um þá vinnu. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Erlendir vísisjóðir leiða þriggja
milljarða fjárfestingu í Sidekick

Sérhæfðir vísisjóðir fjárfestu í heilbrigðistæknifyrirtækinu. Novator og Frumtak Ventures tóku þátt í fjármögnuninni. COVID-19
gerði það að verkum að fjarheilbrigðisþjónusta fór að vaxa en hraðar en áður. Stór hluti af uppbyggingunni mun fara fram á Íslandi.
Helgi Vífill
Júlíusson

H

helgivifill@frettabladid.is

eilbr igðist æk nifyrirtækið Sidekick
Health, sem er með
tæplega 40 starfsmenn, hefur tryggt
sér 20 milljóna
Bandaríkjadala fjármögnun, jafnvirði 2,8 milljarða íslenskra króna,
til þess að styðja við vöxt félagsins í Evrópu og Bandaríkjunum.
Fjármögnunin er leidd af tveimur
erlendum vísisjóðum, sérhæfðum í
líftækni- og heilbrigðistæknifyrirtækjum.
Tryggvi Þorgeirsson, annar stofnandi og forstjóri Sidekick, segir að
fyrirtækið þrói heilbrigðismeðferðir til að bæta heilsu fólks með
ýmsa langvinna sjúkdóma. Meðferðinni er miðlað í gegnum fjar-

heilbrigðiskerfi fyrirtækisins sem
skráð er sem CE-merkt lækningatæki. Sá markaður hafi farið hratt
vaxandi á undanförnum fimm
árum. Í COVID-19 halda margir
sig heima fyrir og þess vegna hafi
markaðurinn vaxið enn hraðar en
áður. „Að því sögðu er vert að nefna
að heilbrigðisþjónusta hefur verið
seinni í stafrænni umbreytingu en
ýmsar aðrar atvinnugreinar.“

Novator og Frumtak
Hann segir að fjármögnunin hafi
verið leidd af Wellington Partners, sem sé einn stærsti sjóður
sinnar tegundar í Evrópu með um
milljarð evra í stýringu, og öðrum
evrópskum sjóði – Asabys Partners, sem sérhæfir sig í líftækni- og
fjarheilbrigðistæknifjárfestingum.
„Núverandi hluthafar, Novator og
Frumtak Ventures, tóku jafnframt
þátt í fjármögnuninni,“ segir hann.
Svana Gunnarsdóttir, stjórnar-

for maðu r Sidek ick og f ramkvæmdastjóri vísisjóðs Frumtaks
Ventures, segir að það sé frábært
að sjá sprotafyrirtækið ná þessum
árangri og staðfesti „trú okkar að
félagið hafi það sem til þarf til að
verða leiðandi á alþjóðavísu í stafrænum heilsutæknilausnum“.
Sidekick er á mikilli siglingu. Fyrr
á árinu greindi tæknifyrirtækið frá
milljarðasamningi við alþjóðlega
lyfjarisann Pfizer og seint á síðasta
ári tilkynnti það um samstarfssamning við Bayer, eitt af stærstu
lyfjafyrirtækjum heims. Til stendur
að greina frá öðrum samningi við
eitt af stærstu lyfjafyrirtækjum
heims á næstu mánuðum.
Tryggvi segir að Sidekick skipi
sess á meðal fremstu fyrirtækja í
heimi á sínu sviði.
Sæmundur Oddsson, f ramkvæmdastjóri lækninga og rannsókna og hinn stofnandi fyrirtækisins, segir að fjármagnið verði

Af ýmsum ástæðum
hefur heilbrigðiskerfið verið á eftir í stafrænni umbyltingu. Heilbrigðiskerfið var hannað á
síðustu öld þegar það tók
meira á bráðavanda, eins og
sýkingum og slysum. Nú
aftur á móti er heilbrigðiskerfið að sinna fyrst og
fremst langvinnum lífsstíltengdum sjúkdómum.
Tryggvi Þorgeirsson, forstjóri Sidekick Health

nýtt til þess að styðja við öran vöxt
Sidekick. „Þeir fiska sem róa. Tækifærið sem við stöndum frammi fyrir
er gríðarlegt. Við erum með samkeppnisforskot núna og megum
engan tíma missa. Við munum

opna sölu- og markaðsskrifstofur á
meginlandi Evrópu og í Bandaríkjunum og bæta hraustlega í hraðann
við þróun og rannsóknir. Til þess
þurfum við að halda áfram að bæta
við okkur framúrskarandi liðsfélögum á næstu misserum en nú
starfa tæplega 40 manns hjá félaginu. Til að anna eftirspurn reiknum
við með að starfsmenn verði tvöfalt fleiri strax á næsta ári. Okkar
metnaður er að spila í efstu deild og
við höfum verið mjög heppin með
úrvalsfólk í teyminu. Stór hluti af
uppbyggingunni mun fara fram á
Íslandi. Þungamiðjan í rekstrinum
er og verður hérlendis.“
Tryggvi, sem er læknir eins og
Sæmundur, segir að samkeppnisforskotið felist í að það hafi verið
gerðar klínískar rannsóknir á
meðferðarúrræðum Sidekick. Þess
vegna sé það vísindalega sannað að
þau virki.
Hann segir að um 86 prósent
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Kynningar: VSÓ Ráðgjöf, Hitatækni

Svanhildur Jónsdóttir segir að tilkoma Borgarlínunnar og nýs leiðakerfis Strætó bs. eigi eftir að gjörbreyta samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Þær verði betri fyrir notendur almenningssamgangna, sem og hjólandi og gangandi vegfarendur. Lögð verður áhersla á að umhverfi brautarstöðva verði aðlaðandi fyrir notendur Borgarlínunnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

VSÓ Ráðgjöf og Borgarlínan

VSÓ Ráðgjöf hefur komið að mörgum og fjölbreyttum verkefnum tengdum Borgarlínunni, svo
sem mati á umhverfisáhrifum, umferðaröryggi, staðarvali og samgönguskipulagi. Svanhildur
Jónsdóttir, sviðsstjóri og samgönguverkfræðingur hjá VSÓ, segir Borgarlínuna eiga eftir að gjörbreyta höfuðborgarsvæðinu. Borgarlínan getur aukið sjálfbærni höfuðborgarsvæðisins. ➛2
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Svanhildur Jónsdóttir,
samgönguverkfræðingur og sviðsstjóri,
og Stefán Gunnar
Thors, umhverfishagfræðingur og sviðsstjóri, eru fyrir hönd
VSÓ Ráðgjafar í teymi
sem vinnur að fyrsta
áfanga Borgarlínunnar.
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON
BRINK

Núna eru
í vinnslu
frumdrög fyrir
fyrsta áfanga
Borgarlínunnar, sem er frá
Ártúni að
Hlemmi og frá
Hlemmi að
Hamraborg í
gegnum Kársnesið.
Svanhildur Jónsdóttir

S

vanhildur Jónsdóttir samgönguverkfræðingur og Stefán
Gunnar Thors, umhverfishagfræðingur hjá VSÓ Ráðgjöf,
eru í sérfræðiteymi sem vinnur að
frumdrögum að 1. áfanga Borgarlínunnar. Teymið samanstendur
af ráðgjöfum og fagaðilum frá
eigendum Borgarlínunnar, sem
eru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðin.
„Núna eru í vinnslu frumdrög
fyrir fyrsta áfanga Borgarlínunnar,
sem er frá Ártúni að Hlemmi og frá
Hlemmi að Hamraborg í gegnum
Kársnesið. Þessi áfangi snýr að
því að byggja upp innviði tengda
samgöngum, svo sem sérrými fyrir
Borgarlínu, stíga fyrir gangandi og
hjólandi vegfarendur og akbrautir
fyrir bíla. Áætlað er að þessi hluti
verði tilbúinn árið 2023. Í framhaldi
frumdraga fyrir 1. áfanga verður
unnið að næstu skrefum varðandi
Borgarlínuna,“ segir Svanhildur.
Með tilkomu þessa áfanga munu
Borgarlínan og vagnar Strætó geta
nýtt innviði á umræddum kafla og
fengið sérrými og forgang á gatnamótum. „Samhliða þessu verður
tekið upp nýtt og betra leiðakerfi
Strætó bs., sem er lykilþáttur í því
að þjónusta fyrir farþega verði bæði
skilvirkari og betri,“ segir Svanhildur en hún hefur áður unnið að
fjölbreyttum verkefnum á öllum
hönnunarstigum, verið umferðaröryggisrýnir og gert rannsóknaverkefni um umferðaröryggi og
Borgarlínuna. Hún segist einnig
læra mikið af klárum samstarfsfélögum og kraftmiklum konum í
Félagi kvenna í atvinnulífinu, FKA.

Áhrif Borgarlínunnar mikil

Svanhildur segir mjög spennandi að taka þátt í frumdrögum
að almenningssamgöngum á
þann hátt sem ekki hefur verið
gert áður á Íslandi. „Fyrir mig
sem samgönguverkfræðing er
þetta draumaverkefni. Tilkoma
Borgarlínunnar og nýs leiðakerfis
Strætó bs. á eftir að gjörbreyta
samgöngum á höfuðborgarsvæðinu í heild sinni. Samgöngur
verða ekki aðeins greiðfærari og
áreiðanlegri fyrir þá sem nota
almenningssamgöngur, heldur
einnig fyrir hjólandi og gangandi
vegfarendur. Þetta gerir það að
verkum að það verður raunhæfur
kostur fyrir fleiri að velja vistvæna
Útgefandi: Torg ehf.

ferðamáta. Vissulega munu margir
halda áfram að velja einkabílinn
sem sinn aðalferðamáta, en fólk
fær meira val en áður, sem er jú
markmiðið með Borgarlínunni.
Líklegt er að fleiri velji og geti lifað
bíllausum lífsstíl og ýtir tilkoma
deilileiga, sem nú eru að koma inn
á markaðinn, undir það. Jafnframt
munu t.d. heimili sem reka tvo
bíla geta átt einn bíl í staðinn, sem
getur haft mikil áhrif á fjármál
heimilisins og jákvæð áhrif á lýðheilsu,“ bendir Svanhildur á.

Sjálfbærni mun aukast

Lögð verður áhersla á að umhverfi
stöðva Borgarlínu verði aðlaðandi.
„Í kringum stöðvarnar er stefnt að
þéttingu byggðar, sem er lykilinn
að því að fleiri geti búið og unnið í
nágrenni við stöðvarnar. Ákveðinn
þéttleiki þarf að vera til staðar til
að Borgarlínan geri það gagn sem
henni er ætlað að gera. Með tilkomu Borgarlínunnar, vistvænna
ferðamáta og samgöngumiðaðs
skipulags, er mótuð umgjörð sem
getur aukið sjálfbærni höfuðborgarsvæðisins. Nefna má að
með tilkomu svokallaðra örflæðistækja, svo sem rafskúta, kemst fólk
lengri vegalengd á styttri tíma, og
getur auðveldlega tekið slík tæki
um borð í vagna Borgarlínunnar,
sem styrkir líklega farþegagrunn
hennar,“ segir Svanhildur.

Hér er dæmi um glæsilega borgarlínustöð sem er í Metz í Frakklandi.
Borgarlínuverkefnið
er unnið
þverfaglega
á milli sviða
hjá VSÓ Ráðgjöf.

Unnið þverfaglega

VSÓ Ráðgjöf hefur einnig unnið
að breytingum á aðalskipulagi og
svæðisskipulagi vegna Borgarlínunnar, gert umferðarspár og vefsjá,
auk þess að sinna þróunarvinnu
með fasteignafélögum. „Borgarlínuverkefnið er unnið þverfaglega
á milli sviða hjá VSÓ Ráðgjöf, en
hjá fyrirtækinu starfar rúmlega
áttatíu manna samhentur hópur
verkfræðinga, tæknimenntaðra
starfsmanna og annarra sérfræðinga. Víðtæk reynsla og þekking
starfsmanna VSÓ byggir m.a. á
fjölbreyttum verkefnum sem fyrirtækið hefur unnið að hér á landi og
erlendis, á þeim rúmlega 60 árum
sem liðin eru frá því fyrirtækið
var stofnað árið 1958. VSÓ er með
skrifstofu í Borgartúni og í Noregi,“ segir Svanhildur að lokum.
Nánari upplýsingar www.vso.is

Ábyrgðarmaður: Björn Víglundsson

Hvað er Borgarlínan?
Hraðvagnakerfi á hjólum, sem
ekur á sérrými með forgangi
á gatnamótum. Þannig eykst
áreiðanleiki, hagkvæmni og
þjónustan verður betri. Ferðir
verða tíðari, stöðvar verða yfirbyggðar og þægilegar með góðu
aðgengi beint í vagnana.

Af hverju Borgarlína?
Íbúum höfuðborgarsvæðisins
mun fjölga um 70 þúsund til
ársins 2040. Umferðarspár sýna
að þrátt fyrir miklar fjárfestingar
í samgöngumannvirkjum aukast
umferðartafir verulega, ef ekki
tekst að fjölga þeim sem nýta sér
aðra ferðamáta en einkabílinn.

Sölumaður auglýsinga: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,

Vagnar Borgarlínu geta tekið um
150-200 farþega.
Hvað er sérrými Borgarlínunnar?
Borgarlínubrautir sem aðeins
vagnar Borgarlínu og Strætó aka
eftir um höfuðborgarsvæðið og
mun gjörbreyta samgöngum á
þessum svæðum.
Veffang: frettabladid.is

Til leigu –

Skrifstofurými með
fullt af bílastæðum

Skrifstofurými 270-350 m2 á 1. til 3. hæð. Fallegt útsýni.
Næg bílastæði, bæði ofanjarðar og í kjallara.
Nánari upplýsingar hjá Halldóri Jenssyni sölustjóra
á halldor@reitir.is eða í síma 840 2100.
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Sérfræðingar í loftræstikerfum
Hitatækni ehf. sérhæfir sig í hvers kyns búnaði fyrir loftræstingar, hitakerfi, kælikerfi, rakakerfi,
stjórnbúnað og stýringar. Boðið er upp á faglega aðstoð og ráðleggingar við val á tækjum.

H

itatækni hefur verið starfandi frá árinu 1986, þannig
að fyrirtækið hefur langa
reynslu af þjónustu á stýringum á
hita- og loftræstikerfum hjá fjölda
fyrirtækja og stofnana.
Úlfar Óli Sævarsson, ráðgjafi hjá
Hitatækni, segir að meðal þess sem
fyrirtækið sé þekkt fyrir séu gæða
loftræstikerfi. „Það er mjög mikilvægt að hafa góða loftræstingu
innanhúss. Fólk er farið að hugsa
meira um loftgæði á heimilinu
sem stuðla að bættri heilsu. Við
bjóðum búnað sem sér um að
hafa alltaf hreint og gott loft jafnt
í stærra sem smærra húsnæði.
Okkar búnaður sér um að stýra
loftgæðunum. Honum er hægt að
stýra í gegnum síma eða tölvu. Við
seljum allan búnaðinn til uppsetningar og hugbúnað sem stýrir
honum. Þetta hafa verið mjög vinsælar loftræstingar úti í heimi og
eru mikið að ryðja sér til rúms hér
á landi, enda vill fólk hafa hreint
loft heima hjá sér. Góð loftræsting
bætir lífsgæði fólks, en margir eru
farnir að huga að slíkum hlutum.
Í nýjum húsum er nú algengara að
hugsað sé út í þessa hluti,“ segir
Úlfar og bendir á nokkra góða
punkta fyrir loftræstikerfi:

fylgjast með stöðu heita pottsins á
netinu hvar sem er og hvenær sem
er. Einnig er hægt að láta renna í
hann á leiðinni í bústað með símanum. Síðan er hægt að skella sér í
pottinn þegar komið er á staðinn,“
útskýrir Úlfar.

Úlfar Óli Sævarsson, ráðgjafi hjá Hitatækni, segir að fólk sækist nú í auknum mæli eftir loftræstibúnaði til að
hreinsa loftið á heimilum. Með slíku kerfi er til dæmis minni hætta á myglu í húsnæðinu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

n Alltaf ferskt loft inni á heimilinu.
n Viðheldur jafnara hitastigi.
n Fullkomið hitastig allan ársins
hring.
n Innblástursloft er síað þannig
að ryk, óhreinindi og t.d. lúsmý
komist ekki inn í húsnæðið.

n Fólk losnar við ofnæmisvaldandi eindir og ryk frá útiloftinu.
n Kemur í veg fyrir þungt loft og
hreinsar út koltvísýring.
n Minnkar verulega líkur á myglu.
n Það þarf ekki lengur að opna
glugga.

Snjóbræðslustýring

Fyrir utan loftræstikerfin býður
Hitatækni snjóbræðslustýringu
sem kemur forrituð og tilbúin til
uppsetningar. Einungis þarf að
tengja rafmagn og jaðarbúnað.
„Við bjóðum allan stýribúnað fyrir
snjóbræðslukerfi, en allt settið
kemur tilbúið til uppsetningar frá
okkur. Þetta er jafnt fyrir heimili
sem fyrirtæki og í rauninni öll
plön þar sem snjóbræðslu er þörf,“
segir Úlfar. „Búnaðurinn kemur frá
Noregi og Svíþjóð en hann hefur
reynst afar vel hér á landi. Það er
komin margra ára reynsla á þessi
snjóbræðslukerfi. Við stillum
stýringuna sé þess óskað. Uppsetningin er einföld og fljótleg.
Píparar sjá um að leggja búnaðinn
og rafvirki tengir hann. Þar með er
hann kominn í gagnið,“ segir Úlfar.

n Sparar orku- og upphitunarkostnað.

Sjálfvirk pottastýring

„Þá bjóðum við pottastýringu
fyrir heita potta sem er þróuð hér
á landi og er því íslenskt hugvit.

Þetta er mjög einföld stýring
og aðgengileg fyrir alla. Það er
hægt að nota stýringu heima,
í eigin sumarbústað eða leigubústað. Kerfið er svo einfalt að
það er eiginlega ekki hægt að gera
mistök. Það er til dæmis hægt að

Þeir sem áhuga hafa á að kynnast
þessum kerfum betur geta haft
samband við ráðgjafa hjá Hitatækni í síma 588 6070, eða komið
á Smiðjuveg 10 (græn gata) í Kópavogi. Sömuleiðis er hægt að senda
tölvupóst á hitataekni@hita
taekni.is eða fara á heimasíðuna
hitataekni.is

Svansvottun fyrir endurbætur

Reitir hafa hlotið fyrstu Svansvottunina á Norðurlöndum fyrir endurbætur á húsnæði. Það voru
breytingar á húsnæði Umhverfisstofnunar við Suðurlandsbraut sem hlutu viðurkenninguna.

H

úsnæðið er í eigu Reita og
það var Andri Þór Arinbjörnsson, framkvæmdastjóri Reita, sem tók við leyfinu frá
Guðmundi Inga Guðbrandssyni,
umhverfis- og auðlindaráðherra.
„Þetta er frábær áfangi sem ég
vona að sé bara byrjunin á því sem
koma skal almennt í endurbótum
á byggingum. Byggingageirinn
útheimtir mikinn efnivið og auðlindir og það er mikilvægt að við
förum vel með þær, endurnýtum
það sem við getum og komum
öðru í endurvinnslu. Að lágmarka
áhrif framkvæmda á umhverfi og
heilsu er bæði gott fyrir okkur og
náttúruna í heild,“ sagði Guðmundur Ingi Guðbrandsson við
þetta tækifæri.
„Við erum afar stolt af þessu
og tökum hlutverk okkar sem
fyrirmynd mjög alvarlega. Þetta
er fordæmisgefandi og sýnir að
þetta er hægt. Það var okkur
mikilvægt að nýta það sem hægt
var að nýta áfram og að hugsað sé
um umhverfið og heilsu starfsfólks við val á nýju byggingarefni
og innanstokksmunum,“ sagði
Sigrún Ágústsdóttir, forstjóri
Umhverfisstofnunar.

„Svansvottun húsnæðis

Umhverfisstofnunar er merkur
áfangi. Vottunin er til marks
um metnað til að beita sér fyrir
umbótum í umhverfismálum
þegar kemur að byggingum. Reitir
óska Umhverfisstofnun til hamingju með endurnýjað húsnæði
og þakka fyrir gott samstarf um

Þráinn F. Gunnarsson, byggingafræðingur hjá THG arkitektum, Ragnar Auðunn Birgisson, arkitekt hjá THG arkitektum, Guðmundur Ingi Guðbrandsson ráðherra, Kristjana Ósk Jónsdóttir, markaðsstjóri hjá Reitum, Andri Þór Arinbjörnsson, framkvæmdastjóri eignaumsýslusviðs hjá Reitum, Guðrún Lilja Kristinsdóttir, teymisstjóri á sviði loftslagsmála og græns samfélags hjá Umhverfisstofnun, og Elva Rakel Jónsdóttir, sviðsstjóri loftslagsmála hjá Umhverfisstofnun.

þetta samvinnuverkefni Reita og
Umhverfisstofnunar,“ sagði Andri
Þór Arinbjörnsson, framkvæmdastjóri eignaumsýslusviðs hjá
Reitum fasteignafélagi.
Hönnun og ráðgjöf vegna endurbótanna var í höndum THG arkitekta. Viðmið Svansins fyrir endurbætur eru umfangsmikil, þar
sem markmiðið er að lágmarka
áhrif framkvæmda á umhverfi og

heilsu. Svansvottunin tryggir gæði
byggingarinnar meðal annars með
betri innivist, sem er tryggð með
ströngum kröfum á efnainnihald
byggingavara. Í Svansvottun er
einnig lögð áhersla á endurnotkun
byggingarefna og að úrgangur fari
í endurvinnslufarveg.
Endurbæturnar og aðrar Svansvottaðar framkvæmdir hafa haft
jákvæð áhrif á íslenska birgja,

þar sem úrval af vottuðum og
samþykktum byggingarefni hefur
aukist sýnilega síðustu ár. Sem
dæmi um árangur sem náðist í
framkvæmdunum við Suðurlandsbraut 24 má nefna:
n Flokkunarhlutfall byggingarúrgangs var 94,4% á framkvæmdatíma.
n Áætlað er að notkun loftræsti-

kerfis með hitaendurvinnslu
muni draga úr orkunotkun um
40%.
n Öll málning og sparsl sem var
notað var umhverfisvottað.
n Álrimlar, korkflísar og fleiri
byggingarhlutir voru notaðir
áfram.
n Veglegt barnaherbergi var sett
upp til að bæta aðstöðu starfsmanna.

MIÐVIKUDAGUR

hvernig var vegferðin í stuttu máli?
Tryggvi: „Árið 2013 fengum við
styrki úr Lýðheilsusjóði, Thorvaldsensfélaginu og Tækniþróunarsjóði
og hófum að byggja teymi til að
takast á við verkefnið. Það hefur
verið einstakt lán hvað við höfum
fengið til liðs við okkur hæfileikaríkan hóp af samstarfsfólki – við
forritun, hönnun, sölu og markaðssetningu – sem og fólk með víðtæka
reynslu úr heilbrigðisgeiranum.
Við ýttum fyrirtækinu úr vör árið
2014 og verjum fyrstu tveimur
árunum í að smíða frumgerð af
vörunni. Þegar varan er orðin
nægilega góð hefjast fyrstu klínísku rannsóknirnar og árið 2017
birtum við fyrstu klínísku rannsóknina á vísindaþingi í Bandaríkjunum. Þær vöktu eftirtekt og
með þær í farteskinu hófum við
samstarf við stór fyrirtæki á borð
við Pfizer. Í fyrra gerði lyfjafyrirtækið prófanir með sínum sjúklingum og þær reyndust afar vel.
Síðan þá hefur verið mikill vöxtur
hjá okkur.“
Hvenær fenguð þið fyrsta fjárfestinn?
Sæmundur: ,,Svona nýsköpun í
heilbrigðistækni krefst þrautseigju
og við höfum verið mjög lánsamir
með fjárfesta. Novator hefur alla tíð
gert sér grein fyrir stærð tækifærisins og stutt vel við bakið á okkur
frá byrjun ásamt sterkum einkafjárfestum og Frumtak bættist svo
í hópinn árið 2017.“

dauðsfalla á Vesturlöndum megi
rekja til langvinnra lífsstílstengdra
sjúkdóma og 70-80 prósent af
kostnaði heilbrigðiskerfisins fari í
að meðhöndla þá.
„Við Sæmundur erum báðir
læknar og það sló okkur að það
skorti tól til að taka heildstætt á
vandanum. Við gátum ávísað lyfjum, sem er hluti af meðferðinni, en
það þarf meira til þegar kemur að
langvinnum lífsstílstengdum sjúkdómum, eins og að bæta mataræði,
hreyfingu og leita leiða til að draga
úr streitu. Núverandi heilbrigðiskerfi er ekki að öllu leyti rétt sett
upp til að takast á við umfang þessara sjúkdóma, en með aðstoð heilbrigðistækni er hægt að ná mun
betri árangri og nýta betur dýrmætan tíma heilbrigðisstarfsfólks
sem og það mikla fé sem er sett í
málaflokkinn,“ segir Tryggvi.
Hann segir að hluti vandans sé að
um helmingur sjúklinga taki ekki
lyf eins og þeim hafi verið ávísað.
„Rúmlega 300 þúsund mannslíf
tapast árlega í Bandaríkjunum og
Evrópu vegna þess að sjúklingar
eru ekki að fylgja meðferðinni eins
og lagt var upp með,“ segir Tryggvi.

Sökk niður í sætið
Sæmundur segir að Sidekick hafi
fengið mikinn vind í seglin meðal
annars vegna þess að heilbrigðisstarfsfólk um allan heim þekki
þennan vanda. „Þegar ég vann sem
sérfræðilæknir á hjartadeild á stóru
erlendu háskólasjúkrahúsi var ég
með sjúkling sem hafði í nokkurn
tíma glímt við kransæðastíf lu og
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vegnaði æ verr. Þetta var venjulegur dagur og ég hafði skamman
tíma til að sinna honum, eins og
venja er á sjúkrahúsum. Ég segi
honum að hann verði að taka lyfin
eins og þeim var ávísað og breyta
lífsstílnum annars myndi hætta á
öðru hjartaáfalli aukast töluvert.
Að svo búnu kveðjumst við. Stuttu
seinna verður mér litið út um gluggann og þar sé ég sjúklinginn kveikja
sér í sígarettu. Ég sökk niður í sætið
og hugsaði með mér að einhverju
yrði að breyta. Við það rann það
upp fyrir mér að sjúklingurinn var
miklu áhugasamari um það sem
átti sér stað í snjallsímanum hans
en það sem okkur fór á milli. Þarna
var fræjunum sáð hjá mér.
Á sama tíma var Tryggvi vinur
minn að vinna brautryðjendavinnu
með hópi fólks meðal annars við
Háskóla Íslands, Harvard-háskóla
og MIT við að tengja saman atferlisfræði og snjalltækni til að ná betri
árangri við lífsstílsbreytingar – þar
með talið fyrir fólk með lágt heilsulæsi eða lága áhugahvöt. Við fórum
að stinga saman nefjum, áttum
sama drauminn um að hafa áhrif á
sjúklinga á stórum skala og úr varð
Sidekick.“
Sæmundur leggur áherslu á að
nýju fjárfestarnir hafi mikla þekkingu á rekstri heilbrigðistæknifyrirtækja sem þeir muni miðla til starfsmanna Sidekick. „Þeir hafa djúpt
tengslanet. Við fáum því góða liðsfélaga sem leggja hönd á plóg. Það
mun skila sér í auknum viðskiptatækifærum.“
Hvenær var fyrirtækið stofnað og

Sagan af Gullbrá
Hvernig völduð þið erlenda vísisjóði
til að vinna með?
Tryggvi: „Það að finna erlenda
fjárfesta á þessu stigi hjá fyrirtækinu minnir um margt á söguna
af Gullbrá. Eitt rúmið er of stórt og
annað of lítið. Það þarf allt að smella
til að finna réttu sjóðina til að vinna
með. Sjóðirnir þurfa að hafa sérþekkingu og reynslu á okkar sviði,
tímasetningin verður að vera rétt,
enda kemur að þeim tímapunkti
að vísisjóðir eru fullfjárfestir. Svo
mega þeir ekki hafa fjárfest í samkeppnisaðila. Það er því margt sem
þarf að ganga upp.
Það sem hjálpaði okkur mikið
við að sigta út heppilega sjóði og
fá fundi var að Sidekick var valið
á meðal bestu vaxtarfyrirtækja í
Evrópu í keppni á vegum EIT Digital, sem er starfrækt af Evrópusambandinu. Í kjölfarið hjálpaði EIT
Digital okkur við að bera kennsl
á sjóði sem gætu komið til greina
sem hluthafar og aðstoðaði við að
koma á fundum. Það var dýrmætt
fyrir okkur.
Tengingar við vísisjóði geta
komið úr mörgum áttum. Þakka
má samstarfi okkar við Pfizer að við
fengum fund með Wellington Partners. Starfsmaður lyfjafyrirtækisins
taldi að við gætum unnið vel saman
og tengdi okkur. Í kjölfarið kom í
ljós að Abasys og Wellington fjárfesta oft saman.“
Af hverju eru viðskiptavinir, eins
og lyfjafyrirtæki, að leita til ykkar?
Tryggvi: „Okkar markmið er að
bæta heilsu og líðan fólks með langvinna sjúkdóma. En jafnframt því
þurfum við að tryggja fyrirtækinu
rekstrargrundvöll. Til þess þarf
viðskiptavini sem geta greitt fyrir
þjónustuna. Við fórum þá leið að
biðja ekki sjúklinga að greiða fyrir
þjónustuna. Alþjóðleg lyfjafyrirtæki hafa brugðist hratt við enda
mikill fjárhagslegur ávinningur í
húfi fyrir þau.
Þannig er mál með vexti að það
kostar tvo til þrjá milljarða dollara að setja nýtt lyf á markað. Lyf
vinnur á tilteknum hluta sjúkdóms.
Ef hægt er að bæta heilsu og líðan
sjúklinga með því að bæta okkar
meðferð við virkni lyfsins batnar
samkeppnisstaða lyfjafyrirtækjanna og styrkir stöðu þeirra gagnvart sjúkratryggingum í hverju
landi.“
Læknar, ekki tæknifólk
Hvernig er samkeppnisumhverfið?
Tryggvi: „Á allra síðustu misserum höfum við skapað okkur
stöðu á meðal fremstu fyrirtækja

Sprotar hafa sótt fé erlendis í COVID-19
Frá því að kórónaveiran blossaði upp í Evrópu í mars hafa
íslensk sprotafyrirtækið safnað
umtalsverðu fé frá erlendum
fjárfestum. Eins og fyrr segir
safnaði Sidekick Health 20 milljóna Bandaríkjadala fjármögnun,
jafnvirði 2,8 milljarða íslenskra
króna.
GRID, sem aðstoðar notendur
töflureikna á borð við Microsoft
Excel við að miðla upplýsingum
á hreinlegan og skilvirkan máta,

Tækifærið sem við
stöndum frammi
fyrir er gríðarlegt. Við erum
með samkeppnisforskot
núna og megum engan tíma
missa.
Sæmundur Oddsson, framkvæmdastjóri hjá Sidekick Health

í heimi á þessu sviði. Þess vegna
hafa stór alþjóðleg fyrirtæki á heilbrigðismarkaði valið okkur sem
samstarfsaðila.
Samkeppnin er hörð. Þetta er
kapphlaup en við höfum skapað
okkur sérstöðu. Sérstaðan felst ekki
síst í því að fyrirtækið er stofnað af
læknum og leggur höfuðáherslu
á klíníkina ólíkt mörgum öðrum
samkeppnisaðilum okkar sem
nálgast viðfangsefnið fyrst frá
tæknihliðinni. Við horfum fyrst til
sjúklinganna og sníðum lausnina
okkar eftir þeirra þörfum.“
Hann segir að jafnvel þótt fyrirtækið hafi þrefaldað fjölda starfsmanna á undanförnu ári, og þeir
séu tæplega 40, sé verið að keppa
við mun stærri fyrirtæki erlendis.
Sæmundur nefnir að meðferðin
sé einnig leikjavædd til að nýta
tæknina og bæta líðan eins mikið og
kostur sé. „ Það hefur verið frábært
að sjá hversu vel okkur hefur tekist
að bæta líðan og árangur sjúklinga
víða um heim. Við höfum ákveðna
innsýn sem læknar um hversu
erfitt er fyrir fólk að eiga við langvinna sjúkdóma. Þess vegna höfum
við lagt áherslu á jákvætt viðmót,
hvatningu og að verðlauna fólk
fyrir að bæta heilsu sína. Til dæmis
vill enginn vera minntur á sí og æ af
símanum að hann sé með sjúkdóm.“
Hvernig eru leikir sem hjálpa fólki
með sjúkdóma sína?
Tryggvi: „Við nýtum leikjavæðingu sem eitt af tólunum til að
skapa jákvæða upplifun af meðferðinni og ýta undir árangursríka
langtímanotkun. Vissulega er viðfangsefnið alvarlegt og við leggjum
okkur fram við að kafa djúpt ofan
í sjúkdóm þeirra sem við erum að
aðstoða. En það er hægt að verðlauna það þegar fólk stígur skref í
rétta átt og nær árangri. Við erum
til dæmis að vinna með sjúklingum
sem eru með slagæðaþrengingar
í fótum. Það getur framkallað
mikinn verk vegna blóðþurrðar í
fótum þegar vöðvarnir fá ekki blóð
og súrefni. Hluti af lækningunni er
að auka göngugetu sjúklinga og við
þjálfum fólk í að láta sársaukann
ekki stöðva sig. Þetta er einn af þeim
þáttum sem hægt er að leikjavæða
til að bæta árangur.“
Hverjar hafa verið helstu áskoranirnar í uppbyggingu Sidekick?
Sæmundur: „Við erum að feta
nýja braut innan læknisfræðinnar
og því fylgja auðvitað ýmiss konar
áskoranir.“
Tryggvi: „Ein af áskorunum er að
koma auga á rétta viðskiptamódelið, enda er um nýtt svið að ræða,
eins og Sæmundur nefnir. Stóru
lyfjafyrirtækin eru að skoða með
hvaða hætti okkar þjónusta passar
við þeirra viðskiptamódel.
Áður en við fengum klínískar
niðurstöður úr rannsóknum gátum
við ekki unnið með lyfjafyrirtækjum og öðrum aðilum á heilbrigðismarkaði. Á meðan við biðum eftir

safnaði 12 milljónum Bandaríkjadala eða tæplega 1,7 milljörðum króna.
Finnsk-íslenska tölvuleikjafyrirtækið Mainframe safnaði
8,1 milljón Bandaríkjadala, jafnvirði 1,1 milljarðs króna.
DT Equipment (DTE), sem
þróaði lausn til að efnagreina fljótandi málm, fékk
5,5 milljóna Bandaríkjadollara
fjármögnun, jafnvirði um 765
milljóna.
niðurstöðum urðum við að reiða
okkur á fjárfesta sem höfðu trú á
verkefninu.“
Tryggvi segir að það fylgi því ekki
eingöngu ævintýraljómi að stofna
fyrirtæki. „Fólk þekkir sögur af
sprotafyrirtækjum sem hafa náð
ævintýralegum árangri. En að baki
liggur blóð, sviti og tár og það er
ekki á vísan að róa. Þetta útheimtir
gríðarlega vinnu og þrjósku en er
líka feikilega gaman og gefandi.“
Hvers vegna er heilbrigðisþjónusta skemmra á veg komin á stafrænni vegferð en ýmsir aðrir?
Sæmundur: „Það gilda stífar reglur um heilbrigðisþjónustu, sem er
af hinu góða. Það er verið að vinna
með líf og heilsu fólks. Það hefur
hins vegar hægt á framþróun að einhverju leyti, enda margar hindranir
sem þarf að komast í gegnum til að
hrinda svona í framkvæmd.“

Á eftir í stafrænni umbyltingu
Tryggvi: „Af ýmsum ástæðum hefur
heilbrigðiskerfið verið á eftir í stafrænni umbyltingu. Heilbrigðiskerfið var hannað á síðustu öld þegar
það tók meira á bráðavanda, eins
og sýkingum og slysum. Nú aftur á
móti er heilbrigðiskerfið að sinna
fyrst og fremst langvinnum lífsstíltengdum sjúkdómum. Þar af leiðir
er það er ekki hagstætt, hvorki fyrir
sjúklinga né heilbrigðiskerfið, að
fást við verkefnið inni á stofnunum
nema að hluta til.
Það er hægt að bjóða margar
meðferðir í gegnum snjalltæki.
Hér gildir það sama og um bankaþjónustu. Hún batnaði verulega
í kjölfar stafrænnar umbyltingar
og við getum núna sinnt f lestum
okkar bankaerindum í gegnum
snjallsíma. Við erum að gera hið
sama; færa heilbrigðisþjónustuna
inn í daglegt líf hvers og eins. Fólk
vill geta sinnt því sem gera þarf á
eigin forsendum en ekki fara á heilbrigðisstofnun og bíða eftir stuttum
viðtalstíma. Gangi sú framtíðarsýn
eftir mun það leiða til þess að dýrar
heilbrigðisstofnanir með sérhæfðu
starfsfólki geta einbeitt sér að flóknustu verkefnunum.“
Sæmundur: „Við hjá Sidekick
leggjum mikið upp úr aðferðum
gagnreyndrar læknisfræði, það er
eitt okkar aðalsmerki og hefur veitt
okkur samkeppnisforskot. Það
hefur verið gífurlega spennandi að
sjá hvernig bæta má heilsu og líðan
sjúklinga marktækt með þessari
tækni okkar – og má þar nefna
bætta stjórn á blóðsykri, bætt lífsgæði og minni einkenni þunglyndis
og kvíða.“
Hvað er þetta fólk að gera öðruvísi
í sínu lífi?
Sæmundur: „Það fær meiri stuðning og hvatningu. Það hefur skort
í meðferðina. Auk þess fær það
kennslu í hvernig eigi að takast á við
margar hliðar sjúkdómsins, eins og
sjúkdómseinkenni og hvernig bæta
má líðan með breyttum lífsstíl.“
Tryggvi: „Meðferðaraðili getur
einnig fylgst með framgangi mála og
ef á þarf að halda er kallað á sjúklinginn í skoðun. Fyrir skemmstu
fékk sjúklingur hjartaáfall heima
hjá sér. Einkennin voru ódæmigerð
og því áttaði viðkomandi sig ekki á
hvað gerst hafði. Hjúkrunarfræðingur veitti einkennunum athygli
í gegnum kerfið okkar, hafði samband og lagði sjúklinginn inn á
spítala. Þetta getur því haft veruleg
áhrif á líf fólks.“
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Áhyggjur af mögulegri áhættusækni lífeyrissjóða

F

já r má la stöðug lei k a nef nd
Seðlabanka Íslands ræddi
stöðu lífeyrissjóðanna og áhrif
þeirra á fjármálamarkaði á síðasta
fundi, sem var haldinn um miðjan
september. Þetta kemur fram í
fundargerð nefndarinnar sem var
birt í gær.
Í fundargerðinni segir að lífeyris
sjóðirnir „séu ráðandi fjárfestar hér
á landi og mikilvægt sé að breið sátt
ríki um umgjörð þeirra“. Þá hafði
nefndin áhyggjur af stöðu sjóðanna
„í ljósi núverandi vaxtaumhverfis
sem gæti aukið áhættu töku þeirra

Ásgeir Jónsson,
seðlabankastjóri

í leit að hærri ávöxtun“. Var ákveðið
að halda áfram umfjöllun um sjóð
ina á næsta fundi.
Ríkisstjórnin mun sem kunnugt
er hefja stefnumörkun í lífeyrismál
um og stefnir að því að afrakstur
inn verði grænbók um lífeyrismál

sem kynnt verði vorið 2021.
Nefndin ræddi aðgerðirnar sem
Seðlabankinn og stjórnvöld hafa
gripið til vegna farsóttarinnar og
taldi að þær hefðu mildað höggið.
Farsóttin væri hins vegar að dragast
á langinn og óvissa um efnahags
horfur hefði aukist.
„Var það því mat nefndarinnar
að horfur fyrir fjármálastöðugleika
hefðu versnað frá síðasta fundi
nefndarinnar og hefði hún því
minni áhyggjur nú af neikvæðum
áhrifum slakara aðhalds stjórntækja
bankans,“ segir í fundargerðinni.

Fjármálastöðugleikanefnd hefur minni áhyggjur
en áður af neikvæðum
áhrifum slakara aðhalds
stjórntækja Seðlabankans.
Mikið hefur verið um endurfjár
mögnun íbúðalána undanfarna
mánuði, samfara lækkandi vaxta
stigi. Nefndin segir vísbendingar
um að endurfjármögnun hafi náð
hámarki og ræddi almennt kosti

og ókosti ólíkra lánsforma íbúða
lána. Nefndarmenn töldu jákvætt
að heimilin nýttu sér þá valkosti
sem í boði væru, en að mikilvægt
væri að greiðslumöt væru þannig
úr garði gerð að lántakendur hefðu
borð fyrir báru til að bregðast við
breyttum aðstæðum.
Þá kom fram að vísbendingar
væru um að dregið hefði úr fram
boði á fasteignamarkaði en á móti
„hefði framboð leiguhúsnæðis auk
ist sem ætti að draga úr eftirspurn
eftir íbúðarhúsnæði til kaups til
lengri tíma litið“. – þfh

Jólatónleikum Björgvins
streymt gegn greiðslu á netinu
Helgi Bjarnason, forstjóri VÍS.

Tryggingar VÍS
muni trompa
fjárfestingar

G

reining Jakobsson Capi
tal gerir ráð fyrir því að
VÍS mun hagnast meira af
tryggingarekstri en fjárfestingum
á árunum 2021 til 2024. Landslagið
hjá íslensku tryggingafélögum er
breytt því þau hafa lengi búið
við trygga fjögurra til fimm pró
senta nafnvexti. „Fjárfestar verða
í auknum mæli að horfa til trygg
ingarekstrar og hætta að versla með
hlutafé tryggingafélaganna eins og
um væri að ræða hlutabréfasjóð,“
segir í greiningu sem Markaðurinn
hefur undir höndum.
Jakobsson Capital metur gengi
VÍS á 13,4 krónur á hlut. Það er ell
efu prósentum hærra en gengið var
við lok markaðar í gær.

Ljóst er að þróun á
vaxtamarkaði mun
þvinga tryggingafélög í
meiri áhættusækni í fjárfestingum.
Jakobsson Capital

Hagnaður VÍS fyrir skatta á
þriðja ársfjórðungi 2020 nam 1,15
milljörðum króna samanborið við
420 milljóna króna tap á sama tíma
fyrir ári. „Sveifla í afkomu milli árs
fjórðunga undirstrikar þær miklu
sveif lur sem eru í af komu trygg
ingafélaga. Horfa þarf til nokkurra
ára til að meta rekstur trygginga
félaga. Vísbendingar eru þó um
bættan rekstur og dregið hefur úr
líkum þess að óvænt matsbreyting
muni eiga sér stað,“ segir í verð
matinu.
Af koma af fjárfestingum VÍS
verður afar góð í ár. Gert er ráð
fyrir 2,1 milljarðs króna hagnaði af
þeim. „Ljóst er þó að horfurnar hafa
dökknað,“ segir í verðmatinu, stýri
vextir hafi enda lækkað um tvö pró
sent. Tæplega 70 prósent fjárfest
ingareigna VÍS eru í skuldabréfum
á markaði þar sem raunvextir eru
um núll prósent og nafnvextir jafnir
verðbólguvæntingum.
„Ljóst er að þróun á vaxtamark
aði mun þvinga tryggingafélög í
meiri áhættusækni í fjárfestingum.
Afkoma tryggingarekstrar skiptir
alltaf meira máli. Tryggingafélög
sem hafa ekki arðbæran trygginga
rekstur geta lent í vanda,“ segir í
greiningu Jakobsson Capital. – hvj

Árlegir jólatónleikar Björgvins Halldórssonar hafa eðli málsins samkvæmt verið slegnir af í sinni hefðbundnu mynd. Tónleikarnir munu hins vegar fara fram í beinni útsendingu á netinu og verður hægt að
fylgjast með þeim gegn greiðslu. Að sögn skipuleggjanda verða tónleikarnir haldnir í fullri stærð.
Þórður
Gunnarsson

S

thg@frettabladid.is

óttvarnaaðgerðir stjórn
valda hafa kallað á nýja
nálgun í viðburðahaldi á
Íslandi og víðar. Ísleifur
Þórhallsson, framkvæmda
stjóri hjá Senu, segir að
þann 19. desember muni árlegir jóla
tónleikar Björgvins Halldórssonar
fara fram venju samkvæmt – en með
óhefðbundnu sniði. Sjónvarpsáhorf
endum mun þannig gefast kostur á
að horfa á tónleikana gegn áhorfs
greiðslu, eða það sem kallast á ensku
pay-per-view.
„Jólagestir Björgvins verða haldnir
í svo til fullri stærð. Þó auðvitað gefi
það tónleikunum annan blæ að
engir áhorfendur séu í sal, er hægt
að gera ýmislegt í framleiðslu tón
leika sem eru beinlínis hannaðir
fyrir sjónvarp sem ekki er hægt á
tónleikum með áhorfendum,“ segir
Ísleifur.
Hann segir að allir listamenn sem
haft hafi verið samband við hafi
verið tilbúnir að taka þátt í þessu til
raunaverkefni, þrátt fyrir að aðeins
hafi verið hægt að tryggja þeim
hluta þeirra launa sem vanalega eru
greidd.
„Listamenn fá um það bil helming
af því sem þeir myndu fá vanalega.
En fólk var tilbúið að fá minna greitt
til að geta gert eitthvað frekar en
ekki neitt. Hins vegar munum við
deila tekjunum með listamönn
unum þegar náðst hefur upp í
kostnað. Við náum því ef við seljum
um 4-5.000 „miða“ á tónleikana.
Laun listamanna byrja að hækka
ef við náum að selja 6.000 miða og
ef þetta slær í gegn og við náum að
selja yfir 12 þúsund miða munu allir
listamenn svo fara að nálgast sömu
tekjur af tónleikunum eins og á
venjulegu tónleikaári,“ segir Ísleifur.
Um 110 þúsund heimili eru með
afruglara frá öðru hvoru fjarskipta
fyrirtækjanna, en Sena áætlar að um
4.000 krónur muni kosta að horfa á
tónleikana.
Miðar á Jólagesti Björgvins kosta
vanalega um 10 til 15 þúsund krónur,
en að sögn Ísleifs hefur salan á tón
leikana síðastliðin ár verið á bilinu
8 til 12 þúsund miðar. „Við viljum
hafa þetta ódýrt svo sem flestir sjái
sér fært að kaupa miða. Við sjáum
svo fyrir okkur að stórfjölskyldan
gæti safnast fyrir framan skjáinn,
upp að því marki sem sóttvarna
reglur leyfa hverju sinni. Í öllu falli
er ódýrara að kaupa tónleikana einu
sinni fyrir stóran hóp fólks á 4.000
þúsund krónur heldur en að mæta
öll saman í Laugardalshöllina. Um
það verður ekki villst.“
Ásamt tónleikahaldi hefur fjöldi

Munu allir sem koma að tónleikunum fá greitt eins og venjulega ef 12 þúsund áskriftir seljast. FRÉTTABLAÐIÐ/SITRYGGUR ARI

Lítið stoðar að losa
um samkomutakmarkanir ef það verður svo
mögulega skellt í lás aftur.
Ég held að það sé óskynsamleg stefna að sitja og bíða
eftir þessu bóluefni eins og
það sé rétt handan við
hornið.
Ísleifur Þórhallsson,
framkvæmdastjóri Senu

annars konar viðburða þurft að sitja
á hakanum frá því í mars síðastliðn
um, svo sem ráðstefnur og árshátíðir.
Svo vill til að slík tilefni eru einnig
meðal þess sem Sena tekur að sér
að skipuleggja. Því voru góð ráð dýr
fyrir Senu þegar öllu var skellt í lás
fyrr á þessu ári. „Við ákváðum strax
að leita annarra lausna, því í okkar
huga var einsýnt að þessar takmark
anir myndu verða lengi í gildi,“ segir
Ísleifur.
Hann nefnir að þegar hafi Sena

haldið fjarárshátíðir fyrir íslensk
fyrirtæki. „Þar keyrðum við partí
pakka heim til allra starfsmanna
sem innihélt skreytingar, mat og
drykk. Svo hófst streymisdagskrá á
netinu sem stóð yfir í um tvo tíma.
Það höfðu f lestir ákveðnar efa
semdir um þetta fyrir fram, en þetta
heppnaðist vonum framar.“
Ísleifur bendir einnig á að Sena
hafi skipulagt Vestnorden-ráðstefn
una á þessu ári eins og undanfarin
ár, nema að í þetta skiptið hafi ráð
stefnan farið alfarið fram á netinu.
„Á þessa sýningu mæta vanalega um
500 manns, en þetta er kaupstefna
þjónustuaðila í ferðaþjónustu á
Íslandi, Grænlandi og Færeyjum. Við
fengum gesti frá um 27 löndum inn
á ráðstefnuna og yfir 1.600 fundir
voru haldnir í gegnum ráðstefnu
viðmótið.“
Tónlistarhátíðin Iceland Airwaves
var eðli máls samkvæmt slegin af í
sínu hefðbundna formi í ár. Hátíðin
verður hins vegar haldin án áhorf
enda og streymt á netinu dagana 15.
til 16. nóvember undir nafninu Live
From Reykjavik og þar koma fram
16 íslenskar hljómsveitir og lista
menn. Meðal annars má þar nefna
Of Monsters and Men, Ólaf Arnalds,
Daða Frey og Gagnamagnið, Ásgeir

og Emilíönu Torrini. Aðstæður eru
með þeim hætti að stór hluti þeirra
íslensku listamanna sem öllu jafna
eru staddir erlendis er nú á Íslandi.
„Öll dagskráin verður aðgengileg
á Íslandi í gegnum miðla RÚV. Þeir
sem eru erlendis geta keypt miða á
vefsíðunni Dice.fm.“
Ísleifur kallar eftir því að lang
tímaáætlun verði gerð vegna bar
áttunnar við kórónaveiruna. „Lítið
stoðar að losa um samkomutak
markanir ef það verður svo mögu
lega skellt í lás aftur. Ég held að það
sé óskynsamleg stefna að sitja og
bíða eftir þessu bóluefni eins og
það sé rétt handan við hornið. Það
er ekkert víst í þeim efnum og þess
vegna verður að vera einhvers konar
langtímaáætlun í gangi, þannig að
atvinnustarfsemi geti lagað sig að
fyrirsjáanlegum veruleika.
Við erum heppin að búa á landi
þar sem hlutirnir virka og fólkið við
stjórn veit hvað það er að gera. Margt
gott hefur verið gert síðan þetta skall
á. Þessi veira er auðvitað ólíkindatól
og raunveruleg ógn, en ég trúi ekki
öðru en að það sé hægt að berjast
gegn þessu með markvissari hætti
og öðru en að beita f lötum sam
komutakmörkunum,“ segir Ísleifur
að endingu. thg@frettabladid.is
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GASTROPUB

SÚPER
TAKE AWAY
HÁDEGISTILBOÐ
11.30–15.00

Helsta áskorun okkar er
að þora að gera mistök
Svipmynd
Ragnar Árnason

2.690 kr.

Nám:
Markaðsfræði og almannatengsl í
Long Island University í New York
(LIU) og grafísk hönnun við Listaháskóla Íslands.

Dós af Coke, Coke Zero, Sprite eða Topp
fylgir með hverjum rétti!

ÞESSIR RÉTTIR
AÐEINS

Ragnar Árnason, einn stofnenda og markaðsstjóri YAY, hlustar oft á bókina Finding My Virginity eftir Richard
Branson, þegar hann finnur fyrir þreytu, þarfnast innblásturs eða skortir kjark. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

1.500 kr.

SÆTA SVÍNS BORGARINN hinn eini sanni, 175 g
úr sérvaldri rumpsteik og „short ribs",bjór-brioche brauð,
rauðlaukssulta, Búri, trufflu-mayo, vöfflufranskar
BBQ VEGAN BORGARI, buff úr linsubaunum og sólblómafræjum, tómatur, BBQ strandsveppir, „mozzarella“ og spicy„mæjó“
ANDARSALAT, confit eldað andalæri, grasker, chili,
spírur, kóríander, furuhnetur
LAMBASAMLOKA, hægelduð lambaöxl, romaine salat,
vöfflufranskar, bernaise
VEGAN BBQ JACKFRUIT BURRITO, avókadó,
kryddhrísgrjón, pico de gallo, ferskt salat
GRILLAÐUR LAX, perlubygg, svart hvítlauks-sesam froða,
paprikusósa
LANGA, kartöflumús, kapersblóm, hollandaise-sósa

FLEIRI FRÁBÆRIR RÉTTIR

SVÍN
VIRKAR
690 kr.

SÚPA DAGSINS með nýbökuðu brauði

LAMBASKANKI, hægeldaður í 12 klst. chorizo
2.000 kr.
og beikon ragú, smjörbaunir, grænar ertur
NAUTALUND 200g, sveppir í plómusósu,
smælki, gulrætur, nautadjús

2.500 kr.

EKKI KLIKKA Á ÞESSU!
Pantaðu í síma 555 2900 | Nánar á saetasvinid.is

Störf:
Markaðsstjóri og meðstofnandi YAY
frá júlí 2019. Síðastliðinn áratug hef
á starfað á sviði fjarskipta, lengst af
hjá Vodafone. Var hluti af stjórnendateymi sem leiddi uppsetningu
fjarskiptasviðs 365. Eftir háskólanám starfaði ég um áratug á auglýsingastofunni Gott fólk – McCann
Erickson. Um tvítugt flutti ég til
Noregs og gerðist atvinnumaður í
knattspyrnu.
Fjölskylduhagir:
Í sambúð með Kristínu Helgu
Viggósdóttur, hjúkrunarfræðingi
og flugfreyju hjá Icelandair, og
eigum saman börnin Birtu Lind 16
ára og Birki Inga 13 ára.

R

agnar
Árnason,
markaðsstjóri og einn
stofnenda YAY, segir
að það sé stór áskorun
að þora að gera mistök og að starfsmenn
séu óhræddir við að prófa eitthvað
nýtt. YAY er forrit í snjallsíma fyrir
gjafabréf.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Íþróttir og listir hafa verið
órjúfanlegur hluti af mínu lífi. Ég
hef stundað knattspyrnu nánast
frá fæðingu og er alinn upp á tónlistarheimili. Í dag stunda ég mikið
golf og skíði með fjölskyldunni,
bræðrum og vinum og við fylgjumst
öll mikið með knattspyrnu.
Hvaða bók hefur haft mest áhrif
á þig?
Þær eru fjölmargar sem veita mér
innblástur, þá helst ævisögur einstaklinga sem hafa markað heiminn
og söguna með mismunandi hætti á
mismunandi sviðum. Ein af þeim er
Finding My Virginity eftir Richard
Branson. Ég hlusta oft á hana þegar
ég finn fyrir þreytu, þarfnast innblásturs eða skortir kjark. Kemur
mér alltaf í stuð. Sama hlutverki
gegna mörg frábær hlaðvörp.
Hverjar hafa verið helstu áskoranirnar í að koma YAY á koppinn?
Helsta áskorunin, eins og hjá
mörgum öðrum í nýsköpun, er að
þora að gera mistök og vera óhrædd
við að prófa. Í öllum okkar undirbúningi og skoðun á erlendum
mörkuðum, höfum við ekki rekist

á neinar fyrirmyndir eða sams
konar platform sem leyst hafa alla
þá ókosti og vandamál sem fylgja
gjafabréfum eins og við þekkjum
þau í dag. Myndi því segja að helsta
áskorunin sé að gera eitthvað frá A
til Ö sem hefur ekki verið gert áður.
Hvaða áskoranir eru fram undan?
Þær eru margvíslegar og snúa
að mestu leyti að neytendum.
Sýna fram á að gjafabréf í snjalltækinu er það sem koma skal.
Gefa, senda, upplifa, dreifa og selja
í gegnum neytendavænt platform
og umhverfisvænt. Ferðagjöfin
hefur sannarlega hjálpað til við að
sýna neytendum á Íslandi að hægt
er að komast hjá því að týna gjafabréfi eins og Ferðagjöfinni í skúffunum heima og hafa það alltaf við
hendina í símanum, en ekki í formi
plasts eða pappírs.
Tæknilegar áskoranir eru hins
vegar stöðugur partur af YAY. En
við erum á réttri leið og helsta
staðfestingin felst í því að um
200.000 Íslendingar hafa nú þegar
nýtt okkar lausn (YAY gjafabréf og
Ferðagjöf), til að taka við gjafabréfi,
sækja, gefa gjafabréf með vídeókveðju, dreifa, innleysa og njóta.
Við finnum einnig mikinn áhuga
gagnvart YAY-appinu sjálfu og
hvernig við leystum Ferðagjöfina,
hérlendis og erlendis, sem segir
okkur einnig að við erum á réttri
leið. Síðustu tvo mánuði höfum
við meðal annars verið í mjög nánu
þróunarsambandi með mjög öflugu
erlendu fyrirtæki, sem er með starfsemi á heimsvísu, þar sem við erum
að teygja YAY-hugmyndafræðina
miklu lengra en við nokkurn tíma
sáum fyrir. Vonandi getum við gert
það opinbert á þessu ári.
Hvernig er rekstrarumhverfið að
taka breytingum og hvaða tækifæri
felast í breytingunum?
Það kann að hljóma einkennilega
í miðjum COVID-faraldri, en það
virðist sem tíminn fyrir nýsköpun
sé núna. Fyrirtæki eins og YAY fór
í loftið á hárréttum tíma með hárrétta starfsfólkið, hárrétta fjárfesta
í hárréttu landi. Þetta á líka við um
önnur íslensk fyrirtæki sem eru að
gera magnaða hluti.
Einhver sagði að átök væru forsenda framfara. Kann að vera að
ég sé að slíta í sundur samhengi
þessarar tilvitnunar, en við erum í
dag að horfast í augu við loftslagsbreytingar og COVID-faraldur.
Hvort tveggja mun breyta heiminum og aðstæður krefjast þess að
við þurfum að breyta því hvernig
við högum okkur og lifum, hvort
sem okkur líkar það betur eða
verr. YAY er til að mynda að koma
í veg fyrir gríðarlega sóun og fram-

Myndi því segja að
helsta áskorunin sé
að gera eitthvað frá A til Ö
sem hefur ekki verið gert
áður.
leiðslu á plasti og pappír sem og að
koma í veg fyrir óþarfa mengun og
tímasóun við dreifingu á gjafabréfum, bæði gagnvart kaupendum, gefendum og þiggjendum. Um leið er
YAY að koma í veg fyrir að verðmæti
neytenda glatist með því að minna
neytendur á gjafabréfin sín í appinu
og stuðla að því að viðskiptavinir
skili sér til fyrirtækjanna sjálfra,
versli og kaupi þjónustu af þeim
og koma á viðskiptasambandi til
lengri tíma.
Yfirvöld, fyrirtæki og fjárfestar
úti um allan heim eru að horfast í
augu við þennan nýja raunveruleika og eru að átta sig á því að
hugvit og nýsköpun spila lykilhlutverk í þessum átökum. Rétt eins og
Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, sagði:
„Nýsköpun er ekki ein af leiðunum
fram á við, heldur eina leiðin.“
Ég get ekki betur séð en að ráðherra nýsköpunar, sem og fjármálaráðherra ásamt öðrum ráðherrum í
ríkisstjórninni, sé sammála Sigurði
og hafi sannarlega gefið tóninn
með stofnun Stafræns Íslands og
þannig tekið risa skref í rétta átt.
Þeim hefur lukkast til að fá þar inn
gríðarlega öflugt fólk, sem hugsar út
fyrir boxið og er óhrætt við að framkvæma með öflugri hvatningu frá
yfirvöldum og ekki síst ríkisstjórninni, sem er mjög mikilvægt.
Ferðagjöfin er frábært dæmi um
þetta og hefur vakið mikla athygli út
fyrir landsteinana og allt það ævintýralega stutta ferli. Frá hugmynd á
blaði ráðherra, áreiðanleikakönnunum á fjölmörgum fyrirtækjum,
bönkum og fjártæknifyrirtækjum
sem töldust best til þess fallin að
leysa þetta verkefni tæknilega og
loks velja þann hæfasta sem reyndist vera YAY. Lagabreytingar, frumvarp til samþykktar, innleiðing
yfir þúsund fyrirtækja í kerfi YAY
á nokkrum dögum og loks snerti
lausa og umhverfisvæna dreifingu
á gjafabréfinu (Ferðagjöfinni) innan
við viku eftir að frumvarp var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta
á Alþingi, hvar sem landsmenn voru
staddir á landinu í sumarfríi og
komast um leið hjá sameiginlegum
snertiflötum með snertilausri lausn
á tímum COVID. Fólk, fyrirtæki og
embættismenn erlendis eru gapandi yfir þessum árangri.

www.kia.is

7 ára ábyrgð framleiðanda
á öllum nýjum Kia bílum

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

Nýr Kia Sorento.
Klár í hvað sem er.

Nýr Kia Sorento. Einnig fáanlegur sem tvinnbíll og tengiltvinnbíll.
Við kynnum nýja kynslóð Kia Sorento. Nýr Sorento hefur fengið nýtt útlit og býr
yfir fullkomnum tæknilausnum sem gera aksturinn enn þægilegri og öruggari.
Sorento fæst sem dísilbíll, tvinnbíll eða tengiltvinnbíll með 55 km rafmögnuðu
drægi. Dráttargeta er allt að 2.500 kg.

Kia Sorento verð frá:

Það er opið í dag frá kl. 8-17 hjá Kia á Krókhálsi 13. Nýr Sorento er einnig til sýnis og
reynsluaksturs hjá umboðsmönnum um allt land.

9.290.777 kr.

Pantaðu reynsluakstur á kia.is eða í síma 590 2100.

2,2 dísil, 4WD, 8 þrepa sjálfskipting,
7 manna, 202 hö.

Við tökum vel á móti þér.

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland
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Á Ítalíu var hertum aðgerðum vegna COVID-19 tekið illa

Norsarinn
Það er ekki úr
vegi að norska
félagið Fredensborg AS taki yfir
leigufélagið
Ölmu, sem áður
hét Almenna
leigufélagið og
hefur nú verið sett í formlegt söluferli. Þykir mörgum það sennileg
niðurstaða. Fredensborg tók
sem kunnugt er yfir leigufélagið
Heimavelli fyrr á þessu ári og fór
fram á afskráningu þess úr Kauphöllinni. Arve Regland, fjármálastjóri Fredensborg AS, sagði við
Markaðinn að félagið hefði áhuga
á íbúðaleigumörkuðum í Evrópu.
Hins vegar væri of snemmt að
segja hvort af frekari fjárfestingum yrði hér á landi. Kaup á Ölmu,
sem er stýrt af Maríu Björk Einarsdóttur og á um 1.200 íbúðir, færi
langt með að tvöfalda eignasafn
Fredensborg á Íslandi en Heimavellir áttu um 1.600 íbúðir við lok
síðasta árs.

Björgunarpakki

Sveitarfélög,
sem sum hver
héldu illa um
taumana þegar
hagkerfið var í
uppgangi, vilja
meira fjármagn
frá ríkinu en til
boða stendur. Fremst í flokki fer
Reykjavíkurborg, undir stjórn
Dags B. Eggertssonar. Borgin
sagði að það væru „hagstjórnarmistök“ að styðja ekki betur við
fjárhag sveitarfélaga og þar með
fjárfestingu þeirra. Hafa þarf
í huga að ríkið hefur nú þegar
komið sveitarfélögum til bjargar
með auknum atvinnuleysisbótum, tekjutengingu þeirra og
hlutabótaleiðinni. Útsvarið er jú
aðaltekjustofn sveitarfélaga sem,
ólíkt ríkinu, eru ekki að glíma við
stórvægilegan tekjusamdrátt.
Rausnarlegir björgunarpakkar fyrir
sveitarfélög sem hafa farið illa að
ráði sínu og gefið mikið eftir við
samningaborðið í kjaraviðræðum
er ekki ávísun á góða hagstjórn.
Þvert á móti myndi það skapa öfugsnúna hvata. Sagan af litlu gulu
hænunni kemur til hugar nema
hvað að hænan horfir nú fram á
600 milljarða króna hallarekstur á
komandi árum. Þá er eins gott að
ráðstafa sínu með skynsamlegum
hætti.

Blóðbað

Útvarpsstjórinn Stefán
Eiríksson sendi
starfsmönnum
Ríkisútvarpsins
póst undir lok
síðustu viku þar
sem greint var
frá því að þremur hefði verið sagt
upp hjá fyrirtækinu „í miklum
hagræðingaraðgerðum“ sem nú
standi yfir. Hefur þá alls fjórum
verið sagt upp hjá RÚV á þessu
ári, en uppsagnirnar eru sagðar til
þess fallnar að „verja kjarnastarfsemi RÚV“. Undir lok síðasta árs
var 271 stöðugildi á Ríkisútvarpinu
samkvæmt ársreikningi. Um 1,5
prósent af vinnuafli fyrirtækisins
hafa því misst vinnuna á þessu ári.
Miðað við það blóðbað sem nú
ríkir á hinum frjálsa vinnumarkaði
myndu mögulega einhverjir kalla
þetta ansi vel sloppið.

Mótmæli brutust út á Ítalíu í borginni Tórínó og var bensínsprengjum kastað í lögreglumenn. Tilefnið var að stjórnvöld ákváðu að bregðast við
faraldrinum með því að loka veitingastöðum, krám, líkamsræktarstöðvum og kvikmyndahúsum klukkan sex á kvöldin. Mótmælt var í yfir tíu
borgum, þar á meðal Róm, Genóa, Palermo og Trieste. Í Napólí kölluðu mótmælendur eftir því að héraðsstjórinn segði af sér. FRÉTTTABLAÐIÐ/EPA

Þáttaskil fram undan?
Birgir
Haraldsson
sérfræðingur hjá
Akta sjóðum

T

veir veigamiklir þættir
gætu litað árangur
blandaðra eignasafna
með hátt vægi erlendra
eigna á næstu misserum. Í fyrsta lagi er
það framvindan á þróun bóluefnis
gegn COVID-19, en líklega dregur
til tíðinda á þeim vettvangi á næstu
vikum. Í öðru lagi er það framvindan á gengi krónunnar, en teikn eru
á lofti um að styrking á krónunni
sé fremur líklegri en veiking þegar
horft er inn í næsta ár.
Tímalínan sem markar mikilvæga áfanga í þróun bóluefnis við
COVID-19 er orðin stutt og má
búast við niðurstöðum úr rannsóknum lyfjafyrirtækjanna Pfizer
og Moderna innan skamms. Þetta
getur farið á hvorn veginn sem er, en
ef niðurstöðurnar lofa góðu er talið
líklegt að bandaríska matvæla- og
lyfjaeftirlitið gefi út neyðarheimild
til notkunar þessara bóluefna fyrir
árslok. Slíkt myndi hafa mikla
þýðingu fyrir heimsbúskapinn þar
sem stærstu hagkerfi heims eru enn
langt frá fullum af köstum vegna
sóttvarnaaðgerða. Íslensk ferðaþjónusta ætti þá einnig von um
viðspyrnu á síðari hluta næsta árs
ef allt gengi að óskum.
Auk þessara hagvaxtaráhrifa er
líklegt að ákveðin umskipti eigi
sér stað á erlendum hlutabréfamörkuðum þar sem margvíslegar
iðnaðar- og þjónustugreinar sem
hafa staðið öðrum að baki á þessu
ári myndu sækja í sig veðrið ef það
tekst að þróa áhrifaríkt og öruggt
bóluefni. Sem dæmi má nefna að
hlutabréf fyrirtækja í hótelrekstri,
banka, bjórframleiðenda og olíufyrirtækja eru sum hver nálægt
sögulega lágum gildum og hlutabréfavísitölur ákveðinna nýmarkaðsríkja eru enn niður um tugpró-

sent á árinu. Í stuttu máli, þá er
líklegt að markaðsforystan komi
úr nýrri átt á næstu misserum ef
bóluefnaþróanir reynast farsælar.
Blönduð eignasöfn verða að horfa
til þessa þegar kemur að erlendri
hlutabréfaeign þeirra.
Þátturinn sem snýr að krónunni er síðan tvíþættur. Annars
vegar hefur Seðlabankinn spyrnt
kröftuglega á móti frekari gengisveikingu og hins vegar þarf að líta
til aðstæðna á innlendum skuldabréfamarkaði út frá alþjóðlegum
vinkli ef bóluefni finnst á næstu
mánuðum. Óþarft er að efast um
stefnu Seðlabankans um að vinna
gegn frekari gengisveikingu, en
ólíkt þeirri magnlausu íhlutun
sem hefur átt sér stað á skuldabréfamarkaði þá hafa inngripin á
gjaldeyrismarkaði verið bæði í orði
og á borði. Þessi gjaldeyrisstefna
ásamt möguleikanum á áhrifaríku
bóluefni sem endurræsir íslenska
ferðaþjónustu gera sviðsmyndir
krónunnar þannig ósamhverfar og
hneigðar til styrkingar þegar litið
er til næsta árs.
Samhliða þessu hefur nýlegur
söluþr ýst ing u r á innlendu m

Nýlegur söluþrýstingur á innlendum
skuldabréfamarkaði hefur
leitt til þess að verðlagning á
langtíma ríkisskuldabréfum
er á nýjan leik sambærileg
við nýmarkaðsríki með
svipað lánshæfismat.

skuldabréfamarkaði leitt til þess að
verðlagning á langtíma ríkisskuldabréfum er á nýjan leik sambærileg
við nýmarkaðsríki með svipað
lánshæfismat. Hlutdeild erlendra
fjárfesta hefur þá minnkað enn
frekar og er líklegast í sögulegu
lágmarki eða undir 10% sem er
nærri helmingi minni hlutdeild en
má finna að jafnaði á innlendum
skuldabréfamörkuðum nýmarkaðsríkja. Séð frá sjónarhóli erlendra
fjárfesta ætti íslenskur skuldabréfa-

markaður þannig að vera aðlaðandi
við núverandi aðstæður: möguleg
gengisstyrking í kjölfar áhrifaríks
bóluefnis, samkeppnishæf verðlagning, lítil þátttaka erlendra fjárfesta og auk þess geta skuldabréfakaup Seðlabankans einungis aukist
héðan í frá. Óverðtryggð skuldabréf
væru líklegust til að njóta meðbyrs
af þessu.
Fjármagnsf læði til landsins
gæti því vel aukist á komandi ársfjórðungum í gegnum skuldabréfamarkaðinn ásamt því að innleiðing
Íslands inn í MSCI hlutabréfavísitöluna á næsta ári ætti sömuleiðis
að auka við innflæðið. Þetta getur
þannig magnað upp þá krafta sem
nú þegar benda til sterkari krónu.
Blönduð eignasöfn með hátt vægi
erlendra eigna verða að horfa til
þessa og er virk stýring á gjaldeyrisáhættu því að verða enn mikilvægara atriði fyrir slík eignasöfn.
Þáttaskil gætu þannig verið fram
undan og af þessum sökum er
mikilvægt að fylgjast vel með framvindu bóluefnaþróunar og halda til
haga þeim lykilþáttum sem gætu
litað árangur blandaðra eignasafna
í kjölfarið á næstu ársfjórðungum.
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SKOÐUN
Þórður
Gunnarsson

Samhengi

L

angf lestir sem lesa þennan
pistil eru ekki vísindamenn
og þaðan af síður sérfræðingar í smitsjúkdómum. Hafa því ekki
forsendur til að meta klínískar
afleiðingar yfirstandandi sóttvarnaaðgerða. Vísindamenn á
sviði smitsjúkdóma eru þeir sem
geta veitt okkur upplýsingar um
klínískar afleiðingar mismunandi
leiða til að takast á við þá farsótt
sem nú geisar. En þessir sömu
vísindamenn eru hins vegar ekki
í betri í stöðu en hver annar til
að leggja mat á hvort það sé þess
virði að leggja hagkerfið á hliðina
til að berjast gegn farsóttinni. Það
er síðan ekki sanngjarnt að ætlast
til þess af vísindamönnunum að
þeir geti veitt alhliða svör um allar
mögulegar afleiðingar sóttvarnaaðgerða, sama hvort þær kallast
efnahagslegar eða samfélagslegar.
Það er heldur ekki sanngjarnt að
ætlast til þess að vísindamennirnir geti fyllilega metið áhrif
sóttvarnaaðgerða á andlega heilsu
landsmanna, sama hvort sá andlegi heilsubrestur er vegna félagslegrar einangrunar eða banns við
að sækja líkamsræktarstöðvar.
Það er verkefni stjórnmálamanna að leggja heildstætt mat á
hvaða aðgerðir lágmarka skaðann
– bæði þann sem hlýst af COVID19 og líka alls hins. Hingað til
hafa ákvarðanir um sóttvarnaaðgerðir eingöngu verið teknar út frá
klínískum afleiðingum COVID-19.
Annars konar afleiðingar aðgerðanna virðast skipta minna máli.
Samkomutakmarkanir og hvers
konar hömlur á atvinnurekstri
eru til þess gerðar að kaupa tíma.
Á einhverjum tímapunkti fer
sá tími að verða of dýr, enda er
það augljóst að veiran mun ekki
hverfa af yfirborði jarðar fyrr en
hjarðónæmi hefur verið náð, með
eða án aðkomu bóluefnis. Allar
ákvarðanir hafa verið teknar með
það í huga að bóluefnið muni berast fyrr en síðar. Fáir hafa velt fyrir
sér þeim möguleika að tilkoma
bóluefnis gæti tafist um nokkra
mánuði eða jafnvel ár, sama hvort
það er vegna erfiðleika við þróun
bóluefnisins eða flöskuhálsa í
dreifingu til allra þeirra milljarða
sem byggja jörðina. Hvað gerum
við þá?
Það er skylda hvers og eins að
reyna að sjá hlutina í samhengi,
því stjórnmálin skortir slíka sýn.
Samkvæmt opinberum gögnum
stefnir í að árið 2020 verði það ár
sem fæstir láta lífið í um þrjá áratugi (dauðsföll á hverja 100 þúsund
íbúa).
Margir hafa órökréttan ótta við
dauðann. Dauðinn er auðvitað
óumflýjanlegur en virðist í augum
margra orðinn ónáttúrulegur. Forfeður okkar lifðu með dauðanum,
hann var fastur hluti af tilverunni.
Ungir og gamlir dóu, yfirleitt
heima hjá sér. Í dag er dauðinn
oftast falinn á elliheimilum og
spítölum. Óhugsandi, þar til hann
bankar á dyrnar.

Sjö sagt upp í Landsbankanum

S

fréttablaðsins
@frettabladid

26.10.2020

jö starfsmönnum Landsbankans var sagt
þessa árs og voru ársverk innan bankans um
upp störfum í gær. Þetta staðfestir
mitt þetta ár 872 talsins, samkvæmt síðasta
Rúnar Pálmason, upplýsingafulltrúi
uppgjöri.
bankans, í samtali við Markaðinn en hann
Á fyrri árshelmingi var 3,3 milljarða
króna tap á rekstri Landsbankans borið
segir uppsagnirnar koma til vegna skipusaman við 11,1 milljarðs króna hagnað á
lagsbreytinga.
Um sé að ræða starfsfólk á ýmsum
sama tímabili fyrir ári. Arðsemi eigin fjár
sviðum bankans og ekki séu frekari fyrirvar þannig neikvætt um 2,7 prósent á árssagnir fyrirhugaðar, að sögn Rúnars.
grundvelli. Uppgjör bankans fyrir þriðja
Starfsfólki Landsbankans fækkaði um Lilja Björk Einars- ársfjórðung verður birt á morgun, fimmtumeira en tuttugu á fyrstu sex mánuðum dóttir, bankastjóri. dag. – hae

Mér fannst það út í hött,
það þarf ekki að biðjast
afsökunar á því sem er leyft
samkvæmt lögum. Ég
held að ástæðan fyrir því
að [Sporthúsið] lokaði sé
sú að það var ekkert
að gera hjá honum.
Björn Leifsson, eigandi
World Class

tl.is
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Tól fyrir
bjartari
framtíð

námskeið kennd í fjarkennslu en
eitthvað er um það að litlir hópar
fái að mæta. Það er mismunandi
eftir takmörkunum á hverjum
starfsstað hvort hægt sé að taka á
móti fólki í hús. Reynt er að halda
úti einhverri hreyfingu eins og til
dæmis göngu.“
Stór hluti endurhæfingar felst
í því að tileinka sér rútínu og
hefur COVID því bersýnilega haft
umtalsverð áhrif á starfsemina
og þar af leiðandi á þátttakendur.
„Það er mismunandi hvernig
„fjarendurhæfing“ fer með fólk.
Sumir eru mjög viðkvæmir fyrir
því að geta ekki mætt. Fólk er
búið að vera að byggja upp rútínu
og takast á við þær skyldur sem
endurhæfingin felur í sér, eins
og til dæmis að þurfa að mæta
einhvers staðar. Eins og staðan er
í dag, þegar fólk þarf að halda sig
að mestu heima, fer rútínan úr
skorðum hjá mörgum og skilin
á milli dags og nætur verða oft á
tíðum óljós. Einangrunin fer illa
með fólk og flestir bíða eftir að
starfsemin komist aftur í eðlilegt
horf.“

BYR, samtök starfsendurhæfingarstöðva, voru stofnuð árið 2018 en að
þeim koma sjö endurhæfingarstöðvar sem staðsettar eru um allt land.

A

ðilar að samtökunum
eru: Starfsendurhæfing
Norðurlands, StarfA – Starfsendurhæfing Austurlands, Birta
starfsendurhæfing Suðurlands,
Samvinna – Starfsendurhæfing
Suðurnesja, Starfsendurhæfing
Hafnarfjarðar, Starfsendurhæfing
Vesturlands og Starfsendurhæfing
Vestfjarða.

Upphafið að BYR

Formaður BYR og forstöðumaður
Birtu er Sandra Guðmundsdóttir
félagsráðgjafi. Hún segir stöðvarnar hafa átt með sér langt samstarf.
„Fyrsta starfsendurhæfingarstöðin
var stofnuð á Norðurlandi árið
2006. Saga Starfsendurhæfingar
Norðurlands nær þó aftur til
ársins 2002 þegar fór af stað undirbúningur að tilraunaverkefni um
starfsendurhæfingu á Húsavík. Það
verkefni fékk heitið BYR starfsendurhæfing og er nafn samtakanna
tileinkað þeirri starfsemi.“
Verkefnið vatt upp á sig. „Starfsendurhæfingarstöðvar voru síðan
stofnaðar í öllum landshlutum,
fyrir atbeina hagsmunaaðila á
hverju svæði fyrir sig, á næstu
árum á eftir, sú síðasta á Vesturlandi árið 2014. Stöðvarnar starfa
allar samkvæmt sömu markmiðum sem eru:
n Að endurhæfa þátttakendur til
vinnu.

n Að auka lífsgæði einstaklinga og
fjölskyldna þeirra.  
n Að þátttakendur verðir VIRKir í
samfélaginu að endurhæfingu
lokinni, svo sem við vinnu, nám
eða önnur verkefni.
n Að endurhæfing fari fram í
heimabyggð.
Starfsendurhæfingarstöðvarnar
eru allar með samninga við VIRK
starfsendurhæfingarsjóð sem
vísar einstaklingum í þjónustu
á stöðvarnar. „Þjónusta starfsendurhæfingarstöðva er því eitt
af þeim fjölmörgu úrræðum sem
VIRK hefur fyrir einstaklinga sem
leita til sjóðsins í atvinnutengda
starfsendurhæfingu. Þá eru sumar
stöðvanna með samninga við
Vinnumálastofnun og félagsþjónustuna á sínu svæði.“

Einstaklingsmiðuð áætlun

Þrátt fyrir að margt líkt sé með
starfsemi stöðvanna þá eru þær
einnig töluvert ólíkar. „Á starfsendurhæfingarstöðvunum er
boðið upp á heildstæða þverfaglega starfsendurhæfingu. Stöðvarnar eru allar með sambærilegan
samning við VIRK um innihald
þjónustunnar en starfsemi stöðvanna og innihald endurhæfingar er
breytilegt eftir úrræðum sem eru í
boði á hverju svæði. Á stöðvunum
starfar fagfólk með ólíka menntun
og reynslu og því er starfsemi

Góð þjónusta á
Vesturlandi
S
tarfsendurhæfing Vesturlands (Starf Vest) er yngsta
landshluta-starfsendurhæfingarstöðin innan BYR. Starf Vest
er staðsett á Akranesi en starfar á
öllu Vesturlandi og er lagt upp með
að þjónustan standi öllum Vestlendingum til boða sem á þurfa að
halda. Flestar beiðnir frá VIRK eru
vegna þjónustu við einstaklinga á
Akranesi, Borgarnesi og nágrenni.
Forstöðumaður stöðvarinnar er
Thelma Hrund Sigurbjörnsdóttir.
„Mikill vilji er til að veita sem
besta þjónustu um allt Vesturland og er hverri beiðni sem berst
mætt á einstaklingsmiðaðan hátt
þar sem innviðir samfélaganna á
hverjum stað eru nýttir til endurhæfingar auk þess sem einstaklingar búsettir í fjarlægð frá starfsstöðinni hafa komið í lotur þar
sem þeir hitta þverfaglegt teymi
Starf Vest og er í framhaldi fylgt
eftir í sinni heimabyggð. Boðið er
upp á fjölbreytta hreyfingu í dagskrá og má þar nefna vatnsþjálfun,
jóga, þjálfun í tækjasal, hóptíma
inni og úti, göngur og sjósund.“
Thelma segir sjósundið hafa

Thelma Hrund Sigurbjörnsdóttir.

mælst sérstaklega vel fyrir. „StarfVest hefur boðið upp á sjósund
sem hluta af endurhæfingu til
nokkurra ára. Þeir sem hafa
komist upp á lagið og nýta sér
sjóinn reglulega hafa margir haft á
orði að sjórinn sé besta verkjameðferðin og núvitundin þar sem ekki
er hægt annað en að veita því sem
er að gerast hér og nú athygli.“

Birta starfsendurhæfing

Sandra Guðmundsdóttir er formaður BYR. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

stöðvanna einnig ólík eftir því,“
segir Sandra.
Hver skjólstæðingur fær sérstaka áætlun sem sett er upp út
frá þörfum viðkomandi. „Endurhæfingin er einstaklingsmiðuð út
frá heilsubresti hvers einstaklings.
Sett er upp endurhæfingaráætlun
með hverjum og einum þar sem
unnið er með heilsubrest viðkomandi. Ráðgjafar halda utan
um endurhæfingu einstaklings og
veita stuðning og eftirfylgni.“

Ótal valmöguleikar

Á starfsendurhæfingastöðvunum er boðið upp á þverfaglega
heildstæða starfsendurhæfingu.
Stöðvarnar eru allar með sambærilegan samning við VIRK um
innihald þjónustu en starfsemi
stöðvanna og innihald endurhæfingar er breytilegt eftir úrræðum
sem eru í boði.
Boðið er upp á margs konar uppbyggjandi námskeið og fræðslu
hjá stöðvunum og reynt er að hafa
starfið og stundatöfluna sem fjöl-

breyttasta. Bæði er boðið upp á
bókleg námskeið og verklegt starf.
„Námskeiðin á stöðvunum eru
ýmist skipulögð hjá stöðvunum
sjálfum eða í samstarfi við aðra,
til dæmis símenntunarstöð á
viðkomandi svæði. Þá er á öllum
stöðvunum lögð mikil áhersla á
hreyfingu, ýmist úti eða inni, sem
og slökun. Ýmiss konar einstaklingsbundin þjónusta getur verið
hluti endurhæfingar, eins og til
dæmis sálfræðiviðtöl, næringarráðgjöf, iðjuþjálfun, félagsráðgjöf,
sjúkraþjálfun, náms- og starfsráðgjöf og markþjálfun. Þá getur nám
og vinnutenging verið hluti starfsendurhæfingar,“ útskýrir Sandra.

Starfsendurhæfing í COVID

Að sögn Söndru hefur COVID haft
í för með sér ýmsar áskoranir.
„Starfsendurhæfingarstöðvarnar
hafa allar reynt að halda úti sem
mestu af sinni starfsemi síðustu
mánuði, eða því sem rúmast
innan þeirra takmarkana sem
gilda hverju sinni. Í dag eru flest

Sandra er sem fyrr segir forstöðumaður hjá Birtu starfsendurhæfingu sem stofnuð var árið
2009. Þátttakendur koma frá öllu
Suðurlandi en flestir búa í sveitarfélaginu Árborg. Þjónusta Birtu er
í boði fyrir fólk á aldrinum 18-67
ára, flestir þátttakendur eru á
aldrinum 20-34 ára.
„Þar er meðal annars boðið upp
á hreyfiúrræði sem stök úrræði
fyrir VIRK, annars vegar þjálfun
í tækjasal tvisvar sinnum í viku
og hins vegar vatnsleikfimi einu
sinni í viku. Þá eru tvö gagnreynd
námskeið sem Birta hefur innleitt í starfsemina, PEERS félagsfærninámskeið fyrir ungt fólk á
aldrinum 18-34 ára og Björgin
– bjargráð í tilfinningastjórnun í
boði sem stök úrræði fyrir VIRK.“
Sandra segir fyrirkomulagið
hafa reynst afar vel. „Kosturinn við
heildstæða starfsendurhæfingu á
starfsendurhæfingarstöð er mikill
stuðningur og eftirfylgni við
þátttakendur og að einstaklingar
fái tækifæri til að hitta aðra sem
eru í svipuðum sporum. Endurhæfingin dregur því úr félagslegri
einangrun. Eins og einn þátttakandi gerði svo fallega skil á
einu listaverki sínu sem unnið var
í skapandi starfi: „Birta gefur tólin
fyrir bjartari framtíð“.“

Samvinna á Suðurnesjum

E

in af stöðvunum sem heyra
undir BYR er Samvinna,
starfsendurhæfing, sem er
deild innan Miðstöðvar símenntunar á Suðurnesjum (MSS). Þar
starfa fjórir ráðgjafar sem eru í
nánu samstarfi við fjölbreyttan
hóp annarra starfsmanna MSS.
Verkefnastjóri er Ragnhildur
Helga Guðbrandsdóttir. „Nálægðin og gott aðgengi að öðru starfsfólki MSS teljum við vera mikinn
styrkleika Samvinnu starfsendurhæfingar. Ráðgjafar leggja sig
fram við að mæta þörfum hvers
einstaklings,“ segir hún.
„Í Samvinnu er boðið upp á fjölbreytt námskeið sem styðja við
ólík markmið hvers og eins, hvort
sem það er að styðja þátttakanda
aftur út á vinnumarkað eða í
áframhaldandi nám. Dæmi eru
um að einstaklingar séu í ýmiss
konar námi sem hluta af endurhæfingu sinni svo sem framhaldsskólanámi, iðnnámi, háskólanámi,
styttri námsleiðum eða námskeiðum. Námið fer fram bæði
hér á Suðurnesjum og einnig víðs
vegar um landið.“
Möguleikarnir eru fjölmargir og
fjölbreyttir. „Hjá MSS er boðið upp
á allt frá örstuttum námskeiðum

Ragnhildur
Helga Guðbrandsdóttir,
verkefnastjóri
Samvinnu.

til lengri námsbrauta sem ná yfir
nokkrar annir. Starfstengt nám
til að styrkja stöðu einstaklinga
á vinnumarkaði, bóklegt nám til
undirbúnings fyrir frekara nám og
ýmis styttri námskeið og fyrir-

lestra. Öflug íslenskukennsla fer
fram fyrir þá sem hafa íslensku
sem annað tungumál. Þá býður
MSS einnig upp á námsaðstöðu
fyrir nemendur sem stunda fjarnám og aðstöðu til próftöku.“

FÓLK KYNNINGARBLAÐ
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Hjálpa fólki að ná fótfestu á ný
Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar tekur á móti fólki af öllu höfuðborgarsvæðinu og reynir að
hjálpa því að komast aftur inn í vinnu eða nám. Hluti af endurhæfingunni fer fram á vinnustöðum.

S

tarfsendurhæfing Hafnarfjarðar hefur starfað síðan
2008, en hér fer fram alhliða
starfsendurhæfing fyrir fólk frá 18
ára aldri sem hefur ekki náð fótfestu í námi eða starfi,“ segir Anna
Guðný Eiríksdóttir framkvæmdastjóri. „Það fær tækifæri til að
byggja sig upp og öðlast trú á eigin
getu til að komast aftur í vinnu
eða nám.
Hingað kemur fólk á öllum
aldri með alls konar menntun og
starfsreynslu,“ segir Anna Guðný.
„Starfið fer að hluta til fram í
litlum hópum þar sem fólk mætir
á hverjum degi og fær þannig
að venjast rútínu og að mæta á
sama stað, hitta fólk og byggja
upp félagsleg tengsl, en oft er fólk
sem kemur í endurhæfingu orðið
einangrað eða jafnvel félagsfælið.
Við gerum líka ýmislegt saman til
að byggja upp félagshæfni þátttakenda og leggjum mikla áherslu
á alls kyns hreyfingu.
Síðustu ár höfum við séð meðalaldurinn lækka og sífellt fleira
ungt fólk koma í starfsendurhæfingu. Við höfum því þróað úrræði
sérstaklega fyrir þau,“ segir Anna
Guðný. „Fljótlega ætlum við, í
samvinnu við VIRK, líka að fara af
stað með stök námskeið fyrir fólk
sem hefur verið í endurhæfingu
en vantar lokahnykkinn í undirbúningi fyrir vinnumarkað.
Við höldum kynningarfundi
fyrir fjölskyldumeðlimi og viljum
gjarnan hitta þá sem þátttak-

getur orðið fátæktargildra. Þeir
sem þurfa að fara á örorku eftir
endurhæfingu eru líka almennt
sáttari við það ef þeir hafa fundið
að annað kemur ekki til greina.“

COVID hægir á

„COVID hefur auðvitað haft
heilmikil áhrif á starfið okkar og
fært það á netið. Við getum samt
tekið á móti mjög litlum hópum
og passað fjarlægðina,“ segir Anna
Guðný. „Það skiptir þátttakendur
heilmiklu að halda áfram að fara
á fætur og tala við aðra í tölvunni,
en þetta hægir á endurhæfingunni
og það er erfiðara að fá pláss fyrir
starfsfólk inni á vinnustöðum,
bæði vegna sóttvarna og ástandsins á vinnumarkaði.“

Bæta aðgengi að þjónustu

Anna Guðný Eiríksdóttir, framkvæmdastjóri Starfsendurhæfingar Hafnarfjarðar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

endur búa með,“ segir Anna
Guðný. „Það er nefnilega mjög
mikilvægt að eiga bandamenn í
endurhæfingu og stundum þarf
að búa til tíma fyrir hana, því
þátttakendur hafa oft tekið ýmis
verkefni að sér.“

Prófa alvöru vinnustað

„Við erum í samstarfi við fyrirtæki víða á höfuðborgarsvæðinu

til að gefa fólki tækifæri til að
reyna sig á vinnumarkaði. Þannig getur það fengið að prófa sig
áfram á alvöru vinnustað í alvöru
verkefnum og fundið hvar það
stendur,“ segir Anna. „Þetta hefur
gefið fólki mikið og það fer öruggara í atvinnuleitina.
Langflestir þátttakenda koma
til okkar frá VIRK en við tökum
líka við fólki frá Fjölskylduþjón-

ustu Hafnarfjarðar. Þar fær fólk
tækifæri til að fara í starfsendurhæfingu, sem er alveg frábært,
en um leið er sorglegt að önnur
sveitarfélög bjóða ekki upp á það
sama,“ segir Anna Guðný. „Þetta
er framsýni hjá Hafnarfirði og
fjárfesting í framtíðinni. Það má
setja svolítinn pening í að forða
fólki frá örorku og gera því kleift
að losna út úr örorkukerfinu, sem

„Tilkoma VIRK hefur bætt aðgengi
að starfsendurhæfingu til muna
fyrir fólk með heilsubrest, en það
geta verið fleiri ástæður fyrir því
að fólk þurfi á starfsendurhæfingu
að halda og það fólk hefur ekki
greiðan aðgang að þjónustu. Það
leiðir oft til þess að heilsan bilar
ef ekki er gripið inn í nægilega
snemma,“ segir Anna Guðný.
„Ráðamenn eru meðvitaðir um
þetta og á síðasta ári kom út
skýrsla um starfsendurhæfingu
þar sem kemur fram að nauðsynlegt sé að tryggja öllum aðgengi að
þjónustu við hæfi og bent á leiðir
til úrbóta. Ég vona svo sannarlega
að þessi góða vinna verði nýtt.“

Það býr auður í hverri manneskju
StarfA starfsendurhæfing Austurlands býður upp á einstaklings- og hópúrræði með mismunandi endurhæfingarleiðum. Þjónustuúrræðin eru í stöðugri endurskoðun í samræmi við þarfir.

E

ndurhæfingin hjá StarfA
miðar að því að þátttakandinn fari í vinnu og/eða
áframhaldandi nám til að styrkja
stöðu sína á vinnumarkaði. Lengd
endurhæfingar ræðst af þörf hvers
og eins í samráði við VIRK Starfsendurhæfingasjóð/ráðgjafa og
annað fagfólk.
„Við bjóðum upp á einstaklingsog hópúrræði með mismunandi
endurhæfingaleiðum. Þátttakandinn getur tekið þátt á vinnumarkaði hvenær sem er í ferlinu
samhliða endurhæfingu og/eða
námi,“ segir Linda Pehrson, forstöðumaður StarfA.
„Leitast er við að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur
og meta reglulega framvindu og
endurhæfingarþörf í samráði við
þátttakandann sjálfan og annað
fagfólk sem kemur að endurhæfingu viðkomandi.“
Linda segir þarfir þátttakenda
á fjölbreyttri einstaklingsráðgjöf
hafa aukist á síðastliðnum árum en
nú er þar boðið upp á fjármálaráðgjöf, fjölskylduráðgjöf, næringarráðgjöf og markþjálfun sem hefur
einnig nýst mörgum vel. Hlutverk
ráðgjafa er að sinna stuðningi og
eftirfylgd með framvindu endurhæfingar. Aðstoða þátttakandann
við að koma auga á lausnir og efla
hann í að ná vald yfir aðstæðum
sínum og lífi.
Sérstaða endurhæfingarstöðva
er að sögn Lindu sú að þar gefst
þátttakanda möguleiki á að vera
hluti af hóp, að tilheyra hóp þar
sem hver og einn skiptir máli.
„Þar er tækifæri til að komast

Linda segir
StarfA sífellt
leita leiða til
að efla og þróa
nýja og árangursríka þætti í
þjónustunni.

í daglega rútínu, auka daglega
virkni og fá félagsskap. Fá stuðning
og hvatningu frá fagfólki eða
leiðbeinendum og öðrum þátttakendum. Ræða málin við aðra í
sömu stöðu og með sömu markmið. Það gefst tækifæri á að ná

betri líðan, heilsu og taka þátt í
samfélaginu á ný. Eins að byggja
upp gott meðferðarsamband sem
er eitt það mikilvægasta í endurhæfingarferlinu,“ útskýrir Linda.
Hún bætir við að stöðug endurskoðun þjónustuúrræða í sam-

ræmi við þarfir og væntingar þátttakanda sé afar mikilvæg og eins
að bjóða upp á fjölbreytt framboð
úrræða. Linda segir að vinnusmiðjur séu gríðarlega mikilvægur
þáttur starfseminnar.
„Þar er tækifæri til að kynnast

og fá áhuga á nýrri tómstundaiðju,
iðju sem veitir gleði og ánægju,
hefur gildi og tilgang. Iðju sem
eykur trú á eigin getu og er tækifæri til að leiða hugann að öðru,
efla samskiptafærni í hóp, gefa
af sér til samfélagsins og hafa tilgang.“
StarfA leitar sífellt leiða til að
efla og þróa nýja og árangursríka
þætti í þjónustu í samstarfi við
ráðgjafa, starfsmenn og þátttakendur að sögn Lindu. Í því sambandi kom upp sú hugmynd að
búa til hugmyndabanka þar sem
þátttakendum gefst tækifæri á að
koma með hugmyndir að iðju sem
þá langar til að prófa.
„Þetta er iðja sem gæti tengst
áhugasviði, að takast á við nýjar
áskoranir og fara út fyrir þægindarammann, en þannig vöxum við,
öðlumst sjálfstraust og eignumst
áhugamál. Sem dæmi höfum við
farið á hestbak, gönguskíði, fjórhjól, í zúmba, hjólatúr og fleira.“
StarfA hefur nýlega sett í gang
tvö ný úrræði, annars vegar
listmeðferð þar sem unnið er
með tengingu við náttúruna og
sjálfsmynd og hins vegar náttúrumeðferð, áskoranir og ævintýri í
austfirskri náttúru. Linda segir að
þessi úrræði séu ætluð ungu fólki
18-25 ára.
„Lögð er áhersla á að nýta
styrkleika og mannauðinn í nærsamfélaginu. Hjá StarfA eru tveir
ráðgjafar og fjöldi leiðbeinenda,
án þeirra væri ekki StarfA. Starfsstöðvarnar eru tvær, á Reyðarfirði
í húsnæði eldri borgara í Melgerði
og á Egilsstöðum í Miðvangi 1-3.“

Smáauglýsingar
8 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Nudd
NUDD NUDD NUDD

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Heilsa

Slökunarnudd í miðbæ Akureyrar.
Sími 694 7881, Janna.

Rafvirkjun

Heilsuvörur

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

Keypt
Selt

Nýr 2020 Renault Zoe Intens +
52 KwH rafmagnasbíll. Uppgefin
drægni 395 km. Með hraðhleðslu.
Leðursæti. 360°myndavélar ofl ofl.
Okkar verð: 4.890.000,-

Þjónusta

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

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

Upplýsingar í síma 782 8800

Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.

REGNBOGALITIR EHF.

Alhliða málningarþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Vönduð vinnubrögð
og vanir menn. Sími 8919890 eða
malarar@simnet.is

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

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Orange
611 i, b
Í samstarfi við framleiðanda getum við
boðið þennan vin
Retigo Orange Vision II
7 skúffu ofn  Sjálfvirkur hreinsibúnaður  Öll helstu eldunarkerfi 
Þrefalt gler í hurð  Sjö hraðastillingar á viftu 
Hægt að stöðva viftu  Handspray  Heitur
blástur 30-300°C  Gufusuða 30-130°C 
Combi. Hiti/Gufa 30-300°C  Nætureldun 
Sous Vide  Cook&Cill sem auðveldar
afgreiðslu stærri hópa  99 prógrömm.


GEFÐU
VATN

585.000.kr án/vsk á meðan birgðir endast

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Sýningarsalur Draghálsi 4 - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is
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Húsnæði

Húsnæði í boði
Til leigu 3.herb.íbúð í Grafarvogi
íbúðin er á 3.hæð. Reyklaus
íbúð, gæludýr ekki leyfð.
Langtímaleiga. Farið er fram á
tryggingu sem nemur 2.mánaða
leigu. Vinsamlegast sendið
upplýsingar um atvinnu og
fjölskylduhagi. Leiguverð er
215.000. habbyhalldors@gmail.
com

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.

Einkamál

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Ásahreppur, Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur,
og Skeiða-og Gnúpverjahreppur
Aðalskipulagsmál

1. Stekkatún 1 L222637 og 5 L224218 - Breytt landnotkun - Aðalskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 1. október að kynna lýsingu fyrirhugaðrar breytingar á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Í breytingunni felst að frístundasvæði er breytt í landbúnaðarland að hluta.

Geymsluhúsnæði

2. Hraunhólar L166567 Íbúða- og frístundabyggð - Stækkun svæðis og fjölgun lóða - Aðalskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum, þann 30. september, að kynna lýsingu aðalskipulagsbreytingar vegna fyrirhugaðra breytinga á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Í breytingunni felst skilgreining nýs íbúðarsvæðis sem verður um 12 ha fyrir 8 lóðir auk skilgreiningar á svæði fyrir 3 nýjar frístundalóðir sem hver um sig getur verið
um 0,5 ha.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Tilkynningar

Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr.123/2010 eru kynntar skipulagslýsingar eftirfarandi skipulagsáætlana.

4 herbergja íbúð til leigu í Stórholti
Reykjavík. Uppl. í s. 899 3749/ 895
8698

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500
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Finndu félagsskap fyrir framtíðina.
30 daga áskrift kostar aðeins 999 kr.

Tilkynningar

3. Heiðarbrún 2-10 í landi Bjarnastaða 1 – Breytt landnotkun – Aðalskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum, þann 21. október að kynna tillögu aðalskipulagsbreytingar vegna fyrirhugaðra breytinga á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Í tillögunni felst breyting á landnotkun stakrar
lóðar í jaðri frístundasvæðis F51a. Svæðið breytist úr frístundasvæði í landbúnaðarsvæði. Fyrirliggjandi svæði er óbyggt og
liggur að landbúnaðarlandi. Umfang breytingar hefur minnkað frá áður kynntri lýsingu verkefnisins.
4. Kílhraun land L191805 – Breytt landnotkun – Aðalskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 21. október að kynna lýsingu aðalskipulagsbreytingar vegna fyrirhugaðra breytinga á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Í breytingunni felst að landnotkun lóða við Áshildarveg 2-26 í landi Kílhrauns breytist úr frístundabyggð í íbúðarbyggð.

Deiliskipulagsmál

ÍBÚAFUNDUR
Heildarendurskoðun
aðalskipulags Árborgar
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar boðar til opins
kynningarfundar um heildar- endurskoðun aðalskipulags
Árborgar. Fundurinn verður haldinn 3. nóvember n.k. og
hefst kl 17:00. Fundinum verður streymt og fyrirspurnir
leyfðar. Nánara fyrirkomulag fundarins verður kynnt á
heimasíðu Sveitarfélagsins www.arborg.is

Samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:
5. Brúarhvammur L167071 - Hótelbygging og smáhýsi – Deiliskipulag
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 1. október að kynna deiliskipulag í landi Brúarhvamms
L167071. Í deiliskipulaginu felst m.a. skilgreining byggingarreita og skipulagsskilmála fyrir hótel og gistihús. Samkvæmt
deiliskipulagi verður heimilt að byggja allt að 100 herbergja hótel ásamt veitingastað. Hótelið yrði á 2 hæðum og allt að 3000
fm að stærð. Einnig verði heimilt að byggja allt að 10 gistihús, hvert gistihús verður allt að 45 fm að stærð.
6. Kílhraun land L191805 – Breytt landnotkun – Deiliskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 21. október að kynna lýsingu deiliskipulagsbreytingar að Kílhrauni. Í breytingunni felst að landnotkun lóða við Áshildarveg 2-26 í landi Kílhrauns breytist úr
frístundabyggð í íbúðarbyggð.
Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:
7. Mörk L191428 - Aukin byggingarheimild og breytt stærð lóða - Deiliskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 30. september deiliskipulagsbreytingu að Mörk
L191428. Í breytingunni felst breytt stærð tveggja lóða af þremur og að heimilt verði að byggja allt að 45 fm gestahús/vinnustofu á öllum lóðum til viðbótar við þá byggingarheimild sem fyrir er.
8. Röðull L198895 – Deiliskipulag
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi sínum þann 21. október deiliskipulag á lóð Röðuls L198895. Í deiliskipulaginu
felst m.a. skilgreining lóðar og byggingarreitar auk byggingarheimilda innan lóðar. Á lóðinni er gert ráð fyrir að samanlögð
hámarksstærð gólfflata megi vera allt að 200 m2 og mænishæð megi vera allt að 6 metrar.
9. Neðra-Holt L223498 – Byggingareitir fyrir íbúðarhús og útihús – Deiliskipulag
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 1. október deiliskipulag að Neðra-Holti L223498.
Í deiliskipulaginu felst m.a. skilgreining fjögurra byggingarreita fyrir íbúðarhús, gestahús, hesthús og vélageymslu.
10. Snorrastaðir II – Stóruskógar – Deiliskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 1. október breytingu á deiliskipulagi að Stóruskógum,
Snorrastöðum II. Í deiliskipulagsbreytingunni felst breyting á legu og stærð lóða við Lækjarbraut og Stóruskógarbraut

Sérfræðingar í
ráðningum

11. Sogsvegur 18 L169548 – Norðurkot, Skipting lands – Deiliskipulagsbreyting
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 7. október breytingu á deiliskipulagi að
Sogsvegi 18, Norðurkoti. Tillagan er í samræmi við fyrirliggjandi samning landeigenda er varðar skiptingu landsins skv.
dómi Hæstaréttar þ. 16.01.2018.

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni http://www.utu.is . Þá eru gögnin aðgengileg á
heimasíðum sveitarfélaganna: https://asahreppur.is/, https://www.blaskogabyggd.is/, https://www.gogg.is, og
https://www.skeidgnup.is/
Mál 1-6 eru í kynningu frá 28.10.2020 til og með 18.11.2020 og skulu athugasemdir og ábendingar berast eigi síðar en
18.11.2020
Deiliskipulagstillögur eru auglýstar með athugasemdafresti frá 28.10.2020 til og með 11.12.2020. Athugasemdir og
ábendingar skulu berast eigi síðar en 11.12.2020.

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, Laugarvatni eða með tölvupósti á
netfangið vigfus@utu.is
Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU

TÍMAMÓT
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Eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Jakob Jakobsson
fiskifræðingur,

lést á Landspítalanum
fimmtudaginn 22. október.
Útförin fer fram frá Langholtskirkju
fimmtudaginn 29. október, klukkan 15.
Vegna aðstæðna verða aðeins nánustu aðstandendur
viðstaddir en athöfninni verður streymt á YouTube
(https://youtu.be/dmW4ostWU-U)
undir Útför Jakobs Jakobssonar. Þeim sem vilja minnast
Jakobs er bent á Hjálparstofnun kirkjunnar.
Margrét Elísabet Jónsdóttir
Sólveig Jakobsdóttir
Jón Jóhannes Jónsson
Oddur S. Jakobsson
Hólmfríður Friðjónsdóttir
Auðbjörg Jakobsdóttir
Sigurður Á. Sigurbjörnsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkæri faðir okkar, tengdafaðir,
afi og langafi,

Randver Gunnar Karlesson
Norðurgötu 35,
Akureyri,

lést á dvalarheimilinu Hlíð
föstudaginn 23. október.
Útförin fer fram frá Akureyrarkirkju, fimmtudaginn
5. nóvember, klukkan 13.30. Í ljósi aðstæðna munu
einungis nánustu aðstandendur vera viðstaddir
athöfnina. Athöfninni verður steymt á Facebook-síðu:
Jarðarfarir í Akureyrarkirkju - Beinar útsendingar
Elísabet Randversdóttir
Ólafur Steinarsson
Karles Randversson
Kristbjörg Egilsdóttir
Inga Randversdóttir
Sævar Björnsson
Arnbjörn Randversson
Þorgerður Bjarnadóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Ólafur Guðmundsson
Hrafnistu,
Laugarási,

lést þann 22. október síðastliðinn.
Arngrímur Fr. Ólafsson
Ásta Ólafsdóttir
Vignir Jónsson
Einar Ólafsson
Gunnhildur Stefánsdóttir
Sveinn Ólafsson
og barnabörn.

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

Valdimar Jónsson
skipasmiður og
fv. yfirlögregluþjónn,

lést í faðmi ástvina sinna á heimili sínu í
Hafnarfirði, föstudaginn 23. október 2020.
Útförin verður auglýst síðar.
Aðalheiður Halldórsdóttir
Jóhanna Valdimarsdóttir
Grétar Örn Marteinsson
Anna Valdimarsdóttir
Guðmundur Örn Jónsson
Halldóra Klara Valdimarsdóttir Jónatan Guðnason
Margrét Guðrún Valdimarsdóttir
og fjölskyldur.

Okkar ástkæri bróðir,

Halldór Agnar Jónasson

„ Ég er búinn að fara í nokkur vorröll, þetta er enn skemmtilegra,“ segir Finnur skipstjóri á Múlabergi.

Dálítið sérstakt að vera
í svona fjöruferðum
Finnur Sigurbjörnsson er í brúnni á togaranum Múlabergi SI 22 frá Siglufirði, sem er í
haustralli fyrir Hafrannsóknastofnun, ýmist á rúmsjó eða uppi í landsteinum. Auk þess
að stjórna skipinu fylgist hann með smáfiskum og fornminjum dregnum úr djúpunum.

B

íddu aðeins, ég ætla að fá
mér kaffibolla meðan ég
spjalla við þig,“ segir Finnur
Sigurbjörnsson, skipstjóri
á togaranum Múlabergi SI
22 og hellir upp á. Hann er í
haustralli fyrir Hafrannsóknastofnun,
staddur út af Faxaf lóa – í kaldaskít –
þegar hann svarar símanum.
Um borð eru tuttugu manns, þar af
sjö frá Hafró, að rannsaka hvað fiskistofnarnir hafa af fæðu á grunnslóð og
hvernig nýliðun reiðir af. „Það er skoðað
í kviðinn á þessum kvikindum, þar er
ekki alltaf mikið,“ lýsir Finnur. „En smávegis var af loðnu úti fyrir Norðvesturlandi, sums staðar voru þorskseiði og
svo síld og rækja. Við fáum náttúrlega
allar tegundir, það er svo smár möskvi
sem við notum. Við toguðum fyrir utan
Reykjavík og einn um borð taldi að þar
myndi ekkert koma upp nema sprautunálar og bíldekk.“
Dróguð þið ekki upp eldgamlan
planka austur í Fáskrúðsfirði? „Jú,
Albert Eiríksson matgæðingur var í

Þorbjörg Maggý Jónasdóttir
Gylfi Jónasson
og fjölskyldur þeirra.

Við toguðum fyrir utan Reykjavík og einn um borð taldi að þar
myndi ekkert koma upp nema
sprautunálar og bíldekk.
sambandi við mig í gær og fullyrðir að
stykkið sé úr annarri hvorri skútunni
sem fórust þarna 8. maí 1910. Við erum
með þennan forngrip um borð, hann
verður sendur austur þegar við komum
í land.“

Voru á leið í Staðarskála
Eins og sjá má á vefnum skip.hafro.is
hefur Múlabergið meðal annars farið
inn í þrönga firði eins og Hrútafjörð.
Þegar ég hef orð á því hlær Finnur og
segir. „Já, við vorum bara á leið í Staðarskála. Fórum líka inn í Mjóafjörð fyrir
austan, skruppum þar inn að Eyri. Það
er dálítið sérstakt að vera í svona fjöru-

Vindur fór í 34 metra
Ferðin byrjað í heimabænum Siglufirði
10. október, þaðan var stímt vestur fyrir
Horn og svo austur með ströndinni, að
sögn Finns. „Það gekk rosa vel fyrstu
vikuna, sól og blíða alla daga. Við höfum
verið heppin með veður nema einn sólarhring í grennd við Vestmannaeyjar,
þegar vindur fór í 34 metra.“
Nú sér Finnur fyrir endann á túrnum
í vikulokin, ef veður leyfir. Síðasta stöð
af 180 er inni í Jökulfjörðum. Þaðan
verður siglt til Siglufjarðar aftur. En
hvað þá tekur við? „Það er planið að fara
aftur á djúprækju í nokkar vikur, svo er
bara bolfiskur í troll eftir það fram að
páskum,“ svarar hann. „Nema við förum
á vorrall í febrúarlok.“
gun@frettabladid.is

Elskulegur frændi okkar og vinur,

fv. sendiherra
og forsetaritari,

frá Kalastöðum,

lést á líknardeild Landspítalans,
föstudaginn 23. október síðastliðinn.
Útförin verður auglýst síðar.
Klara Hilmarsdóttir
Kristján Þórðarson
Hilmar Þórðarson
Klara Rún Hilmarsdóttir
Baldur Freyr Hilmarsson
Embla Rós Friðriksdóttir

ferðum! Ég er búinn að fara í nokkur
vorröll, þetta er enn skemmtilegra. Svo
höfum við farið langt út á milli, vorum
107 mílur austur af Reykjanesinu í
fyrradag, ekki veit ég hvort það á teljast
grunnslóð.“

Okkar ástkæri

Róbert Trausti Árnason

sjómaður frá Skálavík,

lést miðvikudaginn 21. október á
sjúkrahúsinu á Ísafirði.
Útförin fer fram frá Hólskirkju,
laugardaginn 31. október klukkan 14.
Í ljósi aðstæðna verða aðeins nánustu ættingjar og vinir
viðstaddir. Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir.

MYND/AÐSEND

Soffía Rúna Jensdóttir
Rannveig Jóhannsdóttir
Friðrik Þór Hjálmarsson

Stefán G. Stefánsson

lést þriðjudaginn 20. október á
Hjúkrunar- og dvalarheimilinu Höfða.
Útförin fer fram frá Akraneskirkju
fimmtudaginn 29. október kl. 13.00.
Vegna fjöldatakmarkana verða aðeins nánustu
aðstandendur og vinir viðstaddir, en athöfninni verður
streymt frá Akraneskirkju á slóðinni www.akraneskirkja.is.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á Hjúkrunar- og
dvalarheimilið Höfða.
Aðstandendur.

Fjölbreytt úrval gæða heimilisvara

áreiðanleg & þekkt vörumerki, fyrir heimilin í landinu

SKOÐAÐU ÚRVALIÐ HJÁ UMBOÐSMÖNNUM
ORMSSON UM LAND ALLT...

...EÐA Í VEFVERSLUN ORMSSON.IS
ÞAR ER ALLTAF OPIÐ!
ormsson

Opnunartímar
Virka daga kl. 10-18
Laugardagar kl. 11-15

LÁGMÚLA 8 - 530 2800
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Léttskýjað S- og V-lands
í dag, annars slydda eða
rigning með köflum,
einkum á A-landi. Hiti
1 til 8 stig, mildast við
S-ströndina.

LÉTT

MIÐLUNGS

Krossgáta

ÞUNG
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Gunnar Björnsson

Hilmir Freyr Heimisson (2.352)
átti leik gegn Arvin Rasti
(2.201) á alþjóðlega unglingamótinu í Uppsölum í Svíþjóð.

Hvítur á leik

38. Hxf7! Dxg3+ (38...Hxf7
39. Rxg6+ Kg8 39. Re5+). 39.
Kxg3 Hxf7 40. Rxg6+ Kg8 41.
Re5 og hvítur vann nokkru
síðar. Þegar sex umferðum var
lokið hafði Vignir Vatnar 4½
vinning en Hilmir Freyr 4 vinninga. Tvær síðustu umferðirnar
fara fram í dag.
www.skak.is: Íslandsmót í
Fischer-slembiskák í dag.
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði lárétt og lóðrétt, birtast einnig
tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni. Lausnin verður birt í
næsta tölublaði Fréttablaðsins.

Má ég gefa
þér smá
ráð?

Ókei...

Notaðu
aðeins
þurrara
Vermouth
í martíníinn
þinn!

Reikningurinn
þinn!

Gelgjan
Svo þú ætlar að
hugsa um það?

Barnalán

Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is
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Jæja,
hvað fannst þér?

RÁÐGJÖFUM
BANNAÐUR
AÐGANGUR

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Þú ert ólögráða, það er ólöglegt,
það er hættulegt, það er subbulegt
og ég set mig gjörsamlega
gegn hugmyndinni!

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

3

Pondus Eftir Frode Øverli

MÖGNUÐ OG MYRK

Mergjuð samtímafurðusaga eftir
Alexander Dan sem nálgast þjóðsagnaarfinn og Íslandssöguna á
ferskan og afar frumlegan hátt

2

LÓÐRÉTT
1 emjan
2 taug
3 stæla
4 ok
7 kær
9 tungumál
12 knippi
14 kusk
16 líka

LÁRÉTT: 1 slark, 5 píp, 6 lá, 8 ananas, 10 na, 11
oft, 12 bris, 13 ófús, 15 linkol, 17 stagl
LÓÐRÉTT: 1 spangól, 2 lína, 3 apa, 4 klafi, 7 ástsæll, 9 norska, 12 búnt, 14 fis, 16 og

Skák

LÁRÉTT
1 drabb
5 blaður
6 ámæla
8 ávöxtur
10 átt
11 tíðum
12 kirtill
13 trauður
15 eldsneyti
17 endurtekning

Þú mátt ekki vera með brugghús
í svefnherberginu þínu!

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Versta. Mynd.
Í heiminum.

Já, mér fannst það líka.

Við ættum að horfa
aftur til að vera viss.

MIÐVIKUDAGUR
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Eiginkonan er horfin
Norska Hagen-málið varð kveikja að nýrri glæpasögu Lilju Sigurðardóttur. Sömu aðalpersónur og voru í síðustu sögu Lilju.
Kolbrún
Bergþórsdóttir

B

kolbrunb@frettabladid.is

Gerður Kristný rithöfundur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Iðunn sniðuga
BÆKUR

Iðunn og afi pönk
Gerður Kristný
Útgefandi: Mál og menning
Fjöldi síðna: 133
Gerður Kristný er einn fjölhæfasti
og ástsælasti rithöfundur landsins sem beitir sér jafnt á ljóðlendum og í samfélagsmálum og
tvinnar þetta
gjarna saman. Þá
hefur hún einnig skrifað skáldsögu, smásögur og
söngleik og þá eru
ótaldar barnabækurnar sem hún hefur
skrifað en sú fyrsta,
Marta smarta, hlaut
geysigóðar viðtökur
þegar hún kom út
árið 2002. Í kjölfarið
fylgdi ærslaþríleikurinn um forsetann
á Bessastöðum, hin
dularfulla Land hinna týndu sokka
og hryllingssögurnar Garðurinn og
Dúkka. Og nú er það bókin Iðunn
og afi pönk, sem gæti mögulega einhvern tíma hafa átt að heita Iðunn
sniðuga miðað við áletrunina á
afmælisköku sögupersónunnar og
hljóðlíkinguna sem kallast á við
Mörtu smörtu.
Sagan hefst á því að Iðunn fagnar
ellefu ára afmæli sínu með pompi
og prakt og hápunktur dagsins er
þegar hún fær í afmælisgjöf undurfallegt gult hjól. Foreldrar hennar
fara í göngu út á land daginn eftir
afmælið og afi hennar, afi pönk,
dvelur hjá henni á meðan. Afi pönk
er ekki kallaður það fyrir tilviljun,
hann á að baki glæstan feril í pönkhljómsveitinni Harðlífi á árum áður
og gengur í bol með hljómsveitinni
Ramones. Ber svo til tíðinda að
afmælishjólið hverfur og Iðunn og

vinkona hennar María Sara, ásamt
afa pönk, grípa til ýmissa ráða í von
um að endurheimta hjólið.
Iðunn og afi pönk er hressileg
bók. Sagan er rótföst í raunveruleikanum en samt langt í frá laus
við ævintýri enda eru ævintýri
hversdagsins oft bestu ævintýrin.
Þá er hún oft á tíðum mjög fyndin,
bæði fyrir börn og fullorðna eins og
þegar foreldrar Iðunnar
segjast ætla að ganga upp
á Lakamófellsgígaskriður
sem eru rétt austan við
Ef r isyðr imostóbugðu
og ljær sig því mjög vel
til samverulestrar upphátt. Orð og orðaleikir
eru áberandi og Iðunn
lærir mörg sjaldgæf orð í
bókinni eins og brigsl og
refjar sem vonandi skila
sér í málnotkun lesenda
þegar fram líða stundir.
Heimspekilegar
vangaveltur eru heldur ekki langt undan
í upphaf i og enda
þegar Iðunn veltir fyrir
sér tilvistarlegum spurningum um
tímann og heimsmyndunina og
kemst að því að hún er fædd á hárréttum tíma til að vera einmitt hún
og einnig er vitnað í Gloriu Steinem
með skemmtilegum hætti.
Halldór Baldursson vitnar einnig
vel í Sex Pistols í kápuhönnuninni
en að öðru leyti er pönkið ekki
fyrirferðarmikið í bókinni, hefur
allavega aðeins útvatnast með
aldrinum og Spice Girls, uppáhaldshljómsveit kynslóðarinnar milli
Iðunnar og afa, virðist ætla að hafa
vinninginn.
Iðunn og afi pönk er skemmtileg,
fyndin og fjörug bók sem bætir,
hressir og kætir.
Brynhildur Björnsdóttir

NIÐURSTAÐA: Skemmtileg og fyndin
saga úr raunveruleika íslenskra krakka og
eldri pönkara.

ló ðr auðu r sjór er
titill nýjustu glæpasögu Lilju Sigurðardóttur. „Kveikjan að
hugmyndinni er hið
du l a r f u l l a nor sk a
Hagen-mál þar sem kona milljarðamærings hvarf og ekkert hefur
spurst til hennar síðan, nema hvað
lausnargjaldskröfur bárust. Í minni
sögu, sem gerist á Íslandi, kemur
stöndugur viðskiptajöfur heim
til sín og allt er í rúst í eldhúsinu,
konan horfin og blað með lausnargjaldskröfu á eldhúsborðinu þar
sem er krafist tveggja milljóna evra
og tekið fram að eiginkonan verði
drepin fari hann til lögreglunnar.“

Spurningar sem þarf að svara
Blóðrauður sjór er sjálfstæð saga en
í henni birtast þó aðalpersónur sem
voru einnig í Helkaldri sól, síðustu
bók Lilju, þau Áróra, sem vinnur
við að finna falið fé, og Daníel rannsóknarlögreglumaður. „Sagan er
þriller en stendur nær sakamálasögunni en ég hef áður farið að
því leyti að málið í byrjun kveikir
spurningu sem síðan þarf að svara.
Ég hef undanfarið verið upptekin
af höfundum eins og Shari Lapena
og Harlan Coben og hugsanlega má
finna einhver áhrif þaðan. Kaflarnir í bókinni eru stuttir og skipt er
ört um sjónarhorn milli persóna.“
Vinnur að handritagerð
Lilja hefur undanfarin ár sent frá
sér eina glæpasögu á ári. Hún segist
ekki vera viss um
að það náist jólin
2021 vegna vinnu
við kvikmynda- og
sjónvarpshandrit.
„Ég var í hópi sem
vann handrit fyrir
Kötlu, sjónvarpsþætti úr smiðju
Baltasars Kormáks
sem verða sýndir
á Netf lix. Ég er að
vinna að handriti
að sjónvarpsþáttum
gerðum eftir Sjálfstæðu fólk i með
Baltasar Kormáki
og svo eru að fara í
gang handritaskrif að sjónvarpsþáttaseríu upp úr Gildrunni sem

„Vonandi næ ég svo að senda frá mér bók á næsta ári,“ segir Lilja Sigurðardóttir sem hefur nóg að gera við handritaskrif. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sig ur jón Sighvatsson
framleiðir. Svo er ég með
í stóru alþjóðlegu verkefni sem er leyndarmál
enn sem komið er. Þetta
er mjög skemmtilegt því
ég er sjónvarpsfíkill.
Þegar ég skrifa bækurnar er ég ein í mínum
hug a rhei m i og r æð
málum frá upphafi til
enda en í sjónvarpshandritagerð vinn ég
með öðru fólki þar sem
þarf að samræma skoðanir. Þetta tvennt er gott
í bland. Vonandi næ ég
svo að senda frá mér bók
á næsta ári, það kemur í ljós,“ segir
Lilja.

Upplestur Lilju
Árlega hefur Bókasafn Kópavogs boðið upp á bókakynningar í húsakynnum sínum en
nú í ár mun bókaumfjöllun
færast yfir á netið innan
viðburðaraðanna Menning á
miðvikudögum.
Í dag, miðvikudaginn 28.
október, mun rithöfundurinn
Lilja Sigurðardóttir lesa upp úr
bók sinni Blóðrauður sjór og
ræða um hana við Maríönnu
Clöru Lúthersdóttur, bókmenntafræðing og leikkonu.
Þátturinn verður sendur út kl.
12.15 í gegnum Facebook-síðu
Menningarhúsanna.
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FRAM
UNDAN
FJALLASKÁLAR
Á HRINGBRAUT
ÍSLANDS
MEÐ SIGMUNDI ERNI
RÚNARSSYNI

Eftir meira en 5000 ekna kílómetra
og 750 kílómetra á göngu, einni
bílvél fátækari, einni felgu og tveimur
pústkerfum snauðari, með sprungin
dekk, gegnblautir og skólausir í
einum skála kemur þriðja þáttaröðin,
stórkostlegri sem aldrei fyrr.
Við þökkum frábærar viðtökur síðustu
tvö árin, nú höldum við áfram
Ekki missa af fyrsta þætti
í kvöld kl. 20.00.
2

3

28. OKTÓBER 2020

HRINGBRAUT

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2

20.00 Fjallaskálar Íslands
Heillandi heimildaþáttur um landnám Íslendinga upp til fjalla og
inni í óbyggðum.
20.30 Viðskipti með Jóni G. Í
viðskiptaþættinum með Jóni G.
Haukssyni er rýnt í verslun og
viðskipti landsmanna með aðstoð
sérfræðinga og stjórnenda atvinnulífsins.
21.00 21 - Fréttaþáttur á miðvikudegi 21 er upplýsandi umræðu- og
fréttaskýringaþáttur undir stjórn
þeirra Lindu Blöndal og Sigmundar
Ernis með áherslu á innlendar og
erlendar fréttir, þjóðmál, menningu og lífsreynslu.
21.30 Saga og samfélag S aga og
samfélag er þáttur þar sem málefni líðandi stundar verða rædd
í sögulegu samhengi og vikið að
nýjustu rannsóknum fræðimanna
á margvíslegum sviðum.

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 Single Parents
14.25 The Block
15.25 90210
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 The Good Place
19.30 American Housewife
20.00 The Block
21.00 Transplant
21.50 68 Whiskey D
 ramatísk
þáttaröð með gamansömu ívafi.
Þættirnir fjalla um lækna og sjúkraliða í bandaríska hernum sem
standa í ströngu í fremstu víglínu.
22.35 Love Island
23.30 The Late Late Show
00.15 Blue Bloods
01.00 Law and Order. Special Victims Unit
01.45 Tommy Spennandi þáttaröð
með Edie Falco í aðalhlutverki. Hún
er fyrsti kvenkyns lögreglustjórinn
í Los Angeles en starfið er krefjandi
og það eru mörg ljón í veginum.
02.30 How to Get Away with
Murder
04.00 Síminn + Spotify

08.00 Heimsókn
08.25 The Good Doctor 3
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gilmore Girls
10.05 Feðgar á ferð
10.30 Masterchef USA
11.05 Brother vs. Brother
11.50 Fósturbörn
12.05 Stelpurnar
12.35 Nágrannar
12.55 Falleg íslensk heimili
13.30 Á uppleið
13.55 Grand Designs
14.45 Gulli byggir
15.05 Hvar er best að búa?
15.35 Kórar Íslands
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
19.05 Víkinglottó
19.10 Ísbíltúr með mömmu
19.35 10 Years Younger in 10 Days
20.25 Secrets of Sleep
21.10 The Undoing
22.05 Sex and the City
22.35 Barry
23.05 LA’s Finest 2
23.55 NCIS. New Orleans
00.35 Shrill
01.45 Shrill
02.10 The Bold Type
03.30 The Bold Type

09.00 Heimaleikfimi
09.10 Kastljós
09.25 Menningin
09.30 Spaugstofan 2006 - 2007
09.55 Úr Gullkistu RÚV. Með
okkar augum
10.20 Grínistinn Laddi eins og
hann leggur sig
11.05 Pöndurnar koma - Kafloðnir
diplómatar
11.50 Heimaleikfimi
12.05 Kona er nefnd Jóhanna
Egilsdóttir
12.40 Á tali hjá Hemma Gunn
1993-1994
13.55 Viktoría
14.45 Gettu betur 2017 Kvennó
- MA
15.55 Verðlaunaafhending
Norðurlandaráðs
17.15 Poppkorn 1987
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hrúturinn Hreinn
18.08 Kúlugúbbarnir
18.30 Hæ Sámur
18.37 Rán og Sævar
18.48 Minnsti maður í heimi
18.50 Krakkafréttir
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Kiljan
20.40 Kæra dagbók Kære dagbog
21.10 Haltu mér, slepptu mér Cold
Feet
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Kosningar 2020. Trump
eða Biden Heimildaþáttur frá PBS
um forsetaframbjóðendurna Joe
Biden og Donald Trump. Fjallað er
um ævi og störf þeirra og atvik og
aðstæður sem hafa mótað þá.
00.15 Eru vítamíntöflur óþarfar?
Vitamin Pills. Miracle or Myth?
01.00 Dagskrárlok

GOLFSTÖÐIN

07.00 LPGA Tour 2020 Útsending
frá Drive On Championship.
10.00 LPGA Tour 2020 Útsending
frá Drive On Championship.
13.00 LPGA Tour 2020 Útsending
frá Drive On Championship.
16.00 European Tour 2020 - Highlights
16.30 LPGA Tour 2020 Útsending
frá Drive On Championship.
pionship á LPGA Tour 2020.
19.30 PGA Highlights 2020
20.25 European Tour 2020 Útsending frá Italian Open.

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 Beethoven. Byltingamaður tónlistarinnar ( 1 af 10).
15.00 Fréttir
15.03 Svona er þetta
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hlustaðu nú!
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Sólon Íslandus ( 13 af 32).
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 BÍÓ
12.00 Dan in Real Life
13.35 Love at First Bark
15.00 Destined to Ride
16.30 Dan in Real Life
18.05 Love at First Bark
19.30 Destined to Ride
21.00 The Ugly Truth
22.30 Upgrade
00.10 Terminal
01.45 The Ugly Truth

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA
18.35 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.45 Mom
21.05 Warrior
21.55 His Dark Materials
22.50 Friends
23.15 Ríkið
23.35 Friends
23.55 High Maintenance
00.25 Mom

STÖÐ 2 SPORT
08.40 Rúrik Gíslason
09.10 Ólafía Þórunn Kristinsdóttir
09.40 Sara Björk Gunnarsdóttir
10.05 Emil Hallfreðsson
10.35 Gylfi Sigurðsson
11.10 Goðsagnir - Hörður Magnússon
11.45 Goðsagnir - Gummi Ben
12.35 Goðsagnir - Tryggvi Guðmundsson
13.25 Alfreð Gíslason
14.30 Juventus - Hellas Verona
16.10 AC Milan - Roma
17.50 Ítölsku mörkin
18.40 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir 
19.10 Fréttaþáttur Evrópudeildarinnar
19.50 Dortmund - Zenit St. Pétursborg B
 ein útsending.
22.00 Meistaradeildarmörkin
22.45 Dominos Körfuboltakvöld
00.00 Football League Show
00.25 Spænsku mörkin
01.15 Manchester United - Leipzig

STÖÐ 2 SPORT 2
07.05 Barcelona - Real Madrid
08.45 Spænsku mörkin
09.35 Watford - Bournemouth
11.15 Football League Show
11.45 Lokomotiv Moskva - Bayern
München
13.25 Gladbach - Real Madrid
15.05 Marseille - Manchester City
16.45 Liverpool - Midtjylland
18.25 Meistaradeildarmörkin
19.10 The Fifth Quarter 
19.30 Meistaradeildarmessan
22.00 Meistaradeildarmörkin
22.45 Krasnodar - Chelsea
00.25 Juventus - Barcelona

ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
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FM 90,1 Rás 2
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FM 90,9 Gullbylgjan
FM 93,5 Rás 1
FM 95,7 FM957

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

FM 102,9 Lindin

L
B
ÍL

GRÍPTU TÆKIFÆRIÐ
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OG TRYGGÐU ÞÉR NISSAN LEAF
Á VERÐI SEM Á SÉR ENGAN SAMANBURÐ
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A
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F
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NÝR NISSAN LEAF - 100% RAFBÍLL 40 KWH

TILBOÐ 3.890.000 KR. HLAÐINN AUKABÚNAÐI
AUKAHLUTIR INNIFALDIR Í TILBOÐSVERÐI ERU T.D.
• SYNTHETIC LEÐURÁKLÆÐI
• HITI Í STÝRI, FRAM- OG AFTURSÆTUM
• LYKILLAUST AÐGENGI OG RÆSING
• BAKKMYNDAVÉL MEÐ 360° MYNDAVÉL
• 17” ÁLFELGUR
• INTELLIGENT CRUISE CONTROL HRAÐASTILLIR

SJÁLFVIRK MIÐSTÖÐ MEÐ LOFTKÆLINGU
6 LOFTPÚÐAR
ISOFIX FESTINGAR FYRIR BARNABÍLSTÓL
BLINDHORNSVIÐVÖRUN
BLUETOOTH TIL AÐ STREYMA TÓNLIST OG SÍMA

100 BÍLAR EHF • STEKKJARBAKKA 4 • 109 REYKJAVÍK • S. 517 9999
WWW.100BILAR.IS • 100BILAR@100BILAR.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-15

FORD F350

N

Ý

R

B

ÍL
L

SÖLUAÐILI

•
•
•
•
•

HEN

TIL AF
FORD F350 LARIAT
ULTIMATE SPORT FX4

VERÐ ÁN VSK:

10.750.000 KR.

SÖLUAÐILI

R AX

R ST
DINGA

FORD F350 LARIAT ULTIMATE
SPORT FX4 TREMOR OFF ROAD

FORD F350 PLATINUM
ULTIMATE FX4

VERÐ ÁN VSK:

VERÐ ÁN VSK:

11.250.000 KR.

11.450.000 KR.

100 BÍLAR EHF • STEKKJARBAKKA 4 • 109 REYKJAVÍK • S. 517 9999
WWW.100BILAR.IS • 100BILAR@100BILAR.IS
OPIÐ VIRKA DAGA 10-18 • LAUGARDAGA 12-15
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Við eigum afmæli
og nú er veisla
Við sendum þér vörurnar frítt hvort sem
þú kaupir á dorma.is eða í DORMA-verslun

Láttu drauminn rætast

SENDUM
FRÍTT

AFMÆLIS

15%
AFSLÁTTUR*

* ef C&J Silver
stillanlegur botn
er keyptur með Nature’
Rest Luxury heilsudýnu er
15% afsláttur af botni og
20% afsláttur af dýnunni.

C&J SILVER
stillanlegt rúm

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

VERÐDÆMI A: 90 x 200 cm stillanlegt C&J Silver rúm
með Nature’s Rest Luxury heilsudýnu: Fullt verð: 168.900 kr.

Aðeins 141.570 kr.
AFMÆLIS

20%
AFSLÁTTUR

AVIGNION

hægindastóll
með skemli

Sólarlandastemning
í æð í nýrri barnabók
Árni segist nú þegar vera kominn með hugmyndir að næstu bók. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Stillanlegur hægindastóll
með innbyggðum skemli.
Grátt áklæði
Fullt verð : 109.900 kr.

Aðeins 87.920 kr.
Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

R

ithöfundurinn Árni
Árnason sagði skilið
við farsælan feril í auglýsingabransanum til
að elta drauminn og
gaf út sína fyrstu bók,
barnabókina Friðbergur forseti,
fyrir jólin í fyrra. Bókinni var gífurlega vel tekið og
komst efst á metsölulista í f lokki
barnabóka. Nú
er komið sjálfstætt framhald
og fjallar bókin
líka um systkinin
Sóleyju og Ara sem
lenda í ý msum
ævintýrum í bókinni Háspenna, lífshætta á Spáni.
„ Nú e r u þ au
stödd í fríi á Spáni
með mömmu sinni
og pabba, langþráðu
fríi eftir annasaman
vetur og baráttuna
við Friðberg. Það
fer þó dálítið öðruvísi en planið
var. Það má segja að ævintýrin elti
systkinin. Þau rekast á volduga
menn á Spáni sem ættu ekki að vera
þar heldur allt annars staðar og þeir
hafa margt misgott í hyggju,“ segir
Árni um nýju bókina.

Ómetanlegt að lesa saman
Háspenna, lífshætta á Spáni er
skrifuð með hjálp dóttur Árna, Helenu, eins og fyrri bókin.
„Það var sérstök ósk frá henni
að sögusviðið væri á Spáni. Á endanum var það mjög skemmtilegt,
því einstaklega fáir hafa komist til
sólarlanda undanfarið. Þannig að
ég gerði dálítið mikið í því að glæða
þessa sólarlandastemningu lífi. Ef
fólk er með mikla sólarlandaþrá þá
fá lesendur klárlega smá skammt í
bókinni, það eru vatnsrennibrautagarðar og hún gefur manni örlitla
sól í lífið svona í skammdeginu,“
segir Árni.

DAG HVERN LESA

93.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ

AÐ MEÐALTALI

Nú er komin út bókin Háspenna, lífshætta á Spáni, eftir Árna
Árnason, en þetta er hans önnur bók. Hann skrifaði hana með
hjálp dóttur sinnar, sem vildi endilega að sögusviðið væri á Spáni.

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

Árni leggur mikið upp úr því við
skriftirnar að efnið sé ekki síður
skemmtilegt fyrir hina fullorðnu.
„Ég vil að fólki finnist gaman að
lesa bókina með börnunum sínum.
Í mínum huga eru þetta þær mestu
gæðastundir sem til eru, að lesa með
börnunum sínum. Það er svona það
sem upphaflega fékk mig
til að skrifa þessar barnabækur. Í uppeldinu, og
þá sérstaklega hjá yngstu
dóttur minni, þá lesum
við mjög mikið saman.
Þegar maður lítur til
baka á þessar stundir þá
fær maður alveg ótrúlega
mikið út úr þeim. Þess
vegna langaði mig að búa
til efni sem myndi henta
í svona gæðastundir,“
segir Árni, sem segist
nú þegar vera kominn
með ýmsar skemmtilegar hugmyndir fyrir
næstu bók.

Hugsað í lausnum
Hann er nú á fullu að fylgja nýju
bókinni eftir, eftir besta megni
í ljósi f lókinna aðstæðna vegna
heimsfaraldursins. Árni dó ekki
ráðalaus og reyndi að finna frumlega lausn á vandanum.
„Ég get náttúrulega ekki fylgt
henni eftir með upplestrum í
grunnskólum vegna aðstæðna. Ég
áttaði mig á því seinni part sumars
og lagði því hausinn í bleyti. Í fyrra
fór ég í hátt í fjörutíu skóla. Ég ákvað
að skrifa upp handrit að einum
spennandi kaf la, til að gefa smá
tilfinningu fyrir efninu og sýnishorn, hverju lesendur mega eiga
von á. Þetta er því nokkurn veginn
eins og útvarpsleikrit og fékk alveg
frábæra leikara í hlutverkin, þar á
meðal Ingvar E. Sigurðsson sem
leikur bæði vonda og góða karlinn,“
segir hann.
Upplestrinum dreifir Árni til skólans og allra sem vilja, og vonar hann
að sem flestir kynni sér kaflann.

Í MÍNUM HUGA ERU
ÞETTA ÞÆR MESTU
GÆÐASTUNDIR SEM TIL ERU, AÐ
LESA MEÐ BÖRNUNUM SÍNUM.

„Ég er búinn að draga saman
nokkrar hugmyndir að verkefnum
sem bekkir geta leyst við kaflann.
Vonandi verður því vel tekið.“

Ástandið krefjandi
Þrátt fyrir að fá aukinn tíma við
skriftir í ljósi faraldursins, segir
Árni að það hafi fyrst um sinn haft
áhrif á sköpunargleðina að upplifa
þessa fordæmalausu tíma.
„Ég tengi frekar við það að þegar
þetta var að byrja hafi eiginlega
verið erfiðara að skrifa. Það er
kannski þetta umrót sem í raun allir
lentu í, þessar skrýtnu aðstæður
og öll þessi óvissa, hún setti mann
svolítið upp í loft, ef það er hægt
að komast þannig að orði. Sérstaklega þegar þetta skall á fyrst. Þetta
er aðeins öðruvísi núna, maður
veit betur við hvað verið er að eiga.
Fyrst um sinn festist maður svolítið í því að fylgjast með fréttum og
hugsa um hvað væri að gerast. Það
hafði alveg áhrif á einbeitinguna og
það var erfiðara að vera skapandi,
maður þarf virkilegan fókus og orku
til þess,“ segir hann.
Það er spennandi að sjá hvort
heimsfaraldurinn muni hafa áhrif
á bóksöluna nú fyrir jólin.
„Vonandi gengur vel. Ég fékk góð
viðbrögð síðast og vonandi verður
það eins núna. Vonandi verður bóksala betri en nokkurn tímann. Börn
eiga að lesa og við eigum að lesa
með börnum.“
Háspenna, lífshætta á Spáni fæst
í öllum helstu bókabúðum.
steingerdur@frettabladid.is

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson, hlynur@frettabladid.is , Sigfús Örn Einarsson sigfus@frettabladid.is, Örn Geirsson orn.geirsson@frettabladid.is
FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: Atli Bergmann atli@frettabladid.is, Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson
jonivar@frettabladid.is, FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: Hrannar Helgason hrannar@
frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

N M 0 02 1 3 5 Ren a u l t ZO E reyn s l u a ks t u r 5 x 3 8 o k t

Nýr Renault ZOE

*Uppgefnar tölur um drægi taka mið af nýjum WLTP prófunum. Aksturslag, hitastig og ástand vega hefur afgerandi áhrif á drægi rafbíla.

Renault ZOE / 395 km drægi
Verð frá: 4.450.000 kr.

ENNEMM / SÍA /

Einn athyglisverðasti nýi
rafbíllinn á markaðnum

*

Nýtt á Íslandi

Heimsending á reynsluakstri
kynntu þér málið á www.bl.is

Nýr 100% rafdrifinn Renault ZOE er með 52 kWh rafhlöðu og hefur 395 km drægi samkvæmt
nýjum samræmdum WLTP mælingum. Nýr 136 hestafla rafmótor gerir ZOE lipran og
skemmtilegan í bæjarakstri. Í honum er ný og glæsileg innrétting með endurunnu áklæði á
sætum og mælaborði, 9,3" Easy Link litaskjár, íslenskt leiðsögukerfi, Google leit, Apple Carplay
og Android Auto, bakkmyndavél, sjálfvirk stýring á háum og lágum geisla aðalljósa o.m.fl.
www.renault.is
Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is

Fæst í verslunum okkar
á Selfossi og í Ármúla 42

550 5000

RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

BAKÞANK AR
Jónu Hrannar
Bolladóttur

Í minningu
látinna

G

óð og vitur vinkona mín
missti manninn sinn ung að
árum. Síðar eignaðist hún
aftur góðan mann. Þegar þau hófu
samleið tjáði hún honum að ein
stór forsenda fyrir sambandinu
væri sú að hann gæti látið sér
þykja vænt um minningu látins
eiginmanns hennar og barnsföður,
þannig yrði hinn látni alltaf hluti
af lífi þeirra. Við tölum gjarnan
um minningu látinna ástvina
sem ljós á vegi okkar. Það merkir
að við ætlum að halda áfram lífs
göngunni en eiga framtíðartengsl
við þau sem farin eru í gegnum
lifandi minningar. Hér áður fyrr
var algengt að forðast að nefna
dána ástvini, í þeirri von að sorgin
hyrfi. Það er vond hugmynd.
Ég var komin vel til manns þeg
ar ég uppgötvaði að faðir minn
hafði eignast bróður sem lést
aðeins nokkurra mánaða gam
all. Sá hét Ingvi og föðuramma
mín, sem ung hafði misst móður
sína og einnig 19 ára bróður úr
berklum, minntist aldrei á þennan
son. Amma mín var orðin mjög
hjartveik um fertugt og lést af
þeim völdum á miðjum aldri. Ég
óttast að það hafi verið hjartasár.
Það er mikilvægt í allri sorgarúr
vinnslu að búa til framtíðartengsl
við þann sem er farinn. Ég hef til
dæmis valið að eiga þau framtíðar
tengsl við látinn föður minn, að
dvelja ekki í erfiðum veikindum
hans heldur láta hans ráðgefandi
rödd heyrast í mínu daglega lífi. Ég
deili gjarnan lífsgildum og ýmsum
tilsvörum hans með afkomendum
mínum. Þannig fylgir hann okkur
alltaf, þótt þau yngri hafi aldrei
fengið að njóta hans í lifanda lífi.
Næsti sunnudagur er tileink
aður minningu látinna. Við
skulum tendra ljós í tilefni af því
og ígrunda framtíðartengsl okkar
við látna ástvini. Þannig verður
minning þeirra ljós í lífi okkar.

Fyrir svanga
ferðalanga

NOCCO
330 ML

329
KR/STK
997 KR/L

Framlenging!
Fjögurra daga helgi

Önnur helgi, önnur knattspyrnuveisla á Síminn Sport. Ekki
missa af sérstökum gesti, sjálfum Peter Schmeichel, sem
verður í beinni útsendingu fyrir og eftir stórleik helgarinnar,
viðureign Man. Utd. og Arsenal. Svona á sjónvarp að vera!
FÖS. 30. okt.

19:30

WOLVES – CRYSTAL PALACE

LAU. 31. okt

12:00
14:30
17:00
19:30

SHEFF. UTD. – MAN. CITY
BURNLEY – CHELSEA
LIVERPOOL – WEST HAM
MARKASYRPAN

SUN. 1. nóv.

11:30
13:55
16:00
18:45
21:15

ASTON VILLA – SOUTHAMPTON
NEWCASTLE – EVERTON
MAN. UTD. – ARSENAL
TOTTENHAM – BRIGHTON
VÖLLURINN

MÁN. 2. nóv.

17:00
19:30

FULHAM – WBA
LEEDS - LEICESTER

