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NEYÐAR

PAKKATAKKINN!

Engar áhyggjur, við hjálpum þér!

OPIÐ 23

HJÁLP! Það er Þorláks-
messa og ég veit ekki 
hvað ég á að gefa pabba!

STJÓRNMÁL Fylgi ríkisstjórnar
f lokkanna dalar um 0,4 prósent, 
samkvæmt nýrri könnun sem 
Zenter rannsóknir unnu fyrir 
Fréttablaðið.

Ríkisstjórnarflokkarnir hafa nú 
40,4 prósenta fylgi en höfðu 40,8 
prósent í síðustu könnun í septem
ber.

Framsóknarf lokkurinn missir 
rúmlega hálft prósent og mælist 
nú með 7,3. Sjálfstæðisflokkurinn 
dalar einnig lítillega og mælist með 
22,9 prósenta fylgi. Vinstri Græn 
vinna tap ríkisstjórnarinnar þó að 
einhverju leyti upp, eða um hálft 
prósent. Stendur fylgi þeirra nú í 
10,2 prósentum.

Miðflokkurinn dalar um 0,8 pró
sent. Mælist f lokkurinn nú aðeins 
með 6,7 prósenta fylgi og hefur 
ekki verið lægri í könnunum síðan 
í mars árið 2019, eða um það leyti 
sem siðanefnd Alþingis var að taka 
Klausturmálið fyrir.

Flokkur fólksins stendur nokk
urn veginn í stað með 4,7 prósent 
og Sósíalistar dala um hálft prósent, 
nú með 3,3. Gengi þetta eftir í kosn
ingum næði hvorugur f lokkurinn 
inn jöfnunarmanni.

Þeir þrír f lokkar sem hafa verið 
nokkuð samstíga í stjórnarand
stöðu, Samfylking, Viðreisn og 
Píratar, bæta við sig í heildina. 
Höfðu 41,1 prósent í september en 
42,8 nú. Píratar mælast nú næst 
stærsti f lokkurinn með 17 prósent, 
bæta við sig rúmum 3 prósentu
stigum. Samfylking dalar um 1,6 og 
mælist með 15,6 prósent. Fylgi Við
reisnar eykst lítillega og stendur nú 
í 10,2 prósentum.

Í yngsta aldurshópnum, 18 til 24 
ára, mælist Sjálfstæðisflokkurinn 
stærstur með 32 prósenta fylgi. 
Samfylking og Vinstri græn eru 
einnig vinsæl meðal yngstu kjós
endanna, með 19 prósent hvor. 
Enginn svarenda í þeim aldurshópi 

sagðist vilja kjósa Framsóknar
flokk, Miðflokk, Flokk fólksins eða 
Sósíalista.

Píratar mælast stærsti f lokkur 
landsins í tveimur aldurshópunum, 
það er 25 til 34 ára og 35 til 44 ára. 
Framsóknarflokkur, Miðflokkur og 
Sósíalistaflokkur sækja hins vegar 
mest fylgi til fólks á miðjum aldri, 
45 til 54 ára.

„Við höfum mælt fyrir mála
miðlunum, til dæmis í fæðingar
orlofsmálinu, og verið á varðbergi 
gagnvart óhóf legum inngripum 
í að fólk fái að velja eigin leiðir,“ 
segir Smári McCarthy þingmaður 
Pírata, aðspurður um hvers vegna 
flokkurinn sé að ná til fólks á barn
eignaraldri. Þungt sé yfir í efna
hagslífinu og Píratar hafi beitt sér 
fyrir að stuðningur hins opinbera 
fari ekki í of þröngan farveg.

Smári vill ekki nefna neina 
ákveðna flokka sem Píratar kynnu 
að mynda ríkisstjórn með, yrði það 
möguleiki næsta haust. „Ég verð 
ekki með í næstu kosningum en 
það er eðli Pírata að leita eftir frjáls
lyndum og framsýnum flokkum til 
samstarfs,“ segir hann.

Könnunin var send á könnunar
hóp Zenter rannsókna og svartími 
var frá 11. til 19. desember. Í hópnum 
voru 2.500 einstaklingar á Íslandi, 
átján ára og eldri og voru svör þeirra 
vegin eftir kyni, aldri og búsetu. 
Svarhlutfall var 52,8 prósent. – khg

Lægsta mæling 
Miðflokks frá 
Klausturmáli
Fylgi Miðflokksins hefur verið á niðurleið í haust 
og hefur ekki mælst lægra síðan Klausturmálið 
var í hámæli. Ríkisstjórnarflokkarnir dala eilítið 
en þrír stjórnarandstöðuflokkanna bæta við sig. 
Píratar eru vinsælastir hjá fólki á barneignaraldri.

✿   Fylgi flokkanna samkvæmt könnunum Fréttablaðsins
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Ég verð ekki með í 
næstu kosningum 

en það er eðli Pírata að leita 
eftir frjálslyndum og fram-
sýnum flokkum 
til samstarfs.
Smári McCarthy, 
þingmaður Pírata

Meira á  
frettabladid.is

„Það var mjög gott að fá þau hingað og fyrir þau að sjá þetta með eigin augum,“ segir Björt 
Sig finnsdóttir, íbúi á Seyðisfirði, um heimsókn ráðherra í gær sem kynntu sér aðstæður eftir 
skriðuföllin. Björt, sem sést hér faðma forsætisráðherra, upplifði mikinn ótta þegar skriða féll 
rétt við hús foreldra hennar. Inni í húsinu voru bræður hennar og faðir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI



Ilmur af Þorláksmessu

VESTFIRÐIR Þingkonan Halla Signý 
Kristjánsdóttir og eiginmaður 
hennar Sigurður G. Sverrisson, 
keyptu nýlega flugstöð af Þjóðkirkj-
unni. Halla og Sigurður leigja jörð-
ina Holt í Önundarfirði af kirkjunni 
og hyggjast þau breyta flugstöðinni, 
sem stendur á jörðinni, í hesthús.

Áður en Vestfjarðagöngin undir 
Botnsheiði og Breiðadalsheiði voru 
opnuð árið 1996 var áætlunarflug 
til og frá Flateyri í Önundarfirði á 
litlum flugvelli í Holti. Flugvöllur-
inn var aflagður en f lugstöðin var 
þá mjög nýleg, byggð árið 1994. Hálf 
f lugbrautin stóð inni á kirkjujörð-
inni að Holti sem og flugstöðin, sem 
prestseturssjóður ákvað að kaupa í 
kringum aldamótin.

„Við gerðum tilboð í f lugstöðina 
um daginn sem var samþykkt,“ 
segir Halla, en þau hjónin hafa leigt 
íbúðarhúsið að Holti af kirkjunni í 
rúmlega eitt ár. Það er um það bil sá 
tími sem kirkjan hefur verið með 
flugstöðina á sölu, en með kvöð um 
að rífa eða f lytja húsið af jörðinni. 
Halla segir að kvöðin sé enn þá í 
gildi. „Þegar við förum þurfum við 
að taka húsið niður,“ segir hún.

Ástæðan fyrir þessari kvöð er 
sú að Þjóðkirkjan vill ekki fá f leiri 
leigjendur á jörðina eða skipta 
henni frekar upp. Samkvæmt kirkj-
unni er kaupverðið trúnaðarmál, 
fasteignamatið er hins vegar tæpar 
3 milljónir króna.

„Maðurinn minn er með hesta 
og það stendur til að breyta húsinu 
í hesthús,“ segir Halla, sem setið 
hefur á þingi fyrir Framsóknar-
flokkinn síðan árið 2017. Hún var 
bóndi, hefur verið búsett fyrir vest-
an alla sína ævi og er dyggur mál-
svari landsbyggðarinnar. „Við erum 
sjálf ekki með búskap núna, aðeins 

nokkra hobbí-hesta,“ segir hún.
Flugstöðin er 80 fermetra álklætt 

timburhús með steyptum grunni, 
þremur herbergjum og þremur bað-
herbergjum. Er hún í þokkalegu 
ásigkomulagi. Hefur húsið að mestu 
verið notað sem geymsla eða sem 
gistirými síðan kirkjan keypti það.

Halla telur að það verði nokkuð 
einfalt að innrétta húsið sem hest-
hús. Það þurfi þó til dæmis að setja 
stærri hurð á það fyrir skepnurnar. 
Hvað f lugbrautina sjálfa varðar 
segir Halla að hún sé nú orðin 
uppgróin. Þó komi það einstaka 
sinnum fyrir að litlar rellur lendi á 
henni.

Flugbrautin að Holti var byggð 
árið 1963 en á þeim árum var mikill 
áhugi á auknum flugsamgöngum á 
Vestfjörðum. Auk áætlunarflugs var 
völlurinn töluvert notaður undir 
einkaflug. Árið 1991 varð f lugslys 
þegar drapst á mótor eftir f lugtak 
smávélar. Tókst f lugmanninum að 
lenda vélinni á maganum í firðinum 
og komust hann og börn hans tvö 
ómeidd í land.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Alþingiskona keypti 
flugstöð af kirkjunni
Húsið, sem reist var sem flugstöð í Önundarfirði, verður nú að hesthúsi eftir 
að þingkona og maður hennar keyptu það. Skömmu eftir að flugstöðin var 
byggð var völlurinn aflagður og keypti þá Þjóðkirkjan hana undir geymslu.

Flugbrautin að Holti í Önundarfirði er nú uppgróin en timburhúsið sem 
áður hýsti flugafgreiðsluna er í þokkalegu ásigkomulagi. MYND/AÐSEND

Maðurinn minn er 
með hesta og það 

stendur til að breyta húsinu 
í hesthús.
Halla Signý Krist-
jánsdóttir þing-
kona

ÍÞRÓTTIR Þrjú sem áður hafa verið  
útnefnd Íþróttamenn ársins, eru 
meðal tíu efstu í kjöri Samtaka 
íþróttafréttamanna á Íþróttamanni 
ársins 2020. Verðlaunin verða veitt 
29. desember  Þá verður kynnt val 
á þjálfara ársins ásamt liði ársins. 
Kvennalandsliðið í knattspyrnu á 
flesta fulltrúa eða þrjá talsins.

Gylfi Þór Sigurðsson, leikmaður 
Everton, Sara Björk Gunnarsdóttir, 
leikmaður Lyon, og Aron Pálmars-
son hjá Barcelona, hafa áður verið 
kjörin. Önnur tilnefnd eru knatt-
spyrnukonurnar Glódís Perla Vigg-
ós dóttir hjá Rosengård og Ingi-
björg Sigurðardóttir hjá Vålerenga, 
körfuboltamennirnir Martin Her-
mannsson hjá Valencia og Tryggvi 
Snær Hlinason hjá Zaragoza, sund-
kappinn Anton Sveinn McKee hjá  
Toronto Titans, handboltamaður-
inn Bjarki Már Elísson hjá Lemgo og 
frjálsíþróttakappinn Guðni Valur 
Guðnason úr ÍR.

Nánar má lesa um málið á vef 
Fréttablaðsins, frettabladid.is. – kpt

Landsliðskonur 
margar á lista

Júlían J. K. Jóhannsson, íþróttamað-
ur ársins 2019. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

SEYÐISFJÖRÐUR Úlfar Trausti Þórð-
arson, skipulags- og byggingarfull-
trúi á Seyðisfirði, varaði við því í 
fyrra að aurflóð gætu fallið á bæinn.

Lagði Úlfar til að boruð yrðu 
göng inn í Botnabrún til að ræsa 
út  vatn  sem ella safnaðist fyrir í 
stórrigningum og gæti orsakað flóð.

„Þetta er eins konar drenun á 
massa til að hægja á honum eins 
hægt er,“ lýsti Úlfar aðferðinni í 
Fréttablaðinu 3. desember í fyrra. 
Komið hefðu miklar rigningar 

og aurskriður verið í ám og lækjum. 
„Þetta er beint fyrir ofan byggðina 
og það þarf að gera eitthvað til að 
hægja á þessu.“

Sagði Úlfar að fulltrúi frá Veður-
stofunni hefði komið um haustið og 
sagt á íbúafundi að ástandið væri 
hættulegt. Aðspurður taldi hann 
kostnað við fyrrnefndar aðgerðir 
geta verið 800 til 1.500 milljónir 
króna. Síðan þá hefur eftirlit verið 
aukið með hættunni, en engin áætl-
un er um framkvæmdir. – gar

Varað við aurflóðahættu fyrir ári

 Um 30 prósent landsmanna leggja sér skötu til munns í dag samkvæmt könnun MMR sem birt var í gær. Einn þeirra var í fiskbúðinni Hafbergi í gær. 
Hlutfall þeirra sem snæða skötu lækkar um sjö prósentustig milli ára. Kannski er ástæðan fjöldatakmarkanir fremur en undarlegt bragð. Hlutfallið 
mældist 35 til 38 prósent árin 2014 til 2019. Alls hefur hlutfall þeirra sem segjast ætla í skötu lækkað um 12 prósentustig frá 2011. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Dómsmálaráðherra og fjármálaráðherra á Seyðisfirði í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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Viðburðarík fjölskyldusaga um ólgu  
hernámsáranna á Seyðisfirði þegar  
allt breyttist og lífsháskinn vofði yfir. 

Kristín Steinsdóttir, höfundur Ljósu,  
segir hér frá trúverðugum og skemmti- 
legum sögupersónum af einstakri hlýju  
og næmni. 
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VIÐSKIPTI Gildi lífeyrissjóður, næst-
stærsti hluthafi Skeljungs með um 
tíu prósenta hlut, ætlar ekki að sam-
þykkja yfirtökutilboð sem fjárfest-
ingafélagið Strengur – sem hjónin 
Ingibjörg Pálmadóttur og Jón Ásgeir 
Jóhannesson og Sigurður Bollason 
fara meðal annars fyrir – hefur gert 
í allt útistandandi hlutafé félagsins. 

Á r ni Guðmu ndsson, f ram-
kvæmdastjóri Gildis, segir í samtali 
við Fréttablaðið að „aðalástæðan 
fyrir þeirri ákvörðun sjóðsins er sú 
að við teljum verðið vera of lágt.“ 
Yfirtökutilboðið, sem rennur út í 
fyrstu viku nýs árs, var sett fram 9.  
nóvember og hljóðaði upp á 8,315 

krónur á hlut, en við lokun markaða 
í gær stóð gengið í 8,65 krónum.

„Við teljum,“ útskýrir Árni, „að 
það séu ýmis tækifæri til staðar í 
félaginu og það liggja fyrir tvö sjálf-
stæð verðmöt sem gefa til kynna að 
virði Skeljungs sé talsvert meira en 
felst í yfirtökutilboðinu.“

Árni segir að sú kynning sem 
Strengur hafi birt á yfirtökutilboði 
sínu í Skeljung „sé að mati sjóðsins 
ekki trúverðug og gefi ekki rétta 
mynd af stöðu og rekstrarhorfum 
félagsins. Þannig er til dæmis ekkert 
vikið að því hvaða áhrif  faraldurinn 
hefur haft á reksturinn á árinu.“

Í greinargerð sem þrír óháðir 

stjórnarmenn Skeljungs birtu vegna 
yfirtökutilboðs Strengs á mánudag 
kom fram að stjórnin teldi nær 
ómögulegt að leggja sérstakt mat á 
það hvort vænlegt sé fyrir einstaka 
hluthafa að samþykkja tilboðið 
eða hafna því. Hver og einn hlut-
hafi yrði að meta með sjálfstæðum 
hætti tilboðsverðið og eftir atvikum 
leita sér sérfræðiráðgjafar.

Árni gagnrýnir greinargerðina 
og telur að ekki sé verið að gæta 
nægjanlega vel að hagsmunum allra 
hluthafa, eins og stjórnarmönn-
unum ber að gera.

„Stjórnin hefði mátt koma með 
betra, sjálfstætt mat sitt á tilboðinu 

og þannig gæta að jafnræði hlut-
hafa gagnvart upplýsingum. Svona 
vinnubrögð eru að okkar mati ekki 
til þess fallin að auka tiltrú almenn-
ings á hlutabréfamarkaði þegar gerð 
eru yfirtökutilboð í skráð félög.“

Spurður hvernig Gildi sjái fyrir 
sér framhaldið, verandi hluthafi í 
félagi þar sem einn fjárfestahópur 
kann mögulega að ráða yfir 50 pró-
senta hlut, segir Árni erfitt að segja 
fyrir um það á þessari stundu. Á 
meðal yfirlýstra áforma Strengs 
er að Skeljungur verði skráður af 
markaði. „Við munum klárlega 
leggjast gegn því að félagið verði 
tekið af hlutabréfamarkaði.“ – hae

Gildi samþykkir ekki yfirtökutilboð Strengs í Skeljung 
Stjórnarmennirnir 
þrír hefðu mátt 

koma með betra, sjálfstætt 
mat sitt á yfirtökutilboðinu. 

Árni Guðmunds-
son, fram-
kvæmdastjóri 
Gildis lífeyrissjóðs

O R K U M Á L Ork a nát t ú r u nna r 
(ON) fullyrðir að Landsnet hygli 
Landsvirkjun umfram aðra raf-
orkuframleiðendur í fyrirhugaðri 
kerfis áætlun áranna 2020 til 2029. 
Þetta kemur fram í umsögn ON 
um kerfis áætlunina, sem birt hefur 
verið á vefsíðu Orkustofnunar.

ON vísar til þess að í umsögn 
Orkustofnunar um samtengingu 
flutningskerfis suðvestur- og norð-
austurhluta landsins, komi fram 
að einn viðskiptavina hafi ítrekað 
beiðni sína um að auka f lutnings-
getu milli landshlutanna, en þar er 
vísað til Landsvirkjunar. Um er að 
ræða svæði þar sem virkjanir með 
meira en 1.000 megavött af upp-
settu afli eru staðsettar.

Landsvirkjun á allar virkjanirnar 
sem um ræðir. Takmarkanir núver-
andi f lutningskerfis draga hins 
vegar úr möguleikum á afhendingu 
rafmagns sem nemur um 300 gíga-
vattstundum á ári.

„Getur Landsvirkjun kraf ist 
þess að Landsnet styrki f lutnings-
kerfið, á kostnað allra notenda, svo 
[Landsvirkjun] geti þannig selt 300 
gígavattstundir á ári, eða meira, til 
annarra kaupenda?“ segir  ON.

Í umsögn segir ON jafnframt að 
verði áformin að veruleika, aukist 
tekjur Landsvirkjunar um 1,4 millj-
arða króna á ári, allt fyrir atbeina 
uppbyggingar f lutningskerfis sem 
allir notendur greiða fyrir.

„Að mati ON er eðlilegt að þeir 
sem njóti ábatans greiði fyrir hann, 
ekki síst í ljósi þess að samkeppni 
ríkir á raforkumarkaði [...]. Gagn-
vart almenningi er þessi afgreiðsla 
óeðlileg og óásættanleg.“ segir í 
umsögn ON.

Landsvirkjun bregst við umsögn 
ON í sínu erindi til Orkustofn-

unar. Segir Landsvirkjun miður að 
umræða um kerfisáætlunina snúist 
um ásakanir sem þessar:

„Landsvirkjun telur eðlilegt að 
Orkustofnun óski frekari skýringa 
á ofangreindum fullyrðingum ON. 
Landsvirkjun vill leggja áherslu á að 
markmið fyrirtækisins er að selja 
raforku á öllu landinu [...] Eftir því 
sem er best vitað eru flestir raforku-
framleiðendur í landinu með þá 
stefnu líka,“ segir í umsögn Lands-
virkjunar.

Undir lok nóvember var greint 
frá því að Landsnet hygðist hækka 
gjaldskrá sína til stórnotenda á 
næsta ári, en sú ákvörðun mætti 
mikilli gagnrýni. Til að mynda 
sagði Sigurður Hannesson, fram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, 
ákvörðunina óskiljanlega. Í umsögn 

Norðuráls um kerfisáætlun Lands-
nets segir að „f lutningskostnað 
þurfi nauðsynlega að lækka til að 
Ísland verði ekki með öllu ósam-
keppnishæft.“

Bjarni Bjarnason, forstjóri ON, 
sagði í Fréttablaðinu í september 
að hækkandi f lutningskostnaður 
raforku myndi á endanum leiða til 
minni raforkukaupa. Það leiði til 

þess að Landsnet þurfi að hækka 
gjaldskrá enn frekar.

„Þarna gæti myndast spírall 
sem ekki endaði vel,“ sagði Bjarni. 
Í umsögn sinni til Orkustofnunar 
bregst Landsnet við þessari gagn-
rýni og segir fjölda hugsanlegra 
raforkukaupenda tilbúna, án þess 
að tilgreina hvaða aðilar það eru: 

„Hvað varðar áhyggjur af minnk-
andi notkun kerfisins, þá erum við 
hjá Landsneti ekki eins áhyggju-
full yfir því að stórnotkun fari 
minnkandi, en á síðustu misserum 
höfum við fundið fyrir miklum 
áhuga nýrra notenda á að tengjast 
f lutningskerfinu. [...] Það er áhugi 
fyrir að staðsetja sig víðs vegar um 
landið og er stærð áhugasamra not-
enda allt frá 10 megavöttum upp í 
300 megavött.“ – thg@frettabladid.is

Landsvirkjun og ON takast á 
ON heldur því fram að Landsnet gangi erinda Landsvirkjunar í nýrri kerfisáætlun. Áform um tengingu 
norðausturhluta landsins við suðvesturhluta séu á kostnað allra notenda en gagnist bara Landsvirkjun.

Orka náttúrunnar og Landsvirkjun takast á í innsendum erindum vegna kerfisáætlunar Landsnets. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Gagnvart almenn-
ingi er þessi af-

greiðsla óeðlileg og óásætt-
anleg.

ON um að allir notendur flutnings-
kerfis greiði fyrir tengingu sem er 
sögð gagnast Landsvirkjun einni

FÓTBOLTI Knattspyrnusamband 
Íslands hefur ráðið Arnar Þór Við-
arsson sem nýjan þjálfara A-lands-
liðs karla til næstu tveggja ára

Arnar er með UEFA Pro þjálfara-
réttindi frá belgíska knattspyrnu-
sambandinu og á að baki 52 A-
landsleik.

Aðstoðarþjálfari Arnars verður 
Eiður Smári Guðjohnsen, en þeir 
Arnar og Eiður störfuðu einnig 
saman með U21 landsliðið. – hó

Nýir menn taka 
við landsliðinu

DÓMSMÁL Séra Arndís Ósk Hauks-
dóttir ber ekki vitni í meiðyrðamáli 
Jóns Baldvins Hannibalssonar gegn 
dóttur sinni Aldísi Schram, RÚV og 
Sigmari Guðmundssyni útvarps-
manni. Var þetta úrskurðað í Hér-
aðsdómi Reykjavíkur í gær.

Aldís vildi leiða fram séra Arn-
dísi og þrjú önnur vitni: Margréti 
Schram, Hildigunni Hauksdóttur 
og Sigríði H. Richards. Vilhjálmur H. 
Vilhjálmsson, lögmaður Jóns Bald-
vins, krafðist þess að vitnin fjögur 
yrðu ekki leidd fram, en dómari 
heimilaði þau þrjú síðastnefndu, 
sem öll hafa lýst meintum brotum í 
fjölmiðlum eða í Metoo hópi.

Vitnisburður séra Arndísar átti 
að tengjast ummælum Aldísar um 
nauðungarvistun á geðdeild. Gagn-
rýndi Vilhjálmur þetta í ljósi þess að 
hún hefði ekki orðið vitni að neinu 
sjálf heldur aðeins af afspurn. – khg

Séra Arndís Ósk 
ber ekki vitni

Aldís Schram í héraðsdómi. 
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REYKJAVÍK „Það hefur ekkert breyst. 
Ekki neitt,“ segir Sigríður Ólafsdótt-
ir, hjúkrunarfræðingur og móðir 
drengs í þriðja bekk Fossvogsskóla.

„Hann fær mikið exem. Svo 
fær hann mikla heilaþoku, mikil 
þreyta, á erfitt með að læra og 
einbeita sér,“ segir hún. Ástandið 
breytist alltaf þegar hann er ekki 
í skólanum og tekur það hann 
nokkra daga að jafna sig að fullu. 
„Um daginn átti hann erfitt með að 
telja upp vikudagana, mánudagur, 
þriðjudagur, miðvikudagur. Hann 
gat það ekki. Það var ekkert mál um 
helgina þegar hann var ekki búinn 
að vera í skólanum.“

Ráðist var í umfangsmiklar end-
urbætur á hluta húsnæðis Fossvogs-
skóla vorið 2019 eftir að upp komst 
um myglu. Í sumar var svo aftur 
ráðist í framkvæmdir á húsnæðinu 
eftir fund með skólaráði. Í kjölfar 
þeirra framkvæmda voru tekin sýni 
í kjölfar þrýstings foreldra og starfs-
fólks. Fundust þá nokkrar tegundir 
myglu. Í kjölfar þrifa var ráðist í 
aðra sýnatöku fyrr í þessum mán-
uði og vinnur Náttúrufræðistofnun 
nú að tegundagreiningu sem gerð 
verður opinber á næstunni.

Foreldrar þr ig g ja nemenda 
við skólann segja þau enn finna 
fyrir einkennum myglu, þá hefur 
eitt barn hætt í skólanum í haust 
vegna þess. Foreldrarnir segjast 
vita um fleiri börn sem finni fyrir 
einkennum.  Leitað hefur verið til 
umboðsmanns borgarbúa og að 
utanaðkomandi sérfræðingur verði 
foreldrum innan handar.

Sigríður segir það útilokað að 
einkennin megi rekja til annars 
en húsnæðis skólans. „Hann tekur 
gríðarleg stökk í námsárangri þegar 
hann er ekki í þessu húsnæði. Til 
dæmis síðasta vor þegar hann var 
í útistofu,“ segir hún. „Hann finnur 
ekki fyrir einkennum annars staðar. 
Hann er líka þarna í marga klukku-
tíma á dag.“

Hún vill að það sé leitað betur að 
rakaskemmdum og myglu í skól-
anum. „Þegar það eru svona mörg 
börn sem finna fyrir þessu þá hlýtur 
þetta að vera dreift um skólann.“

Þau tóku fyrst eftir einkennum 
fyrir rúmu ári. „Hann var í útistofu 
en veiktist alltaf þegar hann fór 
í heimilisfræði. Fékk ljót útbrot. 
Púslin fóru að raðast og við áttuð-
um okkur á hvað væri í gangi,“ segir 
Sigríður. „Þá fórum við að skrifa bréf 
til skólastjórnenda og Reykjavíkur-
borgar, þeim var sjaldan svarað. 
Úrræði skólastjórnenda virðast 
ekki vera nein. Okkur mætir bara 

tómlæti hjá borginni. Ég hef hringt, 
ég hef sent bréf, ég hef farið í fjöl-
miðla. Enginn hjá borginni hefur 
haft sambandi við okkur, foreldra 
barnsins.“

Hún hefur þó fengið símtal frá 
skólastjóra Fossvogsskóla. „Það var 
fimmtán mínútna samtal. Það er 

það eina sem hægt er að flokka sem 
eitthvert úrræði fyrir son okkar.“

Fram kom í máli sveppasérfræð-
ings á fundi sem haldinn var með 
foreldrum í lok september í kjölfar 
sýnatöku að ef einstaklingur finni 
fyrir einkennum í húsnæði og hafi 
verið útsettur fyrir myglu áður sé 
mjög líklegt að það sé mygla í hús-
næðinu.

Sonur Sigríðar hættir að öllum 
líkindum í skólanum um áramótin 
og fer í annan skóla. 

„Við getum ekki boðið honum 
lengur upp á þetta. Hann þarf þá 
að fara frá öllum sínum vinum og 
verður í skóla í öðru hverfi en hann 
býr í. Þetta er ömurleg staða og við 
erum svakalega sorgmædd yfir 
þessu.“ arib@frettabladid.is

Mundi ekki vikudaga 
vegna myglueinkenna
Foreldri drengs í þriðja bekk Fossvogsskóla segir útilokað að myglueinkenni 
megi rekja annað en til húsnæðis skólans. Einkennin hafa áhrif á einbeitingu 
og námsárangur. Reykjavíkurborg segir að búið sé að taka húsnæðið í gegn. 

Hátt í fjórða hundrað börn stunda nám í skólanum, hópur þeirra finnur fyrir einkennum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Segja fullt mark tekið á athugasemdum

Leitað var eftir viðbrögðum 
Reykjavíkurborgar við um-
fjölluninni, óskað var eftir því að 
yfirlýsingin hér fyrir neðan yrði 
birt í heild sinni.

„Starfsfólk umhverfis- og 
skipulagssviðs og annað starfs-
fólk borgarinnar sem hafa komið 
að málefnum Fossvogsskóla hef-
ur ætíð hlustað á bæði foreldra 
og foreldraráð skólans og tekið 
fullt mark á þeim athugasemdum 
og ábendingum sem komið hafa 
fram. Húsnæðið hefur allt verið 
tekið í gegn og komið í veg fyrir 
rakavandamál.

Þær aðgerðir og það verk-
lag sem nú er fylgt varðandi 
endurbætur og aðbúnað í 
Fossvogsskóla var samþykkt 
á sameiginlegum fundi skóla-
ráðs Fossvogsskóla, skóla- og 
frístundasviði og umhverfis- og 
skipulagssviði í september og 
tilkynning þess efnis send til allra 
foreldra. Í Fossvogsskóla eru 360 
nemendur og 50 starfsmenn.

Skólastjóri, í samráði við 
nemendaverndarráð Fossvogs-
skóla fjallar um málefni þeirra 
nemenda sem hér um ræðir. Í 
nemendaverndarráði situr meðal 
annarra skólahjúkrunarfræðingur 
skólans.

Á fundinum í haust sem vitnað 
er til í fyrirspurninni var talað um 

að viðgerðavinnu í skólanum væri 
að ljúka en jafnframt var ákveðið 
að taka mælingar fyrir og eftir þrif 
svo hægt væri að meta ástand á 
rykögnum í skólanum. Það hefur 
verið gert.

Eftir að niðurstöður loftgæða-
mælinga frá Mannviti voru kynnt-
ar fyrir foreldrum og skólaráði 
varð umhverfis- og skipulagssvið 
við óskum foreldra og skólaráðs 
um að skipta um verkfræðistofu í 
byrjun 2019. Verkís sem er óháður 
sérfræðingur í verkefninu tók 
þá við rannsóknar- og grein-
ingavinnu á byggingarhlutum 
skólans. Í skilaboðum Verkís til 
borgarinnar var lagst gegn því að 
tekin verði sýni í húsnæðinu til 
tegundagreiningar þar sem ekki 
væri nauðsyn á því.

Ekki var talið forsvaranlegt 
að fá þriðju verkfræðistofuna 
til þess að vinna sömu vinnu og 
Mannvit og Verkís höfðu þegar 
unnið sérstaklega í ljósi þess að 
öll sýni sem send eru til grein-
ingar eru send til sama aðila, þ.e. 
Náttúrufræðistofnunar Íslands 
sem leggur fræðilegt mat á grein-
ingu sýna jafnt fyrir alla aðila sem 
senda til þeirra sýni. Niðurstaða 
greininga sýna sem send eru til 
NÍ eru alltaf opinber. Verkfræði-
stofurnar Mannvit, Verkís og Efla 
nota í grunninn sömu aðferðir.“

Um daginn átti 
hann erfitt með að 

telja upp vikudagana, 
mánudagur, þriðjudagur, 
miðvikudagur. Hann gat 
það ekki. Það var ekkert 
mál um helgina þegar hann 
var ekki búinn að vera í 
skólanum.

Sigríður Ólafs-
dóttir, móðir 
nemanda í Foss-
vogsskóla

Meira á frettabladid.is
Hafðu samband í síma 568 8000  
eða pantaðu gjafakort á borgarleikhus.is

Gefðu
ömmu
morð
um jólin

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

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

SANDBLÁSTURSFILMUR

BÍLAMERKINGAR SKILTAGERÐ

www.xprent.is
KYNNINGARSVÆÐI

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

h ú s g a g n av e r s l u n

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

Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM 
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og 
skoðið úrvalið
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7 ára ábyrgð framleiðanda
á öllum nýjum Kia bílum

www.kia.is

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. 

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. 

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

Við tökum vel á móti þér.

9.290.777 kr.
Kia Sorento verð frá:

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

Nýr Kia Sorento. 
Klár í hvað sem er.
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Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

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



Frá því að ég man eftir mér 
hefur mig dreymt um að 
verða bóndi. Mér finnst 
frelsið sem fylgir þessu 
heillandi og að auki hef 
ég brennandi áhuga á 

ræktun, hvort sem það eru dýr eða 
eitthvað grænt,“ segir Kristófer Orri 
Hlynsson.

Kristófer er aðeins 22 ára gamall 
en fyrir tæpum tveimur árum flutti 
hann einn á eyðibýlið Syðsta-Mó í 
Flókadal í Fljótum til þess að standa 
á eigin fótum og gerast bóndi. 
Bærinn er um 40 kílómetra frá 
æskustöðvum Kristófers, bænum 
Melstað í Óslandshlíð í Skagafirði 
þar sem stórfjölskyldan býr enn. 
Afi hans og amma, auk foreldra og 
systkina. Að sögn Kristófers var afi 
hans mikill áhrifavaldur varðandi 
þá leið sem hann ákvað að feta. „Ég 
leit alltaf mjög upp til hans og þess-
ara karla sem voru bændur hérna í 
sveitinni. Ég fékk að vera með afa í 
hinu og þessu sem kveikti ef laust 
áhuga á búskapnum.“

Frétt Fréttablaðsins fyrir síðustu 
jól um gjafmildi sveitunga Kristó-
fers vakti talsverða athygli en þeir 
komu fótunum almennilega undir 
hinn unga bónda með því að gefa 
honum 1-2 gimbrar hver. Alls átti 
Kristófer tólf ær þegar hann flutti á 
Syðsta-Mó en hlýhug sveitunganna 
og ekki síður stuðningi fjölskyldu 
sinnar var hann fljótlega  kominn 
með hátt í þrjú hundruð ær. „Ég er 
síðan búinn að fjölga upp í 350 ær 
á þessu ári og hugsa að ég láti þann 
fjölda duga í bili.“ Hann hefur í 
mesta lagi pláss fyrir fjögur hund-
r  uð ær á Syðsta-Mó og þarf því að 
huga að frekari fjárfestingum ef 
hann hyggst auka við sauðfjár-
búskap sinn. Þá á hann 15 hross og 
dreymir um að koma sér upp betri 
aðstöðu fyrir þau.

„Ég hef alltaf stefnt á að vera 
meira í hestum. Ég er ekki með 
neina aðstöðu hérna fyrir þá eins og 
er og langar mikið til þess að koma 
mér upp almennilegu hesthúsi og 
tamningaraðstöðu. Það er mark-
miðið í framtíðinni.“

Það er ærið starf að sinna bú-
skapnum og þrátt fyrir að Kristó fer 
elski hverja mínútu af starfinu segir 
hann að búskapurinn hafi tekið á.

„Ef ég á að vera alveg hreinskilinn 
þá er þetta búið að vera erfiðara en 
ég átti von á. Ég vissi svo sem alveg 
að það væri lítið upp úr þessu að 
hafa og að það yrði enginn ríkur af 
því að vera bóndi. Tekjurnar komu 
mér því ekki í opna skjöldu heldur 
frekar kostnaðurinn við búrekst-
urinn. Það eru alls konar lúmsk 
útgjöld sem ég hafði vanmetið. Já, 
þetta er verra en ég hélt, en ég gefst 
ekkert upp.“

Bóndinn ungi hefur því þurft 
að finna f leiri leiðir til að af la sér 
tekna en búskapinn, að minnsta 
kosti á meðan hann greiðir niður 
þær skuldir sem óhjákvæmilega 
fylgja því að koma undir sig fót-
unum, meðal annars fjárfestingar 
í ýmsum tækjum og tólum. Hann 
hefur því tekið að sér snjómokstur 
í sveitinni á veturna, auk þess sem 
hann hjálpar öðrum bændum við 
rúning á vorin. „Maður myndi auð-
vitað vilja hafa fulla atvinnu af því 
að sinna búskapnum. Búreksturinn 
er fullt starf ef maður ætlar að gera 
þetta almennilega. Það er samt ekki 
raunhæft eins og er og því þarf ég að 
taka að mér önnur störf. Með því að 
sinna þeim hef ég það fínt.“

Bærinn sem Kristófer f lutti á var 
búinn að vera í eyði í sex ár og því 
var að mörgu að huga þegar hann 
ákvað að hefja þar búskap. „Það 
skipti mestu að íbúðarhúsið var í 
fínu lagi og var vel íbúðarhæft. Það 
voru eldri hjón sem bjuggu hérna 
en þau höfðu brugðið búi mörgum 

árum fyrr. Fjárhúsin voru því í verra 
ástandi, sérstaklega gólfin.“

Við slíkar aðstæður skiptir máli 
að búa í samfélagi þar sem stuðn-
ingsnetið er þétt. „Þetta er afar 
skemmtilegt og náið samfélag 
hérna. Menn standa saman og 
hjálpa hverjir öðrum. Ég hef aldr-
ei orðið var við að einhver telji sig 
skulda einhverjum eitthvað fyrir 

að rétta hjálparhönd og það er afar 
dýrmætt,“ segir Kristófer.

Fljótlega eftir að Kristófer hóf 
búskap knúði ástin dyra í lífi hans 
þegar hann kynntist Söru Katrínu 
Sandholt. „Ég kannaðist aðeins við 
hana og fékk hana til að hjálpa mér 
við sauðburðinn. Svo kviknaði ein-
hver neisti og hún bara fór eiginlega 
ekkert,“ segir Kristófer og hlær. Sara 
býr á Akureyri og hafa þau verið í 
eins konar f jarbúð síðan. „Við 
höfum haft það þannig enda er 
ekki mikla atvinnu að hafa hérna í 
sveitinni. Hún hefur komið til mín 
um helgar og þegar hún á frí. Hún 
ætlar svo að f lytja alfarið til mín 
næsta vor enda hefur hún sem betur 
fer gaman af búskapnum.“

Kristófer sinnir því búinu ein-
samall alla virka daga vikunnar og 

stundum hittir hann ekki annað 
fólk dögum saman. Fjarlægðirnar í 
sveitinni er stuttar þegar vel viðrar 
en að vetri til getur einangrunin 
orðið mikil.

Hann segist oft vera spurður að 
því hvort hann sé ekki einmana 
en þeirri spurningu sé þó auð-
svarað. „Maður verður ekki ein-
mana í kringum dýrin, sérstaklega 
ef maður er með góðan og tryggan 
hund eins og Storm minn. Mér 
finnst gaman að vinna og leiðist því 
aldrei,“ segir Kristófer.

Það er auðheyrt að Kristófer þykir 
afar vænt um ærnar sínar en hann 
viðurkennir að sumar séu meira 
í uppáhaldi en aðrar. „Sumar eru 
stærri persónuleikar og þá myndar 
maður sterkari tengsl við þær. Ég 
verð samt að viðurkenna að þær 
tólf sem ég f lutti hingað með mér 
þegar ég hóf búskap eiga sérstakan 
stað í hjarta mínu. Sú sem er í mestu 
uppáhaldi er Golta gamla sem 
amma mín og afi á Miðhúsum gáfu 
mér fyrir átta árum,“ segir Kristófer.

Eins og áður segir unir Kristófer 
sér best við vinnu og þegar hann er 
einn á bænum kveikir hann aldrei 
á sjónvarpi. „Ég hef þetta bara ein-
falt, ég vinn og síðan fer ég að sofa. 
Þannig líður mér best. Þegar Sara 
kemur til mín þá er stundum kveikt 
á sjónvarpinu en þá bara til að horfa 
á Netflix. Hún er meira fyrir það en 
ég en maður lætur tilleiðast.“

Hann segir einnig að matseðillinn 
á heimilinu taki talsverðum breyt-
ingum þegar hann er ekki einsam-
all í húsinu. „Ég í minni sparsemi er 
yfirleitt með saltaða rollu í tunnu og 
ét bara upp úr henni. Svo finnst mér 
gott að eiga heimagerð bjúgu í frysti. 
Ég er bara alinn upp við að éta kjöt 
og saltfisk og ég hugsa að það breyt-
ist seint. Þegar Sara er heima þá er 
samt oftar en ekki tvíréttað,“ segir 
Kristófer og hlær.

Hann leyfir sér þó stundum píts-
ur og annan skyndibita þegar hann 
bregður sér í kaupstaðina í kring. 
„Mér finnst það mjög gott endrum 
og eins, en það er ekkert sem maður 
eldar heima hjá sér.“

Væntumþykja Kristófers í garð 

heimahaganna skín í gegnum allt 
samtalið enda segist hann vera afar 
heimakær. Hann segist aldrei hafa 
farið til útlanda, né setið í f lugvél 
yfir höfuð og telur sig ekki vera að 
missa af neinu. „Ég hef ekki verið 
mjög duglegur við að fara í frí enda 
finnst mér óþægilegt að biðja aðra 
um aðstoð við að líta eftir búinu. 
Það er helst að ég biðji systkin mín 
um aðstoð en þó að ég sé í burtu þá 
er hugurinn við búið. Ég hef aldrei 
fundið neina þörf til þess að fara til 
útlanda. Tengdaforeldrar mínar búa 
þó í Noregi þannig að ég reikna nú 
með að ég þurfi að skjótast þangað 
við tækifæri. Það er ekki annað 
hægt,“ segir hann kíminn.

Þrátt fyrir að gríðarleg vinna sé 
fólgin í því að koma undir sig fót-
unum sem bóndi segist Kristófer 
bjartsýnn á framtíðina og að hann 
ætli sér stóra hluti. „Það skiptir mig 
afar miklu máli að sveitin sé í byggð. 
Ég skil samt að ungt fólk leggi ekki 
út í þetta enda þarf maður að vera 
hálfruglaður til þess.“ 

Hann segist vonast til þess að 
afurðaverð fari hækkandi og einn-
ig að hömlur á heimavinnslu verði 
rýmkaðar.

„Fjölskyldan mín hefur verið 
dugleg við að vinna kjöt heima til 
eigin neyslu. Á aðfangadag borðum 
við til dæmis tvíreykt hangikjöt 
sem afi verkar og það er heimsins 
besta kjöt. Ég hef mikinn áhuga á 
slíkri vinnslu og það væri óskandi 
að það verði liðkað til fyrir slíku í 
framtíðinni.“ bjornth@frettabladid.is

Maður verður ekki 
einmana í kringum 

dýrin, sérstaklega ef maður 
er með góðan og tryggan 
hund eins og Storm minn.

Ég í minni sparsemi 
er yfirleitt með 

saltaða rollu í tunnu og ét 
bara upp úr henni

Búskapurinn erfiður en þess virði
Fyrir tveimur árum hóf hinn 22 ára gamli Kristófer Orri Hlynsson sauðfjárbúskap á eyðibýli í Fljótum. Hann segist elska hverja 
mínútu þó að reksturinn sé erfiðari en hann hafði gert ráð fyrir. Hann hefur það ágætt með því að taka að sér störf utan búsins.

Kristófer Orri og vinur hans Stormur við fjárhús að Stóra-Mó. Þar þurfti hann að taka til hendinni enda jörðin verið í eyði. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Kristófer segir að búreksturinn sé erfiðari en hann hafi gert ráð fyrir. Hann 
segist þó líta framtíðina björtum augum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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HEYRNARSTÖ‹INKringlunni • sími 568 7777 • heyra.is

Mætti ég biðja
um hljóð?

Beltone Amaze™

Fátt gleður eins mikið og að fá eitthvað til baka sem maður hefur misst. Hágæða heyrnartækin 

frá Beltone Amaze™ gera þér kleift að heyra betur svo lífsgæðin batna til muna. Þessi nýja 

kynslóð heyrnartækja skilar einstökum hljómgæðum og tengist beint við snjallsímann þinn eða 

önnur snjalltæki. Hvernig væri að kveðja sér hljóðs og leggja við hlustir með Beltone 

Amaze™? Komdu í ókeypis heyrnarmælingu og fáðu heyrnartæki lánuð til reynslu.
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Fjárhagsá-
ætlunin ber 
því vott um 
ábyrga 
fjármála-
stjórnun og 
mikinn 
sóknarhug; 
íbúum og 
hafnfirsku 
samfélagi til 
heilla.
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heitir núna
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SENSIBLES 
Nýjar umbúðir
– sama góða

varan

Árið 2020 hefur verið krefjandi í öllum skilningi 
þess orðs, en fréttir af bóluefni gegn COVID-19 
gefa okkur tilefni til bjartsýni. Líkt og önnur 

sveitarfélög höfum við hjá Hafnarfjarðarbæ þurft 
að bregðast við þeim efnahagslegu og samfélagslegu 
áhrifum sem veirufaraldurinn hefur haft á fólk og sam-
félag. Rauði þráðurinn í allri þeirri vinnu hefur verið að 
lágmarka áhrifin á íbúa með því að verja þjónustuna og 
reksturinn.

Við höfum brugðist við áhrifum veirufaraldursins 
með mjög markvissum, blönduðum aðgerðum: hag-
ræðingu, hóflegri lántöku og eignasölu. Efnahagsleg 
áhrif veirufaraldursins eru lægri útsvarstekjur og ýmiss 
kostnaðarauki vegna samfélagslegra áhrifa faraldurs-
ins. Þar má nefna aukin útgjöld vegna fjárhagsaðstoðar, 
auk þess sem blikur eru á lofti hvað varðar barnavernd, 
heimilisofbeldi og almennt aukið álag á fjölskyldur og 
einstaklinga.

Við höfum talað fyrir fjölskylduvænum áherslum og 
að létta íbúum og fyrirtækjum almennt róðurinn. Það 
hefur verið gert á kjörtímabilinu, m.a. með auknum 
systkinaafslætti og nýjum á ýmsum gjöldum, hækkun 
frístundastyrks, óbreyttri útsvarsprósentu og lækkun 
fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði úr 1,57 í 1,4. Allt 
heldur þetta sér í fjárhagsáætlun næsta árs. Þessar 
aðgerðir hafa gefið okkur betra samfélag, aukið ráð-
stöfunartekjur heimila og skapað fyrirtækjum traust og 
öruggt umhverfi. Á sama tíma erum við að skapa farveg 
til þess að sækja fram svo fljótt sem verða má. Blásið 
verður til sóknar í uppbyggingu og nema fjárheimildir 
til fjárfestinga samtals 4.283 milljónum króna sem er 
aukning um milljarð frá fyrra ári.

Þrátt fyrir að fjárhagsáætlun 2021 geri ráð fyrir tapi er 
lánsfjárþörf í lágmarki. Gert er ráð fyrir 1.750 milljón-
um króna í lántökur á árinu en að afborganir lána nemi 
alls 2.030 milljónum króna, eða tæplega 280 milljónum 
króna umfram áætlaðar lántökur. Fjárhagsáætlunin ber 
því vott um ábyrga fjármálastjórnun og mikinn sóknar-
hug; íbúum og hafnfirsku samfélagi til heilla.

Að lokum óska ég starfsfólki Hafnarfjarðarbæjar og 
Hafnfirðingum öllum gleðilegrar jólahátíðar og far-
sældar á nýju ári.

Sókn er besta vörnin

Ágúst Bjarni 
Garðarsson
formaður 
bæjarráðs 
Hafnarfjarðar

Sparnaðurinn
Fram hefur komið að Ríkisút-
varpið hefur þurft að grípa 
til sparnaðaraðgerða. Gísli 
Marteinn hættur með Morgun-
kaffið, Lestin hætt að bruna 
og nokkrir aldargamlir þættir 
um Hercule Poirot eru komnir 
í sýningu í sextugasta sinn. Er 
það borðleggjandi að Stöð 2 
láni Miss Marple til að rann-
saka málið. Eitt af auðkennum 
útvarpsins er klukkuslátturinn 
stundvíslega klukkan sjö á 
hverjum morgni. Sumir, sem á 
annað borð eru vaknaðir, gera 
sér það að leik að telja klukku-
slögin bara svona til að tékka 
hvort allt sé með felldu. Það er 
léttir að á hverjum morgni sé 
staðfest að niðurskurðurinn 
hafi ekki náð til klukkusláttar-
ins – ekki enn í það minnsta.

Gemlingur
Kringvarpið í Færeyjum hefur 
f lett ofan af kjöthneyksli. Þar 
í landi var til sölu lambakjöt 
úr Skagafirði sem sagt var af 
nýslátruðu. Eftir að miðanum 
var f lett af kom annar og eldri 
í ljós þar sem fram kom að 
kjötið væri úr slátrun í fyrra. 
Það hafði verið selt til Spánar 
og þaðan til Færeyja með 
endurmerkingum. Af þessu má 
ráða tvennt. Annars vegar að 
íslenskt lambakjöt er sígilt. Og 
svo hitt að augljóst er að fé býr 
við rýmra ferðafrelsi en fólk um 
þessar mundir, jafnvel fé sem 
búið er að slátra.

Sjaldan hefur áramóta verið beðið með jafn-
mikilli óþreyju og nú. Fólk getur bókstaf-
lega ekki beðið eftir að losna við árið 2020. 
Bærinn ilmar af von – eða jafnvel kröfu – um 
að faraldurinn gufi upp með þessu ömurlega 
ári. Þetta er alveg orðið gott.

Íslensk stjórnvöld hafa lært á faraldrinum hve verð-
mætt það er að stýra landi upplýstrar þjóðar. Það var 
mikil gæfa fyrir land og þjóð í vor þegar ráðherrar viku 
af sviðinu og létu þríeykinu að mestu eftir að upplýsa 
okkur um gang faraldursins frá degi til dags. Það dugði 
lengi framan af. En því miður er heilmikið eftir, þó 
almenningur virðist á einhverjum tímapunkti hafa 
gefist upp á að reyna að hlusta eftir vísbendingum 
frá þríeykinu og heilbrigðisyfirvöldum um stöðu og 
horfur og lagt í stað þess traust sitt á eigin óskhyggju. 
Þreytan tók að síga í og forsvarsmenn fyrirtækja, hag-
hafar og álitsgjafar úr ýmsum áttum fóru að kalla eftir 
pólitískri ábyrgð á aðgerðum.

Eftir hófstilltar væntingar í fyrstu bylgju faraldurs-
ins, komst umræða um bóluefni aftur á verulegt skrið í 
haust. Þá er eins og upplýsingagjöf til almennings hafi 
farið gjörsamlega í skrúfuna. Fáir henda reiður á hvað 
er í vændum, hvenær við getum búist við að venjulegt 
fólk sem ekki tilheyrir neinum forgangshópum verði 
bólusett, hvenær við megum búast við því að sam-
félagið komist í eðlilegar skorður, hvort næsta sumar 
verði 2020 II.

Þetta kann auðvitað að skýrast af mörgu. Yfirlýs-
ingagleði sem þarf að tóna niður síðar, raunverulegri 
óvissu um samninga, „markaðsleyfi“ og afhendingu 
bóluefna og að lokum óreiðu upplýsinga sem þegar 
hafa komið fram. Þegar upplýsingar um svona mikil-
vægt mál eru á reiki fara samsæriskenningar á flug, 
sem auka enn á óreiðuna.

Lærdómar sem stjórnmálamenn geta dregið um 
upplýsingagjöf til almennings á þessum skrítnu 
tímum eru ótalmargir.

Víðir yfirlögregluþjónn hefur fúslega viðurkennt 
mistök og beðist afsökunar þegar honum hefur þótt 
þörf á. Þórólfur sóttvarnalæknir hefur verið óhræddur 
við að viðurkenna að hann viti ekki allt. Hann hefur 
heldur ekki hikað við að senda frá sér leiðréttingu hafi 
fyrri yfirlýsingar hans reynst rangar eða ónákvæmar. 
Þetta hjálpar okkur hinum að henda reiður á og treysta 
þeim upplýsingum sem liggja fyrir hverju sinni.

Stjórnmálafólkið gerir minna af að leiðrétta rang-
færslur og skýra ónákvæmar upplýsingar. Þau veita 
í staðinn nýjar upplýsingar sem stangast á við þær 
fyrri. Þeim er auðvitað nokkur vorkunn, enda að fást 
við gríðarlega flókin úrlausnarefni sem þau hafa ekki 
nema að takmörkuðu leyti vald yfir sjálf og enn tak-
markaðri reynslu.

Sýnið auðmýkt, bæði gagnvart óvissunni og mis-
tökum sem gerð hafa verið. Það virðist alltaf koma á 
óvart hve vel við tökum því í raun þegar fólk, ekki síst 
fólk í valdastöðum, viðurkennir mistök. Forðist svör 
og yfirlýsingar sem valdið geta meiri upplýsingaóreiðu 
og treystið okkur fyrir réttum upplýsingum, jafnvel 
þó erfitt verði að kyngja því að þetta annus horribilis 
verði annus horribilis duo.

Áramót síðar
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Ef Varsjá heldur áfram 
að fylgja þessum farvegi 
í blindni mun hún enda, 
formlega eða lagalega, utan 
Evrópusambandsins.

Flokkurinn Lög og réttlæti hefur 
í þrígang notfært sér kosninga-
sigra sína til að kljúfa pólska 

samfélagið. Það gerir hann með ein-
róma andstöðu ríkisstjórnarinnar 
við allar tillögur þar sem minnst er 
á „kyn“ eða „kynjajafnrétti“. And-
stöðu sinni við það sem þau kalla 
„kynjahugmyndafræði“. Því miður 
kom það engum á óvart þegar Pól-
land beitti neitunarvaldi sínu til að 
koma í veg fyrir að fjárstuðningur 
vegna kórónuveirunnar yrði bund-
inn því að ríki uppfylltu kröfur rétt-
arríkisins, en Evrópuríkin skilja 
enn ekki afstöðu Póllands gegn lög-
gjöf um jafnrétti kynjanna.

Frá 22. október síðastliðnum 
hefur pólskur almenningur mót-
mælt á götum úti. Það er dagurinn 
sem hinn pólitískt skipaði stjórn-
lagadómstóll Póllands lagði nær 
algjört bann við þungunarrofi. 
Bæði ríkisstjórn Laga og réttlætis 
og kaþólska kirkjan hafa kallað 
mótmælin afsprengi „menningar 
dauðans“ og „kynjahugmynda-
fræði“, sem hafa lengi talist erki-
óvinir almennings að þeirra mati.

Undir yfirskyni baráttunnar gegn 
þessari meintu vá hefur Lög og rétt-
læti meðal annars lagst í herferð 
gegn hinsegin fólki. Dæmi um slíka 

herferð eru svokölluð „hinseginlaus 
svæði“ sem sveitarstjórnarfulltrúar 
f lokksins hafa lýst yfir víða um 
Pólland. Þá eru mun fleiri dæmi, á 
borð við yfirgengilega fordómafulla 
hatursorðræðu í garð hinseginfólks 
frá valdamestu stjórnmálamönnum 
þjóðarinnar, eins og Andrzej Duda 
forseta og hinum nýkjörna mennta-
málaráðherra Przemysław Czar-
nek. Á meðan stunda málgögn hins 
opinbera, þar á meðal ríkissjón-
varpið TV Poland, hræðsluáróður 
gegn „kynjahugmyndafræði“ með 
því að bendla hinseginfólk við 
barnagirnd.

Framkvæmdastjórn Evrópusam-
bandsins kynnti nýverið þriðja 
aðgerðapakkann um valdef lingu 
kvenna og kynjajafnrétti í utan-
ríkismálum. Markmiðið er að bæta 
réttindi kvenna, ungra sem aldinna, 
og hinseginfólks um allan heim 
með því að „rísa gegn kynbundnum 
venjum og staðalímyndum“. Kallað 
er eftir því að ESB leiði með fordæmi 
í gegnum kynjajafnvægi í eigin for-
ystu, aukinni yfirsýn og nánara 
samstarfi við aðildarríkin á vett-
vangi landsmála. Jafnframt er þar 
markmiðið um að 85% þróunar-
verkefna leggi sitt af mörkum til 
kynjamála fyrir 2025 ítrekað. Að 
sögn Jutta Urpilainen, alþjóðafull-
trúa framkvæmdastjórnar ESB, er 
þetta mikilvægara en áður vegna 
neikvæðra áhrifa heimsfaraldursins 
á jafnrétti kynjanna. Evrópusam-
bandið verði að taka til aðgerða 
strax til að snúa við þeirri þróun.

Því miður sögðu pólsk yf ir-
völd „nei“ við skjalinu í heild, um 
leið og þau ráku augun í orðið 

„kyn“. Ríkisstjórn Laga og rétt-
lætis hefur stimplað kynjajafnrétti 
sem „útlenska hugmyndafræði“ 
og ákveðið að standa í vegi fyrir 
slíku framtaki án þess að líta til 
jákvæðra áhrifa aðgerðapakkans 
á stöðu kvenna. Ekki síst á stöðu 
þeirra kvenna sem minnst mega 
sín, þrátt fyrir að Lög og réttlæti 
tali sífellt fyrir vernd þeirra. Öfga-
hægrisinnaðir popúlistar eru aðeins 
samkvæmir sjálfum sér þegar það 
hentar þeim og þeir hafa meiri 
áhuga á eigin ávinningi til skamms 
tíma en á langtímaávinningi fyrir 
pólska samfélagið.

Þá er enn meira til í þessari þrá-

kelkni. Í októbermánuði síðast-
liðnum stöðvuðu pólsk stjórnvöld 
tvö opinber skjöl Evrópusambands-
ins vegna þess að fulltrúar Laga og 
réttlætis fundu orðið „kyn“ í þeim. 
Í fyrra skiptið þegar Mateusz Mora-
wiecki sá sér ekki fært að mæta á 
leiðtogafund ESB þann 16. október 
vegna COVID-19 sóttkvíar og Vikt-
or Orbán, sem var fulltrúi Póllands 
í hans nafni, hafnaði því að ákvæði 
um kynjajafnrétti í Afríku fengi að 
fylgja með ályktunum fundarins. 
Nokkrum dögum síðar kom pólska 
ríkisstjórnin í veg fyrir að álykt-
unum Evrópusambandsráðsins 
um gervigreind yrði hleypt í gegn, 

aftur á grundvelli þess að hugtakið 
„kynjajafnrétti“ kæmi þar fram. 
Pólski sendiherrann reyndi að 
réttlæta ákvörðunina með vísun 
til þess að „merking orðsins kyn 
sé óljós“ og að „skortur á skilgrein-
ingu og ótvíræðum skilningi meðal 
aðildarríkja geti leitt til merkingar-
fræðilegs vanda“. Hann sannfærði 
ekki nokkurn mann.

Í öllum þessum tilfellum hefur 
afstaða pólsku ríkisstjórnarinnar 
gegn kynjajafnrétti aðeins notið 
stuðnings Ungverjalands á meðan 
hin 25 aðildarríkin hafa þurft að 
klóra sér í höfðinu. Hugmyndafræði 
Laga og réttlætis varpar skugga 
á baráttu ESB fyrir mikilvægum 
sameiginlegum markmiðum, ekki 
aðeins fyrir álfuna heldur sérstak-
lega fyrir fólkið í Póllandi. Ef Varsjá 
heldur áfram að fylgja þessum far-
vegi í blindni mun hún enda, form-
lega eða lagalega, utan Evrópusam-
bandsins.

Afstaða Póllands gegn kynjajafnrétti
Miłosz Hodun
PhD
forseti Projekt: 
Polska Found
ation í Varsjá 
og varafor
seti European 
Liber al Forum

Ævintýrið um Dísu ljósálf er nú 
fáanlegt í endurbættri útgáfu með 
112 litmyndum. Bókin er í stærra 
broti en eldri útgáfur svo litríkar 

myndirnar njóta sín til fulls. 

Tímamótaverk

spæjari rannsakar draugalega naggrísinn
Maríella Mánadís og vinkonur hennar, þær Víóla og Pála, eru allar 
spæjarar. Einkunnarorð Maríellu eru: Engin ráðgáta of dularfull, 
ekkert vandamál of flókið. En svo fara að birtast draugalegir naggrísir 
út um allan bæ og Spæjarastelpurnar ákveða að leysa ráðgátuna.
Dagbjört Ásgeirsdóttir þýddi.

Frábær bók fyrir 7-12 ára krakka
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Smjörsprautað kalkúnaskip
Í rúman áratug hefur Hagkaup boðið upp á smjörsprautað kalkúnaskip sem er algjört lostæti og 

 hefur slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það er tilbúið beint í ofninn og eldamennskan ofur einföld.

Hagkaup 
mælir 

Hangikjöt
af íslensku birki

HAGKAUPMÆLIR
M

E

•
H

AG
K

A
U

P
M

Æ
LI

R
M

E
•

HAGKAUP MÆLIR ME • HAGKAUP MÆLIR ME
• HAGKAUP MÆLIR ME

•

HAGK
AU

P
M

Æ
LIR

M
E

•
HAGKAUPMÆLIRME      

Hagkaups hangikjötið 
Tað og birkireykt fyrsta flokks íslenskt lambakjöt.

 Í hangikjötið er notað 45% minna salt en notað er 
við hefðbundna hangikjötsframleiðslu. Engu að síður 
hefur tekist að framleiða hangikjöt með sama bragði.

 
Junkyard 

Gravy 
1.199 kr/pk

 
Junkyard 

Jóla Neat - Loaf 
2.799 kr/stk

 
Hagkaup 

Innbökuð vegan steik 
1.299 kr/pk

 
Hagkaup 

Vegan villisveppasósa 
979 kr/stk

 
Hagkaup 

Hnetusteik 
1.799 kr/pk

Hagkaup 
mælir 

Hamborgarhryggur
Sérvalinn úr 1. flokks hráefni
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Hagkaups Hamborgarhryggur
Sérvalinn af fagmönnum úr gæða hráefni. Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn þinn 

verði óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða sérstakan hrygg samkvæmt ströngum 
gæðastöðlum Hagkaups. Hann er saltminni og þarf því einungis að elda í ofni.

SALTMINNI
Þarf ekki að 
sjóða. Aðeins  
90 mínútur  

í ofni

MINNA
SALT
SAMA 
BRAGÐ

 
Tilbúinn jafningur 
Þarf aðeins að hita 

499 kr/stk

Dreifum álaginu - minnkum biðraðir
Við hvetjum viðskiptavini að nýta sér langan opnunartíma  
eftirfarandi Hagkaups verslana:
• Skeifa og Garðabær - opið allan sólarhringinn.
• Spöng, Eiðistorgi og Akureyri - 08:00 til 00:00 alla daga.

Me�a 
svona
alla daga

Hagkaups fyllt hátíðarlæri
Úrbeinað lambalæri fyllt með góðgæti. 3 tegundir: 

Döðlur og gráðaostur - Fíkjur, engifer og kanill - Camembert 
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Fyllt hátíðarlæri

  
Tilbúinn gljái fyrir 
hamborgarhrygg

  

599 kr/stk

Við einföldum jólin fyrir þig

ÞETTA EINA SANNA

Vegan hátíðarmatur í úrvali

Hátíðarsósa

Waldorf salatHátíðarrauðkálKalkúnasósa Hátíðarsalat  KaramelluostakakaJólaostakaka

Meira
sælkera



Smjörsprautað kalkúnaskip
Í rúman áratug hefur Hagkaup boðið upp á smjörsprautað kalkúnaskip sem er algjört lostæti og 

 hefur slegið rækilega í gegn á hverju ári. Það er tilbúið beint í ofninn og eldamennskan ofur einföld.

Hagkaup 
mælir 

Hangikjöt
af íslensku birki

HAGKAUPMÆLIR
M

E

•
H

AG
K

A
U

P
M

Æ
LI

R
M

E
•

HAGKAUP MÆLIR ME • HAGKAUP MÆLIR ME
• HAGKAUP MÆLIR ME

•

HAGK
AU

P
M

Æ
LIR

M
E

•
HAGKAUPMÆLIRME      

Hagkaups hangikjötið 
Tað og birkireykt fyrsta flokks íslenskt lambakjöt.

 Í hangikjötið er notað 45% minna salt en notað er 
við hefðbundna hangikjötsframleiðslu. Engu að síður 
hefur tekist að framleiða hangikjöt með sama bragði.

 
Junkyard 

Gravy 
1.199 kr/pk

 
Junkyard 

Jóla Neat - Loaf 
2.799 kr/stk

 
Hagkaup 

Innbökuð vegan steik 
1.299 kr/pk

 
Hagkaup 

Vegan villisveppasósa 
979 kr/stk

 
Hagkaup 

Hnetusteik 
1.799 kr/pk

Hagkaup 
mælir 

Hamborgarhryggur
Sérvalinn úr 1. flokks hráefni

 HAGKAUP MÆLIR
 M

E

   
 • 

   
H

AG
K

A
U

P 
M

Æ
LI

R 
M

E
   

 • 

   H
AGKAUP MÆLIR ME     •    H

AGKAUP MÆLIR ME     •    HAGKAUP MÆLIR ME
    •    HAGK

AU
P M

Æ
LIR

 M
E

    •    HAGKAUP MÆLIR ME            

Hagkaups Hamborgarhryggur
Sérvalinn af fagmönnum úr gæða hráefni. Við viljum vera viss um að hátíðarmaturinn þinn 

verði óaðfinnanlegur. Þess vegna látum við framleiða sérstakan hrygg samkvæmt ströngum 
gæðastöðlum Hagkaups. Hann er saltminni og þarf því einungis að elda í ofni.

SALTMINNI
Þarf ekki að 
sjóða. Aðeins  
90 mínútur  

í ofni

MINNA
SALT
SAMA 
BRAGÐ

 
Tilbúinn jafningur 
Þarf aðeins að hita 

499 kr/stk

Dreifum álaginu - minnkum biðraðir
Við hvetjum viðskiptavini að nýta sér langan opnunartíma  
eftirfarandi Hagkaups verslana:
• Skeifa og Garðabær - opið allan sólarhringinn.
• Spöng, Eiðistorgi og Akureyri - 08:00 til 00:00 alla daga.

Me�a 
svona
alla daga

Hagkaups fyllt hátíðarlæri
Úrbeinað lambalæri fyllt með góðgæti. 3 tegundir: 

Döðlur og gráðaostur - Fíkjur, engifer og kanill - Camembert 

Hagkaup 
mælir 

HAGKAUPMÆLIR
M

E
•

H
AG

K
A

U
P

M
Æ

LI
R

M
E

•

HAGKAUP MÆLIR ME • HAGKAUP MÆLIR ME
• HAGKAUP MÆLIR ME

•

HAGK
AU

P
M

Æ
LIR

M
E

•
HAGKAUPMÆLIRME      

Fyllt hátíðarlæri

  
Tilbúinn gljái fyrir 
hamborgarhrygg

  

599 kr/stk

Við einföldum jólin fyrir þig

ÞETTA EINA SANNA

Vegan hátíðarmatur í úrvali

Hátíðarsósa

Waldorf salatHátíðarrauðkálKalkúnasósa Hátíðarsalat  KaramelluostakakaJólaostakaka

Meira
sælkera



Ljóðabókin Vonin 
er tilfinningabomba!

Öll sölulaun af bókinni renna óskipt til hjartadeildar Landspítalans

Allur ágóði af sölu bókarinnar Vonin rennur til hjartadeildar Landspítala.

Anna Lára Möller

Vonin

Anna Lára Möller

A
nna L

ára M
öller         Vonin
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Auðlindarentu köllum við 
muninn á söluverðmæti 
náttúr uaf urða á heims-

markaði og framleiðslukostnaði. 
Ef olíufarmur selst á eina milljón 
Bandaríkjadala en kostar ekki 
nema 100 þúsund dali í fram-
leiðslu, þá er rentan 900 þúsund 
dalir. Rentan er iðulega margfalt 
meiri en framleiðslukostnaðurinn. 
Af þessu leiðir að ásókn í auðlinda-
rentu er mikil.

Bandaríkin og Noregur voru 
rótgróin lýðræðisríki þegar olía 
fannst þar og urðu áleitinni rentu-
sókn því ekki að bráð. Í Rússlandi 
stendur lýðræði höllum fæti m.a. 
vegna ásóknar óbilgjarnra manna 
í olíu rentuna. Ísland sýnist vera á 
sömu leið. Hér er lýðræðið í upp-
námi. Alþingi heldur nýju stjórnar-
skránni í gíslingu m.a. til að þókn-
ast útvegsmönnum sem vilja ekki 
að réttur eigandi, fólkið í landinu, 
fái að njóta rentunnar af auðlind 
sinni í sjónum.

Íslendingar eiga tvær verðmætar 
sameignarauðlindir sem gefa af sér 
ríkulega rentu.

Sjávarrenta nemur um 2% til 3% 

af landsframleiðslu eins og Indriði 
H. Þorláksson fv. ríkisskattstjóri 
hefur lýst. Mat hans á fiskveiði-
rentunni rímar vel við mat Þjóð-
hagsstofnunar. Indriði bendir á 
að um 10% rentunnar falla réttum 
eiganda í skaut í gegnum veiðigjöld 
frá 2002. Afgangurinn, 90% af rent-
unni, rennur til útvegsmanna sem 
hegða sér, þótt fáir séu, eins og ríki 
í ríkinu og leika á Alþingi eins og 
gítar.

Rentan af orkunni sem býr í 
iðrum landsins og vatnsföllum 
nemur um 1,5% til 2% af lands-
framleiðslu, sbr. samantekt Sig-
urður Jóhannessonar, forstöðu-
manns Hagfræðistofnunar Háskóla 
Íslands. Orkulindirnar hafa ekki 
dregið að sér sérhagsmunaseggi 
líkt og sjávarútvegurinn. Orku-
verði til erlendra kaupenda er þó 
enn haldið leyndu fyrir eigand-
anum, fólkinu í landinu, þar eð 
stjórnvöld telja það ekki þola dags-
birtu.

Samanlagt verðmæti þessara 
helztu auðlinda þjóðarinnar til 
sjós og lands liggur skv. mati Ind-
riða H. Þorlákssonar og Sigurðar 
Jóhannessonar á bilinu 67% til 90% 
af landsframleiðslu. Ef við förum 
bil beggja jafngildir mat þeirra um 
20 m.kr. á hverja fjögurra manna 
fjölskyldu í landinu.

Eftir því sem kjósendur gera 
sér gleggri grein fyrir auðlinda-
rentunni og umfangi hennar eykst 
stuðningur almennings við rétt-
láta skiptingu hennar. Engan þarf 
að undra stuðning 83% kjósenda 
við auðlindaákvæði nýju stjórnar-
sk rár innar í þjóðaratk væða-
greiðslunni 2012. Í þessu ljósi þarf 
að skoða tilraun Alþingis til að 
hafa arðinn af sjávarauðlindinni 
af réttum eiganda.

Auðlindarentan  
og skipting hennar

Lýður 
 Árnason
læknir og 
kvikmynda-
gerðar-
maður

Ólafur 
 Ólafsson
fyrrv. 
 landlæknir

Þorvaldur 
Gylfason
hagfræði-
prófessor

Að missa vinnuna er mikið 
áfall. Það setur fjármál ein-
staklinga og heimila í upp-

nám og óvissu. Það vegur einnig að 
sjálfsvirðingu og sjálfsmynd þess 
sem verður fyrir þeirri döpru lífs-
reynslu. Þessi misseri er atvinnuleysi 
meira en nokkru sinni. Það ástand 
gæti haldist fram á næsta ár og jafn-
vel út það ár í versta falli. Öryggis-
netið sem samfélag okkar strengir 
út við þessar aðstæður er atvinnu-
leysisbætur. Núverandi ríkisstjórn 
hefur einnig gripið til ýmissa ann-
arra ráða til að bregðast við þessum 
ömurlegu aðstæðum, s.s. með hluta-
bótaleið og hækkun á tekjutengdum 
atvinnuleysisbótum. Þá verða fullar 
grunnbætur, sem nú eru kr. 289.510 á 
mánuði, hækkaðar og verða væntan-
lega 1. janúar 2021 kr. 307.403. Þar 
sem tímabil atvinnuleysisbóta er 
aðeins 30 mánuðir, og fyrir liggur að 
á næstu misserum getur farið svo að 
margir hafi fullnýtt rétt sinn til bóta, 
hefur verið bent á að lengja þurfi 
tímabil atvinnuleysisbóta. Flestir 
telja upphæð atvinnuleysisbóta 
undir mörkum lágmarksframfærslu 
og alveg ljóst að hækkaðar bætur, kr. 
307.403 á mánuði, duga aðeins fyrir 
brýnustu nauðsynjum.

Launafólk vinnur sér inn rétt til 
atvinnuleysisbóta með atvinnu-
þátttöku og til að fá full réttindi 
þarf að starfa 12 mánuði samfellt á 
innlendum vinnumarkaði. Flestum 
okkar þykja atvinnuleysisbætur 
sjálfsögð og eðlileg réttindi, ekki 
ölmusa og ekki er litið á atvinnu-
lausa sem þurfalinga eða ómaga. 
Hvað tekur svo við þegar launafólk 
fellur af atvinnuleysisbótum? Jú, það 
er fjárhagsaðstoð sveitarfélaga.

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga
Fyrrum tíð voru þeir sem þurftu á 
aðstoð hrepps eða sveitarfélags til 
framfærslu að halda kallaðir þurfa-
lingar, ómagar og f leiri niðrandi 
nöfnum. Þeir voru lægstir í mann-
félagsstiganum, neðar varð ekki 
komist. Og hrepps- og sveitarstjórnir 
beittu öllum brögðum til þess að 
framfærsla þessara þurfalinga yrði 
sem ódýrust. En nú eru aðrir tímar, 
eða er það ekki? Í lögum nr. 40/1991 
um félagsþjónustu sveitarfélaga segir 
m.a. í 1. gr: Markmið félagsþjónustu 
á vegum sveitarfélaga er að tryggja 
fjárhagslegt og félagslegt öryggi og 
stuðla að velferð íbúa á grundvelli 
samhjálpar. Til að uppfylla þessa 
skyldu samkvæmt þessum lögum 
veita sveitarfélögin mánaðarlegan 
framfærslustyrk/fjárhagsaðstoð. 
Sveitarfélögin sjálf reikna út hve 
hár þessi styrkur þarf að vera til að 
„tryggja fjárhagslegt og félagslegt 
öryggi og stuðla að velferð íbúa“. Í 
Reykjavík hefur borgarstjórn ákveð-
ið að þessi upphæð sé kr. 207.709 á 
mánuði. Í Reykjanesbæ er upp-
hæðin kr. 152.717. Hvernig fulltrúar 
í borgar- og bæjarstjórnum komast 
að því að þessi fjárhagsaðstoð dugi 
til að uppfylla skyldur sveitarfélaga 
um að „tryggja fjárhagslegt og 
félagslegt öryggi og stuðla að velferð 
íbúa“ er leikmanni hulin ráðgáta. 
Flestir telja atvinnuleysisbætur, 
sem verða kr. 307.403 á mánuði, rétt 
duga fyrir brýnustu þörfum. Þeirra 
sem falla af atvinnuleysisbótum og 
neyðast til að lifa á fjárhagsaðstoð 
sveitarfélaga bíður sárasta örbirgð, 
fátækt og vonleysi. Með því skera 
fjárhagsaðstoðina svo við nögl eru 
sveitarfélögin mögulega að hvetja 
þá sem njóta aðstoðar þeirra til að 
útvega sér vinnu og sjá sjálf fyrir sér 
og sínum. En þegar atvinnuleysi er 
9-10%, og jafn vel hærra, fá 9-10% 
landsmanna einfaldlega ekki vinnu. 
Það hljóta flestir að skilja. Það skap-
ast enginn atvinna við það að hluti 
landsmanna þurfi að draga fram 
lífið í sárri fátækt.

Bæjarstjór i Reykjanesbæjar 
hefur nýlega kallað eftir því að í ljósi 
aðstæðna verði tímabil atvinnuleys-
isbóta lengt. Það er auðvelt að taka 
undir það sjónarmið. Hann upplýsti 
jafnframt að fjárhagsaðstoð Reykja-
nesbæjar væri aðeins 152.717 á mán-
uði, helmingi lægri en atvinnuleysis-
bætur. Hann hafði greinilega fullan 
skilning á því að þessar bætur dygðu 
ekki fyrir brýnustu nauðsynjum. 
En hann sagði ekki frá því að það 
er bæjarstjórn Reykjanesbæjar sem 
ákveður upphæð fjárhagsaðstoðar, 
enginn annar! Það hefur einnig verið 
upplýst að þeim fjölgar mjög sem 
sækja aðstoð Fölskylduhjálparinnar 
í Reykjanesbæ. Eru það mögulega 
þeir sömu og þurfa að reiða sig á fjár-
hagsaðstoð Reykjanesbæjar?

Sama er upp á teningnum í 
Reykjavík. Þeim fjölgar mjög sem 
óska aðstoðar hjálparstofnana. 
Er það ásættanlegt að þeir sem 
þurfa að reiða sig á fjárhagsaðstoð 
sveitarfélaga neyðist til að standa 
í biðröðum hjá hjálparstofnunum 
svo fjölskyldur þeirra þurfi ekki að 
svelta? Er þetta velferðarsamfélagið 
Ísland?

Það þarf að endurskoða frá 
grunni lög nr. 40/1991 og setja inn 
ákvæði um lágmarksbætur. Nú 
eru það sveitarfélögin sjálf sem 
ákveða upphæð fjárhagsaðstoðar 
sbr. 21. gr. Félagsmálanefnd metur 
þörf og ákveður fjárhagsaðstoð til 
einstaklinga í samræmi við reglur 
sveitarstjórnar, sbr. 1. mgr. Með 
lagabreytingu mætti til dæmis miða 
fjárhagsaðstoð sveitarfélaga við upp-
hæð atvinnuleysisbóta hverju sinni. 
Einnig þarf í lögunum að takmarka 
verulega þau skerðingarákvæði 
sem sveitarfélög nýta sér í dag til að 
lækka bætur.

Staðan í þessum málum í dag er 
algjörlega óásættanleg. Ef sveitar-
félög landsins treysta sér ekki til að 
veita þeim sem þess þurfa mann-
sæmandi fjárhagsaðstoð verður að 
finna aðra lausn, mögulega með 
aðkomu ríkisins.

Atvinnuleysisbætur 
og fjárhagsaðstoð

Steinar 
Harðarson
vinnuverndar-
ráðgjafi og 
athafnastjóri

Alþingi heldur nýju stjórn-
arskránni í gíslingu m.a. til 
að þóknast útvegsmönnum 
sem vilja ekki að réttur 
eigandi, fólkið í landinu, fái 
að njóta rentunnar af auð-
lind sinni í sjónum.

Sæl og blessuð, Rósa Björk.
Í þessu opna bréfi hyggst 

ég tjá mig í fáum orðum um 
síðustu ákvörðun þína á hinu 
pólitíska sviði. Hún snýst um inn-
göngu þína í þingf lokk Samfylk-
ingarinnar fyrir skemmstu, eftir 
að þú sagðir þig úr þingf lokki VG 
síðastliðið haust.

Versti kosturinn valinn
Í íslenskri þingsögu hefur það gerst 
af og til að kjörnir fulltrúar segi sig 
úr þingf lokki þegar þeir eiga ekki 
lengur samleið með honum af ein-
hverjum ástæðum. Næstu spor 
þingmannanna eru íhugunarverð 
en þeir eiga þriggja kosta völ:

1.  Að stíga skrefið til fulls og segja 
af sér þingmennsku.

2.  Að starfa utan þingf lokka sem 
óháðir þingmenn.

3.  Að ganga í annan þingf lokk.

Þriðji kosturinn er sá versti 
að minni hyggju og eðlilegt að 
almenningur staldri við þegar 
þingmenn velja hann, líkt og þú 
hefur nú gert, því miður. 

Þingmenn komast til valda 
sem f rambjóðendur ák veðins 
stjórnmálaaf ls og það orkar mjög 
tvímælis þegar þeir nýta það 
brautargengi til að ganga öðrum 
stjórnmálaf lokki á hönd á því 
sama kjörtímabili.

Út um gluggann
Mér finnst þessi ákvörðun þín 
mikil vanvirðing gagnvart kjós-
endum sem hafa stutt þig til valda 
og undarlegt að þú farir með það 
vald líkt og þína prívateign. Virðist 
svo vera að þú metir eigin frama-
vonir hærra en trúnað við þá kjós-
endur sem lyftu þér til metorða.

Ég óska þér alls hins besta á 
nýjum brautum en verð þó að 
árétta að með ákvörðun þinni 
ferðu langt yfir ákveðið strik í 
mínum huga. Orð líkt og „öf lugur 
þingmaður“ og „víðsýn baráttu-
kona fyrir mannréttindum“ missa 
nefnilega marks og fjúka út um 
gluggann þegar sá sami einstakl-
ingur virðir ekki grundvallaratriði 
í mannlegum samskiptum.

Opið bréf til þingmanns
Bjarki  
Bjarnason
bæjarfulltrúi VG 
í Mosfellsbæ
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Ólafía Hrönn leikkona fer ekki troðnar slóðir þegar kemur að jólaskrauti. Hún föndrar mest allt sjálf. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Jólatré úr sushi-prjónum
Ólafía Hrönn Jónsdóttir leikkona, eða Lolla, eins og hún er oftast kölluð, er 
mikið jólabarn og hefur ánægju af öllu föndri. Hún notar einfalda hluti í jóla-
skrautið og endurnýtir þá á skemmtilegan og óvenjulegan hátt. ➛2

Fáðu Fréttablaðið 
sent rafrænt í 
morgunsárið

Þú getur skráð þig á 
frettabladid.is,

á Facebook eða bara  
skannað QR kóðann



Ólafía Hrönn hefur ánægju 
af því að föndra en aðspurð 
segir hún að það sé voða

lega misjafnt hvort hún föndri 
eitthvað fyrir jólin. „Stundum er 
maður á kafi í vinnu, það er að 
segja ef maður tekur þátt í jólasýn
ingunni hjá Þjóðleikhúsinu. Það er 
líka misjafnt hvað föndurástríðan 
er sterk í mér. Ég hef örlítið verið 
að hekla jólakúlur og get alveg gert 
það í vinnunni þegar verið er að 
greiða mér og farða, þá finnst mér 
voðalega gott að hafa eitthvað að 
gera.“

Klósettrúllur notaðar  
í diskamottur
Í ár voru servíettuhringir aðal 
jólaföndrið hjá Ólafíu Hrönn. „Ég 
sá fallega diskamottu í Byko, rauða 
og glansandi, svo jólalega. Ég fjár
festi í henni og klippti klósettrúllu 
eftir henni endilangri og límdi svo 
diskamottuna við og setti hringinn 
saman aftur en hafði hann minni. 
Eins gerði ég þetta án klósettrúllu, 
skreytti þetta með pakkaböndum á 
sumum en mér finnst líka fallegt að 
hafa þetta bara einfalt. Ég held að 
ég hafi fengið þarna 30 servíettu
hringi fyrir 450 krónur. Ég er afar 
stolt að segja frá jólaskrautinu sem 
ég útbjó í ár, ég heklaði yfir krukku
lok og þá kemur þyngd í jóladjásnið 
og saumaði svo í með gylltu pakka
bandi.“

Ólafía Hrönn segist ekki hafa 
haft mikið fyrir jólunum gegnum 
tíðina. „Ég geri þetta allt, en mér 
finnst þetta ekki svo mikið mál, 
það tekur enga stund að setja upp 
jólin. Aðventukransinn er aðeins 
fjögur kubbakerti á bakka og svo 
set ég fallega jólahluti í miðjuna. Ég 
hef aldrei bakað fyrir jólin, kaupi 
deig og set inn í ofninn fyrir barna
börnin, þótt það sé bara til að fá 
jólakökuilminn í hús.

Ég er jafnframt afar stolt af 
heimatilbúna jólatrénu sem ég bjó 
til. Miðjan á því er pappírsrúlla sem 
kemur innan úr pappírsdúkarúll

um. Greinarnar eru sushiprjónar. 
Ég var eitt sinn á leikferð og leik
hópurinn fór út að borða og fékk 
sér sushi og þá greip ég tækifærið 
og hirti alla sushiprjónana, bingó, 
þá var komið jólatré. Þetta jólatré 
er sérstaklega sniðugt á milli hátíða 
því þá dreg ég alla prjónana úr og 
set í fallegan poka og kem því fyrir 

inni í hólkinum. Alveg dýrðlegt,“ 
segir Ólafía Hrönn og ótrúlega 
hamingjusöm með útsjónarsemina 
í sér.

Skemmtiatriði  
besta jólagjöfin
„Mér finnst skemmtilegast að 
hitta í mark með jólagjöf, sjá bæði 

undrun og þakklæti í senn, það er 
afskaplega gaman og gefandi. Svo 
er náttúrulega ávallt skemmti
legast að sjá minnstu börnin taka 
þátt á jólunum, það er bara frábært 
skemmtiatriði.“

Ólafía Hrönn heldur fast í jóla
hefðir. „Ég fer ávallt í kirkju og 
börnin með, þó að eitthvað hafi 
verið um skróp síðustu ár. Mér 
finnst það hátíðlegt og síðan er 
maður orðinn glorsoltinn eftir 
messu og þá er notalegt að setjast 
til borðs. Ég sagði oft við krakkana 
mína að á jólunum eigi maður að 
haga sér vel og hugsa eins og Jesú, 
fyrirgefa og vera umburðarlyndur, 
draga fram þá kosti sem gott kristi
legt uppeldi hefur kennt.“

Jólarauðkálið  
er stórmerkilegt
Ólafía Hrönn deilir tveimur upp
skriftum með okkur sem henni 
finnst ótrúlega skemmtilegt að 
gera.

„Mér fannst alltaf svo merki
legt þegar ég heyrði að fólk var að 
útbúa sitt sérstaka jólarauðkál. 
Vá, svakalega er þetta myndarlegt 
fólk, hugsaði ég. Ég elska rauðkál 
og geri mitt rauðkál á svo ein
faldan hátt að það er varla hægt að 
segja frá því. Fyrir ketó fólk þá er 
þetta sniðugt. Skera niður rauðkál 
og setja á pönnu þannig að það 
hylji alla pönnuna. Hella vatni yfir 
pönnuna, þannig að vatnsyfir
borðið liggi í sömu hæð og rauð
kálið og sjóða það þar til rauðkálið 
er búið að drekka í sig vatnið. Næst 
sletti ég rauðvínsediki yfir, einum 

til tveimur töppum. Að lokum 
strái ég einni til tveimur mat
skeiðum af stevíusykri og hræri í 
þessu og bingó, tilbúið.“

Brauð að hætti Lollu
100 g sólblómafræ
100 g graskersfræ
50 g brokkolí
4 egg
1 tsk. vínsteinslyftiduft

Byrjið á því að hita ofninn í 
180°C með blæstri. Næsta skref 
er að setja sólblómafræ og 70 g af 
graskersfræjum í matvinnsluvél. 
Maukið eins vel og hægt er. Setjið 
brokkolíið út í ásamt maukinu og 
bætið eggjum út í. Hrærið vel og 
setjið síðan vínsteinslyftiduftið út 
í og eina teskeið af salti og hrærið 
stutt. Hellið síðan þessum 30 g af 
graskersfræjunum sem eftir eru 
yfir eða bætið í deigið eftir smekk, 
bæði fínt. Það má setja deigið í 
múffuform eða brauðform og setja 
síðan í ofninn og baka vel. Þið 
sjáið þegar brauðið er að byrja að 
brenna, þá er það tilbúið.

„Mér finnst alla jafna mjög 
gaman að elda en er ekki alveg eins 
fær í bakstri.“

Gleðileg jól.

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Björn  
Víglundsson

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

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

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.

Jólatréð er óvenjulegt en það er 
búið til úr pappahólk og sushi-
prjónum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Meira að segja rósirnar á jólaborð-
inu hefur Lolla föndrað af snilld.

Jólakökur á borðum hjá Lollu. Jólaskrautið þarf ekki að vera 
flókið eins og sjá má hér. 

Það er ekkert verið að flækja málin.

Jólaborðið með rauðum dúk og ýmsu handunnu skrauti. Hér má sjá jólatréð í nærmynd. Heldur óvenjulegt.

Sjöfn 
Þórðardóttir
sjofn@torg.is

Matarást  
Sjafnar

Framhald af forsíðu ➛

Opið til 23 í kvöld 
  GLEÐILEGA HÁTÍÐ
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Zonnic pepparmint munnholsúði inniheldur nicotin, 1 mg/úða, og er lyfið notað til meðferðar við tóbaksfíkn. 
Ráðlagður skammtur er 1-2 úðar á þeim tíma þegar sígaretta væri venjulega reykt eða ef löngun gerir vart við 
sig. Úða skal munnholsúðanum á milli kinnar og tanna. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og í fylgiseðli 
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. 
Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is. Niconovum AB. NIC201204 – Desember 2020.

Zonnic 
NIKÓTÍNÚÐI 
HAGKVÆMUR KOSTUR 
TIL AÐ HÆTTA AÐ REYKJA

TAKTU STJÓRNINA!



Bílar 
Farartæki

Nýr Ford Transit 18 manna BUS. 
Tilbúinn með mæli og leiðsögukerfi. 
Langt langt undir listaverði. Verð 
m.v. hópferðaleyfi 4.790.000,- án 
vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA

Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.

Uppýsingar í síma 868-2055

 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

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

21329 – TILBOÐ Í FULLNAÐAR-
HÖNNUN Á BÍLAKJALLARA 

UNDIR SÓLEYJARTORGI
Nýr Landspítali ohf. (NLSH) óskar eftir tilboðum í fulln-
aðarhönnun á bílakjallara undir Sóleyjartorgi sem verður 
hluti af nýjum Landspítala við Hringbraut í Reykjavík (sjá 
www.nlsh.is) og flokkast undir opinberar framkvæmdir 
samkvæmt lögum nr. 84/2001 um skipan opinberra fram-
kvæmda. Hér er um að ræða almennt útboð, auglýst á 
evrópska efnahagssvæðinu (EES). Fyrirkomulag útboðs 
er að bjóðendur skulu annarsvegar skila inn upplýsingum 
um hæfi og hinsvegar tilboði í þóknun fyrir ráðgjafar-
störf. Ekki verður greitt fyrir þátttöku í útboðinu.  
Tungumál útboðs þessa og alls verkefnisins er íslenska.

Tilboðum skal skila rafrænt inn á TendSign fyrir kl. 10:00 
þann 9. febrúar 2021.

Nánari upplýsingar er að finna í rafrænu útboðskerfi 
Ríkiskaupa, https://tendsign.is/

Leiðbeiningar:  
https://www.rikiskaup.is/is/innkaup_og_utbod/upp-
lysingar-fyrir-bjodendur/skil-a-tilbodum-tendsign

ÚTBOÐ

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

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

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

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

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

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

 

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

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Álit Skipulagsstofnunar 

Framleiðsla á 6.800 tonnum af laxi í sjókvíum í 
Ísafjarðardjúpi á vegum Háafells ehf.  

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

Velkomin í sýningarsalinn Draghálsi 4 - Sími 5351300 - verslun@verslun.is

Kæru viðskiptavinir
Við sendum ykkur bestu óskir um gleðileg jól.

Þökkum viðskiptin á árinu.
Megi komandi ár verða ykkur farsælt

. . .með kveðju frá starfsfólki

Allt fyrir 
verslanir

Allt fyrir 
stóreldhús

Allt fyrir 
veitingastaði

Allt fyrir vöruhús 
og lager
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Lifandi þáttur um matargerð 
og bakstur í bland við innanhúss-
arkitektúr, hönnun og fjölbreyttan 
lífsstíl. 
mánudaga kl. 20.30

MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Nýtt og glæsilegt 
fjölbýlishús á 

leið í sölu í 
Lindarhverfi 

Kópavogi

Stærðir frá 52 fm til 203 fm

Tveggja til fjögurra herbergja

Fullbúið án gólfefna, húsið klætt að utan

Afhending apríl 2021

30 íbúðir undir 70 fm

Einstakar penthouse íbúðir

Hannes
Steindórsson
Lögg. fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Guðrún
Antonsdóttir
Lögg. fasteignasali

621 2020
gudrun@fastlind.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Bæjarlind 4 / 201 Kópavogur / www.FASTLIND.is

Uppspretta  
ánægjulegra  
viðskipta

LIND Fasteignasala

Heimir
Hallgrímsson
Lögg. fasteignasali
Lögmaður

849 0672
heimir@fastlind.is

Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt

hjá eftirfarandi fyrirtækjum

vildark
ort

FÁÐU FORGANG SENDU PÓST Á GUDRUN@FASTLIND.IS



Innilegar þakkir sendum við öllum 
þeim sem sýndu okkur samúð og 
hlýhug við andlát og útför okkar 
ástkæra föður, tengdaföður, afa, 

langafa og langalangafa,
Sigurðar Haukdal

sem lést föstudaginn 6. nóvember síðastliðinn.

Hólmfríður Haukdal Eðvald Smári Ragnarsson
Benedikta Haukdal Runólfur Maack
Anna Björg Haukdal  Gísli Gíslason
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir og afi,

Róbert Ólafur Grétar McKee
kennari, 

Klukkubergi 18, Hafnarfirði,
andaðist fimmtudaginn 17. desember. 

Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Hafnarfirði 
                                      fimmtudaginn 7. janúar kl. 13.00.  

Vegna aðstæðna verður eingöngu nánasta fjölskylda 
viðstödd. Hægt verður að nálgast streymi á mbl.is/andlat

Helga Margrét Sveinsdóttir
Anton Sveinn McKee
Karitas Irma McKee Högni Grétar Kristjánsson
Arnar Róbertsson Marín Ólafsdóttir

og barnabörn.

Ástkær faðir okkar, tengdafaðir,  
afi og langafi,

Valdimar Sigurður 
Gunnarsson

Vallargötu 25, Keflavík,
lést á Hrafnistu Nesvöllum,  
laugardaginn 19. desember. 

Útförin fer fram frá Keflavíkurkirkju,  
þriðjudaginn 29. desember kl. 13.  

Í ljósi aðstæðna munu einungis nánustu aðstandendur 
vera viðstaddir athöfnina. Athöfninni verður streymt á  

facebook.com/groups/utforvaldimars/

Sæmundur Valdimarsson Herdís Óskarsdóttir
Gunnar B. Valdimarsson Sigríður H. Guðmundsdóttir
Sveinn Valdimarsson Brynja Eiríksdóttir
Rúnar Gísli Valdimarsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Aðalheiður Benedikta 
Ormsdóttir

lést á Sjúkrahúsi Siglufjarðar 
laugardaginn 19. desember.

Hanna Björg Halldórsdóttir
Jón Ormur Halldórsson Auður Edda Jökulsdóttir
Ingibjörg Halldórsdóttir Hermann Jónasson
Halldór Þormar Halldórsson Hanna Björnsdóttir
barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
systir og amma, 

Dóra Lydía Haraldsdóttir 
Geitlandi 3, Reykjavík, 

varð bráðkvödd  
á heimili sínu 20. desember.  

Jarðarförin verður auglýst síðar.

Arinbjörn Árnason  Joanne Árnason
Pálína Árnadóttir
Margrét Árnadóttir  Þórður Mar Sigurðsson 
Haraldur Haraldsson 
Páll Haraldsson 

Aron James og Joshua Ben

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

Elís Jón Sæmundsson
Austurvegi 5, Grindavík,

 lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, 
sunnudaginn 20. desember.  

Útförin fer fram frá Grindavíkurkirkju, 
                         þriðjudaginn 5. janúar kl. 13.  

Í ljósi aðstæðna munu einungis nánustu aðstandendur 
vera viðstaddir athöfnina.

Sólveig Árnadóttir
Ólafur Ragnar Elísson Hrafnhildur Bjarnadóttir
Sæmundur Bjarni Elísson Kristinn Sigurður Jónsson
Karen Mjöll Elísdóttir Rúnar Þór Björgvinsson
Vilborg Elísdóttir Ómar Björn Jensson
Árni Sigurðsson Guðrún Stefánsdóttir
Sigurlaug Sigurðardóttir Halldór Einarsson
Gunnar Sigurðsson Anna Guðmundsdóttir
Kristján Sigurðsson Rannveig Böðvarsdóttir
Viðar Smári Sigurðsson Sigurbjörg Erlingsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Jórunn Fanney Óskarsdóttir
áður Hringbraut 65, Hafnarfirði,

lést á Hrafnistu, Hafnarfirði, 
                  laugardaginn 19. desember.  

Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju 
þriðjudaginn 29. desember kl. 13.00. Vegna aðstæðna 

verða einungis nánustu aðstandendur viðstaddir.

Sigurður P. Sigmundsson Valgerður Heimisdóttir
Einar P. Guðmundsson Lára Halldórsdóttir
Óskar H. Guðmundsson Berglind Hallmarsdóttir
Björgvin S. Guðmundsson Þóra Hallgrímsdóttir
Sigrún B. Guðmundsdóttir
Elín Þ. Guðmundsdóttir
Guðmundur F. Guðmundsson Kolbrún Magnúsdóttir
Klara G. Guðmundsdóttir Miles Boarder

barnabörn og barnabarnabörn.

Að fá að lifa þennan hörm-
ungaratburð af er mikil 
gæfa og ég hef alltaf getað 
horft á jákvæða þáttinn,“ 
segir Páll Stefánsson 
f lugmaður þegar hann 

fer í huganum yfir f lugslys sem hann 
lenti í árið 1970 í Færeyjum. Frá því slysi 
segir á glöggan hátt í bókinni Martröð 
í Mykinesi eftir þá Grækaris Djurhuus 
Magnussen og Magnús Þór Hafsteins-
son, sem Ugla gefur út.

Mörg kraftaverk unnin
Páll var 28 ára aðstoðarf lugmaður 
vélarinnar Fokker Friendship TF-FIL 
sem brotlenti í grýttri fjallshlíð í þoku-
sudda og hvassviðri. Hann upplifði að 
Bjarni Jensson flugstjóri lést við hliðina 
á honum. „Það var mjög dramatískt, ég 
missti meðvitund en fékk hana aftur 
þegar færeyski yfirdýralæknirinn, Dán-
jal J. Bærentsen, var að hjálpa mér út og 
mörgum öðrum. Hann hefur örugg-
lega bjargað lífi mínu því hann batt um 
höfuð mitt, en ég hafði fengið höfuðhögg 
og skurð sem náði frá hægra gagnauga 
upp á höfuð og blæddi mikið úr. Það er 
því margt í þoku fyrir mér sem gerðist 
þennan dag, annað en sú hamingjutil-
finning sem ég fann fyrir þegar ég kom 
úr brakinu og sá fólkið sem hafði komist 
lífs af, ég fæ enn kökk í hálsinn þegar ég 

hugsa um hana. Enda kallaði ég nokkr-
um sinnum: „Við erum á lífi.““

Vélin var á um 300 kílómetra hraða 
þegar hún lenti og stoppaði á 80 metr-
um. Átta dóu samstundis, að sögn Páls. 
„Það er með ólíkindum að allir hinir 26 
skyldu halda lífi og björgunarafrekið 
sem Færeyingar og f leiri unnu þarna 
við hrikalegar aðstæður er magnað. 
Þrír kílómetrar voru frá brakinu niður 
að byggðinni í Mykinesi og í mörgum til-
fellum gekk fólkið þá leið í fylgd heima-
manna, aðrir voru bornir. Einhverjir 
sem lentu í slysinu báru hina sem voru 
ófærir um að ganga sjálfir, sumir fóru 
f leiri ferðir. Það voru mörg kraftaverk 
unnin og ég hef oft fengið kökk í hálsinn 
þegar ég hugsa um góðu þættina.“

Fljótur að ná sér
Ekki liðu nema fjórir og hálfur mánuður 
þar til Páll var farinn að fljúga aftur. „Ég 
var lánsamur, fékk góða aðhlynningu og 
var fljótur að ná mér. Fyrir utan sárið á 

höfðinu var ég kjálkabrotinn, með brotn-
ar tennur, sprungur í hryggjarliðum og 
ýmislegt minniháttar. Auðvitað voru 
átök í sálinni en ég hef alltaf getað rætt 
um þetta slys við ættingja, vini og kollega 
og segi enn við sjálfan mig ef mér finnst 
eitthvað hafa gengið verr en ég vildi hjá 
mér: Palli, vertu ekki með þennan aum-
ingjaskap. Þú vannst einu sinni stærsta 
lottóvinning sem hægt er að vinna – lífið 
sjálft – og haltu svo bara áfram.“

Oft síðan kveðst Páll hafa flogið með 
flugfreyjunum tveimur sem voru með 
honum í þessu f lugi, Hrafnhildi Ólafs-
dóttur og Valgerði Jónsdóttur. „Það 
myndaðist líka mikill og góður vin-
skapur milli fjölskyldu Bjarna heitins 
Jenssonar og minnar. Það er yndislegt 
fólk. Ekkjan hans heitir Halldóra eins 
og konan mín. Mín var ófrísk af dóttur 
okkar þegar slysið varð en hún kom til 
Þórshafnar á þriðja degi og var hjá mér 
tímann sem ég var þar.“

Á sjúkrahúsinu kveðst Páll hafa velt 
mörgu fyrir sér: „Við vorum 26 sem 
lifðum af þennan atburð 26. september, 
ég er fæddur 26. júní og giftist Höddu 26. 
apríl. Flugskírteinið mitt er ekki númer 
26, því Dagfinnur Stefánsson, sem lifði 
af slysið á Vatnajökli átti það, en mitt 
er númer 826 og ég hugsaði: Þessir tveir 
síðustu stafir eru gæfutalan mín.“
gun@frettabladid.is

Stóri lottóvinningurinn
Páll Stefánsson flugmaður var meðal þeirra 26 sem lifðu af er Fokker TF -FIL brotlenti 
fyrir 50 árum í Færeyjum. Hann fær kökk í hálsinn við að rifja upp góðu þættina.

„Ég var lánsamur, fékk góða aðhlynningu og var fljótur að ná mér,“ segir Páll. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Björgunarafrekið sem Færey-
ingar og fleiri unnu þarna við 
hrikalegar aðstæður er magnað.
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Í kvöld er jólagigg
Hinn eini sanni Ingó býður landsmönnum upp á einstakt jólagigg ásamt einvala liði tónlistarfólks. 
Það eru þau Helga Möller, Elísabet Ormslev, Bjarni Ara, Eyfi, Þórdís Imsland og Rósa Björg sem 
taka þátt í ómissandi jólagiggi á Stöð 2.

ANNAN Í JÓLUM 20:10

Tryggðu þér áskrift á stod2.is 



Jólagjafahugmyndir Skoðaðu jólablaðið á husa.is

Opið til kl. 22:00 í Skútuvogi, Akureyri, Vestmannaeyjum, Egilsstöðum og Ísafirði. Sjá nánar á husa.is

fæst í Húsasmiðjunni og Blómavali

Jólagjöfin

Gervijólatré
Margar stærðir og gerðir
af fallegum gervijólatrjám.

Normannsþinur
Margar stærðir af sérvöldum,
fyrsta flokks Normannsþin.

Íslensk stafafura
Stærðir: 150-240 cm, beint frá 
bónda, sérræktuð fyrir Blómaval.

20% afslátturJólatré

Sjónvarp 4K  CL65S-4K  
ENOX Clarity Line 65“ snjall-sjónvarp, ný 
2021 lína. Metalic Black rammi, frábær mynd, 
sérstaklega aðlagað NETFLIX. 1860800

Sjónvarp 65"

Þýskt gæðamerki

99.990kr

Klakavél
Svört. 1841275

20%

20%

20%

Skaftryksuga
Þráðlaus, pokalaus, 
gefur 30 mín., notkun 
á hleðslu, tekur 4 klst.,  
að hlaða. Rafhlaða 
14,4V lithíum. 
H:114,5xB:14,5xL:26,5. 
1805317

Rafmagshlaupahjól
Swagger 5 Boost með allt að 25 km drægni 
á hleðslu. 3 hraðastillingar og kemst mest 
á 25 km/klst og með tvöfalt bremsukerfi. 
3903105

Skrúfvél 3,6V
Hraðhleðsla,  60 mín., kemur í tösku, Led 
ljós sem auðveldar vinnu, 5.5Nm hersla. 
5246076

25%

19.990kr
24.990kr

6.745kr
8.995kr

22.395kr
27.995kr

Borvél 18V + 100 fylgihlutir 
2 stk., 1.5Ah Li-ion rafhlöður, 2ja gíra, 13 mm 
patróna, mótorbremsa, 22 átaksstillingar. 
5247080

35.995kr
44.995kr

20%

Þvottavél AEG 8 kg, 1400 sn.  
Með kolalausum mótor. Prosense tæknin 
vigtar sjálfkrafa þyngd þvottar, velur 
ákjósanlegan þvottatíma. Styttir þannig 
bæði tíma, vatn og orku. 1860502

79.990kr
89.990kr

Örbylgjuofn
BERK, 20 ltr., 700W. 5 styrkleikastillingar. 
25,5 cm diskur, tímastillir, Smart Clean og 
Defrost stillingar. 25,7x 44,2x35,8 cm. 
1860504

12.990kr

Borvél 18V - 80 fylgihlutir
Tvær rafhlöður, 1.5Ah, hersla 40Nm, 
hraði 0-360/1400, Led ljós. 5245561

19.995kr
26.995kr

25%

Pottur
Með loki, 20 cm. 2008020

4.444kr
5.925kr

25%

36.720kr
45.900kr

vandað rafmagnshjól

Frábær 
jólagjöf

Frábær
ryksuga

Ryksuga
Ryksuga 
fyrir parket. 
1805300

19.790kr
21.990r
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LÁRÉTT
1 útlit
5 upphaf
6 fæði
8 linast
10 vigtaði
11 hrísgrjón
12 ýmist
13 tónlist
15 nárar
17 slagorð

LÓÐRÉTT
1 mannár
2 einleikur
3 stjaka
4 efni
7 baktalari
9 ílát
12 tær
14 amboð
16 óðagot

LÁRÉTT: 1 ásýnd, 5 rót, 6 el, 8 slakna, 10 vó, 11 
rís, 12 sumt, 13 rokk, 15 kríkar, 17 frasi.
LÓÐRÉTT: 1 ársverk, 2 sóló, 3 ýta, 4 dením, 7 
lastari, 9 krukka, 12 skír, 14 orf, 16 as.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Panfilov átti leik gegn Novo-
cenin í Sovétríkjunum sálugu 
árið 1975.

1. Dh6+! gxh6 2. Hxf6+ Kg7 
3. Bxh6+ Kg8 4. Hf8# 1-0.  Á 
annan dag jóla fer fram undan-
keppni Íslandsmótsins í atskák 
á netinu. Sjö efstu keppendur 
mótsins komast í útsláttar-
keppni, sem fram fer þriðja í 
jólum, ásamt Íslandsmeistar-
anum Guðmundi Kjartanssyni. 
Öllum opið, afar góð og fjöl-
breytt  verðlaun. Frí þátttaka! 

www.skak.is:  Atskák um jólin!

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Vestlæg átt, 5-10 m/s í 
dag, en lengst af 8-13 
suðaustantil. Bjartviðri, 
en stöku él með norður- 
og suðurströndinni. 
Frost 0 til 12 stig, 
kaldast inn til lands-
ins norðaustanlands. 
Vaxandi sunnanátt 
vestanlands og þykknar 
upp í kvöld.
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Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Eiginkonu mína áður 
en hún varð móðir 

tánings.

Bara korter 
af friði 

á hverjum degi.

Heyrðu vinan, 
ég er Sveinki, 
ekki einhver 

kraftaverka-
maður.

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |  www.forlagid.is   
 LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA

GLEÐILEG  
JÓL

Opið til 19 í dag. 
Lokað á morgun. 
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ÚTVARP
FM 88,5 XA-Radíó
FM 89,5 Retro
FM 90,1 Rás 2

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

Miðvikudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

08.00 The Goldbergs
08.20 God Friended Me
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Feðgar á ferð
09.45 Gilmore Girls
10.30 Masterchef USA
11.10 Drew’s Honeymoon House
11.50 Curb Your Enthusiasm
12.20 Nágrannar
12.45 Jóladagatal Árna í Árdal
12.55 Modern Family
13.15 Love in the Wild
13.55 Á uppleið
14.20 Grand Designs. Australia
15.10 Gulli byggir
15.35 Hvar er best að búa?
16.30 Friends
16.50 Asíski draumurinn
17.35 Bold and the Beautiful
17.55 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.05 The Grinch

19.05 Víkinglottó
20.35 National Lampoon’s 
Christmas Vacation
22.10 Die Hard
00.20 The Book Thief
02.25 Friends
02.45 Modern Family

03.05 Curb Your Enthusiasm
03.45 S-ameríski draumurinn

08.00 Barnaefni
20.00 Friends

20.20 Friends
20.50 Stelpurnar
21.15 Whiskey Cavalier
22.00 Game of Thrones
23.55 Game of Thrones
00.55 Friends
01.20 Friends
01.40 Stelpurnar

10.10 Sleepless in Seattle
11.55 Paris Can Wait
13.25 Fantastic Beasts. The 
Crimes of Grindelwald  Mögnuð 
ævintýramynd frá 2018 með stór-
góðum leikurum. 
15.35 Sleepless in Seattle
17.15 Paris Can Wait
18.45 Fantastic Beasts. The 
Crimes of Grindelwald
21.00 Aquaman
23.15 Birds of Prey  Spennumynd 
frá 2020 með Margot Robbie.
01.05 The Meg
02.55 Aquaman

06.00 US Open 2020  Útsending 
frá US Open.
13.10 US Open 2020  Útsending 
frá US Open.
20.10 Champions Tour Highlights
21.05 US Open 2020  Útsending 
frá US Open.

08.00 KrakkaRÚV
08.01 Unnar og vinur 
08.24 Lestrarhvutti 
08.31 Múmínálfarnir 
08.53 Konráð og Baldur 
09.05 Annie
11.00 Sætt og gott - jól 
11.10 Hyggjur og hugtök - fjöl-
þjóðasamvinna 
11.20 Krydd í tilveruna 
12.55 Jólin hjá Claus Dalby 
13.10 Svellandi ást 
14.35 Jólaveröld sem var fúmm, 
fúmm, fúmm
15.30 Kósýheit í Hveradölum
16.35 Ljósmóðirin. Jólin nálgast 
17.20 Jóladagatalið. Snæholt 
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið - Jól í Snædal 
18.25 Hrúturinn Hreinn 
18.32 Rán og Sævar 
18.43 Sara og Önd 
18.54 Vikinglotto
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Kastjólaljós
20.15 Heima um jólin. Friðrik 
Ómar ásamt gestum  Upptaka frá 
jólatónleikum Friðriks Ómars og 
Rigg viðburða í Hofi á Akureyri í 
desember 2019. Sérstakir gestir 
Friðriks eru Gissur Páll Gissurar-
son, Sigríður Beinteinsdóttir, 
Jógvan Hansen, Svala Björgvins-
dóttir og Margrét Eir. Framleið-
andi: Rigg viðburðir.
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Meiri snjó. Let it Snow 
 Framakona og stjórnandi í fyrir-
tæki fær það verkefni að fara á 
skíðasvæði að skoða nýja eign 
fyrirtækisins sem á að verða 
eftirsóttur áfangastaður – og það 
á jólunum. Hún reynir að sneiða 
fram hjá hátíðahöldum á staðnum 
en óvænt kynni breyta hugafari 
hennar. Leikstjóri: Harvey Frost.
23.45 Norræn jólaveisla. Det store 
Nordiske Juleshow 2020  Árleg 
jólatónlistarveisla danska ríkisút-
varpsins. Flutningur er í höndum 
sinfóníuhljómsveitar DR auk þess 
sem ýmsir norrænir listamenn 
stíga á svið.
01.15 Dagskrárlok

06.00 Síminn + Spotify
09.14 Bee Movie - ísl. tal
10.44 Ævintýri Samma 2 - ísl. tal
12.14 Monsters vs. Aliens - ísl. tal
13.45 Wallace and Gromit. The 
Curse of the Were-Rabbit - ísl. tal
15.10 The Block 
16.10 Return to Me
18.05 Jólagestir Björgvins 2018 
 Upptaka frá glæsilegum jólatón-
leikum Björgvins Halldórssonar 
í Eldborgarsal Hörpu í desember 
2018. .
20.00 The Block 
21.00 Gold Digger 
21.55 Meet the Parents  Karlkyns 
hjúkrunarfræðingur af gyðinga-
ættum, hefur í hyggju að biðja 
kærustu sína að giftast sér. Það 
setur þó strik í reikninginn að hinn 
íhaldssami faðir hennar, vill vera 
spurður fyrst um hönd dóttur 
sinnar, áður en hún getur sam-
þykkt ráðahaginn sjálf.  Nú 
fer því gamanið að kárna. 
23.40 Walk of 
Shame
01.15 The Next 
Three Days
03.30 Walking Tall
04.55 Síminn + 
Spotify

07.15 MoraBanc Andorra - Mon-
bus Obradoiro
08.50 Juventus - Fiorentina
10.30 Crotone - Parma
12.10 Huesca - Levante
13.50 Real Sociedad - Atlético 
Madrid
15.35 Villarreal - Athletic Bilbao
17.20 Stoke - Tottenham  Bein 
útsending frá leik í enska deilda-
bikarnum.
19.25 The Fifth Quarter
19.50 Everton - Manchester 
United  Beint.
21.55 Man in the Middle
22.55 Getafe - Celta Vigo
00.35 Bologna - Atalanta

RÚV RÁS EITT
06.55 Morgunbæn og orð 
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Jólakveðjur
08.00 Morgunfréttir
08.05 Jólakveðjur
09.00 Fréttir
09.00 Jólakveðjur
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Jólakveðjur
11.00 Fréttir
11.03 Jólakveðjur
12.00 Fréttir
12.20 Hádegisfréttir
12.55 Dánarfregnir
13.02 Jólakveðjur
14.00 Fréttir
14.03 Jólakveðjur
15.00 Fréttir
15.03 Jólakveðjur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Jólakveðjur
17.00 Fréttir
17.03 Jólakveðjur
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Jólakveðjur
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Jólakveðjur
20.00 Jólakveðjur
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Jólakveðjur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

STÖÐ 2 SPORT 2

08.45 Stjarnan - Breiðablik  Úrslita-
leikur í Mjólkurb. kvenna árið 2018.
10.40 Njarðvík - Keflavík 1999
11.15 Keflavík - Njarðvík 1999
11.50 Halldór Helgason
12.30 Katrín Tanja Davíðsdóttir
13.00 Tindastóll - Njarðvík 2001
13.30 KR - Valur 2013
13.50 Valur - ÍA 2013
14.15 Valur - Fram 2014
14.40 Fjölnir - Fylkir 2014
15.05 Grindavík - KR 2017
15.20 Keflavík - Snæfell 2005
16.00 Goðsagnir - Ingi Björn
16.25 Goðsagnir - Ólafur Þórðar
17.20Hellas Verona - Inter Milan 
 Bein útsending.
19.35 AC Milan - Lazio  Bein út-
sending.
21.40 Stjarnan - Víkingur R. 2018
22.00 Keflavík - Snæfell 2008
22.35 FH - Selfoss 
00.30  Selfoss - FH

HRINGBRAUT
20.00 Fjallaskálar Íslands  Fjalla-
skálar Íslands er heillandi heim-
ildaþáttur 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 at-
vinnulífsins.
21.00 21 Jólaúrval  Samantekt úr 
bestu og áhugaverðustu við-
tölunum úr Tuttuguogeinum frá 
liðnum sjónvarpsvetri.
21.30 Saga og samfélag  er þáttur 
þar sem málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu samhengi 
og vikið að nýjustu rannsóknum 
fræðimanna á margvíslegum 
sviðum.

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING á Hringbraut
og hringbraut.is

Gleðilega hátíð!

Jóladagskráin
 á Hringbraut
Fylgstu með!

24. desember
18.00 Aftansöngur á 
aðfangadag
Aftansöngur í Hallgrímskirkju.

25. desember og 1. janúar
20.00 Saga Stuðmanna - 
fræi sáð í frjóan svörð
Heimildarmynd í tveimur hlutum 
um dáðustu sveit landsmanna, 
Stuðmenn.

25. desember
21.00 Tónskáldið Sigvaldi 
Kaldalóns
Frumsýning á heimildarmynd 
um eitthvert ástsælasta tónskáld 
Íslands.

26. desember og 2. janúar
20.00 Suðurnesjamagasín
Jólaútgáfa af Suðurnesja-

magasíni og áramótauppgjör 
Suðurnesjamanna. 

26. desember
21.30 Kaupmenn Íslands 
Heimildarmyndin Kaupmaðurinn 
á horninu frumsýnd. Kynnumst 
búinu að Klömbrum og sögu 
þess.

27. desember og 1. janúar
21.00 Uppgjör 2020 
Uppgjör ársins ógurlega með 
Lindu Blöndal og Sigmundi Erni 
og líflegum gestagangi. 

31. desember
20.30 Sir Arnar Gauti 2020
Úrval af því besta með Arnari 
Gauta frá árinu sem er að líða.
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FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Frá 19.120 kr. JÓLATILBOÐ
Fullt verð frá: 23.900 kr.

A F S L ÁT T U R

20%

L Ú X U S  B A Ð S L O P P A R 
T I LV A L I N  J Ó L A G J Ö F

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

Nú fyrir jólin kom 
út ný lína, STAR, 
frá EYGLO, sem er 
hugarfóstur fata-
hönnuðarins Eyg-
ló a r M a r g r é t a r 

Lárusdóttur. Fyrir síðustu jól kom 
út línan AMEN þar sem frelsarinn 
sjálfur, Jesús Kristur, spilaði stórt 
hlutverk. Stefnan var ekki endilega 
sú að gefa út aðra línu núna í ár, þar 
til örlögin gripu í taumana og söng-
konan ástsæla GDRN, Guðrún Ýr 
Eyfjörð, hafði samband við Kiosk. 
Búðin er staðsett úti á Granda og 
rekin af fimm hönnuðum, þeim 
Anítu Hirlekar, Magneu Einars-
dóttur, Hlín Reykdal, Helgu Lilju 
Magnúsdóttur og áðurnefndri 
Eygló.

„GDRN hafði samband við okkur 
í Kiosk af því að hún var að leita að 
hátíðadressum fyrir jólatónleika. 
Hausinn á mér fór strax af stað og 
það fyrsta sem ég hugsaði voru 
stjörnur. Enda er hún algjör stjarna 
hún Guðrún. Ég vinn vanalega alltaf 
með eitthvað alveg nýtt fyrir hverja 
línu og núna ákvað ég að vinna með 
tjull í fyrsta skiptið. Seinasta línan 
sem ég gerði hét AMEN og var jóla-
lína, en þessi er meira hugsuð sem 
áramóta-partílína.“

Eygló fékk einvalalið með í 
myndatökurnar fyrir línuna, ljós-
myndarann Sögu Sig, stílistann 
Lilju Hrönn Helgadóttur og förð-
unarfræðinginn Ísak Frey Helgason.

Smellpassaði
Hlín Reykdal hefur löngum verið 
þekkt fyrir einstaka skartgripa-
hönnun og er ein af þeim sem stend-
ur að rekstri Kiosk. Þær ákváðu að 
taka höndum saman og hannaði 
Hlín sérstaka línu af skarti með 
hönnun Eyglóar.

„Það er bara svo skemmtilegt að 
fá sérhannað skart með línunni 
sinni. Við rekum Kiosk ásamt 

þremur öðrum fatahönnuðum og 
eyðum miklum tíma saman. Hlín 
var snemma komin inn í sköpunar-
ferlið hjá mér og sérpantaði steina 
og efnivið í skartið og gaf út línu 
með sama nafni, STAR,“ segir Eygló.

En af hverju GDRN, hvað er það 
við hana?

„Hún er nú með þeim glæsi-
legri í bransanum. Ég varð himin-
lifandi þegar hún var til í að sitja 
fyrir í myndatökunni, enda kom 
innblásturinn frá henni. Ég fékk 
gæsahúð þegar hún var komin með 
förðun frá Ísaki, komin í gallann og 

sest í settið. Þetta smellpassaði allt 
saman,“ segir Eygló.

Gengur vel á Granda
Þær segjast himinlifandi með nýja 
staðsetningu búðarinnar, sem áður 
var rekin á Laugavegi og í Ingólfs-
stræti.

„Við elskum að vera úti á Granda. 
Það er líka barist um plássin hérna 
í verbúðunum. Traffíkin hjá okkur 
hefur verið frábær og við finnum vel 
fyrir að kúnnarnir okkar kunna að 
meta nýju staðsetninguna,“ segir 
Hlín.

Hvað var það sem heillaði þig við 
skartgripahönnun, Hlín?

„Skartgripir og fylgihlutir hafa 
alltaf heillað mig. Það setur punkt-
inn yfir i-ið. Rétt skart getur gjör-
breytt heildarútlitinu og stemning-
unni,“ svarar hún.

Línuna er hægt að skoða nánar í 
Kiosk og á kioskreykjavik.com.
steingerdur@frettabladid.is

Eygló gerði fatalínu 
innblásna af GDRN
Þær Eygló og Hlín Reykdal standa saman að rekstri Kiosk Reykja-
vík ásamt þeim Helgu Lilju, Magneu og Anítu. Eygló og Hlín gefa út 
línuna STAR nú fyrir jólin, sem er innblásin af söngkonunni GDRN.

Eygló og Hlín segja mikla grósku vera á Grandanum og eru ánægðar með viðtökurnar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Förðun eftir Ísak og Lilja Hrönn stíliseraði. MYND/SAGA 

RÉTT SKART GETUR 
GJÖRBREYTT HEILD-

ARÚTLITINU OG STEMNING-
UNNI.
Hlín

ÉG FÉKK 
GÆSAHÚÐ 
ÞEGAR HÚN 
VAR KOMIN 
MEÐ FÖRÐUN 
FRÁ ÍSAKI, 
KOMIN Í 
GALLANN OG 
SEST Í SETTIÐ. 
ÞETTA SMELL-
PASSAÐI ALLT 
SAMAN.
Eygló
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SKATA-KÆST
( MEST SELDA )

HUMAR



EINN ÞÁTTURINN MUN 
TAKA SVOLÍTIÐ Á 

ÞESSU EN ÞAÐ AÐ TALA UM 
KLÁM OG GAGNRÝNA KLÁM 
VIRÐIST BARA VERA ELDFIMT.

SÍMAR AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@frettabladid.is  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
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frettabladid.is, Viðar Ingi Pétursson vip@frettabladid.is  ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Jólaopnun

Jólaþorpið opið frá  
16-22:00

Umræðan sem hefur 
ver ið í k r ing um 
sumt sem ég hef gert 
hefur gert menn 
reiða en ég held að 
þessir þættir séu 

ekki meira stuðandi heldur en 
annað sem ég hef verið að gera,“ 
segir Þorsteinn V. Einarsson um 
sjónvarpsþættina Karlmennskan 
sem byrja á Hringbraut á mánu
daginn.

„Ég held að ég sé kannski jafnvel 
mögulega að sýna fram á að það 
sem ég hef verið að gera hingað til 
er ekki jafn mikil persónuleg árás 
á karlmenn og menn hafa viljað 
láta í veðri vaka,“ heldur Þorsteinn 
áfram og bætir við að þættirnir séu 
einhvers konar sjálfstætt afsprengi 
samnefnds samfélagsmiðlaverk
efnis.

#karlmennskan
„Þetta sprettur í rauninni upp af 
myllumerkinu #karlmennskan þar 
sem karlar voru að deila frásögnum 
úr lífi sínu. Bara af upplifun sinni af 
karlmennskuhugmyndum, bæði á 
jákvæðan og neikvæðan hátt. Þetta 
verður að þessum samfélagsmiðli, 
fyrst og fremst á Facebook, þar sem 
ég er svona að velta upp þessum 
karlmennskuhugmyndum. Hvað 
karlmennska er og allt þetta,“ segir 
Þorsteinn um nettengingu þátt
anna.

„Það má alveg segja að þetta séu 
viðtalsþættir sem hverfast um til
tekið málefni hverju sinni,“ segir 
Þorsteinn sem ræðir bæði við sér
fræðinga og fólk með reynslu. 
Meðal annars um klám, of beldi 
gegn körlum, sjálfsvíg karla og auð

vitað karlmennsku.“ Og þar f lækj
ast málin.

Einfalda skýringin
„Það færi eiginlega heil blaðsíða í að 
svara því. Það er eiginlega ekki hægt 
að segja hvað karlmennska er vegna 
þess að um leið og ég segi „þetta er 
karlmennska“ þá verður einhver 
brjálaður,“ svarar Þorsteinn þegar 
hann er spurður hvað karlmennska 
sé.

„Og ef ég útskýri karlmennsku 
einhvern veginn öðruvísi þá þætti 
svarið ekki fullnægjandi. Þannig að 
í grunninn getum við kannski sagt 
bara að karlmennska er það sem 
er talið hæfa körlum og drengjum 
best hverju sinni í hverju samfélagi 
í tengslum við menningu, stað og 
stund og svo framvegis.

Ef ég ætti að gefa einhverja mjög 
einfalda skýringu á karlmennsku 
myndi ég segja að það væri það sem 
einkennir karla eða drengi og telst 
eftirsóknarvert meðal þeirra. Þá 
erum við að tala kannski helst um 
hegðun og viðhorf.

Ég vonast til að ég fái kannski 
fleiri í lið með mér að gagnrýna þær 
karlmennskuhugmyndir sem eru 
ekki gagnlegar fyrir hvorki karlana 
sjálfa né samfélagið í heild sinni,“ 
segir Þorsteinn um þættina sem 
hann útilokar ekki að muni stuða 
einhverja.

Klámvörnin
Klámið virðist til dæmis einhverra 
hluta vegna sérlega viðkvæmt fyrir 
gagnrýni. Jafnvel þótt of beldisvið
bjóðurinn sem hefur grasserað á 
PornHub hafi nýlega verið dreginn 
fram úr skúmaskotum þessarar 
stærstu klámveitu heims.

„Einn þátturinn mun taka svo
lítið á þessu en það að tala um klám 
og gagnrýna klám virðist bara vera 
eldfimt. Það er bara eins og maður 
sé einhvern veginn að ráðast á frið
helgi einkalífsins. Eða eitthvað. 
Bara eins og það sé fáránlegt viðhorf 
að vera gagnrýninn á þetta klám.“

Þorsteinn segist til dæmis hafa 
farið víða og rætt um karlmennsku 
í grunnskólum og framhaldsskólum 
og þegar hann talar um klám sem 
of beldi í umræðum þar sé hann 
stundum spurður hvort hann sé 
ekki að grínast.

„Meira að segja svolítið gamlar 
rannsóknir sem hafa verið gerðar á 
klámi hafa sýnt að 90% af því klámi, 
sem sagt er kynörvandi myndefni 
sem finnst á þessum meginstraums
klámveitum, er kynferðisof beldi. 
Það er bara skilgreint sem kyn
ferðisof beldi,“ segir Þorsteinn sem 
byrjar að vaða í viðkvæmu karl
mennskumálin á Hringbraut mánu
daginn 28. desember.
toti@frettabladid.is

Þorsteinn tekur fyrir 
karlmennsku og klám
Þorsteinn V. Einarsson hefur vakið umræður og deilur undir 
#karlmennskan sem hann ætlar að teygja  yfir í sjónvarp og taka á 
klámi, ofbeldi og karlmennskunni í nýjum þáttum á Hringbraut.

Þorsteinn V. Einarsson hefur vakið athygli og hressilegt umtal með #karlmennskan sem hann þróar nú áfram í 
sjónvarpi með þáttunum Karlmennskan sem eru að fara af stað á Hringbraut. FRÉTTABLAÐIÐ/ ANTON BRINK
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bónus.is  Verð gildir til og með 24. desember eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur. Almennur afgreiðslutími í Bónus:  Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi, Skeifunni og Langholti:  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

KOMIN AFTUR

kr./kg3.195
Íslandslamb Birkireykt Hangilæri

úrbeinað

TOPP 5 á Bónus verði
1. 2. 3. 4. 5.

Bónus Grjónagrautur
1 kg - laktósalaus

kr./1 kg679

LAKTÓSALAUS
NÝTT Í BÓNUS

TILBÚINN - ÞARF AÐEINS AÐ HITA

BÓNUS GRJÓNAGRAUTUR

Bónus Villisveppasúpa
1 kg

kr./1 kg898

NÝTT Í BÓNUS
TILBÚIN

ÞARF AÐEINS AÐ HITA

BÓNUS VILLISVEPPASÚPA

Bónus Humarsúpa
1 kg

kr./1 kg1.598

BÓNUS HUMARSÚPA

TILBÚIN
ÞARF AÐEINS AÐ HITA

kr./stk.139 kr./stk.169kr./stk.169kr./stk.129

kr./kg1.598
Kalkúnabringur
frosnar - þýskar

23. desember
Allar verslanir 

10:00 - 21:00*
*Smáratorg og Skeifan 10:00 - 23:00

LÆGRI TOLLAR LÆGRA VERÐ
BÓNUS VERÐ 

Lengri afgreiðslutími í desember

kr./kg2.798
Andaconfit

1350 g nettóvigt

Vinsælasta jólagjöfin í Bónus

Gjafakort Bónus fæst í öllum verslunum

Egils Appelsín
275 ml

Coca-Cola eða Coca-Cola Zero
330 ml

Egils Malt
330 ml

Egils Malt & Appelsín
330 ml

24. desember
10:00 - 14:00
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RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jónu Hrannar 
Bolladóttur

BAKÞANKAR

Kunningjakona mín var svo 
óheppin um daginn að rek-
ast á eina túristann í Reykja-

vík þar sem hún stóð við jólakött-
inn í Austurstræti. Ferðamaðurinn 
spurði hana um hlutverk þessa 
illúðlega dýrs í jólahefðum land-
ans. Hún hóf að lýsa fjölskyldunni 
sem héldi þetta gæludýr en áttaði 
sig brátt á því að hún væri komin í 
ógöngur og skorti bæði hugtök og 
hugrekki til að lýsa hinni vanvirku 
og skelfilegu fjölskyldu þar sem 
hegðunarraskanir, of beldisfíknir 
og margháttað annað markaleysi 
ræður ríkjum. Þótt við notum von-
andi sögurnar ekki lengur til að 
hræða börn til hlýðni þá vita allir 
meðvitaðir uppalendur að enn í 
dag eru margar grýlurnar, leppa-
lúðarnir og jólasveinarnir, og því 
miðlar sagnahefðin um Grýlu og 
hennar hyski mikilvægri þekkingu 
á markaleysi og of beldi.

Það sannast núna að jólin eru 
fyrst og síðast tengslahátíð. Flest 
sakna þess sárt að hitta ekki 
frændgarð sinn á meðan sum eru 
dauðfegin vegna vanvirkra og 
meiðandi tengsla. Þótt ég f lytji ljóð 
Jóhannesar úr Kötlum um Grýlu 
og co. með tilþrifum fyrir barna-
börnin, þá nýt ég þess best að segja 
þeim söguna af palestínsku fjöl-
skyldunni frá Mið-Austurlöndum. 
Þar birtist fólk sem tekur virka 
afstöðu til verkefna sinna og hefur 
til að bera æðruleysi, auðmýkt 
og lotningu fyrir lífinu. Jósef og 
María mæta kerfislægu ranglæti 
og hjartakulda en ganga fram í 
styrkleika sem á rætur í undrun og 
þakklæti. Þau sýna einstaka félags-
hæfni og megna í samvinnu við 
ókunnugt fólk að skapa nýfæddu 
barninu öryggi og skjól. Sagan af 
Jesúbarninu er saga um alger aðal-
atriði. Þess vegna verður hún alltaf 
sögð og aldrei þögguð.

Kæru lesendur, ég óska ykkur 
gleðilegra jóla.

Grýla og co.

Vínkælar 
Fyrir heimilið

FRÁBÆRT ÚRVAL

Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
E L D H Ú S  A L L R A  L A N D S M A N N A
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík
E L D H Ú S  A L L R A  L A N D S M A N N A

Okkar bestu óskir  
um gleðileg bókajól  
og farsælt komandi ár!

Beint í bílinn
úr lúgunni

siminn.is

30 daga
Sjónvarp Símans 
Premium fylgir! 

Tilboð
Samsung spjaldtölva

24.990 kr.
34.990 kr.

Þú átt skilið Enska boltann um jólin. Það verða beinar útsendingar 
á Síminn Sport yfir hátíðarnar og vönduð umfjöllun í desert þar 
sem Tómas Þór og félagar sjá til þess að þú missir ekki af neinu. 
Svona á sjónvarp að vera.

Fáðu áskrift á siminn.is

Órjúfanlegur hluti
af jólahátíðinni


