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Fáeinir stöplar undan hitaveitustokki yfir neðri hluta Elliðaárdals standa nú eftir. Veitur hafa fjarlægt lagnastokkinn en stöplana ætlar Reykjavíkurborg að nýta undir nýja göngubrú yfir 
árnar, segir Breki Logason, upplýsingafulltrúi hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Allri lagnavinnu er lokið en áætlað er að frágangi verði lokið næsta vor, segir Breki. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

SKATTAMÁL Skattar á atvinnuhús
næði hafa aukist hröðum skrefum á 
undanförnum árum, að sögn Guð
jóns  Auðunssonar,  forstjóra fast
eignafélagsins Reita. Á endanum 
leiði það til hækkunar á leiguverði 
og grafi undan rekstrargrundvelli 
verslunar og annarrar smásölu. 

Í kjölfar breytinga á aðferðum 
Þjóðskrár við að áætla fasteignamat 
atvinnuhúsnæðis árið 2015 var talið 
einsýnt að verðmæti þess myndi 
hækka hratt. Breytingarnar fólu í sér 
að tekjuöflunarmöguleikar húsnæð
is lágu til grundvallar fasteignamati 
fremur en endurbyggingarvirði. 
Sveitarfélög lækkuðu hins vegar ekki 
fasteignagjöld á móti og því hafa 
skattgreiðslur vegna atvinnuhús
næðis aukist hratt á liðnum árum.

Forstjóri Reita segir að hlutfall 
greiddra fasteignaskatta af heildar
tekjum Reita  hafi hækkað úr 11 
prósentum árið 2015 í 20 prósent 
á síðasta ári. 

„Mér er það til efs að tilgangur 
Þjóðskrár með þessari breytingu 
hafi ekki verið að stórauka skatta á 
fasteignir, en sú hefur orðið raunin 
vegna aðgerðaleysis sveitarfélag
anna,“ segir Guðjón, sem telur 

að lækka hefði átt fasteignagjöld 
sveitarfélaga í kjölfar breytinganna 
hjá Þjóðskrá.

Fram kemur í tölum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga að innheimt 
fasteignagjöld af atvinnuhúsnæði 
hafi numið  um 18,9 milljörðum 
króna árið 2016. Á síðasta ári voru 
svo alls 28,5 milljarðar greiddir til 
íslenskra sveitarfélaga í formi fast
eignagjalda á atvinnuhúsnæði. Það 
samsvarar 50 prósenta aukningu á 
tímabilinu.

Langmest af þessari aukningu 
hefur runnið til Reykjavíkurborg
ar, eða um 5,1 milljarður milli 2016 
og 2020. Innheimt fasteignagjöld 
borgarinnar af atvinnuhúsnæði 
jukust því um tæplega 54 prósent 
á tímabilinu. – thg / sjá Markaðinn

Skattbyrði aukist hratt
Breytt aðferðafræði Þjóðskrár við útreikning fasteignamats atvinnuhúsnæðis 
orsakaði hraðar matshækkanir, en prósenta fasteignagjalda hélst óbreytt.

Guðjón Auðuns
son, forstjóri 
fasteigna
félagsins Reita.

VIÐSKIPTI Verð fasteigna mun að 
raunvirði hækka um þrjú prósent 
að meðaltali á næstu árum. Ef horft 
er á framboð, eftirspurn og kaup
máttarþróun virðist markaðurinn 
ekki vera í ójafnvægi. Þetta kemur 
fram í hagspá Arion banka.

Bankinn gerir ráð fyrir að hag
vöxtur ársins verði 3,3 prósent í ár 
sem er töluvert meira en bankinn 
spáði fyrr í vetur. Hagvöxtur ársins 
2022, ef spá bankans gengur eftir, 
fer upp í 6 prósent.

Þá spáir bankinn að atvinnuleysi 
fari lækkandi og verði um 6 prósent 
í lok árs 2023, sem er heldur hærra 
en það var fyrir útbreiðslu kóróna
veirunnar. – þfh / sjá Markaðinn

Spá hagvexti  
og hækkunum

Ef horft er á framboð, 
eftirspurn og kaupmáttar-
þróun virðist markaðurinn 
ekki vera í ójafnvægi.

SJÁVARÚTVEGUR Sjómannasam
bandið telur að skýra þurfi hvers 
vegna norsk skip sem lönduðu 
loðnu hér á landi fengu hærra verð 
fyrir af lann en hin íslensku. Sjó
menn vilja að þetta verði skoðað 
svo skera megi úr um hvort íslensk
ar áhafnir hafi verið hlunnfarnar.

„Við teljum bara mjög óeðlilegt 
að það sé hægt að borga norskum 
skipum 220230 krónur á kíló fyrir 
loðnu sem er ekki eins verðmæt og 
loðnan sem íslensku skipin voru að 
veiða. Þau fá líklega um hundrað 
krónur,“ segir Valmundur Val
mundsson, formaður Sjómanna
sambands Íslands. – gar / sjá síðu 6

Vilja láta skoða 
loðnuverðið

Valmundur 
Valmundsson
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ferming framundan?

Kúlunum kastað

Úrslit Íslandsmeistarakeppninnar í keilu fóru fram í Keiluhöllinni Egilshöll í gærkvöldi. Einbeitingin skein úr andlitum keppenda þar sem hver 
kastaði sinni kúlu í kappi við annan. Ljósmyndara Fréttablaðsins bar að garði þegar keppendur hituðu upp fyrir úrslitakeppnina. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

VEÐUR Í dag og á morgun er gert ráð 
fyrir að hiti verði á bilinu 6-17 stig, 
hlýjast austast á landinu. Suðlæg átt 
blæs um landið sem skýrir þennan 
mikla hita en það verður þó hvasst 
og allt að 15-23 metrar á sekúndu 
á norðanverðu Snæfellsnesi. Víða 
verður einnig dálítil væta en skýj-
að og þurrt að mestu á Norður- og 
Austurlandi. Það er því ekki alveg 
kominn tími á að sækja sumarfötin 
úr skápnum eða skella sér í apótek 
að kaupa sólarvörn.

„Þetta fer hratt yfir landið og mun 
taka um tvo daga en svo kólnar í 
kjölfarið. Þá verður veðrið nær því 
sem við eigum að venjast í mars,“ 
segir Einar Sveinbjörnsson veður-
fræðingur. Hann segir að loftið sé 
að koma af hafsvæðunum austan 
Ameríku. Það sé hlýtt og rakt en 
þornar þegar fram líða stundir. Því 
miður er ekki logn sem fylgir þessu 
lofti og það verður því hvasst.

Einar segir að stóru tíðindin muni 
gerast fyrir norðan og austan. „Það 
má gera ráð fyrir að norðan- og 
austanlands gæti hitinn farið í 10-13 
stig og hvergi er spáð hærri hita en 
sunnan undir Vatnajökli í snarpri 
vestanátt á fimmtudagsmorgun. 
Þar er spáð allt að sautján stiga hita 
í niðurstraumnum frá jöklinum.“

Einar segir að þetta sé ekkert 
mjög óalgengt enda vorið farið að 
banka á dyrnar sunnarlega í Evr-
ópu. Stundum blása sunnanvindar 
eins og nú en einnig getur steypst 
kaldur loftmassi yfir landið. „Þetta 
gerist alltaf annað veifið. Það verða 
oft talsverðar sviptingar í hita þegar 
líður á veturinn og andstæðurnar 
svolítið miklar.

Þessi hlýindi eru enginn sérstak-
ur vorboði en hver veit nema að ein-
hver flækingsfugl eða fuglar slæðist 

með. Það gerist stundum þegar loft 
kemur langt úr suðri.“

Hann bendir á að það sem geti 
gerst sé að snjó taki upp sem féll 
norðanlands fyrir helgi og gæti  það 
orsakað mikinn vatnsflaum. Ekki 
sé þó spáð rigningu þar á bæ. „Það 
er líka hætta á, þegar hlýnar svona 
snögglega og það er frost í jörðu, að 
það verði grjótflug úr fjöllum. Það 
er til dæmis við Hvalnes. Þessar 
hitabreytingar losa stundum um 
grjót.“ benediktboas@frettabladid.is

Alls staðar eru rauðar 
hitatölur í kortunum
Suðlægar áttir blása um landið í dag og á morgun og er spáð að hiti nái allt að 
17 gráðum. Aðeins eðlilegra marsveður tekur svo við með frosti. Einar Svein-
björnsson veðurfræðingur segir loftið koma frá hafsvæðum austan Ameríku.

Einar segir að hitinn sem sjást mun á næstu dögum sé ekki afbrigðilegur á 
nokkurn hátt. Hér er mynd frá blíðunni í mars í fyrra. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR 

Hvergi er spáð 
hærri hita en 

sunnan undir Vatnajökli í 
snarpri vestanátt á fimmtu-
dagsmorgun. 

Einar Sveinbjörns-
son veðurfræð-
ingur

NÁTTÚRUVÁ Hluti kvikugangsins 
sem hefur myndast síðustu þrjár 
vikur í grennd við Fagradalsfjall 
hefur líklega storknað en það 
dregur þó ekki úr líkum á að það 
gjósi á svæðinu. Enn er möguleiki á 
stórum skjálfta að stærð 6,5 á svæð-
inu milli Kleifarvatns og Bláfjalla.

Lík legasta gossvæðið hef ur 
færst frá Nátthaga norðaustur eftir 
kvikuganginum að norðaustur-
hluta Fagradalsfjalls.

Jarðskjálftavirkni á Reykjanes-
skaga var minni síðasta sólarhring 
miðað við síðustu helgi. Sérfræð-
ingar telja smáskjálftana merki um 
hversu kaf laskipt skjálftavirknin 
hefur verið í hrinunni, sem hófst 
fyrir þremur vikum. Færsla kviku-
gangsins til suðurs hefur stöðvast 
samkvæmt nýjustu gervihnatta-
myndum og GPS-mælingum.

Meðan kvikugangurinn heldur 
áfram að stækka, þá þarf að gera 
ráð fyrir því að gosið geti á svæðinu.

Lögreglan á Suðurnesjum hvetur 

göngufólk til að gæta varúðar í fjall-
lendi á Reykjanesi vegna stöðugra 
jarðskjálfta á svæðinu. Þó er ekki 
einungis hætta á ferðinni í fjall-
lendi á svæðinu heldur einnig við 
strendur skagans, nálægt sjávar-
björgum og hömrum. Vart hefur 
orðið við mikið grjóthrun af völd-
um skjálftanna úr sjávarhömrum 
vestan við Festarfjall í grennd við 
Grindavík.

Gera má ráð fyrir slíku hruni 
víðar, svo sem við Krýsuvíkurbjarg 
og Valahnjúk við Reykjanesvita. – 
ilk, þp

Enn teljast líkur á gosi

Skolfið hefur nálægt Fagradalsfjalli.

BJÖRGUN Landhelgisgæslan og 
Slysavarnafélagið Landsbjörg komu 
tökuliði breska ríkisútvarpsins 
BBC til bjargar eftir að bátur þess 
varð vélarvana og fór að leka um 
klukkan fjögur í gær.

Fimm starfsmenn BBC voru 
um borð í bátnum ásamt tveimur 
í áhöfn og lentu þau í klandri í 
nágrenni Hlöðuvíkur á Horn-
ströndum. Áhöfnin var með dælur 
um borð sem náðu að halda sjó frá 
bátnum og laust eftir fimm kom 
fiskibáturinn Otur á svæðið og kom 
taug yfir í bátinn.

Tvö björgunarskip Landsbjargar 
í Bolungarvík og á Ísafirði voru 
kölluð út ásamt nærliggjandi skip-
um og þyrlu Landhelgisgæslunnar. 
Björgunarskip Landsbjargar, Gísli 
Jóns, tók svo við af fiskibátnum 
og var siglt inn í Fljótavík. TF-EIR, 
þyrla Landhelgisgæslunnar, mætti á 
svæðið klukkan 18 með aukadælur 
og var f ljótlega tekin ákvörðun um 
að hífa farþegana frá borði. – ilk

Fimm bjargað 
úr lekum báti

Þyrlan hífði fimm manns úr 
bátnum. MYND/LANDHELGISGÆSLAN
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Vinsamlegast athugið að verð á lagersölu á aðeins við ákveðnar vörur og liti af vörum í vörulínu okkar. Verð á lagersölu geta lækkað meðan á lagersölu stendur.
Hægt er að sækja pantaðar vörur í versluninni í Miðhrauni 11.

66north.is

Lagersalan fer einnig fram á útsölumarkaði okkar á Skipagötu, Akureyri og í Faxafeni, Reykjavík.

Krakkar

Lagersala í vefverslun

Allt að 80% afsláttur.

Hefst 18. mars kl. 10:00 og stendur til 24. mars.

Fullorðnir

Snaefell Technostretch jakki
21.000 kr.    14.700 kr.

Brimhólar jakki
49.000 kr.   34.300 kr.

Þórsmörk dúnúlpa
89.000 kr.    62.300 kr.

Logn stuttermabolur
4.900 kr.    2.450 kr.

Vatnajökull Softshell® jakki 
42.000 kr.    29.400 kr.

Hólar kápa
45.000 kr.    27.000 kr.

Vatnajökull Primaloft® kápa
55.000 kr.    33.00 kr.

Tangi bakpoki
14.500 kr.    10.150 kr.

Logn hettupeysa
9.500 kr.    6.650 kr.

Keilir Anorakkur
35.000 kr.    14.000 kr.

Dyngja dúnúlpa
55.000 kr.    38.500 kr.

Öxi léttur jakki
35.000 kr.   24.000 kr.

Bragi dúnúlpa
36.900 kr.    25.830 kr.

Loki léttur jakki
7.500 kr.    4.500 kr.

Sif Primaloft® Jakki
18.900 kr.    13.230 kr.

Svanur Primaloft® galli
18.900 kr.   13.230 kr.

Frí heimsending ef keypt er fyrir 15.000.



NEYTENDAMÁL Heilbrigðiseftir
lit Reykjavíkur hefur ekki fundið 
tegundasvindl með f iskmeti á 
íslenskum veitingastöðum þrátt 
fyrir að könnun Matís hafi sýnt 
að 48 prósent veitingastaða hefðu 
auglýst ranglega. Könnunin, sem 
gerð var árið 2016, var nýlega til 
umfjöllunar í grein dagblaðsins The 
Guardian í tengslum við teg unda
svindl á heimsvísu. Samkvæmt 
grein inni er Ísland með eitt hæsta 
hlutfall í heimi.

„Á undanförnum árum hefur 
áhersla á rekjanleika matvæla verið 
aukin í eftirliti bæði hjá heilbrigðis
eftirliti sveitarfélaga og Matvæla
stofnun,“ segir Óskar Ísfeld Sigurðs
son, deildarstjóri matvælaeftirlits 
Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. 
Fylgst sé með birgjum, meðferð 
vörunnar, dagsetningum, lotunúm
erum og fleiru. Þá eru vörur í kælum 
og frystum bornar saman við mat
seðla. „Við höfum verið mjög vak
andi fyrir tegundasvindli síðan 
könnunin kom út en höfum ekki 
getað staðfest niðurstöðu hennar.“

Könnunin var gerð í Reykjavík, 
Hafnarfirði og Vestmannaeyjum 
og langf lest tilvikin fundust í 
Reykjavík. Var fiskurinn greindur 
með erfðafræðilegum aðferðum. Í 
þremur tilvikum var langa seld sem 
þorskur en í einu tilfelli var þorskur 
seldur sem ýsa. Dæmi voru um að 
keila væri seld sem steinbítur eða 
sem skötuselur. Þá var hlýri seldur 
sem steinbítur og öfugt. Fimm tilvik 
snerust um tegundir túnfisks.

„Í sumum tilvikum er talið að 
um gróðasjónarmið sé að ræða og 
dýrari fisk skipt út fyrir ódýrari,“ 

segir Sæmundur Sveinsson fagstjóri 
hjá Matís. En einnig hafi verið dæmi 
um hið öfuga. „Ekki var hægt að 
fullyrða hvort um ásetning af hálfu 
veitingasala hefði verið að ræða í 
öllum tilvikum. Það getur verið að 
þeir hafi fengið vitlaust afhent frá 
fisksala. Okkur þykir full ástæða til 
þess að það væri meira eftirlit með 
tegundasvindli,“ segir hann.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur 
fundaði með Matís eftir að könn
unin kom út og óskaði eftir frek
ari upplýsingum. „Strax í kjölfar 
könnunarinnar skoðuðum við 
sérstaklega hvort við sæjum ein
hver dæmi um tegundasvindl með 
fisk,“ segir Óskar „Við fengum ekki 
upplýsingar um hvaða veitinga

staðir þetta voru og ég gerði alvar
legar athugasemdir við framkvæmd 
könnunarinnar.“ Hvað túnfiskinn 
varðar hafi verið byggt á frásögn 
þjóna en ekki matseðli.

„Við sáum okkur ekki fært að 
afhenda gögnin þar sem þetta var 
ekki formleg úttekt heldur hluti 
af rannsóknar verkefni,“ segir 
Sæmundur. En könnunin hér var 
hluti af samevrópsku verkefni, Food 
integrity.

Sæmundur segir hættu geta falist 
í því að blekkja neytendur. 

„Neytandinn á rétt á greinar
góðum upplýsingum um matvæli 
og öll blekking er slæm,“ segir 
Óskar, þó hann hafi efasemdir um 
að teg unda svindl sé eins útbreitt 
og könnunin gefi til kynna. Hann 
hvetur fólk til að hafa samband 
við heilbrigðiseftirlitið óttist það 
að hafa orðið fyrir tegundasvindli. 
kristinnhaukur@frettabladid.is

Fylgst grannt með fisksvindli 
en ekki fundið sökudólga
Eftir að könnun Matís sýndi mikið tegundasvindl með fiskmeti á veitingastöðum hefur Heilbrigðiseftir-
lit Reykjavíkur aukið áherslu á rekjanleika. Deildarstjóri matvælaeftirlits gerði alvarlegar athugasemdir 
við framkvæmd könnunarinnar og hefur ekki fengið upplýsingar um hvaða veitingastaði er um að ræða.

EINN FYRIR ALLA, ALLIR FYRIR EINN

mottumars.is

Samkvæmt rannsókninni reyndist þorskur ekki alltaf þorskur á íslenskum veitingastöðum. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Ekki var hægt að 
fullyrða hvort um 

ásetning af hálfu veitinga-
sala hefði verið að ræða í 
öllum tilvikum.

Sæmundur 
Sveinsson, fag
stjóri hjá Matís

COVID -19 Á morgun taka gildi 
breytingar á sóttvarnareglum hér 
á landi. Með breytingunum verða 
meðal annars tekin gild bólu
setningarvottorð og vottorð um 
fyrri COVID19 sýkingu frá ferða
mönnum utan Schengen. 

Þór dís Kol brún Reyk fjörð Gylfa
dóttir, ferða mála, iðnaðar og ný
sköpunar ráð herra, segir breyting
arnar koma til með að breyta miklu 
fyrir ferðaþjónustu í landinu.

„Stóra at riðið er náttúru lega þessi 

viður kenning á bólu setningar vott
orðum vegna þess að það er, sem 
betur fer, sí stækkandi hópur sem er 
bólu settur og fólk sem er með mót
efna próf,“ segir Þór dís.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir 
dómsmálaráðherra og Svandís 
Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra 
kynntu breytingarnar sem um 
ræðir, en þær byggja á tillögum sótt
varnalæknis.

Hvað varðar almennar sótt
varnareglur í landinu er ekki um 

miklar breytingar að ræða. Enn er 
í gildi samkomubann sem miðast 
við að ekki komi saman f leiri en 
50 einstaklingar, þó með undan
tekningum.

Frá og með morgundeginum 
skulu allir gestir skráðir í númeruð 
sæti og teknar niður upplýsingar 
um nafn, kennitölu og símanúmer 
hvers og eins á öllum viðburðum. 
Þetta á líka við um athafnir trú og 
lífsskoðunarfélaga.

Óheimilt verður að selja eða 

bjóða veitingar í hléi á viðburðum 
og skulu gestir beðnir að halda 
kyrru fyrir í sætum sínum. Þá skulu 
skipuleggjendur viðburða tryggja 
að ekki séu f leiru en 50 manns í 
hverju sóttvarnahólfi og að ekki 
verði blöndun milli hólfa.

Heimilt verður að bjóða upp á 
hlaðborð en gestum verður skylt að 
sótthreinsa hendur áður og eftir að 
þeir sækja sér mat á borðið. Nánar 
má lesa um gildandi sóttvarna
reglur á covid.is. – bdj

Nýjar sóttvarnareglur taka gildi hér á landi á morgun

Ráðherrar eftir ríkisstjórnarfundinn 
í gær. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON  BRINK

VESTURLAND Sveitarstjórn Dala
sýslu hefur ákveðið að hefja óform
legar viðræður um sameiningu við 
Stykkishólmsbæ og Helgafellssveit 
annars vegar og Húnaþing vestra 
hins vegar. Í valkostagreiningu voru 
ýmsir aðrir möguleikar teiknaðir 
upp, svo sem sameining við sveitar
félög á Vestfjörðum og Borgarbyggð, 
en þessir tveir möguleikar urðu 
ofan á.

Íbúafjöldi Dalabyggðar er undir 
1.000 manna lágmarki frumvarps 
Sigurðar Inga Jóhannssonar, sam
göngu og sveitarstjórnarráðherra. 
Eftir að 20 fámenn sveitarfélög mót
mæltu lágmarkinu harðlega hefur 
hann sagst opinn fyrir því að hafa 
lágmarkið viðmið frekar en skyldu.

Ólíkt mörgum öðrum sveitar
félögum gerir landfræðileg lega 
það að verkum að Dalabyggð hefur 
marga kosti til sameiningar. Þá er 
sveitarfélagið nú þegar í samstarfi 
við mörg nágrannasveitarfélög um 
ýmis mál. – khg

Hefja viðræður 
um sameiningu

Íbúafjöldinn í Dalabyggð er undir 
1000 manns. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

VINNUMARK AÐUR Heildartekjur 
einstaklinga með grunnmenntun 
árið 2019 voru 4,6 milljónir króna 
á ári og hækkuðu um fimm prósent 
milli ára. Þetta kemur fram á vef 
Hagstofunnar.

Háskólamenntaðir voru árið 2019 
með um átta milljónir í heildartekjur 
og einstaklingar með starfs og fram
haldsmenntun voru með rétt rúma 
fimm og hálfa milljón. – bdj

Hækkun tekna
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Heimsending 
innan tveggja tíma

354 kr

Steinseljubúnt ca 30 g

247 kr/stk

Avocado ca 250 g

2.890 kr/kg

Norðanfiskur, ferskur lax

Frí heimsending!

687 kr/pk

Driscoll’s bláber 300 g

1.398 kr

Freyju Draumaegg nr 4

347 kr

Grísk jógúrt 350 g

791 kr

Kristall, Mexican Lime rúta

3.389 kr/kg

Heimshorna Taco kjúklingur

520 kr

Philadelphia rjómaostur

398 kr

Íslenskir tómatar 6 stk

Uppskriftir eftir Berglindi 
á Gulur, rauður, grænn og 
salt eru á Heimkaup.is



Þeim er réttur 
pappír og sagt við 

þá: Hérna er verðið sem þið 
fáið fyrir þetta.

Valmundur Val-
mundsson for-
maður Sjómanna-
sambands Íslands

Tekin hefur verið 
ákvörðun um að setja 
þungatakmarkanir á veg-
inn, miðað verður við sjö 
tonna öxulþunga.

Aðalfundur 
Litlu Borgar ehf
vegna 2019 og 2020 verður haldinn í Akogessalnum, Lágmúla 4, 

Reykjavík, fimmtudaginn 25. mars 2021 og hefst kl. 20:00.

Dagskrá:  

 Venjuleg aðalfundarstörf skv. 13. gr. samþykkta.

Þeir hluthafar sem hyggjast veita öðrum umboð til þess að fara með 
atkvæði sitt á fundinum, skulu veita þeim skriflegt umboð.

Stjórn Litlu Borgar ehf.

SJÁVARÚTVEGUR Valmundur Val-
mundsson, formaður Sjómanna-
sambands Íslands, segir félagsmenn 
sína fullyrða að þeim hafi verið 
greitt alltof lítið fyrir sinn hlut í 
loðnuvertíðinni sem nú er lokið.

„Við teljum bara mjög óeðlilegt 
að það sé hægt að borga norskum 
skipum 220-230 krónur á kíló fyrir 
loðnu sem er ekki eins verðmæt og 
loðnan sem íslensku skipin voru að 
veiða. Þau fá líklega um hundrað 
krónur,“ segir Valmundur.

Nánar útskýrir Valmundur að þar 
sem norsku skipin hafi veitt loðnu-
kvóta sinn í íslensku lögsögunni á 
undan íslensku skipunum hafi sú 
loðna ekki verið eins hrognafull og 
verðmæt og sú loðna sem íslensku 
skipin hafi síðar veitt.

„Þegar íslensku skipin byrja að 
veiða eru það hundrað krónur sem 
eru í boði. Þetta er það sem sjó-
mennirnir segja okkur og við trúum 
þeim alveg. Þetta er alltof mikill 
munur,“ segir Valmundur. Sjómenn-
irnir sjálfir semji við útgerðina.

„Þeim er réttur pappír og sagt 
við þá: Hérna er verðið sem þið fáið 
fyrir þetta,“ segir Valmundur sem 
játar því að segja megi að í raun sé 
um frjálsa samninga að ræða. „En 
yfirleitt er þetta þannig að menn 
fá bara töflu um borð og svo er sagt 
við þá að annað hvort fái þeir þetta 
eða ekki neitt. Mönnum er bara stillt 
upp við vegg og þeir óttast örugglega 
í sumum tilfellum um plássið sitt.“

Þar sem laun áhafnarinnar eru 
tengd við aflaverðmæti er um mikið 
hagsmunamál að ræða.

„Við ætlum að biðja Verðlagsstofu 
skiptaverðs að kalla eftir upplýs-
ingum um þetta allt saman. Maður 
vill ekki fullyrða of mikið án þess 

að sjá þetta svart á hvítu en þetta er 
það sem sjómennirnir segja okkur,“ 
segir Valmundur.

Þá segist Valmundur hafa heyrt 
að einhverjar útgerðir hafi sagst 
munu bæta sjómönnum þetta upp 
eftir því hvernig afurðirnar seljast.

„Þá fái menn einhvern bónus ef 
það selst á meira en var gert upp við 
þá fyrir,“ útskýrir Valmundur. Þessi 
aðferðafræði sé hins vegar ekki í 
samræmi við samninga.

Aðspurður kveðst Valmundur 
ekki geta sagt til um hvenær mynd-
in skýrist því tíma taki að kalla eftir 
pappírum.

„Vonandi sem fyrst því þótt það 
sé ekki alveg víst grunar okkur 
miðað við eftirspurnina að það sé 
búið að selja megnið af þessu,“ segir 
hann.

Loðnuveiðin á vertíðinni að þessu 
sinni var að sögn Valmundar tæp 
70 þúsund tonn auk þess sem norsk 
skip lönduðu 12 þúsund tonnum 
hér á landi. Mest af því sé f lutt út til 
Japans. Veiðin hafi gengið vel.

„En það er bara þetta að við ein-
hvern veginn sitjum ekki til borðs 
eins og aðrir þegar kemur að verð-
inu fyrir sjómanninn,“ segir Val-
mundur.  gar@frettabladid.is

Sjómenn telja sig hlunnfarna 
og vilja athugun á loðnuverði
Sjómannasambandið telur útvegsfyrirtæki þurfa að skýra hvers vegna norsk skip sem lönduðu loðnu 
hér á landi fengu mun hærra verð fyrir aflann en íslensku skipin. Sjómenn vilja að Verðlagsstofa skipta-
verðs skoði málið ofan í kjölinn svo skera megi úr um hvort íslenskar áhafnir hafi verið hlunnfarnar.

Loðnuvertíðin gekk vel að þessu sinni og afli íslensku skipanna var tæplega sjötíu þúsund tonn. FRÉTTABLAÐIÐ/HARI

SAMGÖNGUR Frekari sprungur hafa 
myndast við axlir og í fyllingu á 
Suðurstrandarvegi austan Grinda-
víkur þannig að vegrið hafa ekki 
alls staðar fullan stuðning. Sprung-
ur hafa einnig myndast þvert yfir 
veginn á nokkrum stöðum.

Vegagerðin hefur merkt svæðið, 
akreinar eru nú þrengdar, þunga-
takmarkanir hafa verið settar á og 
hámarkshraði hefur verið lækk-
aður á þessum slóðum. 

Unnið er að lausnum varðandi 
lagfæringar á skemmdunum, segir í 
tilkynningu Vegagerðarinnar. Veg-
skemmdirnar eru nálægt Festar-
fjalli.

Samkvæmt upplýsingum frá 
Vegagerðinni er ekki að sjá að 
vegurinn sjálfur hafi sigið enn sem 

komið er, en svæðið sem er mest 
sprungið þarfnast frekari skoð-
unar. 

Þar verður þrengt að umferðinni 
til að að minnka álag á þá kaf la. 
Einnig hefur verið tekin ákvörðun 
um að setja þungatakmarkanir á 
veginn og er nú miðað við sjö tonna 
öxulþunga. – bb

Sprungur myndast í Suðurstrandarvegi

Vegrið hafa ekki lengur fullan 
stuðning. MYND/VEGAGERÐIN

COVID -19 Þeir sem ekki hafa 
íslenska kennitölu fara aftast í röð-
ina þegar kemur að bólusetningum. 
Þetta segir í svari heilsugæslunnar 
við fyrirspurn Fréttablaðsins. Þó 
er bent á að Embætti landlæknis 
hafi ákveðið þessa forgangsröðun 
en heilsugæslan sjái aðeins um að 
bólusetja.

Í gær voru íbúar höfuðborgar-
svæðisins fæddir 1944 og fyrr bólu-
settir í Laugardalshöll. Ekki verður 
bólusett á morgun en þá átti að 
bólusetja með AstraZeneca. Svíar 
og Lettar bættust í hóp þjóða sem 
hafa tekið ákvörðun um að fresta 
notkun á bóluefni frá AstraZeneca. 
Alls hafa þrettán þjóðir frestað 
notkun á bóluefninu. – bb

Erlendir íbúar 
aftast í röðina

Íslensk kennitala er lykillinn.

FJÖLMIÐLAR Fastir pistlahöfundar 
og gagnrýnendur, bæði í útvarpi og 
sjónvarpi Ríkisútvarpsins (RÚV), fá 
greitt fyrir störf sín sem verktakar.

Samkvæmt upplýsingum frá RÚV 
fá álitsgjafar eða viðmælendur í 
þáttum í útvarpi og sjónvarpi ekki 
greitt fyrir slík viðtöl og skiptir þá 
ekki máli hversu oft hlutaðeigandi 
er fenginn til viðtals.

Dæmi eru um að starfsmenn á 
launaskrá hjá RÚV fái greitt fyrir 
að sinna störfum þvert á miðla. Ef 
greitt er fyrir slíkt er það hluti af 
launagreiðslu viðkomandi.

Starfsmenn RÚV sinna ekki 

störfum sem verktakar á sama tíma 
og þeir eru launþegar. Þetta segir í 
svari Lilju Alfreðsdóttur, mennta- 
og menningarmálaráðherra, við 
fyrirspurn á Alþingi frá Ásmundi 
Friðrikssyni um kostnað við þátta-
gerð og verktöku hjá RÚV.

Engir þættir RÚV voru unnir af 
starfsmönnum stofnunarinnar sem 
verktökum á síðustu fimm árum. 
Samkvæmt upplýsingum frá RÚV 
kaupir stofnunin þjónustu af mörg-
um verktökum ár hvert en safnar 
ekki upplýsingum um hvort og þá 
fyrir hverja aðrir verktakar starfa í 
föstu starfi eða í verktöku. – bb

Pistlahöfundar og gagnrýnendur fá verktakalaun 

Álitsgjafar fá ekki greitt fyrir viðtöl við RÚV. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

HEILBRIGÐISMÁL Tveir starfs menn 
hjúkrunar heimilisins Nes valla í 
Suður nesja bæ greindust ný verið 
með berkla í hefð bundinni heil-
brigðis skoðun. Í gær var lagt berkla-
próf fyrir alla starfs menn heimilis-
ins. Enginn greindist já kvæður í 
þeirri skimun.

Frá þessu er greint í til kynningu 
frá neyðar stjórn Hrafnistu en 
niður stöður rann sókna þeirra sýna 
að enginn sem rann sakaður hefur 
verið sé smitandi.

Fram kemur að næst sé að gera 
berkla prófanir á í búum heimilis-
ins og verða þeir á samt ættingjum 
upp lýstir um hvenær hún fer fram.

Á vef Embættis landlæknis segir 
að berklar séu al var legur smit sjúk-
dómur sem or sakist af bakteríu sem 
berist manna á milli með loft bornu 
smiti um öndunar færi, þaðan berist 
hún um líkamann með blóð rásinni 
og geti hreiðrað um sig í ýmsum líf-
færum.

Á vef Land læknis segir að hægt sé 
bera bakteríuna alla ævi án þess að 
sjúk dómur komi fram. – gar, la

Tveir greindust 
með berkla

Berklapróf var lagt fyrir starfsfólk.
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Fjölskyldupakkinn

vodafone.is/fjolskyldupakkinn

19.990 kr. 
A L LT  ÓTA K M A R K A Ð

=  + + + X 2

Ótakmarkað net,
ótakmarkaðir símar
Net, tveir farsímar og sjónvarp – allt á einum stað. 



Lýðræði í lúgunni

Kjósandi í Hollandi fyllir út atkvæðaseðil sinn í kosningum til þings í gegnum glugga á bíl sínum í  bænum Heerlen. Kjósendur fá þrjá daga til að 
greiða atkvæði í kosningunum að þessu sinni vegna samkomutakmarkana. Af stærð kjörseðilsins að dæma er ærið verk að kjósa.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

COVID -19 Lyfjastofnun Evrópu, 
EMA, og sérfræðingar um bólu-
efni hjá Alþjóðaheilbrigðismála-
stofnuninni, WHO, funduðu í gær 
um bóluefni AstraZeneca vegna 
tilkynninga um blóðtappa í kjöl-
far bólusetninga. Þó nokkur lönd í 
Evrópu hafa hætt að nota bóluefnið 
tímabundið vegna málsins.

Gert er ráð fyrir að Lyfjastofnun 
Evrópu muni gefa út tilmæli vegna 
bóluefnisins á morgun og þar með 
verði tekin ákvörðun um það hvað 
verður um bóluefnið til lengri tíma 
litið. Stofnunin hefur þó gefið út 
að það sé hægt að nota bóluefnið 
áfram þar sem ávinningurinn af 
bólusetningu sé meiri en áhættan, 
ekki sé sýnt fram á bein tengsl á 
milli blóðtappa og notkunar bólu-
efnis AstraZeneca.

Um það bil sautján milljónir hafa 
þegar fengið bóluefnið í Bretlandi 
og Evrópu en AstraZeneca greinir 
frá því að fram til síðustu viku hafi 
færri en 40 tilfelli blóðtappa verið 
tilkynnt.

Bresk lyf jayf irvöld og WHO 
hafa gefið út að ekkert bendi til að 
tengsl séu á milli bólusetningar og 
tilkynninga um blóðtappa, en að 
því er kemur fram í frétt BBC eru 
tilkynningar um blóðtappa í kjöl-
far bólusetningar færri en búist var 
við almennt í samfélaginu.

Svíþjóð bættist í gær í hóp þeirra 
landa sem stöðvað hafa bólusetn-
ingu með bóluefni AstraZeneca 
tímabundið. Hér á landi var tekin 
ákvörðun um að stöðva notkun 
bóluefnisins í síðustu viku en 
ákvörðunin var tekin í varúðar-
skyni á meðan Lyfjastofnun Evrópu 
fjallar um möguleg tengsl bólusetn-
ingar með bóluefni AstraZeneca við 
blóðtappa.

Á meðal landa þar sem hætt hefur 
verið notkun á bóluefni Astra Zeneca 
eru Danmörk, Þýskaland, Frakk-
land, Írland, Spánn og Noregur. Í 
Noregi hafa þrír heilbrigðisstarfs-
menn verið lagðir inn á sjúkrahús 
með blóðtappa eftir að hafa fengið 

bóluefnið og í Danmörku má rekja 
eitt dauðsfall til blóðtappa eftir 
bólusetningu með efninu. Í Bret-
landi og Belgíu verður haldið áfram 
að bólusetja með efninu.

Hér á landi hefur Lyfjastofnun 
nú fengið fjórtán tilkynningar um 
dauðsföll í kjölfar bólusetningar 
gegn COVID-19. Þetta staðfestir 
Rúna Hauksdóttir Hvannberg, 
forstjóri Lyfjastofnunar. Allar til-
kynningar um dauðsföll tengjast 
bóluefni Pfizer, en ekki er talið að 
um orsakasamband sé að ræða.

Greint var frá því í síðustu viku 
að af þeim alvarlegu tilkynningum 

sem Lyfjastofnun hefði fengið væru 
þrjár vegna mögulegra aukaverkana 
með blóðtappa. Þeim tilkynningum 
hefur ekki fjölgað frá því fyrir helgi, 
en ein tilkynning um blóðtappa 
hefur borist fyrir hvert bóluefni sem 
er nú í notkun.

Hlutfallslega flestar tilkynningar 
eru vegna bóluefnis Moderna en 
1.250 manns hafa verið fullbólu-
sett með því bóluefni. Alls hafa 142 
tilkynningar borist fyrir bóluefni 
Moderna. 180 tilkynningar eru 
síðan vegna bóluefnis AstraZeneca. 
fanndis@frettabladid.is, birnadrofn@
frettabladid.is

Segja ekkert benda til tengsla 
milli bóluefnis og blóðtappa
Fundað var í gær um bóluefni AstraZeneca vegna tilkynninga um blóðtappa í kjölfar bólusetningar. Þó 
nokkur lönd í Evrópu, til að mynda Ísland, hafa hætt að nota bóluefnið tímabundið vegna málsins. Alls 
hafa borist fjórtán tilkynningar um dauðsföll í kjölfar bólusetningar hérlendis, öll tengjast þau Pfizer. 

Alls hafa borist 180 tilkynningar hér á landi til Lyfjastofnunar vegna bóluefnis AstraZeneca. FRÉTTABLAÐIÐ/AFP

Fjórtán tilkynningar um 
dauðsföll í kjölfar bólusetn-
inga hafa borist Lyfjastofn-
un. Þær tengjast allar 
bóluefni Pfizer.

SLÓVAKÍA Ríkisstjórn Ígors Matovic 
í Slóvakíu stendur á brauðfótum 
þessa dagana eftir að aðrir ráð-
herrar innan ríkisstjórnarinnar 
kölluðu eftir afsögn hans á mánu-
dagskvöld. Aðrir leiðtogar í meiri-
hlutanum hafa hótað að stíga frá 
borði ef Matovic segir ekki af sér. 
Matovic tók við embætti forsætis-
ráðherra landsins fyrir tæpu ári en 
hann hefur verið sakaður um slæma 
stjórnarhætti í starfi.

Ákvörðun Matovic að kaupa tvær 
milljónir skammta af Sputnik V 
bóluefninu við kórónaveirunni 
vakti mikla reiði innan Slóvakíu 
enda var ekki búið að samþykkja 
lyfið af hálfu lyfjaeftirlits ESB. 
Fyrstu 200 þúsund skammtarnir 
eru komnir en beðið er eftir leyfi 
frá stjórnvöldum til að hefja bólu-
setningu. – kpt

Þrýst á afsögn 
ráðherrans 

Ígor Matovic 

BRETLAND Tæplega þrjátíu þúsund 
Bretar sóttu um nýtt ríkisfang árið 
2019 og voru aðeins Albanía og Mar-
okkó með f leiri umsóknir meðal 
ESB-ríkja það ár.

Þetta kemur fram í upplýsingum 
frá Eurostat, tölfræðiveitu Evrópu-
sambandsins. Alls bárust 706 þús-
und umsóknir um nýtt ríkisfang 
árið 2019 og var það fimm prósenta 
aukning á milli ára.

Flestar umsóknir bárust frá ríkis-
borgurum Marokkó eða tæplega 67 
þúsund, eða níu prósent umsókna. 

Næstir komu Albanir með 42 
þúsund umsóknir en Bretar voru 
með sambærilegan fjölda umsókna 
og Sýrland og Tyrkland eða tæplega 
þrjátíu þúsund. Flestar umsóknir 
Breta voru í Þýskalandi, Frakk-
landi og Svíþjóð en Þýskaland var 
sú þjóð innan Evrópusambandsins 
sem samþykkti f lestar umsóknir 
um ríkisborgararétt árið 2019 eða 
132 þúsund umsóknir. – kpt.

Þrjátíu þúsund 
Bretar fengu 
nýtt ríkisfang

MJANMAR Í gær höfðu að minnsta 
kosti 149 látið lífið í átökum á milli 
mótmælenda og öryggissveita hers-
ins í Mjanmar frá upphafi valdaráns 
hersins þann 1. febrúar. Ekkert lát 
virðist vera á átökum á milli mót-
mælenda og öryggissveita í borg-
inni Jangún.

Síðastliðinn sunnudagur markaði 
blóðugasta dag mótmælanna til 
þessa þegar 74 mótmælendur létust 
í átökunum. Á mánudag létust síðan 
tuttugu manns til viðbótar og í gær 
lést að minnsta kosti einn.

Að því er kemur fram í frétt 
Guardian um málið fóru fjöldaút-
farir fram í gær og söfnuðust hundr-
uð manna saman víða til að kveðja 
þá sem létust. Eitt líkbrennsluhús 
í Jangún greindi frá því að 31 útför 
hefði farið þar fram, meðal annars 
sautján ára gamals læknisfræði-
nema sem lést á sunnudag. – fbl

Mannfall eykst
Eldar loga á götum úti í Mjanmar.
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Samfélag sem 
leyfir ekki 
djamm er 
ekki frjálst 
samfélag.

Aðalheiður  
Ámundadóttir
adalheidur @frettabladid.is

Haukur 
Valtýsson
formaður UMFÍ

Ungmennafélag Íslands, landssamband ung-
mennafélaga, fagnar 114 ára afmæli um 
næstu verslunarmannahelgi. Ýmislegt hefur 

gengið á í áranna rás en með ungmennafélags-
andann að leiðarljósi hefur hreyfingunni tekist að 
takast á við breytingar með bjartsýni, sveigjanleika 
og kjark að vopni. Félagsmenn UMFÍ er að finna í 
um 450 félögum um allt land.

Stefna UMFÍ þarf stöðugt að vera til endurskoðunar 
svo unnt sé að þjóna sem best þeirri grunnstarfsemi 
sem fram fer í fjölbreyttu félagsstarfi hreyfingar-
innar. Forysta UMFÍ hefur ætíð reynt að vera fram-
sækin og hlusta á þarfir grasrótarinnar. Því verður 
fundað um stefnumálin um allt land á næstu mán-
uðum. Fyrsti fundurinn verður á Hótel Geysi í Blá-
skógabyggð laugardaginn 20. mars næstkomandi og 
hafa 28 sambandsaðilar verið boðaðir á þann fund 
auk fulltrúa ungu kynslóðarinnar. Næstu fundir sem 
verða haldnir í nærsamfélaginu eru opnir öllum þeim  
sem áhuga hafa. Þeir verða kynntir þegar nær dregur 
en líka er hægt að kynna sér málið á á www.umfi.is .

Á þessum fundum UMFÍ verður meðal annars 
tekið nauðsynlegt samtal um þróun íþróttahéraða 
og er fyrir löngu kominn tími til að ræða um þau til 
að efla íþróttir í allra þágu. Breytingar á skipan þeirra 
verða þó alltaf samstarfsverkefni UMFÍ og Íþrótta- og 
ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) og Alþingis.

Við inngöngu íþróttabandalaga í UMFÍ árið 2019 
var ljóst að skoða þyrfti skiptingu fjármagns frá 
Getspá og Getraunum til sambandsaðila UMFÍ. 
Núverandi skipting hamlar að hluta til framgangi 
hreyfingarinnar. Mikilvægt er að breyta farveginum 
og þróa skiptingu lottófjárins til eflingar íþróttahér-
aða í samvinnu við ÍSÍ og stjórnvöld.

Ungmennafélagsandinn einkennist af gleði og 
dugnaði. Næstu vikur munum við horfa fram á veg og 
undirbúa jarðveginn fyrir komandi kynslóðir félags-
manna. Við hvetjum ykkur til að taka þátt í þessari 
skemmtilegu og gefandi vegferð með okkur.

UMFÍ og leiðin 
til framtíðar

Jóhann Steinar 
Ingimundarson
varaformaður 
UMFÍ

Doktor WHO
Kenningar um samband blóð-
tappa og bóluefnisins frá Astr a  
  Zeneca er nýjasta truflunin á 
sóttvarnaáætlunum stjórn-
valda. Björn Ingi á Viljanum 
telur þó út í hött að láta dýrmæta 
dropa bíða eða fara til spillis. Á 
Facebook lýsir hann sig tilbúinn 
til að fá skammt af efninu strax 
„ef sóttvarnayfirvöld hér á landi 
eru hikandi við að koma því út.“ 
Hann bendir á að tugir milljóna 
hafi fengið efnið og aukaverk-
anir séu hverfandi í hlutfalli við 
fjölda bólusettra. Síðan klykkir 
hann út með því að sérfræðingar 
WHO hafi bent á að ávinningur-
inn af vörn AstraZeneca-efnisins 
sé miklu meiri en áhættan.

Félagi Óskar
Tilnefningar til Óskarsverð-
launanna þykja um margt 
óvenjulegar í ár. Heimsfaraldr-
inum er ekki síst kennt um en 
Gunnar Smári Egilsson horfir á 
tilnefningarnar með sósíalískum 
röntgenaugum og telur líklegt 
að þær marki vatnaskil í hug-
myndasögunni. Þrjár myndanna 
fjalli um ofsóknir yfirvalda gegn 
sósíalistum og róttæku fólki; 
Judas and the Black Messiah, 
Mank og The Trial of the Chicago 
7. Nomadland sé raunsæ skrán-
ing á lífi fólks utan allra kerfa og 
Promising Young Woman fjalli 
um kynferðislegt ofbeldi gagn-
vart konum og þrjár aðrar fjalli 
um veika jaðarhópa.
toti@frettabladid.is

www.lyfsalinn.is   

OPIÐ
8.30 - 18.00

virka daga

Verið hjartanlega velkomin

GLÆSILEGT APÓTEK

Í ORKUHÚSINU
URÐARHVARFI 8

Á því ári sem samkomutakmarkanir 
hafa verið í gildi á Íslandi hefur traust 
landsmanna til hvers kyns valdhafa 
aukist og hefur í sumum tilvikum ekki 
mælst meira í áratugi. Lögreglan nýtur 
mikils trausts, traust til dómstóla vex 

og traust til ákæruvaldsins. Alþingi hefur meira að 
segja tekið kipp öllum að óvörum. Þótt það kunni 
að vera varhugavert að tengja þetta tvennt; mestu 
almennu skerðingu á mannréttindum á lýðveldis-
tímanum og aukið traust til helstu valdastofnana, er 
fleira sem bendir til að þarna séu tengsl á milli.

Traust til Svandísar Svavarsdóttur jókst til muna 
eftir að hún hóf að undirrita reglugerðir um tak-
markað ferðafrelsi og nýlegar kannanir sýna að 
samkomutakmarkanir njóta yfirgnæfandi stuðnings, 
eða yfir 90% landsmanna. Ef til vill skýrist þetta 
mikla trúnaðartraust landsmanna til stjórnmála-
manna og valdastofnana af því að aðgerðir vegna 
COVID-19 hafa almennt verið tiltölulega hófsamar 
hér á landi. Við höfum ekki þurft að hlíta útgöngu-
banni svo dæmi sé tekið. Þrátt fyrir það hefur okkar 
gengið nokkuð vel að kljást við og halda faraldrinum 
niðri. Eðlilegt er að álykta að fólk sé ánægt með hvort 
tveggja; gott gengi í baráttunni við faraldurinn og 
hófsamar aðgerðir.

Það breytir ekki því að umburðarlyndið gagnvart 
þeirri fordæmalausu frelsisskerðingu borgaranna 
sem gilt hefur í heilt ár er uggvænlega mikið og eðli-
legt að fylgismenn mannréttinda hafi af því tölu-
verðar áhyggjur, enda hefðu fáir trúað því fyrir ári að 
þjóðin myndi taka slíkum mannréttindaskerðingum 
svo fagnandi sem raun ber vitni.

Það er á engan hátt markmiðið hér að gagnrýna 
þær sóttvarnaaðgerðir sem nú eru í gildi. Það er stutt 
eftir og mikils virði að við höldum þetta út. Það er 
hins vegar að sama skapi mikilvægt að öllum skiljist 
að þegar þetta er búið, verði þetta í raun og veru búið. 
Faraldurinn er ekki tækifæri til að herða tökin eða 
skerða athafnafrelsi fólks til frambúðar. Grípi forsjár-
hyggjufólk tækifærið í þessu sérkennilega andrúms-
lofti hlýðni og undirgefni er voðinn vís, jafnvel þótt 
það líti svo á að um skynsamlegar ráðstafanir sé að 
ræða. Djammbann er skýrt dæmi.

Þótt réttur unga fólksins til að djamma fram á 
rauða nótt teljist í hugum margra til léttvægra rétt-
inda, er, þegar nánar er að gáð, um algert grundvallar-
mál að ræða. Samfélag sem leyfir ekki djamm er ekki 
frjálst samfélag. Í slíku samfélagi er tjáning ekki óheft, 
skoðanir ekki frjálsar og viðskiptafrelsi ekki við lýði. 
Í slíku samfélagi lærir unga kynslóðin undirgefni, 
kúgun og ótta við yfirvöld. Það mun hafa áhrif á hana 
langt fram á fullorðinsár og breyta samfélaginu til 
hins verra um langa framtíð.

Ef okkur er annt um akademískt frelsi fræði-
manna, stjórnmálafrelsi, viðskiptafrelsi, kosninga-
rétt og önnur mikilsverð mannréttindi, hleypum við 
djömmurunum á galeiðuna um leið og það er öruggt 
og ekki degi síðar. Því þegar þessu er lokið þarf unga 
kynslóðin að vita og finna í hjarta sér að hún sé frjáls.

Djammbannið
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SKOÐUN



Alma Gunnarsdóttir
Anna Björnsdóttir
Brynhildur Ingvarsdóttir
Guðmundur Örn Guðmundsson
Guðmundur Rúnarsson
Kristján Guðmundsson
Magnús Baldvinsson
Ragnar Freyr Ingvarsson
Stefán Matthíasson
Tryggvi Helgason
Þórarinn Guðnason

Greinarhöfundar eru í stjórn og 
samninganefnd Læknafélags 
Reykjavíkur

Þátturinn er í anda klassískra 
f rét t ask ý r ingaþát t a með 
áherslu á rannsóknarblaða

mennsku.“ Þannig lýsir Kveikur 
ríkisútvarpsins sjálfum sér á vef 
sínum. Umfjöllun þáttarins um 
einkarekstur stofulækna í heil
brigðiskerfinu ber þess hins vegar 
merki að sem slíkur sé þátturinn 
talsvert lasinn og langt frá því að 
standa undir nafni. Til þess var 
hasarkennt yfirbragðið ásamt vill
andi eða beinlínis röngum stað
hæfingum of mikið.

Stundum er sagt í hálf kæringi 
að ekki megi láta sannleikann 
skemma góða sögu. Þegar um er 
að ræða jafn mikilvægan þátt og 
eina af grunnstoðunum í íslenskri 
heilbrigðisþjónustu er samt óhjá
kvæmilegt að gera tilraun til leið
réttingar. Kannski er rétta myndin 
ekkert sérstaklega spennandi. 
Íslendingar eiga væntanlega besta 
heilbrigðiskerfi í heimi og finnst 
það hugsanlega jafn sjálfsagt og 
hreina loftið sem við drögum að 
okkur eða tæra kranavatnið sem 
við teygum alla daga. Sem sagt 
engin frétt í því.

Þegar stjórnvöld virðast árum 
saman eiga sér þann draum stærst
an að hverfa áratugi aftur í tímann, 
fara þvert gegn þróun í viðmið
unarríkjum okkar og rústa þessu 
kerfi af óskiljanlegum ástæðum 
virðist það heldur ekki vera nein 
sérstök frétt. Ef hins vegar stofu
læknar, sem mögulega má telja á 
fingrum annarrar handar, vinna 
mikið í stuttan tíma og fá af því 
góðar tekjur fyllist Kveikur vand
lætingu.

Vönduð úttekt á stóru myndinni, 
öllum aðalatriðunum og ólíku 
sjónarmiðunum sem svo gott væri 
að ræða, væri verðugt verkefni fyrir 
til dæmis Kveik að fást við. Slíkri 
heildarmynd er hins vegar ekki 
unnt að gera skil í einni blaðagrein. 
Þess vegna látum við nægja að 
benda á örfá atriði í fyrrnefndum 
þætti sem beinlínis verður að leið
rétta.

Stóra – og kannski eina – fréttin 
í Kveiksþættinum var að stofu
læknar íhugi þann möguleika að 
hætta rafrænum samskiptum við 
Sjúkratryggingar Íslands og um 
leið innheimtu á greiðsluþátttöku 
SÍ í kostnaði sjúklinganna. Þetta 
finnst heilbrigðisráðherra lúalegt 
bragð hjá læknum og segir þá ætla 
að beita sjúklingunum fyrir sig í 
kjarabaráttu sinni. Það er rangt. 
Ekkert er eins fjarri læknum og að 
fara gegn hagsmunum sjúklinga 
sinna eða nota þá á nokkurn hátt 
sér til framdráttar.

Hið rétta er að lögum samkvæmt 
á SÍ að annast útreikninga og 
greiðslur til sjúklinga – ekki lækn
arnir. Við erum ekki tryggingafélag 
fólksins í landinu og þessi þjónusta 
okkar um langt árabil hefur ein
faldlega verið unnin af okkur fyrir 
Sjúkratryggingar Íslands til þess að 
spara sjúklingum sporin. Í nýjum 
veruleika gæti stofnunin þurft að 
reikna út og greiða sjúklingum 
fyrir um það bil hálfa milljón heim
sókna til stofulækna á ári. Það eru 
að meðaltali tæplega tvö þúsund 
afgreiðslur á dag alla virka daga 
eða um 75 uppgjörsdæmi á hverri 
klukkustund afgreiðslutímans. 
Þessa vinnu hafa stofulæknar innt 

möglunarlaust af hendi til þessa en 
fengið litlar þakkir fyrir.

Stoðirnar í heilbrigðiskerfinu eru 
þrjár; spítalarnir, heilsugæslan og 
stofur lækna á læknastöðvum „úti 
í bæ“. Stofulæknar taka á móti álíka 
mörgum heimsóknum sjúklinga 
og Landspítalinn og Heilsugæsla 
höfuðborgarsvæðisins samanlagt. 
Það hlýtur að þykja athyglisvert 
að heimsóknin til sérfræðilæknis 
á stofu er ódýrust fyrir hið opin
bera hvað heildarkostnað varðar. 
Stjórnvöld vilja þennan rekstur 
samt feigan og láta Sjúkratrygg
ingar Íslands um framkvæmdina.

Sá veruleiki blasir við að stofu
reksturinn gæti dagað uppi eins og 
nátttröll vegna versnandi af komu 
og hratt hækkandi meðalaldurs 
læknanna sem þar starfa. Ungir 
læknar velja sér annan starfsvett
vang en einkarekstur vegna þess 
að þeir njóta bæði betri launa og 
meira öryggis annars staðar. Það 
er kjarni málsins.

Kveikur slær því upp í fyrirsögn 
á vef sínum að „Læknar í einka
rekstri vilja engin mörk“, það er 
takmarkanir á því hve mörgum 
eða miklu þeir sinna. Er það 
skrýtið? Læknar mennta sig til að 
lækna – ekki suma heldur alla. Það 
er grundvallarskylda læknisins. 
Engin mörk – læknar vilja sinna 
öllum sem á þurfa að halda meðan 
ríkið vill mynda biðlista og biðrað
ir og takmarka aðgengi sjúklinga. 
Að auki grundvallast einkarekstur 
á því að jákvæð framlegð sé frá 
rekstrinum, það er að segja að hann 
standi undir sér og geti viðhaldið 
sér í tækjabúnaði, símenntun og 
svo framvegis. Hagnaður umfram 
það getur mögulega myndast á 
grundvelli mikillar vinnu eins og í 
f lestum rekstri. Ef þjónustan er góð 
og verðið lægra en annars staðar 
hagnast allir – ríkið, læknirinn og 
sjúklingurinn samtímis. Er það 
glæpur?

Kveikur taldi að einkum væru 
fimm ásteytingarsteinar í deilum 
stofulækna við stjórnvöld. Í fyrsta 
lagi hve auðvelt það væri fyrir 
stofulækni að koma heim eftir 
langt sérfræðinám, opna stofu og 
byrja að rukka SÍ um ótakmarkað 
magn þjónustu. Hið rétta er hin 
fullkomna andhverfa. Þess vegna 
er endurnýjun lækna í einkarekstr
inum jafn hættulega lítil og raun 
ber vitni. Hvernig ætla stjórnvöld 
að tryggja nýliðun lækna ef stofu
rek stur inn verður rammaður 
inn í kvóta og af hentur nokkrum 
útvöldum án endurgjalds?

Í öðru lagi að sérfræðilæknar 
stunduðu of lækningar, það er, 
reyndu að hitta og sinna sjúkl
ingum sínum að óþörfu til þess 
að geta rukkað meira enda ekkert 
þak sett á þjónustu þeirra. Þetta er 
fjarstæða. Eðlilegra væri að hafa 
áhyggjur af vanlækningum og bið
listum, það er of lítilli þjónustu við 
sjúklinga. Ástæðan er vöntun á því 
að nýir sérfræðilæknar bætist á 
samninginn og ýmsar fjárhagslegar 
takmarkanir á því að stofulæknar 
geti veitt óaðfinnanlega þjónustu, 
til dæmis með því að innleiða nýj
ungar jafnharðan og vísindasam
félagið hefur rutt þeim braut.

Í þriðja lagi væri óheppilegt að 
laun væru svo miklu betri í stofu
rekstrinum en til dæmis á spítalan
um. Um það tjáði sig meðal annars 
forstjóri LSH. Þetta er rangt. Með 
ótal rökum má sýna fram á hvernig 
af koman í stofu rekstrinum á móti 
launum, fríðindum og öryggi innan 
ríkisrekstursins veldur því að 
ungir læknar kjósa yfirleitt síðari 
kostinn frekar. Það er einfaldlega 
meira upp úr þeirri leið að hafa, 
bæði í kjörum og oft verkefnum. Í 
stofu rekstrinum er nefnilega mik
ill munur á brúttótekjum annars 
vegar og launum hins vegar.

Í fjórða lagi að kaupandi þjón
ustu stofulækna, það er ríkið, hafi 
enga hugmynd um raunverulegan 
kostnað að baki vinnunni. Bók

haldið sé lokað. Í þeim efnum er 
einungis farið að landslögum sem 
gilda fyrir allan rekstur atvinnu
lífsins í landinu. Í öðru lagi gjör
þekkir ríkið (að eigin sögn) kostn
að við hinar ólíku tegundir veittrar 
þjónustu vegna þess að spítalinn og 
heilsugæslan veita sambærilega 
eða svipaða þjónustu. Í þriðja lagi 
sér ríkið, að minnsta kosti ef það 
vill, hvað sambærileg þjónusta 
kostar erlendis – sem í f lestum til
fellum er mun meira en hér á landi. 
Getur verið að þetta umkvörtunar
efni stjórnvalda sé vegna þess að 
þau hafi í raun ekki glögga mynd 
af raunverulegum kostnaði í ríkis
rekstrinum? Á sama tíma þekkja 

stofulæknar, sem ávallt verða að 
gæta að framlegð sinni, kostn
aðarliði sína nánast upp á bóm
ullarhnoðra? Og þannig ætti það 
auðvitað að vera alls staðar í heil
brigðiskerfinu.

Í fimmta lagi gerir Kveikur ráð 
fyrir átökum um það útboð sem SÍ 
vill efna til á meðal ólíkra einka
rekinna fyrirtækja og jafnvel ein
staklinga, í stað samninga við 
viðurkennd heildarsamtök þeirra 
sem lögaðila, um kaup á þjónustu. 
Ef fara á útboðsleið þá gerir sá sem 
býður út ávallt sína eigin kostnað
aráætlun. Sá sem býður í verkið 
gerir svo tilboð – upphæð sem 
hann treystir sér til að vinna verkið 
fyrir. Útboðsaðilinn sækir ekki 
upplýsingar í bókhald verktakans 
til að ákveða kostnaðaráætlunina. 
Það skilja allir sem komið hafa 
nálægt útboðum að slík vinnu
brögð ganga ekki.

Nokkuð er til í því að læknar 
gjaldi varhug við fyrirætlunum 
SÍ um útboð, sérstaklega á meðan 
ekkert er vitað um fyrirkomulagið. 
Á til dæmis magnið að ráða verðinu 
og getur eitt fyrirtæki mögulega 
hirt þannig allan pakkann, drepið 
um leið af sér alla samkeppni á 
útboðstímabilinu og setið svo eitt 
að kökunni næst þegar hún verður 
boðin út? Og hvernig yrði þjón
ustustig lægstbjóðanda? Sjúklinga
þjónusta er hvorki skurðgröftur né 

vegagerð. Sjúklingar eru af holdi og 
blóði og hafa lögbundin réttindi. 
Læknar standa fast við hlið þeirra 
og missa aldrei sjónar á mikilvægi 
góðs viðmóts, varfærni, alúðar og 
ítrustu fagmennsku.

Núverandi heilbrigðiskerfi hefur 
þróast í áföngum í meira en hund
rað ár. Á meðal aðalsmerkja þess 
eru fjölbreytni og sveigjanleiki, 
hagkvæmni, gæði og af bragðsgóð 
þjónusta. 98 prósent allra sem 
koma til lækna á stofu eru ánægð 
og munu leita aftur til sömu aðila. 
Ríkið á engan möguleika á að yfir
taka þessa þjónustu. Læknar eiga 
heldur enga möguleika á að reka 
hana áfram á óbreyttum forsend
um stjórnvalda.

Nú þegar er farið að sjást í fyrstu 
merkin um að í fæðingu sé tvö
falt heilbrigðiskerfi á Íslandi þar 
sem f jármagn tryggir forgang. 
Margsinnis hefur komið fram að 
þjóðin sé algjörlega sammála um 
það grundvallaratriði að allir eigi 
að hafa jafnan rétt til fyrsta f lokks 
heilbrigðisþjónustu. Það besta sem 
við getum gert fyrir sjúklingana 
er að spyrna við fótum og tryggja 
það að stofureksturinn verði áfram 
einn af hornsteinum heilbrigðis
þjónustunnar og ávallt til staðar 
fyrir fólkið í landinu. Vonandi 
mun Kveikur kveikja á mikilvægi 
þess einn góðan veðurdag. Annars 
er hann illa veikur.

Stundum er sagt í hálfkær-
ingi að ekki megi láta sann-
leikann skemma góða sögu. 
Þegar um er að ræða jafn 
mikilvægan þátt og eina af 
grunnstoðunum í íslenskri 
heilbrigðisþjónustu er samt 
óhjákvæmilegt að gera til-
raun til leiðréttingar.

Veikur Kveikur

Leiksýning fyrir börn og fullorðna

Alla laugardaga — tryggðu þér miða á borgarleikhus.is

„Stúlkan sem stöðvaði 
heiminn talar svo sannarlega 
til okkar samtíma”
SJ. Fréttablaðið
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Ég hef náð að vinna 
í því að halda 

einbeitingu þrátt fyrir 
athyglisbrestinn.

Hjörvar Steinn Grétarsson

Aðalfundur
Golfklúbbs Ness - Nesklúbbsins 2020

Aðalfundur Golfklúbbs Ness – Nesklúbbsins verður 
haldinn í Hátíðarsal Gróttu, Suðurströnd 8  

miðvikudaginn 24. mars nk. kl. 20.30.

Dagskrá:
 1. Venjuleg aðalfundarstörf
 2. Önnur mál.

Allar nánari upplýsingar um fundinn 
má sjá á heimasíðu klúbbsins, nkgolf.is

HANDBOLTI Selfyssingurinn Elvar 
Örn Jónsson, landsliðsmaður í 
handbolta, hefur samið við þýska 
úrvalsdeildarfélagið MT Melsun-
gen til tveggja ára.

Þessi félagaskipti Elvars Arnar 
frá danska félaginu Skjern hafa 
legið í loftinu frá því fyrir nokkrum 
vikum og hafa nú verið staðfest. 
Hann færir sig því um set frá Dan-
mörku til Þýskalands að tímabilinu 
loknu.

Elvar Örn mun leika undir stjórn 
landsliðsþjálfarans, Guðmundar 
Þórðar Guðmundssonar, hjá MT 
Melsungen. Þar mun Elvar sömu-
leiðis verða liðsfélagi samherja síns 
hjá landsliðinu, línumannsins Arn-
ars Freys Arnarssonar. – hó

Elvar færir sig 
um set í sumar
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FÓTBOLTI „Þetta tók nokkrar vikur 
og var um tíma smá stressandi en ég 
er mjög feginn að komin sé niður-
staða í þetta mál. Ég er mjög spennt-
ur að takast á við þetta verkefni. Það 
eru ekki allir sem gera sér grein fyrir 
vexti MLS-deildarinnar undanfarin 
ár,“ segir Arnór Ingvi Traustason 
sem skrifaði í gær undir samning 
hjá liði New England Revolution 
sem leikur í bandarísku MLS-deild-
inni í fótbolta. Arnór Ingvi kemur til 
New England sem leikur í úthverfi 
Boston frá Malmö í Svíþjóð og 
verður fjórði Íslendingurinn í sögu 
MLS-deildarinnar.

„Það eru margir leikmenn, 
á hápunkti ferilsins að fara í deild-
ina núna eftir að hafa séð vöxt 
deildarinnar undanfarin ár og ég 
var strax spenntur þegar ég heyrði 
af áhuga þeirra. Það er ákveðið 
aðdráttaraf l að leika í Bandaríkj-
unum.“

Aðspurður sagðist hann hafa 
heyrt af áhuga annarra liða en til-
boðið frá New England heillaði. 
„Eftir að hafa rætt við forráðamenn 
New England komst ekkert annað 

upp á borðið. Það voru önnur félög 
áhugasöm, bæði lið frá Evrópu og  
Bandaríkjunum en mér leist strax 
best á þetta lið.“

Arnór hefur lengst af á atvinnu-
mannaferlinum leikið í Svíþjóð en 
stoppaði stutt í Austurríki og Grikk-
landi. Arnóri tókst hvorki að festa 

sig í sessi hjá Rapid Vín né AEK og 
vandaði hann valið því vel í þetta 
skiptið.

„Það er ekkert leyndarmál að tími 
minn í þessum löndum var viss von-
brigði og fyrir vikið vandaði ég val 
mitt vel. Ég átti gott samtal við þjálf-
arann og framkvæmdastjórann 
og eftir það var ég harðákveðinn í 
þessu,“ segir Arnór sem kemur til 
með að leika fyrir Bruce Arena sem 
hefur tvisvar þjálfað bandaríska 
landsliðið. „Það var hluti aðdrátt-
araf lsins að leika fyrir hans hönd 
enda búinn að þekkja til hans lengi. 
Félagið er með metnað að gera betur 
en í fyrra þegar þeir léku til úrslita 
í Austurdeildinni og ég er spenntur 
að taka þátt í því.“ – kpt

Kom ekkert annað til greina eftir 
viðræður við New England Revolution

Arnór Ingvi á að baki 37 A-lands-
leiki fyrir Ísland. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Það voru önnur 
félög áhugasöm, 

bæði lið frá Evrópu og frá 
Bandaríkjunum en mér leist 
strax best á þetta lið.

Arnór Ingvi Traustason

FÓTBOLTI Arnar Þór Viðarsson og 
Eiður Smári Guðjohnsen, þjálfarar 
íslenska karlalandsliðsins í knatt-
spyrnu, tilkynna í dag hvaða leik-
menn taka þátt í fyrsta verkefni 
liðsins undir þeirra stjórn. Fram 
undan eru þrír fyrstu leikir Strák-
anna okkar í undankeppni HM 
2022 og hefst vegferðin í Þýskalandi 
eftir rúma viku.

Óvíst er með þátttöku nokk-
urra lykilleikmanna vegna sótt-
varnareglna víðs vegar um Evrópu 
og þá gaf Alfreð Finnbogason það 
til kynna í samtali við heimasíðu 
þýska knattspyrnusambandsins í 
gær að hann yrði ekki í hópnum að 
þessu sinni vegna meiðsla. – kpt 

Kynna fyrsta 
hópinn í dag

Arnar Þór og Eiður Smári unnu áður 
saman með U21 árs lið Íslands. 

SKÁK Hjörvar Steinn Grétarsson 
vann um síðustu helgi Íslands-
bikarinn í skák og þar af leiðandi 
verður hann fyrsti íslenski fulltrú-
inn í þónokkurn tíma sem keppir á 
Heimsbikarmótinu sem fram fer í 
Sochi í Rússlandi í sumar.

Hjörvar Steinn segir að fyrir 
mótið hafi hann verið fullur sjálfs-
trausts og tilfinningin fyrir úrslita-
viðureigninni hafi verið góð. Þá sé 
hann afar spenntur að fá að spreyta 
sig á móti bestu skákmönnum 
heims þegar þar að kemur.

„Það var gaman að keppa aftur á 
móti þar sem við hittumst við tafl-
borðið augliti til auglitis. Það var 
búin að vera fín stemming í skák-
samfélaginu hér heima þrátt fyrir 
kórónaveirufaraldurinn, þar sem 
skákin býr við þann munað að geta 
keppt sín á milli í gegnum tölvu. Það 
er hins vegar auðvitað allt annað að 
mæta á staðinn og taka þátt í því 
sálfræðistríði sem hver skák er á 
svona mótum,“ segir Hjörvar Steinn 
um Íslandsbikarinn.

„Þar sem ég hef verið stigahæsti 
skákmaður landsins í um það bil 
tvö ár þá var svolítil pressa á mér 
fyrir mótið. Ég náði hins vegar að 
nýta þá pressu mér í hag og ég var 
fullur sjálfstrausts fyrir mótið. Ég 
fann það eiginlega strax þegar ég 
settist við borðið í fyrri úrslitavið-
ureigninni að ég myndi hafa þetta 
og það varð raunin. Það var sterkt 
að vinna Hannes Hlífar með svart 
og ég náði svo að landa sigrinum,“ 
segir Hjörvar Steinn. 

„Aðstæður þarna í Landsbankan-
um voru algerlega til fyrirmyndar 
en það var reyndar smá erfitt fyrir 
mig, sem er með athyglisbrest, að 
hafa öll þau glæsilegu málverk í 
kringum mig þegar ég er að keppa. 
Ég hef náð að að vinna í því að halda 
einbeitingu þrátt fyrir athyglis-

brestinn og nýta keppnisskap sem 
ég hef til þess að læra af mistökum.

Fjölskyldan mín skilur ekkert í 
því að ég geti einbeitt mér algerlega 
að einum hlut í sex til sjö klukku-
stundir. Það get ég mjög sjaldan 
þegar ég er heima við. Stíllinn minn 
þegar ég er að keppa er þannig að 
það er eins og ég sé með hugann 
allt annars staðar en við skákina 

þar sem ég rölti mikið um og horfi 
út í loftið þegar ég er að hugsa um 
næstu leiki. Hugurinn er hins vegar 
á skákborðinu þrátt fyrir þetta,“ 
segir skákmaðurinn öflugi.

„Þegar ég var að byrja skákferil-
inn náði ég stundum ekki að hemja 
keppnisskapið en ég var þó fljótur 
að temja mér það að láta skapið 
verða til þess að ég lærði af þeim 
mistökum sem ég gerði þegar ég 
tapaði og ég var staðráðinn í að láta 
þau ekki endurtaka sig. Það að vera 
ekki sama um hver niðurstaðan 
verður er góður eiginleiki ef maður 
nær að hemja skapsveif lurnar,“ 
segir hann.

„Ég er mjög stoltur af því að 
ég muni verða fyrsti fulltrúi 

Íslands á heimsbik ar mót inu 
síðan Jóhann Hjartarson fór á 
mótið á sínum tíma. Það verður 
mjög gaman að sjá hvar ég stend á 
meðal bestu skákmanna heims og 
geta mátað við sig þá sem maður 
hefur fylgst með í langan tíma. 

Næst á dagskrá er hins vegar 
Íslandsmótið í skák í lok mars og 
þar á eftir reyni ég að búa mig eins 
vel og kostur er fyrir heimsbikar-
inn.

Vonandi næ ég að fara eitthvað út 
að tefla áður en að heimsbikarnum 
kemur en það verður bara að koma 
í ljós. Annars set ég bara út gott 
prógramm hér að heiman,“ segir 
Hjörvar um framhaldið.
hjorvaro@frettabladid.is

Nær að beisla einbeitinguna 
til góðra verka við taflborðið
Ísland mun eiga fulltrúa á heimsbikarnum í skák í fyrsta skipti í nokkurn tíma þegar mótið verður hald-
ið í Rússlandi í sumar. Það verður stórmeistarinn Hjörvar Steinn Grétarsson sem fer fyrir Íslands hönd til 
Sochi í Rússlandi, en hann tryggði sér farseðilinn á mótið með sigri í Íslandsbikarnum um síðustu helgi.

Hjörvar Steinn varð fjórtándi stórmeistari Íslands í skák aðeins tvítugur að aldri árið 2013. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Til að birta andláts-, útfarar- eða 
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að 
senda tölvupóst á timamot@frettabladid.is  

eða hringja í síma 550 5055 .

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Hrönn Arnheiður 
Björnsdóttir 

frá Dalvík, 
lést 10. mars á Sjúkrahúsinu á Akureyri. 

Útför hennar fer fram frá Akureyrarkirkju 
föstudaginn 19. mars kl. 13.00. Þeim, sem vildu minnast 

hennar, er bent á Sjúkrahúsið á Akureyri. Vegna aðstæðna 
í samfélaginu verða einungis nánustu ættingjar viðstaddir 

en útförinni verður streymt á Facebook-síðunni 
Jarðarfarir í Akureyrarkirkju – beinar útsendingar.

Björn Mikaelsson Sveinsína Guðrún Steindórsdóttir
Jóhannes Mikaelsson Guðrún Gísladóttir
Sigurður Mikaelsson Inga Þorbjörg Steindórsdóttir
Sigrún Alda Mikaelsdóttir Sigurður Halldórsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar,
tengdafaðir og afi,

Ævar Guðmundsson

verður jarðsunginn frá 
Seltjarnarneskirkju fimmtudaginn  

18. mars klukkan 13.  
 Vinir og ættingjar velkomnir meðan húsrúm 

leyfir en í ljósi aðstæðna eru gestir beðnir um að hafa  
með sér á blaði nafn, símanúmer og kennitölu.  

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki Droplaugarstaða 
fyrir góða og hlýja umönnun. Streymt verður frá 

athöfninni á slóðinni skjaskot.is/aevar

Laufey Barðadóttir
Þuríður Ævarsdóttir
Ragnheiður M. Ævarsdóttir Gísli Baldvinsson 
Þórdís L. Ævarsdóttir Bjarki Stefánsson
Ævar Gunnar Ævarsson Helga G. Óskarsdóttir

og barnabörn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Þórhalla Kristjánsdóttir
Kópavogstúni 9,

er látin. Útför hennar fer fram frá 
Seltjarnarneskirkju föstudaginn 19. mars  

 kl. 15.00. Kirkjugestir eru beðnir að skrá 
sig við innganginn. Athöfninni verður streymt á slóðinni 

www.sonik.is/thorhalla

Inga Harðardóttir Jón Rafns Runólfsson
Hörður Harðarson Árný Sigríður Daníelsdóttir
Anna Harðardóttir Christian Bigum
Árni Harðarson Karitas Ívarsdóttir
Björn Harðarson Guðrún Erla Geirsdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

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

Halldóra Kristrún 
Hjörleifsdóttir

síðast til heimilis að 
hjúkrunarheimilinu Lundi, Hellu,

  lést fimmtudaginn 11. mars. Útförin 
fer fram frá Selfosskirkju föstudaginn 19. mars kl. 14.00. 

Athöfninni verður streymt á vefsíðu Selfosskirkju.

Unnar Ólafsson María Óskarsdóttir
Hjörleifur Þór Ólafsson Sigríður Jónsdóttir
Kristbjörn Ólafsson Kristín J. Andersdóttir
Valgeir Ólafsson Sigurlaug Anna Þorsteinsdóttir

og ömmubörn.

Elskuleg móðir okkar,  
tengdamóðir og amma,

Guðrún Þóra Hjaltadóttir
Grænumýri 12, Seltjarnarnesi,

varð bráðkvödd aðfaranótt 
sunnudagsins 7. mars.  

Útförin fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
föstudaginn 19. mars kl. 15. Allir velkomnir á meðan 

húsrúm og fjöldatakmarkanir leyfa. Gestir eru beðnir að 
mæta með miða með nafni, kennitölu og símanúmeri. 

Útförinni verður streymt á slóðinni  
youtu.be/HOLa6GIfXPs.

Sara Þórunn Óladóttir Houe Sölvi Þórðarson
Hjalti Thomas Houe Sólrún Þórðardóttir

og barnabörn.

Elskuleg eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Steinunn Guðbjörg 
Valdimarsdóttir

ljósmóðir, 
Boðaþingi 3, Kópavogi,

        varð bráðkvödd á heimili sínu þann  
11. mars. Útförin fer fram frá Lindakirkju, mánudaginn  

22. mars, klukkan 15. Aðstandendur og vinir eru velkomnir 
meðan húsrými leyfir (hámark 200 manns). Vinsamlega 

mætið með nafn, kennitölu og símanúmer á miða.

Steingrímur Dagbjartsson
Þórhallur Steingrímsson Rosa María Steingrímsson
Kristín Steingrímsdóttir Elvar Daði Eiríksson

Hallgrímur Jón, Steingrímur Karl, Kristinn Þór
Auðunn Orri, Steinunn Silja, Andri Hrannar

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

Helgi V. Jónsson
hæstaréttarlögmaður og lögg. 

endurskoðandi, 
Brautarlandi 4, Reykjavík,

lést þann 2. mars sl.
Útför hans fer fram frá Bústaðakirkju  

18. mars kl. 13.  
Vegna aðstæðna verða aðeins ættingjar  

og vinir viðstaddir athöfnina.

Ingibjörg Jóhannsdóttir
Hanna Lára Helgadóttir Jónas Reynisson
Anna Dóra Helgadóttir Halldór Jónsson
Jón Sigurður Helgason Erla Guðrún Emilsdóttir
Halla María Helgadóttir Ólafur Þór Guðbjörnsson

barnabörn og barnabarnabarn.

Elskulegur faðir okkar,  
tengdafaðir og afi,

Jónas Hreiðar Þorbjörnsson
Skipasundi 42, Reykjavík,

lést að kvöldi þriðjudagsins  
            9. mars á Hrafnistu Mánateig.  

Sérstakar þakkir fær starfsfólk Hrafnistu 
fyrir að hafa hugað svo vel að honum.  

Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Andrés Þór Helgason Erla Kolbrún Óskarsdóttir 
Sigríður Jóna Reykjalín  Jón Ásbjörn Rögnvaldsson 
Jónasdóttir  
Alexandra Ösp, Magdalena Eik og Arnar Leó Jónsson

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir, amma og langamma,

G. Auður Kristjánsdóttir

lést á Hrafnistu Sléttuvegi þann  
7. mars síðastliðinn. Útför verður frá 

Fríkirkjunni í Reykjavík 25. mars kl. 15. 

Fyrir hönd aðstandenda,
Vilhelm Ingólfsson

Dóra Vilhelmsdóttir
Ingólfur Vilhelmsson

Kristján Pétur Vilhelmsson

Þetta kom mér á óvart en víst er 
samt gaman að fólk skuli muna 
eftir einhverju sem maður hefur 
gert,“ segir Ingvar Þórðarson 
sem hlaut nýlega Menningar-
verðlaun Hornafjarðar.

Allmörg ár eru síðan Leikfélag Horna-
fjarðar var og hét en starfið var með mikl-
um blóma á tímabili að sögn Ingvars. „Lengi 
vel voru tvö leikrit á ári, svo fækkaði þeim 
niður í eitt og síðan ekki neitt.“ 

Spurður um fjölda eigin hlutverka giskar 
hann á um fjörutíu og rifjar upp nokkra 
hápunkta í starfinu. „Okkur var boðið í 
Þjóðleikhúsið 1994 með Djöflaeyjuna, fyrsta 
áhugaleikfélagið sem var valið þar inn. Ég 
var í hlutverki Tomma þar. Tíu árum fyrr 
sýndum við Elliærisplanið í Iðnó á Listahá-
tíð í Reykjavík, sem fulltrúar landsbyggðar-
innar. Árið 1983 fórum við til Noregs með 
Skáld-Rósu, það var heilmikið ævintýri.“ 

Hann man fyrstu sýninguna með Leik-
félagi Hornafjarðar. „Hún hét Skírnin. Þar 
lék ég fullan karl sem flæktist inn á svið í 
miðri skírn og áhorfendur héldu að ég væri 
villtur í alvörunni!“

Á verðlaunahátíðinni kom fram að Ing-
var hefði líka verið einn af fremstu leik-
myndasmiðum Hafnar gegnum árin. Hann 
kannast við málið. „Já, ég dundaði við leik-
myndagerðina,“ segir hann hógvær.
gun@frettabladid.is

Héldu að ég væri villtur
Smiðurinn og listakokkurinn Ingvar Þórðarson hlaut Menningarverðlaun Hornafjarð-
ar um liðna helgi fyrir að vera einn af hornsteinum leiklistarlífs á staðnum í áratugi.

Ingvar „hefur skilað sínu verki vel“, eins og dómnefnd komst að orði.  MYND/GUN

Merkisatburðir
1917 Tíminn, blað Framsóknarflokksins, hefur göngu sína.

1965 Leikfélag Reykjavíkur frumsýnir farsann Þjófar, lík og falar 
konur eftir Dario Fo.

1969 Golda Meir verður forsætisráðherra Ísraels.

1987 Alþingi samþykkir ný lög, sem afnema prestskosningar að 
mestu.

1988 Fyrsta íslenska glasabarnið fæðist, tólf marka drengur.
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Inga Kristjánsdóttir næringarþerapisti og annar eigandi Mulier Fortis ehf. vill finna góðar vörur á góðu verði fyrir sína viðskiptavini. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Magnaðir munnúðar –  
meira magn og miklu betra verð
Mulier Fortis ehf. er eins árs gamalt fyrirtæki sem flytur inn fyrsta flokks bætiefni sem 
stuðla að betri líðan og heilbrigði. Nordaid bætiefnin eru fimm tegundir af bragðgóðum 
munnúðum sem innihalda náttúruleg bragðefni og sætuefni. 2

Útrásarvíkingarnar norsku draga að 
sér milljónir áhorfenda. 

Þótt aðeins sé rúm vika frá frum-
sýningu annarrar þáttaraðar af 
Exit, eða norsku útrásarvíking-
unum, hafa um 1,3 milljónir þegar 
séð fyrsta þáttinn. Annað eins 
áhorf hafa þeir ekki séð hjá NRK. 
Exit er þar með orðin langvinsæl-
asta þáttaröð sem gerð hefur verið 
í Noregi og sýnd hjá NRK. Boðið 
er upp á hámhorf á nrk.no fyrir þá 
sem búa í Noregi.

Í nýju þátttaröðinni, sem RÚV 
hefur tekið til sýningar, gegna 
konur í fjármálaheiminum stærri 
og mikilvægari hlutverkum en í 
fyrri þáttum. Þær láta til sína taka 
og eru hefnigjarnar. Þessi drama-
sería veitir innsýn í skuggahlið 
nýríkra í Noregi. Í annarri þáttaröð 
fylgjast áhorfendur betur með 
hvernig fjármálamennirnir fara 
að því að græða peninga, hvernig 
félagsskap þeir eru í, hvernig þeir 
stunda innherjaviðskipti, en spill-
ingin meðal þeirra allra ríkustu er 
rosaleg og gerir þá enn ríkari.

Varnarlausar konur
Þættirnir sýna á vissan hátt varnar-
leysi kvenna sem eru fjárhagslega 
háðar eiginmönnum sínum og 
hvað gerist ef þær snúa baki við 
auðkýfingunum. Í þessari nýju 
seríu bregður fyrir dökkri veröld 
sem getur líka verið mannleg og 
stundum fyndin eða sorgleg. Oftast 
er þetta þó líkast óraunverulegum 
heimi þótt þættirnir séu byggðir 
á raunverulegum atburðum, segir 
Øystein Karlsen, handritshöf-
undur og leikstjóri. Þarna koma 
fram skuggahliðar kapítalismans, 
peningaþvætti og skattaskjól. Hvað 
gerist þegar peningar eru orðnir 
mikilvægari en nánustu ættingjar?

elin@frettabladid.is

Skuggahlið 
peninganna

GÖNGUGREINING
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Mulier Fortis kynnir til leiks sjötta 
vörumerkið í vöruframboði sínu, 
sem er Nordaid, en fyrir eru Nikura, 
Nasaleze, Traceminerals, Mem-
brasin að ógleymdu Númer eitt 
sótthreinsilínunni. Inga Kristjáns-
dóttir, næringarþerapisti og annar 
eigenda Mulier Fortis, segir að þær 
Íris Gunnarsdóttir séu alltaf að 
leita leiða til að finna góðar vörur á 
góðu verði fyrir sína viðskiptavini. 
Allt vöruframboð er hægt að skoða 
nánar á numereitt.is. „Úðarnir frá 
Nordaid eru fyrsta flokks gæða-
vara á mun betra verði fyrir hvern 
skammt en sést hefur áður, alveg 
frábær kaup,“ segir hún.

„Það er meira magn í hverri 
flösku en í f lestum sambærilegum 
vörum. Það eru til dæmis 200 dag-
skammtar í hverri flösku af D-víta-
mín munnúðanum. Úðarnir eru 
framleiddir í takti við rannsóknir 
sem liggja fyrir á vítamínum og 
bætiefnum og rannsóknum á 
hvernig munnúðar nýtast best. 
Úðarnir eru framleiddir og þróaðir 
í samstarfi við prófessora í háskól-
anum í Tallinn.“

Það eru fimm tegundir af 
munnúðum í bætiefnalínunni frá 
Nordaid. D-vítamín 4000 iu fyrir 
fullorðna, D-vítamín fyrir börn 
400 iu, B12, B-Complex og járn. 
Úðarnir innihalda ekki neinn 
gervisykur eða gerviefni heldur 
einungis náttúruleg bragðefni 
og náttúruleg sætuefni. Úðarnir 
eru allir GMP-vottaðir. Nordaid 
vörurnar eru nú seldar á flestum 
Norðurlöndum og Evrópulöndum.

Munnúðar sem nýtast betur
Að sögn Ingu hafa rannsóknir sýnt 
að munnúðar nýtast allt að 50 
prósentum betur en bætiefni sem 
þurfa að ferðast í gegnum melting-
arveginn og vera tekin upp þar.

„Meltingarfærin okkar eru í mis-
góðu formi. Núna eru allir búnir 
að vera frekar stressaðir í þessu 
ástandi sem við höfum verið að 
upplifa. Það bitnar mjög mikið á 
meltingunni. Til að bætiefni sem 
eru tekin upp í gegnum meltingar-
veginn nýtist vel þurfa meltingar-
færin að vera í góðu standi. Allir 
aldurshópar geta lent í því að nýta 
ekki bætiefni sem tekin eru inn 
í töfluformi. Það gerist ekki síst 
þegar við skríðum yfir fertugs-
aldurinn,“ útskýrir Inga.

„Þegar við notum munnúða 
þá frásogast bætiefnin í gegnum 
slímhúðina í munninum. Þú 
úðar honum annað hvort undir 
tunguna eða út í kinnina. Úðinn 
frá Nordaid er mjög fíngerður sem 
er gott því þá verður betra frásog.“

D-vítamín styrkir ónæmiskerfið 
í baráttu gegn veirusýkingum
„Það er mjög algengt á Íslandi að 
vera með D-vítamínskort. Þeir sem 
eru ekki að taka inn D-vítamín 
núna eru líklega með skort. Við 
erum ekki að fara mikið til útlanda 
núna og sólin hér er ekki nógu 
hátt á lofti núna til að við náum að 
nýta D-vítamínið úr henni. Það er 
mjög erfitt að fá nóg úr fæðunni. 
Það gerist ekki nema kannski ef þú 

borðar mjög mikið af þorskalifur,“ 
segir Inga.

„Núna vitum við að við þurfum 
stærri skammt af D-vítamíni en 
talið var áður. D-vítamín skipar 
stóran sess í margs konar líkams-
starfsemi. Til dæmis núna þegar 
við erum að berjast við vírusa og 
flensur, þá er geysilega mikilvægt 
að D-vítamínbirgðir líkamans séu 
í lagi. Það er einfaldlega löglegt 
samkvæmt Evrópusambandinu að 
fullyrða það að D-vítamín skiptir 
miklu máli til að halda ónæmis-
kerfinu sterku og vel starfandi. Það 
er bara staðreynd.“

Auk þess að vera mikilvægt 
fyrir ónæmiskerfið nefnir Inga að 
D-vítamín sé líka mikilvægt fyrir 
stjórnun á eðlilegri brennslu sem 
hjálpar til við að halda okkur í 
kjörþyngd.

„D-vítamín er líka mikilvægt 
fyrir andlegu hliðina, ef okkur 
skortir það getum við orðið þung 
og þreytt. Það er algengt á þessum 
árstíma, í febrúar og mars, þá 
fer fólk að finna fyrir þreytu og 
þyngslum ef það tekur ekki inn 
D-vítamín. Það er gaman að sjá 
það á fólki að þegar það fer að taka 
inn D-vítamín þá fer því fljótt að 
líða mun betur. Þannig að þetta er 
gríðarlega mikilvægt,“ segir hún.

„Í D-vítamínúðanum frá 
Nordaid eru 200 skammtar og 
fyrir flesta er nóg að taka inn einn 
skammt á dag. Ef þú byrjar að nota 
hann núna þá áttu nóg í f löskunni 
fram á haust. Nordaid úðarnir eru 
frábær kaup.“

Inga tekur fram að það sé einnig 
mikilvægt fyrir börn að taka inn 
D-vítamín en þau séu einnig útsett 
fyrir því, alveg eins og fullorðnir, 
að fá D-vítamínskort.

„Það er mikilvægt fyrir eðlilegan 
þroska tanna og beina hjá börnum 
að fá nóg af D-vítamíni. Það er eins 
með barnaúðann sem við erum 
með og fullorðinsúðann. Það er 

bara einn úði á dag frá þriggja ára 
aldri og það eru líka 200 úðar í 
hverju glasi. Krökkunum finnst 
þetta rosa þægilegt og gott á 
bragðið.“

D-vítamínúðarnir eru sykur-
lausir og innihalda ekki gervi-
sykur.

B12-skortur veldur þreytu, 
þyngslum og lélegu minni
Inga segir að B12 sé gríðarlega 
mikilvægt vítamín og að reglu-
lega þurfi að fylla á B12-birgðir 
líkamans.

„B-12 er vatnsleysanlegt víta-
mín en það þýðir að þó við tökum 
stóran skammt, sem kannski 
nýtist ekki allur samdægurs, þá 
losum við okkur við afganginn 
með þvagi. Þess vegna náum við 
illa að byrgja okkur upp af B12,“ 
útskýrir hún.

„Það er líka algengt að fólk eigi 
í vandræðum með ákveðna þætti 
í meltingu svo að það nær ekki að 
nýta B-12 úr fæðunni. Það þýðir 
að fólk getur fengið B12-skort. 
Ákveðin magalyf geta líka haft 
áhrif á upptöku B12 og valdið því 
að fólk fái skort. B12-skortur getur 
líka verið ættgengur. Þetta með 
meltinguna þýðir líka að þó að fólk 
taki inn bætiefni í töfluformi sem 
innihalda B12, þá skila þau mjög 
litlu, sökum þessa vandamáls. Þá 
er miklum mun árangursríkara 
að tak B12 inn með munnúða, 
sem þarf þá ekki á þessum hæfi-
leika meltingarinnar til að nýta 
vítamínið að halda og virkar því 
miklum mun betur.“

Fólk á ákveðnu mataræði getur 
verið í meiri hættu en aðrir á að 
fá B12-skort. Inga nefnir að fólk 
sem er vegan sé í sérstakri hættu 
en B12-munnúðinn frá Nordaid er 
vegan.

„Einkenni B12-skorts eru að 
maður getur orðið mjög þreyttur, 
orkulaus og móður. Maður getur 
líka orðið utan við sig og ruglaður, 
og hugsunin orðið þokukennd. 
Maður getur orðið gleyminn og illa 
áttaður. Það eru alls konar furðuleg 
einkenni sem tengjast skorti á 
þessu vítamíni,“ segir Inga.

„B12 hefur losandi áhrif á efni 
sem kallast hómósýsten, en upp-
söfnun á því er talin vera einn af 
áhættuþáttum í sambandi við 

kransæðastíflu. Þannig að B12 er 
líka mikilvægt fyrir góða heilsu 
hjarta- og æðakerfisins.

Þetta er alhliða orkusprengja 
sem kemur í veg fyrir þreytu, orku-
leysi og ýmislegt fleira.“

Það eru 67 skammtar í hverri 
flösku af B12 frá Nordaid. Dag-
skammtur eru þrír úðar á dag en 
í þremur úðum eru 1.200 míkró-
grömm.

„Þetta er eitt af þeim vítamínum 
sem mér finnst að fólk þurfi að 
passa sérstaklega upp á að fá nóg 
af. Sérstaklega ef það er með ein-
hverja af þeim áhættuþáttum sem 
ég nefndi áðan. Ég tek þetta alltaf 
sjálf á hverjum einasta degi. Þessi 
munnúði er langöruggasta leiðin 
til að tryggja að maður sé að nýta 
skammtinn sinn.“

B12-úðinn er sykurlaus og inni-
heldur ekki gervisykur.

B-Complex – eins og samrýmdur 
saumaklúbbur
B-Complex úðinn frá Nordaid er 
blanda af sex B-vítamínum sem 
vinna vel saman.

„B-vítamínin eru svolítið eins 
og saumaklúbbur, þau vilja vera 
saman og gera hluti saman. Það 
er oft mjög gott að taka þau mörg 
saman í einni kippu,“ segir Inga.

„Í þessari blöndu er líka hátt 
hlutfall af B12. B-vítamínin í sam-
einingu virka vel fyrir ónæmis-
kerfið. Það er um að gera að passa 
upp á það á þessum tímum að 
gera allt sem er hægt til að hjálpa 
ónæmiskerfinu. Ef fólk vantar B-
vítamín þá verður hárið líka lélegt 
og neglurnar. Upp á nýtinguna 
að gera er mjög sniðugt að taka 
B-vítamín inn sem munnúða. 
B-vítamínskortur hefur verið 
tengdur við minnistruflanir, jafn-
vel sjúkdóma sem tengjast þeim. 
Það er mjög mikilvægt að huga að 
B-vítamíninntöku alla ævi til að 

tryggja að maður verði hress heldri 
borgari þegar að því kemur.“

Í B-complex úðanum eru 67 dag-
skammtar, þrír úðar á dag.

B-Complex munnúðinn er vegan 
og sykurlaus og inniheldur ekki 
gervisykur.

Járnskortur er einn algengasti 
skortur sem fyrirfinnst
„Ýmsir þættir hafa áhrif, ekki bara 
það að við fáum ekki nóg járn 
úr fæðunni. Ungar konur fara til 
dæmis oft á miklar blæðingar, og 
eins konur sem nálgast eða eru á 
breytingaskeiði. Þá er ekkert óal-
gengt að blóðleysi og járnskortur 
geri vart við sig,“ segir Inga.

Hún segir að járn sé nauðsynlegt 
fyrir eðlilegan blóðbúskap og til að 
tryggja eðlilegt súrefnisflæði um 
líkamann.

„Járn er líka mikilvægt fyrir 
ónæmiskerfið, það styður við 
andlega heilsu og öfluga heilastarf-
semi. Þegar fólk er með járnskort 
getur það upplifað svima, magn-
leysi, minnistruflanir og alls kyns 
óþægindi út frá því. Það er auðvelt 
að fá mælt hvort mann vanti járn 
eða ekki með prufum. Ég mæli 
með því fyrir ungar konur og 
konur á breytingaskeiði að láta 
athuga það,“ segir hún.

Margir njóta góðs af því að taka 
inn járn, til dæmis ungar konur, 
þungaðar konur, eldri konur, þeir 
sem eru vegan eða grænmetisætur 
og fleiri að sögn Ingu.

„Það getur valdið hægðatregðu 
að taka inn járn. Þess vegna er 
sniðugt að nýta sér munnúða. Þá 
þarftu ekki að taka járnið gegnum 
meltingarveginn og þá losnarðu 
við hægðatregðuna, sem er vægast 
sagt óþægileg aukaverkun margra 
járn-bætiefna.“

Í járn-munnúðanum frá 
Nordaid eru 67 dagskammtar, tveir 
úðar á dag.

Járn-munnúðinn er vegan.

Sölustaðir Nordaid úðanna: Hag-
kaup, Fjarðarkaup, Lyfsalinn og 
Lyfjaver.

Allt er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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Torg ehf. 
Ábyrgðarmaður:  
Björn Víglundsson

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann 
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergs-
dóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Inga segir að rannsóknir sýni að munnúðar nýtist allt að 50 prósent betur en bætiefni sem þurfa að ferðast í 
gegnum meltingarveginn og vera tekin upp þar. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Úðarnir eru fram-
leiddir í takti við 

rannsóknir sem liggja 
fyrir á vítamínum og 
bætiefnum og rann-
sóknum á hvernig 
munnúðar nýtast best.
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Guðjón Auðunsson, forstjóri fasteigna-
félagsins Reita, segir að félagið hafi 
tekið til hliðar 1,65 milljarða vegna 
rekstraráfalla sem tengjast faraldrinum 
á þessu og síðasta ári. Segir Reiti hafa 
unnið varnarsigur á síðasta ári.  ➛6

 
Við gerum ráð fyrir því að við 
verðum komin sæmilega fyrir 
vind á síðasta fjórðungi þessa árs.

Hótelin munu ná  
vopnum sínum

Ekki áhyggjur af framboðsskorti
Verð fasteigna að raunvirði hækki 
um þrjú prósent að meðaltali 
næstu þrjú ár, samkvæmt hagspá 
Arion. Í takti við meðalhækkun 
síðasta aldarfjórðungs.

2

Fjölgaði í fyrsta sinn frá 2015
Lágir vextir leiða til þess að 
almenningur fjárfestir í auknum 
mæli í hlutabréfum. Hluthöfum 
fjölgaði í öllum skráðu félögunum 
nema þremur.

4

SI hagnaðist um 700 milljónir
Fjármunatekjur skiluðu sam-
tökunum nærri einum milljarði 
króna í fyrra. Félagið Akkur SI á 
verðbréfaeignir upp á tæplega 6,5 
milljarða.

4

Lítið um ofsetu í stjórnum
Fáir í fleiri en tveimur stjórnum 
og nánast enginn í fleiri en fimm. 
Hlutfall kvenna í stjórnum 300 
stærstu félaganna um 35 prósent.

8

Á að vera neyðarúrræði
Auðfengnar heimildir til hafta á 
fjármagnsflæði eru ekki til þess 
fallnar að auka traust erlendra 
fjárfesta á íslenskum fjárfestinga-
kostum, segir hagfræðingur SA.

11
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Félag á vegum fjórmenninganna 
Arnars Þórs Gíslasonar, Andra 
Björnssonar, Loga Helgasonar 

og Óla Más Ólasonar hefur tekið 
fasteignina að Klapparstíg 28-30 á 
leigu. Hyggjast þeir opna þar tvo 
nýja staði í sumar.

Um er að ræða húsnæðið sem 
áður hýsti Skelfiskmarkaðinn, en 
þeim veitingastað var lokað varan-
lega í mars 2019 eftir að hafa verið í 
rekstri í um það bil hálft ár.

Samfara undirritun leigusamn-
ings hefur fasteignin að Klappar-
stíg 28-30 verið seld. Seljandi er 
verktakafyrirtækið Þingvangur, 
sem hefur haft eignina til sölu um 
nokkurt skeið. Kaupandi er félag-
ið Aðseta ehf. Eigendur Aðsetu eru 
þeir Jónas Pétur Ólafsson og Torfi 
Yngvason, að því er kemur fram í 
upplýsingum frá ársreikningaskrá. 
Kaupverð fasteignarinnar fékkst 
ekki gefið upp.

Hópurinn sem tekur nú hús-
næðið á leigu er þegar aðsópsmikill 
í veitingarekstri hér á landi. Staðir á 
hans vegum eru veitingahúsið Kol, 
Bastard við Vegamótastíg, Irishman 
við Klapparstíg, English Pub við 
Austurvöll, Kaldi bar og Lebowski 
bar við Laugaveg og Den danske kro 
við Ingólfsstræti.

„Þetta er stórt húsnæði. Við vilj-
um þétta stemminguna og ætlum 
því að skipta húsnæðinu upp í tvo, 
aðskilda staði. Þarna verður einn 
veitingastaður og einn bar,“ segir 
Óli.

Samkvæmt núverandi skipan 

húsnæðisins er pláss fyrir um 160 
manns í sæti. Auk þess er salur í 
kjallara fyrir allt að 40 manns og 
möguleiki fyrir allt að 110 manns að 
sitja utandyra, en Skelfiskmarkað-
urinn var eitt stærsta veitingahúsið 
hér á landi á sínum tíma.

Miklu hefur þegar verið kostað 
til við innréttingar á Klapparstíg 
28-30. Gullslegið látún og marmara-
gólf voru meðal áberandi kennileita 
Skelfiskmarkaðarins. Nýir leigu-
takar ætla hins vegar að ráðast í 
yfirhalningu á rýminu svo það verði  
í samræmi við þeirra hugmyndir.

„Það verða miklar breytingar á 
útliti og innréttingum,“ segir Óli, 
sem bætir við að framkvæmdir 
muni hefjast á næstunni. Stefnt sé 
að því að opna báða staðina í júní 
eða júlí. Leynd hvílir yfir þema nýju 
staðanna, en Óli tekur fram að allt 
verði þetta í „hressari kantinum“.

„Nálægðin við Hjartagarðinn 
skiptir miklu. Við erum að stíla inn 
á Íslendinga en þegar útlendingar 
fara að skila sér aftur til landsins 
verður það bara aukabónus. Við 
erum fullir bjartsýni,“ segir hann. 
– thg

Líf færist í húsnæði 
Skelfiskmarkaðarins

Miklar breytingar verða gerðar á rýminu og því skipt í tvo staði.

Við ætlum að skipta 
húsnæðinu upp í 

tvo, aðskilda staði. Þarna 
verður einn veitingastaður 
og einn bar.

Óli Már Ólason, veitingamaður

Verð fasteigna mun að 
raunvirði hækka um 
þrjú prósent að með-
altali á næstu árum 
en það er í takt við 
verðþróun fasteigna 

á síðasta aldarfjórðungi. Ef horft 
er á framboð, eftirspurn og kaup-
máttarþróun virðist markaðurinn 
ekki vera í ójafnvægi. Þetta kemur 
fram í hagspá Arion banka sem 
verður kynnt í dag.

„Við gerum ráð fyrir að fjárfest-
ing í íbúðarhúsnæði sé að dragast 
saman miðað við árið á undan en 
ekki má gleyma því að fjárfesting 
í íbúðarhúsnæði hefur verið mjög 
mikil undanfarin ár í sögulegu sam-
hengi. Og einnig fjöldi íbúða í bygg-
ingu,“ segir Gunnar Bjarni Viðars-
son, sérfræðingur hjá Arion banka.

Talningar Samtaka iðnaðarins 
og gögn Hagstofu Íslands benda til 
þess að fjöldi íbúða í byggingu hafi 
dregist saman. Spá Arion banka 
gerir ráð fyrir að íbúðafjárfesting 
dragist saman um 12,4 prósent á 
þessu ári. Gunnar Bjarni bendir á 
að þrátt fyrir samdrátt sé enn tölu-
verður fjöldi íbúða í byggingu og 
erfitt sé að meta eftirspurnina.

„Hún er oft metin með því að 
skoða fjölgun fólks á vinnualdri en 
það getur einnig verið að hegðunar-
mynstur fólks sé að breytast, til 
dæmis að ungt fólk búi lengur í for-
eldrahúsum. Þess vegna er erfitt að 
fullyrða að ekki sé verið að byggja 
nægilega mikið,“ segir Gunnar.

„Borið saman við mannfjöldaspá 
Hagstofu þyrfti að byggja meira á 
næstu árum en verið er að byggja 
þessa stundina. Þó munar ekki 
miklu og því má ætla að framboð 
og eftirspurn séu mjög nálægt jafn-
vægi. Ég held að það sé ekki ástæða 
til að hafa miklar áhyggjur af fram-
boðsskorti.“

Sem fyrr segir spáir bankinn 
að árleg raunhækkun fasteigna-
verðs muni að meðaltali nema um 
þremur prósentum á næstu þremur 
árum. „Árleg raunhækkunin frá 
árinu 1994, þegar Þjóðskrá byrjaði 
að halda utan um þessi gögn, hefur 
að meðaltali verið um 3,2 prósent. 
Þetta verður því á svipuðu róli.“

Fasteignaverð á föstu verðlagi 
hefur meira en tvöfaldast á undan-
förnum 25 árum en ef miðað er 
við kaupmáttarþróun þá eru verð-

hækkanirnar nær 20 prósentum. 
„Við færum rök fyrir því að miðað 
við langtímaleitni verðþróunar á 
fasteignamarkaði er hann ekki í 
verulegu ójafnvægi ef miðað er við 
kaupmáttarþróun.“

Opinber fjárfesting eykst um 
tæp 37 prósent á árinu
Hagspá Arion banka gerir ráð fyrir 
að hagvöxtur ársins verði 3,3 pró-
sent í ár sem er töluvert meira en 
bankinn spáði fyrr í vetur. Hag-
vöxtur ársins 2022, ef spá bankans 
gengur eftir, fer upp í 6 prósent og 
síðan 4,3 prósent árið eftir.

„Það sem einna helst ýtir hag-
vextinum upp á við í ár er vöxtur 
einkaneyslu, f járfestingar hins 
opinbera sem og atvinnuveganna. 
Einkaneyslan hefur komið mun 
betur út úr COVID-ástandinu en 
gert var ráð fyrir,“ segir Gunnar.

Fjárfesting hins opinbera mun 
aukast um tæp 37 prósent á þessu 
ári samanborið við fyrri spá bank-
ans um 14 prósenta aukningu. 
„Opinberar tölur um fjárfestingar 
hins opinbera eru að færast yfir á 
þetta ár.“

Þá spáir bankinn að verð-
bólga komi niður og verði komin 
í 2,5 prósenta verðbólgumarkmið 
Seðlabanka Íslands á næsta ári, 
og atvinnuleysi fer lækkandi og 
verði um 6 prósent í lok árs 2023, 
sem er heldur hærra en það var 
fyrir útbreiðslu kórónaveirunnar.  
thorsteinn@frettabladid.is

Framboðsskortur sé 
ekki mikið áhyggjuefni
Verð fasteigna að raunvirði hækki um þrjú prósent að meðaltali næstu þrjú ár, 
samkvæmt hagspá Arion. Í takt við meðalhækkun síðasta aldarfjórðungs. Mark-
aðurinn ekki í verulegu ójafnvægi. Ekki miklar áhyggjur af framboðsskorti.

Fjárfesting hins opinbera mun aukast um 37% á árinu samkvæmt hagspá Arion banka.   FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ekki má gleyma því 
að fjárfesting í 

íbúðarhúsnæði hefur verið 
mjög mikil undanfarin ár í 
sögulegu samhengi. Og 
einnig fjöldi íbúða í bygg-
ingu. 

Gunnar Bjarni 
Viðarsson, sér-
fræðingur hjá 
Arion banka

Stefnt er á að hefja formlegar 
viðræður í vikunni um kaup á 
Bændahöllinni sem áður hýsti 

Hótel Sögu, fyrir Háskóla Íslands. 
Kanna á til hlítar hvort hægt sé að 
komast að niðurstöðu um kaup á 
eigninni á ásættanlegu verði fyrir 
báða aðila. Þetta segir Jón Atli 
Benediktsson, rektor háskólans, 
við Markaðinn.

Fjármála- og efnahagsráðuneytið 
sem fer með almennt fyrirsvar fast-
eigna ríkisins mun leiða samninga-
viðræður í samstarfi við Háskóla 
Íslands og mennta- og menningar-
málaráðuneytið. „Vonast er til að 
endanleg niðurstaða um hvort af 
kaupunum verði muni liggja fyrir 
f ljótlega,“ segir Jón Atli.

Sigurður Kári Kristjánsson, sem 
var skipaður aðstoðarmaður við 

fjárhagslega endurskipulagningu 
félaganna, segist í samtali við 
Markaðinn vera vongóður um að 
viðræðurnar skili árangri.

Bændahöllin, félag í eigu Bænda-
samtaka Íslands sem á umrædda 
fasteign, og Hótel Saga, félag í eigu 
samtakanna sem hafði með hönd-
um rekstur hótelsins, eru í greiðslu-
skjóli, eins og fleiri fyrirtæki í ferða-
þjónustu á tímum COVID-19. Sú 
heimild gildir til 7. apríl. Halla tók 
undan rekstrinum fyrir heimsfar-
aldurinn því hótelið var rekið með 

618 milljóna króna tapi á árunum 
2017 til 2019.

Fram kom í Markaðnum í febrúar 
að Háskóli Íslands horfi til þess 
að f lytja menntasvið skólans frá 
Stakkahlíð í bygginguna. Jafnframt 
sé til skoðunar að þar verði skrif-
stofur, tæknideild og stúdentagarð-
ar. Háskólinn er með mikla starf-
semi í grennd við Bændahöllina. 
Stefnt hafi verið á að flytja mennta-
svið frá því að Háskóli Íslands sam-
einaðist Kennaraháskólanum árið 
2008.

Jón Atli sagði við það tilefni að 
það væri ódýrara að festa kaup á 
Bændahöllinni, að gefnum tiltekn-
um forsendum, en að byggja nýtt 
húsnæði. Eignin krefjist einhverra 
endurbóta til að aðlaga hana að 
skólastarfinu. – hvj

Kaup á Bændahöllinni í formlegt ferli
Jón Atli Bene-
diktsson, rektor 
Háskóla Íslands
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Samtök iðnaðarins (SI) skiluðu 
um 687 milljóna króna hagnaði 
í fyrra og minnkaði hann um 

rúmlega 150 milljónir frá fyrra ári. 
Góð afkoma samtakanna, rétt eins 
og 2019, skýrist af ávöxtun fjáreigna 
upp á liðlega 15 prósent á síðasta ári 
en samtals námu fjármunatekjur SI 
942 milljónum.

Verðbréfaeign Samtaka iðnaðar-
ins stóð í 6,44 milljörðum króna í 
árslok 2020 borið saman við um 
5,6 milljarða árið áður, en Akkur 
SI, dótturfélag samtakanna, heldur 
utan um þær eignir.

Sig urður Hannesson, f ram-
kvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, 
segir í samtali við Markaðinn að 
þrátt fyrir einhvern mesta samdrátt 
um áratugaskeið, ef frá er talið efna-
hagsáfallið 2008, hafi alþjóðlegir 
fjármálamarkaðir verið hagfelldir 
fjárfestum árið 2020. „Vaxtalækk-
anir og innspýting fjármuna frá 
seðlabönkum og hinu opinbera 
réðu þar mestu. Allir helstu eigna-
flokkar hækkuðu í verði en eignir 
Akks eru vel dreifðar í hlutabréfum 
og skuldabréfum á innlendum og 
erlendum mörkuðum. Ekki er hægt 
að búast við slíkri afkomu ár eftir 
ár,“ tekur Sigurður fram.

Rekstrartekjur SI, sem saman-
standa fyrst og fremst af árgjaldi 
aðildarfyrirtækja, drógust lítillega 
saman og voru samtals 384 milljón-
ir. Það skýrist af ákvörðun stjórnar 
samtakanna í apríl í fyrra að veita 
þriðjungs afslátt af félagsgjöldum 
í maí, júlí og september það ár og 
voru tekjur vegna félagsgjalda því 
um 60 milljónum lægri en ella. 

Rekstrargjöld SI voru samtals 619 
milljónir og jukust um 9 milljónir. 
Launakostnaður samtakanna stóð 
nánast í stað og var 298 milljónir 
en stöðugildi starfsmanna í lok árs 
2020 voru 19.

Að sögn Sigurðar var aðhald í 
rekstri aukið á liðnu ári, sem hefði 
haft jákvæð áhrif á afkomuna, en 
tap var af reglulegri starfsemi. Auk 
þess að veita afslátt af félagsgjöld-
um segir hann að Framfarasjóður 
iðnaðarins hafi meðal annars veitt 
fjórum verkefnum styrk á síðasta ári 
fyrir samtals 26,3 milljónir. „Hæsti 
styrkurinn, eða 14 milljónir, fór til 
Iðnú bókaútgáfu og Málms, til að 
klára heildstæða endurskoðun á 
námsefni í málmiðngreinum sem 
verður alger bylting fyrir nemendur 
í þeim greinum,“ segir Sigurður. – hae

Allir helstu eigna-
flokkar hækkuðu í 

verði en eignir Akks SI eru 
vel dreifðar í hlutabréfum 
og skuldabréfum á inn-
lendum og erlendum mörk-
uðum. 
Sigurður 
Hannesson, 
framkvæmda-
stjóri Samtaka 
iðnaðarins.

Helgi Vífill  
Júlíusson
helgivifill@frettabladid.is

Hlut höf u m stór u 
félaganna í Kaup-
höllinni, Icelandair 
og Arion banka, og 
vaxtarfélögunum 
Iceland Seafood Int-

ernational og Kviku banka, fjölgaði 
umtalsvert á árinu 2020. Aukningin 
var á bilinu 14 til 326 prósent. Mesta 
aukningin er hjá Icelandair, sam-
kvæmt samantekt Markaðarins. 
Þegar horft er fram hjá flugfélaginu 
í þessu tilliti, þar sem aukningin 
stingur í stúf, og Skeljungi í ljósi 
yfirtökutilboðs, fjölgaði hluthöfum 
skráðra fyrirtækja í Kauphöllinni 
um 9 prósent á árinu 2020.

Eggert Þór Aðalsteinsson, sér-
fræðingur hjá Kviku eignastýringu, 
segir að hluthöfum fyrirtækja sem 
skráð eru í Kauphöllina hafi almennt 
fækkað jafnt og þétt frá árinu 2015 
þar til þeim tók að fjölga í kjöl-
far hlutafjárútboðs Icelandair um 
miðjan september síðastliðinn.

Hluthöfum Icelandair fjölgaði um 
10.337 á árinu 2020, eða 326 prósent, 
og voru þeir 13.508 við árslok. Hlut-
höfum Arion banka fjölgaði um 900, 
eða 14 prósent, á árinu og voru 7.400 
við lok árs 2020. Hluthöfum Iceland 
Seafood Internati onal fjölgaði um 
143 á milli ára, eða 32 prósent, og 
þeir voru samtals 595 við áramót. 
Fjölgunin hjá Kviku banka var 164, 
eða 20 prósent, og voru hluthafar 
990 við árslok. Ekki er vitað hvern-
ig fjöldi hluthafa hjá Marel hefur 
þróast á síðastliðnu ári, en félagið er 
jafnframt skráð í kauphöll í Amster-
dam. Samkvæmt upplýsingum frá 
félaginu fjölgaði hluthöfum á Íslandi 
á árinu.

Eggert Þór leiðir að því líkur að 
hluthöfum fyrirtækja í Kauphöll 
hafi almennt haldið áfram að fjölga 
á árinu 2021. „Ég tel að margir minni 
fjárfestar sem högnuðust vel á hluta-
fjárútboði Icelandair hafi fjárfest í 
öðrum félögum eins og til dæmis í 
Arion banka,“ segir hann og bendir 
á að í fimm mánuði í röð hafi mark-
aðurinn hækkað um þrjú til ellefu 
prósent í hverjum mánuði.

Halldór Kristinsson, forstöðu-
maður hlutabréfasjóða hjá Lands-
bréfum, segir að vaxandi áhugi sé á 
meðal almennings á hlutabréfum. 
Vextir séu lágir og því leiti fé úr inn-
stæðum og skuldabréfum í hlutabréf 
þar sem vænta má meiri ávöxtunar. 
Hlutafjárútboð Icelandair hafi vakið 
mikinn áhuga á hlutabréfaviðskipt-
um á meðal almennings, fyrst á flug-

félaginu og því næst á fleiri skráðum 
félögum. „Margir högnuðust á því að 
taka þátt í hlutfjárútboði Icelandair 
og sýna því áhuga á að fjárfesta í 
öðrum félögum,“ segir hann.

Halldór bendir á að eins og er séu 
miklar sveiflur á gengi Icelandair í 
Kauphöllinni og því sé skynsamlegt 
að almenningur dreifi áhættunni 
með því að fjárfesta einnig í f leiri 
félögum eða sjóðum.

Eggert Þór segir að nokkrar 
ástæður kunni að skýra það að 
almenningur hafi almennt haldið 
sig fjarri hlutabréfaviðskiptum 

undanfarin ár. Margir hafi van-
treyst hlutabréfamarkaðnum eftir 
bankahrunið 2008, en samhliða var 
um langt árabil hægt að fá góða og 
oft áhættulausa ávöxtun með því 
að geyma fé á bankareikningum 
eða fjárfesta í skuldabréfum. Hluta-
bréf skiluðu almennt séð lítilli sem 
engri ávöxtun á árunum 2016-2018 
sem hafi sömuleiðis dregið úr áhug-
anum. Jafnframt hafi verið losað um 
fjármagnshöft á árinu 2016 og því 
gátu innlendir fjárfestar sótt inn á 
erlenda hlutabréfamarkaði.

„Að sama skapi hefur verið lítið um 
nýskráningar fyrirtækja í Kauphöll-
inni undanfarin ár og félög hafa ein-
ungis í litlum mæli sótt nýtt hlutafé 
á hlutabréfamarkað þar til Icelandair 
fór í stórt hluta bréfa útboð. Hluta-
fjárútboðið vakti áhuga almennings. 
Því til viðbótar vöknuðu margir upp 
við vondan draum um áramótin 
þegar rennt var yfir bankayfirlit og 
í ljós kom að bankainnstæður væru 
að rýrna að raunvirði. Innlánsvextir 
eru nánast á núlli. Það hefur eflaust 
ýtt við enn fleirum til að fjárfesta í 
hlutabréfum í ár,“ segir hann.

Athygli vekur að hluthöfum Skelj-
ungs fækkaði um 487 á milli ára eða 
43 prósent. Halldór telur að fækk-
unina megi rekja til yfirtökutilboðs 
Strengs. Jón Ásgeir Jóhannesson fjár-
festir er stjórnarformaður Skeljungs 
og Strengs en fjárfestingarfélagið á 
nú 50,06 prósent hlut í olíufélaginu.

Jafnframt fækkaði hluthöfum 
Símans um 154 á milli ára eða 15 pró-
sent. Eggert Þór segir að hlutabréfa-
verð Símans hafi hækkað verulega í 
kjölfar COVID-19 heimsfaraldursins 
og því hafi fjárfestar sem hafi átt í 
fyrirtækinu allt frá hlutafjárútboði 
líklega brugðið á það ráð að selja 
hlut sinn. „Síminn hefur verið einn af 
betri fjárfestingarkostum í COVID-
19,“ bendir hann á.

Hluthöfum fjölgaði 
eftir fækkun frá 2015
Lágir vextir leiða til þess að almenningur fjárfestir í auknum mæli í hluta-
bréfum. Hlutafjárútboð Icelandair kveikti áhuga almennings. Fimm mánuði í 
röð hefur markaðurinn hækkað um þrjú til ellefu prósent í hverjum mánuði.

Þegar litið er fram hjá Icelandair og Skeljungi í ljósi þess að þar var þróunin óhefðbundin, fjölgaði hluthöfum skráðra 
félaga í Kauphöll um níu prósent á árinu 2020.  Líklega hefur þeim fjölgað frekar í ár. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Fjöldi einstaklinga  
tvöfaldaðist
Einstaklingum sem eiga hluta-
bréf í skráðum fyrirtækjum í 
Kauphöllinni fjölgaði um 8.150 
á árinu 2020, eða 93 prósent. Við 
lok síðasta árs áttu 16.913 ein-
staklingar hlutabréf, samkvæmt 
upplýsingum frá Kauphöllinni. 
Aukinn fjölda má að miklu 
leyti rekja til nýrra hluthafa í 
Icelandair. Hluthafar Heima-
valla voru með í talningunni við 
lok árs 2019 en ekki við lok árs 
2020 enda var íbúðaleigufélagið 
afskráð í kjölfar yfirtöku hins 
norska Fredensborg.

Icelandair er alvöru  
almenningshlutafélag
„Icelandair er alvöru almennings-
hlutafélag í þeim skilningi að 
fyrirtækið er í eigu fjölmargra 
hluthafa og auk þess er eignar-
haldið dreift,“ segir Eggert Þór 
Aðalsteinsson, sérfræðingur 
hjá Kviku eignastýringu. Eins og 
fram hefur komið voru hluthafar 
13.508 við árslok 2020. Meðal-
fjöldi annarra félaga er 2.638, 
samkvæmt athugun Markaðar-
ins.

Stærsti hluthafinn, Gildi lífeyr-
issjóður, á fimm prósenta hlut. 
Hann bendir á að það sé óvenju-
legt að stærsti hluthafi í skráðu 
félagi á Íslandi eigi svo lítinn hlut. 
„Í sumum félögum, eins og Brimi 
og Eimskip, er eignarhaldið afar 
þröngt. 20 stærstu eiga allt að 95 
prósent hlutafjár. Miðað er við 
að um 25 prósent hlutafjár verði 
að vera í dreifðri eigu til að skapa 
forsendur fyrir seljanleika bréfa 
og eðlilega verðmyndun,“ segir 
hann.

 2019 2020
Arion  6.500 7.400
Brim 854 880
Eimskip 667 693
Festi 795 880
Iceland  452 595
Icelandair 3.171 13.508
Kvika 826 990
Origo 519 536
Reginn 434 500
Reitir 1.064 1.61
Síminn 1.027 873
Sjóvá 934 944
Skeljungur 1.127 640
Sýn 251 296
TM 794 831
VÍS 625 709
Samtals 20.040 31.336

✿  Fjöldi hluthafa 

Kaup, sala og
samruni fyrirtækja.

kontakt@kontakt.is I 414 1200 I www.kontakt.is

FYRIRTÆKJARÁÐGJÖF

• Verðmat

• Ráðgjöf og undirbúningur 

 fyrir sölumeðferð

• Milliganga um fjármögnun

• Samningagerð

Fjármunatekjur skiluðu 
SI um einum milljarði 
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 Í dag kl. 13:00 

Samtök atvinnulífsins efna til upplýsingafundar um ráðningarstyrk, í samvinnu 
við Vinnumálastofnun og félagsmálaráðuneytið, kl. 13:00 í dag 17. mars.

Ásmundur Einar Daðason, félagsmálaráðherra mun kynna átakið Hefjum störf  
og sérfræðingar Samtaka atvinnulífsins og Vinnumála stofnunar sitja fyrir svörum. 
Um er að ræða klukkustundarfund í gegnum fjarfundarforrit.

Skráning á fundinn fer fram á sa.is  

Hefjum störf 
Ráðningarstyrkir eru liður í átaksverkefni stjórnvalda til að fjölga störfum. Atvinnuleysi er nú í 

sögulegu hámarki. Með ráðningarstyrk gefst atvinnurekendum kostur á að ráða til sín starfs-menn 

og fá á móti styrk frá ríkinu í allt að 6 mánuði.  

Almennur ráðningarstyrkur er allt að 342.784 kr. á mánuði. 

Litlum og meðalstórum fyrirtækjum gefst einnig tækifæri á að ráða inn starfsfólk sem hefur verið 

á atvinnuleysisskrá í yfir 12 mánuði með ráðningarstyrk upp á 

527.211 kr. með hverjum starfsmanni á mánuði.  

Markmiðið er að skapa allt að 7 þúsund störf með átakinu.

Upplýsingafundur SA 
með félags málaráðherra 
um ráðningarstyrk



Guðjón Auðunsson 
tók við sem forstjóri 
Reita í ágúst 2010 og 
leiddi endurreisn og 
endurskipulagningu 
félagsins í kjölfar 

fjármálahrunsins 2008. Félagið 
varð til upp úr strandi Landic Pro-
perty sem endaði í eigu viðskipta-
bankanna. „Þegar ég er ráðinn 
hingað árið 2010 er meginverkefnið 
að koma félaginu af höndum bank-
anna og auðveldasta leiðin til þess 
er að skrá það á markað og koma því 
í hendur almennings.

Sú vinna hefst f ljótlega upp úr 
2010 og skráningin klárast svo 2015. 
Verkefnin fyrstu árin voru að koma 
skikki á efnahagsreikning félagsins 
og marka stefnu þess til framtíðar. 
Lífeyrissjóðirnir urðu svo stærstu 
eigendur hlutafjár félagsins og jafn-
framt stærstu lánveitendur með 
kaupum á skuldabréfum þess,“ segir 
Guðjón.

Nýlega var greint frá samkomu-
lagi Reita og Reykjavíkurborgar 
um uppbyggingu á um 440 íbúðum 
á hinum svonefnda Orkureit. Um er 
að ræða 26 þúsund fermetra lóð sem 
teygir sig meðfram Grensásvegi á 
milli Suðurlandsbrautar og Ármúla. 
Guðjón segir að vinna Reita að upp-
byggingu Orkureitsins hafi hafist 
fyrir tæplega fimm árum.

„Þegar endu rsk ipu lag ning u 
félags ins og skráningu á markað er 
lokið þá förum við að skoða betur 
byggingarréttindi og -heimildir sem 
félagið á og könnum hvort þar séu 
einhver verðmæti sem hægt er að 
þróa frekar.

Fljótlega komumst við að því að 
stærstu möguleikarnir í þessum 
efnum eru annars vegar Kringlu-
reiturinn en hins vegar Orkureit-
urinn, en sá síðarnefndi er töluvert 
einfaldara verkefni en Kringlan. 
Orkureiturinn er núna orðinn að 
söluvöru enda nánast fullskipu-
lagður og samningar við Reykja-
víkurborg um uppbyggingu reitsins 
eru frágengnir.“

Reiturinn mögulega seldur
Að sögn Guðjóns er núna á dagskrá 
hjá félaginu að ákveða hvað verður 
gert með Orkureitinn. „Við gætum 
selt reitinn frá okkur í heild sinni. 
Við gætum líka byrjað að grafa og 
byggja. Eða við gætum farið ein-
hverja millileið og verið inni í verk-

efninu og fengið öf luga verktaka 
og aðra fjárfesta til liðs við okkur,“ 
segir hann, en samkvæmt áætlun 
munu framkvæmdir hefjast á Orku-
reitnum á næsta ári.

Á næstu vikum verður verkefnið 
og möguleikar þess kynntir fyrir 
áhugasömum aðilum: „Það er vel 
hugsanlegt að einhverjir þeirra vilji 
hreinlega eignast þetta verkefni í 
heild sinni og þar með myndi okkar 
aðkomu að því ljúka. Við erum núna 
með ráðgjafa að vinna með okkur til 
að móta heildarmyndina og því get 
ég ekki sagt með fullri vissu hvaða 

Kemur til greina að selja Orkureitinn
Guðjón Auðunsson, forstjóri Reita, segir rétt að hafa ráðist í 5 milljarða hlutafjáraukningu. Fjármagnið nýtt að hluta í að greiða upp 
óhagstæð lán. Hlutfall fasteignaskatta af heildartekjum Reita hefur tvöfaldast á síðustu fimm árum, sem ýtir upp leiguverði eigna.

„Mér er það til efs að tilgangur Þjóðskrár með þessari breytingu hafi verið að stórauka skatta á fasteignir, en sú hefur orðið raunin.” FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Hyggjast ekki hefja innreið á markað með íbúðarhúsnæði

Leigufélagið Alma var selt fyrir 
skömmu, en fyrirtækið er næst-
stærsta leigufélag landsins með 
tæplega 1.100 íbúðir í rekstri, 
einkum á höfuðborgarsvæðinu. 
Námu heildareignir þess um 46,6 
milljörðum um mitt síðasta ár, 
kaupverðið 11 milljörðum króna, 
en kaupandinn var eignarhalds-
félagið Langisjór.

Kom til álita hjá Reitum að 

kaupa Ölmu eða önnur sambæri-
leg félög á markaði með íbúðar-
húsnæði? 

„Við skoðuðum Heimavelli á 
sínum tíma. Það kom til umræðu 
stjórnar hvort ætti að kanna 
samlegð Reita og þess félags. Við 
fórum hins vegar ekkert mjög 
langt með það. Á Norðurlöndun-
um eru fordæmi fyrir því að stór 
fasteignafélög séu bæði með 

atvinnu- og íbúðarhúsnæði. Hins 
vegar eru ekki nema rúmlega 
fimm ár síðan félagið var skráð á 
markað undir þeim formerkjum 
að það væri stærsta fasteigna-
félag landsins með atvinnuhús-
næði. Félagið var selt á þeim 
forsendum. Ef lífeyrissjóðirnir 
vilja koma inn á íbúðamarkað þá 
er ég ekki viss um að það eigi að 
vera í gegnum Reiti.“

Þórður 
Gunnarsson
thg@frettabladid.is

Búum í haginn 
fyrir atvinnulíf 
framtíðarinnar
arionbanki.is

Traustur fyrirtækjarekstur og öflug 
nýsköpun kallar á samstarfsaðila sem 
skilur þarfirnar.

Arion banki býður fyrirtækjum af öllum 
stærðum og í öllum geirum alhliða 
þjónustu með fagmennsku, innsæi 
og þekkingu að leiðarljósi.

Hafðu samband á fyrirtaeki@arionbanki.is, 
við þjónustuver í síma 444 7000 eða í 
netspjalli á arionbanki.is.
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KYNN INGABLAÐ

Rafíþróttir
Kynningar: RÍSÍ, Gaming Arena ehf., ELKO, Kísildalur, UMFÍ, Haukar, Solid Clouds ehf.MIÐVIKUDAGUR 17. mars 2021

Skipholti 50c - 105 Reykjavík - sími 582 6000

AOC 27" IPS 1ms 144Hz

Verð: 49.900

Logitech G432 USB

Verð: 14.990

AOC 24" 1ms 144Hz

Verð: 34.900

Logitech G Pro Wireless

Verð: 26.990

Lenovo Gaming 3

Verð: 199.900

Lenovo LEGION 5

Verð: 299.900

15,6" 120Hz IPS
Intel i5-10300H
16GB DDR4
512GB NVMe
GTX1650Ti 4GB

17,3" 144Hz IPS
Intel i7-10750H
16GB DDR4
512GB NVMe
GTX1660Ti 6GB

Logitech G413 Mechanical

Verð: 17.990

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Björn Víglundsson Sölumaður auglýsinga: Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, 

Ólafur Hrafn Steinarsson fékk 
hugmyndina að stofnun Raf-
íþróttasamtaka Íslands eftir að 
hafa unnið fyrir leikjafyrirtæki 
erlendis og upplifað í gegnum 
vinnu sína rafíþróttaviðburði 
um allan heim. Hann fékk fólk til 
liðs við sig til að láta drauminn 
rætast.

Ólafur segir að rafíþróttir hafi í 
raun verið til á Íslandi í langan 
tíma og hafi verið þekktar undir 
ýmsum hugtökum.

„Skjálfti var til dæmis í Digra
nesi 2004 og svo kom HRingurinn. 
En þetta hafa verið skammlífar 
tilraunir sem voru byggðar upp 
fyrir utan skipulagt félagsstarf. 
Á þessum tímapunkti var þetta 
eiginlega bara þjónusta fyrir tölvu
leikjaspilara,“ útskýrir hann.

Þegar Ólafur flutti út og fór að 
vinna fyrir fyrirtæki sem heitir 
Riot Games þá kynntist hann raf
íþróttum á heimsvísu.

„Ég fór í allar heimsálfur nema 
til Suðurskautslandsins og upp
lifði rafíþróttaviðburði. Það skipti 
engu máli hvert maður fór. Það var 
alltaf það sama upp á teningnum. 
Þarna var stór hópur af fólki sem 
hafði það mikinn áhuga á þessu 
viðfangsefni að það var tilbúið að 
ferðast, koma saman og leggja á 
sig alls konar hluti til að upplifa og 
taka þátt í þessu áhugamáli,“ segir 
hann.

„Þá fékk ég ákveðna sýn. Ég 
hugsaði: Ef fólk er tilbúið að gera 
þetta þá er það örugglega tilbúið 
að gera margt fleira. Eins og til 
dæmis að taka þátt í skipulögðu 
hópastarfi í kringum rafíþróttir. 
Það var eitthvað sem mér fannst 
vanta mjög mikið og myndi smell
passa á Íslandi.“

Þegar Ólafur flutti aftur til 
Íslands hitti hann Melínu Kolku, 
sem er núverandi varaformaður 
RÍSÍ, Ólaf Nils Sigurðsson, Hafliða 
Örn Ólafsson og fleira áhugafólk 
um tölvuleiki og bar undir þau 
hugmyndina um stofnun Raf
íþróttasamtakanna.

„Ég sagði þeim að mig langaði 
að gera þetta af svolítilli alvöru. 
Mig langaði að stofna rafíþrótta
samtök. Ég kynnti fyrir þeim mína 
sýn og hvernig mig langaði að gera 
þetta og þeim leist öllum rosalega 
vel á hugmyndina. Við stofnuðum 
svo Rafíþróttasamtök Íslands, 
RÍSÍ. Við héldum kynningarfund 
í nóvember 2018 og það er þá sem 

við komum fram með hugtakið 
rafíþróttir og það fær formlega 
skilgreiningu“ upplýsir Ólafur.

„Rafíþróttir sameinar öll þau 
verkefni sem höfðu áður verið á 
Íslandi í kringum þetta áhugamál, 
undir nýju hugtaki sem er sérís
lenskt með skilgreinda merkingu. 
Þetta flakk á milli hugtaka: Er 
þetta esport, eru þetta tölvuleikir, 
eru þetta rafíþróttir? Það hætti að 
mestu. Allir voru tilbúnir að segja: 
Þetta heita rafíþróttir og svona á 
þetta að vera á Íslandi.“

Einblína á fræðslu
Frá stofnun Rafíþróttasamtaka 
Íslands hefur verið unnið mikið 
kynningarstarf í sjálfboðavinnu 
hjá öllum sem að þeim koma.

„Við erum búin að einblína 
mikið á fræðsluhliðina. Við höfum 
verið að kynna þetta fyrir öðrum 
en bara tölvuleikjaspilurum. Til 
dæmis að útskýra fyrir foreldrum, 
kennurum, stjórnvöldum og 
stjórnendum innan íþróttafélaga 
hvað þetta áhugamál þýðir í raun 
fyrir þennan hóp. Hvað þetta er 
mikilvægt fyrir hann og hvernig er 
hægt að nýta áhugann á tölvuleikj
um til að gera jákvæðar breytingar 
í lífinu og ýta undir félagsleg tengsl 
og þroska,“ segir Ólafur.

„Það má í raun segja að allt 
sem RÍSÍ hefur gert á síðustu 
árum snúi að því að byggja upp 
þetta umhverfi fyrir tölvuleikja
spilara. Það er þörf á öllum föstum 
umhverfisins. Það er ekki nóg fyrir 
okkur að vera bara með barna og 
unglingastarf en enga meistara

Rafíþróttir ýta undir félagslegan þroska
80 lið keppa í 10 deildum í mismunandi styrkleikaflokkum í Vodafone-deild RÍSÍ í leiknum CS:GO.

Ólafur Hrafn Steinarsson vildi 
koma á fót skipulögðu hópastarfi 
í kringum rafíþróttir en honum 
fannst vöntun á slíku starfi hér á 
landi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir

sandragudrun@
frettabladid.is 

Frá úr-
slitum Len ovo- 
deildarinnar 
í Háskólabíó. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Þá er 
það 

að eiga 
hugtakið 
rafíþróttir 
og að það 
standi fyrir 
heilbrigða 
iðkun á 
tölvu-
leikja-
áhugamál-
inu mikil 
búbót fyrir 
íslenska 
þjóð.

flokka eða keppni á háu getustigi 
á Íslandi. Þá ertu ekki að vinna 
þig að neinu takmarki í barna og 
unglingastarfinu. Það er heldur 
ekki nóg fyrir okkur að vera bara 
með meistaraflokk en ekkert 
barna og unglingastarf, því þá 
eru ungmenni á Íslandi að lenda í 
sama veseni og ungmenni úti um 
allan heim; að þurfa að finna út úr 
því sjálf hvernig þau eiga að æfa sig 
og verða atvinnumenn í einhverju, 
þar sem gífurleg samkeppni er 
á heimsvísu í að komast inn í 
atvinnumennsku.“

Ólafur segir að með Rafíþrótta
samtökunum hafi tekist að búa til 
umhverfi á Íslandi sem tekur utan 
um alla óháð getustigi og tryggir 
að fólk fái sem bestar aðstæður á 
Íslandi til að stunda áhugamálið 
sitt.

„Þetta hefur gengið framar 
vonum. Núna erum við með hátt í 
1.500 keppendur sem keppa viku
lega í ýmsum leikjum og keppnum 
á vegum RÍSÍ. Iðkendur landsins 
eru komnir yfir 600 og það eru 
komnar yfir 20 rafíþróttadeildir 
hjá ungmenna og íþróttafélögum 
um allt land,“ segir hann.

„Það eru líka fleiri skipuleggj
endur farnir að halda mót þar sem 
þátttaka er mikil. Það er allt stapp
fullt í öllum rafíþróttadeildum 
landsins og biðlistar hvar sem 
þú drepur niður fæti. Svo er Riot 
Games að koma með næststærsta 
rafíþróttaviðburð heims til lands
ins seinna á árinu. Það er allt í allt 

þvílíkur árangur sem hefur náðst á 
Íslandi á stuttum tíma.“

Viðbrögðin komu á óvart
Ólafur segir að hann hafi búist við 
því að erfiðara yrði að fá skilning 
á mikilvægi þess að stofna sérstök 
samtök fyrir rafíþróttir.

„Það kom á óvart, en ég held að 
fólk hafi strax upplifað hvað það 
skipti miklu máli fyrir okkur að 
eiga hugtak á Íslandi sem gerir 
okkur kleift að tala um þetta 
áhugamál á ákveðnum forsendum. 
Allt í einu var ekki bara talað um 
tölvuleiki og að þeir væru slæmir. 
Allt í einu gastu farið að tala um 
þetta út frá hugtaki rafíþrótta. 
Það var hægt að segja við yngri 
spilara: Ætlarðu að reyna að verða 
atvinnumaður í rafíþróttum? Og 
krakkarnir spurðu: Hvað er það? 
Er hægt að vera atvinnumaður? 
Þá var hægt að svara: Já, ef þú æfir 
þig og hugsar um líkamann og 
andlegu hliðina og leggur þig fram, 
þá geturðu orðið atvinnumaður. 
Bara þessi breyting á orðræðunni 
í kringum tölvuleiki er orðinn 
stærsti áhrifaþátturinn í því hvað 
rafíþróttir hafa skotið sér víða 
langt, tel ég,“ segir Ólafur og bætir 
að lokum við:

„Óháð því hvort barnið þitt er í 
rafíþróttum eða ekki og á hvaða 
aldri það er, þá er það að eiga hug
takið rafíþróttir og að það standi 
fyrir heilbrigða iðkun á tölvu
leikjaáhugamálinu, mikil búbót 
fyrir íslenska þjóð.“
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Í sumar mun þjóðarleikvangur 
rafíþrótta verða opnaður í 
Turninum í Kópavogi, þar sem 
aðstaða til leikjaspilunar verður 
á heimsklassa. Mikil áhersla 
verður lögð á að sinna börnum 
og unglingum sem vilja æfa raf
íþróttir.

„Nýr þjóðarleikvangur rafíþrótta 
mun opna í sumar undir heitinu 
Arena og verður staðsettur í Turn
inum í Kópavogi. Staðurinn mun 
bjóða upp á aðstöðu á heims klassa 
fyrir tölvuleikjaspilun, hvort 
sem um er að ræða áhugafólk eða 
atvinnumenn í rafíþróttum, og allt 
þar á milli,“ segir Daníel Rúnars
son, sem stýrir opnun Arena. 
„Arena er stærsta fjárfestingin í 
geiranum til þessa en þar munu á 
annað hundrað gesta geta notið 
ábyrgrar tölvuleikjaspilunar ásamt 
veitinga og annarrar tengdrar 
afþreyingar, bæði í opnum rýmum 
og einkaherbergjum. Leikvangur
inn á eftir að verða algjör bylting 
og það er von okkar sem standa að 
honum að hann eigi eftir að vera 
mikil lyftistöng fyrir vöxt geirans 
hér á landi næstu árin.“

Að sögn Daníels hafa rafíþrótt
ir og tölvuleikjaspilun vaxið 
gríðarlega á síðustu árum og má 
hæglega tala um sprengingu á 
þessu sviði undanfarna mánuði, 
bæði innanlands og á heimsvísu. 
„Tölvuleikjaiðnaðurinn veltir 
tæplega þrefalt meira fé á heims
vísu en kvikmynda og tónlistar
geirarnir samanlagt. Sem dæmi 
um áhugann á rafíþróttum þá 
horfðu fleiri á beinar útsendingar 
frá keppni í rafíþróttum á síðasta 
ári en á útsendingar frá golfi, eða 
yfir 500 milljónir áhorfenda.“

Frábær aðstaða
Á Íslandi er keppt í ýmsum 
greinum rafíþrótta að sögn Daní
els og nefnir hann sem dæmi að í 
einni þeirra, Vodafone deildinni í 
CS:GO, sé nú keppt í tíu deildum. 

Til samanburðar er keppt í fimm 
deildum í fótbolta á Íslandi. „Þessi 
mikli áhugi sýndi okkur að það 
væri þörf á miðstöð rafíþrótta á 
Íslandi. Þess vegna fórum við af 
stað með að opna Arena, þjóðar
leikvang rafíþrótta, í samstarfi við 
Rafíþróttasamtök Íslands, RÍSÍ.“

Í Arena munu allir sem áhuga 
hafa á tölvuleikjum finna eitthvað 
við sitt hæfi. „Þar verður aðstaða 
til leikjaspilunar á heimsklassa. 
Við munum meðal annars bjóða 
upp á öflugustu tölvur og skjái sem 
fáanlegir eru, sérhannaða stóla 
fyrir tölvuleikjaspilun, öflugustu 
nettengingu landsins og svo mætti 
lengi telja.“

Úrvals veitingastaður
Hægt verður að spila í stórum sal í 
tölvum þar sem spilarar sitja hlið 
við hlið í svokallaðri LANupp
setningu. „Auk þess verða í boði 
lokuð einkaherbergi sem vina
hópar og vinnufélagar geta leigt 
saman. Jafnframt verður sér svæði 
fyrir Playstation 5 leikjatölvur 
ásamt einkaherbergi fyrir þær. 
Einnig verður sérstök aðstaða fyrir 
rafíþróttalið og þjálfara þeirra 

fyrir æfingar og keppni.“
Í Arena verður einnig fullbúið 

stúdíó og svið fyrir beinar útsend
ingar frá keppnum sem haldnar 
eru á staðnum sem og á netinu en 
allar útsendingar á vegum RÍSÍ, 
á Stöð Esport, verða sendar út 
frá Arena. „Fyrir utan allt þetta 
verður starfræktur veitingastaður í 
rýminu sem hægt er að heimsækja 
án þess að spila tölvuleiki eða 
sameina heimsóknina með leikja
spilun. Til að undirbúa opnun 
staðarins höfum við fengið í lið 
með okkur tvo landsliðskokka svo 
gera má ráð fyrir því að enginn fari 
svangur út af veitingastaðnum.“

Samstarf hafið
Mikil áhersla verður lögð á að 
sinna börnum og unglingum sem 
vilja æfa rafíþróttir og er nú þegar 
komið í gang samstarf við nærliggj
andi íþróttafélög að sögn Daníels. 
„Í dag eru allt að 1.000 börn sem 
stunda skipulagðar æfingar hjá 
íþróttafélögum sínum á sama 
markvissa hátt og hægt er að æfa 
aðrar greinar eins og fót, hand og 
körfubolta. Æfingarnar eru oftast 
tvisvar í viku, 90 mínútur í senn, 
og á þeim er lögð áhersla á taktíska 
hugsun við leikjaspilun en einnig á 
líkamlega og andlega þjálfun.“

Hvort sem fólk er hrifið af því 
að kalla tölvuleikjaspilun íþrótt 
eða ekki eru kostir skipulagðra 
æfinga ótvíræðir, bætir Daníel við. 
„Ungmennin fá þar tækifæri til 
að hitta í raunheimum jafnaldra 
sína með sömu áhugamál, ásamt 
því að mikilvægi líkamlegrar og 
andlegrar þjálfunar er kennt. Þetta 
snýst því jafn mikið um lýðheilsu 
og almenna heilsu barnanna 
okkar eins og að auka færni þeirra 
í tölvuleikjum. Að lokum má 
nefna að tækifærin til skólastyrkja 
vegna árangurs í rafíþróttum eru 
að aukast ár frá ári en um 300 
háskólar í Bandaríkjunum bjóða 
nú verðmæta skólastyrki fyrir raf
íþróttafólk.“

Arena er stærsta 
fjárfestingin í 

geiranum til þessa en 
þar munu á annað 
hundrað gesta geta notið 
ábyrgrar tölvuleikjaspil
unar ásamt veitinga og 
annarrar tengdrar 
afþreyingar, bæði í 
opnum rýmum og 
einkaherbergjum. 
Leikvangurinn á eftir að 
verða algjör bylting.

Þjóðarleikvangur á heimsklassa

Það eru skiptar skoðanir um rafíþróttir. „En hvort sem fólk er hrifið af því 
að kalla tölvuleikjaspilun íþrótt eða ekki, eru kostir skipulagðra æfinga 
ótvíræðir,“ segir Daníel Rúnarsson hjá Gaming Arena. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Á nýjum þjóðarleikvangi rafíþrótta verður eitthvað fyrir alla sem hafa áhuga á tölvuleikjum. Þar verður stór salur, einkaherbergi, stúdíó, svið og veitingastaður. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN 
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Melína Kolka Guðmundsdóttir, 
varaformaður Rafíþróttasam-
bands Íslands, hefur lengi verið 
aðdáandi tölvuleikja. Hún er 
mikil baráttukona fyrir því að 
stelpur komi meira að borðinu í 
þessari íþrótt.

Melína Kolka segir að rafí-
þróttir séu í mikilli sókn hér á 
landi. „COVID hefur heldur betur 
ýtt undir þennan áhuga,“ segir 
hún. „Krakkar sem höfðu verið í 
hefðbundnum íþróttum en gátu 
ekki mætt á æfingar né hitt vini 
sína fóru yfir í rafíþróttir. Bæði 
strákar og stelpur hafa verið í þessu 
þótt ég verði að viðurkenna að þeir 
séu fleiri. Ég hef fundið að íþrótta-
félögin hafa hvatt stelpur til að 
vera með og vilja fá fleiri. Það hefur 
færst í vöxt að íþróttafélögin bjóði 
aðstöðu fyrir rafíþróttir enda finna 
þau vel fyrir aukinni eftirspurn. 
Íþróttir eru hvetjandi og það er 
mjög gott þegar íþróttafélögin 
standa að þessu fyrir krakkana, 
enda bera þau traust til þeirra. Við 
viljum að rafíþróttir séu góður 
kostur ekki síður en aðrar íþróttir 
og viljum vanda til verka. Íþrótta-
félögin hafa allt til þess að gera 
þetta á faglegan hátt.“

Stofnuðu Tík
„Ég hef alltaf lagt áherslu á að fá 
stelpur til að spila tölvuleikina. 
Ég stofnaði því hóp fyrir stúlkur á 
öllum aldri til að kynnast og finna 
fyrirmyndir á þessu sviði. Það 
hefur gengið ótrúlega vel. Það eru 
yfir eitt þúsund konur í þeim hópi 
núna. Við erum með Facebook-hóp 
sem nefnist Tík sem þýðir Tölvu-
leikjasamband íslenskra kvenna. 

Við erum tvær úr þessum hópi sem 
erum að fara út á land fljótlega til 
að vekja athygli á þessum félags-
skap. Þetta er karllægt umhverfi og 
mjög mikilvægt að leiða konur inn 
á þessa braut,“ segir Melína.

Melína Kolka er einn af stofnend-
um Rafíþróttasambandsins og situr 
í stjórn þess. „Við stofnuðum félagið 
fyrir þremur árum og héldum 
fyrsta fundinn okkar í árslok 2018. 
Fyrsta mótið sem við héldum var 
síðan 2019,“ segir hún. „Það voru í 
kringum 400 manns sem tóku þátt 
í þessu fyrsta móti og við fundum 
sterkt fyrir áhug anum. Krakkarnir 
fengu að fara á svið og spila Fornite 
við stjörnur á borð við Steinda JR og 
Herra hnetusmjör,“ segir Melína.

Ný miðstöð
Hún segir margt nýtt vera að gerast 
hér á landi í sambandi við rafíþrótt-
ir. „Við erum að fara í spennandi 
verkefni að koma upp miðstöð fyrir 
rafíþróttir í Turninum í Kópavogi. 
Við vonumst eftir því að geta opnað 
í sumar og vera með viðburð í 
kringum það. Um það bil 200 tölvur 
verða í salnum sem hægt verður að 
leigja. Einnig verður veitingasala á 
staðnum og áhorfendasalur. Auk 
þess verður Rafíþróttasambandið 
með stúdíó þar sem hægt verður að 
taka upp spjallþætti, viðburði og 
keppni.“

Heimsmót í Laugardalshöll
MSI verður haldið í Laugardalshöll 
í maí, að sögn Melínu en það er 
alþjóðlegur rafíþróttaviðburður og 
eitt stærsta rafíþróttamót heims, 
League of Legends Mid-Season 
Invitational. Búist er við að fjöldi 
fólks muni koma til landsins í 

Hvetur stelpur til að stunda rafíþróttir
Melína Kolka Guðmundsdóttir er varaformaður RÍSÍ og hefur haft áhuga á tölvuleikjum allt frá barnæsku. Hún hefur stofnað kvennahóp sem spilar rafíþróttir. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

tengslum við mótið. Vitaskuld verð-
ur öllum sóttvörnum fylgt og sýni 
tekin reglulega. Þetta mun verða 
stórt tækifæri til að kynna Reykja-
vík þar sem áhugi á raf íþróttum er 
mikill í heiminum. Spilaður verður 
League of Legends sem er einn vin-
sælasti tölvuleikur heims og áhorf 
á beinar útsendingar frá keppnum 
atvinnumanna njóta gríðarlegra 
vinsælda. Alls horfðu um 23 millj-
ónir manns á beina útsendingu frá 
úrslitaleiknum á heimsmeistara-
mótinu í leiknum sem fram fór í 
Shanghai í desember síðastliðnum, 
og um hundrað milljón einstakir 
áhorfendur fylgdust með útsend-
ingum frá heimsmeistaramótinu 
2019.

„Þetta verður risastórt mót og 
búist við að um 500 milljónir um 
allan heim muni fylgjast með því,“ 
segir Melína. „Þessi viðburður er 
stærri en Super Bowl. Íslendingar 
eiga atvinnumenn í greininni og 
margir sem spila á eigin vegum um 
allan heim.“

Hreyfing nauðsynleg
Melína segir að þátttakendur séu 
á öllum aldri. „Í grasrótarstarfi 
okkar eru krakkar átta til sextán 
ára. Það eru mismunandi leikir 
fyrir krakkana miðað við á hvaða 
aldri þau eru. Þeir sem keppa í 
Vodafone-deildinni eru eldri. Þá 
hafa foreldrar tekið virkan þátt 
í þessu með börnum sínum. Það 
er mjög góður liðsandi í þessari 
íþrótt enda spennandi að vera 
með. Við leggjum aðaláhersluna á 
hvernig krakkarnir stunda tölvu-
leiki. Það þarf að sitja rétt, drekka 
vatn og hreyfa sig reglulega á milli 
þess sem setið er við tölvuna. 

Enginn fær að sitja við tölvuna 
í lengri tíma. Íþróttafélögin eru 
með sérstaka æfingaaðstöðu þar 
sem krakkarnir æfa á milli þess 
sem þau sitja við tölvuna. Sömu-
leiðis fá þau góðar teygjur sem 
er afar mikilvægt og hita vel upp 
hendurnar til að koma í veg fyrir 
sinaskeiðabólgu. Foreldrar hafa 
sagt að krakkarnir hugsi öðruvísi 
um tölvuleiki þegar þau eru hjá 
íþróttafélögunum og eru sjaldnar 
í tölvu heima. Við höfum fundið 
mikla ánægju frá foreldrum.“

Passað upp á mannleg samskipti
Um 20 íþróttafélög á landinu 
bjóða upp á rafíþróttir og iðk-
endur eru í kringum eitt þúsund. 
Hjá hverju félagi er tveir til fjórir 
þjálfarar. „Vinnumálastofnun 
hefur styrkt okkur til að fá fólk 
sem er í atvinnuleit til liðs við 
okkur. Fólkið er síðan þjálfað til að 
gegna þessu starfi. Krakkarnir læra 
mannleg samskipti og hvernig til 
dæmis einelti er ekki liðið. Það er 
gaman að segja frá því að börn af 
erlendum uppruna blómstra ekki 
síður í rafíþróttum en þau sem eru 
íslensk. Tölvuleikirnir eru allir á 
ensku og gaman að sjá hversu fær 
þau eru í því að tjá sig.“

Melína segist hafa haft áhuga á 
tölvuleikjum frá barnsaldri. Hún 
fann fljótt fyrir áhuga á að gera 
eitthvað í kringum þennan áhuga 
eins og að stofna samtök. Hún hefur 
kynnst mörgum í kringum tölvu-
leikina og meðal annarra kærast-
anum sem býr til tölvuleiki. „Hann 
er framkvæmdastjóri hjá Myrkur 
Games þannig að við sitjum sitt 
hvorum megin við borðið sem er 
mjög skemmtilegt,“ segir Melína.

 
 

Það hefur 
færst í 
vöxt að 
íþrótta-
félögin 
bjóði 
aðstöðu 
fyrir 
rafíþróttir 
enda finna 
þau vel 
fyrir 
aukinni 
eftir-
spurn. 
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 Vöruúrval mismunandi eftir verslunum. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur og myndabrengl. 

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

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

Akureyri - Hafnarstræti 91-93
Akranesi - Dalbraut 1
Ísafirði - Hafnarstræti 2
Vestmannaeyjum - Bárustíg 2 
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Leikjastóll Commander 
með LED lýsingu
Verð: 45.139.-

Nuddpúði í leikjastól
Verð áður: 8.299.-
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ELKO býður upp á mikið úrval af 
alls kyns leikjatölvum og auka-
búnaði fyrir þær og vill sinna 
öllum gerðum af tölvuleikja-
spilurum.

ELKO býður upp á mikið úrval af 
tölvum, leikjatölvum og auka-
búnaði sem hjálpar til við að taka 
alla tölvuleikjaspilun upp á næsta 
stig. ELKO tekur virkan þátt í upp-
byggingu rafíþróttasenunnar og 
hefur verið lögð rík áhersla á að 
þjónusta rafíþróttalið, sem geta 
bæði keypt og leigt þann búnað 
sem þarf, til að koma upp aðstöðu 
til að taka á móti iðkendum 
íþróttarinnar, hvort sem spilarar 
eru þrautreyndir eða að stíga sín 
fyrstu skref í rafíþróttum. Hjá 
ELKO er hægt að fá allan nauðsyn-
legan búnað til að spila tölvuleiki, 
sama á hvaða tölvu fólk vill spila 
og hvort það er til af þreyingar eða 
rafíþróttaiðkunar.

„Við hjá ELKO viljum hjálpa 
leikjaspilurum að ná árangri og 
hafa gaman. Tölvuleikjaáhugi er í 
vexti og hefur úrval í ELKO aukist 
í takti við það. Við leggjum mikið 
upp úr stuðningi við rafíþróttir 
og streymi og bjóðum upp á vörur 
fyrir hvort tveggja,“ segir Sindri 
Snær Thorlacius, vörustjóri hjá 
ELKO. „Tölvuleikjaspilun skiptist 
gjarnan í f lokka og við viljum 
sinna þeim öllum, hvort sem um 
er að ræða borðtölvur eða far-
tölvur, Playstation eða Nintendo, 
sýndarveruleika eða streymi.“

Litríkar PC-tölvur og  
allir aukahlutir
„Í borðtölvum og fartölvum 
bjóðum við upp á Acer, Lenovo, 
HP, ASUS og MSI leikjatölvur, en 
allir þessir framleiðendur bjóða 
upp á frábæra valkosti fyrir 
leikjaspilara á breiðu verðbili,“ 
segir Sindri. „Hjá okkur fæst líka 
aukabúnaður fyrir leikjaspilara 
frá f lestum þekktustu vöru-
merkjunum, svo sem Logitech, 
Sony, Razer, Steelseries, HyperX, 
Sennheiser/EPOS, Corsair, Xtrfy 
og f leirum. Nýlega bættist svo við 
spennandi vörumerki sem heitir 
NOS, en það býður upp á ódýra en 
vandaða valkosti í leikjavörum.

Þegar kemur að búnaði sækjast 
tölvuleikjaspilarar yfirleitt eftir 
hraða og endingu en nýlega hefur 
litagleði líka komið sterk inn,“ 
útskýrir Sindri. „Vöruframboðið 
er því ekki lengur nánast bara í 
svörtum lit heldur skarta nú mörg 
tækin skrautlegri litalýsingu.“

Nýjar leiðir til að spila leiki
„Seint á síðasta ári kom út ný 
kynslóð af Playstation-leikja-
tölvunni sem vakti mikið umtal 
og áhuga. Tölvan seldist upp á 
örskotsstundu á heimsvísu og 
bíða margir spenntir eftir næstu 
sendingum,“ segir Sindri. „Áhugi á 
hinum framtíðarkennda sýndar-
veruleika hefur aukist mikið en í 
ELKO má til að mynda finna vörur 
á borð við Playstation VR, HTC 
Vive og hin gríðarvinsælu Oculus 
sýndarveruleikagleraugu.

Í samkomubanninu tókum við 
eftir aukinni eftirspurn í vörur 
tengdar akstursíþrótta- og f lug-
leikjum og bjóðum við nú upp 
á meira úrval en nokkru sinni 
af spennandi vörum frá Thrust-
master og Logitech,“ segir Sindri. 
„Í verslun ELKO í Lindum er veg-
legt „Gaming“-svæði þar sem hægt 
er að skoða allar helstu leikja-
vörurnar og svo er auðvitað allt 
úrvalið sjáanlegt á elko.is.

Nýlega voru settar upp prufu-
stöðvar fyrir borðtölvur og 
aukabúnað á Gaming-svæðinu 
í ELKO Lindum. Þar geta áhuga-
samir prófað vinsæla rafíþrótta-
leiki í mismunandi búnaði og 
fundið muninn á milli þeirra og 
tekið upplýstari kaupákvörðun,“ 
segir Sindri. „Svo er auðvitað 30 

Sama hvað þú spilar – við spilum með þér

Sindri Snær Thorlacius og Stefán Pétur Kristjánsson segja að ELKO vilji hjálpa leikjaspilurum að ná árangri og hafa gaman, með því að bjóða upp á það 
besta sem völ er á fyrir allar gerðir tölvuleikjaspilunar. Þar geta rafíþróttalið líka fengið mikinn og fjölbreyttan stuðning. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Í verslun ELKO í Lindum er veglegt Gaming-svæði þar sem hægt er að skoða allar helstu vörurnar sem tengjast 
tölvuleikjum, hvort sem það eru aukahlutir eða ýmiss konar skemmtilegur varningur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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daga skilaréttur á leikjavörum 
keyptum í ELKO svo það má 
prufa vöruna og skipta eða skila 
ef viðkomandi er ekki sáttur við 
kaupin.“

Víðtæk þjónusta fyrir  
rafíþróttalið
„Að velja réttan búnað sem 
hentar vel til rafíþrótta getur skipt 
höfuðmáli fyrir heildarupplifun 
iðkenda og við hjá fyrirtækjaþjón-
ustu ELKO bjóðum upp á virkilega 
f lott úrval á mörgum verðbilum 
sem ætti að henta öllum raf-
íþróttafélögum,“ segir Stefán 
Pétur Kristjánsson hjá fyrirtækja-
ráðgjöf ELKO.

„Í dag eru mörg félög/rafíþrótta-
deildir nú þegar að spila með 
búnað frá okkur og eftirspurnin 
er gríðarleg, enda bjóðum við upp 
á allan pakkann og getum hjálpað 
með uppsetningu á búnaði sé þess 
þörf,“ segir Stefán. „Ef eitthvað 
kemur upp á ábyrgðartíma erum 
við líka til staðar og við erum 
lausnamiðuð, enda höfum við 
tileinkað okkur þá hugmynda-
fræði að „það sem skiptir þig máli, 
skiptir okkur máli“.

Það er virkilega gaman að 
fylgjast með hversu hröð þró-
unin hefur verið á stuttum tíma 
í raf íþrótt um á Íslandi og það er 
aðdáunarvert að sjá hvað utan-
umhald er f lott hjá þeim félögum 
sem við höfum starfað með,“ segir 
Stefán. „Við bjóðum bæði upp á 
f lott staðgreiðslutilboð á búnaði 
fyrir félög, sem og rekstrarleigu 
þar sem allur búnaður er skot-
heldur á samningstímabilinu fyrir 
fast mánaðargjald. Rekstrarleigan 
hefur sótt í sig veðrið þar sem 
fjármagn er mismikið þegar svona 
verkefni eru í startholunum.

Þannig að ef það er einhver 
þarna úti með þann draum að 
stofna rafíþróttalið er um að gera 
að hafa samband við okkur og við 
hjálpum til við að láta drauminn 
rætast,“ segir Stefán. „Það er sama 
hvað þú spilar, við spilum með 
þér.“

Nánari upplýsingar um vörufram-
boð ELKO er að finna á heima-
síðunni, elko.is.
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gjafir fyrir
leikjasérfræðinga
á öllum aldri

HP
Pavilion Gaming leikjatölva
• Örgjörvi: 4 kjarna AMD Ryzen 3-4300G3,80-4,00 GHz
• Skjákort: Nvidia GeForce GTX 1650
• Vinnsluminni: 8 GB DDR4 3200 MHz
• Minni: 512 GB M.2 NVMe SSD 

HP2F0J7EAUUW

NOS
C-250 RGB Pro Mini leikjalyklaborð
• Rauðir mekanískir rofar
• 60% stærð - án talnaborðs og F-takka
• RGB lýsing
• Ofin snúra 

NOSC250MINI396144

PS4
Assassin’s Creed:
Valhalla 

PS4ACVALHALL

PS4
Call of Duty: 
Black Ops Cold War 

PS4CODBOCW

Switch:
Super Mario
3D All-Stars 

SWISM3DAS

AOC 
C24G2 24” leikjaskjár  
• Full HD 1080p upplausn
• VA panel, 1 ms, 144 Hz
• HDMI, DisplayPort
• VESA 100x100 festingagöt 

AOC2490VXA

Acer
Nitro 5 15,6” leikjafartölva
• Skjár: 15,6” Full HD 1920x1080 IPS 144Hz 
• Örgjörvi: 4 kjarna Intel Core i5-10300H 2,50-4,50 GHz
• Skjákort: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti
• Vinnsluminni: 8 GB DDR4 2933 MHz
• Minni: 512 GB M.2 NVMe SSD 
• Rafhlaða: Allt að 9 klst. rafhlöðuending
• Þyngd: 2,30 kg 

ACNHQ7PED00V

NOS
M-600 V2 leikjamús
• Allt að 6400 DPI
• Fléttuð 1,8 m snúra
• 7 takkar
• RGB lýsing
• Aðeins 69 g 

NOS396130

8.990

129.990 39.990

4.990

12.995 13.995 10.495

144 hz
skjár

1 ms
144 hz
skjár

fleiri
litir í 
boði

EPOS
GSP 301 leikjaheyrnartól
• Memory foam púðar
• Frábær Noise cancelling hljóðnemi
• Minijack tenging
• Skrunhjól fyrir hljóðstyrk 

SEPCGSP301 16.995

EÐA 18.005 KR. Á MÁNUÐI
M.V. 12 MÁN. LÁN Á 0% VÖXTUM - ALLS 216.055 KR. - ÁHK 14,3% 

199.995

Razer
Edition Tarok Pro leikjastóll
• Margar stillingar í boði
• Áklæði sem andar
• Stillanlegir armar
• Memory foam púðar fylgja 

RAZTAROKPRO0002 54.995
Razer 
Seiren Mini hljóðnemi
• Smár condenser USB hljóðnemi
• Supercardioid upptökumynstur
• Málmstandur fylgir
• 16-bit/48 kHz hljóðupptaka 

RAZ1903450100R3M1 10.995



Reynsla og þekking spila saman 
hjá tölvuversluninni Kísildal. 
Guðbjartur Nilsson fram
kvæmdastjóri segir að Kísildalur 
sé oftast fyrsta stopp leikja
spilara, en þar er mikið úrval af 
leikjatölvum og tölvubúnaði.

Kísildalur er draumaverslun allra 
sem hafa gaman af því að spila 
tölvuleiki eða vilja eiga öfluga 
tölvu. „Starfsfólk Kísildals hefur 
mikla reynslu af öllu sem snýr að 
tölvum og tölvuleikjum hvort sem 
er fyrir byrjendur í tölvuleikjum 
eða reyndari leikjaspilara. Við 
höfum sérsmíðað tölvur fyrir 
tölvuleiki um árabil og erum í raun 
fyrsta stopp þeirra sem spila tölvu-
leiki,“ segir Guðbjartur Nilsson.

Hjá Kísildal er úrvalið af tölvum, 
tölvuíhlutum, netbúnaði og 
jaðarbúnaði geysilega mikið. „Við 
smíðum leikjavélar eftir eigin 
forskrift og getum líka sérsmíðað 
vélar ef fólk er með séróskir. Í raun 
geta allir fengið leikjatölvu við sitt 
hæfi hjá okkur þannig að í raun er 
úrvalið óendanlegt. Okkar mark-
mið er að koma til móts við óskir 
viðskiptavinarins, finna út hvað 
virkar best fyrir hann og hvernig 
hægt sé að framkvæma það á hag-
stæðan máta. Við erum með mjög 
fjölbreyttan hóp viðskiptavina. 
Til okkar koma bæði foreldrar að 
kaupa tölvur og búnað til leikjaspil-
unar fyrir börnin sín og einstakl-
ingar sem eru reyndir leikjaspil-
arar og vilja fá öflugar tölvur sem 
standast þeirra ýtrustu kröfur. Við 
leggjum mikla áherslu á sanngjarnt 
verð og framúrskarandi þjónustu,“ 
segir Guðbjartur en hjá Kísildal fást 
allir nýjustu tölvuíhlutirnir.

Hann segir að vel sé hægt að 
koma sér upp góðri aðstöðu með 
borðtölvu, skjá, mús, lyklaborði og 
í raun öllum pakkanum á um tvö 
hundruð þúsund krónur. „Þetta er 
í raun spurning um hvað fólk vill. 
Þetta er svona grunnpakki, en fyrir 

þyngri leiki, eins og Call of Duty 
og Battlefield, þar sem mikið er 
lagt upp úr grafík, er hægt að fara í 
öflugri pakka sem kosta meira, en 
þá erum við líka að tala um geysi-
lega öflugar vélar.“

Kísildalur er einnig með 
verkstæði á sínum snærum. „Ef 
eitthvað kemur upp á varðandi 
tölvumálin eða ef fólk þarf aðstoð 
við einhver vandamál tengd 
tölvum eða leikjum þá getur það 
alltaf leitað til okkar. Við erum 
með góða viðgerðarþjónustu,“ 
segir Guðbjartur.

Frumkvöðull í rafíþróttum
Kísildalur hefur stutt vel við bakið 

á leikjaspilurum í gegnum tíðina 
og er fyrirtækið í raun frumkvöð-
ull þegar kemur að rafíþróttum. 
„Við höfum unnið mikið í gras-
rótinni í rafíþróttum. Við héldum 
mót hér á árum áður sem kallaðist 
Kísildalur Open og áttum þannig 
þátt í að endurvekja leikjamenn-
inguna hérlendis. Síðan studdum 
við við Hringinn, sem var á vegum 
Háskólans í Reykjavík. Við höfum 
líka stutt við Lan-mót í framhalds-
skólum og lánuðum þeim lengi 
vel netbúnað til að tengja saman 
tölvur svo hægt væri að tengja 
saman leikjaspilara. Núna er 
heilmikil menning í kringum raf-
íþróttir, sem eru farnar að taka á sig 

þroskaðri mynd. Það er mjög 
gaman að fylgjast með rafíþrótta-
senunni. Það er greinilega mikill 
áhugi á þessari íþrótt og umgjörðin 
verður sífellt stærri og faglegri,“ 
segir Guðbjartur.

Hann segir að í kórónaveirufar-
aldrinum hafi í raun orðið algjör 
sprenging í áhuga á rafíþróttum. 
„Það er mikið félagslíf í kringum 
þetta, enda gefur þetta fólki tæki-
færi til að tengjast öðrum um 
allan heim og eiga þannig félagslíf 
heiman frá sér,“ segir Guðbjartur.

Nánari upplýsingar má sjá á kisil-
dalur.is

Allt fyrir rafíþróttir
„Við smíðum 
leikjavélar eftir 
eigin forskrift 
og getum líka 
sérsmíðað vélar 
ef fólk er með 
séróskir,“ segir 
Guðbjartur. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

Nýlega veitti félagsmálaráðu
neytið Rafíþróttasambandi 
Íslands 10 milljónir króna til að 
þróa þjálfaranámskeið í raf
íþróttum fyrir atvinnuleitendur. 
Samtökin segja að það séu stór 
skref fram undan í heimi raf
íþrótta á Íslandi.

elin@frettabladid.is

Ásmundur Einar Daðason félags-
málaráðherra segir að reglulega séu 
veittir styrkir til frjálsra félagasam-
taka og þá iðulega til að styðja við 
mikilvæga þjónustu og starfsemi 
sem lítur að almannaheill. Í til-
felli rafíþróttasambandsins hefur 
ráðherra lengi haft áhuga á sýn 
þeirra með forvarnarsjónarmið að 
leiðarljósi og nú með þessa áherslu 
á að virkja unga atvinnuleitendur 
sem sjaldan hefur verið mikil-
vægara. „Rafíþróttasambandið 
kom að máli við mig, setti upp 
verkefni sem miðar að því fyrst og 
fremst að virkja atvinnuleitendur 
sem áhuga hafa á tölvuleikjaspilun, 
gefa þeim þekkingu á greininni og 
hæfni í þjálfun með von um að til 
verði störf í greininni sem styrki 
rafíþróttahreyfinguna á endanum,“ 
segir hann, en ráðherra og ráðu-
neytið ákvað í framhaldinu að gera 
tilraun með verkefnið og veita styrk 
til þess.

Eru einhverjar sérstakar áherslur 
gagnvart því hvernig styrkurinn 
verður notaður?

„Já, styrknum er ætlað að standa 
straum af þjálfaranámskeiði fyrir 
atvinnuleitendur sem stunda raf-
íþróttir/tölvuleiki og langar að afla 
sér aukinnar þekkingar á greininni 

með það að leiðarljósi að starfa 
við hana í nánustu framtíð. Í því 
felst námskeið í þjálfun rafíþrótta 
og svo í framhaldinu starf hjá raf-
íþróttafélagi með ráðningarstyrk 
frá Vinnumálastofnun og utan-
umhaldi af hendi Rafíþróttasam-
bandsins.“

Vinnumálastofnun sér um að 
auglýsa verkefnið fyrir áhuga-
sömum atvinnuleitendum og velja 

í samstarfi við RÍSÍ heppilega þátt-
takendur. Vinnumálastofnun mun 
svo útbúa samninga um ráðningar-
styrki þegar þátttakendur ljúka 
námskeiði og fara í störf hjá raf-
íþróttafélögunum. Umsýsla verk-
efnisins er hjá Vinnumálastofnun í 
samstarfi við Rafíþróttasambandið 
sem ber ábyrgð á framkvæmdinni.

Telur þú að rafíþróttir séu 
vaxandi íþróttagrein?

„Ég held að það sé óumdeilt að 
rafíþróttir séu í gífurlegum vexti 
sem við sjáum ekki fyrir endann á. 
Það er því mikilvægt að huga að því 
að byggja upp innviði í íþróttinni 
hér á landi og gera allt starf fag-
legra, og það hefur verið frábært að 
fylgjast með kraftmiklu starfi Raf-

íþróttasambandsins í þeim efnum,“ 
segir Ásmundur.

Þegar hann er spurður hvort 
hann hafi kynnt sér rafíþróttir, 
jafnvel leikið tölvuleiki, svarar 
hann: „Ég spilaði Championship 
Manager eins og svo margir strákar 
í menntaskóla en síðari ár hef ég 
aðallega kynnst rafíþróttum í 
gegnum starfið hjá Rafíþróttasam-
bandinu, og finnst mikið til þess 
koma að sjá hvernig íþróttin hefur 
vaxið undanfarin ár. Ég geri ekki 
ráð fyrir öðru en að sú þróun haldi 
áfram. Rafíþróttasambandið er að 
vinna gríðarlega gott og þarft starf 
sem hefur vaxið mjög á síðustu 
misserum. Þeir þurfa hins vegar 
stuðning til þess að geta hrint 

hugsjónum sínum í framkvæmd. 
Það er jákvæð þróun að íþrótta-
væða þessa tómstund til þess að fá 
inn þætti eins og þjálfunarfræði, 
líkamsstöðu, hreyfingu og nær-
ingu. Þetta er atvinnugrein víða 
og vekur áhuga ungs fólks. Þegar 
svo er þá er það okkar hlutverk að 
bregðast við þróuninni en ekki 
reyna að hamla henni. Það erum 
við að gera með því að styðja við 
samtök sem vinna með iðkendum 
rafíþrótta, með það að leiðarljósi 
að gera starfið faglegt og vinna 
gegn staðalímyndum.“

Ásmundur segir að rafíþróttir 
séu tiltölulega ný íþrótt um allan 
heim og þar eru mikil tækifæri. 
„Hins vegar vinnur smæð sam-
félagsins alltaf með okkur þegar 
við erum að hefja svona og við 
getum brugðist hraðar við með 
stofnun og stuðningi við samtök á 
borð við Rafíþróttasambandið.“

Er of mikil kynjaskipting í þess-
ari grein að þínu mati?

„Það hefur hallað á stelpur en 
mér skilst á samtölum mínum við 
hreyfinguna að það sé einmitt 
eitt af þeim atriðum sem horft sé 
sérstaklega til og vonandi verður 
sterkara sérsamband til þess að 
jafna kynjahlutföllin í greininni.“

Rafíþróttir í gríðarlegum vexti

Ásmundur Einar 
Daðason 

Rafíþróttasam
bandið er að vinna 

gríðarlega gott og þarft 
starf sem hefur vaxið 
mjög á síðustu miss
erum. 

Við höfum unnið 
mikið í grasrótinni 

í rafíþróttum. Við héld
um mót hér á árum áður 
sem kallaðist Kísildalur 
Open og áttum þannig 
þátt í að endurvekja 
leikjamenninguna 
hérlendis.

Með styrk frá 
félagsmála-
ráðuneytinu 
er iðkendum 
rafíþrótta gert 
kleift að stunda 
tölvuleiki með 
þjálfurum sem 
efla unga fólkið 
til hreyfingar.
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Það vantaði klár-
lega grundvöll 

fyrir þennan hóp en 
margir sem koma í 
rafíþróttirnar hafa ekki 
nýtt sér frístundastyrki í 
aðrar íþróttir.
Aron Ólafsson

Rafíþróttir hafa 
forvarnargildi, efla 

lýðheilsu og auka fram-
tíðarsýn barna og ung-
menna.

Keppt verður í nokkrum raf-
íþróttaleikjum á Unglingalands-
móti UMFÍ sem verður haldið 
á Selfossi um verslunarmanna-
helgina. Hallbera Eiríksdóttir 
hjá UMFÍ segir það frábæra við-
bót og auka fjölbreytni mótsins.

Vegur rafíþrótta hefur farið vax
andi undanfarin ár og hafa þær 
aldrei verið vinsælli en nú, bæði 
hér heima og á heimsvísu. „UMFÍ 
er landssamband ungmennafélaga 
sem sinnir margskonar íþróttum 
og félagsstarfi og núna hafa raf
íþróttir bæst í þann hóp,“ segir 
Hallbera, sem situr í stjórn UMFÍ.

„Við hjá UMFÍ höfum fylgst 
grannt með uppgangi rafíþrótta 
undanfarin ár og skoðað hvort þær 
falli undir stefnu félagsins og þá 
með hvaða hætti. Niðurstaðan er 
sú að rafíþróttir falla vel að starfi 
UMFÍ og styrkja ungmennahreyf
inguna. Við höfum verið í nánu 
samstarfi við Rafíþróttasamtök 
Íslands, en þar er búið að byggja 
upp mikla þekkingu og reynslu 
af rafíþróttum,“ segir Hallbera og 
bætir við að Lilja Dögg Alfreðs
dóttir menntamálaráðherra hafi 
skipað starfshóp til að móta fram
tíðarstefnu um rafíþróttir hér á 
landi. UMFÍ á tvo fulltrúa í þeim 
starfshópi ásamt ÍSÍ og mörgum 
fleirum.

Efla lýðheilsu
„Í þeirri stefnu kemur fram að 
rafíþróttir hafi forvarnargildi, þær 
efli lýðheilsu og auki framtíðarsýn 
barna og ungmenna. Samkvæmt 
Ánægjuvoginni, sem unnin er af 
Rannsóknum og greiningu fyrir 
Íþrótta og Ólympíusamband 
Íslands og UMFÍ, kemur fram að 
um 39% nemenda í 8., 9. og 10. 
bekk eru ekki virk í neinu skipu
lögðu íþrótta og tómstundastarfi. 

Mörg börn sem stunda rafíþróttir 
hafa ekki fundið sig í öðrum 
íþróttum eða skipulögðu félags
starfi. Önnur búa langt frá öðrum 
í dreif býli. Sum börn og ungmenni 
hafa jafnvel einangrast félagslega 
en það er hættuleg þróun. Við hjá 
UMFÍ teljum það gott að koma 
rafíþróttum inn í skipulagt starf 
hjá íþrótta og ungmennafélögum. 
Við það fá iðkendur vettvang til 
að taka þátt í íþróttastarfi með 
fleirum og sinna áhugamáli sínu 
en með skipulögðum og mark

vissum hætti í faðmi íþrótta og 
ungmennafélags sem hugar vel að 
líkamlegri, andlegri og félagslegri 
líðan iðkenda. Mikilvægt er að 
æfingar eru undir handleiðslu fag
fólks og að leikirnir sem spilaðir 
eru séu fyrir rétta aldurshópa. 
Á rafíþróttaæfingum er ekki 
bara setið við að spila tölvuleiki 
heldur eru líka stundaðar æfingar 
af ýmsum toga, líkamlegar og 
andlegar, farið yfir mikilvægi 
heilbrigðs mataræðis og f leiri mál 
tengd lýðheilsu. Rafíþróttir undir 

hatti UMFÍ snúast nefnilega ekki 
bara um spilamennskuna heldur 
líka f leiri góða þætti sem margir 
þekkja sem Ungmennafélags
andann,“ bendir Hallbera á.

Hún segir að allt þetta sé mikil
vægt til að ná árangri í rafíþrótt
um. „Fólk þarf að geta setið lengi 
í keppnum, þarf að læra að beita 
líkamanum rétt og svo er gott að 
þjálfa hugann til að ná góðum 
árangri. Ekki síður er mikilvægt 
að eiga í heilbrigðum samskiptum 
við aðra í rafíþróttum. Það læra 

iðkendur hjá fagfólki hjá aðildar
félögum UMFÍ,“ bætir hún við.

Góð viðbót
Hallbera segir að rafíþróttir séu 
góð viðbót við annað skipu
lagt íþrótta og tómstundastarf 
barna og ungmenna þar sem æft 
er undir umsjón þjálfara. „Innan 
raða UMFÍ hafa mörg félög þegar 
stofnað rafíþróttadeildir og þeim 
fer sífellt fjölgandi. UMFÍ stefnir 
að því að halda halda námskeið 
fyrir þjálfara í rafíþróttum um leið 
og það verður hægt vegna kóróna
veirufaraldursins.

UMFÍ hefur haldið Unglinga
landsmót í 30 ár þar sem þúsundir 
barna og ungmenna keppa í alls 
konar íþróttum og njóta sam
verunnar með fjölskyldum sínum. 
Í ár verður landsmótið haldið á 
Selfossi og þar verður meðal ann
ars keppt í rafíþróttum, sem eru 
alltaf tímamót. Við höfum ekki 
áður boðið upp á jafnmarga leiki 
og nú á Selfossi í sumar. Rafíþróttir 
koma því sterkar inn hjá UMFÍ, 
sem mér finnst alveg frábært,“ 
segir Hallbera.

Rafíþróttir á Unglingalandsmóti UMFÍ

Hallbera Eiríksdóttir hjá UMFÍ segir rafíþróttir styrkja ungmennafélagshreyfinguna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Aron Ólafsson er 33 ára fram-
kvæmdastjóri Rafíþróttasam-
taka Íslands en frá 16 ára aldri 
hefur hann tekið virkan þátt í 
skipulagningu á keppnismótum 
í íþróttinni.

johannamaria@torg.is

Um starfið segir Aron: „Ég er 
búinn að vera að spila og hef verið 
að þjálfa innan rafíþróttarinnar. 
Núna er ég kominn í skrifstofu
giggið. Ég var formaður Stúdenta
ráðs HÍ sem á sínum tíma var 
90 ára gamalt félag og byggði á 
rótgrónum hefðum og regluverki. 
Mitt hlutverk hjá RÍSÍ er byggja 
upp starfið, tryggja grunninn, 
koma ferlum í farveg og fast mót, 
passa upp á gæðastarfið og sinna 
fræðsluteyminu. Þá hef ég farið út 
á land til að hitta fólk og hjálpa því 
að koma af stað rafíþróttastarfi í 
sínu sveitarfélagi. Þá var ég á Eski
firði fyrir stuttu og Bolungarvík 
þar áður að halda námskeið. RÍSÍ 
nýtur góðs af starfi gríðarlegs 
fjölda sjálfboðaliða sem tekur 
jafnvel andvökunætur til að sjá til 
þess að fólk geti fengið að keppa í 
íþróttinni sinni,“ segir Aron.

Vantaði grundvöll
Það sem einkennir þetta starf 
segir Aron vera það hvað allir eru 
jákvæðir og glaðir. „Það er svo 
margt að gerast og þetta sprengir 
algerlega utan af sér alls staðar þar 
sem starfið fer af stað. Það vantaði 
klárlega grundvöll fyrir þennan 
hóp af krökkum en margir sem 
koma í rafíþróttirnar hafa ekki 
nýtt sér frístundastyrki í aðrar 
íþróttir. Við erum í raun ekki að 
fjölga spilurum heldur erum við 
að búa til grundvöll fyrir þessa 

krakka, búa til ramma í kringum 
starfsemina og lyfta þessu upp á 
yfirborðið.

Við höfum unnið með sál
fræðingum, félagsfræðingum og 
tómstundarfræðingum til þess að 
byggja upp félagsstarfið. Þá hefur 
verið markmiðið hjá flestum að 
búa til kerfi sem við sjálf hefðum 

viljað að væri við lýði þegar við 
vorum ungmenni, að taka okkar 
fyrstu skref í íþróttinni.

Það hefur komið á daginn að 
það er rosalega gott fyrir krakk
ana að tilheyra æfingahóp sem 
þau hitta reglulega. Þau eru að 
spila með jafnöldrum sínum og 
jafningjum, en það er ekkert sem 

tekur frá mikilvægi dýpri félags
legra tenginga sem fást við það að 
standa augliti til auglits við aðra 
manneskju. Við sjáum það sjálf 
núna í faraldrinum að samskipti 
í gegnum samfélagsmiðla og aðra 
tölvumiðla koma ekki í staðinn 
fyrir samskipti við manneskju 
af holdi og blóði. Það er þannig 
sem tilfinningagreind lærist og 
krakkarnir læra að takast á við 
það saman til dæmis að tapa leik 
og ræða um það eftir á. Það er ekki 
lengur hægt að henda heyrnartól
unum út í horn og fara í fýlu einn 
með sjálfum sér. Meðspilarar þínir 
hverfa ekki þegar þeir eru staddir í 
herberginu með þér.“

Valdefling
Aron segir það magnað að sjá 
krakkana valdeflast í rafíþrótta
starfinu. „Það var ótrúlegt að sjá 
krakkana mæta á fyrsta degi í 
íþróttahús Fylkis þegar ég var í 
því starfi. Þau læddust meðfram 
veggjum og reyndu að gera sig eins 
lítil og hægt var í kringum alla 
fimleika og fótboltakrakkana. Svo 
leið ekki á löngu uns ég horfði upp 
á þau fá skammir frá húsverðinum. 
Það gladdi mig óhóflega enda 
þýddi þetta að þau voru loksins 
farin að taka sér pláss innan starfs
ins. Þetta var rosalega falleg sjón.“

Falið hjá eldri kynslóðinni
Að sögn Arons eru mjög margir, 
sérstaklega eldri spilarar, sem tjá 
sig ekki um að þeir séu að spila. 
„Ég frétti það frá einum keppanda 
í framhaldsskólaleikunum að 64 
ára afi hans, sem var ráðherra í 
síðustu ríkisstjórn og situr á þingi 
í dag, hefur verið að spila Counter 
Strike með barnabarninu. Það eru 
mjög margir sem spila en tjá sig 
ekkert um það. En ég held að hægt 
og rólega, þegar á líður, muni fólk 
geta spjallað um þetta sport eins 
og annað sport.“

Fjárhagslegar hindranir
„RÍSÍ eru ný samtök sem eru enn 
þá bara lítið barn. En við vöxum 
hratt úr grasi og það er ákveðin 
kúnst að halda utan um allt 
það starf sem er í gangi. Einmitt 
núna eru yfir 1.000 keppendur 
að keppa í rafíþróttum á okkar 
vegum. Þetta eru fyrst og fremst 
eldri spilarar en æskulýðsstarfið 
er ekki byrjað að halda mót og 
spila á þeim.

Helstu hindranir okkar eru 
fjárhagslegar en við höfum ekki 
fengið mikið af opinberum 
stuðningi. Nú erum við að vinna 
að verkefni með félagsmálaráðu
neytinu þar sem við tökum inn 
í starfið til okkar tíu ungmenni 
sem eru á atvinnuleysisskrá í 
sex mánuði og þjálfum þau upp í 
rafíþróttum. En það eru ógrynnin 
öll af störfum í kringum þennan 
bransa. Það hjálpar þegar fjöl
miðlar eru duglegir að beina 
athyglinni að því góða starfi sem 
fer fram innan RÍSÍ og við erum 
heppin að barnamálaráðherra, 
Ásmundur Einars, er framarlega 
í þessum verkefnum og hefur trú 
á þeim.“

Magnað að sjá krakkana valdeflast

Aron Ólafsson hefur um árabil haldið fjölda fyrirlestra og námskeið á 
vegum rafíþróttarinnar. FRÉTTABLAÐIÐ/GVA
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 Áhuginn á rafí-
þróttum hefur 

sprungið út á skömm-
um tíma. Það er því 
mikil vakning í gangi 
um þessar mundir sem 
er jákvætt en ég hugsa 
að við sem samfélag 
hefðum átt að vera búin 
að bregðast fyrr og 
betur við því sem er 
búið að vera að gerjast í 
mörg ár.
Kristján Ómar Björnsson

Næsta haust verður boðið upp 
á sérstaka rafíþróttabraut hjá 
grunnskólanum NÚ í Hafnar-
firði. Áhugi á rafíþróttum hefur 
vaxið gríðarlega undanfarin ár 
og tækifærin eru mörg.

Grunnskólinn NÚ er ætlaður fyrir 
unglinga í 8.-10. bekk en skólinn 
var stofnaður árið 2016 og leggur 
megin áherslu á íþróttir, heilsu og 
vendinám. Haustið 2021 verður í 
fyrsta skipti boðið upp á sérstaka 
rafíþróttabraut innan skólans, 
ásamt afreksbraut og heilsubraut, 
þar sem nemendum gefst tækifæri 
til þess að flétta saman skyldu-
námið við áhugamálið sitt, segir 
Kristján Ómar Björnsson, heilsu-
stjóri NÚ.

„Hugmyndafræði skólans 
gengur út á að tengja saman innri 
áhugahvöt nemenda við grunn-
skólanámið og stuðla þannig að 
virkni, frumkvæði og ábyrgð hjá 
nemendum. Samkvæmt við-
miðunarstundaskrá Aðalnám-
skrár eiga tæp 22% af námstíma 
nemenda í unglingadeild að heyra 
undir valgreinar og upplýsinga- 
og tæknimennt, sem gefur mikil 
tækifæri til þess að útfæra ein-
staklingsmiðað nám.“

Þann 26. mars nk. verður opnað 
fyrir umsóknir fyrir skólaárið 
2021-22 inni á heimasíðu NÚ, 
www.framsynmenntun.is. Sér-
stakur kynningarfundur um 
rafíþróttabrautina verður haldinn 
miðvikudaginn 12. maí kl. 17.30, 
í húsnæði NÚ við Reykjavíkurveg 
50 í Hafnarfirði.

Áhuginn sprungið út
Kristján Ómar hefur starfað í ára-
raðir á vettvangi hefðbundinna 
íþrótta og þar unnið mikið með 
afreksíþróttamönnum. Hann 
segir stutt síðan hann hafi í raun 
uppgötvað hversu mikil tækifæri 
og áskoranir felast í heimi raf-
íþrótta. „Áhuginn á rafíþróttum 
hefur sprungið út á skömmum 
tíma. Það er því mikil vakning í 
gangi um þessar mundir sem er 
jákvætt, en ég hugsa að við sem 
samfélag hefðum átt að vera búin 
að bregðast fyrr og betur við því 
sem er búið að vera að gerjast í 
mörg ár.“

Hann segist hafa reynt að 
útskýra það sem er í gangi í dag 
með því að spegla það í því sem 
hann telur vera sögulega hlið-
stæðu. „Hefðbundin íþrótta-
félagastarfsemi, sem er ákveðinn 
hornsteinn í samfélagi okkar í dag, 
á rætur að rekja til þeirra sam-
félagsbreytinga sem áttu sér stað á 
fyrri helmingi síðustu aldar þegar 
fólk f lutti úr sveitum í þéttbýli. Þá 
safnaðist saman fjöldi ungmenna 
sem höfðu meiri frítíma en áður 
og þörf skapaðist fyrir skipulagt 
og uppbyggilegt starf fyrir þetta 
unga fólk.“

Miklar samfélagsbreytingar
Í dag eru að eiga sér stað enn 
meiri og hraðari samfélagslegar 
breytingar að hans mati. „Nú 
flykkist fólk úr raunheiminum 
yfir í sýndarheimana sem geymast 
bak við skjáinn, sem verða 
sífellt fullkomnari og með meira 
aðdráttarafl. Börn, unglingar og 
ungt fólk verja mörg hver miklum 
hluta af tíma sínum við skjáinn, 
en þessi mikli áhugi hefur í för 
með sér bæði mikil tækifæri og 
ákveðnar hættur.“

Hann segir að við sem sam-
félag stöndum frammi fyrir 
þeirri stóru áskorun að þurfa að 
vekja sem flesta til meðvitundar 
um nauðsyn þess að rækta sína 
raunheimafærni og eiga um leið í 
heilbrigðu sambandi við skjáinn. 
„Þetta gerum við eldri kynslóðir 
með því að viðurkenna áhugamál 
unga fólksins, sýna skilning og 
sýna vilja til þess að hjálpa til við 
að stíga inn og skapa uppbyggi-

legt umhverfi fyrir þessa iðju. Við 
þurfum ekkert að skilja allt sem 
er verið að gera í öllum tölvu-
leikjunum, heldur sýna vilja til að 
nýta tækifærið sem liggur í því að 
svona sterkur áhugi á einhverju sé 
til staðar hjá einstaklingnum og 
beina þeirri orku inn á jákvæðar 
brautir. Tölvur og tölvuleikir 
eru geggjaðir, en maður verður 
áfram manns gaman og ég tel að 
hin hefðbundnu gildi íþróttanna 
eigi sama erindi við heim raf-
íþróttanna.“

Spennandi námskeið
Nýlega útvíkkuðu Haukar í Hafn-
arfirði starfsemi gamallar skák-
deildar sinnar í hugaríþróttadeild. 
Deildin býður upp á spennandi 
námskeið í samstarfi við NÚ fyrir 
9-18 ára sem eru blanda af raf-
íþróttum, skák- og heilaþrautum, 
og hreyfingu. „Áhersla er lögð á 
leikina Fortnite, Rocket League, 
CS:GO og Call of Duty. Rafíþrótt-
irnar eru í forgrunni, en félagsleg 
virkni er ekki síður markmiðið 
með námskeiðunum enda lýkur 
hverju námskeiði með félagslegum 
atburði þar sem hópurinn hittist 
og gerir sér glaðan dag. Boðið er 
upp á námskeið fyrir 8-12 ára 
annars vegar og svo 13-18 ára hins 
vegar.“

Fram undan eru fleiri spenn-
andi verkefni. „Vonandi getum 
við fljótlega boðið upp á sérstakar 
skákæfingar þar sem við teflum í 
tölvum. Í sumar munum við líka 

bjóða upp á námskeið á daginn, 
enda er mikil vöntun á námskeiðs-
framboði fyrir ákveðna hópa af 
10-15 ára krökkum sem eru vaxin 
upp úr leikjanámskeiðunum en 
ekki farin að vinna.“ Námskeiðin 
má niðurgreiða með frístunda-
styrkjum sveitarfélaganna. 
Æfingarnar fara fram í húsnæði 
NÚ við Reykjavíkurveg 50.

Nánari upplýsingar um NÚ má 
finna á framsynmenntun.is og 
upplýsingar um Hugaríþrótta-
deild Hauka má finna á haukar.is/
hugarithrottir 

Rafíþróttar eru komnar til að vera

Kristján Ómar segir að næsta haust verði boðið upp á sérstaka rafíþróttabraut hjá grunnskólanum NÚ í Hafnarfirði. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Rafíþróttabrautin vekur líklega mikla athygli hjá krökkum í Hafnarfirði.

Flott aðstaða er 
fyrir rafíþróttir í 
skólanum. 

Spennandi námsefni.

Æfingatafla
n  8-12 ára aldur - Hópur 1 

mánudagar 15.15-16.30 
fimmtudagar 15.15-16.30

n  8-12 ára aldur - Hópur 2 
mánudagar 16.30-17.45 
fimmtudagar 16.30-17.45

n  12-18 ára aldur - Hópur 1 
mánudagar 16.30-17.45 
fimmtudagar 16.30-17.45

Næstu námskeið hefjast mánu-
daginn 20. mars
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 Árangurinn hjá 
okkur hefur verið 

margvíslegur, allt frá því 
að vera fyrsta liðið sem 
keppir í deild þeirra 
bestu með leikmönnum 
sem koma úr ungmenn-
astarfinu hjá okkur upp 
í Íslandsmeistaratitla. 

Björn Gíslason

Björn Gíslason, formaður 
Fylkis, leggur áherslu á frekari 
viðurkenningu og meiri skilning 
stjórnvalda þurfi til að hægt sé að 
ýta undir vöxt íþróttarinnar.

„Saga Rafíþróttadeildar Fylkis 
hófst fyrir tveimur árum síðan en 
þá réðum við þjálfara og hófum 
æfingar með góðum árangri, enda 
um það bil fimmtíu iðkendur í 
upphafi. Deildin var formlega 
stofnuð á aðalfundi félagsins í 
byrjun árs 2020. Síðan þá hefur 
mikið vatn runnið til sjávar og í 
dag nálgumst við 100 iðkendur; 
biðlistinn eftir að fá að iðka raf
íþróttir hjá okkur í Fylki er orðinn 
heldur of langur,“ segir Björn.

Mjög jákvæð áhrif á  
félagsfærni ungmenna
„Þetta byrjaði allt á ráðstefnu sem 
ég sótti haustið 2018 þar sem ég 
hitti Ólaf Hrafn Steinarsson, sem 
nú er formaður Rafíþróttasamtaka 
Íslands, en þá fékk ég óbilandi trú 
á verkefninu enda getur þátttaka 
barna og ungmenna í íþróttastarfi 
haft mjög jákvæð áhrif á félags
færni þeirra. Þetta styðja rann
sóknir en nauðsynlegt er að börn 
fái félagslega þjálfun enda hjálpar 
slík færni þeim á öllum stigum 
lífsins, bæði í leik og starfi.

Við í Fylki höfum fulla trú á raf
íþróttum sem íþrótt, enda gengur 
hún út á að börn og unglingar mæli 
sér mót og æfi sig saman sem lið og 
einstaklingar í alls konar tölvu
leikjum. Við köllum þetta „Af lífi 
og sál“. Þegar krakkarnir mæta á 
æfingu skipta þau um föt og eru 
þar með hluti af Fylkishópnum. Þá 
eru þau látin hreyfa sig í um það bil 
hálftíma áður en byrjað er að spila 
enda nauðsynlegt fyrir þau að hafa 

úthald og einbeitingu.
Í ungmennastarfinu hafa efni

legir iðkendur náð góðum árangri 
og bætt sig mjög í hinum ýmsu 
leikjum sem æfðir eru. Stærsti 
sigurinn eru þó að þeir iðkendur 
sem komu inn í starfið með félags
leg vandamál hafa náð að finna sig 
í starfinu hjá okkur. Þeir iðkendur 
hafa sprungið út úr skelinni og 
orðið sterkari einstaklingar sem 
hefur skilað sér bæði í starfinu hjá 
okkur og í skóla.

Árangurinn hjá okkur hefur 
verið margvíslegur, allt frá því að 
vera fyrsta liðið sem keppir í deild 
þeirra bestu með leikmönnum 
sem koma úr ungmennastarfinu 
hjá okkur upp í Íslandsmeistara
titla. Fylkir hefur til dæmis  
Íslandsmeistaratitla í Counter
Strike Global Offensive, Call of 
Duty og nú síðast í FIFA21.

Við höfum skapað okkur mjög 
gott orð í allra helstu keppnisleikj
um hér á landi og erum með mjög 

stóran aðdáendahóp. Við getum 
hreinlega ekki beðið eftir því að 
verða stærri og láta finna betur 
fyrir okkur í rafíþróttasenunni á 
Íslandi.“

Afbragðsfólk við mótun deildar-
innar
„Við höfum lagt okkur í líma við að 
byggja deildina upp með góðum 
þjálfurum en það er ekki síst 
mannauðinum að þakka að vöxtur 
og viðgangur starfseminnar er 

jafn góður og raun ber vitni. Við 
höfðum afbragðsfólk til að móta 
deildina með okkur, þar á Aron 
Ólafsson, sem nú er framkvæmda
stjóri Rafíþróttasamtaka Íslands, 
miklar þakkir skildar.

Við vitum að deildin mun 
stækka innan vébanda félagsins 
enda mikil ásókn í hana. Til þess 
að hægt sé að ýta undir frekari 
vöxt þarf auðvitað viðurkenningu 
og meiri skilning stjórnvalda á 
íþróttinni. Þá teljum við framtíð 
deildarinnar bjarta en við ætlum 
okkur stóra hluti.

Markmiðið er auðvitað að verða 
bestir á Íslandi en til að mynda 
var einn iðkenda í Rafíþróttum 
valinn íþróttakarl ársins hjá Fylki 
2020. Jafnframt höfum við mikinn 
metnað fyrir því að keppa utan 
landsteinanna en víða erlendis 
eru haldin mót með mörg þúsund 
áhorfendum.“

Markmiðið er að verða bestir á Íslandi

Að sögn Björns Gíslasonar, formanns Fylkis, mun Rafíþróttadeildin fljotlega stækka innan vébanda félagsins.

Tölvuleikjafyrirtækið Solid 
Clouds hefur á undanförnum 
árum unnið að því að byggja upp 
tæknigrunn fyrir leikinn Star-
borne en grunnurinn mun nýtast 
þeim til að búa til nýjar vörur á 
skemmri tíma í framtíðinni.

Stefán Gunnarsson er annar stofn
enda Solid Clouds. „Fyrirtækið 
var stofnað með það í huga að búa 
til tölvuleiki og við sáum ákveðið 
tækifæri í að koma inn á markað
inn í gegnum herkænskuleiki þar 
sem strategíur eru í fyrirrúmi,“ 
greinir hann frá.

„Upprunalegt markmið var að 
búa til fjölspilunarleiki þar sem 
þúsundir af spilurum gátu komið 
saman og byggt upp geimveldi á 
sameiginlegu leikkorti. Margir 
líktu þessu við að taka Civilization 
sem er mjög þekktur tölvuleikur 
og blanda saman þessu massive 
multiplayerelementi inn í hann.“

Úr varð geimleikurinn Star
borne Sovereign Space. „Hann var 
fyrst gefinn út til almennings 2. 
apríl í fyrra og viðtökurnar hafa 
verið nokkuð góðar. Við höfum 
fengið 350.000 spilara til að prófa 
leikinn og hann lifir nokkuð góðu 
lífi enn þá.“

Flókið í framkvæmd
Stefán segir fjölspilunarvörur 
og leiki vera bæði flókin og stór í 
framkvæmd. „Við vildum því búa 
til ákveðið framework eða tækni
grunn til að auðvelda okkur og 
stytta leiðir til að búa til margar 
vörur í framtíðinni,“ útskýrir 
hann.

„Fyrsta varan er erfiðust og 
síðan náum við einhverjum takti 
og getum þá kannski komið með 
nýjar vörur á tveggja til þriggja ára 
fresti út frá þessari tækni.“

Stefán nefnir þá fleiri aðila sem 

hafi beitt þessari nálgun með 
góðum árangri. „Það má líta til 
fyrirtækja eins og Paradox í Sví
þjóð, en þeir hafa einmitt búið til 
ákveðinn tæknigrunn sem þeir 
halda svo áfram að vinna með.“

„Þessi tæknigrunnur er í dag 
kominn á góðan stað hjá okkur. 
Það tók alveg fjögur, nánast fimm 
ár, að búa til fyrstu vöruna en núna 
er búið að klára helminginn af 
vinnunni.“

Blómstrandi iðnaður
Stefán segir margt hafa breyst og 
muni breytast á komandi árum 
hvað tölvuleiki snertir. „Það er 
mikil spilun í dag miðað við þegar 
ég var krakki og foreldrar hafa 
oft áhyggjur af börnunum sínum 
í kringum þetta. En tölvuleikja
markaðurinn er í gríðarlegum 
vexti og á eftir að vera það næstu 
árin,“ segir hann.

„Núna eru líka komnar eldri 
kynslóðir spilara og svo er þetta 
líka vaxandi iðnaður í þróunar
löndum sem hefur í för með sér 
ákveðin margföldunaráhrif. Þessi 
iðnaður er nú þegar orðinn stærri 
en kvikmyndaiðnaðurinn og 
hefur alla burði til þess að verða 
skapandi iðnaður á Íslandi,“ upp
lýsir Stefán.

„Við höfum þegar séð keim af því 
en eitt af fyrstu fyrirtækjunum var 
auðvitað CCP og í dag starfa ansi 
margir við tölvuleikjagerð og það á 
bara eftir að aukast. Þetta eru yfir
leitt mjög skemmileg störf þar sem 

tæknin, listin og sköpunargleðin 
fá að njóta sín saman, sem er ekki 
alltaf sjálfgefið í öðrum iðnaði.“

Þessa þróun megi meðal annars 
greina hjá Solid Clouds þar sem 
starfsfólki fer sífellt fjölgandi. „Við 
erum alltaf að leita að hæfileika
ríku starfsfólki. Í dag erum við 17 
talsins og það lítur út fyrir að við 
bætum við átta starfsgildum í ár.“

Norðurlöndin framarlega
Stefán segir mikla gæfu að geta 
unnið þetta hér á landi. „Ísland er 
að mörgu leyti mjög hentugt fyrir 
þennan iðnað. Hér er hátt tjáning
arfrelsi, við búum við mikið öryggi 
í þjóðfélaginu og hátt mennt
unarstig. Norðurlöndin eru mjög 
framarlega í tölvuleikjagerð og 
þessi nýsköpun kemur oft frá þeim 
enda hafa mörg stærstu tölvu
leikjafyrirtæki í heimi sprottið 
upp á Norðurlöndum.“

Ljóst sé að þetta sé verðugt 
framtak að styrkja, fyrir stjórnvöld 
sem aðra. „Við erum mjög þakklát 
íslenskum stjórnvöldum, þau hafa 
lagt stuðning við okkur í gegnum 
Tækniþróunarsjóð Rannís og 
greitt götur til dæmis með því að 
fá erlenda sérfræðinga til landsins 
og eins hefur verið boðið upp á 
endurgreiðslu ef þú kaupir hluta
bréf í nýsköpunariðnaði.“

Fjármagn mikilvægt
Stefán segir helstu áskorunina 
felast í því hversu kostnaðarsöm 
og tímafrek tölvuleikjagerð geti 
verið. Því sé brýnt fyrir fyrirtæki 
að tryggja fjármagn. „Þú þarft 
kannski að vera með tíu starfs
menn í vinnu í mörg ár við að 
skapa nýja vöru. Það getur því 
verið mikill kostnaður á bak við 
hvern leik en þetta er ekki ósvipað 
bíómyndum þar sem þarf að skapa 
ákveðið umhverfi. Það er því 

mikilvægt sem fyrirtæki að geta 
náð í fjármagn.“

„Rétt eins og hægt er að gera low 
budget indiekvikmyndir, og það 
eru dæmi um að það gangi vel, 
þá er það frekar undantekningin 
en reglan. Það er ekki óalgengt 
að tölvuleikjagerð kosti á bilinu 
milljarð í framleiðslu en það 
er mikilvægt að búa til þennan 
tæknilega grunn, sem þýðir að 
við getum þá gert þetta ódýrara í 
framtíðinni. Að ná því var mikill 
sigur fyrir okkur og við stefnum 
á fleiri útgáfur en það er nokkuð 
sem við hefðum aldrei getað gert 
nema fyrir þessa vinnu.“

Sögusmíðin skemmtileg
Stefán segir hugmyndavinnuna 
að baki tölvuleikjagerð vera sér
staklega skemmtilega. „Ég var 
hugmyndasmiður að upphaflegu 
hugmyndinni, síðan gerist það 
þegar margir koma að, þú færð að 
búa til teymi og færð innspýtingu 
frá mörgum stöðum. Þessi saga og 
heimsmynd hefur þróast mikið frá 
því að ég átti hugmyndina upphaf
lega.“

Nú er Stefán með fólk sem 
vinnur við að skrifa á hverjum 
degi. „Annar er rithöfundur og 
framhaldsskólakennari í Kanada 
og hinn er tæknimenntaður frá 
Þýskalandi. Þetta er skemmtilegt 
dúó, annar sér um persónusköpun
ina og hinn er með nitty gritty 
tæknimálin,“ segir hann og hlær.

„Þetta er ofsalega gaman og oft 
mjög gefandi. Þetta er samt líka 
iðnaður eins og hver annar, sumt af 
þessari vinnu er bara handavinna 
og þegar uppi er staðið eru þetta 
vissulega fyrirtæki sem eru sköpuð 
til að skila sinni fjárfestingu, það 
er alveg raunveruleiki í þessu. En 
þarna eru oft skemmtilegustu 
mómentin.“

Samblanda af tækni, list og sköpunargáfu

Stefán segir Norðurlöndin standa framarlega í bransanum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Núna eru líka 
komnar eldri 

kynslóðir spilara og svo 
er þetta líka vaxandi 
iðnaður í þróunar-
löndum sem hefur í för 
með sér ákveðin marg-
földunaráhrif. 

12 kynningarblað 17. mars 2021 MIÐVIKUDAGURR AFÍÞRÓTTIR



leið mér hugnast í þessum efnum.
En svona fyrsta kastið myndi mér 

lítast ágætlega á að selja meirihluta 
í verkefninu frá okkur til verktaka 
og meðfjárfesta. Við yrðum þá 
bara minnihlutaeigandi og hefðum 
aðkomu að því að fylgja þessu eftir,“ 
segir Guðjón.

Heildarvirði byggingarétta í eigu 
Reita er fært til bókar á um 8,5 millj
arða í reikningum félagsins: „Orku
reiturinn er þróaðasta verkefnið en 
Kringlan er stærst í þessum hópi. 
Væntingar okkar til lengri tíma 
eru að virði þróunareigna félagsins 
aukist til muna frá því sem nú er en 
til þess þarf að fylgja þeim eftir og 
raungera. Sá sem myndi vilja kaupa 
Orkureitinn í heild sinni núna 
þyrfti þannig að reiða fram all
nokkra milljarða,“ segir forstjórinn.

Uppgjör var varnarsigur
Heildarhagnaður Reita á árinu 2020 
var tæpir tveir milljarðar króna, 
samanborið við 3,3 milljarða árið á 
undan. Að mati Guðjóns vann félag
ið varnarsigur á síðasta ári. 
    „Ég hef sagt að líklega hafi forráða
menn og starfsfólk Reita sjaldan 
unnið jafn vel og mikið fyrir hlut
hafa og á árinu 2020, þó svo að far
aldurinn hafi haft áhrif á ávöxtun 
eigin fjár. Við gerðum ráð fyrir að 
tjón okkar vegna faraldursins hafi 
numið um 900 milljónum króna á 
síðasta ári. Þetta er afleiðing af lok
unum verslana, matsölustaða og 
hótela.

Á árinu 2021 áætlum við svo að 
tjón á því ári vegna COVID verði um 
750 milljónir. Það má ekki gleyma 
því að fyrsti fjórðungur síðasta árs 
var í lagi og höggin á reksturinn 
komu á öðrum, þriðja og fjórða 
fjórðungi. Við erum með sömu 
mynd uppi fyrir árið 2021, nema þar 
ertu með áföllin á fyrsta til þriðja 
fjórðungi. Við gerum ráð fyrir því 
að við verðum komin sæmilega fyrir 
vind á síðasta fjórðungi þessa árs,“ 
segir hann.

Taka varúðarsjóð til hliðar
Í skýringum með ársreikningi Reita 
kemur meðal annars fram að verð
mæti hótelbygginga í eigu félagsins, 
og meðalleiguverð á fermetra hótel
bygginga, var svo að segja óbreytt í 
árslok 2020 samanborið við 2019. 
Guðjón útskýrir að það sé sýn 
stjórnenda á virði þessara eigna til 
framtíðar, fremur en verðmat byggt 
á tekjustreymi ársins 2020.

„Við erum ekki að taka hótel
in niður í virði til framtíðar vegna 
COVID, enda mun þetta ástand taka 
enda og hótelin munu ná vopnum 
sínum aftur. Við erum með um 20 
prósent af okkar tekjum frá hótel
unum. Mótaðilar okkar í hótelunum 
eru tiltölulega fáir, en ólíkir.

Við höfum annað hvort þegar náð 
samkomulagi við þessa aðila, eða 
erum að fara inn í samningavið
ræður um uppgjör á leigugreiðslum 
vegna áranna 2020 og 2021. Þessi 
viðfangsefni eru ólík eftir því hver 

á í hlut, hver staða leigusamninga er 
og svo framvegis. Því er ekki hægt að 
setja þetta undir einn hatt.

Við færðum að mestu tekjur 
vegna hótelanna til bókar eins og 
við hefðum gert í venjulega ári, enda 
í góðri trú um að hótelin geri þetta 
upp við okkur. En á sama tíma erum 
við búin að taka til hliðar varúðar
sjóð vegna faraldursins almennt.“

Snjóbolti sem hlóð utan á sig
Hlutfall fasteignaskatta af leigu
tekjum íslenskra fasteignafélaga 
hefur hækkað verulega á undan
förnum árum, en þetta má sjá úr árs
reikningum þeirra og kynningar
efni vegna uppgjöra. Leiguarðsemi 
allra íslensku fasteignafélaganna 
hefur samfara þessu lækkað.

Að sögn Guðjóns má rekja þessa 
þróun að mestu leyti til breyt
ingar á aðferðafræði Þjóðskrár við 
útreikning fasteignamats, þar sem 
tekjumöguleikar eigna lágu til 
grundvallar fasteignamati frekar 
en endurbyggingarvirði.

„Áður en Þjóðskrá breytti um 
aðferðafræði voru fasteignaskatt
arnir um 11 prósent af leigutekjum 
Reita en í dag eru þeir tæplega 20 
prósent. Skattprósentan hefur ekki 
hækkað en fasteignamatið hefur 

hækkað geysilega hratt frá árinu 
2015. Fyrir nokkrum árum bentum 
við á að þetta væri snjóbolti á leið 
niður fjallshlíð sem myndi bara 
bæta utan á sig og það hefur ræst.

Réttlætingin á þessari breyttu 
aðferðafræði var að það þyrfti að 
vera meira samræmi á milli fast
eignamats og virðis eigna í bókum 
fasteignaeigenda. Það var alveg 
rétt að það var mikill munur þar 
á og í sjálfu sér ekkert athugavert 
að breyta aðferðafræðinni,“ segir 
hann.

Skattbyrði hefur þyngst
En þrátt fyrir að aðferðafræði Þjóð
skrár hafi breyst, með þeim fyrirsjá
anlegu afleiðingum að fasteignamat 
atvinnuhúsnæðis myndi hækka 
hratt, var álagningarprósentan ekki 
lækkuð á móti: „Það er ekki þar með 
sagt að þó þú breytir aðferðafræði 
við virðismat fasteigna eigi skatt
prósentan að haldast óbreytt. Skatt
urinn var ekki lækkaður á móti og 
því fengu sveitarfélögin, einkum 
Reykjavík, stóran lottóvinning. 
Skattbyrði á atvinnuhúsnæði hefur 
því aukist mjög mikið. Við höfum 
reiknað það út að álagningarpró
sentan ætti að vera 1,11 prósent í 
stað um 1,60 eftir þessa breytingu á 
aðferðafræði Þjóðskrár, hefði skatt
byrðin átt að haldast óbreytt.

Mér er það til efs að tilgangur Þjóð
skrár með þessari breytingu hafi 
verið að stórauka skatta á fasteignir, 
en sú hefur orðið raunin vegna 
aðgerðaleysis sveitarfélaganna. Við 
höfum hins vegar fengið einhverjar 
leiðréttingar á málum sem lentu ein
faldlega á röngum stað við þessar 
breytingar, til dæmis vegna álagn
ingar á Kringluna. Það skipti miklu 
máli. Á tímabili vorum við með yfir 
100 fasteignir í andmælaferli.

Ef við horfum til Norðurlandanna 
er skattheimta á atvinnuhúsnæði 
umtalsvert lægri en hér á landi. Það 
að vera með harða skattheimtu á 
atvinnuhúsnæði býr til dæmis til 
hvata til aukinnar netverslunar. Það 
er væntanlega ekki í þágu sveitar
félaganna að til dæmis hefðbundinn 
verslunarrekstur leggist smátt og 
smátt af. Há skattheimta endar lík
legast í hærra leiguverði, enda eru 
opinberar álögur einfaldlega hluti 
af kostnaðarverði seldra vara. Mér 
finnst að sveitarfélögin þurfi að leiða 
hugann að þessu,“ segir Guðjón.

Umdeild arðgreiðsla
Síðasta haust tilkynntu Reitir að 
hlutafjáraukning upp á níu millj
arða króna yrði lögð fyrir hluthafa
fund. Óánægju gætti meðal smærri 
hluthafa í félaginu vegna þessa, lík
lega vegna þess að þeir höfðu ekki 
sömu burði og kjölfestuhluthafar til 
að taka þátt í útboðinu. Að endingu 
var hlutafé félagsins aukið um fimm 
milljarða að markaðsvirði – um ríf
lega helming þess sem lagt hafði 
verið upp með, til að koma til móts 
við sjónarmið smærri hluthafa.

Fyrir skömmu var svo tilkynnt 
um tæplega 800 milljóna króna arð-
greiðslu út úr Reitum. Finnst Guðjóni 
þetta kaldar kveðjur til smærri hlut-
hafa sem höfðu ekki burði til að vera 
með í aukningu hlutafjár, þynntust 
út og bera því skarðan hlut frá borði 
við væntanlega arðgreiðslu?

„Mér þykir persónulega eðli
legt að skráð félög snúi sér að hlut
höfum sínum á óvissutímum og 
spyrji hvort þeir vilji setja peninga 
inn í félagið til að treysta efnahag 
þeirra,“ segir Guðjón: „Við fórum 
að leiða hugann að því um mitt 
síðasta ár hvort skynsamlegt væri 
að auka hlutafé í ljósi þeirrar óvissu 
sem ríkti þá í efnahagslífinu. Okkar 
markmið með þessu var meðal ann
ars að treysta efnahag Reita þannig 
að heilbrigði hans væri yfir allan 
vafa hafið. 

Ef ekki væri þörf á nýju hlutafé til 
að styðja efnahagsreikninginn gæti 
fjármagnið komið að góðum notum 
við að sækja fram og nýta þau tæki
færi sem kæmu upp á markaði með 
atvinnuhúsnæði. Enda eru alltaf 
einhverjir sem fara illa út úr djúpum 
kreppum eins og við erum að stíga 
upp úr núna.

Boðað var til hluthafafundar og 
hluthafarnir voru þessu sammála. 

Sumir í hluthafahópnum voru á 
móti þessu, því er ekki að neita. 
Hins vegar samþykkti stór meiri
hluti hluthafa aukninguna, eða sem 
samsvarar um 85 prósent hlutafjár. 
Gleymum því svo ekki að tvöföld 
eftirspurn var í útboðinu.

En nú horfa sumir í baksýnis
spegilinn og segja að hlutafjár
aukningin hafi verið óþörf. Ég er 
því ósammála. Við nýttum hluta 
þessara peninga til að greiða upp 
óhagstæð lán og endurfjármagna 
önnur á betri kjörum. Frá útboðinu 
höfum við líka keypt eignir fyrir 3,3 
milljarða. Þessir peningar hafa því 
verið nýttir skynsamlega. En auð
vitað skil ég gagnrýnisraddirnar úr 
þeirri átt sem þær koma.“

Tækifæri í lágvaxtaumhverfi
Vaxtastig á Íslandi hefur aldrei verið 
lægra. Flestir greiningaraðilar spá 
því að svo verði áfram um skeið. 
Skráð fasteignafélög á Norðurlönd
unum og í Bretlandi eru almennt 
hærra verðlögð en hin íslensku, 
en það er einkum vegna lægri fjár
magnskostnaðar og minni skuld
setningar. 

Felur lágvaxtaumhverfið á Íslandi 
í sér tækifæri til vaxtar eða rekstrar-
hagræðingar fyrir íslensku félögin?

„Norrænu félögin eru að jafnaði 
með hærri eiginfjárhlutföll en hin 
íslensku. Í Bretlandi er eiginfjár
hlutfall fasteignafélaga svo ennþá 
hærra. Íslensku fasteignafélögin 
eru að sæta lagi núna og endur
fjármagna sig á betri kjörum. Lág
vaxta umhverfi hefur líka áhrif á 
eignaverð og atvinnuhúsnæði er 
ekki undanskilið þar.

Aðaláherslan hjá okkur verður að 
endurfjármagna skuldbindingar og 
bæta framlegð. Annars eru sjónar
mið einkafjárfestanna og stofnfjár
festanna ólík. Einkafjárfestarnir 
vilja margir hverjir hafa fasteigna
félögin mikið skuldsett og að þau 
greiði mikinn arð. Stofnfjárfestar, til 
að mynda lífeyrissjóðir, vilja hærra 
eiginfjárhlutfall og uppbyggingu 
eignasafnsins innan frá. Þetta eru 
tvö ólík sjónarmið og bæði góðra 
gjalda verð.

Mér finnst að félag eins og Reitir 
eigi að vera með óumdeilanlega 
sterkan efnahag og að einhvers 
konar kvaðabrot í lánasamningum 
sé óhugsanlegt. Skuldahlutfallið 
núna er 58 prósent og okkur líður 
vel með það. Stefna félagsins, sem 
er ennþá í gildi, kveður á um að 
skuldahlutfallið eigi að vera 60 til 65 
prósent. Við erum aðeins undir því 
núna, vegna aðstæðna í efnahags
lífinu. Ef við færum úr 58 í rúm 60 
prósent eru það fjárfestingar upp á 
marga milljarða. Svo er það hin leið
in, það er að lækka skuldahlutfallið 
umtalsvert og fara í hlutföll sem 
eru algeng í í löndunum í kringum 
okkur. En það er verkefni hluthafa
hópsins og stjórnar að marka þessa 
stefnu og svo starfsmanna félagsins 
að fylgja henni eftir,“ segir forstjóri 
Reita.

Kringlureitur er flókið langtímaverkefni

Í janúar 2018 var undirrituð 
viljayfirlýsing milli Reykjavíkur
borgar og Reita um að byggja 
Kringlureitinn upp í anda nýs 
borgarskipulags með þéttingu 
byggðar. Heildarstærð Kringlu
svæðis er um 13 hektarar að 
flatarmáli og samanlagt flatar
mál bygginga á svæðinu er um 
92 þúsund fermetrar.

„Þó að mikil vinna hafi þegar 
farið í þetta verkefni er það svo 
stórt og flókið að það mun taka 
mörg ár í viðbót. Stóra skipu
lagsbreytingin í Reykjavík er 
hins vegar forsenda þróunar 
Kringlureits. Þegar aðalskipu
lagið er komið í gegn verður það 
stór áfangasigur fyrir verkefnið. 
Hins vegar þarf ýmislegt fleira 
að skýrast, til dæmis hvort 
Miklabrautin fer í stokk eða ekki. 
Hver verður götustrúktúrinn, 
hvað verður neðanjarðar og svo 
framvegis,“ segir Guðjón.

„En þetta er hins vegar áfanga

skipt og fyrsti áfangi Kringlu
reitsins er suðvesturhornið þar 
sem gamla Morgunblaðshúsið 
er núna. Sá reitur er jafnframt 
í hreinni eigu Reita og því er 
lítið því til fyrirstöðu að fara í 
uppbyggingu þar, en samkvæmt 
skipulagi er gert ráð fyrir bæði 
atvinnuhúsnæði og íbúðum. 
Gert er ráð fyrir allt að 1.000 
íbúðum á svæðinu öllu og fyrsti 
áfangi gæti verið upp undir einn 
fjórði af því.

En þetta er mjög flókið með 
tilliti til ýmissa þátta. Hér undir 
liggja líka miklar heitavatns
stofnlagnir sem flækir málið 
fyrir Veitur. Miklabrautin er svo 
í eigu ríkisins en ekki borgar, 
þannig að aðrar reglur gilda um 
veghelgunarsvæði. Kringlu
svæðið mun byggjast upp hægt 
og rólega næstu sjö til fimmtán 
árin. Ég verð kominn með frítt í 
strætó og sund þegar uppbygg
ingin á Kringlureitnum klárast.“

Við erum ekki að 
taka hótel in niður í 

virði til framtíðar vegna 
COVID, enda mun þetta 
ástand taka enda og hótelin 
munu ná vopnum sínum 
aftur.

Áður en Þjóðskrá 
breytti um aðferða-

fræði voru fasteignaskatt-
arnir um 11 prósent af 
leigutekjum Reita en í dag 
eru þeir tæplega 20 prósent. 

Búum í haginn 
fyrir atvinnulíf 
framtíðarinnar
arionbanki.is

Traustur fyrirtækjarekstur og öflug 
nýsköpun kallar á samstarfsaðila sem 
skilur þarfirnar.

Arion banki býður fyrirtækjum af öllum 
stærðum og í öllum geirum alhliða 
þjónustu með fagmennsku, innsæi 
og þekkingu að leiðarljósi.

Hafðu samband á fyrirtaeki@arionbanki.is, 
við þjónustuver í síma 444 7000 eða í 
netspjalli á arionbanki.is.
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Þorsteinn Friðrik  
Halldórsson
tfh@frettabladid.is

Uppfæra hluthafastefnur til að sporna við ofsetu

Vísitölufyrirtækið MSCI gaf árið 
2019 út skýrslu um samsetningu 
stjórna í vísitölunni MSCI ACWI 
global equity index, sem nær 
yfir þrjú þúsund skráð hluta-
félög í 50 löndum. Í skýrslunni 
kom fram að fyrirtæki sem 
reyna að fjölga konum í stjórn 
sækja oft í sama brunn. Þann-
ig sátu 22 prósent kvenkyns 
stjórnarmanna í þremur eða 
fleiri stjórnum samanborið við 
12 prósent karla.

„Þessar niðurstöður gefa til 
kynna að þrátt fyrir víðtækt 
framboð af menntuðum og 
reynslumiklum konum í atvinnu-

lífinu hafa sum fyrirtæki reitt sig 
á takmarkaðan hóp frambjóð-
enda,“ sagði í skýrslunni.

Stærstu sjóðastýringarfyrir-
tæki heims, þar á meðal Black-
rock og Vanguard, hafa á síðustu 
árum uppfært hluthafastefnu 
sína til þess að sporna við ofsetu 
í stjórnum fyrirtækja sem þau 
fjárfesta í.

Blackrock gerir til að mynda 
kröfu um nánari útskýringar frá 
fyrirtækjum þar sem stjórnar-
maður situr í fleiri en þremur 
öðrum stjórnum, og þegar 
stjórnarformenn sitja í tveimur 
eða fleiri öðrum stjórnum.

Ofseta í stjórnum 
(e. over-board ing) 
virðist ekki vera 
vandamál í íslensku 
viðskiptalífi, segir 
í samantekt Cre-

ditinfo um samsetningu stjórna 
í stærstu fyrirtækjum landsins. 
„Fátítt er að fólk eigi sæti í f leiri en 
tveimur stjórnum og nánast eng-
inn í f leiri en fimm,“ segir Gunnar 
Gunnarsson, forstöðumaður grein-
ingar og ráðgjafar Creditinfo.

Á erlendri grundu hefur ofseta 
fengið síaukið vægi hjá þeim sem 
beita sér fyrir góðum stjórnar-
háttum. Hætta er á því að fólk sem 
situr í mörgum stjórnum – ofseta 
er jafnan miðuð við setu í stjórnum 
fjögurra eða f leiri stórfyrirtækja – 
hafi of mikið á sinni könnu til að 
geta sinnt stjórnarstörfunum með 
fullnægjandi hætti.

Skoðuð voru 300 tekjuhæstu 
fyrirtæki landsins miðað við árs-
reikninga fyrir reikningsárið 2019 
og varamenn voru undanskildir. 
Það eru samtals 1.050 stjórnarsæti 
sem um 800 mismunandi einstakl-
ingar sitja í.

Samantekt Creditinfo leiðir í ljós 
að mikill meirihluti stjórnarfólks, 
um 80 prósent, situr einungis í 
stjórn eins fyrirtækis. Fjórtán pró-
senta sitja í stjórnum tveggja fyrir-
tækja og aðeins eitt prósent situr í 
stjórnum fimm eða sex fyrirtækja.

„Mér sýnist tölurnar ekki benda 
til þess að þetta sé útbreitt vanda-
mál og oft eru þessir einstakling-
ar, sem sitja í þremur eða f leiri 
stjórnum, ekki í neinu öðru, þannig 
að þau ættu að hafa tíma til að ein-
beita sér að þessum fyrirtækjum,“ 
segir Andrés Jónsson, eigandi Góðra 
samskipta, sem veitir alhliða ráðgjöf 
á sviði stefnu, ráðninga og almanna-
tengsla auk stjórnendaþjálfunar.

Andrés segir að ofseta í íslensku 
viðskiptalífi felist frekar í því að 
fólk sem er í krefjandi stjórnunar-
stöðu sem framkvæmdastjóri eða 
forstjóri sitji einnig í einum eða 
tveimur stjórnum, jafnvel í skráð-
um fyrirtækjum. „Ef það er í krefj-
andi verkefnum á öllum þessum 

vígstöðvum þá velta hluthafar fyrir 
sér hvort viðkomandi sé nægilega 
fókuseraður á þeirra fyrirtæki, fyrst 
hann eða hún hefur svigrúm fyrir 
mörg fleiri stór verkefni.“

Frekari sundurliðun á tölunum 
sýnir að um 65 prósent stjórnar-
fólks hjá 300 tekjuhæstu fyrirtækj-
unum eru karlar en 35 prósent eru 
konur.

Nokkur munur er á aldursdreif-
ingu kynjanna. Meðalaldur karla 
í stjórnum 300 tekjuhæstu fyrir-
tækjanna er 55 ár en meðalaldur 
kvenna er 52 ár. Hlutfallslega eru 
f leiri stjórnarmenn á aldrinum 
30 til 59 ára konur en hlutfallslega 
fleiri karlar eru 60 ára og eldri.

Ungir sækja í fjölbreytni
Gunnar segir fátt mæla á móti setu 
í f leiri en einni stjórn og nýtast þá 
starfskraftar og reynsla viðkom-
andi víðar. „Helstu skorður snúa 

að því að fólk sitji í stjórnum fyrir-
tækja sem keppa á sama markaði 
og líklegt að þær skorður ráði ein-
hverju í þeim litla hópi hér á landi 
sem situr í stjórnum margra fyrir-
tækja.“

Andrés segist hafa tekið eftir því 
að stjórnendur, sérstaklega ungir 
stjórnendur, sækist eftir meiri fjöl-
breytni í starfi. Stjórnarseta eða 
ráðgjafarstörf til hliðar við stjórn-
unarstöður gefi fólki tilbreytingu 
og tækifæri til að beita þekkingu 
sinni á nýjan hátt. „Þannig að þetta 
getur líka verið leið fyrir fyrirtæki 
að þroska og þróa sitt fólk. Að gefa 
því svigrúm til að sitja í stjórnum.“

Þá segir hann að samsetning 
stjórna á Íslandi endurspegli að 
vissu leyti ýmis önnur þekkt vanda-
mál í íslensku viðskiptalífi, svo sem 
skort á fagfjárfestum á ákveðnum 
tímabilum í æviskeiði fyrirtækja, 
umboðs- og freistnivanda, of litla 
veltu á hlutabréfamarkaði, áhættu-
fælni vegna orðsporsáhættu og 
almennrar einsleitni.

„Sú skoðun er að minnsta kosti 
nokkuð útbreidd meðal fjárfesta 
hér á landi að það sé of hátt hlutfall 
af „snittu-stjórnarfólki“ í íslenskum 
stjórnum. Það er að segja fólki sem 
leggur lítið af mörkum á stjórnar-
fundum annað en að gera veiting-
unum skil,“ segir Andrés. Umræða 
um samsetningu og hlutverk 
stjórna, sem birtist nú oftar á opin-
berum vettvangi en áður, sé heil-
brigðismerki.

Lítið um ofsetu í 
íslenskum stjórnum
Samantekt Creditinfo sýnir að lítið sé um svokallaða ofsetu í stjórnum. Fáir í fleiri 
en tveimur stjórnum og nánast enginn í fleiri en fimm. Hlutfall kvenna í stjórnum 
300 stærstu félaganna um 35 prósent. Of hátt hlutfall af „snittu-stjórnarfólki“.

Hafnarstræti 1–3 > fjallkona.isfjallkonan.rvk         fjallkonan

FJALLKONAN FAGNAR ÞÉR!

SALATTÍMI 
Í MARS

Þrjár tegundir af ljúffengu salati
í hádeginu mánudaga–föstudaga

Kjúklingasalat
Tígrisrækjusalat

Confit kalkúnasalat

Hummusturn fylgir með!

>1.900 kr.
EITT SALAT + HUMMUSTURN

Hætta er á að fólk sem situr í mörgum stjórnum hafi of mikið á sinni könnu til að sinna þeim vel.FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fjöldi stjórna Hlutfall Hlutfall KK Hlutfal KVK
 
 1 80% 79% 82%
 2 14% 14% 13%
 3 3% 3% 2%
 4 2% 2% 2%
 5 1% 1% 1%
 6 0% 1% 0%
 Heild: 100% 100%  100%

✿   Fjöldi stjórna sem  
einstaklingur situr í
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S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37. Sími: 564-5040. hirzlan@hirzlan.is. 

www.hirzlan.is

Verslun opin mán-fim 09:00-18:00, föstudaga 09:00-17:00, laugardaga 12:00-16:00. Lager opinn mán-fim 13:00-17:00 og föstudaga 13:00-16:00.

ES Skrifborð 140x60
LISTAVERÐ: 73.900 kr.

70% AFSLÁTTUR

22.170 kr.
28 stk í boði

Hubert 3 litir
LISTAVERÐ: 134.900 kr.

80% AFSLÁTTUR

26.980 kr.
10 stk í boði

Afslættir eru einungis virkir í verslun Hirzlunnar að Síðumúla 37 og í síma 564 5040

FE Skilrúm á borð 140x80 Listaverð 104.400 kr.   90% afsláttur 10.440 kr.   55stk í boði

FE Skilrúm á borð 80x80 Listaverð 67.900 kr.  90% afsláttur 6.790 kr.  166 stk í boði

Eryk felliborð 120x60 Listaverð 69.600 kr.   60% afsláttur 27.840 kr.   15stk í boði

Eryk felliborð 140x70 Listaverð 72.900 kr.   60% afsláttur 29.160 kr.  15 stk í boði

Evora barstóll hár Listaverð 44.900 kr.   70% afsláttur 13.470 kr.  12 stk í boði

 ... og svo miklu meira á 60-90% afslætti.

Cube stóll ljósgrár
LISTAVERÐ: 74.900 kr.

60% AFSLÁTTUR

29.960 kr.
79 stk í boði

Club sófastólar dökk gráir  
LISTAVERÐ: 53.900 kr.

60% AFSLÁTTUR

21.560 kr.
7 stk í boði

Calado Stóll ljósgrár
LISTAVERÐ: 32.900 kr.

60% AFSLÁTTUR

13.160 kr.
34 stk í boði



Stærri einingum 
getur fylgt aukið 

hagræði en á sama tíma 
getur markaðsstyrkur 
þeirra sem eftir eru aukist 
að sama skapi. 

Í nýlegri skýrslu Landbún-
aðarháskóla Íslands (LbhÍ), 
sem unnin var fyrir atvinnu-
vega- og nýsköpunarráðu-
neytið, er fjallað um fæðu-
öryggi á Íslandi. Í skýrslunni 

kemur meðal annars fram hversu 
stóru hlutverki innlendir mat-
vælaframleiðendur gegna við að 
stuðla að fæðuöryggi hér á landi. 
Jafnframt er í skýrslunni fjallað 
um þær fjórar meginforsendur 
sem íslenskt samfélag byggir fæðu-
öryggi sitt á. Við fyrstu sýn mætti 
halda að fæðuöryggi og samkeppni 
ættu lítið sameiginlegt. Samkeppni 
hefur hins vegar bein áhrif á fæðu-
öryggi eins fjallað er um í skýrslu á 
vegum Matvæla- og landbúnaðar-
stofnunar Sameinuðu þjóðanna frá 
árinu 2016, Competition and food 
security.

Innlendir matvælaframleiðendur 
og samkeppni þeirra á milli
Innlendir matvælaframleiðendur 
gegna lykilhlutverki við að stuðla 
að fæðuframboði fyrir landsmenn í 
núverandi umhverfi en þar stendur 
innlend búfjárrækt undir 90 pró-
sentum neyslu kjötafurða, innlend-
ir eggjaframleiðendur undir 96 pró-
sentum af neyslu eggja og innlendir 
mjólkurframleiðendur undir 99 
prósentum af neyslu mjólkurvara.

Í skýrslu LbhÍ er jafnframt fjallað 
um fjórar meginforsendur fyrir 
fæðuöryggi hér á landi. Í fyrsta lagi 
að auðlindir séu til staðar. Í öðru 
lagi að aðgengi að aðföngum, svo 

sem innfluttri olíu, tækjum, áburði 
og fóðri, sé tryggt. Í þriðja lagi að 
þekking á framleiðslu og tækni til 
framleiðslu sé til staðar. Í fjórða lagi 
að birgðir séu til af þeirri fæðu sem 
innlendir framleiðendur geti ekki 
tryggt.

Fimmta forsendan, sem færa má 
rök fyrir að vanti í skýrslu LbhÍ, er 
mikilvægi samkeppni á milli inn-
lendra matvælaframleiðenda, en 
virk samkeppni hefur jákvæð áhrif 
á framboð landbúnaðarafurða, 
nýsköpun, þjónustu og í þessu til-
viki hag neytenda og bænda.

Samkeppnisvandamál á mat-
vælamörkuðum
Þróun markaðsaðstæðna á mat-
vælamörkuðum hefur á síðastliðn-
um áratugum verið í átt til aukinnar 
sérhæfingar og samþjöppunar þar 
sem dagvörusölum og úrvinnslu-
aðilum, svo sem afurðastöðvum, 
hefur fækkað og þeir sem eftir eru 
hafa stækkað. Stærri einingum 
getur fylgt aukið hagræði en á sama 
tíma getur markaðsstyrkur þeirra 

sem eftir eru aukist að sama skapi. 
Mikill markaðsstyrkur getur leitt 
til freistnivanda fyrir viðkomandi 
fyrirtæki sem felst helst í því að hið 
markaðsráðandi fyrirtæki beiti sér 
með þeim hætti að keppinautar 
þess veikjast eða hætta starfsemi.

Dæmi um þetta eru brot á sam-
keppnislögum sem framin hafa 
verið á mjólkurmarkaði. Þannig 
lagði f innska samkeppniseftir-
litið 70 milljóna evra sekt á finnsku 
mjólkurafurðastöðina (Valio) á 
árinu 2012 fyrir skaðlega undir-
verðlagningu (e. predatory pric-
ing). Taldi eftirlitið að háttsemin 
hefði haft það að markmiði að ýta 
öðrum mjólkurafurðastöðvum út 
af markaðnum. Hefði það svo þau 
áhrif að mjólkurafurðastöðin yrði 
ein eftir á markaði og gæti hækkað 
verð aftur. Niðurstaðan var staðfest 
af dómstólum en þetta var í annað 
sinn sem Valio var sektað fyrir brot 
á samkeppnislögum. 

S æ n s k a  s a m k e p p n i s e f t i r -
litið fjallaði einnig um misnotkun 
mjólkurafurðarstöðvarinnar Arla á 
markaðsráðandi stöðu sinni. Hafði 
Arla krafist þess að bændur myndu 
af henda fyrirtækinu að minnsta 
kosti 80 prósent af hrámjólk sinni. 
Málinu lauk eftir að Arla breytti 
skilmálum sínum og bændur gátu 
selt keppinautum Arla allt að helm-
ing sinnar framleiðslu

Annað dæmi er 480 milljóna 
króna sekt sem Samkeppniseftir-
litið lagði á Mjólkursamsöluna á 
árinu 2016 vegna meðal annars 
brots hennar á banni við mis-
notkun á markaðsráðandi stöðu. 
Þessi niðurstaða var staðfest af 
dómstólum en 4. mars síðastliðinn 
birti Hæstiréttur Íslands dóm sinn í 
málinu. Rétturinn taldi að sú „mikla 
mismunum sem var á verðlagningu 
áfrýjanda á hrámjólk til ótengdra 
aðila og verði til eigin framleiðslu 
hafi falið í sér alvarlegan og lang-

varandi verðþrýsting sem var 
einnig fallinn til að verja markaðs-
ráðandi stöðu áfrýjanda og þannig 
hafi þessi háttsemi falið í sér brot á 
11. gr. samkeppnislaga.“

Samráð milli keppinauta getur 
einnig haft skaðleg áhrif. Þannig 
hafa frönsk samkeppnisyfirvöld 
til að mynda sektað viðskipta aðila 
bænda fyrir að sammælast um 
hversu mikið yrði keypt af svínum 
af þeim, en markmiðið var að lækka 
afurðaverð til bændanna. Þá hafa 
spænsk samkeppnisyfirvöld sektað 
kaupendur hrámjólkur af bændum 
fyrir að skipta viðskiptum við 
bændur á milli sín og sammælast 
um að greiða lágt verð fyrir mjólk-
ina.

Öll þessi háttsemi hefur þau 
neikvæðu áhrif að fæðuframboð 
og -öryggi minnkar, keppinautar 
hrökklast út af markaði, nýjar vörur 
verða ekki til og hagur bænda og 
neytenda versnar.

Áhrif samkeppni á fæðufram-
boð og hag bænda og neytenda
Eins og ráða má af umfjölluninni 
hér að framan þá stuðlar virk sam-
keppni á meðal innlendra matvæla-
framleiðenda að auknu fæðuöryggi 
hér á landi. Þetta vill hins vegar oft 
gleymast í almennri umræðu. Það 
er því mikilvægt að samkeppnis-
yfirvöld sem og önnur stjórnvöld 
grípi ekki til aðgerða sem raska 
samkeppni og draga úr framboði 
matvæla og nýsköpun og hækka 
verð sem að lokum leiðir til minna 
fæðuöryggis hér á landi og rýrir hag 
bænda og neytenda.
     Það kemur því ekki á óvart að í 
skýrslu á vegum Matvæla- og land-
búnaðarstofnunar Sameinuðu 
þjóðanna hafi verið fjallað um 
mikilvægi þess að stjórnvöld gleymi 
ekki mikilvægi virkrar samkeppni 
í stefnumörkun sinni á sviði fæðu-
öryggis.

Samkeppni í matvælaframleiðslu 
styður við aukið fæðuöryggi 

Valur Þráinsson, 
aðalhagfræðing-
ur Samkeppnis-
eftirlitsins 

Múgur og margmenni á ferðamálaráðstefnu Rússa

Múgur og margmenn sótti ferðamálaráðstefnuna MITT sem haldin er í Crocus-ráðstefnuhöllinni í Moskvu í þessari viku . Á myndinni má sjá bás 
nýstofnaðs lýðveldis Krímskaga. Um 24,4 milljónir ferðamanna heimsóttu Rússland á árinu 2019. Áður en COVID-19 skall á var Rússland á meðal 
þriggja vinsælustu áfangastaða kínverskra ferðamanna. Áhugann mátti meðal annars rekja þess að gengi rúblunnar var veikt.  FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Skotsilfur

Örvar og Einar 
Örn á útleið
Fjárfestarnir Örvar Kjærnested, 
sem hefur verið 
stjórnarformaður 
TM samfellt frá 
árinu 2014, og 
Einar Örn Ólafs-
son, sem hefur 
setið í stjórn 
TM frá árinu 2017, 
munu ekki sækjast eftir 
kjöri í stjórn sameinaðs fyrir-
tækis Kviku og TM, samkvæmt 
heimildum Markaðarins. Örvar 
og Einar Örn eru á meðal hóps 
einkafjárfesta sem fara með 
ráðandi hlut í Stoðum, einu um-
svifamesta fjárfestingafélagi 
landsins, sem er stærsti hluthaf-
inn í bæði Kviku og TM. Eignar-
hlutur Stoða í sameinuðu félagi 
mun að óbreyttu verða rúmlega 
níu prósent.
Ákvörðun Örvars, sem er jafn-
framt stjórnarmaður í Stoðum, 
um að bjóða sig ekki fram í stjórn 
sameinaðs félags kemur einkum 
til vegna stjórnarformennsku 
hans í breska fasteignalánafélag-
inu Ortus Secured Finance en á 
meðal helstu hluthafa fyrirtækis-
ins eru Stoðir og Kvika.
Með samruna TM, Kviku og 
Lykils, dótturfélags TM, er talið 
að hægt sé að ná fram 1.200 
til 1.500 milljóna króna árlegri 
kostnaðarsamlegð, einkum 
vegna lægri fjármögnunar-
kostnaðar. Boðað hefur verið til 
hluthafafundar hjá félögunum 
30. mars næstkomandi þar sem 
hluthafar munu greiða atkvæði 
um samrunann. Verði hann sam-
þykktur, sem má ganga að sem 
vísu, verður boðað til hluthafa-
fundar sameinaðs félags um 
miðjan næsta mánuð þar sem 
kjörin verður ný stjórn.

Upphlaup
Gildi lífeyrissjóður, sem Árni 
Guðmundsson stýrir, 
greiddi atkvæði 
gegn starfskjara-
stefnunni sem 
var samþykkt 
á aðalfundi 
Arion banka í gær. 
Ástæður sjóðsins 
eru ekki sannfærandi 
og tímasetning þessara andmæla 
undarleg. Heimildin til að setja 
á fót kaupaukakerfi hefur verið 
til staðar frá árinu 2012 og hún 
hefur verið nýtt síðan þá. Stærsta 
efnislega breytingin er sú að 
kaupaukakerfið nær til allra fast-
ráðinna starfsmanna bankans, 
ólíkt fyrra kaupaukakerfi sem 
eingöngu tók til afmarkaðs hóps 
á bankastjórahæðinni. Meira en 
600 starfsmenn hafa nú þegar 
gert kaupréttarsamning og fjár-
hæð er sú sama fyrir alla. Þá má í 
raun segja að Gildi hafi lagst gegn 
sósíalískasta kaupaukakerfinu 
sem fyrirfinnst í Kauphöll-
inni. Einnig var kaupaukakerfið 
betrumbætt þannig að fjárhags-
leg markmið, sem eru sett sem 
skilyrði fyrir úthlutun kaupauka, 
væru skýr og samrýmanleg við 
langtímahagsmuni. Aftur er það 
ólíkt því sem áður var. Hvers 
vegna lífeyrissjóðurinn beitir sér 
gegn gegnsærra kaupaukakerfi 
sem nær til fleiri starfsmanna er 
áleitin spurning.
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Auðfengnar heim-
ildir til hafta á 

fjármagnsflæði eru ekki til 
þess fallnar að auka traust 
erlendra fjárfesta á íslensk-
um fjárfestingakostum.

GRILLAÐUR – PÖNNUSTEIKTUR – OFNBAKAÐUR 
Borinn fram með fersku salati, smælki, og citrus beurre blanc.

APOTEK Kitchen + Bar       Austurstræti 16       Sími 551 0011       apotek.is

MARS TILBOÐ 
1.990 kr. á mann 

FRÁBÆR Í HÁDEGINU

FISKIVEISLA
3 tegundir af ferskasta fiski dagsins

 
 

FJÁRFESTING Í SJÓÐUM
ER GÓÐUR  VALKOSTUR
TIL AÐ ÁVAXTA PENINGA TIL
SKEMMRI OG LENGRI TÍMA

Kynntu þér árangur og úrval
ÍV sjóða á WWW.IV.IS

Nú liggur fyrir þinginu frum-
varp til nýrra laga um gjald-
eyrismál. Lagasetningin 

lætur ekki mikið yfir sér. Í grófum 
dráttum eru lögin hliðstæð þeim 
sem þegar eru í gildi. Hins vegar 
hefur stóra fréttin úr frumvarpinu 
af óskiljanlegum ástæðum f logið 
undir radarinn. Með lagasetning-
unni stendur nefnilega til að færa 
í lög varanlega heimild Seðlabank-
ans, að fengnu samþykki ráðherra, 
til setningar gjaldeyrishafta gerist 
nauðsyn til.

Hagstjórn til þrautavara
Í umsögnum sínum um málið hafa 
Samtök atvinnulífsins ítrekað lýst 
yfir efasemdum sínum um ágæti 
þess að færa slíkar víðtækar og 
ótímabundnar heimildir í lög. 
Ljóst er að beitingu gjaldeyrishafta 
fylgir þjóðhagslegur kostnaður og 
velferðartap – tap sem allir lands-
menn bera.

Höft hamla íslenskum fyrir-
tækjum í alþjóðlegri samkeppni og 
torvelda fjármögnun, skapa hættu á 
eignabólu og draga úr skatttekjum 
ríkissjóðs ef hvati skapast til að 
færa verðmætasköpun frá landinu, 
svo nokkur atriði séu nefnd. Þegar 
lögum um svo mikilvægt málefni er 
breytt á þennan hátt er mikilvægt 
að ríkisvaldið hafi það í huga að 
haftasetning verði ekki of einföld 
í framkvæmd. Þess heldur er æski-
legt að lágmarka alla hvata til þess 
að setja ótímabær höft. Það gefur 
augaleið að því auðveldari sem inn-
leiðingin er því meiri hætta er á að 
gripið sé til afdrifaríkra neyðarúr-
ræða, umfram tilefni.

Tryggja þarf að beiting hafta sé 
síðasta mögulega úrræði – hag-
stjórn til þrautavara. Gjaldeyrishöft 
eru og eiga að vera neyðarráðstöfun 
sem aðeins er unnt að grípa til þegar 
annarra kosta er ekki völ og skulu 
ávallt vera tímabundin. Neyðarúr-
ræði kalla ekki á varanlega heimild 
í lögum.

Þegar en ekki ef?
Þó aldrei komi til þess að grípa 
þurfi til þessarar heimildar, verði 
hún færð í lög, getur sú staðreynd 
ein og sér að hana sé að finna í 

lögum haft neikvæð efnahagsleg 
áhrif. Það er ekki ofsögum sagt að 
orðspor Íslands sem fjárfestinga-
kosts er litað af óstöðugleika og 
notkun á gjaldeyrishöftum. Auð-
fengnar heimildir til hafta á fjár-
magnsflæði eru ekki til þess fallnar 
að auka traust erlendra fjárfesta á 
íslenskum fjárfestingakostum. Öllu 
líklegra er að slíkt hafi fælandi áhrif 
á erlenda fjárfesta vegna óvissu um 
hvort treysta megi á að hægt verði 
að flytja fjármuni til og frá landinu.

Erlend fjárfesting getur styrkt 
efnahagslegar stoðir með því að 
stuðla að lægra vaxtastigi og veita 
aukin tækifæri til uppbyggingar. 
Þá er nauðsynlegt að erlendir aðilar 
hafi áhuga á að fjárfesta hér á landi 
– ekki síst til þess að íslenskir líf-
eyrissjóðir geti fjárfest erlendis 
án þess að slíkar hreyfingar ógni 
gengisstöðugleika. Jafnframt dreifir 
erlend fjárfesting áhættu og ef lir 
innlendan mannauð og getur þann-
ig ýtt undir öflugra og fjölbreyttara 
hagkerfi.

Ætti því heldur að leita leiða til 
að bæta orðspor Íslands, styrkja 
umgjörð og stoðir; hvetja til fjár-
festingar í stað þess að letja. 
Gengisstöðugleiki spilar þar stórt 
hlutverk en mikill árangur hefur 
náðst á því sviði á seinustu árum 
þökk sé sterkari efnahagslegum 
stoðum, meðal annars vegna til-
komu nýrra útf lutningsgreina. 
Ekkert land getur gengið að stöðug-
leikanum sem vísum um ókomna 
tíð en kostnaðurinn við að við-
halda honum má ekki koma niður 
á fjárfestingu og framleiðslugetu 
hagkerfisins. Slíkt stríðir gegn upp-
haflegum ásetningi – tilgangurinn 
helgar því ekki meðalið í þessum 
efnum.

Skilaboðin sem frumvar pið 
sendir snúast ekki um það hvort 
fjármálastöðugleika verður ógnað, 
heldur gefa í skyn að slíkt sé óum-
flýjanlegt. Segja má að með því að 
lögfesta heimild á borð við þá sem 
lögð er til sé verið að gangast við því 
orðspori sem af landinu fer.

Stórtíðindi í 
lítilfjörlegum búningi

Stefanía  
Kolbrún  
Ásbjörnsdóttir, 
hagfræðingur 
hjá Samtökum 
atvinnulífsins

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is
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Það er auðvitað ótrú legt 
hvernig op in ber ir aðilar 

leggj ast gegn öll um sam keppn is
rekstri. Meira að segja ör lít il 
breyt ing fyr ir nokk ur 
brugg hús  er talin ógna 
sterkri stöðu rík is versl
un ar inn ar ÁTVR.
Áslaug Arna Sigurbjörns-
dóttir dómsmálaráðherra. 

16.03.2021

MARKAÐURINNMARKAÐURINN Instagram  
fréttablaðsins
@frettabladidfrettabladid.is

Miðvikudagur 17. mars 2021FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL |

Helgi Vífill  
Júlíusson

SKOÐUN

Markaðurinn
Miðvikudaga kl. 21.00
Vikulegur þáttur um íslenskt viðskiptalíf í  
umsjón blaðamanna Markaðarins þar sem farið er yfir 
helstu fréttir ásamt öðru því sem hæst ber hjá  
í efnahagslífinu hverju sinni. Þættinum stýra Helgi Vífill 
Júlíusson, Hörður Ægisson og Þórður Gunnarsson.

Vatnagörðum 14  104 Reykjavík
litrof@litrof.is  563 6000

Sterkari saman 
í sátt við umhverfið

Eignarhaldsfélagið LL41, sem er í eigu Björg
ólfs Thors Björgólfssonar og viðskiptafé
laga hans, hefur keypt fagfjárfestasjóð 

GAMMA: Construo út úr framkvæmda
fyrirtækinu Arnarhvoli. Þetta kemur fram í 
samrunatilkynningu sem var birt á vef Sam
keppniseftirlitsins.

Félag Björgólfs, sem átti um 47 prósenta hlut 
í Arnarhvoli fyrir samrunann, keypti 52 pró
senta hlut sjóðs GAMMA og fer því með yfirráð 
Arnarhvols. Á meðal framkvæmda sem Arnar

hvoll hefur komið að er uppbygging Grósku, 
skrifstofuhúss fyrir Vísindagarða í Vatns
mýrinni, sem er 17.500 fermetrar að stærð, 
og fjölbýlishús við Bjarkarholt í Mosfellsbæ.

Arnarhvoll er eina eign félagsins LL41. 
Erlenda félagið BAT Holding sarl er eigandi 

LL 41 en erlenda félagið á jafnframt Grósku 
ehf. sem heldur utan húsnæðið í Vatnsmýr
inni. Tekjur Arnarhvols námu 4,4 milljörðum 
króna árið 2019 og hagnaður nam 174 millj
ónum. – þfh

Kominn með yfirráð í Arnarhvoli

Björgólfur 
Thor Björg-

ólfssonÝmsir af æðstu stjórnendum 
embættismannakerfisins 
berjast gegn kerfisbreyt

ingum sem ráðherra og Alþingi 
vilja koma í gegn. Rétt eins og 
þeir séu þátttakendur í pólitík 
en ekki ráðnir til að framfylgja 
stefnu sem mótuð var á vettvangi 
stjórnmála.

Áslaug Arna Sigurbjörns
dóttir dómsmálaráðherra hyggst 
heimila smærri brugghúsum að 
selja bjór þar sem hann er fram
leiddur. Það er eðlilegt að þau fái 
að selja sína vöru. Brugghús, til 
dæmis á landsbyggðinni, munu 
njóta góðs af beinni sölu til ferða
manna. Á brattann er að sækja 
í rekstri f lestra þessara frum
kvöðlafyrirtækja, markaðshlut
deild handverksbrugghúsa er lítil 
og eðlilegt að leita leiða til að létta 
þeim lífið.

Ívar J. Arndal, forstjóri Vín
búðarinnar, gerðist holdgerv
ingur varðstöðu kerfisins þegar 
hann sagði að þessi sjálfsagða 
lagabreyting yrði þess valdandi 
að „höggvið [yrði] stórt skarð í 
rót gróna einka sölu ís lenska rík is
ins á áfengi“. Áhugaverð nálgun; 
eflaust þykir mörgum miður að 
missa einokunarstöðu en gæta 
þess að ræða það ekki opinber
lega.

Forstjórinn virðist horfa fram 
hjá því að Vínbúðinni er gert af 
Alþingi að veita tiltekna þjónustu. 
Umboð Ívars nær ekki lengra en 
það. Ívar ritaði 25 blaðsíður gegn 
frumvarpinu. Vonandi voru þær 
skrifaðar utan vinnutíma.

Því miður er þetta ekki eins
dæmi. Stjórnmálamenn mæta 
iðulega andstöðu þegar draga á 
úr völdum embættismanna. Það 
kristallast ágætlega í þeirri and
stöðu sem sprettur fram þegar 
færa á verkefni á milli ráðuneyta. 
Stundum er barist fyrir opnum 
tjöldum gegn breytingunum, eins 
og í tilviki Vínbúðarinnar. 

Stjórnendur Samkeppniseftir
litsins gengu skrefinu lengra og 
borguðu fyrir auglýsingar á sam
félagsmiðlum þar sem breyt
ingum á samkeppnislögum var 
mótmælt. Annað þekkt mál er 
þegar starfsmenn utanríkis
ráðuneytisins lögðust gegn því 
að aukinn yrði sveigjanleiki við 
skipun sendiherra.

Það er mikilvægt að þeir stjórn
málamenn sem fá lýðræðislegt 
umboð til að koma til leiðar 
ýmsum breytingum á kerfinu 
geti hrint þeim í framkvæmd. 
Embættismenn þurfa að vera auð
mjúkir fyrir þeim breytingum og 
vera reiðubúnir til að leggja hönd 
á plóg. Til þess voru þeir ráðnir. 
Hugnist þeim það ekki væri eðli
legt að reyna fyrir sér á öðrum 
starfsvettvangi.

Kerfið ver sig 



Taktu þátt og safnaðu áheitum á mottumars.is

EINN FYRIR ALLA, ALLIR FYRIR EINN



Samkvæmt nýrri rannsókn frá 
Oxford-háskóla er fæðingar-
tíðni tvíbura hærri nú en nokkru 
sinni áður. Tíðni eineggja tví-
bura hefur samt ekki aukist, 
heldur fæðast mun fleiri tvíeggja 
tvíburar.

oddurfreyr@frettabladid.is

Fleiri tvíburar fæðast nú en 
nokkru sinni áður, aðallega vegna 
frjósemismeðferða og af því að 
fólk kýs að eignast börn síðar á 
ævinni. Þetta er niðurstaða rann-
sóknar sem var unnin við Oxford-
háskóla og birtist í ritrýnda 
læknisfræðitímaritinu Human 
Reproduction.

Fæðingum tvíbura hefur fjölgað 
um þriðjung frá því á 9. áratug 
20. aldar, úr níu í tólf af hverjum 
1.000 fæðingum. Það þýðir að það 
fæðast um 1,6 milljónir tvíbura um 
allan heim á hverju ári og að eitt af 
hverjum 42 börnum sé nú tvíburi.

Rannsakendurnir segja að stór 
hluti af skýringunni á þessari 
fjölgun sé aukning á ýmiss konar 
frjósemismeðferðum, sem auka 
líkurnar á að tvö egg frjóvgist. 
Annar mikilvægur þáttur er sá 
að í mörgum löndum bíða konur 
lengur með barneignir en áður 
og líkurnar á tvíburum aukast 
eftir því sem mæður eldast. Fleiri 
þættir spila inn í, svo sem notkun 
getnaðarvarna og almennt minni 
frjósemi.

Prófessor Christiaan Monden, 
aðalhöfundur rannsóknarinnar, 
segir þó líklegt að við höfum 

þegar náð hápunktinum í 
fæðingum tvíbura, sérstaklega í 
Evrópu og Norður-Ameríku.

Engin fjölgun eineggja tvíbura
Rannsakendurnir söfnuðu 
gögnum um tíðni tvíburafæðinga á 
árunum 2010-2015 frá 165 löndum, 
sem náðu yfir 99 prósent mann-
kyns. Þeir fengu líka upplýsingar 
um tíðni tvíburafæðinga á árunum 
1980-1985 frá 112 löndum.

Þeir sáu að fæðingum tvíbura 
hefur fjölgað umtalsvert í mörgum 
Evrópulöndum, Norður-Ameríku 
og í Asíu. Í 74 prósentum landanna 
sem rannsakendur höfðu gögn 
um mátti sjá meira en 10 próesnta 
aukningu frá því á 9. áratugnum.

Aukninguna má rekja til f leiri 
tvíeggja tvíbura. Samkvæmt rann-
sókninni hefur lítil breyting orðið 
á fæðingum eineggja tvíbura, þær 
hafa verið stöðugar, um fjórar af 
hverjum 1.000 fæðingum.

Rannsakendurnir vilja meina 
að lönd þurfi að hafa betri gögn 
yfir tvíburafæðingar, sérstaklega 
í löndum þar sem tekjur eru lægri 
og dauðsföll meðal tvíbura eru 
algengust, því áreiðanlega tölfræði 
skortir víða.

Þeir ætla sér að uppfæra niður-
stöður sínar með gögnum frá 
byrjun þessa áratugar til að sjá 
hvort tíðni tvíbura hafi í raun og 
veru náð hápunktinum og sé að 
lækka í tekjuhærri löndum og til 
að sjá hvaða áhrif útbreiðsla frjó-
semismeðferða hefur í löndum 
þar sem tekjur eru lágar eða í 
meðallagi.

Tvíburar aldrei algengari

Aukninguna má rekja til fleiri tvíeggja tvíbura. Samkvæmt rannsókninni hefur lítil breyting orðið á fæðingum ein-
eggja tvíbura, þær hafa verið stöðugar, um fjórar af hverjum 1.000 fæðingum. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Einar Ásgeirsson tekur inn 
blöndurnar Kollagen og Liði 
frá Protis. Hann er alsæll með 
árangurinn og segir vörurnar 
gera sér kleift að stunda hreyf-
ingu án verkja.

Áður en Einar hóf inntöku á Kolla-
geni og Liðum var hann farinn 
að finna fyrir verkjum sem voru 
farnir að hafa neikvæð áhrif á getu 
til að hreyfa sig og þar af leiðandi á 
lífsgæði hans.

„Ég var með liðverki í öxlum og 
hnjám, svona eins og gengur og 
gerist en svo var ég líka sárþjáður 
af vefja- og vöðvaverkjum. Ég var 
farinn að ímynda mér að ég væri 
kominn með vefjagigt eða eitthvað 
í þeim dúr.“

Einar segir kynni sín af vörunum 
hafa verið hálfgerða tilviljun. 
„Ég var búinn að prófa ýmislegt 
og prófaði þetta af rælni. Þetta 
reyndist síðan virka svona rosalega 
vel. Ég er orðinn mjög góður í dag.“

Áþreifanlegur munur
Einar er búinn að nota vörurnar í 
tæp tvö ár og hafa komið upp tíma-
bil þar sem hann hefur ekki tekið 
þær inn. „Ég er búinn að prófa að 
sleppa þessu og þá fer ekkert á 
milli mála hvað þetta virkar vel. Ég 
hef svo fundið áþreifanlegan mun 
þegar ég byrja aftur.“

Þá hefur hann enn fremur 
reynslu af því að taka inn bara 
aðra hvora vöruna og þær saman. 
„Ég hef líka bara átt Liði eða bara 
átt Kollagen en ég finn að þetta 
virkar ennþá betur saman. Þetta 
er frábær blanda. Ég þarf að taka 
þetta með mat til að styðja við 
upptökuna þannig að ég tek þetta 
með sjúss af ólífuolíu,“ segir Einar 
og hlær.

Einar hefur einnig prófað aðrar 
sambærilegar vörur, bæði erlendar 
og innlendar, og segir hann Protis 
hafa reynst sér best. „Þetta erlenda 
virkaði ekki neitt og þetta inn-
lenda virkaði ágætlega en var bara 
alltof dýrt.“

Eins og þegar maður var yngri
Einar stundar ýmsa hreyfingu sér 
til ánægju og segir blöndurnar nú 
orðnar ómissandi. „Ef ég ætla að 
vera góður, njóta lífsins og geta 
hreyft mig þá finnst mér algjört 
möst að taka þetta inn. Þetta 
styður alla hreyfingu, hvort sem 
það er skokk, hlaup eða ganga á fell 
og fjöll.“

Einar segir ávinninginn ekki 
síst felast í því hversu jákvæð áhrif 
þetta hafi á endurheimt vöðva 
þegar búið er að taka á því. „Þetta 
verður svolítið eins og þegar 
maður var yngri og fékk ekki harð-
sperrur eða annað vesen. Líðanin 
batnar og þá er auðveldara að 
virkja sig betur í hreyfingu. Þannig 
kemur þetta allt.“

Einar mælir heilshugar með 
vörunum. „Ég hugsaði með mér 
hvort maður ætti nokkuð að vera 
að tjá sig en síðan er ég alltaf að 
lesa um fólk sem þjáist til dæmis 
af vefjagigt og ef það getur lagað 

það með þessu í staðinn fyrir að 
þjást, þá væri algjör synd að koma 
því ekki á framfæri. Mér er því ljúft 
og skylt að deila þessu með fólki ef 
þetta skyldi vera eitthvað sem gæti 
hjálpað þeim,“ segir Einar.

„Ég hélt að ég væri kominn með 
vefjagigt en það lagaðist eftir að ég 
fór að taka þetta inn. Það eru svo 
mikil lífsgæði sem fylgja því að 
vera í formi.“

Verndar liði, bein og brjósk
Protis Liðir er unnið úr kollagen-
ríkum skrápi sæbjúgna með 
viðbættu vatnsrofnu þorskprótíni 
fyrir viðhald vöðva og túrmeriki 
fyrir bólgueyðandi áhrif. Blandan 
inniheldur einnig mangan og 
nauðsynleg vítamín fyrir heilbrigð 
bein, brjósk og liðvökva.

Fyrir húð, hár og neglur
Kollagen frá Protis er einstök 
blanda úr hágæða innihaldsefnum 
sem styðja við styrkingu á húð, 
hári og nöglum. Kollagenið er 
framleitt úr íslensku fiskroði og 
inniheldur einstakt innihaldsefni 
– SeaCol, sem er blanda af vatns-
rofnu kollageni úr íslensku fiskroði 
og vatnsrofnu þorskprótíni úr 
íslenskum þorski. SeaCol tekur 
þátt í að styrkja vefi líkamans og 
viðhalda teygjanleika. Einnig er 
sérvalin blanda af vítamínum 
og steinefnum sem öll styðja við 
styrkingu á húð, hári og nöglum.

Protis Liðir og Protis Kollagen fæst 
í flestum matvöruverslunum, apó-
tekum og Heilsuhúsinu.

Mikil lífsgæði sem fylgja því að vera í formi
Einar Ásgeirs-
son segist mun 
fljótari að ná sér 
eftir hreyfingu 
þegar hann 
tekur inn bæði 
Kollagen og 
Liði frá Protis.  
FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI 

Ef ég ætla að vera 
góður, njóta lífsins 

og geta hreyft mig þá 
finnst mér algjört möst 
að taka þetta inn.
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Bílar 
Farartæki

Nissan X-Trail Tekna. modelár 2018 
- nýja lagið. Ekinn 117 þús km. 4x4. 
Diesel. Leðurklæddur. Glerþak. Allur 
fánlegur búnaður á besta verðinu á 
markaðinum Aðeins kr. 3.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

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

 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

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

 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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

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

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL 
Rangárþingi ytra og Skeiða-  

og Gnúpverjahreppur
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er 
hér auglýst sameiginleg tillaga að deiliskipulagi fyrir 
Hvammsvirkjun

Hvammsvirkjun, deiliskipulag virkjunar í Þjórsá.

Sveitastjórnir Rangárþings ytra og Skeiða- og Gnúp-
verjahrepps leggja sameiginlega fram tillögu að 
deiliskipulagi fyrir Hvammsvirkjun til auglýsingar. 
Framkvæmdasvæði Hvammsvirkjunar er í báðum 
sveitarfélögunum. Stöðvarmannvirki verða í landi 
Hvamms í Rangárþingi ytra, en stíflumannvirki og lón 
munu taka yfir land í ofanverðri Landsveit í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi.

Ofangreind tillaga ásamt kynningargögnum frá Lands-
virkjun má nálgast hjá Skipulagsfulltrúum ofangreindra 
sveitarfélaga, og á heimasíðum sveitarfélaganna Rang-
árþings ytra, www.ry.is   og Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
www.skeidgnup.is. Nálgast má frekari upplýsingar 
auk niðurstöðu mats á umhverfisáhrifum á heimasíðu 
verkefnisins Hvammsvirkjun - hvammur.landsvirkjun.
is. Athugasemdir og ábendingar við auglýsingu deili-
skipulagsins skulu berast eigi síðar en 30. apríl 2021 
og skal skilað skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, 
Laugarvatni, á skrifstofu skipulagsfulltrúa Rangárþings 
ytra Suðurlandsvegi 1-3, Hellu eða með tölvupósti á net-
föngin vigfus@utu.is og/eða birgir@ry.is . Í samræmi við 
bókun sveitarstjórnar teljast athugasemdir sem bárust 
vegna kynningar málsins jafnframt til athugasemda við 
auglýsingu skipulagsins nema ný athugasemd berist frá 
sama aðila á auglýsingatíma skipulagsins. 

Haraldur Birgir Haraldsson,  
Skipulagsfulltrúi Rangárþings ytra 

Vigfús Þór Hróbjartsson, Skipulagsfulltrúi UTU

AÐALSKIPULAG

Aðalskipulag Suðurnesjabæjar - Skipulags- 
og matslýsing fyrir heildarendurskoðun

Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar samþykkti þann 3. mars 2021 
að skipulags-og matslýsing aðalskipulags Suðurnesjabæjar 
verði kynnt íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. Jafnframt 
verði leitað umsagnar hjá Skipulagsstofnun og hjá þeim 
umsagnaraðilum sem tilgreindir eru í lýsingunni og í  
samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Nýtt aðalskipulag Suðurnesjabæjar felur í sér endurskoðun 
gildandi aðalskipulaga, þ.e. Aðalskipulags Garðs 2013-
2030 og Aðalskipulags Sandgerðisbæjar 2008-2024. Innan 
sveitarfélagamarka er einnig í gildi Aðalskipulag Kefla-
víkurflugvallar 2013-2030, en það er ekki  hluti af endur-
skoðuninni.
Í skipulags- og matslýsingu er farið yfir ýmis atriði sem 
skipta máli við endurskoðun aðalskipulaga í Suðurnesjabæ. 
Skipulags- og matslýsing er verklýsing þar sem m.a. er gerð 
grein fyrir ástæðum endurskoðunar, afmörkun, gildistíma, 
helstu áherslum, forsendum, fyrirliggjandi stefnu, samráði, 
tímaferli og umhverfismati áætlunar.

Skipulags- og matslýsingin verður til sýnis á bæjarskrif-
stofunni að Sunnubraut 4 og á heimasíðu Suðurnesjabæjar, 
www.sudurnesjabaer.is frá og með þriðjudeginum 16. mars 
2021 til og með miðvikudeginum 31. mars 2021.  
Kynning á skipulags- og matslýsingu fer fram fimmtudaginn 
25. mars kl 19.30 í Vörðunni, Miðnestorgi 3.  
Athugið að vegna sóttvarnareglna þarf að skrá sig á  
viðburðinn á afgreidsla@sudurnesjabaer.is ef ætlunin er að 
mæta á staðinn. Einnig er hægt að tilkynna þátttöku í síma 
425 3000.
Fundurinn verður einnig í beinu streymi á facebooksíðu 
Suðurnesjabæjar.

Athugasemdir við skipulags- og matslýsinguna skulu berast 
til Suðurnesjabæjar á afgreidsla@sudurnesjabaer.is 
eða bréfleiðis á skrifstofu sveitarfélagsins Sunnubraut 4, 
250 Suðurnesjabæ undir yfirskriftinni „Aðalskipulag Suður-
nesjabæjar“. Frestur til að skila inn athugasemdum rennur 
út 31. mars 2021. Að auki er hægt að koma á framfæri 
hugmyndum og ábendingum í inn í gerð aðalskipulagsins í 
gegnum Betri Suðurnesjabæ á betraisland.is.

F.h. bæjarstjórnar,
Magnús Stefánsson, bæjarstjóri
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Bæjarstjórn Hafnarfjarðar auglýsir hér 
með tillögu að breyttu deiliskipulagi 
Skarðshlíðar 3. áfanga, er nær til lóða við 
Stuðlaskarð 8, 10 og 12 í samræmi við 1. 
mgr. 43.gr. skipulagslaga.

Tillagan gerir ráð fyrir einnar hæða 
húsi með fjórum íbúðum. Hámarkshæð 
húsa verður 5m. Heimilt verði að byggja 
stakstæða geymslu innan byggingarreits. 
5-6 bílastæði verða innan lóðar þar 
af eitt fyrir hreyfihamlaða. Bundin 
byggingarlína er felld úr gildi. Að öðru 
leyti gildir greinargerð deiliskipulags 
Skarðshlíðar 3. áfanga. 

Tillagan verður til sýnis á umhverfis- 
og skipulagssviði að Norðurhellu 2 
og í þjónustuveri Hafnarfjarðarbæjar 
Strandgötu 6, frá 17.03.nk. Hægt er að 
skoða tillöguna á hafnarfjordur.is undir 
íbúar/skipulag í kynningu.
 
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillögurnar eigi síðar 
en 28.04.2021. Skal þeim skilað skriflega 
á netfangið: skipulag@hafnarfjordur.is 
eða á:

Hafnarfjarðarkaupstaður
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Norðurhella 2
221 Hafnarfjörður

hafnarfjordur.is

Tillaga að 
deiliskipulagsbreytingu 
Skarðshlíðar 3. áfanga

SMÁAUGLÝSINGAR 15MIÐVIKUDAGUR 17. mars 2021 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



LÁRÉTT
1 truflun
5 ellegar
6 möndull
8 jurt
10 tveir eins
11 pex
12 kk nafn
13 temur
15 ógæfa
17 reka

LÓÐRÉTT
1 mánuður
2 innvols
3 samstæða
4 ýtarlega
7 skip
9 meginatriða
12 viðskipti
14 eldsneyti
16 kvik

LÁRÉTT: 1 fipan, 5 eða, 6 ás, 8 burkni, 10 rr, 11 
jag, 12 karl, 13 agar, 15 raunir, 17 spaði.
LÓÐRÉTT: 1 febrúar, 2 iður, 3 par, 4 nánar, 7 
siglari, 9 kjarna, 12 kaup, 14 gas, 16 ið.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Hjörvar Steinn Grétarsson 
(2578) átti leik gegn Guðmundi 
Kjartanssyni (2483) í Íslands-
bikarnum. 

34. Hh8+! 1-0. Magnús 
Carlsen vann sigur í undan-
keppni Boðsmóts hans sjálfs 
sem þessa dagana fer fram á 
Chess24. Anish Giri varð annar 
og Wesley So þriðji. Útsláttar-
keppnin hófst í gær og lýkur í 
dag og mætir heimsmeistarinn 
Aronian í átta manna úrslitum. 
www.skak.is: Boðsmót Magn-
úsar. 

VEÐUR, MYNDASÖGUR   ÞRAUTIR

LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG

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

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Hvítur á leik

Suðlæg átt í dag, 8-15 
m/s en 15-23 seinnipart-
inn og í kvöld á norðan-
verðu Snæfellsnesi. Víða 
dálítil væta en skýjað 
og þurrt að mestu á 
Norður- og Austurlandi. 
Hiti 5 til 15 stig, hlýjast 
austanlands.

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

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

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

www.bjornsbakari.is

3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

VELDU GÆÐI!
PREN

TU
N
.IS

................................................

Guess what!! 
Því er lokið milli 
Gústafs og Leó!

Ertu að 
grínast? 

Hvað 
skeði? 

Gústaf 
kom út 

sem 
heteró!

Heteró!? Síðast 
sá ég hann í 

flamenkó  
baðskýlu og 
engu öðru! 

Í gær kallaði 
hann úkraínska 

framlagið 
í júróvísjón 

2004 
meistaraverk! 

Wild Dances 
eftir Rus-

lönu? Það er 
jú hornsteinn 

hvers hin-
segin heimilis! 

Einmitt!

I want you to want 
me as I dance, round 
and round, shi-di-ri-

di duy-shi-di-
ri-di

Svefn-
herbergið! 

Núna!

Ég ætla að taka 
Söru með mér í 

lautarferð.

Palli,  
en rómantískt! 

Þú þarft körfu, samlokur,  
diska, salat, límonaði, servíettur,  

teppi, sólarvörn... 

Gerðir þú 
þetta allt 
fyrir mig?

Svo fremi sem 
þú veist.

Hannes! Þetta er þriðji 
miðinn frá 

kennaranum 
þínum í vikunni! 

Ég veit.

Hvað finnst þér  
við eigum að  

gera í því?

Skrá okkur af 
póstlistanum?

3 7 9 6 1 2 5 8 4

8 1 4 3 7 5 6 9 2

2 5 6 8 9 4 1 3 7

6 9 3 4 2 8 7 1 5

4 8 1 7 5 3 2 6 9

5 2 7 9 6 1 3 4 8

9 6 8 5 3 7 4 2 1

7 3 2 1 4 9 8 5 6

1 4 5 2 8 6 9 7 3

4 1 9 2 8 5 3 6 7

8 6 3 9 1 7 5 2 4

2 5 7 3 4 6 9 8 1

9 7 8 6 5 3 4 1 2

1 2 6 7 9 4 8 5 3

3 4 5 8 2 1 6 7 9

5 8 4 1 7 9 2 3 6

6 9 1 5 3 2 7 4 8

7 3 2 4 6 8 1 9 5

4 6 2 9 5 7 3 1 8

7 8 3 6 1 2 5 9 4

5 9 1 8 4 3 7 2 6

9 1 4 7 2 5 6 8 3

6 3 7 1 8 4 9 5 2

8 2 5 3 6 9 1 4 7

1 4 9 2 7 6 8 3 5

2 7 8 5 3 1 4 6 9

3 5 6 4 9 8 2 7 1

6 9 2 8 4 5 7 1 3

1 3 4 6 7 2 8 9 5

5 7 8 9 3 1 4 2 6

2 8 7 1 5 3 9 6 4

9 6 5 4 2 8 1 3 7

3 4 1 7 9 6 5 8 2

4 1 3 5 6 9 2 7 8

7 2 9 3 8 4 6 5 1

8 5 6 2 1 7 3 4 9

9 2 7 5 4 8 3 6 1

8 4 5 6 3 1 9 2 7

1 3 6 9 2 7 4 5 8

7 5 2 1 6 3 8 9 4

3 9 8 4 5 2 1 7 6

6 1 4 7 8 9 2 3 5

2 7 1 8 9 5 6 4 3

5 6 3 2 1 4 7 8 9

4 8 9 3 7 6 5 1 2

1 5 4 8 2 6 9 3 7

6 3 7 1 9 5 4 8 2

8 9 2 3 4 7 5 1 6

2 8 6 5 1 9 7 4 3

9 7 5 4 3 8 6 2 1

3 4 1 7 6 2 8 9 5

4 2 8 6 5 3 1 7 9

5 1 9 2 7 4 3 6 8

7 6 3 9 8 1 2 5 4
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ÉG VONAST TIL AÐ 
GETA KOMIÐ MEÐ 

DANSARA INN Í VERKSMIÐJ-
URNAR Á ÞEISTAREYKJUM OG 
PCC Á BAKKA STRAX Í SUMAR.

Sýningin WER K: Labor 
Move eftir Huldu Rós 
Guðnadóttur stendur yfir 
í Hafnarhúsinu. Á sýning-
unni er vídeóverk og stór 
innsetning.

„Útgangspunktur verksins er 
þriggja rása kvikmyndainnsetn-
ing, Labor Move, sem er eitt kvik-
myndaverk sýnt á þremur tjöldum. 
Kvikmyndaverkið er heimild um 
48 tíma gjörning sem löndunar-
menn úr Reykjavíkurhöfn frömdu 
í enn stærra sýningarrými í Leip-
zig í Þýskalandi árið 2016, en þar 
var um að ræða 19. aldar orkustöð 
sem breytt hafði verið í listamið-
stöð,“ segir Hulda Rós. „Verkið 
var frumsýnt í sama sal í Leipzig 
tveimur vikum seinna en hefur 
einnig verið sýnt í Prag og Berlín. 
Það að staðsetja verkið inni í nýrri 
innsetningu fyrir A-sal Listasafns 
Reykjavíkur er eins konar heim-
koma fyrir verkið.

Risastóra innsetningin á sýn-
ingunni er búin til úr þúsundum 
f lutningskassa sem f lestir eru 
tómir. Kassarnir voru settir saman 
af starfsmönnum í móttöku safns-
ins og nýtt kvikmyndaverk var 
búið til sem sýnir það verk á nær-
göngulan hátt. Kassi eftir kassi er 
brotinn og límdur saman í enda-
lausri endurtekningu en samt sem 
áður fer áhorfandi að koma auga á 
smáatriðin í því hvernig hver starfs-
maður strýkur límbandið, grípur 
næsta kassa og svo framvegis.

Þriðja kvikmyndaverkið er svo 
heimildarmynd í fullri lengd, Keep 
Frozen, sem einnig var tekin upp í 
Reykjavíkurhöfn árið 2014 þegar 
löndunarmenn voru ennþá með 
vinnuaðstöðu þar.“

Eins konar hugljómun
Hulda Rós býr í Berlín en nýtt gall-
erí þar í borg, Gallery Gudmunds-
dottir, selur verk hennar og kemur 
þeim í dreifingu á alþjóðlegum 
listmarkaði. Galleríið var stofnað í 
fyrrasumar af Guðnýju Guðmunds-
dóttur og eitt helsta markmiðið er 
að koma kvenlistamönnum á fram-
færi.

„Það sem ég hef lært eftir þennan 
rúma áratug sem ég hef starfað í 
fullu starfi sem myndlistarmaður 
í Berlín er að það kemur best út 
að setja egg sín í margar körfur. 
Hingað til hef ég ekki haft mikinn 
áhuga á að beina orku minni í þá 
átt sem þarf til að selja á markaði. 
Ég hef aðallega einbeitt mér að 
stórum sýningum og því að búa til 
verk sem byggja á sterkum grunni 
en eru erfiðari í sölu. Þessu hef ég 
getað haldið úti með hjálp styrkja 
og listamannalauna, með því að 
taka að mér skrif og kennslu, en 
einungis að litlu leyti með annarri 
fjárhagslegri innkomu. Þetta hefur 
aðeins farið að breytast undanfarin 
ár þegar ég hef verið að taka þátt í 
f leiri launuðum sýningarverk-
efnum,“ segir Hulda Rós. „Þegar ég 
tók þátt í vinnustofudvöl í Künst-
lerhaus Bethanien í Berlín fyrir 
þremur árum varð ég fyrir einhvers 
konar hugljómun: að það gæti verið 
áhugavert að vinna verk einnig út 
frá því að koma þeim fyrir á heimil-
um fólks og í einstaklingssöfnum.“

Dansarar í verksmiðjum
Hulda Rós er að vinna að listrann-
sóknar verkefninu S-I-L-I- C-A . 
Spurð um það segir hún: „WERK – 
Labor Move í Hafnarhúsinu er eitt 
af mörgum listaverkum sem hafa 
orðið til í langtíma listrannsóknar-
verkefni sem ég hef haft hugann 
við síðan árið 2010. Verkefnið hófst 
með þeirri tilfinningu að ég yrði 
að fara til Bíldudals og endaði sem 
rannsókn á höfnum og búsetu við 
sjávarsíðuna víðs vegar í hafnar-
borgum og -bæjum á Norður-Atl-
antshafinu. Ég var orðin þekkt sem 
einhvers konar hafnarlistamaður 
og var boðið til lítils bæjar í Suð-

austur-Ástralíu að rannsaka höfn 
þar. Ein aðalútflutningsvaran þar 
var silicon dioxide sandur sem er 
kísil-súrefnisblanda en á Íslandi er 
slík efnablanda brædd niður í kísil-
málm í verksmiðju PCC á Bakka 
við Húsavík með hjálp rafmagns 
frá Þeistareykjum. Mér finnst mjög 
áhugavert hvernig framleiðsla á 
efnum, hlutum og hráefnum er 
alþjóðlegt kerfi þar sem þessi efni, 
hlutir og hráefni ferðast fram og 
til baka um höf heims í risastórum 
flutningaskipum.“

Verk úr þessu rannsóknarverk-
efni hafa verið sýnd sem hluti af 
tuttugu ára afmælissýningu Fel-

leshus í norrænu sendiráðunum í 
Berlín og í Loft í Ansbach í Þýska-
landi. „Ég gerði einnig kvikmynda-
verk og sýndi á lofti í kapellu hér í 
Berlín. Næst langar mig til að búa 
til kvikmyndaverk í fullri lengd 
þar sem áhersla verður á að nálgast 
viðfangsefnið á skynrænan hátt 
í gegnum samstarf við dansara, 
danshöfund og tónskáld. Ég vonast 
til að geta komið með dansara inn í 
verksmiðjurnar á Þeistareykjum og 
PCC á Bakka strax í sumar og tekið 
meira upp.“

Verk sett í nýtt samhengi
Hulda Rós verður þátttakandi í 

hópsýningunni Swimming Pool 
í sumar. Þar mun hún sýna verkið 
The Shipyard Paintings. „Það er 
röð ellefu málverka sem máluð 
voru í slippnum af verkamanni þar 
á álplötur með málningarefni úr 
slippnum. Myndbygging var eftir 
mínum fyrirmælum, sem og val á 
stærð og þykkt á álplötunum. Blár 
litaskalinn var ákveðinn í samstarfi 
við verkstjóra í slippnum en þar eru 
einnig til aðrir litir eins og appel-
sínugulur. Allt annað var í höndum 
verkamannsins sem málaði mynd-
irnar eftir minni pöntun.

Hugmyndin að sýningunni er 
innblásin annars vegar af kvik-
myndinni A Bigger Splash eftir 
Luca Guadagnino frá 2015 og hins 
vegar málverkinu A Bigger Splash 
eftir David Hockney frá 1967 sem er 
í eigu Tate Britain í London,“ segir 
Hulda Rós. „Það sem er áhugavert 
við að taka þátt í hópsýningum 
miðað við einkasýningu er að ein-
stök verk eru tekin úr stórum inn-
setningum sem ég hef gert og sett 
inn í nýtt samhengi og orðræðu 
sem sýningarstjórinn hefur áhuga á. 
Merking er alltaf samspil milli þess 
sem listamaður er að hugsa, þess 
sem sýningarstjóri hefur áhuga á 
og þeirrar reynslu og þekkingar 
sem áhorfandi ber með sér. Hún 
er í sífelldu flæði rétt eins og hafið 
sjálft.“

Kemur best út að setja egg sín í margar körfur
Hulda Rós Guðnadóttir sýnir verk í Hafnarhúsinu. Listakonan býr í Berlín og gallerí þar í borg kemur 
verkum hennar í dreifingu. Vinnur að langtíma listrannsóknarverkefni og tekur þátt í hópsýningu.
Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

Á sýningu Huldu Rósar í Hafnarhúsinu er vídeóverk og stór innsetning. MYND/EYÞÓR ÁRNASON

Ég hef aðallega einbeitt mér að stórum sýningum, segir Hulda Rós. MYND/EYÞÓR ÁRNASON
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bónus.is  Verð gildir til og með 21. mars 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 (Akureyri):  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Páskakerti
12 x 7 cm

kr./stk.259

PÁSKAKERTI
Í BÓNUS

Coca-Cola Classic eða Coca-Cola Án Sykurs
6 x 1 ltr. í kippunni

kr./kippan598

Kjörfugl Kjúklingaleggir

kr./kg598

Kjörfugl Kjúklingabringur

kr./kg1.698

Kjörfugl Heill Kjúklingur

kr./kg698
Kjörfugl Kjúklingaleggir

Páskakerti
18 x 7 cm

kr./stk.359

Jarðarber
beint frá Spáni

kr./400 g798

KJÖRFUGL
GERÐU ENN BETRI KAUP

BIOBÚ Lífræn Grísk Jógúrt
1 kg - hrein

BIOBÚ Lífræn Jógúrt
170 g - allar tegundir

kr./stk.898kr./stk.139

Paprika Græn
ný uppskera frá Hollandi

kr./kg598 100 KR
1 ltr.

LÍFRÆNAR MJÓLKURVÖRUR 
ÚR KJÓSINNI

60 TÍMA ENDING
90 TÍMA ENDING

PAPRIKA
NÝ UPPSKERA

JARÐARBER ÁN SYKURS

KLASSÍSKT



bónus.is  Verð gildir til og með 21. mars 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 (Akureyri):  Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00

Páskakerti
12 x 7 cm

kr./stk.259

PÁSKAKERTI
Í BÓNUS

Coca-Cola Classic eða Coca-Cola Án Sykurs
6 x 1 ltr. í kippunni

kr./kippan598

Kjörfugl Kjúklingaleggir

kr./kg598

Kjörfugl Kjúklingabringur

kr./kg1.698

Kjörfugl Heill Kjúklingur

kr./kg698
Kjörfugl Kjúklingaleggir

Páskakerti
18 x 7 cm

kr./stk.359

Jarðarber
beint frá Spáni

kr./400 g798

KJÖRFUGL
GERÐU ENN BETRI KAUP

BIOBÚ Lífræn Grísk Jógúrt
1 kg - hrein

BIOBÚ Lífræn Jógúrt
170 g - allar tegundir

kr./stk.898kr./stk.139

Paprika Græn
ný uppskera frá Hollandi

kr./kg598 100 KR
1 ltr.

LÍFRÆNAR MJÓLKURVÖRUR 
ÚR KJÓSINNI

60 TÍMA ENDING
90 TÍMA ENDING

PAPRIKA
NÝ UPPSKERA

JARÐARBER ÁN SYKURS

KLASSÍSKT



Miðvikudagur

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

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

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

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

FM 102,9 Lindin

DAGSKRÁ

STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓSTÖÐ 2 GOLF

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Heimsókn   
08.20 Veronica Mars   
09.05 Bold and the Beautiful   
09.25 The O.C.   
10.05 Feðgar á ferð   
10.30 Masterchef USA   
11.10 Margra barna mæður   
11.40 Flirty Dancing   
12.35 Nágrannar   
12.55 The Office   
13.15 Ísbíltúr með mömmu   
13.40 Lodgers For Codgers   
14.30 Gulli byggir   
15.00 Temptation Island USA   
15.40 Divorce   
16.10 Hell’s Kitchen USA   
16.55 Lóa Pind: Snapparar   
17.35 Bold and the Beautiful   
18.00 Nágrannar   
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2 
18.50 Sportpakkinn 
18.55 Ísland í dag 
19.05 Víkingalottó 
19.10 Draumaheimilið   
19.35 10 Ways To Lose 10 Years   
20.25 The Fast Fix: Diabetes   
21.15 Grey’s Anatomy   
22.05 A Teacher   
22.35 Sex and the City   
23.05 Succession   
00.10 NCIS   
00.55 The Blacklist   
01.40 Animal Kingdom   
02.25 NCIS: New Orleans   
03.10 Veronica Mars   
03.50 The O.C.   

18.30 Svínasögur   
18.35 UglyDolls  
20.00 Friends   
20.20 Friends   
20.50 The Office   
21.10 Flash 7   
22.00 Our Girl   
22.55 Gasmamman   
23.40 Svínasúpan   
00.05 Friends   
00.30 Friends   
00.50 The Office   

11.45 Love’s Last Resort  
13.10 Austin Powers, the Spy ...  
14.45 The Wife  
16.20 Love’s Last Resort  
17.45 Austin Powers, the Spy ...  
19.20 The Wife  
21.00 The Good Liar  
22.45 Sideways  
00.50 The Hurricane Heist   
02.30 The Good Liar  

08.00 PGA Tour 2021  
13.00 PGA Highlights 2021  
13.55 Champions Tour Highlights 

2021  
14.45 European Tour 2021  
19.15 European Tour 2021 - Hig-

hlights  
20.00 2021 PGA Tour Champions 

Learning Center  
20.25 PGA Tour 2020   

06.00  Síminn + Spotify
13.00  Dr. Phil   
13.40  The Late Late Show    
14.20  Single Parents   
14.41  Með Loga   
15.20  90210   
16.40  Family Guy   
17.00  The King of Queens   
17.20  Everybody Loves Raymond   
17.45  Dr. Phil   
18.30  The Late Late Show    
19.15  Will and Grace   
19.40  American Housewife   
20.10  George Clarke’s Old House, 

New Home   
21.00  Chicago Med   
21.50  Station 19   
22.35  Queen of the South  Teresa 

Mendoza flýr frá Mexíkó 
til Bandaríkjanna eftir að 
kærasti hennar er myrtur. 
Kærastinn var dópsali 
og núna hyggur Teresa á 
hefndir gegn eiturlyfja-
barón sem var ábyrgur fyrir 
dauða hans. Í leiðinni lærir 
hún á bransann og endar 
sem drottningin í eiturlyfja-
hringnum.

23.20  The Late Late Show    
00.05  The Resident   
00.50  Station 19   
01.35  Dragged Across Concrete  
04.10  Síminn + Spotify

07.55 Sheffield Wednesday - Nor-
wich  

09.35 Ítölsku mörkin 2020/2021  
10.25 Celta Vigo - Athletic Bilbao  
12.05 AC Milan - Napoli  
13.50 Torino - Sassuolo  
15.45 Meistaradeildarmörkin   
16.15 Spænsku mörkin 

2020/2021  
17.05 Real Madrid - Atalanta  
18.45 Football League Show 

2020/2021  
19.15 Meistaradeildin - upphitun 

2021
19.50 Chelsea - Atlético Madrid  
22.00 Meistaradeildarmörkin   
22.30 The Fifth Quarter  
22.45 Manchester City - Borussia 

Mönchengladbach  

08.45 Valur - Keflavík  
10.10 Dominos Körfuboltakvöld  
11.05 Njarðvík - Tindastóll  
12.45 Keflavík - ÍA  
14.25 Haukar - Stjarnan  
15.45 KR - Fylkir 17. ágúst 09  
16.15 ÍA - KR 30. júlí 03  
16.45 Seinni bylgjan - kvenna   
17.50 Valur - ÍBV  
19.25 Selfoss - Afturelding  
21.10 Manstu eftir Liverpool  
21.55 Haukar - Stjarnan  
23.15 Grindavík - Þór Þ.  

RÚV RÁS EITT
06.45 Morgunbæn og orð 

dagsins  
06.50 Morgunvaktin  
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér  
09.45 Morgunleikfimi  
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK  
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn  
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið  
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið  
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Tónlist frá A til Ö  
15.00 Fréttir
15.03 Svona er þetta  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá  
17.00 Fréttir
17.03 Lestin  
18.00 Spegillinn
18.30 Hlustaðu nú!
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu  
20.35 Mannlegi þátturinn  
21.30 Kvöldsagan: Grettis saga  
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.09 Lestur Passíusálma  
22.15 Samfélagið  
23.10 Segðu mér  
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT

RÚV SJÓNVARP
09.00 Heimaleikfimi   
09.10 Kastljós   
09.25 Menningin  
09.35 Vikan með Gísla Marteini 

2015 - 2016   
10.15 Landakort  
10.25 Íslendingar   
11.15 Nýsköpun - Íslensk vísindi 

III   
11.45 Fisk í dag  
11.55 Heimaleikfimi   
12.05 Okkar á milli   
12.35 Halli sigurvegari  
13.45 Ljúfi Vatnsdalur  
14.30 Poppkorn 1987   
15.00 Nýja afríska eldhúsið – 

Máritíus   
15.30 Innlit til arkitekta   
16.05 Villta vestrið   
16.55 Ljósmóðirin   
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Kúlugúbbarnir  
18.24 Hæ Sámur   
18.31 Klingjur   
18.42 Sara og Önd   
18.50 Krakkafréttir  
18.54 Vikinglottó 
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.30 Veður  
19.35 Kastljós  
19.50 Menningin  
20.00 Kiljan  
20.40 Húsbyggingar okkar tíma  
21.10 Ógn og skelfing   
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Hjartaígræðsla: Tækifæri til 

að lifa  
23.50 Óvæntur arfur   
00.50 Dagskrárlok

18.30  Fréttavaktin  Á frétta-
vaktinni er fjallað um helstu 
fréttir dagsins í umsjá þeirra 
Margrétar Erlu Maack, Lindu 
Blöndal og Sigmundar Ernis.

19.00  Matur og heimili  Lifandi 
þáttur um matargerð og 
bakstur í bland við innan-
hússarkitektúr, hönnun og 
fjölbreyttan lífsstíl.

19.30  433.is  Frétta- og viðtals-
þáttur um íþróttirnar heima 
og erlendis.

20.00  Veiðin með Gunnari Bender 
 Gunnar Bender leiðir 
áhorfendur að árbakkanum, 
og sýnir þeim allt sem við 
kemur veiði.

20.30  Fréttavaktin 
21.00 Markaðurinn  Fjölbreyttur 

viðskiptafréttaþáttur 
í umsjón blaðamanna 
Markaðarins.

21.30 Saga og samfélag  Saga og 
samfélag er þáttur þar sem 
málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu sam-
hengi og vikið að nýjustu 
rannsóknum fræðimanna á 
margvíslegum sviðum.

Lægra verð á Stöð 2 & Stöð 2+ saman

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is 

Þú finnur allar þáttaraðir 
frá upphafi á Stöð 2+

SNÝR AFTUR Í KVÖLD
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www.gilbert.is

Armbandsúr er  
sígild fermingargjöf

Hjá Gilbert úrsmið sérhæfum við okkur í 
úrsmíði, hönnun og framleiðslu úra

ARC-TIC úr  
Með leðuról
29.900.- 

JS Watch
Vínland

JS Watch
Islandus 1919

JS Watch
Frisland 1941

JS Watch
101 32 mm

JS Watch
101 38 mm JS Watch

Art Deco 
Bleikt

JS Watch
Art Deco 
Blátt

ARC-TIC úr  
Með STÁLÓL
34.900.- 

Úrvalið af úrum hefur 
aldrei verið meira  

og ættu flestir að geta 
fundið íslenskt úr við sitt 
hæfi en úrvalið má skoða á 

www.gilbert.is



Útgáfa 
framkvæmdaleyfis 
vegna Suðurnesjalínu II
Í samræmi við ákvæði skipulagslaga 
nr. 123/2010 veitti Hafnarfjarðarbær, 
þann 26.02 2021, Landsneti hf. 
framkvæmdaleyfi fyrir Suðurnesjalínu II, 
eins og fyrirhuguð lega hennar er innan 
sveitarfélagsmarka Hafnarfjarðar. Álit 
Skipulagsstofnunar um umhverfisáhrif 
framkvæmdarinnar, skv. ákvæði laga um 
mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, 
liggur fyrir í áliti Skipulagsstofnunar frá 
22. apríl 2020.

Skilyrðum fyrir útgáfu framkvæmdaleyfis 
vegna Suðurnesjalínu II í lögsögu 
Hafnarfjarðar samkvæmt 11. gr. 
reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 
772/2012 er því fullnægt.

Skipulags- og byggingarráð 
Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum 
þann 12.01.2021 framkvæmdaleyfi fyrir 
Suðurnesjalínu II með m.a. eftirfarandi 
bókun:
„Það er álit skipulags- og byggingarráðs 
að sú málsmeðferð sem farið hefur fram 
við undirbúning framkvæmdarinnar 
hafi leitt fram það rask á eldhraunum 
og tengdum jarðmyndunum sem 
brýn nauðsyn ber til í ljósi markmiða 
framkvæmdar. Lagaskilyrði eru til útgáfu 
umsótts framkvæmdaleyfis, sbr. 13. 
og 14. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 
Skipulags- og byggingarráð leggur til 
við bæjarstjórn að umsókn Landsnets hf. 
vegna Suðurnesjalínu 2 verði samþykkt 
og jafnframt verði skipulagsfulltrúa falið 
að gefa út framkvæmdaleyfið í samræmi 
við reglugerð um framkvæmdaleyfi nr. 
772/2012.“

Bæjarstjórn Hafnarfjarðar staðfesti 
samþykkt skipulags- og byggingarráðs 
á fundi sínum þann 03.02.2021.

Framkvæmdaleyfið og tengd gögn má 
nálgast á hafnarfjordur.is. 

Með vísan til 4. gr. laga nr. 130/2011, 
um úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindamála, er þeim sem telja sig eiga 
lögvarðra hagsmuna að gæta heimilt að 
kæra útgáfu framkvæmdaleyfisins innan 
mánaðar frá birtingu auglýsingar þar að 
lútandi í Lögbirtingablaðinu. 

Kæru skal senda til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála, Borgartúni 
21, 105 Reykjavík, sjá nánar heimasíðu 
nefndarinnar uua.is.

Skipulagsfulltrúi 
Hafnarfjarðarbæjar

Nánar á:

hafnarfjordur.is

Fra
m
kvæ

m
d
a
leyfi

Straumar  
og stefnur í 
augnförðun
Grafísk förðun með augnblýanti hefur 
verið áberandi á samfélagsmiðlinum 
 Instagram undanfarið og er heitasta  
trendið, þótt það henti kannski ekki 
hversdags. Litrík augnförðun  
heldur áfram að vera vinsæl.

Grafískur augnblýantur
Þetta trend hefur verið vinsælt á tískusýningum 
undanfarið. Það snýst um að nota augnblýantinn á 
óhefðbundnari hátt en gengur og gerist. Vinsælt er 
að draga línu beint fyrir ofan augnlokið sjálft. Þetta 
þarfnast vandvirkni til að ná línunum fallegum.

Fjólublár augnskuggi
Fjólublár augnskuggi hefur verið 

vinsæll meðal fræga fólksins 
undanfarið og sést oft á rauða 
dreglinum. Hægt er að stjórna 
því hve dökkur hann er, ýmist er 
hægt að fara meira út í „smokey“ 
eða halda litnum í ljósari kant-

inum.

Litríkir maskarar
Þetta tískufyrirbrigði er kannski 
ekki allra, flestir halda sig við klass-
íska svarta maskarann. En það 
skaðar aldrei að prufa eitthvað 
nýtt, ferskt og skemmtilegt eins og 
þetta trend. Tilvalið til að lífga upp 
á andlitið og bæta smá lit í lífið.

Enginn maskari
Þetta gefur andlitinu ferskan og ung-
legan blæ. Þá getur maður jafnvel 
farðað sig létt og sleppt maskar-
anum, sem gefur það yfirbragð að 
maður sé ómálaður þrátt fyrir að 
vera með létta förðun.

steingerdur@frettabladid.is

Bella 
Hadid á 

tískusýningu 
Chanel með 

grafískan augn-
blýant. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY
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AUKATÓNLEIKAR
22. mars kl. 20.00 

Eldborg Hörpu 

GESTASÖNGVARAR

Ellen Kristjánsdóttir
Jón Jónsson

Sigríður Thorlacius
Sigurður Guðmundsson

STJÓRNANDI & KYNNIR

Sigurður Flosason

MIÐASALA Á HARPA.IS OG Í SÍMA 528 5050

UPPSELT 21. MARS!



ÞEGAR ÉG VAR 
LOKSINS BÚIN AÐ 

TAKA ALLAR ÁKVARÐANIR SEM 
ÞURFTI AÐ TAKA FÓR KEILIR AÐ 
MINNA KRÖFTUGLEGA Á SIG OG 
HEFUR NOKKURN VEGINN SÉÐ 
UM AUGLÝSINGAHERFERÐINA 
FYRIR MIG.

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is,  ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:   
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is, 
Örn Geirsson orn@frettabladid.is    FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson 
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is  FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is  RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: 
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

Hönnuðurinn Linda 
Guðrún Karlsdóttir 
hefur tekið myndir 
af Keili um árabil 
og nýtur þess að 
hafa haft ótruf lað 

útsýni síðan hún f lutti með fjöl-
skylduna í beina sjónlínu við fjallið. 
„Ég byrjaði að taka myndir af Keili 
2017 og hef bara ekki hætt síðan,“ 
segir Linda Guðrún, sem hefur verið 
í kjöraðstæðum til þess að fylgjast 
með þessum nágranna sínum úr 
hæfilegri fjarlægð frá 2018.

„Þá fluttum við í íbúð sem er stað-
sett þannig að ég er með óhindrað 
útsýni út á Keili af svölunum og get 
fylgst gaumgæfilega með og náð 
myndum þegar birtan og litirnir 
eru spennandi. Ég á vandræða-
lega margar myndir af honum,“ 
heldur Linda Guðrún áfram og segir 
aðspurð að Keilir sé vissulega uppá-
haldsfjallið hennar. „Því hann er 
svo formfagur og stílhreinn, minnir 
mig alltaf á pýramída.“

Hjartalína Keilis
Linda Guðrún hefur undanfarin ár 
verið að vinna með myndir sínar af 
Keili og skapa úr þeim myndlistar-
verk sem bera sterk höfundarein-
kenni hennar. „Ég hef síðan 2016 
verið að selja aðra hönnun, tungl- og 
plánetu-veggmyndir, undir nafninu 
Stóra Lúna. Þær hafa gengið mjög 
vel og verið í aðalhlutverki hjá mér 
hingað til,“ segir Linda Guðrún, sem 
leyfir nú loks jarðbundnu fjallinu 
að njóta sín.

„Þetta eru samsettar ljósmyndir, 
teknar yfir nokkuð langt tímabil og 
skarta Keili í mismunandi birtu og 
litum. Myndirnar eru allar teknar 
frá sama stað og með sömu fókus-
dýpt,“ segir Linda Guðrún og bætir 
við að útlínurnar sem fjallgarðurinn 
myndar minni hana á hjartalínurit 
og þaðan komi Cardiogram, nafnið 
sem hún hefur gefið myndaseríunni.

Keilir minnir á sig
„Ég hef verið að vinna í þessum, 
og f leiri myndum, hægt og bítandi 
síðustu ár, en átti alltaf eftir að fara 
með þetta lengra og bjóða þær til 
sölu,“ segir Linda Guðrún sem var 
akkúrat tilbúin þegar örlögin, eða 
náttúruöflin, ýttu við henni.

„Það vildi svo skemmtilega til að 
þegar ég var loksins búin að taka 
allar ákvarðanir sem þurfti að taka 
fór Keilir að minna kröftuglega á sig 
og hefur nokkurn veginn séð um 
auglýsingaherferðina fyrir mig,“ 
segir Linda Guðrún brosandi og 
útilokar ekki að mögulega sé hann 
þakklátur „fyrir alla athyglina sem 
ég hef sýnt honum í gegnum árin.“

Viðbrögðin sem hún hefur fengið 
nú þegar sýna síðan svo ekki verður 
um villst að tímasetningin hjá 
henni hefði varla getað verið betri. 
„Viðbrögðin hafa verið mjög góð  
síðan ég tilkynnti þetta á sunnu-
daginn,“ segir Linda Guðrún og 
bætir við að hún muni mjög líklega 
bæta við myndum í seríuna í fram-
tíðinni.

Eldgos af svölunum
„Þegar ég hef verið að gera myndirn-
ar mínar hef ég haft það fyrir reglu 
að nota einungis umhverfið sem ég 
hef fyrir framan mig á svölunum 
mínum og endurvinna það aftur og 
aftur. Þar sem að myndirnar mínar 
eru flestar samsettar eru möguleik-
arnir eiginlega endalausir, sem gerir 
þetta ótrúlega skemmtilegt.“

Linda segir tíðar jarðhræring-
arnar hvorki raska ró hennar 
né annarra í fjölskyldunni. „Við 
finnum mjög vel fyrir skjálftunum. 
Erum á annarri hæð í steinsteyptu 
húsi en höfum samt sem betur 
fer aldrei orðið skelkuð og höfum 
litlar áhyggjur, enda staðsett frekar 
langt frá upptökunum,“ segir Linda 
Guðrún og rýnir brosandi í nánustu 
framtíð.

„En ég er alveg viss um að það 
muni gjósa. Og þá næ ég vonandi 
mynd af því frá svölunum.“ 

Önnur myndaserían, Cardiogram 
I, er grátóna en hin, Cardiogram II, 
er appelsínugul. Stærðin er 40x50 
og myndirnar eru prentaðar með 
bleksprautu á 315 gr. Natural Soft 
Textured Bright White 100% bóm-
ullarpappír.

Upplagið er 25 tölusettar og árit-
aðar myndir sem hægt er að panta 
á Facebook-síðum Stóru Lúnu eða 
með skilaboðum á síðu Lindu Guð-
rúnar sjálfrar.
toti@frettabladid.is

Keilir vekur athygli  
á eigin hjartalínuriti
Linda Guðrún Karlsdóttir hefur verið að nostra við myndverk 
með Keili í forgrunni. Þegar hún hugðist loks selja verkin fór allt að 
nötra og nú njóta myndir Lindu þess að allra augu hvíla á Keili.

Linda Guðrún hefur horft til himins en haft góðar gætur á Keili sem fær nú  loks að njóta sín. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Appelsínugula útgáfa Cardiogram. 
Fyrir utan gnæfir svo frummyndin.

ER FERMING?
ÆTLAR ÞÚ AÐ KOMA  

FERMINGARBARNI Á ÓVART?

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

20%
FERMINGAR

AFSLÆTTI

ALLAR  
SÆNGUR,  

ALLIR KODDAR   
OG ÖLL RÚMFÖT MEÐ

GLÆSILEG VIÐBÓTARGJÖF TIL FERMINGARBARNSINS

Nú er 20% afsláttur af heilsurúmum frá Sealy.  Auk þess  
fylgir nú veglegur kaupauki — Aspen fjallahjól — að verðmæti 

59.000 krónur*  þegar keypt er PORTLAND eða SEATTLE   
rúm (dýna og Classic botn) í stærðunum 120 eða 140 cm.

Fylgir  
Sealy Portland og Seattle í 

stærðunum 120 og 140 x 200 cm 
á meðan birgðir endast

VERÐDÆMI:
120 x 200 cm  m/Classic botni – Fullt verð: 145.900 kr.

Fermingartilboð aðeins 116.720 kr. með Aspen fjallahjóli

Sealy SEATTLE  
FERMINGARTILBOÐ

* á meðan birgðir endast – athugið skilaskilmála.
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pizzahut.is - 515 1617 - Smáralind og Staðarbergi 2–4 Hafnarfirði

1.699

3  STÓRAR GJÖRSAMLEGA

Margar
ita

Hawaiianskinka og ananas

Þú sækir stóra Margarita-, Pepperoni- 
eða Hawaiian-pönnupizzu

Minna álegg, miklu lægra verð!



RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jónu Hrannar 
Bolladóttur

BAKÞANKAR

Hvenær 
skelltirðu 

síðast í alvöru 
lasagne?

FLJ
ÓTLEGRI

KOSTURIN
N

Við notum orðið áfall 
stundum í hugsunarleysi. 
En hvað er áfall? Það er 

þegar persóna upplifir afgerandi 
hjálparleysi í aðstæðum og ógn 
við öryggi og líf án þess að geta 
varist með neinum hætti. Áföll 
geta verið m.a af völdum slysa, 
náttúruhamfara og of beldis.

Áföll breyta svo sannarlega 
fólki og sú breyting er varanleg. 
Þegar áföllin ryðjast yfir rofnar 
sú öryggisumgjörð sem mann-
eskjur þurfa. Aðstoðin felst þá í 
því að sá sem varð fyrir áfallinu 
finni öryggið á ný, finni tilgang 
eða merkingu með lífinu og hafi 
góð úrræði og þrói ekki með sér 
áfallastreituröskun með taug-
arnar þandar lengi á eftir.

Geðlæknirinn Bessel van der 
Kolk tekur í einni bók sinni 
magnað dæmi af fimm ára dreng 
sem lifði það ásamt foreldrum 
sínum að vaða eimyrjuna úti 
fyrir brennandi tvíburaturn-
unum 11. sept. 2001, sjá fólk falla 
til dauða og hvað eina. Fáum 
dögum síðar teiknar barnið 
mynd af atburðinum. Þar er allt í 
báli og fári nema undir turninum 
er einn svartur hringur. Hvað 
er þetta? spyr læknirinn. Þetta 
er trambolín, svara barnið. Til 
hvers er það? Það er til þess að 
ef þetta gerist aftur geti fólkið 
bjargast þegar það hoppar niður! 
Þarna var fimm ára barnshugur 
byrjaður að vinna úr reynslu 
sinni með því að setja hana aftur 
fyrir sig og hugsa til framtíðar 
með lausnir í huga.

Eitt af því dásamlega við 
mannshugann er hæfileikinn 
til að kveðja hið liðna og halda 
áfram í núinu. Sá hæfileiki 
virkjast þegar við fáum nægan 
stuðning og tækifæri til að gera 
hlutina sjálf, líkt og drengurinn 
litli sem upplifði það að hlaupa 
á sínum litlu fótum hönd í hönd 
við þau sem hann treysti best og 
komast í skjól.

Hvað er áfall?

Straumurinn  
er í Öskju!
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Askja býður glæsilegt úrval 100% rafbíla, tvinn- og tengiltvinnbíla frá 
Kia, Mercedes-Benz og Honda. Við erum sérfræðingar í rafbílum og 
svörum öllum þínum spurningum um allt sem þeim tengist.

Kíktu í heimsókn — við tökum vel á móti þér.

Yfir 30 gerðir rafmagnaðra bíla

Rafmögnuð 
staðreynd

PHEV stendur fyrir Plug-in Hybrid Electric Vehicle eða tengiltvinnbíll á íslensku. Bíllinn 
notar bæði rafmagn og jarðefnaeldsneyti sem orkugjafa. BEV stendur fyrir Battery 
Electric Vehicle og er notað yfir 100% rafbíla sem nota eingöngu rafmagn sem 
orkugjafa. Báðum gerðum er einfaldlega stungið í samband til að hlaða.

RafbílaspjalliðViðtöl og fróðleikur

Þáttur um rafbíla á 
askja.is
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