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Er bíllinn klár fyrir sumarið?

Renndu við eða bókaðu tíma

Einkar gott útsýni var að eldgosinu í Geldingadölum frá höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi. Heiðskírt var og aðstæður til þess að berja gosið augum úr fjarska með besta móti. Þessi mynd var 
tekin við Ægisíðu í Vesturbænum í Reykjavík en þar sjást Bessastaðir í forgrunni og tignarlegur gosstrókurinn rís úr jörðu með tilheyrandi gosmekki þar fyrir ofan. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

DÓMSTÓLAR Arnar Þór Jónsson hér-
aðsdómari hefur sagt sig úr Dóm-
arafélagi Íslands vegna ágreinings 
um tjáningarfrelsi dómara og efni 
siðareglna fyrir félagið.

„Haustið 2019 var haldinn lok-
aður fundur á vettvangi Dómara-
félagsins um tjáningarfrelsi dóm-
ara. Ég óskaði eftir því að þessi 
fundur yrði opinn og auglýstur 
enda var mér ljóst að fyrirhugað 
efni hans var tjáningarfrelsi mitt. 
Á fundinum var spjótum beint að 
mér og minni tjáningu og átti hann 
stóran þátt í því að ég kaus að segja 
mig úr félaginu,“ segir Arnar Þór 
Jónsson héraðsdómari.

Arnar Þór hefur lengi gagnrýnt 
ákvæði siðareglna Dómarafélags-
ins, meðal annars takmörkun á 
borgaralegum réttindum eins og 
félagafrelsi. Í siðareglunum er mælt 
gegn því að dómarar taki opinber-
lega þátt í stjórnmálastarfi eða í 
félögum þar sem leynd hvílir yfir 
siðareglum, félagatali eða starf-
semi félags.

Ljóst er að með umræddu ákvæði 
er spornað gegn aðild dómara í 
félögum á borð við Frímúrara-
regluna.

„Ítrekuð boð mín um að f lytja 
erindi á vettvangi Dómstólasýsl-
unnar og Dómarafélagsins um aug-

ljósa ágalla á siðareglum dómara 
hafa ekki verið þegin,“ segir Arnar 
Þór.

Hann segist enn fremur hafa 
skrifað fjölmargar greinar í blöð 
og tímarit eftir úrsögn sína úr 
félaginu en enga efnislega athuga-

semd fengið frá kollegum sínum í 
dómarastétt.

Fréttablaðið ræddi við nokkra 
dómara sem vildu þó ekki láta hafa 
neitt eftir sér um úrsögn Arnars 
Þórs úr Dómarafélaginu. Voru þó 
allir á einu máli um að almenn sátt 
ríkti meðal dómara um efni siða-
reglnanna. Þá taki lög af skarið um 
helstu álitaefni um tjáningarfrelsi 
dómara og þeim sé örðugt að koma 
sér undan siðferðilegum viðmiðum 
með því einu að vera ekki félagar í 
Dómarafélagi Íslands.

Rétt er að dómarar leitist við að 
stíga fram af háttvísi og hófsemi í 
opinberri umræðu að mati Hall-

dóru Þorsteinsdóttur, héraðsdóm-
ara og lektors, en hún hefur sérhæft 
sig í fræðilegum álitaefnum tengd-
um tjáningarfrelsi. Fréttablaðið 
spurði Halldóru um tjáningarfrelsi 
dómara í kjölfar orðaskipta Arnars 
Þórs og lögmannsins Sveins Andra 
Sveinssonar á síðum blaðsins að 
undanförnu, vegna greinaskrifa 
hins síðarnefnda um Evrópumál. 
Halldóra segir greinarmun á frelsi 
dómara til að fjalla um fræðileg 
málefni annars vegar og pólitískri 
tjáningu hins vegar. Rætt er ítar-
lega við Halldóru um tjáningar-
frelsi dómara á vef Fréttablaðsins 
í dag. – aá

Arnar Þór er hættur í Dómarafélaginu 
Arnar Þór Jónsson héraðsdómari hefur vakið athygli fyrir þátttöku í opinberri umræðu um Evrópumál. Hann sagði sig úr Dómara-
félagi Íslands eftir að hann upplifði að ræða ætti tjáningu hans á lokuðum fundi félagsins. Hann er einnig ósáttur við siðareglur þess.

Á fundinum var 
spjótum beint að 

mér og minni tjáningu og 
átti hann stóran þátt í því að 
ég kaus að segja mig úr 
félaginu.
Arnar Þór Jónsson héraðsdómari



Við höfum ekki 
fleiri vélar. Það er 

ekki flóknara en það.

Sigurður Sævar 
Gunnarsson, 
framkvæmda-
stjóri Ístex

Mengunarslys æft á Faxaflóa

Árleg mengunarvarnaæfing Landhelgisgæslunnar var í gær þar sem notkun mengunarvarnabúnaðarins um borð í Þór er æfð. Mengunarvarnar-
girðing varðskipsins var dregin út auk þess sem olíudæla skipsins var sett í hafið. Hlutverk hennar er að dæla olíu úr sjó og um borð í varðskipið. 
Dráttarbáturinn Leynir var sömuleiðis fenginn til aðstoðar. Fulltrúar Landhelgisgæslunnar og Samgöngustofu fylgdust með. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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LANDBÚNAÐUR Mikil eftirspurn 
hefur verið erlendis eftir íslenskum 
lopa í faraldrinum og anna fram
leiðendur henni ekki nema að litlu 
leyti. Samkvæmt sænskum dag
blöðum fá kaupendur að íslenskri 
ull ekki nema tíu prósent af því sem 
þeir þurfa. Skorturinn hefur einnig 
áhrif hér heima og íslenskt prjóna
fólk á erfitt með að finna lopa.

„Við höfum ekki f leiri vélar. 
Það er ekki f lóknara en það,“ segir 
Sigurður Sævar Gunnarsson, fram
kvæmdastjóri Ístex, sem safnar 
langsamlega mestu af ull á Íslandi. 
„Við komum á kvöldvöktum til að 
reyna að mæta þessu en það hefur 
ekki dugað til.“

Ullin er f lutt til Blönduóss þar 
sem hún er þvegin og skipt í hráull 
og ull til lopa. Í Mosfellsbæ er lop
inn, sem er verðmætasta varan, 
búinn til en hráullin er meðal ann
ars notuð í sængur og gólfteppa
band.

Sigurður segir eftirspurnina hafa 
aukist undanfarin þrjú ár og sér
staklega í faraldrinum. „Í maí í fyrra 
tókum við eftir því að pantanirnar 
urðu stærri. Um áramótin urðu þær 
svo mun stærri en venjulega,“ segir 
hann. Þetta eigi ekki aðeins við um 
Svíþjóð heldur einnig Finnland, 
Þýskaland, Bandaríkin og f leiri 
lönd sem Ístex verslar við.

Helsta skýringin á þessari eftir
spurn er áhugi á handavinnu í 
faraldrinum. Iðja sem hentar vel 
í félagsforðun og þykir góð fyrir 
andlega heilsu. Sigurður segir sögu 
íslenska lopans og eiginleika skýra 
vinsældirnar.

Vegna eftirspurnarinnar hefur 
Ístex ákveðið að fjárfesta í f leiri 
vélum, sérstaklega í dokkudeild
inni, en einnig að bæta við starfs

fólki á kvöldvaktir. Þá hefur ein 
vél, sem notuð hefur verið til að 
búa til iðnaðarband fyrir ferða
mannavarning, verið notuð til að 
framleiða lopa því ferðaþjónustan 
hrundi í fyrra. Sigurður segir 
ómögulegt að segja til um hvenær 
afköst og eftirspurn verði komin í 
jafnvægi. „Ég segi alltaf sex mánuðir 

en svo bætist alltaf við,“ segir hann.
Aðspurður um verðið segir Sig

urður einhverju hafa verið bætt 
á til að eiga fyrir nýjum vélum og 
tækjum en að öðru leyti hafi verð
hækkanir ekki verið meiri en í 
venjulegu árferði.

Breytingar í landbúnaði hafa 
valdið því að sauðfé hefur ekki verið 
færra í landinu í meira en eina og 
hálfa öld. Þessi þróun hefur þó enn 
ekki haft áhrif á ullarvinnslu því 
ekki er skortur á hráull. Samkvæmt 
Sigurði væri einnig hægt að nýta 
meira af lakari f lokkum til lopa
vinnslu þegar fram í sækir.

„Verðið á hráull er mjög lágt í 
sögulegu samhengi,“ segir hann. 
„Í Noregi voru allir ullarf lokkar 
til bænda settir í 0 krónur í haust. 
Hráullarmarkaðurinn er aðeins að 
lifna við en er enn mjög erfiður.“
kristinnhaukur@frettabladid.is

Mikill skortur á lopa 
innan lands sem utan
Vélafæð er helsta ástæða þess að Ístex annar ekki eftirspurn eftir lopa. Eftir-
spurnin hefur aukist mikið í faraldrinum vegna vinsælda handavinnu af 
ýmsu tagi. Framkvæmdastjórinn segir að bætt verði úr með fleiri vélum.

Lopinn er unninn í verskmiðjunni í Mosfellsbæ. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

STJÓRNMÁL Tæplega 24 prósent 
segjast myndu kjósa Sjálfstæðis
f lokkinn ef gengið yrði til alþingis
kosninga í dag. Þetta kemur fram 
í nýjustu könnun þjóðarpúls Gal
lups á fylgi f lokkanna sem hyggjast 
bjóða sig fram til Alþingis í haust.

Þetta er ívið minna fylgi en Sjálf
stæðisf lokkurinn fékk í könnun 
MMR nýlega. Fylgi Vinstri grænna 
eykst um rúmlega tvö prósentu
stig milli mánaða en 14 prósent 
kveðjast munu kjósa Vinstri græna 
í komandi kosningum.

Stuðning ur v ið r ík isstjór n
ina jókst um 0,4 prósentustig milli 
mánaða en nær 61 prósent þeirra 
sem tóku afstöðu lýsti yfir stuðn
ingi við ríkisstjórnina. Þó var fylgi 
stjórnarf lokkanna samtals 48 pró
sent. Þá var Framsóknarf lokkur
inn með tæplega tíu prósenta fylgi.

Stjór narandstöðu f lok kar nir 
stóðu f lestir nánast í stað en  12 
prósent lýstu stuðningi við Sam
fylkinguna og Pírata, um 10 pró
sent  við Viðreisn og um það bil 
fimm prósent við Sósíalistaf lokk 
Íslands og Flokk fólksins.

Miðf lokkurinn missti rúmt pró
sentustig en átta prósent sögðust 
ætla að kjósa f lokkinn.

Sjálfstæðisf lokkurinn fengi  17 
þingmenn við kjördæmaúthlutun, 
Vinstri grænir níu, Píratar átta, 
Framsókn og Samfylkingin fengju 
sjö og Viðreisn sex. Miðf lokkurinn 
fengi fimm þingmenn, Sósíalista
f lokkur Íslands þrjá og Flokkur 
fólksins einn.

Tæplega 10 prósent voru óákveð
in eða vildu ekki gefa upp skoðun 
sína og átta prósent voru á því að 
þau myndu skila auðu eða sleppa 
því að kjósa. – hó

Ríkisstjórnin 
með meira fylgi 
en flokkarnir

Forystumenn þeirra flokka sem 
mynda ríkisstjórn geta vel við unað. 

COVID-19 Þór ólfur Guðnason sótt
varnalæknir  hefur skilað  minnis
blaði til Svan dísar Svavars dóttur 
heil brigðis ráð herra um breytingar 
á sam komu tak mörkunum. Minnis
blað Þórólfs verður til umræðu á 
ríkisstjórnarfundi í dag og von er á 
tilkynningu um komandi aðgerðir.

Tíu manns greindust með kóróna
veiruna innan lands um síðustu helgi 
en allir voru þeir sem smituðust í 
sótt kví við greiningu. 

Þór ólfur segir jákvætt að þeir 
sem greindust hafi verið í sóttkví 
en áréttar þó að varlega þurfi að 
fara í að aflétta gildandi aðgerðum. 
Eins og staðan er í dag er 20 manna 
samkomubann, grímuskylda og 
tveggja metra fjarlægðarregla. 

Ný reglugerð um aðgerðir á landa
mærunum tók gildi fyrir viku. Þór
ólfur segir að aðgerðirnar sem ráðist 
var í á landamærum hafi gefið góða 
raun. – hó

Minnisblað frá 
Þórólfi rætt í 
ríkisstjórn í dag

Sjálfstæðisflokkurinn 
fengi 17 þingmenn ef gengið 
yrði til kosninga í dag. 
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Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og 
leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um 
bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. *Gildir ekki með öðrum tilboðum. Birt með fyrirvara um villur.

 3+4 ÁBYRGÐ  SPORLAUSÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

TOYOTA TRYGGINGAR
vátryggt af TM

Nýr Hybrid = 100% afsláttur  
af lántökugjöldum. 
Sjá nánar á toyota.is

Verð frá: 5.490.000 kr. Söluráðgjafar okkar eru í C-HRlega góðu skapi þessa dagana.  
Láttu sjá þig, þeir taka óvenju vel á móti þér. 

100.000. kr. gjafabréf* frá Icelandair fylgir öllum nýjum  
Toyota C-HR til 1. júní.

TOYOTA C-HR HYBRID

BÍLL Í C-HRFLOKKI



Nú er komin krafa 
hjá ungu fólki um 

að búa í lifandi borgarum-
hverfi, þar sem hægt er að 
fara út á öllum tímum 
sólarhringsins til að fá sér 
mat, kaffi og öl.

Trausti Valsson, 
skipulagsfræð-
ingur

FIAT HÚSBÍLAEIGENDUR
ER HÚSBÍLLINN ÞINN KLÁR FYRIR SUMARIÐ?

BJÓÐUM UPP Á SMURÞJÓNUSTU OG LÉTTA ÁSTANDSSKOÐUN FYRIR SUMARIÐ:

• SJÓNSKOÐUN Á BREMSUKERFI OG UNDIRVAGNI
• LJÓS YFIRFARIN
• ÁSTAND HJÓLBARÐA METIÐ OG LOFTÞRÝSTINGUR MÆLDUR
• ÞURRKUR OG RÚÐUSPRAUTUR YFIRFARNAR
• ÁSTAND KÆLIKERFIS METIÐ
• HLEÐSLA RAFKERFIS MÆLD.

ALLIR VINNA – ENDURGREIÐSLA Á VSK Á VINNULIÐ AÐ LÁGMARKSUPPHÆÐ 25.000 KR. ÁN VSK.

ÍSLENSK-BANDARÍSKA EHF • VERKSTÆÐI OG VARAHLUTAVERSLUN • SMIÐSHÖFÐA 5 • 110 REYKJAVÍK
SÍMI 590 2323 • THJONUSTA@ISBAND.IS • WWW.ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 07:45 - 17:00

SKIPULAGSMÁL Fimm stór sveitar-
félög hafa skipulagt eða eru byrjuð 
að byggja nýja miðbæi. Kópavogur, 
Hafnarfjörður, Mosfellsbær, Akur-
eyri og Árborg, hvert hefur sinn 
háttinn á en með sömu grunnstef. Í 
Mosfellsbæ er verið að þétta íbúða-
byggðina, í Hafnarfirði stendur til 
að nýta höfnina betur og reisa mat-
höll en á Selfossi í Árborg mun rísa 
miðbær í gömlum stíl.

Trausti Valsson, prófessor emer-
itus í skipulagsfræði, segir að það 
sé algengt að sveitarfélög kynni ný 
og spennandi verkefni, sérstaklega 
fyrir kosningar. Hvort þau verði 
öll efnd er annað mál. „Ég man 
eftir hugmyndum Garðbæinga og 
Kópavogsbúa um að byggja upp 
vísindaþorp en það varð ekkert 
úr því. Í staðinn kom íbúðabyggð,“ 
segir hann.

Af þeim nýju miðbæjum sem 
kynntir hafa verið telur Trausti 
Selfoss þann athyglisverðasta. 
Uppbyggingin er þegar hafin og 
verður formlega tekin í notkun í 
sumar. Í miðbænum eru að rísa hús 
sem eiga sér fyrirmyndir í horfnum 
íslenskum byggingum alls staðar á 
landinu. „Þetta er nýlunda og mér 
líst ekki illa á hugmyndina,“ segir 
Trausti. „En það á eftir að koma 
í ljós hvernig þetta kemur út og 
starfsemin verður að vera heillandi 
og laða að sér ferðaþjónustu.“

Þar verður einnig mathöll með 
átta veitingastöðum, skrifstofur, 
íbúðir, bar og sýning um matar-
menningu landsins og skyrið sér-
staklega. Hringvegurinn verður 
hins vegar færður fram hjá bænum 
úr miðbænum sjálfum.

Í Mosfellsbæ er verið að þétta 
miðbæinn verulega og stendur til 
að byggja alls 250 nýjar íbúðir. Alls 
verður byggt á þremur svæðum í 
miðbænum og stór hluti íbúðanna 

er ætlaður fólki yfir fimmtugu.
Í Kópavogi er einnig verið að 

þétta miðbæinn og samþykktar 
hafa verið 550 íbúðir, húsin eru allt 
frá einni hæð upp í tólf. Einnig er 
gert ráð fyrir verslun og þjónustu en 
gömlu bæjarskrifstofurnar að Fann-
borg verða rifnar.

Byggð verður göngu- og hjólagata, 
svokallaður mannlífsás, frá Menn-
ingarhúsinu að Kópavogsskóla. 
Verður hugað að skiptistöðinni í 
Hamraborg þar sem tvær Borgar-
línuleiðir muni hafa stoppistöð.

Á Akureyri stendur til að breyta 
Glerárgötu, Skipagötu og Hofsbót 
og að nýr hjólastígur verði sam-
hliða Skipagötu. Allar nýjar bygg-
ingar sem reistar verða verði að hafa 
reiðhjólageymslur og byggð verður 

upp lifandi starfsemi, svo sem veit-
ingastaðir, menningarstarfsemi og 
verslanir.

Hafnfirðingar ætla að byggja upp 
stærri hluta hafnarinnar, suður að 
Hvaleyrarlóni. Þá stendur til að reisa 
mathöll við gamla Súfistann með 
fjórum eða fimm veitingastöðum.

Trausti segir sömu lögmál gilda 
hjá þessum fimm sveitarfélögum, 
sem öll eru meðal þeirra fjölmenn-
ustu á Íslandi, og Reykjavík. „Áður 
fyrr voru miðbæir fyrst og fremst 
stjórnsýslu- og verslunarmiðstöðv-
ar. Nú er komin krafa hjá ungu fólki 
um að búa í lifandi borgarumhverfi, 
þar sem hægt er að fara út á öllum 
tímum sólarhringsins til að fá sér 
mat, kaffi og öl,“ segir hann.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Fimm nýir miðbæir í bígerð
Í Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Akureyri og á Selfossi er annað hvort byrjað að byggja eða verið að 
skipuleggja nýja miðbæi. Skipulagsfræðingur segir hlutverk miðbæja hafa breyst með nýrri kynslóð.

Miðbær Selfoss verður í gömlum stíl en þjóðvegurinn færður út úr bænum. MYND/AÐSEND

KIRKJAN Einar Karl Haralds son, 
for maður sóknar nefndar Hall-
grímskirkju, kannast ekki við að 
sóknar nefnd kirkjunnar hafi vikið 
Herði Ás kelssyni, organ ista og kór-
stjóra, úr starfi eins og segir á Face-
book-síðu Mótettu kórs kirkjunnar.

„Móttettu kórinn segir að við 
höfum vikið Herði frá störfum sem 
er ekki rétt. Þetta hefur verið í ferli 
hjá lög manni og for manni FÍH og 
það fór ekki eins og við ætluðum. 
Rétt er að taka fram að Hörður lagði 
sjálfur fram ósk um hreinan starfs-
loka samning, eftir að hafa hafnað 
„Heiðurs samning i Hall g r íms-
kirkju“, sem hann sam þykkti í lok 
janúar að lög maður kirkjunnar og 
for maður FÍH ynnu að,“ segir Einar 
Karl.

Schola Cantorum, sem Hörður 
hefur hingað til stjórnað í Hall-
gríms kirkju, mun halda aðalfund á 
fimmtudaginn en ekki liggur fyrir 
hvort kórinn mun fylgja honum úr 
kirkjunni. – hó

Málefni kórsins 
rædd í vikunni

STJÓRNMÁL Samkvæmt bráða-
birgðauppgjöri fyrir árið 2020 er 
afkoma ársins af rekstri utanríkis-
ráðuneytisins jákvæð sem nemur 
tæpum 1,2 milljörðum króna. 
Þetta kemur fram í skýrslu Guð-
laugs Þórs Þórðarsonar, utanríkis- 
og þróunarsamvinnuráðherra, um 
utanríkis- og alþjóðamál sem lögð 
var fram á Alþingi í gær. Áætluð 
afkoma í árslok er jákvæð um lið-
lega 700 milljónir og er að mestu um 
að ræða leiðréttingar á verðlagi og 
frestun á verkefnum vegna heims-
faraldursins.

Stærsta verkefnið sem borgara-
þjónustan stóð frammi fyrir var að 
aðstoða þúsundir Íslendinga við 
að komast heim þegar heimsfar-
aldurinn reið yfir. Einnig var settur 
aukinn kraftur í aðstoð við íslensk 
fyrirtæki sem eiga í alþjóðlegum 
viðskiptum, segir í skýrslunni.

Á meðal þyngri útgjaldaþátta 
var endurnýjun búnaðar vegna 
heimavinnu og umfangsmeiri 
þrif og sótthreinsun húsnæðis og 
búnaðar. Áætlað er að kostnaður 
ráðuneytisins vegna fyrstu bylgju 
kórónaveirufaraldursins sé um 300 
milljónir króna. – bb

Afkoma jákvæð 
hjá ráðuneytinu 

AKUREYRI Umhverfis- og mann-
virkjaráð Akureyrar hefur ákveðið 
að nýta sér heimild til að segja upp 
samningum við alla verktaka sem 
sinna snjómokstri og hálkuvörnum 
í bænum. Tekur uppsögnin gildi 
1. október 2021.

Er þetta gert til að skoða breytt 
verklag og hugmyndir verktaka 
um hvað megi betur fara við fram-
kvæmd snjómoksturs. „Það sem 
okkur langar til að ræða við verk-
taka eru meðal annars hugmyndir 

sem þeir sjálfir hafa sett fram,“ segir 
Andri Teitsson, formaður ráðsins.

„Það er öðruvísi fyrirkomulag sem 
lagt er til. Í staðinn fyrir að vera með 
útkallslista, þar sem verktakar vita 
mjög seint hver verður kallaður út í 
hvaða verkefni og hvenær, er hugs-
unin að reyna að halda þannig útboð 
að verktökum verði úthlutað svæð-
um eða hverfi. Þá vita verktakarnir 
hvað er fram undan hjá þeim, hvað 
bíður þeirra og þeir geta þá skipulagt 
sig betur. Kannski vinnast verkin 

þannig betur og þetta kemur í veg 
fyrir tvíverknað,“ segir Andri.

Hann bendir á að snjómokstur 
hafi gengið vel í vetur og það sé ekki 
ástæða uppsagnarinnar. Það sé ein-
faldlega verið að hlusta á þá sem 
þekkja þetta manna best og séu í 
þessum mokstri nánast daglega. „Við 
viljum gjarnan skoða þessar hug-
myndir þeirra nánar með öðruvísi 
fyrirkomulag þar sem þessir flóknu 
útkallslistar heyra sögunni til,“ segir 
Andri. – bb

Segja upp samningum til að hlusta betur á verktaka

Guðlaugur Þór 
Þórðarson, utan-
ríkis- og þróunar-
samvinnuráð-
herra.

Búið er að segja upp samningum 
við þá sem sinna snjómokstri og 
hálkuvörnum. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN
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VERÐ FRÁ KR.

2.830.000
Suzuki Swift er löngu búinn að sanna ágæti sitt 

við íslenskar aðstæður. 
Frábærir aksturseiginleikar, afl, sparneytni og glæsileiki 

gerir Suzuki Swift ómótstæðilegan. 

Komdu í heimsókn og prófaðu margverðlaunaðann 
Suzuki Swift

FJÓRHJÓLADRIFINN, FRAMHJÓLADRIFINN, 
HYBRID, SJÁLFSKIPTUR EÐA BEINSKIPTUR

 SUZUKI 

SWIFT

KOMDU Í HEIMSÓKN 
OG VELDU SWIFT 
SEM HENTAR ÞÉR

FJÓRHJÓLADRIFINN* FRAMHJÓLADRIFINN, 
HYBRID, SJÁLFSKIPTUR EÐA BEINSKIPTUR

Fáðu nánari upplýsingar á suzuki.is 

Suzuki bílar hf.   I   Skeifunni 17   I  Sími 568 5100  

Söluumboð Suzuki á landsbyggðinni:
Akureyri: Bílaríki, Lónsbakka. 

Egilsstaðir: Bílaverkstæði Austurlands ehf, Miðási 2. 

Hvolsvellir: Viðskiptaþjónusta Suðurlands, Ormsvellir 7.

Ísafjörður: Bílatangi ehf., Suðurgötu 9. 

Reykjanesbær: K. Steinarsson, Holtsgötu 52.

*Suzuki Swift 4x4 er eingöngu beinskiptur

Suzuki Swift er löngu búinn að sanna ágæti sitt 
við íslenskar aðstæður. 

Frábærir aksturseiginleikar, afl, sparneytni og glæsileiki 
gerir Suzuki Swift ómótstæðilegan. 

Komdu í heimsókn og prófaðu margverðlaunaðann 
Suzuki Swift

Suzuki á Íslandi



Um þetta er bara 
eitt að segja, málið 

er þvættingur frá upphafi til 
enda. 

Sölvi Tryggvason,
fjölmiðlamaður

Fjórtán þúsund manns 
fá bóluefni frá Pfizer í 
þessari viku, fjögur þúsund 
fá Moderna og 6.500 fá 
Jansen-bóluefni. 

Kvöldopnun �rir skoðun 
ferðavagna í Hádegismóum 
5. og 6. maí kl. 17.30-20.00

30% 
afslá�ur

COVID-19 Til stendur að bólusetja 
um 25 þúsund manns gegn COVID-
19 í vikunni. Fjórtán þúsund manns 
fá bóluefni frá Pfizer, fjögur þús-
und frá Moderna og þá fara 6.500 
skammtar af bóluefni frá Janssen í 
dreifingu.

Nú er verið að bólusetja þá sem 
tilheyra forgangshópi sjö, það er 
fólk með undirliggjandi sjúkdóma 
svo sem sykursýki, offitu, háþrýst-
ing og ónæmisbælingu. Anna María 
Snorradóttir, verkefnastjóri sótt-
varna hjá Embætti landlæknis, segir 
forgangshóp sjö telja tugi þúsunda 
einstaklinga.

„Í upphafi bólusetningar taldi 
þessi hópur um 60 þúsund manns, 
en hluti hans hefur þegar fengið 
bólusetningu af því þau eru heil-
brigðisstarfsmenn eða komin á 
ákveðinn aldur til dæmis, svo það 
sorterast aðeins út,“ segir Anna 
María.

Heimilisfólk langveikra barna 
sem mega ekki fá bólusetningu 
tilheyrir einnig forgangshópi sjö. 
Anna María segir ástæðuna vera 
þá að ekkert þeirra bóluefna sem 
notað er hér á landi sé heimilt að 
gefa einstaklingum undir sextán 

ára aldri, „og eitthvað af þeim ekki 
fyrr en átján ára.“ Þá segist hún ekki 
hafa nákvæma tölu á fjölda þeirra 
sem tilheyri þessum hópi.

Í þessari viku verður áherslan 
lögð á að bólusetja sem flesta í hópi 
sjö, því næst í röðinni er hópur átta 
en hann nær yfir starfsfólk leik-, 
grunn- og framhaldsskólum og til-
tekið starfsfólk félags- og velferðar-
þjónustu. „Það hefur verið ákveðið 
að leikskólakennarar verði fyrstir 
í röðinni í hópi átta og þeir gætu 
mögulega fengið boð í þessari viku,“ 
segir Anna María. Enn á eftir að 
útfæra hvernig gengið verður á hóp 
átta og hverjir innan skólakerfisins 
verði taldir innan þess hóps, til að 
mynda eru tónlistarskólar ekki 
taldir þar með og óvíst er með stöðu 
annarra starfsstétta svo sem náms-

ráðgjafa og starfsfólk mötuneyta.
„Núna leggjum við áherslu á þá 

sem eru útsettastir fyrir því að verða 
alvarlega veikir,“ segir Anna María. 
Röðin í hópi sjö sé metin út frá 
áhættunni sem undirliggjandi sjúk-
dómar skapi. „Þeir sem eiga á hættu 
að veikjast alvarlega eða jafnvel bara 
ekki lifa af eru í hópi sjö og sérfræð-
ingar tóku saman þann lista.“

Anna María segir skipulagningu 
við bólusetningar hérlendis hafa 
gengið afar vel og að hér sé þátt-
taka mun meiri en í mörgum öðrum 
löndum. „Það er glæsilegt og við 
erum mjög ánægð með hvað þetta 
gengur vel, þetta gengur eiginlega 
bara eins og smurð vél,“ segir hún.

Líkt og Fréttablaðið greindi frá í 
síðustu viku hannaði upplýsinga-
tæknifyrirtækið Origo kerfi sem 
heldur utan um skipulagningu og 
boðun í bólusetningu. Anna María 
segir kerfið virka vel og að án þess 
hefði skipulag ekki gengið eins 
smurt fyrir sig. „Flækjustigið getur 
verið mjög mikið í þessu og það er 
algjört púsluspil að koma þessu 
öllu saman. Ef við hefðum ekki 
haft þetta kerfi hefði þetta orðið allt 
öðruvísi.“ birnadrofn@frettabladid.is

Áherslan í vikunni á  
fólk í áhættuhópum
Í vikunni verður lögð áhersla á að bólusetja sem flesta sem eiga á hættu að 
veikjast alvarlega af COVID-19 eða jafnvel lifa ekki af. Einnig á þau sem búa 
með langveikum börnum sem mega ekki fá bólusetningu vegna ungs aldurs. 

Stefnt er að því að bólusetja um 25 þúsund manns gegn COVID-19 í þessari viku. Anna María Snorradóttir, verk-
efnastjóri hjá Embætti landlæknis, segir skipulagninguna alla hafa gengið eins og smurða vél. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

FJÖLMIÐLAR „Hinn svokallaði eld-
veggur milli auglýsingadeildar og 
ritstjórnar á ekki við í þessu til-
viki,“ segir Sigríður Dögg Auðuns-
dóttir, formaður Blaðamannafélags 
Íslands, um ályktun stjórnar félags-
ins gegn auglýsingu fyrirtækisins 
Samherja á vefmiðlinum mbl.is. 
Í ályktun stjórnarinnar segir að 
auglýsingin sé hluti af ófrægingar-
herferð gegn Helga Seljan og félög-
um hans í Kveik. Auglýsingin leiði 
lesendur inn á myndband sem 
hafi þann eina tilgang „að reyna 
að þvinga fram bann við því að 
fréttamaðurinn Helgi Seljan fjalli 
um málefni fyrirtækisins“.

„Slíkt er alvarleg aðför að frjálsri 
fjölmiðlun og gróf atlaga að frétta-
manni þar sem vegið er að starfs-
heiðri hans,“ segir í ályktun stjórn-
ar BÍ.

Í kjölfar ályktunar BÍ sagði trún-
aðarmaður starfsmanna Morgun-
blaðsins, Guðni Einarsson, af sér. 
Ástæða afsagnar hans er af skipti 
fé lagsins af aug lýsinga birtingunni 
en hann telur að með slíkum 
afskiptum hafi stjórnin farið langt 
út fyrir sitt hlutverk. Síðdegis í 
gær sagði hinn trúnaðarmaður BÍ 
hjá Morgunblaðinu, Kristín Heiða 
Kristinsdóttir, einnig af sér og vís-
aði til sömu ástæðna og Guðni.

Sigríður Dögg segir að umræðan 
um eldvegginn í þessu samhengi 
sé byggð á misskilningi á megin-

markmiði hans. „Hugmyndin með 
eldveggnum er að tryggja sjálfstæði 
ritstjórna gagnvart auglýsingadeild 
og koma í veg fyrir að blaðamenn 
séu beittir þrýstingi í umfjöllun 
sinni í tengslum við sölu auglýs-
inga,“ segir Sigríður Dögg. „Eld-
veggurinn er ekki til þess að vernda 
auglýsingadeildina fyrir þrýstingi 
frá blaðamönnum,“ segir hún.

Sigríður bendir á að það sé hlut-
verk félagsins að standa vörð um 
félagsmenn og verja þá gegn öllum 
þeim sem vega að starfsheiðri 
þeirra og stéttinni allri.

Þá lýsir hún ástæðum þess að 
stjórnin ályktaði um málið: „Þarna 
verður félagsmaður okkar fyrir 
árás og ekki í fyrsta skipti. Aug-
lýsingin er liður í kerfisbundinni 
árás á félagsmann BÍ og okkur ber 
að bregðast við því,“ segir Sigríður  
og bætir við: „Svo starfa félagsmenn 
BÍ líka á mbl.is og vinna fréttir sem 
birtast við hlið þessarar auglýs-
ingar. Þeim kann að vera erfitt að 
hreyfa andmælum á sínum vinnu-
stað og til þess er félagið, að veita 
þeim einnig stuðning.“ – aá

Eldvegg er ekki ætlað að 
vernda auglýsingasvið

SA M FÉ L AG Fjölmiðlamaðurinn 
Sölvi Tryggvason segist saklaus af 
ásökunum í slúðursögu sem gengur 
um hann. Hefur hann leitað réttar 
síns. „Ég get ekki sagt ykkur hvað 
þessar sögur hafa haft mikil áhrif á 
mig, fjölskyldu mína og vini. Ég hef 
verið sem lamaður síðustu daga og 
neitaði lengi vel að trúa að fólk tæki 
þátt í að dreifa slúðursögum sem 
þessum,“ skrifar Sölvi á Instagram- 
síðuna sína.

Sagan snerist um að fyrir um 
tveimur vikum hefði þekktur ein-
staklingur keypt sér kynlífsþjón-
ustu, gengið í skrokk á vændiskon-
unni, verið handtekinn og fluttur í 
varðhald. „Um þetta er bara eitt að 
segja, málið er þvættingur frá upp-
hafi til enda,“ skrifar Sölvi en hann 
hefur leitað til Sögu Ýrar Jónsdóttur 
hæstaréttarlögmanns til að skoða 

næstu skref. Hann birti mynd úr 
málaskrá lögreglunnar um að engin 
afskipti hefðu verið höfð af honum 
síðan 1. apríl. „Þetta verður ekki 
skýrara. Það er ekkert til í þessum 
slúðursögum.

Ég óska engum að lenda í þeirri 
hakkavél sem slúðursögur eru. Þær 
eru mannskemmandi, niðurbrjót-
andi og hafa valdið mér og mínum 
meira hugarangri en ég hefði getað 
ímyndað mér,“ skrifar Sölvi. – bb

Sölvi kveðst saklaus af barsmíðum

Sigríður Dögg 
Auðunsdóttir, 
formaður Blaða-
mannafélegsins.

Sölvi Tryggvason segist alsaklaus af 
ásökunum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

NOREGUR Norska fjármálaeftir-
litið hefur sektað bankann DNB um 
sex milljarða íslenskra króna en 
sektina fær bankinn fyrir slælegt 
eftirlit með peningaþvætti.

Þetta er hæsta sektin sem 
úrskurðað hefur verið um síðan lög 
um varnir gegn peningaþvætti voru 
sett í Noregi.

Hluti brota DNB var vegna þess 
að bankinn lét hjá líða að bregðast 
við viðvörun um mögulegt peninga-
þvætti vegna viðskipta milli félaga 
Samherja.

„Við höfum komið okkur saman 
um sektarupphæð vegna vanrækslu 
bankans við að uppfylla þau ákvæði 
sem fram koma í lögum um pen-
ingaþvætti,“ segir Anna Viljugrein, 
yfirmaður bankaeftirlits fjármála-
eftirlitsins.

Kjerstin Braathen, forstjóri DNB, 
sagði bankann viðurkenna sök sína 
eftir að niðurstaðan var opinberuð 
en forstjórinn sagði það vera kapps-
mál fyrir banka sinn að leggja sitt af 
mörkum við að koma í veg fyrir fjár-
málaglæpi. – hó

Há sekt vegna vanrækslu
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Það er mjög mikið 
af konum í sjávar-

útvegi. Við þurfum kannski 
að stíga skrefið til að vera 
enn sýnilegri. Við erum að 
gera það hægt og rólega.

Rósa Guðmunds-
dóttir, fram-
leiðslustjóri 
Guðmundar 
Runólfssonar hf. 

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Áhugasamir auglýsendur geta haft samband við:
Jóhann Waage Markaðsfulltúi Fréttablaðsins
johannwaage@frettabladid.is eða 550-5656

FERÐALÖG INNANLANDS
Föstudaginn 7. maí gefur Fréttablaðið út stórt og flott Ferðaþema.

Nú er það undir okkur komið að halda hjólum ferðaþjónustunnar gangandi 
og vera dugleg að ferðast innanlands í sumar og væntanlega fram á haust. 
Og þá er það ferðaþjónustunnar að vera dugleg að auglýsa hvað er í boði 
fyrir hinn almenna ferðamann, tilboð á gistingu, afþreyingu og veitingum.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  
í langmest lesna dagblaði landsins.

SJÁVARÚTVEGUR „Þetta er bæting 
frá síðasta ári þegar það var engin 
kona,“ segir Rósa Guðmundsdóttir, 
framleiðslustjóri Guðmundar Run-
ólfssonar hf. á Grundarfirði, en 
hún er eina konan í stjórn Samtaka 
fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS). Alls 
sitja nítján fulltrúar í stjórninni. 

Ólaf u r Mar teinsson, f ram-
kvæmdastjóri Ramma hf., var 
endurkjörinn formaður SFS á aðal-
fundi sem haldinn var fyrir helgi en 
Ólafur var einn í framboði.

Rósa hefur verið viðloðandi fisk 
frá unglingsárum en hún byrjaði 
árið 2008 sem vinnslustjóri. Undir 
hennar stjórn hefur fyrirtækinu 
vaxið fiskur um hrygg og tekið 
meðal annars nýtt vinnsluhús í 
notkun svo dæmi sé nefnt.

„Ég er þannig gerð að það er 
ekkert til í mínum huga sem heitir 
karla- og kvennastörf. Ég er búin 
að vera í mörg ár að vinna hjá fyrir-
tækinu og ég held að konur í sjávar-
útvegi muni hægt og rólega sjást þar 
eins og annars staðar í atvinnulíf-
inu. Það er mjög mikið af konum í 
sjávarútvegi. Við þurfum kannski 
að stíga skrefið til að vera enn sýni-
legri. Við erum að gera það hægt og 
rólega,“ segir hún.

Félag kvenna í sjávarútvegi var 
stofnað árið 2013 af hópi kvenna 
sem fann fyrir þörf á aukinni teng-
ingu, samstarfi og eflingu kvenna í 
greininni. Það er markmið félagsins 
að gera konur sýnilegri bæði innan 
sjávarútvegsins og utan hans.

Aðalfundurinn fór fram á Zoom 
og var kjörið rafrænt. Ólafur beindi 
sjónum sínum að COVID, fiskeldi og 
kjaramálum enda samningar lausir. 
„Öll félög hafa vísað samninga-

gerðinni til Ríkissáttasemjara og 
verður framhaldið því undir stjórn 
hans. En vegferðin er hafin og það 
þarf ekki að koma á óvart að við-
semjendur skuli setja fram ýtrustu 
kröfur, það er eðli samninga. Þrátt 
fyrir það efast ég ekki um að við 
munum að lokum ná samningum,“ 
sagði Ólafur.

Um fiskeldið sagði hann: „Það er 
samt nokkuð dapurlegt að horfa til 
þess að sú atvinnugrein, ein fárra 
útflutningsatvinnugreina sem voru 
í vexti í fyrra, skuli þurfa að sæta 
mikilli ágjöf misviturra álitsgjafa.“

Hann benti á að tilfinningar ættu 

ekki að stjórna umræðunni. „Það er 
eins varlega farið í fiskeldi á Íslandi 
og kostur er og ekki má gleyma því 
að stór hluti strandlengjunnar er 
lokaður fyrir fiskeldi. Fiskeldi er 
mikilvægt, ekki síst í þeim sveitar-
félögum þar sem það er staðsett. 
Það er einnig mikilvægt fyrir 
þjóðarhag og nemur nú um 10 pró-
sentum af útflutningi sjávarafurða.“

Rósa hyggst byrja rólega og kynn-
ast starfinu áður en hún fer að beita 
sér. „Auðvitað horfir maður á hina 
eðlilegu hagsmunagæslu fyrir sjáv-
arútveginn og fyrirtækin í þessum 
geira.“ benediktboas@frettabladid.is

Konur í sjávarútvegi stefna 
á enn meiri sýnileika en áður
Rósa Guðmundsdóttir, framleiðslustjóri Guðmundar Runólfssonar á Grundarfirði, var kjörin í stjórn 
Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Hún er eina konan í 19 manna stjórn en engin kona var kjörin í fyrra. 
Hún bendir á að fjöldi kvenna vinni í sjávarútvegi og ekkert sé til sem heiti karla- eða kvennastörf.

Sjávarútvegur og fiskeldi voru um helmingur af vöruútflutningi landsins í fyrra. Aðalfundur SFS fór fram á Zoom 
þetta árið og var kosið rafrænt í stjórnina þar sem Rósa hlaut brautargengi ásamt 18 öðrum. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

INDLAND Yfirvöld í Delí, höfuðborg 
Indlands, hafa óskað eftir aðstoð frá 
her landsins í baráttunni við aðra 
bylgju kórónaveirufaraldursins sem 
nú geisar í landinu. Neyðarástand 
ríkir á sjúkrahúsum borgarinnar 
þar sem skortur er á súrefni fyrir 
þá sem smitast hafa af veirunni. 
Borgaryfirvöld hafa farið þess á leit 
við indversk stjórnvöld að herinn 
setji upp búðir fyrir sjúklinga.

Talið er að 20 milljónir Indverja 
hafi sýkst af kórónaveirunni en um 
það bil 300.000 hafa smitast síðustu 
daga. Síðustu vikur hafa rúmlega 
220.000 látist daglega af völdum 
veirunnar. Tilkynnt var um hátt í 
400 þúsund ný tilfelli og tæplega 
3.700 dauðsföll á Indlandi á sunnu-
daginn.

Um helgina létu um 400 manns 
lífið af völdum kórónaveirunnar 

í Delí og borgaryfirvöld telja þörf 
á  að setja upp sjúkrabúðir sem 
sinnt geta 10.000 sjúklingum og 
gjörgæslurýmun fyrir 1.000 manns. 

Ágreiningur er á milli indverskra 
yfirvalda og borgaryfirvalda um 
ástæðu þessu að skortur sé á súrefni 
á sjúkrahúsum borgarinnar. 

Stjórnvöld í landinu segja nóg 
súrefni vera til en erfiðlega gangi 
að flytja á súrefni á rétta staði.

Þessu eru borgaryfirvöld í Delí 
ósammála. Talið er að þetta þrátefli 
og neyðarástand af þeim sökum 
muni vara næstu vikur og valda því 
að enn fleiri látist.

Þrátt fyrir að vera stærsti fram-
leiðandi heims að bóluefni gegn 
veirunni hafa einungis 10 prósent af 
1,4 milljörðum íbúa Indlands fengið 
fyrri skammt af bóluefninu og tvö 
prósent eru svo fullbólusett. – hó 

Sjúkrahúsin anna ekki ástandinu vegna kórónaveirunnar í Delí

Sjúklingar eru meðhöndlaðir á 
götum úti. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

ÞÝSK ALAND Vefsvæði, sem talið 
er vera einn stærsti vettvangur 
barnaníðsefnis í heiminum, var 
lokað nýverið í kjölfar rannsóknar 
þýsku lögreglunnar sem staðið 
hefur í töluverðan tíma.

The Guardian segir frá. Þar kemur 
fram að á vefsvæðinu hafi verið um 
það bil 400.000 notendur frá öllum 
heimshornum. Vef þjónninn var 
leynilegur en mestmegnis var um 
að ræða myndir og myndskeið af 
ungum drengjum og gengu þær  
manna á milli.

Fjórir Þjóðverjar, þar á meðal 
stjórnandi vefsvæðisins, voru hand-
teknir í aðgerðum lögreglunnar. Þá 
voru húsleitir gerðar á sjö stöðum í 
Bæjaralandi og Hamborg. – hó

Stærsta svæði 
barnaníðsefnis 
á vefnum lokað

MJANMAR Fjölmenn mótmæli fóru 
fram í Mjanmar  í gær en þá voru 
þrír mánuðir liðnir frá því að herinn 
gerði valdarán í landinu.

Yfirvöld í Mjanmar höfðu lagt 
blátt bann við mótmælum en skipu-
leggjendur og þátttakendur þeirra 
skelltu hins vegar skollaeyrum við 
þeim fyrirmælum. 

Öryggissveitir felldu átta  mót-
mælendur í nokkrum bæjum og 
borgum landsins í mótmælum sem 
haldin voru um síðustu helgi. Þær 
aðgerðir drógu aftur á móti engan 
kraft úr mótmælendum. – hó

Áframhaldandi 
ólga í Mjanmar

Enn er mótmælt í borgum Mjanmar.
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Hlutafjárútboð 10., 11. og 12. maí 2021

Hlutafjárútboð Síldarvinnslunnar er almennt hlutafjárútboð í skilningi laga nr. 14/2020 um lýsingu verðbréfa sem boðin eru 
í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. Hlutafjárútboð í Síldarvinnslunni hefst kl. 10:00 þann 10. maí 
2021 og lýkur kl. 16:00 þann 12. maí 2021. Í útboðinu hyggjast Samherji hf., Kjálkanes ehf., Eignarhaldsfélagið Snæfugl ehf., 
Hraunlón ehf. og Síldarvinnslan hf. (seljendur) selja 447.626.880 áður útgefna hluti í Síldarvinnslunni, sem samsvarar 26,3%  
af útgefnum hlutum í Síldarvinnslunni. Gefi eftirspurn tilefni til áskilja seljendur sér rétt til að fjölga hlutum sem boðnir verða  
til sölu í útboðinu um allt að 51.000.000 hluti og verður þá salan í útboðinu sem samsvarar 29,3% af útgefnum hlutum. 

Útboðið er markaðssett á Íslandi og er þátttaka í því heimil öllum þeim einstaklingum og lögaðilum sem hafa bæði íslenska 
kennitölu og eru fjárráða. Markmið með útboðinu er m.a. að Síldarvinnslan uppfylli skráningarskilyrði á Aðalmarkaði Nasdaq 
Iceland m.t.t. dreifingar hlutafjár og fjölda hluthafa. 

Í tengslum við hlutafjárútboð Síldarvinnslunnar hf. (Síldarvinnslan) og umsókn um töku allra hlutabréfa Síldarvinnslunnar  
til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland hf. (Kauphöllin), hefur Síldarvinnslan birt lýsingu sem dagsett er 3. maí 2021, 
sem samanstendur af samantekt, útgefandalýsingu og verðbréfalýsingu (Lýsing)¹. Lýsinguna má nálgast rafrænt á vefsíðu 
Síldarvinnslunnar, svn.is/fjarfestar/, næstu 10 ár eftir birtingu hennar. Áður en fjárfestar taka ákvörðun um fjárfestingu í hlutum  
í Síldarvinnslunni eru þeir hvattir til þess að kynna sér vel allar upplýsingar sem lýsingin hefur að geyma, þ.á m. skilmála  
útboðsins og umfjöllun um áhættu sem kemur fram í lýsingunni.

Fyrirkomulag útboðs og verðbil
Fjárfestar geta valið um tvær tilboðsbækur í útboðinu sem eru ólíkar hvað 
varðar stærð áskrifta og verð. 

Tilboðsbók A
Í tilboðsbók A verða boðnir 90.909.091 hlutir. Fjárfestar gera tilboð innan 
verðbils 55-58 kr./hlut. Lágmarksfjárhæð áskriftar er 100.000 kr. og 
hámarksáskrift er 20.000.000 kr. Fjárfesti er heimilt að skrá fleiri en eina 
áskrift í tilboðsbók A en samtala þeirra má ekki vera hærri en 20.000.000 
kr. Allir hlutir í tilboðsbók A verða seldir á sama verði innan framangreinds 
verðbils sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum tilboðum 
(útboðsgengi tilboðsbókar A). Áskriftum þar sem lægra hámarksgengi er 
tilgreint verður því hafnað. Útboðsgengi tilboðsbókar A verður ekki hærra en 
útboðsgengi tilboðsbókar B. 

Tilboðsbók B
Í tilboðsbók B verða boðnir 356.717.789 hlutir. Í tilboðsbók B er tekið við  
áskriftum yfir 20.000.000 kr. Fjárfesti er heimilt að skrá fleiri en eina áskrift í 
tilboðsbók B en samtala þeirra má ekki vera hærri en sem nemur heildarstærð 
útboðsins. Í tilboðsbók B er ekkert hámarksverð áskrifta tilgreint af hálfu 
seljenda en fjárfestar leggja fram áskriftir á verði sem er jafnt eða hærra og 
lágmarksverð 55 kr./hlut. Allir hlutir í tilboðsbók B verða seldir á sama verði, 
sem ákvarðast jafnt og það lægsta af samþykktum tilboðum (útboðsgengi 
tilboðsbókar B). Áskriftum þar sem verð áskriftar er undir útboðsgengi 
tilboðsbókar B verður hafnað. 

Áskriftum skal skilað í gegnum sérstakan rafrænan áskriftarvef sem aðgengi-
legur verður fjárfestum á vef Landsbankans, landsbankinn.is/sildarvinnslan, 
við upphaf útboðsins. Söluandvirði útboðsins miðað við lágmarksverðið 55 
kr./hlut er 24,6 ma.kr. en 27,4 ma.kr. ef ákveðið verður að fullnýta heimild 
til stækkunar á útboðinu. 

Úthlutun og skerðing áskrifta 

Í tilboðsbók A verða áskriftir skertar hlutfallslega, ef til umframeftirspurnar 
kemur, þó þannig að leitast verður við að skerða ekki áskriftir undir 1.000.000 
kr. og flötum niðurskurði beitt á hæstu áskriftir ef það dugar ekki til. Í tilboðsbók 
B verða áskriftir sem eru á eða yfir útboðsgengi tilboðsbókar B samþykktar, þó 
þannig að ef umframeftirspurn verður í þessum hluta útboðsins verða áskriftir 
skertar. Við skerðingu í tilboðsbók B verða áskriftir metnar á grundvelli verðs. 
Þannig verður leitast við að skerða ekki áskriftir sem eru yfir útboðsgengi 
tilboðsbókar B en þær áskriftir sem eru á útboðsgengi tilboðsbókar B verða 
skertar hlutfallslega með tilliti til fjárhæðar áskrifta á því gengi. Leitast verður 
við að skerða ekki áskriftir starfsmanna félagsins.

Fulltrúar seljenda áskilja sér rétt til þess að víkja frá meginreglum varðandi 
úthlutun og skerða áskriftir og úthluta hlutum með þeim hætti sem þeir telja 
æskilegt, þ.m.t. að hafna áskriftum að hluta til eða í heild án frekari skýringa. 
Ákvörðun fulltrúa seljenda um skerðingar og úthlutun til fjárfesta er endanleg 
og hafa fjárfestar ekki rétt á frekari rökstuðningi fyrir úthlutun né geta þeir 
andmælt ákvörðun um skerðingar og úthlutun.

Gjalddagi og afhending
Greiðslufyrirmæli verða í formi rafrænna innheimtukrafna sem aðgengi- 
legar verða í netbönkum. Gjalddagi og eindagi innheimtukrafna er fyrirhugaður 
20. maí 2021. Afhending hluta er áformuð 26. maí 2021 að undangenginni 
greiðslu. Afhending mun auk þess aðeins fara fram hafi Nasdaq Iceland 
samþykkt að taka hluti í Síldarvinnslunni til viðskipta.

Fyrsti dagur viðskipta í kauphöll
Nasdaq Iceland mun tilkynna um fyrsta viðskiptadag með hluti Síldar-
vinnslunnar með eins viðskiptadags fyrirvara. Áætlaður fyrsti viðskiptadagur 
er 27. maí 2021.

Fyrirtækjaráðgjöf Landsbankans hf.  
Austurstræti 11, 155 Reykjavík

Sími: +354 410 4000
Tölvupóstfang:utbod@landsbankinn.is

Upplýsingar og tæknileg aðstoð vegna  
tilboðsbókar A veitir Verðbréfa- og  
lífeyrisráðgjöf Landsbankans hf.

Sími: +354 410 4040, 
Tölvupóstfang: vl@landsbankinn.is

Frekari upplýsingar:  
landsbankinn.is/sildarvinnslan

Upplýsingar og tæknileg aðstoð vegna 
tilboðsbókar B veitir Fyrirtækjaráðgjöf 

Landsbankans hf.
Sími: +354 410 4000, 

Tölvupóstfang: utbod@landsbankinn.is
Frekari upplýsingar:  

landsbankinn.is/sildarvinnslan

Umsjónar- og söluaðilar útboðs og töku hlutabréfanna til viðskipta

Neskaupstaður 4. maí 2021

Síldarvinnslan hf.
Auglýsing – Birting lýsingar

¹ Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands sem er lögbært yfirvald samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/1129 hefur staðfest lýsinguna sem dagsett er 3.maí 2021. 
Fjármálaeftirlitið Seðlabanka Íslands staðfestir einungis lýsinguna í þeim skilningi að hún uppfylli þær kröfur um að vera fullnægjandi, skiljanleg og sam-
kvæm því sem kveðið er á um í reglugerð (ESB) 2017/1129, og ekki ber að líta á slíka staðfestingu sem stuðning við útgefandann sem lýsingin varðar
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Þúsundir 
eru bólu-
settar 
daglega og 
gert ráð 
fyrir að 25 
þúsund 
manns fái 
bóluefni í 
þessari 
viku.

 

Þrátt fyrir 
allt hefur 
gengið vel 
síðustu 
mánuði.

Jón  
Þórisson
jon@frettabladid.is

5.000 kr.
Ferðagjöfin þín fyrir

íslenska ferðaþjónustu

Þínar gjafir

Hún rennur út 31. maí!

ferdagjof.island.is

Hefur þú notað
þína Ferðag jöf?

Óhætt er að segja að staða bólusetninga sé 
misjöfn á milli ríkja heims. Eins og við 
mátti búast hafa ríkari þjóðir heims náð 
mun meiri útbreiðslu í bólusetningum 
en hinar fátækari.

Ísrael trónir á toppi bólusettra en þar 
höfðu á laugardag tæplega 63 prósent verið bólusett. 
Bandaríkin koma þar næst á eftir með um 44 prósent og 
Barein litlu minna.

Fréttir hafa verið fluttar af afleitri stöðu mála í Ind
landi þar sem dögum saman hefur hvert metið verið 
slegið í fjölda smita og dauðsfalla. Bjargarleysið virðist 
þar í landi algert, skortur á lækningatækjum og aðstöðu 
fullkominn. Aflögufærar þjóðir brugðust seint við en 
hjálp kvað nú vera tekin að berast. Þar hafa rúmlega 9 
prósent verið bólusett.

Búast má við að aðrar og enn fátækari þjóðir muni 
lenda í sambærilegum hremmingum áður en tekst að 
ráða niðurlögum heimsfaraldursins.

Hér á Íslandi ganga bólusetningar vel nú í seinni tíð. 
Þúsundir eru bólusettar daglega og gert ráð fyrir að 25 
þúsund manns fái bóluefni í þessari viku. Standi áform 
bóluefnaframleiðenda um afhendingu styttist mjög 
í að hægt verði að aflétta takmörkunum daglegs lífs 
innanlands. Samkvæmt áætlun stjórnvalda verður það 
gert síðari hluta júní og þangað til stigin ákveðin skref 
í þá átt. En þar með er björninn ekki unninn. Fjöldi 
atvinnugreina á í rekstrarerfiðleikum og tugþúsundir 
eru án atvinnu. Gera má ráð fyrir að afleiðingar þessa 
verði langvarandi.

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur bent á að vægi 
ferðaþjónustunnar hafi verið of mikið í íslensku efna
hagslífi áður en heimsfaraldurinn skall á. Þekking og 
færni vinnuafls hér á landi sé mikil en vannýtt þar sem 
nýting þess og verðmætasköpun í upplýsingatækni og 
hátækni sé ekki í réttu hlutfalli við getu og færni vinnu
aflsins, er haft eftir yfirmanni sendinefndar sjóðsins. 
Nú þegar hilli undir endalok faraldursins þurfi að 
byggja ferðaþjónustuna upp samhliða öðrum atvinnu
greinum.

Faraldurinn hefur kennt okkur margt. Eggin verða 
að vera í fleiri körfum. Stjórnvöld verða að fara fyrir 
aukinni fjölbreytni í atvinnulífinu.

Leiða má að því rök að uppgangur ferðaþjónustunnar 
hér hafi verið of hraður því þeir innviðir sem fyrir voru 
hafi ekki verið nægjanlega sterkir til að taka á móti 
þeim fjölda sem hingað leitaði. Viðkvæm náttúra á fjöl
förnum stöðum var víða farin að láta á sjá og þjóðvegir 
um landið ekki gerðir til að taka á móti þeirri umferð 
sem á þá leitaði svo dæmi séu tekin.

Og nú er ferðamannasumarið 2021 hafið. Hingað 
hafa undanfarna daga streymt bólusettir ferðamenn frá 
Bandaríkjunum og ekki vafi á að ferðamenn frá öðrum 
löndum sem svipað er ástatt um muni bráðlega leggja 
leið sína hingað. Flugferðum til og frá landinu fjölgar. 
Gististaðir um landið munu verða opnaðir á ný, bíla
leigubílar settir aftur á númer, dúkar breiddir á borð á 
veitingahúsum landsins, ferðaþjónustan snýst í gang og 
fólk tínist af atvinnuleysisskrá. 

Það vorar á Íslandi á næstunni.

Það vorar 

Bjarni  
Benediktsson
fjármála- og 
efnahags-
ráðherra

Sólskin síðustu daga er táknrænt fyrir tímana sem 
nú fara í hönd. Það birtir til og hlýnar og við lesum 
góðar fréttir dag eftir dag. Vel yfir 100 þúsund 

Íslendingar hafa fengið allavega fyrri skammt bólu
efnis. Bjartsýni eykst hjá íslenskum fyrirtækjum og 
fleiri sjá fram á fjölgun starfsfólks en fækkun. Þotur 
hefja sig til flugs og það styttist í að heimurinn opnist á 
ný, hægt og rólega.

Undanfarið höfum við sett fram skýrar áætlanir um 
framvinduna. Gangi allt að óskum vonumst við til að 
draga úr sóttvarnaaðgerðum innanlands næstu vikur 
og afnema þær loks í lok júní, þegar meirihluti full
orðinna hefur fengið minnst eina sprautu. Við endur
heimtum brátt eðlilegt líf. Fyrir helgi kynntum við auk 
þess framlengingu og smíði nýrra úrræða til að styðja 
áfram við fólk á lokametrunum. Nefna má framlengda 
úttekt séreignar og framlengda og útvíkkaða við
spyrnu styrki, þar sem lágmark tekjufalls lækkar niður 
í 40%, afturvirkt. Við greiðum út sérstakan barnabóta
auka, framlengjum og útvíkkum lokunarstyrki, heim
ilum hliðrun stuðningslána og framlengjum frestun 
skattgreiðslna. Við innleiðum styrki til endurráðninga, 
kynnum græna fjárfestingarhvata og nýja ferðagjöf. 
Áfram mætti lengi telja. Alls eru úrræðin á annan tug 
og var lögð sérstök áhersla á að hlusta á ábendingar úti í 
samfélaginu um hvað mætti gera enn betur.

Þrátt fyrir allt hefur gengið vel síðustu mánuði. 
Kaupmáttur jókst í fyrra þrátt fyrir heimsfaraldurinn 
og innlend eftirspurn dróst lítið saman. Að mati 
Alþjóðagjaldeyrissjóðsins stuðluðu viðbrögð stjórn
valda að betri þróun en flestir gerðu ráð fyrir, en við 
byggðum á traustum grunni hagstjórnar síðustu 
ára. Aðgerðirnar veittu ekki bara skjól, heldur einnig 
nauðsynlegt súrefni til fyrirtækja til að halda sjó og ná 
vopnum sínum á ný þegar birtir til. Við þetta bætist 
fjárfesting í nýsköpun, rannsóknum og þróun – sem 
saman munu stuðla að fjölda nýrra starfa og draga 
hratt úr atvinnuleysi á komandi misserum.

Veturinn einkenndist af óvissu og vörn, en nú 
horfum við til framtíðar. Sumarið verður tími endur
reisnar og sóknar.

Horfum til framtíðar
Ófrægingarþversögnin
Tveir trúnaðarmenn blaða-
manna á Morgunblaðinu hættu 
sem slíkir í gær til þess að 
mótmæla afskiptum stjórnar 
Blaðamannafélags Íslands af 
auglýsingabirtingu á mbl.is þar 
sem Samherji pönkast áfram 
markvisst á fréttamanninum 
Helga Seljan. Jón Trausti Reynis-
son, ritstjóri Stundarinnar, fær 
á Facebook ekki betur séð en 
að fyrir trúnaðarmönnunum 
þvælist tjáningarfrelsi útgerðar-
innar og réttur og þörf miðilsins 
fyrir að af la tekna frá sömu 
útgerð í ófrægingarherferð gegn 
fréttamanni. Stéttarfélag blaða-
manna virðist því ekki mega 
gagnrýna „aðild útgáfufélaga að 
herferðum gegn blaðamönnum 
vegna þess að blaðamenn þurfa 
tekjur frá þeim sem halda úti 
ófrægingarherferðunum.“

Ranghverfumóar
Blaðamannafélag Íslands er 
bæði fagfélag og stéttarfélag og 
ályktun þess bendir eindregið 
til að nýr formaður, Sigríður 
Dögg Auðunsdóttir, ætli að 
auka vægi faglega þáttarins. 
Jón Trausti furðar sig einmitt á 
því að loksins þegar félagið taki 
upp hanskann fyrir fréttamann 
skuli trúnaðarblaðamennirnir 
rísa upp á afturlappirnar. „Þetta 
virkar eins og ranghverf afsögn. 
Vonandi treystir einhver annar 
sér til að vera fulltrúi stéttar-
félagsins þarna innanhúss og 
ofan móa.“ toti@frettabladid.is
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Eftir hrun íslensku krónunnar 
og bankakerfisins árið 2008 
neyddist forysta Sjálfstæðis-

flokksins loks til að opna umræðu 
um aðild Íslands að ESB. Í nóvember 
2008 var sett á fót Evrópunefnd Sjálf-
stæðisflokksins til að yfirfara stefnu 
flokksins í Evrópumálum. Kristjáni 
Þór Júlíussyni og Árna Sigfússyni 
var falið að stýra vinnunni. Sjö mál-
efnahópar störfuðu og viðurkenndir 
sérfræðingar voru fengnir til ráðu-
neytis á hverju sviði auk þess sem 
fjöldi sjálfboðaliða um allt land tók 
þátt í opnu fundarstarfi.

Í nóvember 2008 var orðræðan á 
þá leið að með starfi Evrópunefndar-
innar hygðist Sjálfstæðisflokkurinn 
skilgreina samningsmarkmið sem 
hann myndi leggja áherslu á í aðild-
arviðræðum við ESB. Sérfræðingar 
og aðrir gengu til þessa verkefnis í 
góðri trú og skýrslan er vönduð að 
gerð og áhugaverð. Dregnar eru upp 
sviðsmyndir og greinilega er yfir-
gnæfandi áhugi innan flokksins á 
að láta reyna á aðild, aðallega vegna 
ónýtrar krónu.

Endurreisn á nýjum grunni
13. desember 2008 birtist grein í 
Fréttablaðinu undir fyrirsögninni 
Endurreisn á nýjum grunni eftir 
þingmennina Bjarna Benedikts-
son og Illuga Gunnarsson. Þeir 
telja skynsamlegt „að fara að nýju 
yfir það hagsmunamat sem ráðið 
hefur afstöðu Sjálfstæðisf lokksins 
til þessa, með sérstaka áherslu 
á framtíðarstefnu í peninga- og 
gjaldmiðilsmálum“. Þeir bæta 
við: „Verði það niðurstaða endur-
mats Sjálfstæðisf lokksins að hags-
munum þjóðarinnar sé enn betur 
borgið utan ESB væri það engu [að] 
síður mjög í samræmi við ríka lýð-
ræðishefð í Sjálfstæðisflokknum að 
láta málið ganga til þjóðarinnar í 
kjölfar viðræðna, þar sem ítrustu 
hagsmuna hefur verið gætt.“

Í skýrslu Evrópunefndarinnar, 
sem var lögð fyrir landsfund í lok 
mars 2009, kemur fram að ekki hafi 
náðst niðurstaða, skiptar skoðanir 
hafi verið á lofti, en skýrslan ber 
engu að síður með sér að afgerandi 
meirihluti þeirra sem komu að 
starfi nefndarinnar vildi taka upp 
evru í stað krónu og að raunhæf-
asta leiðin að því væri innganga í 
ESB. Stórútgerðin lagðist hins vegar 
þver gegn þessu og ljóst er að raun-
verulegt hagsmunamat varðandi 
Evrópustefnu Sjálfstæðisf lokksins 
fer fram í Borgartúni en ekki Val-
höll.

Sjálfstæðið eða sjávarútvegur?
Á landsfundinum var lítið gert með 
skýrslu Evrópunefndarinnar og 
henni nánast stungið undir stól. 
Fundurinn ályktaði að ekki skyldi 
aðeins bera niðurstöður aðildarvið-
ræðna undir þjóðaratkvæði heldur 
skyldi þjóðin kjósa um hvort yfir-
leitt yrði gengið til viðræðna.

Þessi f létta var bersýnilega ætluð 
til að drepa málinu á dreif. ESB-
aðild yrði augljóslega eitt af stóru 
kosningamálunum í alþingiskosn-
ingunum í apríl 2009 og sérstök 
þjóðaratkvæðagreiðsla því með 
öllu óþörf.

Segja má að þarna hafi Sjálfstæð-
isflokkurinn afsalað sér forystuhlut-
verki í utanríkismálum þjóðarinnar, 
ekki bara lagt niður árar hvað varðar 
þátttöku Íslands í fjölþjóðlegu sam-
starfi heldur beinlínis farið að róa í 
öfuga átt. Í BA-ritgerð sinni frá 2013, 
Sjálfstæðið eða sjávarútvegurinn?, 
færir Hörður Unnsteinsson stjórn-
málafræðingur rök fyrir því að mikil 
fjárhagsleg tengsl flokksins og ein-
stakra þingmanna hans við sjávar-

Skýrslu Evrópunefndar Sjálfstæðisflokksins stungið undir stól
Ólafur  
Arnarson
hagfræðingur

útveginn séu lykilástæða andstöðu 
flokksins við ESB-aðild.

Afdrifarík varðstaða
Í árslok 2008 voru miklar væntingar 
um stefnubreytingu Sjálfstæðis-
flokksins í Evrópumálum en fljót-
lega varð ljóst að fátt myndi breyt-
ast. Orðræða forystunnar gegn ESB 
fór harðnandi. Sérhagsmunaverðir, 
sem einatt ráða för í flokknum, hertu 
tök sín. Meðal annars varð Bjarna 
Benediktssyni ljóst að hann ætti 
litla möguleika í formannskjöri færi 
hann ekki eindregið gegn ESB-aðild.

Viðmælandi minn, sem vel þekkir 
til innandyra í Sjálfstæðisflokknum, 
sagði að í ESB-málinu hefði flokkur-

inn gert það sem hann geri best, það 
sem hann geri ávallt þegar þjóðin 
krefst breytinga sem gangi gegn sér-
hagsmunum sterkustu bakhjarla 
f lokksins. Lýst sé áhuga á að taka 
þátt og ná fram umbeðnum breyt-
ingum. Þegar til komi sé dregið úr 
og sagt að skoða þurfi mál betur, 
ekki megi f lana að neinu. Lagðar 
til f léttur til að tefja og afvegaleiða 
mál. Dæmi um þetta séu veiðigjöld, 
stjórnarskrá, nú síðast sóttvarna-
lög og ekki síst ESB-aðildin. „Þetta 
er alltaf það sama, þykjast vilja og 
taka þátt alveg þar til á ögurstundu. 

Þá er gripið í handbremsuna. Allt til 
að þjóna stórútgerðinni.“

Þessi harða afstaða gegn ESB-
aðild klauf Sjálfstæðisflokkinn og 
leiddi til stofnunar Viðreisnar. Sjálf-
stæðisflokkurinn, sem frá stofnun 
1929 og fram á þessa öld var yfirleitt 
með 35-40 prósent kjörfylgi í þing-
kosningum, hefur frá 2009 jafnan 
legið í kringum 25 prósent sem 
líkast til endurspeglar þá staðreynd 
að varðstaða um sérhagsmuni og 
skeytingarleysi gagnvart heildar-
hagsmunum hefur kostað flokkinn 
þriðjung fylgis hans.

Á landsfundinum var lítið 
gert með skýrslu Evrópu-
nefndarinnar og henni 
nánast stungið undir stól.

Hjá Veðurstofu Íslands starfar öflugur hópur fólks sem hefur það hlutverk að stuðla að bættu 
öryggi almennings, eigna og innviða gagnvart öflum náttúrunnar. Því hlutverki sinnir starfsfólk 
Veðurstofunnar með vöktun lofts, láðs og lagar, byggðri á öflun og greiningu gagna, rannsóknum, 
þróun og miðlun upplýsinga. Jafnframt er það hlutverk Veðurstofunnar að styðja sjálfbæra nýtingu 
náttúrunnar og samfélagslega hagkvæmni.

Nánari upplýsingar má finna á vedur.is

ÁRSFUNDUR VEÐURSTOFU ÍSLANDS 2021

Brú milli vísinda og samfélags
– leiðin til aðlögunar vegna loftslagsbreytinga

ÁRSFUNDURINN ER FJARFUNDUR OG VERÐUR STREYMT

MIÐVIKUDAGINN 5. MAÍ KL. 9

Fundurinn hefst kl. 9 og honum lýkur kl. 10.30 miðvikudaginn 5. maí

Loftslagsbreytingar eru náttúruvá og mesta áskorun sem samfélagið stendur frammi fyrir. 

Á sama hátt og við bregðumst við þegar náttúruvá á borð við eldgos á Reykjanesskaga dynur yfir, 

þarf samfélagið að beita réttum aðgerðum við að takast á við loftslagsbreytingar. Þær aðgerðir 

þurfa að byggja á vísindalegum grunni sem myndar „brú milli vísinda og samfélags“ og eykur 

getu okkar til að takast á við áskoranir af völdum loftslagsbreytinga.

Á ársfundinum verður farið yfir þær áskoranir sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir 

þegar kemur að áhrifum loftslagsbreytinga ásamt því að kynnt verða fyrstu skrefin til að styrkja 

þessa brú milli vísinda og samfélags í gegnum nýjan samstarfsvettvang fjölmargra stofnana og 

hagaðila undir forystu Veðurstofu Íslands.
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Loftslagsbreytingar eru sam-
eiginleg áskorun allra þjóða 
heimsins. António Guterres, 

aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu 
þjóðanna, lagði í febrúar á þessu ári 
áherslu á að árið 2021 yrði ákveðinn 
vendipunktur fyrir aðgerðir þjóða í 
baráttunni við loftslagsbreytingar 
og afleiðingar þeirra. Þrátt fyrir þá 
staðreynd að f lestar þjóðir heims 
hafi lagt sig fram í þessum efnum, 
þá erum við enn langt frá því að ná 
markmiði Parísarsáttmálans. Allar 
þjóðir heims þurfa því að herða bar-
áttuna við þessa miklu vá.

Kína lagði mikið af mörkum til að 
sátt næðist um Parísarsáttmálann 
og hefur síðan virt hann og stigið 
stór skref frá orðum til athafna. Í 
Kína hefur verið unnið ötullega að 
því að byggja upp umhverfisvænt 
samfélag, sem fer sparlega með auð-
lindir og ákvæði um umhverfis- og 
vistvæn þróunarmarkmið eru nú 
bundin í stjórnarskrá landsins.

Á liðnum árum hefur Kína hrint 
í framkvæmd aðgerðum gegn lofts-
lagsbreytingum og einarðlega leitað 
leiða til grænna lausna og samdrátt-
ar í losun gróðurhúsalofttegunda. 
Þannig hefur náðst mikill árangur, 
m.a. í því að draga úr losun kol-
díoxíðs, eyðingu skóglendis, vexti 
eyðimarka og að bæta innviði orku-
framleiðslu og dreifikerfa.

Við lok árs 2019 hafði meðalút-
blástur gróðurhúsalofttegunda 
sem hlutfall af vergri landsfram-
leiðslu lækkað um 48,1% miðað við 
árið 2005 og hlutfall endurnýjan-
legra orkugjafa af orkuauðlindum 
hækkað upp í 15,3%.

Kína hefur mörg undanfarin ár 
staðið öðrum þjóðum framar á 
sviði endurnýjanlegra orkugjafa 
hvað varðar f jölda einkaleyfa, 
fjárfestinga og uppbyggingar raf-
orkuframleiðslu og dreifikerfa. 
Hlutur Kína í mögulegri raforku-
framleiðslu með sólar- og vindorku 
er nú um þriðjungur á heimsvísu.

Á sama tíma hefur Kína ráðist 
í umtalsverða kolefnisbindingu 
með umfangsmikilli og aukinni 
skógrækt. Á árinu 2018 hafði stærð 
og umfang skógræktarsvæða aukist 
um 45,09 milljón hektara og um 
5,104 milljarða rúmmetra miðað 
við árið 2005. Á þessu tímabili var 
með þessu mesti vöxtur skóglendis 
í heiminum í Kína. Á árinu 2020 
var fjöldi nýrra rafmagnsfaratækja 
framleiddur í Kína 1.366.000, þegar 
heildarf jöldi seldra nýrra raf-
magnsfarartækja var 1.367.000 og 
skipaði Kína sér með þessu í fyrsta 
sæti á heimsvísu sjötta árið í röð.

Þann 22. september 2020 lýsti 
forseti Kína, Xi Jinping, á vettvangi 
75. allsherjarþings Sameinuðu 
þjóðanna því einarðlega yfir að 
Kínverjar myndu auka enn framlag 
sitt með kröftugri stefnumörkun 
og aðgerðum í umhverfismálum og 
Kína stefndi að því að heildarlosun 
koltvíoxíðs myndi ná hámarki 
fyrir árið 2030, og að kolefnishlut-
leysi yrði náð fyrir árið 2060. Þetta 
mun taka mun styttri tíma í Kína 

heldur en hjá þróuðum ríkjum, og 
mun Kína leggja mikið á sig til að ná 
þessum markmiðum.

Á sérstakri loftslagsráðstefnu 
Sameinuðu þjóðanna (Climate 
Ambition Summit) þann 12. des-
ember 2020 lagði forseti Xi Jinping 
ríka áherslu á þörfina fyrir að við 
þéttum raðirnar og tækjum stærri 
skref á sviði stjórnunar loftslags-
mála, sem feli í sér aukna samvinnu 
og sameiginlegan ávinning. Hann 
lýsti af hálfu Kínverja yfir enn 
metnaðarfyllri eftirfarandi losunar-
markmiðum fyrir 2030: Kína hafi þá 
lækkað losun koldíoxíðs sem hlutfall 
á einingu af vergri landsframleiðslu 
(GDP) um meira en 65% miðað við 
árið 2005, aukið hlut endurnýjan-
legra orkugjafa af orkuauðlindum 
í 25%, aukið magn skóglendis í 6 
milljarða rúmmetra miðað við 2005 
og aukið getu til raforkuframleiðslu 
með vind- og sólarorku í meira en 1,2 
milljarða kílóvött.

Þann 22. apríl 2021, á loftslagsráð-
stefnu heimsleiðtoga í boði Banda-
ríkjanna, lagði forseti Xi Jinping 

áherslu á hina margbrotnu hugsun 
og kjarna hinnar nýju hugmyndar 
um „samfélag manns og náttúru“ og 
kynnti tillögur Kína til að styrkja 
loftslagsstjórnun á heimsvísu.

Þessar aðgerðir sýna að Kína mun 
halda áfram á þeirri vegferð að þróa 
grænar lausnir, stefna á kolefnis-
hlutleysi og mun axla þá ábyrgð 
að taka þátt í uppbyggingu í þágu 
sameiginlegrar framtíðar mann-
kyns. Með þessu hefur Kína aukið 
sjálfstraust þjóða heimsins til að 
takast á við loftslagsbreytingar og 
staðið dyggilega vörð um og stutt 
alþjóðlega samvinnu í baráttu við 
áskoranir á sviði loftslagsmála. Nú 
er í Kína unnið að gerð sérstakrar 
áætlunar til að standa við áður-
nefndar skuldbindingar og þróa 
hagnýtar lausnir til að ná settum 
markmiðum og leggja ríkulega af 
mörkum til stuðnings sjálf bærrar 
þróunar á alþjóðavísu.

Auk þessa á Kína í nánu sam-
starfi við önnur lönd, alþjóðlegar 
stofnanir og félagasamtök og gegnir 
mikilvægu hlutverki í að hvetja til 

og viðhalda alþjóðlegu samstarfi 
á þessu sviði. Það er ekki síður 
mikilvægt að vinna gegn loftslags-
breytingum meðan COVID-19 far-
aldurinn herjar á heimsbyggðina. 
Alþjóðasamfélagið má ekki slá 
slöku við heldur ber því að standa 
við loftslagspólitískar skuldbind-
ingar og markmið skv. alþjóðlegum 
samningum, stuðla að samheldni 
og samvinnu og styðja við stefnuna, 
sem byggir á sýninni „sameiginleg 
en mismunandi ábyrgð“ (CBDR 
principle; common but differenti-
ated responsibilities). Það þarf að 
tryggja eftirfylgni og framþróun 
Parísarsáttmálans, virkt stjórnkerfi 
loftslagsmála og stuðning við hag-
nýtar aðgerðir og lausnir.

Kína og Ísland eiga sameiginlegra 
hagsmuna að gæta í baráttunni við 
loftslagsbreytingar. Samstarf land-
anna m.a. á sviði jarðhitanýtingar 
og kolefnishringrásar hefur borið 
ríkulegan ávöxt. Löndin okkar tvö 
geta styrkt samstarf sitt á þessum 
sviðum enn frekar, stutt dyggilega 
við innleiðingu Parísarsáttmálans 
og lagt sitt af mörkum til upp-
byggingar sanngjarns og réttláts 
stjórnkerfis loftslagsmála til hags-
bóta fyrir alla. Þannig má stuðla að 
„grænni upprisu“ efnahags heims-
ins þegar faraldrinum lýkur. Við 
getum að auki unnið ötullega að 
því að dýpka upplýsingaf læði og 
samvinnu milli umhverfisverndar-
stofnana okkar og leitað stöðugt 
eftir tækifærum til frekari sam-
vinnu á f leiri sviðum svo sem um 
þróun raf bíla, vindorku og vatns-
orku og lagt meira af mörkum til 
verndar sameiginlegri jörð okkar 
allra.

Baráttan við loftslagsbreytingar er sameiginleg ábyrgð heimsins
Jin Zhijian
sendiherra Kína 
á Íslandi

LANDSBANKINN. IS

Komum  
hlutunum  
á hreyfingu

Við bjóðum hagstæðar leiðir  
til að fjármagna ný og notuð  
atvinnutæki og bíla sem henta  
rekstrinum þínum.
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gasgrill San Diego 3ja brennara

Njóttu lífsins heima í sumar 

á vörum keyptum í
vefverslun okkar

www.grillbudin.is*

FRÍ HEIMSENDING

*Sjá nánar - Um grillbúðina/skilmálar

gasgrill Avalon 4+2 brennara

• Ryðfrítt stál
• 4 ryðfríir brennarar 
• Tvöfalt einangrað lok
• Grillgrindur úr pottjárni
• Gashella í hliðarborði
• Bakbrennari fyrir grilltein
• Postulínsemalerað eldhólf
• Rafkveikja fyrir alla brennara
• Álsteypa í hliðum og framhlið
• Stór efri grind - Hitamælir
• Grillflötur 70,8 x 51 cm
• Þyngd 98 kg

  

Afl 23 KW 

með vönduðu grilli frá Grillbúðinni 
Rafmagnsgrill

Afl 2.000 wött
• Grillgrindur úr
   emaleruðu pottjárni
• Sjálflýsandi hitamælir
• Grillgrindur úr pottjárni
• Lok úr áli
• losanleg hliðarborð
• Grillflötur 48 x 37 cm

  7.990

þráðlaus kjöthitamælir 
fyrir grill og ofna 

• Fyrir grill og ofna
• Einn hitanemi
• Forstilltur fyrir kjöttegund
  og hitastig
• Mjög auðveldur í notkun

• 3 brennarar úr ryðfríu stáli
• Grillgrindur úr ryðfríu stáli
• Kveiking í öllum tökkum
• Hitadreifarar úr ryðfríu stáli
• Hitamælir
• Stór efri grind
• Grillflötur 50,5 x 33 cm
• Stærð 102 x 107 x 52 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu

  

Afl 7,1 KW 

 34.900
gasgrill Triton 3ja brennara

 39.900

Rafmagnshitari

• 2.000 Wött með innrauðri stuttbylgjutækni
• Hitinn kemur strax og kveikt er
• Fjarstýring - 3 stillingar 750,1.500 og 2.000 wött

kolagrill 

• Grillgrindur úr pottjárni
• Tvöfalt einangrandi lok
• Stillanleg hæð á kolum
• Hitamælir í loki
• Stór efri grind
• Niðurfellanlegar hliðarhillur
• Skúffa undir öllu grillinu 
  til að tæma ösku
• Grillflötur: 42 x 56 cm
• Stærð: B 133 x H 109 x D 56cm
• Borð niðri: B 82 x H 109 x D 56cm

Frábært kolagrill sem er
hannað eins og gasgrill 

Niðurfellanleg 
hliðarborð

gasgrill Chicago Turbo 3ja brennara

• 3 brennarar úr ryðfríu stáli
• Þar af ofurbrennari 4 KW
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• Kveiking í öllum tökkum 
• Hitamælir
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok
• Stór efri grind
• Grillflötur 60 x 42 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir 
   fitu  undir öllu grillinu

  

Afl 10,4 KW 

Niðurfellanleg 
hliðarborð

Ofurbrennari 
fyrir snöggsteikingu 

gasgrill Kansas Pro Turbo 4ra brennara

 209.900

Afl 19,1 KW 
• Ryðfrítt stál
• 4 brennarar úr ryðfríu stáli
• Þar af ofurbrennari 4,2 KW
• Simple Clean hreinsikerfi
• Tvöfalt einangrað lok
• Grillgrindur úr pottjárni
• Gashella í hliðarborði
• Bakbrennari fyrir grilltein
• Kveiking í öllum tökkum
• Stór efri grind - Hitamælir
• Grillflötur 60 x 45 cm

  

Ofurbrennari 
fyrir snöggsteikingu 

Hreinsikerfi 

 39.900

• 2 brennarar úr ryðfríu stáli
• Hægt að nota sem gashelluborð
• Stærð grillflatar: 48 x 32 cm
• Stærð með fótum: B 59 x D 47 x H 76
• Stærð án fóta: B 48 x D 42 x H 34
• Langir og stuttir fætur fylgja

fjölnota ferðagasgrill
Afl 4,4 KW 

Einnig fyrir potta 

• 3 brennarar úr ryðfríu stáli
• Postulínsemalerað eldhólf
• Grillgrindur úr pottjárni
• PTS hitajöfnunarkerfi
• Rafkveikja - Hitamælir
• Niðurfellanleg hliðarborð
• Tvöfalt einangrað lok
• Stór efri grind
• Grillflötur 65 x 44 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir 
   fitu  undir öllu grillinu

  

Afl 10,5 KW 

FRÍ HEIMSENDING 

Nánar á www.grillbudin.is

Niðurfellanleg 
hliðarborð

SUMARTILBOÐ

89.900
 FULLT VERÐ  99.900

SUMARTILBOÐ

69.900
 FULLT VERÐ  79.900

SUMARTILBOÐ

279.900
 FULLT VERÐ  329.900

SUMARTILBOÐ

69.900
 FULLT VERÐ  79.900

SUMARTILBOÐ

SUMARTILBOÐ

49.900
 FULLT VERÐ  59.900

• 4 brennarar úr ryðfríu stáli
• Grillgrindur úr ryðfríu stáli
• Kveiking í öllum tökkum
• Hitadreifarar úr ryðfríu stáli
• Hitamælir
• Stór efri grind
• Grillflötur 61,5 x 33 cm
• Stærð 112 x 100 x 50 cm
• Auðveld þrif - Bakki fyrir fitu
  undir öllu grillinu

  

Afl 8 KW 

Hanskar grillmeistarans

gasgrill San Diego 4ra brennara

 44.900

  4.990

 Mjög hitaþolnir
2 stk í pakka



Af reynslunni er ljóst að 
með aðkomu einkaaðila á 
viðeigandi sviðum er hags-
munum sjúklinga vel borgið 
sem og fjármunum hins 
opinbera. Í hugum f lestra Íslendinga er 

hálendið stórt, stórbrotið og 
framandi, en líka heillandi og 

dásamlegt. Það nær yfir um 40% 
af landinu okkar. Í frumvarpi um 
stofnun Hálendisþjóðgarðs er ráð-
gert að drjúgur hlut þess verði þjóð-
garður.

Birgir Guðjónsson læknir og 
þjóðgarðaunnandi spyr í grein í 
Fréttablaðinu 22. apríl sl. hvort það 
geti passað að stunda megi veiðar í 
þjóðgarði. Hann lýsir unaðsstund-
um í þjóðgörðum í Bandaríkjunum 
þar sem slíkt er ekki heimilað, segir 
stærð þjóðgarða ekki skipta máli 
og að hann hafi orðið agndofa yfir 
rökum fyrir Hálendisþjóðgarði í 
frumvarpi sem er til umfjöllunar á 
Alþingi.

Hvað er verndað í þjóðgarði?
Ekki er til ein alþjóðleg uppskrift 
að því hvað má kalla þjóðgarð. Á 
undanförnum 150 árum hafa verið 
stofnaðir hátt í þriðja þúsund þjóð-
garðar og þeir eru fjölbreyttir að 
stærð og gerð. Hver þjóð er frjáls 
um hvaða leið er valin. Oft, líka í 
því frumvarpi sem nú liggur fyrir, er 
valin sú leið að skipta þjóðgörðum í 
svæði eftir leiðbeiningum Alþjóða-
n át t ú r u ve r n d a r s a mt a k a n n a . 
Þannig er verndarsvæðum skipt í 
sjö megingerðir; allt frá svæðum 
með mjög stranga vernd – til svæða 
þar sem heimiluð er sjálf bær hefð-
bundin nýting náttúruauðlinda. 
Mörg dæmi eru um vernd fagurs 
landslags, þar sem sveitir og borg 
og bæir eru með talin. Verndun sér-
stakra náttúruvætta er algeng, ekki 
síst í Bandaríkjunum. Einnig eru 
dæmi eru um algjöra friðun svæða, 
eins og Surtseyjar.

Verðmætin okkar
Hálendi Íslands er afar verðmætt 
vegna landslags, náttúrufars, vatna-
fars, gróðurminja, jarðminja og 
síðast en ekki síst vegna óbyggðra 
víðerna. Verðmætin liggja ekki síst 
í því hve fjölbreytnin er mikil og 
hve fágætt er að finna svo mikla 
fjölbreytni náttúrufyrirbæra á einu 
afmörkuðu landsvæði. Hálendið er 
eina verulega stóra svæðið sunnan 
heimskautsbaugs í Evrópu þar sem 
menn hafa aldrei haft búsetu og það 

er líklega stærsta óbyggða víðerni í 
Evrópu utan Svalbarða. Þegar víð-
erni eru vernduð skiptir stærðin 
sannarlega máli.

Hvað má nýta á hálendinu?
Svæði á hálendinu eru nýtt bæði 
til veiða og beitar, sem sannar-
lega teljast til hefðbundinna nytja. 
Slík svæði má því fella undir skil-
greiningu Alþjóðanáttúruverndar-
samtakanna um verndarsvæði. Í 
frumvarpinu sem Birgir vísar til er 
tilgreint að nytjar á hálendinu skuli 
vera sjálfbærar, þ.e. ekki má ganga á 
og spilla þeirri auðlind sem nytjuð 
er. Orkumannvirki og uppbyggða 
vegi er ekki hægt að fella undir skil-
greiningar Alþjóðanáttúruverndar-
samtakanna og ber því að halda 
utan þjóðgarðsmarka.

Verðmætasta auðlindin
Að mati Landverndar er hálendið 
okkar ein verðmætasta auðlind 
Íslands, ef ekki sú verðmætasta. 
Því er mikilvægt að vernda hana og 
nýta með sjálfbæra þróun að leiðar-
ljósi. Stærðarmörkin sem tilgreind 
hafa verið í frumvarpinu miðast við 

hálendislínu og þau svæði sem skil-
greind hafa verið sem þjóðlendur.

Engin virkjanamannvirki  
innan þjóðgarðs
Svæðum með v irkjanamann-
virkjum er haldið utan þjóðgarðs, 
eru kölluð jaðarsvæði þar sem sýna 
þarf aðgæslu svo þau spilli ekki 
sjálfum þjóðgarðinum. Austasti 
hluti hálendisins er ekki með þar 
sem ekki hefur verið úrskurðað um 
eignarhald á því svæði. Landvernd 
telur að það svæði eigi heima í 
Hálendisþjóðgarði framtíðarinnar.

Veljum bestu leiðina
Að mati Landverndar sýnir reynsl-
an bæði hér á landi og víða erlendis 
að ekki býðst betri leið til að vernda 
hálendi Íslands, tryggja aðgengi 
almennings og stýra umgengni og 
nýtingu, en með stofnun þjóðgarðs. 
Reikna má með að ásókn í að nýta 
hálendið fari vaxandi. Það er því 
tímabært að stofna þjóðgarð.

Framlagt frumvarp um Hálendis-
þjóðgarð sem nú er til umfjöllunar 
á Alþingi er málamiðlun og byggir á 
áralangri vinnu og samráði. Vissu-
lega eru sjónarmið ólík og umtals-
verð ágreiningsmál óleyst. Ytri 
mörk þjóðgarðsins eru líklega eitt 
þeirra álitamála sem þingmenn 
munu skoða vel. En reynslan af 
þjóðgörðum á Íslandi er að þeir hafa 
hægt og bítandi verið stækkaðir og 
reynt hefur verið að ná almennri 
sátt um hvert skref. Það er viðfangs-
efni Alþingis nú á vorþingi að leysa 
spurninguna um stærðina, sem og 
önnur álitamál um þjóðgarðinn. 
Vonandi tekst þingmönnum að 
leysa það viðfangsefni þannig að 
flestir geti við unað.

Hálendisþjóðgarður  
– skiptir stærðin máli?

Tryggvi  
Felixson
formaður 
Landverndar

Viðbrögð heimsbyggðarinnar 
við heimsfaraldri COVID-
19 hafa sýnt sérstaklega vel 

fram á kosti öflugs samstarfs hins 
opinbera og einkaframtaksins 
þar sem bóluefni hafa verið þróuð 
og framleidd af lyfjafyrirtækjum 
á mettíma, í góðu samstarfi við 
opinbera aðila. Hvorugur aðilinn 
hefði getað náð þessum árangri á 
jafnskömmum tíma án hins. Nær-
tækt dæmi hér á landi er samstarf 
Íslenskrar erfðagreiningar við heil-
brigðisyfirvöld.

Hið opinbera og einkaaðilar eiga 
að vera bandamenn um árangur. 
Það sem skiptir máli er að þjónusta 
við almenning sé góð og skilvirk 
og að hún sé veitt eins mikið á for-
sendum notandans og hægt er. 
Íslendingar eru sammála um að 
hér á landi eigi að vera öflugt heil-
brigðiskerfi, en hvað er það sem 
einkennir slíkt kerfi? Í slíku kerfi 
hafa allir aðgang að nauðsynlegri 
heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. 
Hagsmunir sjúklinga eiga að vera í 
fyrsta sæti; kerfið þjónar fólkinu, 
en ekki öfugt. Heilbrigðisráðherra 
virðist hafa aðra sýn á málið og 
setur hagsmuni kerfisins í forgang.

Ráðherra svaraði á dögunum 
gagnrýni á fyrirhugaða reglugerð 
sína um þjónustu sérgreinalækna 
og lýsti yfir skýrum vilja til að 
ná samningum milli ríkisins og 
læknanna. Ekki væri þó hægt að 
koma til móts við kröfur lækna sem 
hefðu séð sig tilneydda til að rukka 
aukagjöld til hliðar við gjaldskrá SÍ. 
Læknar hafa bent á að þessi gjald-
skrá taki ekki mið af raunkostnaði 
þjónustunnar. Í grein sinni vísar 
ráðherra ítrekað til heilbrigðis-
stefnu sem Alþingi samþykkti 
2019. Í þeirri sömu stefnu er ein-
mitt fjallað um að Sjúkratryggingar 
Íslands hafi ekki gert fullnægjandi 
mat og greiningar við kaup á þjón-
ustu. Er þá skrýtið að læknar haldi 
því fram að greiðslur til þeirra taki 
ekki mið af kostnaði?

Hagsmunir almennings
Því verður ekki haldið fram að 
kerfið sé gallalaust. Í heilbrigðis-
stefnunni er raunar fjallað um 
annmarka sem eru á fyrirkomulagi 
þjónustu sérgreinalækna, eins og að 

kaup ríkisins á þjónustu sérgreina-
lækna hafi ekki stuðst við greiningu 
á þörfum sjúklinga og að sérgreina-
læknar fái greitt eftir afköstum sem 
feli í sér hvata til að veita þjónust-
una sem oftast og skapi þannig 
hættu á ofnotkun.

Þessa galla má laga, en með því að 
víkja sér undan að sníða vankant-
ana af núverandi kerfi og efla sam-
starf hins opinbera og einkaaðila, 
stuðlar heilbrigðisráðherra að 
verri þjónustu við sjúklinga. Þann-
ig munu þeir sem hafa ekki fjárhags-
lega burði til að nýta sér þjónustu 
sérgreinalækna ekki eiga neitt 
val, heldur verða að leita til ríkis-
rekinna heilbrigðisstofnana með 
tilheyrandi töfum. Samhliða tapar 
öll þjóðin þar sem við takmörkum 
frelsi heilbrigðisstarfsfólks til að 
velja sér vinnustað og sitjum á end-
anum eftir í alþjóðlegu kapphlaupi 
um hæfileikaríkt fólk.

Af reynslunni er ljóst að með 
aðkomu einkaaðila á viðeigandi 
sviðum er hagsmunum sjúklinga 
vel borgið sem og fjármunum hins 
opinbera. Þar má til dæmis benda 
á vel heppnaða aðgerð sem fólst 
í samningum ríkisins við einka-
reknar heilsugæslur á höfuðborgar-
svæðinu, sem einmitt skora hæst í 
ánægjukönnunum notenda. Þær 
hafa hvorki reynst dýrari fyrir ein-
staklinginn, né hið opinbera.

Ætlun heilbrigðisráðherra er að 
f lytja þjónustu sérgreinalækna á 
sjúkrahús og heilsugæslustöðvar. 
Þar með hundsar hún kosti sam-
starfs við einkaaðila sem felur í sér 
betri nýtingu fjármuna, styttri bið-
lista og valfrelsi sjúklinga og starfs-
fólks. Samstarf sem leiðir til betra 
heilbrigðiskerfis þar sem hagsmun-
ir almennings eru í öndvegi.

Fyrir kerfið –  
gegn almenningi

Agla Eir  
Vilhjálmsdóttir
lögfræðingur 
Viðskiptaráðs 
Íslands 

Framlagt frumvarp um 
Hálendisþjóðgarð sem nú 
er til umfjöllunar á Alþingi 
er málamiðlun og byggir á 
áralangri vinnu og samráði. 
Vissulega eru sjónarmið ólík 
og umtalsverð ágreinings-
mál óleyst. 

Þetta er mikilvægt ár. Árið 
2020 var það hlýjasta í skráðri 
sögu. Um leið og við komum 

út úr COVID-kreppunni verðum 
við að byggja upp betri og grænni 
lausnir til þess að takast á við lang-
tíma áhrif loftslagsbreytinga. Ef 
við breytum ekki nálgun okkar 
munum við sjá frekari öfgar í veðri, 
súrnun sjávar mun hafa áhrif á 
sjávarlíf og minni líffræðilegur fjöl-
breytileiki verður til staðar.

Þessar breytingar hafa bein áhrif 
á Bretland og Ísland. Þær hafa fjár-
hagsleg áhrif á okkur, sem og á lifn-

aðarhætti okkar. Þess vegna ákvað 
Bretland í nýlegri endurskoðun á 
utanríkis-, öryggis- og þróunarsam-
vinnustefnu sinni að setja loftslags-
mál efst á forgangslistann í alþjóð-
legu tilliti. Það er ástæðan fyrir því 
að Bretland tilkynnti í apríl að við 
myndum ganga lengra og hraðar í 
að minnka loftslagsáhrif okkar – 
eða um 78% fyrir 2035 á leið okkar 
til kolefnishlutleysis. Við erum 
komin vel á veg, á annan í páskum, 
á hápunkti notkunar, komu 80% af 
þeirri orku sem Bretar notuðu frá 
kolefnishlutlausum orkugjöfum.

Lof tslagsmál er u vandamál 
heimsins. Aðgerðir annarra hafa 
áhrif á okkur öll. Þess vegna 
höfum við heitið 11,6 milljörðum 
punda (rúmlega 2.000 milljörðum 
íslenskra króna) til þess að styðja 
við alþjóðlega fjármögnun lofts-
lagsaðgerða og, sem önnur for-
mennskuþjóða COP26 í Glasgow, 
hvetjum við aðrar þjóðir til þess 

að bregðast við með meiri hraða og 
metnaði.

Á leiðtoga f u nd i u m lof t s-
lagsmetnað sem Bretland hélt í 
desem ber 2020 hét Ísland því að 
draga enn frekar úr losun lofts-
lagstegunda fyrir 2030. Ísland ætti 
að vera í forystu þeirra þjóða sem 
leiða heiminn í viðbrögðum við 
loftslagsbreytingum. Það hefur nú 
þegar forskot með aðgangi sínum 

að hreinni orku. Ísland þarf einn-
ig að vernda ímynd sína sem grænt 
land. Með vaxandi áhuga heimsins 
á loftslagsmálum gæti Ísland skoð-
að enn frekar hvað það getur gert til 
þess að ná metnaðarfullum mark-
miðum fyrir 2030 – meira en sem 
einfaldlega hluti af markmiðum 
Evrópusambandsins um 55% sam-
drátt.

Það er hins vegar frábært að útlit 
er fyrir að Ísland geti náð kolefnis-
hlutleysi miklu fyrr en aðrar þjóðir 
gegnum frumvarpið sem lagt var 
fyrir Alþingi nýlega, þar sem lagt 
er til að Ísland nái kolefnishlutleysi 
fyrir 2040 (f lestar aðrar þjóðir eru 
að horfa á árið 2050). Ef frumvarpið 
er samþykkt yrði Ísland í fremstu 
röð þjóða hvað þetta varðar – sem 
styður mjög við græna ímynd 
landsins. Enn fremur myndi þetta 
styðja við þróun efnahagslífsins í 
nýja átt.

Markmið eru nauðsynleg og geta 

verið áskorun en á sama tíma bjóða 
þau upp á tækifæri. Þessi tækifæri 
leitumst við í auknum mæli við 
að vinna og nýta með Íslandi. Við 
lifum á tímum hraðra tæknibreyt-
inga sem er blanda af grænu hag-
kerfi með nýrri tækni eins og gervi-
greind og 5G/6G. Með því að leita 
að umhverfisvænni og heilbrigðari 
leiðum til þess að lifa getum við 
jafnframt ýtt undir þróun nýrra 
starfa og stofnun nýrra fyrirtækja 
sem leysa vandamál framtíðarinn-
ar um vinnu og samfélög sem eru 
að eldast.

Þetta er ekki draumsýn. Bretland 
hefur náð að minnka losun sína um 
42% miðað við árið 1990, á meðan 
efnahagur okkar óx um 73%. Við 
ættum því ekki að sjá þetta sem 
byrði heldur spennandi nýja tíma 
til þess að þróa samfélag okkar og 
efnahag, samhliða því að minnka 
umhverf isáhrif okkar – okkur 
öllum til heilla.

Meiri metnaður, fleiri tækifæri
Michael Nevin
sendiherra 
Bretlands á 
Íslandi

 Bretland hefur náð að 
minnka losun sína um 
42% miðað við árið 1990, á 
meðan efnahagur okkar óx 
um 73%.

4 .  M A Í  2 0 2 1   Þ R I Ð J U D A G U R14 S K O Ð U N   ∙   F R É T T A B L A Ð I Ð



ALLT
K Y N N I NG A R B L A Ð

ÞRIÐJUDAGUR  4. maí 2021

Öflug íslensk hráefni notuð  
til að yngja og endurmóta húðina
Þegar dr. Guðrún Marteinsdóttir varð 55 ára og sá fyrstu hrukkurnar birtast á andliti sínu 
þá einsetti hún sér að leita fanga í íslenskri náttúru og finna öflug efni sem gætu unnið á 
móti öldrun húðarinnar. Afraksturinn er að finna í húðvörunum frá TARAMAR. 2

TARAMAR vörurnar eru framleiddar í Sandgerði en þær byggja á íslensku hráefni sem safnað er um allt land, svo sem frá Móður Jörð á Egilsstöðum, Hæðar-
enda í Grímsnesi og Bláskel í Breiðafirði. TARAMAR hefur þróað sérstakar aðferðir til að hámarka gæði og virkni hráefnisins sem er nýtt. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Útgáfa á leiðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Hljómsveitin Placebo tilkynnti á 
Instagram á sunnudag að ný plata 
væri tilbúin og það væri stutt í 
útgáfu hennar.

Í tilkynningunni kom fram að 
platan heiti Album 8 og að hljóm
sveitin sé að leggja lokahönd á 
hana. Hún fylgir eftir plötunni 
Loud Like Love, sem kom út árið 
2013. Tilkynningin kom aðdáend
um sveitarinnar nokkuð á óvart en 
lykilmeðlimirnir Brian Molko og 
Stefan Olsdal skrifuðu undir hana. 
Til að auka enn á eftirvæntingu 
aðdáenda minntust þeir líka á að 
halda tónleika í nokkuð náinni 
framtíð.

Í tilkynningunni báðu Molko 
og Olsdal aðdáendur sveitarinnar 
um að segja sér hvers konar Plac
ebovarning þá langar mest í 
og nefndu margar mögulegar 
útfærslur á vörum og þjónustu sem 
gæti höfðað til aðdáenda.

Í tilkynningunni stendur líka að 
meðlimirnir heyri ákall aðdáenda 
um að fá nýja tónlist og tónleika 
og að þeir eigi ekki að örvænta, 
það sé stutt í útgáfuna og þeir séu 
uppteknir við að bóka tónleika. Í 
millitíðinni vilja þeir heyra hvað 
annað þeir geta gert fyrir aðdá
endur sína.

oddurfreyr@frettabladid.is

Ný plata frá 
Placebo



Íslensku húðvörurnar frá TARAM-
AR eru að fara sigurför um heim-
inn. Þær hafa fengið fjölda verð-
launa í alþjóðlegum samkeppnum 
og meðal annars verið valdar 
sem „Best Organic Beauty Brand 
2020“ hjá Global Makeup Awards 
og „Most Innovative Company of 
the Year 2021“ hjá Lux-life Health 
and Wellness Awards. Auk þess 
voru TARAMAR vörurnar valdar 
úr miklu fjölda umsókna til að 
koma fram í Galleríi Flying Solo 
á Manhattan í New York, en þessi 
nýtískulega búð setur til hliðar 
ákveðið rými til að kynna það sem 
þeim finnst nýtt og spennandi á 
markaðnum.

Vildarklúbbur TARAMAR hefur 
vaxið hratt bæði hér heima og 
erlendis og telur nú rúmlega 3.000 
manns. Allir vildarvinir hafa 
aðgang að vörunum á góðu verði 
og fá inneign á viðskiptareikning 
í hvert skipti sem þeir versla á 
www.taramar.is eða www.tara-
marseeds.com ef viðkomandi er 
erlendis. Nýir vildarvinir fá alls 
5.000 punkta (5.000 krónur) í 
inneign í fyrsta skipti sem þeir skrá 
sig í klúbbinn.

Húðvörur svo hreinar  
að það má borða þær
Nýsköpunin á bak við TARAMAR 
vörurnar á uppruna sinn í tveimur 
ólíkum sviðum innan Háskóla 
Íslands, en stofnendur TARAMAR, 
Guðrún Marteinsdóttir og Krist-
berg Kristbergsson, eru bæði pró-
fessorar, annars vegar við í Líf- og 
umhverfisvísindadeild og hins 
vegar við Matvæla- og næringar-
fræðideild.

Guðrún segir að þar sem þau 
komu ekki úr lyfjageiranum, þar 
sem flestar húðvörur eru þróaðar, 
heldur úr fagsviðum matvæla- og 
sjávarlíffræði, þá hafi TARAMAR 
vörurnar orðið líkari matvælum 
heldur en venjulegum snyrti-
vörum, sem oft innihalda efni sem 
ekki má borða og jafnvel efni sem 
hafa slæm áhrif á húð og innra 
umhverfi líkamans.

„Það var vissulega eitt af 
markmiðum okkar að vörurnar 
okkar yrðu svo hreinar að það 
mætti tæknilega borða þær. Það 
hefur tekist og í dag innihalda 
þessar vörur ekkert sem er skað-
legt, hvorki fyrir mannfólkið né 
umhverfið,“ segir Guðrún.

„Þegar ég fór fyrst að skoða inni-
haldsefni í húðvörum þá má segja 
að ég hafi orðið fyrir smá sjokki. 
Það er eiginlega ótrúlegt hvaða 
efni má finna í þessum vörum, en 
fyrir utan að vera oft skaðleg þá 
eru þetta almennt ódýr efni sem 
maður er vanur að sjá í f lísalími, 
málningu eða jafnvel í dekkjum 
undir bifreiðar,“ segir Guðrún. 
„Þetta eru efni sem eru framleidd í 
milljónum tonna og hægt að kaupa 
mjög ódýrt. Það gerir mann vissu-
lega reiðan að sjá síðan þessi sömu 
efni komin í f lottar og glitrandi 
krukkur og seld sem rándýr krem.“

Lífvirkar ferjur færa andoxunar-
efnin í dýpri lög húðarinnar
„Við gerðum okkur snemma grein 
fyrir því hvaða verðmæti voru 
fólgin í íslensku hráefnunum og 
einsettum okkur að þróa aðferðir 
sem hámörkuðu gæði og virkni 
þessara efna sem og leiðir til að 
vernda þau, allt frá uppskeru 
jurtanna og þangað til þær höfðu 
verið verkaðar í tilbúin extrökt 
sem eru blönduð saman við önnur 
efni í formúlunni,“ útskýrir Guð-
rún. „Til að ná þessu markmiði og 
búa til virkar formúlur sem höfðu 
afgerandi jákvæð áhrif á húð þá 
nýttum við meira en 25 ára reynslu 
Kristbergs við rannsóknir og gerð 
á lífvirkum ferjum til að pakka 
efnunum inn í litla bolta (lipo-
some) sem voru gerðir úr sama efni 
og finnast í öllum frumuhimnum 

(fosfólípíð) en þessar ferjur vernda 
efnin og færa þau inn í dýpri lög 
húðarinnar.“

Staðfest virkni frá óháðri 
franskri rannsóknastofu
„Ferjurnar gjörbreyta virkni 
formúlanna. Þannig nýtast eigin-
leikar þangsins og jurtanna sem 
best, en við höfum þróað gríðar-
lega öflug andoxunarefni sem og 
efni sem styrkja frumuhimnur, 
stuðla að heilbrigðum bruna innan 
í frumunum, draga úr þrota og 
stoppa niðurbrot á uppbyggingar-
vefjum húðarinnar, s.s. kollageni og 
elastin,“ segir Guðrún. „Í dag höfum 
við fengið þessa virkni staðfesta hjá 
óháðum erlendum rannsóknar-
stofum og höfum þannig staðfesta 
tölfræði yfir hvað vörurnar gera.

Prófanir á 32 konum í 28 daga 
í Frakklandi sýndu til dæmis að 
serumið eykur kollagen í húð um 
allt að 20% um leið og það byggir 
upp raka og dregur úr vökvamissi 
um 18%, jafnar húðina og gerir 
hrukkur og fínar línur minna 
áberandi. Í öllum tilfellum þá fer 
húðin að ljóma og fær á sig fallegri 
lit,“ segir Guðrún. „Reynsla okkar 
hefur einnig sýnt að fólk metur 
mikið hvað húðin verður þægileg 
og skemmtileg viðkomu. Húðin er 
stærsta líffærið okkar og það hefur 
því áhrif á alla líkamsstarfsemina 
sem og andlega líðan að hún sé í 
lagi og að okkur líði vel í henni.“

Dagkremið endurræsir húðina
„Dagkremið er fyrsta kremið í 
TARAMAR línunni sem ég þróaði,“ 
segir Guðrún. „Ég var orðin 55 ára 
gömul og ég upplifði að húðin var 
orðin föl og líflaus. Þegar ég fór að 
lesa mér til og skoða rannsóknir 
annarra þá komst ég að því að 
þetta er algengt og ástæðan liggur 

meðal annars í því að húðin er 
orðin stífluð, bæði vegna notkunar 
á kremum og snyrtivörum sem 
innihalda efni sem húðin á erfitt 
með að losa sig við, en einnig vegna 
hægari bruna og uppsöfnunar á 
úrgangsefnum úr líffræðilegum 
ferlum líkamans.

Mér fannst þetta mjög áhugavert 
og það fór í gang langt og mikið 

rannsóknaferli þar sem ég prófaði 
og mældi fjöldann allan af efnum 
og formúlum. Á þremur árum varð 
dagkremið til en í dag er ég einna 
stoltust af þessu kremi,“ segir 
Guðrún. „Það er byggt upp til að 
fá frumurnar til að vinna betur og 
losa út úrgangsefni. Það inniheldur 
efni úr þörungum, morgunfrú og 
hvönn sem styrkja frumurnar, gera 

húðina teygjanlegri og sterkari 
og viðhalda mildri hreinsun (sem 
margir verða ekki varir við) með 
þeim afleiðingum að húðin fer að 
ljóma og tekur á sig hraustlegt og 
fallegt útlit. Ég geng ekki lengur 
um eins og draugur, heldur er 
húðin mín falleg á litinn og mér 
líður bara frábærlega. Í raun stend 
ég mig oft að því að strjúka hana og 
fyllast vellíðan, sem er svo dásam-
lega skemmtilegt.“

Það má líka geta þess að dag-
kremið var að fá verðlaun í f lokki 
„Best Moisturizing Cream“ í stórri 
alþjóðlegri samkeppni, the Global 
Makeup Awards UK 2021.

Dagana 3.-10. maí verður frábært 
tilboð í gangi í tilefni mæðradags-
ins (þrjár vörur: The Serum, Eye 
Treatment og ný vara Hydration 
Treatment) í flottum gjafapoka 
á www.taramar.is og hjá Hag-
kaupum í Garðabæ, Kringlunni, 
Skeifunni og Akureyri.

Stofnendur TARAMAR, Guðrún Marteinsdóttir og Kristberg Kristbergsson, prófessorar við Líf- og umhverfisvísindadeild og Matvæla- og næringafræði-
deild Háskóla Íslands, með starfsmönnum sínum: Sólrúnu Önnu Símonardóttur, Ragnhildi Einarsdóttur og Júlíu Stefánsdóttur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Íslensku húðvörurnar frá TARAMAR hafa hlotið fjölda alþjóðlegra viðurkenninga og voru meðal annars valdar úr 
fjölda snyrtivörumerkja til kynningar á nýsköpun hjá tískuhúsinu Flying Solo á Manhattan í New York. 

Morgunfrú frá 
lífrænu býlun-
um Móður Jörð 
og Hæðarenda 
er undirstaða 
í dagkreminu 
og veitir því 
sérstaka eigin-
leika sem felast 
í styrkingu 
húðarinnar.  
MYND/AÐSEND
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Í dag innihalda 
þessar vörur 

ekkert sem er skaðlegt, 
hvorki fyrir mannfólkið 
né umhverfið. 
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Ameríkuúgáfa Honda Civic 
kynnt með nýrri og full-
komnari innréttingu. 5

Subaru XV E-Boxer 
reynsluakstur. Tvinnbíll 
fyrir íslenskar aðstæður. 4

Nýtt merki Dacia frumsýnt 
á nýjum Bigster sem er 
nýtt flaggskip Dacia. 2

Bílablaðið
ÞRIÐJUDAGUR  4. maí 2021

STUÐ Í ÚTILEGUNNI
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM
Áreiðanlegir og sterkbyggðir AGM rafgeymar henta vel fyrir ferðavagna, s.s. 
hjólhýsi, fellihýsi o.fl. Hraðari hleðsla, minna viðnám í hleðslu, engin uppgufun
í hleðslu og lengra úthald. Veldu þaulreynda vöru frá gæðaframleiðanda.

Ráðgjafar Olís og Rekstrarlands veita allar nánari
upplýsingar í síma 515 1100 eða pontun@olis.is.

 Eclipse PHEV er arftaki 
hins vinsæla Outlander

Mitsubishi Outlander tengiltvinnbíllinn hefur verið einn 
vinsælasti bíll landsins undanfarin misseri en vegna áherslu-
breytinga hjá framleiðandanum er hann nú á förum. Ný 
kynslóð hans verður aðeins seld á Ameríkumarkaði en 
arftakinn fyrir Evrópumarkað er aðeins minni Eclipse Cross 
PHEV sem við fjöllum um hér í Bílablaðinu.  6



Dacia-bílamerkið hefur sótt um 
einkaleyfi á nýju vörumerki sem 
notað verður frá næsta ári þegar 
rafdrifnir bílar Dacia fara að 
koma á markað.

njall@frettabladid.is

Dacia gengur nú í gegnum endur-
skipulagningu eins og mörg önnur 
bílamerki, vegna tilkomu raf-
drifinna ökutækja. Dacia hefur 
endurhannað merki bíla sinna og 
mun innleiða einföldun á hönnun 
og framleiðslu bíla í nýrri fimm 
ára áætlun. Renault-Nissan sam-
steypan mun setja Dacia og Lada 
merkin undir einn hatt þannig að 
bílar merkjanna munu verða þró-
aðir saman og nota mikið af sömu 
íhlutum. Mun það þó fara eftir 
markaðssvæðum hvaða merki er 
í boði og því ólíklegt að við sjáum 
Lada aftur á Íslandi.

Dacia frumsýndi nýlega til-
raunaútgáfu af nýjum jepplingi af 
stærri gerðinni sem kallast Bigster 
og er fyrir ofan Duster í stærð. 
Bigster er einn af þremur nýjum 
bílum sem Dacia mun kynna fyrir 
2025. Bigster er 4.600 mm að lengd 
og nokkuð kassalaga eins og aðrir 
Dacia-bílar. Að sögn Dacia á hann 
að keppa við bíla í verði sem eru 
í stærðarflokkinum fyrir neðan 
hann. Sjá má nýtt útlit með Y-laga 
framljósum ásamt endurhönnuðu 
grilli. Yfirbygging tilraunaútgáf-
unnar er úr endurunnu plasti en 

bíllinn er byggður á CMF-B undir-
vagni Renault, og verður undir-
vagninn notaður fyrir alls ellefu 
bíla Dacia og Lada. Það þýðir að 
hann getur notað tvinnútfærslur 

eins og 1,6 lítra e-Tech vélina sem 
er í nýjum Clio. Bílar Dacia verða 
líkt og bílar Renault búnir Safety 
Drive sem þýðir að hámarkshraði 
þeirra verður bundinn við 180 
km á klukkustund. Búnaðurinn 
safnar meðal annars upplýsingum 
gegnum skynjara í bílnum og 
bendir ökumanni á hættur í kring 
og kemur með ráðleggingar um 
öruggari akstur.

Dacia fær nýtt merki fyrir 
nýjar gerðir sínar

Nýtt merki Dacia er með ákveðnum 
línum í bókstöfum í stað skjaldar-
merkis eins og áður. 

Dacia Bigster verður stærsti bíll merkisins þegar hann kemur á markað.

Ofurbíllinn Mercedes-AMG 
One virðist vera á lokametrum 
prófana en nýlega náðust myndir 
af skráðum bíl við prófanir í 
Þýskalandi. Fjögur ár eru síðan 
Mercedes kynnti þennan 1.000 
hestafla bíl, en tafir hafa verið á 
þróun hans þar sem erfitt hefur 
verið að laga formúluættaðan vél-
búnaðinn að götuakstri. Vélin er 
1,6 lítra V6 vél og tengjast vanda-
málin erfiðleikum við að láta 
smáagnasíur virka án þess að það 
komi niður á af li bílsins. Einnig 
gengur keppnisútgáfa vélarinnar 
hægaganginn á 5.000 snúningum 
á mínútu, en tæknimenn Merce-
d es-AMG þurftu að láta bílinn 
ganga fullkominn hægagang á 
1.200 snúningum, sem var engin 

smá áskorun. Að sögn á bíllinn 
að ná 120 km hraða og fara í 
200 km á aðeins sex sekúndum. 
Fyrstu eintök komast væntanlega 
í hendur kaupenda fyrir árslok en 
öll 275 eintökin sem smíðuð verða 
hafa þegar verið seld.

Götuútgafa AMG One næst á mynd
Mercedes-AMG One kostar litlar 342 milljónir króna.

Bílaframleiðendur víða um heim 
hafa margir hverjir þurft að loka 
verksmiðjum tímabundið vegna 
skorts á hálfleiðurum í bíla sína. 
Samkvæmt frétt Reuters um málið 
er hluti vandamálsins aðgerðir 
Trump-stjórnarinnar gegn fram-
leiðslu í Kína, en önnur lönd eins 
og Taívan hafa reynt að bregðast 
við vandanum. TSMC er einn 
stærsti framleiðandi hálfleiðara 
í heiminum, sem notaðir eru í 
tölvukubba og örflögur, og þar á 
bæ segjast menn vera tvo mánuði 
frá að ná að bregðast við eftir-
spurninni. Það mun þó ekki þýða 
að enginn skortur verði á tölvu-
kubbum í sumar því að birgðal-
ínan er löng og flókin. Venjulega 
tekur það allt að átta mánuði fyrir 
framleiðsluna að komast til kaup-
enda sinna. Er vandamálið farið að 
ná til f leiri framleiðsluaðila eins og 
framleiðenda raftækja.

Í samtali við þýskt dagblað sagði 
Herbert Diess, framkvæmdarstjóri 
Volkswagen samsteypunnar, að 
fyrirtækið ætli að hanna og þróa 
sína eigin tölvukubba fyrir sjálf-
keyrandi ökutæki. Mun þá hug-
búnaðurinn einnig verða þróaður 
af Volkswagen þó að framleiðsla 
þeirra gæti farið fram hjá aðilum 

sem sérhæfa sig í slíkri framleiðslu. 
Er þessi áætlun Volkswagen komin 
til vegna samkeppni frá Tesla sem 
notast við sérhannaða tölvukubba 
sem aftur gefur þeim möguleika á 
að þróa breytingar hraðar en aðrir 
keppinautar. Einnig gæti hugsan-
leg samkeppni frá Apple spilað inn 
í þessar áætlanir. Daimler skrifaði 
nýlega undir samning við Nvidia- 
framleiðandann um þróun og 
smíði tölvukubba og hugbúnaðar 
fyrir Mercedes-Benz.

Skortur á hálfleiðurum veldur 
talsverðum töfum á bílaframleiðslu

Hálfleiðarar eru notaðar í tölvukubba og örgjafa sem bílaframleiðendur 
nota nú í mun meira mæli en áður í rafbílaframleiðslu sína.

Dacia og Lada 
munu fara undir 

sama hatt þannig að 
bílar merkjanna verða 
hannaðir og þróaðir 
saman.

Framendinn verður eins og afturendinn með nýjum Y-laga ljósum.

Volkswagen-sam-
steypan áætlar að 

hanna og þróa sína eigin 
tölvukubba fyrir sjálf-
keyrandi ökutæki. Mun 
þá hugbúnaðurinn 
einnig verða þróaður af 
Volkswagen þótt kubb-
arnir verði framleiddir 
annars staðar.

Gengið hefur á 
ýmsu við að aðlaga 

hinn formúluættaða 
vélbúnað mengunar-
kröfum Evrópusam-
bandsins.
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Nokkuð er síðan Subaru XV kom 
á markað í svokallaðri E-Boxer 
útgáfu. Á dögunum gafst þó gott 
tækifæri til reynsluaksturs á 
þeim bíl þegar skreppa þurfti til 
Akureyrar. 

Fyrir þann sem einu sinni hefur átt 
Subaru eins og undirritaður verður 
alltaf taug til þessa merkis. Þótt 
tegundin vilji stundum gleymast í 
almennri umræðu er ljóst að hann 
hefur margt til brunns að bera og 
hentar vel íslenskum aðstæðum. 
Hann sameinar góða veghæð við 
Boxer-vél með lágan þyngdar-
punkt og rúsínan í pylsuendanum 
er alvöru fjórhjóladrif. Hann 
hefur helst verið gagnrýndur 
fyrir eyðslu, sérstaklega nú þegar 
samkeppnin býður upp á bíla 
með sífellt minni vélum og stærri 
rafhlöðum. E-Boxer er hins vegar 
tilbúinn í þá samkeppni og er 
búinn litlum rafmótor ásamt 13,5 
kWst rafhlöðu.

Þægilegur á langkeyrslu
Reynsluakstur bílsins var í lengri 
kantinum, en farin var ferð til 
höfuðstaðar Norðurlands á 
honum. Sætin er í mýkri kantinum 
og því þægileg á langkeyrslunni. 
Þessi útgáfa er betur búin og með 
betra efnisvali en flestir aðrir 
Subaru bílar. Upplýsingaskjáir eru 
stórir og auðlæsilegir og það er gott 
að nota þá. Í raun og veru er hönn-
unin blátt áfram og fátt sem kemur 
á óvart eða eitthvað nýtt sem þarf 
að venjast. Pláss í framsætum er 
gott og þokkalegt í aftursætum 
líka. Hins vegar er farangursrými 

aðeins 340 lítrar sem er með því 
minnsta í þessum flokki.

Eyðsla í hærri kantinum
Í akstri virkar bíllinn eins og hver 
annar Subaru nema að hann tekur 
af stað á rafmagninu þegar rólega 
er gefið inn. Hann kveikir hins 
vegar strax á mótornum þegar 
gefið er snöggt inn svo að raf-
hlaðan og 12,3 kW rafmótorinn er 
meira eins og viðbót við bensín-
bílinn. Kerfið virkar svipað og í 
Toyota Prius en sá keyrir meira á 
rafhlöðunni en Subaru XV, þótt 
það sé alveg mögulegt undir 40 km 
á klst. Aflið fer í gegnum CVT-sjálf-
skiptingu til allra hjólanna og það 
er ekki laust við að það hvíni stund-
um í henni undir álagi. Hún líkir 
eftir gírskiptingum að einhverju 
leyti og hægt er að setja bílinn í 
valskiptistillingu kjósi maður svo. Í 
akstri virkar bíllinn vel á mann, og 

þrátt fyrir að fjöðrunin sé í mýkri 
kantinum liggur hann vel. Eyðslan 
með tveggja lítra vélinni hefði 
getað verið betri á langkeyrslunni 
en hún var í kringum 7,2 lítrar sam-
kvæmt útreikningi.

Kemst meira
Það sem aðgreinir Subaru frá 
öðrum jepplingum er að hann lítur 
ekki bara út fyrir að geta eitthvað 
í torfærum, hann hefur getu til 
að komast lengra en flestir. Til að 
byrja með er veghæðin með besta 
móti eða 220 mm. Fjórhjóladrifið 

er sívirkt og er duglegt að skila 
afli bílsins þangað sem að þess 
gerist mest þörf. Loks er svokölluð 
X-mode stilling til að nota í erfiðari 
aðstæðum, en þá notar bíllinn líka 
hemlakerfi bílsins til að aðstoða 
hann í miklum bratta. Rjóminn 
ofan á kökuna er svo fjöðrunin 
sem virkar best á grófari vegum.

Samanburður erfiður
Grunnverð bílsins er 6.490.000 kr. 
í Premium-útgáfu sem þýðir upp-
hituð sæti og stýri, bakkmyndavél, 
skynvæddur hraðastillir, akreina-
stýring og regnskynjari svo eitt-
hvað sé nefnt. Samanburður við 
aðra jepplinga er dálítið erfiður 
þar sem hann situr á milli Toyota 
RAV4 og CHR í stærð svo dæmi sé 
tekið. Grunnverð CHR í tvinnút-
færslu er 6.150.000 kr. svo að verðið 
á Subaru XV E-Boxer er svo sem 
ekkert til að kvarta yfir.

Subaru XV E-Boxer tvinnbíll fyrir íslenskar aðstæður

Hestöfl: 145 
Tog: 188 Nm 
Eyðsla: 7,9 l/100 km 
CO2: 180 g/100 km 

L/B/H: 4.465/1.800/1.550 mm 
Hjólhaf: 2.670 mm 
Eigin þyngd: 1.550 kg 
Farangursrými: 340 lítrar 

Veghæð: 220 mm 
Dráttargeta: 1.270 kg 
Grunnverð: 6.490.000 kr.

Subaru XV E-Boxer
KOSTIR
n Fjórhjóladrif
n Fjöðrun

GALLAR
n Farangursrými
n CVT skipting

Njáll 
Gunnlaugsson 

njall 
@frettabladid.is 

Reynsluakstur

Bílnum var reynsluekið um 1.000 km sem ætti að vera viðmið frekar en undantekning. MYNDIR/KRISTRÚN TRYGGVADÓTTIR

Farangursrými er aðeins 340 lítrar 
sem minna er í Toyota CHR.

Liggur vel þrátt fyrir mjúka fjöðrun og hjálpar vel stillt fjórhjóladrif. Vélin er 145 hestöfl og tveggja lítra en búin 12,3 kW rafmótor til aðstoðar.

Veghæð Subaru XV 
E-Boxer er 220 mm 

og hann er með sívirkt 
fjórhjóladrif ásamt góðri 
fjöðrun sem gerir hann 
hæfan í torfærum.
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Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

Pétur sími 897 0047 og Grétar sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
verða á staðnum og taka á móti áhugasömum

Fr
um

HÓLMVAÐ 2-4 Í REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KLUKKAN 14:00 OG 15:00

Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svo og malbikuð bílastæði. Að innan skilast íbúðir fullbúnar án gólfefna nema baðher-
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

Seld

Seld

Seld

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.  
Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.  
V. 23,9 m.   1997

Orrahólar.
Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði 
bílahúsi. Húsvörður og flott sameign. Tvö svefnherbergi. 
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar 
yfirbyggðar svalir í suður .Eikarparket.  V. 23,8 m.  8305

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.  V. 56,9 m.  8504

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.
Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ. 
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott 
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á 
flottum stað í Mosó.  V. 42,5 m.  8597

Gunnarsbraut. Norðurmýri.
Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á 
flottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri.  Samtals: 143 
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í 
góðu viðhaldi.  V. 39,4 m.  8598

Einbýlishús á Breiðdalsvík. 
Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum 
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.  
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða 
eign.   V. 9,8 m.  8623

Klapparhlíð. 
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt 
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús.  Flott baðherbergi 
með þvottahúsi inn af. V. 31 m.  8635

Hvammabraut.
Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við 
Hvammabraut í Hafnarfirði. Stórar svalir í vestur. 2 góð 
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m.  8648

Móaabarð. Hafnarfirði.
195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði.  Góð gólfefni og 
flott eldhús og baðherbergi. Laust strax.  V. 37 m.  8650

Háholt 14, Mosfellsbær 
• Sími: 588 5530 • berg@berg.is 
• www.berg.is • GSM 897 0047

Pétur Pétursson  
lögg. fasteignasali
petur@ berg.is
s . 897-0047

Davíð Ólafsson  
lögg. fasteignasali

david@ berg.is
s . 766-6633

Traust þjónusta - mikil sala

Híbýli fasteignasala s. 585-8800 
kynnir: Glæsilega útsýnisíbúð 
á tveimur hæðum ásamt stæði í 
bílskýli í góðu lyftuhúsi fyrir 60 
ára og eldri að Skúlagötu 40a.

Eignin er skráð 207 fm en þar af 
er íbúðin sjálf 177,2 fm. Parket er 
á gólfi í forstofu sem er með fata-
skáp. Rúmgóð og björt setustofa, 
gegnheilt parket á gólfum. Opin 
borðstofa við stofu. Alrými/stofa 
á efri hæð með kókosteppi, aukin 
lofthæð, stór gluggi með glæsi-
legu útsýni yfir sundin, Viðey, 
innsiglinguna í Reykjavíkurhöfn, 
að Esjunni, Akranesi og austur 
yfir borgina. Vönduð innrétting 
í eldhúsi með miklu vinnu- og 
skápaplássi. Granít á borðum, 
borðkrókur og útgengi á svalir.

Rúmgott hjónaherbergi auk 
svefnherbergis. Parket á gólfum og 
góðir skápar. Gestasalerni er flísa-
lag á veggjum en dúkur á gólfi.

Baðherbergi er með flísum á 
veggjum, dúkur á gólfi, sturtuklefi, 
hvít innrétting undir vaski og á 
vegg.

Sólstofa. Náttúruflísar á gólfi, 
hallandi loftgluggar, útgengt á 
stórar svalir sem snúa í norður 
með glæsilegu útsýni. Við sólstof-
una er einnig góð geymsla undir
súð, hillur á vegg.

Þvottahús er innan íbúðar með 
innréttingu, vegghillum og skol-
vaski.

Íbúðinni fylgir sérmerkt bíla-
stæði í bílakjallara hússins sem 
væri hægt að loka með bílskúrs-
hurð. Innst er búið að stúka af 
geymslu. Þvottaaðstaða fyrir bíla.

Húsvarðaríbúð er staðsett á 
Skúlagötu 40, sem húsfélögin 
númer 40, 40a og 40b eiga sam-
eiginlega. Sameiginlegur sam-
komusalur í eigu húsfélaganna er

einnig til afnota fyrir íbúa. Þar að 
auki er heitur pottur og sána í sam-
eign til afnota fyrir íbúa.

Bílastæði fyrir íbúa og gesti eru 
einnig fyrir framan húsið, Skúla-
götumegin, sem og aftan við húsið.

Nánari upplýsingar á skrifstofu 
Híbýla í sima 585-8800 eða á net-
fanginu olafur@hibyli.is. Ólafur 
Már Ólafsson, löggiltur fasteigna-
sali.

Íbúð á útsýnisstað

Íbúðin sem er á tveimur hæðum er við Skúlagötu.

Grensásvegur 3 • 2 hæð • 108 Reykjavík • Sími 530 6500 • heimili@heimili.is • heimili.is

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

Sturla Pétursson
Löggiltur Fasteignasali. 
899 9083

Rakel Árnadóttir
Lögg. fasteignasali. Mann-
fræðingur/alþjóðatengill. 
895 8497

Reykjavík
Snæfellsbæ

Höfn Hornafirði

588 4477
Síðumúla 27
www.valholl.is

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Snorri Snorrason  
Löggiltur Fasteignasali  
895 2115

Heiðar Friðjónsson
Sölustjóri. Löggiltur 
fasteignasali B.Sc  
693 3356

Pétur SteinarJóhannsson
Aðstoðarm. fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Ingólfur Geir Gissurarson 
Framkvæmdastjóri, lögg. 
fasteignasali og leigumiðlari 
896 5222

Margrét Sigurgeirsdóttir  
Skrifstofustjóri 
margret@valholl.is 
588 4477

Anna F. Gunnarsdóttir  
Löggiltur Fasteignasali    
Lista og innanhús Stílisti  
892 8778

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð

Hrafnhildur B. Baldursdóttir
Löggiltur fasteignasali. 
BA í Stjórnmálafræði. 
862 1110

Hildur Harðardóttir
Lögfræðingur. Löggiltur 
fasteignasali. Skjalagerð.  
897 1339

Laus í langtímaleigu frá og með maí stórglæsileg eign  
í algjörum sérflokki við Klapparstíg 29, 101 Reykjavík. 

• Eignin er um 190fm að stærð og er öll ný endurnýjuð 
 þar sem ekkert hefur verið til sparað. 
• 3 stórar samliggjandi stofur, 3 herbergi, 2 baðherbergi, 
 svalir, og stórt eldhús. 
• Hátt er til lofts og stigagangur ný tekin í gegn. 
• Hentar vel bæði sem íbúð eða skrifstofuhúsnæði. 

Hafið samband við Jónas hjá Columbus Classis  
s. 865-6346 eða jonas@columbus.is

Klapparstígur 29



Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th. 
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Sigríður  
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Elín D. Guðmunds-
dóttir
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Úlfar Freyr 
Jóhannsson
hdl og lögg.  
fasteignasali
ulfar@fastmark.is

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@ 
fastmark.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Óskum eftir öllum stærðum og gerðum eigna á skrá.
Skoðum og metum samdægurs. Sanngjörn söluþóknun.

Garðabær
Einbýlis – raðhús og parhús óskast fyrir trausta kaupendur 

• Mikið endurnýjað 267,6 fm. einbýlishús á einni 
hæð á afgirtri lóð með veröndum og heitum potti 
á mjög eftirsóttum og skjólsælum stað við Haða-
land í Fossvogi. 

• Byggt var við húsið árið 2007 og var þá mikið 
endurnýjað. Álgluggar eru í öllu húsinu. Allt gler 
hefur verið endurnýjað.  Gólfhiti er í öllu húsinu. 
Allar lagnir í húsinu hafa verið endurnýjaðar frá 
árinu 2007.   

• Fjögur herbergi.  Stofur og sjónvarpsstofa með 
mikilli lofthæð. Stór eyja í eldhúsi. Baðherbergi eru 
endurnýjuð.

• Harðviðar verönd til suðurs útaf stofum með 
heitum potti. Tyrfðar flatir og trjágróður eru á lóð. 

Haðaland - Fossvogi. 

 

Eignin verður til sýnis á morgun, 
miðvikudag frá kl. 17.00 – 17.30
• Falleg og vel skipulögð 52,6 fm. íbúð á 2. hæð, að 

meðtaldri 5,3 fm. sér geymslu í kjallara, í nýlega 
viðgerðu fjölbýlishúsi við Hringbraut í Reykjavík.

• Björt stofa með gluggum til suðurs. Rúmgott 
svefnherbergi.

• Húsið að utan var viðgert og steinað upp á nýtt 
árið 2014 og sameign er öll mjög snyrtileg. 

• Staðsetning er á eftirsóttum stað í Vesturbænum. 
Stutt er í leikskóla, skóla, Sundlaug Vesturbæjar, 
íþróttasvæði KR, Melabúðina, Kaffi Vest o.fl. 

Verð 35,0 millj.

• Stuðlaborg er vandað fjölbýli með 77 íbúðum í 
fimm lyftuhúsum. 

• Á Kirkjusandi er örstutt í alla þjónustu, veitinga-
staði og útivist. Stórbrotið útsýni yfir sundin blá, 
miðbæinn og borgina. 

• Áhersla á fjölbreytileika og gæði í hönnun, efnisvali 
og frágangi. Þýskar gylltar álklæðningar ásamt 
stórum swiss pearl steinplötum. Sérstök hljóðgólf 
í öllum íbúðum, þykkir veggir og full loftræsting 
skapa góða hljóðvist. Gólfsíðir gluggar í stofum 
skapa einstakt og óhindrað sjávarútsýni.

• Hin margverðlaunaða og heimsþekkta danska 
arkitektastofa Schmidt Hammer Lassen (SHL) 
hannar Stuðlaborg ásamt VA arkitektum.

• Nánari upplýsingar um bygginguna á 
www.105midborg.is

• 99,7 fm. verslunarhúsnæði við Laugaveg 51 auk 
103,9 fm. kjallara sem bæði er innangengt í og 
er líka bæði með innkeyrsludyrum af baklóð og 
göngudyrum.  

• Húsnæðið er með mjög stórum gluggum út að 
Laugaveginum. 

• Sér bílastæði á baklóð hússins fylgir eignarhlut-
anum.  

• Mögulegt væri að skipta húsnæðinu upp í tvo 
eignarhluta, kjallara og hæð og leigja út í sitthvoru 
lagi.  Þetta er húsnæði sem getur hentað mjög vel 
undir verslun, veitingahús, skrifstofur o.fl.  

Hringbraut 115.  2ja herbergja íbúð.

Stuðlaborg – Kirkjusandur - Glæsilegar útsýnisíbúðir í grónu hverfi.

• Glæsilegt og vandað 517,0 fm. einbýlishús á 
tveimur hæðum á 1.222 fm. eignarlóð með 
sjávarútsýni á Arnarnesinu.

• Húsið er vandað í alla staði með sérsmíðuðum 
innréttingum. Aukin lofthæð á báðum hæðum. 
Stór flísalagður bílskúr. Extra háar innihurðir. Fal-
legir listar í loftum og extra háir hvítir gólflistar. 

• Lóðin er eignarlóð, afgirt að miklu leiti og snýr að 
mestu til suðurs.  Framlóð snýr til norðurs og er 
með mjög stórri bomanite steyptri innkeyrslu og 
stéttum, tyrfðri flöt og malarbeðum. 

• Virkilega góð 121,3 fm. 3ja herbergja endaíbúð 
með gluggum í þrjár áttir á 3. hæð í nýlegu og 
vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu.

• Íbúðin er eina íbúðin á hæðinni í þessum hluta 
byggingarinnar, þ.e. norður- álmu en tvær íbúðir 
eru í suðurálmu og er göngubrú þangað yfir.

• Vandaðar innréttingar í eldhúsi. Yfirbyggðar svalir 
til suðausturs. Tvö svefnherbergi. 

• Sameiginlegur líkamsræktarsalur er á efstu hæð 
auk sameiginlegs þakgarðs með útsýni út á 
sundin, að Esjunni og yfir borgina. 

Verð 73,9 millj.

Haukanes - Garðabæ. Glæsilegt einbýlishús. Sjávarútsýni.

Skipholt 29B. 3ja herbergja endaíbúð.Laugavegur 51- verslunarhúsnæði

Eignin verður til sýnis í dag, 
þriðjudag frá kl. 17.00 – 17.30
• Virkilega falleg 93,5 fm. 2ja herbergja íbúð auk 

7,4 fm. yfirbyggðra opnanlegra svala til vesturs 
með viðarklæddu gólfi í vönduðu lyftuhúsi við 
Grandaveg.

• Sér bílastæði í bílageymslu. Útsýnis nýtur til 
sjávar.

• Mjög rúmgott svefnherbergi með miklum 
fataskápum. Eldhús er opið við stofu sem er 
rúmgóð og björt.  

• Sameiginleg gestabílastæði eru í bílakjallara og 
er dyrabjöllukerfi á bílageymslu. 

Verð 62,9 millj.

• 37,7 fm. verslunarhúsnæði neðst á Grettisgötu 
fyrir aftan Eymundsson. Frábær staðsetning á 
svæði sem er í mikilli uppbyggingu.

• Húsnæðið, sem er eitt opið rými með salerni og 
eldhúskrók innaf, er með ca. 3,5 metra lofthæð 
og góðum verslunargluggum. 

• Húsnæðið var allt endurnýjað fyrir nokkrum 
árum síðan.  

Verð 27,5 millj.

Grandavegur 42G – 2ja herbergja íbúð

Grettisgata 3. Verslunarhúsnæði 

• Naustavör 44-50 eru hæða fjölbýlishús í Bryggju-
hverfinu í vesturbæ Kópavogs.

• Íbúðirnar sem eftir eru eru frá 80,6 fm.  upp í 135,2 
fm. , 2ja til 4ra herbergja. Til afhendingar okt/nóv 
2020.

• Allar innréttingar eru frá Brúnás, AEG eldhústæki og 
blöndunartæki frá Tengi.  Íbúðirnar sjálfar verða af-
hentar án gólfefna, en flísar verða á gólfum á baði og 
þvottaherbergi.       

• Stæði í bílageymslu fylgja flestum íbúðum. 

Afhendingartími íbúða er á tímabilinu júlí til desember 
2021. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars 
hf., www.bygg.is 

Naustavör nr. 44-50. Nýjar íbúðir í Bryggjuhverfinu í Kópavogi. 
Eignin verður til sýnis í dag,  
þriðjudag frá kl. 17.00 – 17.30
• Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða 

glæsilegri nýbyggingu við Lund 22 í Kópavogi. 
• Íbúðin verður afhent án gólfefna, nema á baðherbergi 

og þvottahúsi verða flísar.
• Innréttingar eru frá Brúnás ehf. 
• Arkitektar: Guðmundur Gunnlaugsson (Archus) og 

Gunnar Páll Kristinsson (Rýma arkitektar). Bygg-
ingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is

• Íbúðin er tilbúin til afhendingar. 

Verð 79,0 millj. 

Lundur 22 – Kópavogi. 3ja herbergja íbúð
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Búseturéttur:                           2.471.700 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      114.935 kr.

Búseturéttur:                         6.251.600 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      171.896 kr.

Búseturéttur:                          8.002.196 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      181.827 kr.

Búseturéttur:                           5.965.594 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      224.771 kr.

Búseturéttur:                          3.630.077 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     163.164 kr.

Búseturéttur:                           7.437.524 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      167.141 kr.

Búseturéttur:                          5.426.252 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     126.710 kr. 

Búseturéttur:                           9.877.557 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       223.072 kr. 

Búseturéttur:                          4.977.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:     180.569 kr.

Búseturéttur:                            5.301.617 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       169.102 kr.

Mögulegt lán: 500.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júlí.

Mögulegt lán: 1.100.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Júní / júlí.

Mögulegt lán: 4.001.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

Mögulegt lán: 1.750.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júní.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Júní / júlí.

Mögulegt lán: 3.718.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í júlí.

Mögulegt lán: 2.713.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í júní.

Mögulegt lán: 4.938.779 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Miðjan sept.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Í júní.

Mögulegt lán: 1.700.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Reykjavík: Miðbær, Vesturbær, Grafarvogur, Grafarholt, Mjódd. 
Mosfellsbær, Kópavogur og Hafnarfjörður.

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI NÝTT Í SÖLU

FROSTAFOLD 20  ·  112 RVK.

KEILUGRANDI 9  ·  107 RVK.
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204
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Búseturéttur:                          4.981.916 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      182.211 kr.

Búseturéttur:                          4.882.900 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      188.951 kr.

Búseturéttur:                          5.188.050 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:      197.204 kr.

Búseturéttur:                           9.088.748 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       200.325 kr.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Byrjun júlí.

Mögulegt lán: 1.200.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í júní.

Mögulegt lán: 1.300.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Júní / júlí.

Mögulegt lán: 4.544.000 kr. 
Afhending að ósk seljanda: 1. sept.

DVERGHOLT 3  ·  220 HFJ.

FROSTAFOLD 20  ·  112 RVK.BÆJARHOLT 9  ·  220 HFJ.

EINHOLT 6  ·  105 RVK.
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Birt með fyrirvara um villur og breytingar

ÁÐUR AUGLÝSTAR ÍBÚÐIR
Umsóknarfrestur: Til 12. maí. kl. 16. 
Rafræn úthlutun: 14. maí. kl. 12.
Umsækjendum er raðað í röð þar sem 
hæstbjóðandi er efstur. Þegar um 
sömu tilboðsfjárhæð er að ræða er 
farið eftir félagsnúmeri.

Fyrsta umsækjenda gefst kostur 
á að ganga frá kaupum óháð 
félagsnúmeri. Ef ekki berst  
hámarkstilboð hefur seljandi  
rétt til að gera gagntilboð eða  
hafna tilboðinu.
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SVALIR Í SUÐVESTUR

NÝLEGA UPPGERÐ BYGGT 2020

NÝLEGA  UPPGERÐ BYGGT 2020

    NÝLEGA UPPGERÐ    NÝLEGA UPPGERÐ

ÍBÚÐ NÝUPPGERÐ 

NÝLEGA UPPGERÐ

UPPGERÐ 2017SVALIR Í SUÐUR, STÆÐI Í BÍLAG.MIKIÐ ÚTSÝNI

ENDAÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ

 

 

              SVALIR Í AUSTUR

 

 

ÞVERHOLT 21  ·  105 RVK.  ÁRSKÓGAR 5 - 7   ·   109 RVK.

  

ferm. ferm.

herb. herb.

85.6 93,5

3ja 3ja

Búseturéttur:                            9.756.752 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       220.746 kr.

Búseturéttur verð frá:             9.851.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald frá:  216.388 kr.

Mögulegt lán: 4.878.376 kr. 
Afhending að ósk seljanda: Samkomulag.

Sjö 3ja herb. íbúðir óseldar með stæði  
í bílageymslu og rafhleðslumöguleika.

NÝBYGGIN
G

  
Afhent 

vor 2021Íbúð nr.ÞVOTTAHÚS INNAN ÍBÚÐAR

MIÐHOLT 5  ·  270 MOS.

AUSTURKÓR 90  ·  203 KÓP.

ÞVERHOLT 17  ·  105 RVK.

KRISTNIBRAUT 67  ·  113 RVK.

KEILUGRANDI 3  ·  107 RVK.

EINHOLT 12  ·  105 RVK.

DVERGHOLT 1  ·  220 HFJ.

LAUGAVEGUR 146  ·  105 RVK.  
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HAFÐU SAMBAND

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.Is 
Sími: 556 1000
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Erum við að leita að þér?

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR



Sumarhús við Galtalæk
851 HELLA.

Ca 90 fm fallegt sumarhús á frábærum stað við Galtalæk með útsýni til Heklu. 
Um 100 fm pallur er í kringum bústaðinn. Eldhús er með nýlegri og fallegri 
innréttingu. Þrjú svefnherbergi. Stofa með kamínu og útgengt á pallinn sem 
er með mjög vönduðum heitum potti. Baðherbergi er snyrtilegt og rúmgott. 
Gróðurhús á lóð. Verð 24,9 millj.

Þingvellir / Efristígur 2
GLÆSILEGT SUMARHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ.

Einstaklega vandað sumarhús við Efristíg 2, Þingvöllum. Húsið er um 115 fm. 
Eignin skiptist í: Forstofu, stofu, fimm svefnherbergi, þrjú baðherbergi og 
eldhús. Stór pallur í kringum húsið. Flísar og parket á gólfum frá Birgisson. Jón 
Kaldal atrkitekt teiknaði húsið.  Góð rúm fyrir 11 manns.  Þetta er einstaklega 
glæsileg eign á frábærum stað í Þingvallaþjóðgarðinum. Tvö svefnherbergi eru 
með sérinngöngum og geta þannig nýst vel sem gestaaðstaða. Sérbaðherbergi 
er fyrir þessi herbergi. Verð 47 millj.

Hallkelshólar, 801 Selfoss
TVEIR BÚSTAÐIR Á RÚML. 5 HKT. EIGNARLANDI.

60 fm sumarhús ásamt 40 fm gestahúsi á 5,3 hektara eignarlandi til sölu.  
Fimm svefnherbergi samtals. Um er að ræða sannkallaðan sælureit.  
Lóðin er skógi vaxin með fallegum lundi og skemmtilegri útivistaraðstöðu. 
Rafmagnskynding í báðum húsum. Stutt í margvíslega þjónustu og afþreyingu. 
Verð 64,9 millj.  
Velkomið að vera í sambandi og fá tíma fyrir skoðun:  
fold@fold.is / 552-1400.

Hemruhlíð, Skaftárhreppi
34 HEKTARA LAND / FRÍSTUNDABYGGÐ.

34,3 hektara svæði, skilgreint á aðalskipulagi sem frístundabyggð. Landið 
liggur austur af svipmiklu klettabelti og lægri ás sem liggur á lóðarmörkum 
Hemruhlíðar og Hemruskóga. Landið er ágætlega gróið náttúrulega birkikjarri. 
Útsýni er til allra átta en austan og sunnan áttir veita mesta yfirsýn. Búið er að 
gera drög að deiliskipulagsuppdrætti fyrir svæðið, skv. því er gert ráð fyrir allt 
að 20 lóðum á bilinu 0,5-1,5 hektarar hver auk sameiginlegra svæða.  
Verð 22,9 millj.

5,6 hektara eignarlóð í landi Kringlu
NÁLÆGT SÓLHEIMUM Í GRÍMSNESI.

Fallega gróin 5,6 hektara eignarlóð í landi Kringlu, nálægt Sólheimum í 
Grímsnes- og Grafningshreppi. Lóðin stendur á sléttlendi með miklu útsýni  
til fjalla. Frábær staðsetning, spölkorn frá Sólheimum í Grímsnesi og nálægt 
Minni-Borg, Laugarvatni og Skálholti. Frábært land til ræktunar og fyrir  
hestafólk. Verð 8,9 millj.

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Sumarhúsin seljast á Fold

Þú finnur okkur á fold.is

Mikil eftirspurn eftir sumarhúsum

Áratuga reynsla í sölu sumarhúsa

Erum að skoða eignir  
á Suður- og Vesturlandi 

Velkomið að hafa samband

Óskum eftir

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og  
í löggildingarnámi

rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132

Hlynur Ragnarsson 
löggildingarnemi

hlynur@fold.is / 624-8080

Sævar Bjarnason  
iðnrekstrarfræðingur og 

löggildingarnemi
saevar@fold.is / 844-1965

BÓKIÐ SKOÐUN

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is



Bílar 
Farartæki

Nýr 2021 Mitsubishi Outlander 
Hybrid Instyle Leður og rúskin á 
sætum. 18” álfelgur. 5 ára evrópsk 
verksmiðjuábyrgð. Litir : Svartur 
og Hvítur. Langt undir listaverði á 
5.280.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsn. Bílalindar, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Búslóðaflutningar
Gef tilboð í búslóðaflutninga í 
öllum stærðum. Áratuga-reynsla. 
Guðmundur. 864-7896

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

REGNBOGALITIR.IS
Málningarþjónusta Við 
málum og spörslum hús og 
mannvirki innan sem utan. Við 
háþrýstiþvoum,vatnsverjum og 
styrkjum steiningu og sjónsteypu. 
Við erum vandvirkir fagmenn með 
mikla reynslu. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

viftur.is
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Er þín íbúð ekki örugglega með loftræstingu?

Heilbrigt loft
Heilbrigð heimili
-Betri loftgæði
-Rétt rakastig
-Minna ryk
-Færri örverur
-Minna orkutap
Rannsóknir sýna að loftgæði eru 
ófullnægjandi á miklum meirihluta heimila. 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) telur 
að loftgæði innandyra séu eitt stærsta 
heilsufarsvandamálið í vestrænum löndum.  
Loftskiptikerfi með varmaendurvinnslu sjá til 
þess að við öndum að okkur fersku hreinu 
lofti með lágmarks orkutapi. 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

 

AUGLÝSING
Um samþykkt bæjarstjórnar  

Sveitarfélagsins Voga á breytingu  
á deiliskipulagi fyrir Grænuborg.

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 29. apríl 
2021 breytingu á deiliskipulagi fyrir Grænuborgarhverfi.

Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010 frá 5. mars 2021 til og með 16. apríl 2021.  
Athugasemdir bárust við tillöguna, sem hefur verið fjallað 
um og hefur þeim sem gerðu athugasemdir verið send 
niðurstaða sveitarstjórnar. Deiliskipulagið hefur verið sent 
Skipulagsstofnun til yfirferðar.

Engar breytingar voru gerðar á tillögunni að loknum  
auglýsingar- og kynningartíma. 

Hægt er að kæra samþykkt sveitarstjórnar til úrskurðar-
nefndar umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn 
mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipu-
lagsins í B-deild Stjórnartíðinda.

Þeir sem óska frekari upplýsinga geta snúið sér til skipu-
lags- og byggingarfulltrúa Sveitarfélagsins Voga.

Vogum, 4. maí 2021.
F.h. bæjarstjórnar,

Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

Tilkynningar
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Um aldamótin var Honda Civic 
einn vinsælast bíll landsins og 
vakti eftirtekt fyrir afl og sport-
lega eiginleika. Minna fer þó 
fyrir því núna hjá framleiðand-
anum en hann kemur nú í sinni 
elleftu kynslóð, geri aðrir betur.

njall@frettabladid.is

Honda hefur frumsýnt fjögurra 
dyra Civic sem ætlaður er á 
markað í Bandaríkjunum. Fimm 
dyra útgáfa fyrir Evrópumarkað 
verður svo frumsýnd eftir nokkra 
mánuði. Um elleftu kynslóð 
þessa bíls er að ræða, en tíunda 
kynslóðin kom á markað fyrir 
aðeins fjórum árum síðan. Tals-
verðar breytingar eru þó á þessari 
kynslóð enda kemur Civic nú á 
markað í tvinnútgáfu fyrir Evrópu. 
Útlitslega er bíllinn einfaldari og 
hefðbundnari en áður, með lægri 
ljósum og breyttu grilli. A-biti 
bílsins er aftar til að vélarrými 
virki lengra, en óvíst er hvort þetta 
útlit verði á Evrópubílnum.

Innréttingin er mikið breytt 
og verður líklega sú sama í fimm 
dyra bílnum. Mælaborðið er lægra 
og láréttara með nýjum 9 tommu 
upplýsingaskjá. Auk þess er 
kominn nýr 10,2 tommu skjár fyrir 
framan ökumann, sem er í fyrsta 
skipti í Civic. Loks er stýrið alveg 
endurhannað. Efnisval verður 

betra með áherslu á mjúka hluti. 
Undirvagninn er aðeins þróun á 
fyrri kynslóð en er 8% stífari, með 
meiri sporvídd að aftan og nýrri 
álgrind fyrir vélarrúmið. Loks er 
búið að endurstilla stýrisganginn. 

Meiri öryggisbúnaður verður 
í nýjum Civic með nýrri kynslóð 
myndavéla og skynjara. Í Banda-
ríkjunum verður hann boðinn 
með 150 og 180 hestafla bensín-
vélum sem ekki verða í boði hérna 
megin við hafið. Þess í stað kemur 
sams konar tvinnbúnaður og í 
nýjum HRV og Jazz. Vænta má 
Type R útgáfu einhvern tímann á 
næsta ári.

Honda Civic kynntur fyrir 
Ameríkumarkað

Þótt búið sé að frumsýna fjögurra dyra bílinn er ekkert víst að fimm dyra útgáfan verði eins í útliti.

Talsverð breyting er á innréttingu bílsins hvort sem varðar útlit eða efnisval.

Fyrsti nýi bíll Lotus-merkisins í 12 
ár er um leið síðasti bíll Lotus sem 
búinn er brunahreyfli. Búið er að 
forsýna tölvumynd af bílnum en 
hann verður frumsýndur formlega 
6. júlí næstkomandi. Næstu bílar 
Lotus verða hins vegar rafdrifnir 
og byggðir á fjórum undirvögnum, 
og við vitum að einn þeirra verður 
lúxusjeppi og annar sportbíll. 
Emira er ætlað að keppa við 
Porsche 911 og verður boðinn með 

tveimur gerðum véla. Minni vélin 
er tveggja lítra með forþjöppu en 
sú stærri kemur frá Toyota og er 3,5 
lítra V6 vél. Bílar Lotus verða smíð-
aðir í Wuhan í Kína enda merkið 
nú í eigu Geely. Að sögn tals-
manna Lotus er sportbíll í þróun í 
samstarfi við Renault Alpine sem 
verður með breytanlegum undir-
vagni. Er eitt af markmiðunum 
með þeim bíl að ná þyngd hans 
niður í sömu þyngd og í Emira.

Lotus Emira verður síðasti bíll 
merkisins með brunahreyfli

Lotus Emira verður frumsýndur í júní en hér er fyrsta teikningin af honum.

Skoðaðu nýju
heimasíðuna okkar á

nesdekk.is
Þar getur þú fundið réttu dekkin sem henta þér best, 
gengið frá kaupunum og pantað tíma.

Öryggi í umferð síðan 1996

Fiskislóð 30
101 Reykjavík
561 4110
Tímabókun

Grjóthálsi 10
110 Reykjavík
561 4210
Röð

Njarðarbraut 9
260 Reykjanesbæ
420 3333
Röð

Njarðarnesi 1
603 Akureyri
460 4350
Tímabókun

Lyngási 8
210 Garðabæ
565 8600
Röð

Breiðhöfði 13
110 Reykjavík
590 2080
Tímabókun

Sjáðu úrvalið á
nesdekk.is

Öryggi í umferð síðan 1996

Í Þýskalandi eru uppi áætlanir 
um vinnslu liþíums (e. lithium) úr 
háhitasvæði djúpt undir ánni Rín, 
segir í frétt frá Reuters. Mun mikið 
magn vera í boði eða nóg til fram-
leiðslu 400 milljóna rafbíla.

Framleiðsla rafbíla hefur valdið 
skorti á liþíum sem hingað til hefur 
verið framleitt í óbyggðum Ástralíu 
og Suður-Ameríku. Svæðið sem um 
ræðir í Þýskalandi er um 12.000 
ferkílómetrar og er að mestu undir 
Svartaskógi. Nýsköpunarfyrirtæk-
ið Vulcan Energy Resources segist 
geta framleitt kolefnishlutlaust 
liþíum með háhita raforkuvirkj-
unum sínum, og er með áætlanir 

um byggingu fimm slíkra orku-
vera. Hefur fyrirtækið hafið söfnun 
á hlutafé til að fjármagna verkefnið 
sem mun kosta tvo milljarða doll-
ara. Áætlanir ganga út á að hægt sé 
að framleiða 15.000 tonn af liþíum 
hydroxíði á ári fram til 2024, og allt 
af 40.000 tonn árlega eftir það.

Evrópusambandið hefur gengið 
út frá aukinni framleiðslu rafbíla 
til að ná markmiðum sínum um 
minnkandi losun kolefnis. Sam-
kvæmt áætlunum sambandsins 
mun þörf bílaframleiðanda fyrir 
liþíum þýða að árið 2030 þurfi að 
framleiða allt  að 18 sinnum meira 
liþíum en nú er gert.

Áætlanir um framleiðslu liþíums fyrir 
rafhlöður rafbíla undan ánni Rín

Fljótandi liþíum hydroxíð er unnið úr háhitasvæðum undan ánni Rín.

Það er helst innrétt-
ingin sem er breytt 

í elleftu kynslóð Civic. 
Mælaborðið er með 
nýjum svip með 9 
tommu upplýingaskjá 
og 10,2 tommu skjá í 
mælaborði.
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Hestöfl: 204 
Tog: 332 Nm 
Eyðsla á 100 km: 1,7 l 
CO2: 39 g/100 km 

Grunnverð: 5.390.000 kr. 
Rafhlaða: 13,8 kWst 
Drægi rafhlöðu: 54 km 
L/B/H: 4.405/1.805/1.685 mm 

Eigin þyngd: 1.900 kg 
Farangursrými: 390 l 
Dráttargeta: 1.500 kg

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
KOSTIR
n Búnaður
n Verð

GALLAR
n Mjúk fjöðrun
n Minna farangursrými

Njáll 
Gunnlaugsson 

njall 
@frettabladid.is 

Reynsluakstur

Kominn er á markað arftaki 
hins vinsæla Mitsubishi Out-
lander tengiltvinnbíls en hann 
er nú á leið út af Evrópumarkaði 
og næsta kynslóð hans verður 
aðeins seld í Norður-Ameríku. 
Um aðeins minni bíl er að ræða 
en með sama vélbúnaði svo að 
vonandi mun þessi ráðstöfun 
Mitsubishi ekki setja stórt skarð 
í sölu merkisins hér á landi.

Útlitslega er bíllinn að mestu 
eins og Eclipse Cross en búið er 
að endurhanna ljós og framenda. 
Að aftan er sem betur fer búið að 
losa sig við tvískipta afturrúðuna. 
Bíllinn er minni en Outlander 
en það finnst þó varla fyrr en í 
farangursrými sem er tæpir 400 
lítrar. Í aftursætum er plássið vel 
viðunandi sem og höfuðrými þrátt 
fyrir sólþakið í prófunarbílnum. 
Nokkrar breytingar eru á innrétt-
ingu bílsins og þá helst að kominn 
er átta tommu upplýsingaskjár 
aðeins framar í miðjustokkinn. Að 
vísu er hann ekki sá fullkomnasti 
eða neinn háskerpuskjár en hann 
dugar ágætlega fyrir það sem hann 
er settur upp fyrir.

Sami vélbúnaður
Rafhlaðan í Eclipse PHEV er 13,8 
kWst sem dugar honum til 57 km 
aksturs við bestu aðstæður. Vélin 
er sama 2,4 lítra bensínvél og í Out-
lander sem líkt og þar er pöruð við 
tvo rafmótora sitt á hvorum öxli. 
Þetta kallar Mitsubishi S-AWC 
aldrif en 126 hestafla bensínvélin 
skilar afli aðeins til framhjólanna. 

Á afturöxli er 94 hestafla rafmótor 
og á framöxli er rafmótorinn 80 
hestöfl. 

Hægt er að stilla bílinn á EV-
akstursstillingu en þá notar hann 
einungis rafmagnið til að koma 
sér áfram. Bíllinn er þokka-
lega aflmikill að keyra með sín 
204 hestöfl og upptakið virkar 
átakalítið. Skiptingin er þægileg í 
meðförum og frekar laus við hvin 
sem einkennir oft CVT-skiptingar. 
Hann virkar dálítið mjúkur á 
fjöðrun og vill því leggjast aðeins 
í beygjurnar. Það gerir hann þrátt 
fyrir fjölliða fjöðrun að aftan með 
jafnvægisstöng.

Og hvað er verðið?
Um 4,5 klst. tekur að hlaða 
bílinn í heimahleðslu en aðeins 25 
mínútur á hraðhleðslustöð. Einnig 
er hægt að hlaða rafhlöðuna með 
vélinni og er þá bíllinn kyrrstæður 
en varla er nokkur umhverfis-
verndarsinnaður að fara að nýta 
sér þann möguleika. Sniðugur 
möguleiki er að hægt er að nota 
rafhlöðuna sem orkubúr en bíllinn 
er búinn tveimur rafmagns-
tengjum. Eclipse Cross PHEV er 
nú boðinn á sérstöku kynningar-
verði sem er 4.990.000 kr. sem er 
400.000 kr. frá listaverði. Subaru 
XV E-boxer kostar til samanburðar 
6.490.000 kr. svo í þeim saman-
burði er verðið gott. Hinn eini 
sanni samanburður er þó hverju 
munar á verði hans og fráfarandi 
Outlander sem var komið niður í 
sama verð og tilboðsverð Eclipse 
Cross PHEV undir lokin.

Mitsubishi Eclipse PHEV er arftaki Outlander
Komnar eru hvassari línur í framenda með endurhönnuðum ljósum og stuðara. 

Búið er að stækka upplýsingaskjáinn í 8 tommur og færa nær ökumanni.

Sama 2,4 lítra bensínvél er í Eclipse og Outlander tengil
tvinnbílunum ásamt sama rafbúnaði og rafhlöðu.

Farangursrými í Eclipse Cross PHEV er aðeins 
minna en í Outlander PHEV og munar um 60 lítrum.

Ágætis pláss er í aftursætum og 
höfuðrými þokkalegt þrátt fyrir sól
þakið. MYNDIR/TRYGGVI ÞORMÓÐSSON
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Arctic trucks hafa hingað til sér-
hæft sig í jeppum og breyttum 
bílum. Nú er stefnan að bjóða 
einnig upp á þjónustu og dekk 
fyrir jepplinga. Áherslan er á 
dekk sem henta bæði innan-
bæjar og í ævintýramennskuna.

Arctic trucks bættu nýlega við 
dekkjaúrvalið hjá sér nýju vöru-
merki sem heitir Pro Comp. Það 
er frá amerískum framleiðendum 
sem framleiða jeppadekk í stærri 
stærðum og allt niður í stærðir 
fyrir jepplinga. Önnur dekk sem 
fáanleg eru hjá Arctic Trucks eru 
amerísku Dick Cepek-dekkin, 
Nokian jeppadekk og sérhannaða 
AT 405 dekkið.

„Hingað til höfum við lagt 
mesta áherslu á stóra jeppa og 
breytta bíla. En helsta breytingin 
hjá okkur núna er að við höfum 
verið að færa okkur niður á við. 
Okkur langar að hafa meira úrval 
í minni stærðum líka og þá fyrir 
jepplinga líka. Við ætlum að færa 
okkur í það af fullum krafti í 
haust en við erum aðeins byrjaðir 
að þreifa á því núna. Við getum 
þjónustað jepplinga í dekkjum og 
erum komin með einhverja f lóru 
af dekkjum á lager nú þegar,“ segir 
Stefán Þór Jónsson, verslunar-
stjóri hjá Arctic Trucks.

„Með því að taka inn Pro Comp 
erum við að fá í sölu nýtt 40 
tommu jeppadekk sem er frekar 
vinsæl stærð hér heima núna. Svo 
fáum við líka alla f lóruna niður í 
minni jeppa og jepplingastærðir. 
Við erum að fá tvö mynstur 
frá Pro Comp. Annað er gróft 
mynstur sem heitir Xtreme og hitt 
er fínmynstrað heilsársdekki sem 

heitir AT sport. Það hefur vantar 
svona fínmynstrað stórt jeppa-
dekk í f lóruna okkar.“

Stefán segir einnig vert að nefna 
Nokian 44 tommu dekkin sem 
eru það nýjasta nýtt í ofurjeppa-
mennsku.

„Þetta eru 44 tommu radial 
dekk sem hafa verið að ryðja sér 
til rúms hér síðustu þrjú árin. Þau 

hafa náð að sanna sig almennilega 
við íslenskar aðstæður undan-
farna vetur. Það er gríðarlega 
mikil ánægja með þessi dekk og 
eftirspurn.“

Notendavæn allt árið
„Okkar áherslur liggja í dekkjum 
fyrir þetta venjulega íslenska 
jeppafólk. Óháð því hvort það er í 

vetrarferðamennsku eða sport-
týpur sem eru í fjallamennsku eða 
ævintýramennsku og vilja vera 
á þægilegum bíl innanbæjar sem 
hefur samt eitthvað grip og getu,“ 
útskýrir hann.

„Svo erum við líka með mjög 
sérhæfð dekk, eins og Nokian 
dekkin sem eru sérstaklega 
hugsuð fyrir snjókeyrslu. Þar sem 

við tókum þátt í hönnuninni á 
því dekki þá er það líka gert með 
það í huga að það sé notenda-
vænt allan ársins hring. Það hefur 
í raun breytt jeppamennskunni 
hér heima þessi síðastliðin þrjú ár 
sem við höfum verið með það. Því 
núna eru þessir ofurjeppar, sem 
varla voru keyrandi innanbæjar, 
orðnir hversdagsjeppar líka. 
Þessi dekk eru hljóðlát, þægileg í 
keyrslu en samt yfirburðadekk í 
drifgetu við f lestar aðstæður.

Arctic Trucks hefur framleitt 
dekk undir eigin merkjum frá 
árinu 2005. Stefán segir að allan 
þann tíma hafi verið reynt að gera 
þau þannig úr garði að hægt sé að 
vera með bíl sem er þægilegur í 
notkun allan ársins hring.

„Við viljum að hvort sem þú 
ert að fara á malarveg, jökul eða 
keyra innan bæjar þá getirðu allt-
af verið á sömu dekkjum og verið 
klár í slaginn,“ segir hann og bætir 
við að Arctic Trucks bjóði einnig 
upp á mikið úrval af felgum fyrir 
f lestar gerðir jeppa.

Gæða dekk fyrir jeppa og jepplinga

Stefán Þór Jónsson segir áherslu Arctic Trucks vera á hinn venjulega íslenska jeppamann. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Okkar áherslur 
liggja í dekkjum 

fyrir þetta venjulega 
íslenska jeppafólk. Óháð 
því hvort það er í vetrar-
ferðamennsku eða 
sporttýpur.
Stefán Þór Jónsson

JEPPADEKK

Arctic Trucks Ísland ehf     Kletthálsi 3  110 Reykjavík     Sími: 540 4900     Netfang: info@arctictrucks.is     www.arctictrucks.is

Vönduð amerísk jeppadekk sem henta 
frábærlega fyrir íslenskar aðstæður. 
Stærðir 29 - 44”.

KANNAÐU ÚRVALIÐ!     VERSLUN.ARCTICTRUCKS.IS

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI

Öll almenn dekkjaþjónusta á staðnum.

Tímapantanir í síma 540 4900.
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522 4600
www.krokur.net

Krókur  er fyrirtæki sem að hefur sérhæft sig í flutningum og björgun ökutækja. 
Félagið rekur einnig þjónustumiðstöð fyrir tjónaökutæki þar sem veitt er ahliða 
þjónusta í meðhöndlun tjónabifreiða og annarra  bifreiða samkvæmt óskum 
viðskiptavina.

Krókur býður m.a. uppá:
• Starfsmenn sem eru þjálfaðir og reyndir í bíla- og tækjaflutningum

Taktu Krók á leiðarenda

Vesturhraun 5 210 Garðabær

á þinni leið

N-deild Hyundai er að íhuga smíði 
á öflugum raf bíl sem byggður 
verður á einum af nýjum Ionic- 
bílum sem áætlaðir eru á næst-
unni. Hingað til hafa N-bílar 
Hyundai verið hefðbundnir 
bensínbílar með forþjöppu. Fyrsti 
bíllinn til að koma á markað frá 
Ionic-undirmerkinu verður Ionic 
5 og sýnir myndin hvernig hann 
gæti litið út í N-útgáfu. Hvort 
bíllinn verði í þeirri stærð er ekki 
vitað en Ionic 5 er 4.600 mm að 
lengd.

Heitari Hyundai 
Ionic í kortunum

Ionic 5 N gæti litið einhvern veginn 
svona út. MYND/AVARVARII

Sala nýrra fólksbíla í apríl jókst 
um tæp 110% miðað við apríl í 
fyrra, en alls var skráður 781 nýr 
fólksbíll nú en voru 372 í fyrra.

Í heildina eftir fyrstu fjóra mánuði 
ársins hefur salan aukist um 0,6% 
miðað við sama tímabil í fyrra. Í 
ár hafa selst 2.870 nýir fólksbílar 
samanborið við 2.853 nýja fólks-
bíla í fyrra, segir í fréttatilkynn-
ingu Bílgreinasambandsins.

Til einstaklinga seldust 379 nýir 

fólksbílar í apríl samanborið við 
269 á sama tíma í fyrra og er því 
aukning í sölu 40,9% milli ára. 
Það sem af er ári hafa selst 1.639 
nýir fólksbílar til einstaklinga en í 
fyrra á sama tíma var búið að selja 
1.643 nýja fólksbíla.

Almenn fyrirtæki (önnur en 
ökutækjaleigur) keyptu 140 nýja 
fólksbíla í apríl í ár miðað við að 
hafa keypt 70 bíla í apríl í fyrra. 
Það sem af er ári hafa selst 653 
nýir fólksbílar til almennra fyrir-

tækja en í fyrra á sama tíma voru 
seldir 599 nýir fólksbílar og er því 
aukning milli ára um 9%.

Sala til ökutækjaleiga tók aðeins 

við sér í apríl og seldust 260 nýir 
fólksbílar í ökutækjaleigu saman-
borið við 30 á sama tíma í fyrra. 
Það sem af er ári hafa verið skráðir 
560 nýir fólksbílar í ökutækjaleigu 
samanborið við 582 bíl í fyrra.

Nýorkubílar (rafmagns, tengil-
tvinn, hybrid, metan) eru 65,6% 
allra seldra nýrra fólksbíla á árinu 
(rafmagn 23,6%, tengiltvinn 
25,6% og hybrid 16,4%) en þetta 
hlutfall var 61,0% á sama tíma á 
síðasta ári.

Sala á fólksbílum tók kipp í apríl

Í apríl var mest selda tegundin KIA 
með 149 selda fólksbíla, þar á eftir 
kemur Toyota með 101 fólksbíl.

Til einstaklinga 
seldust 379 nýir 

fólksbílar í apríl saman-
borið við 269 á sama 
tíma í fyrra.

Kínverski mótorhjólaframleið-
andinn Zongshen hefur ákveðið 
að hella sér út í samkeppnina 
um ferðahjólin, en fyrirtækið 
frumsýndi á dögunum Cyclone 
RX6 ferðahjólið. Þetta er fyrsta 
mótorhjólið sem búið er nýju 
tveggja strokka vélinni frá Norton. 
Hjólið var frumsýnt á Bílasýning-
unni í Sjanghæ en hjólið er tilbúið 
til framleiðslu nú þegar. Vélin er 
sú sama og koma mun í nýjum 
hjólum frá Norton á næstunni, en 
þau kallast Atlas og Nomad og eru 
nokkurs konar Scrambler-hjól. 
Vélin er með tveimur yfirliggjandi 
knastásum og er 650 rúmsenti-
metrar. 

Fjórir ventlar eru á hvern strokk 
en vélin skilar 70 hestöflum. 
Cycl one RX6 er vel búið og má þar 
nefna TFT litaskjá með tengingum 
fyrir snjalltæki, rafstýrða fram-
kúpu og lyklalaust aðgengi. Meðal 
annars búnaðar eru Nissin-brems-
ur, Kayaba-fjöðrun og Bosch-
hemlalæsivörn með tilheyrandi 
akstursstillingum. Það eina sem 
dregur hjólið niður er þyngd þess 
en samkvæmt fréttatilkynningu 
er það 245 kíló, svo það er þyngst í 
sínum flokki.

Zongshen Cyclone 
RX6 frumsýnt

Zongshen Cyclone RX6 er fyrsta 
mótorhjólið sem búið er nýju  
650 vélinni frá Norton.
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 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

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

að kostnaðarlausu! 

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

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Tilkynningar

 Einkamál

HEIÐARLEGUR KK LANGAR 
AÐ KYNNAST KVK

Mig langar að kynnast konu um 
60+ sem er til í að hittast yfir 

kaffibolla, göngutúr og fl.
Vera með opinn hug varðandi 

framhaldið ef að bæði hafa 
áhuga.

Endilega hafið samb. í  
s. 823 6329

D
eiliskipulagsbreyting

Á fundi skipulags- og byggingarráðs 
þann 23.mars 2021 var samþykkt að 
auglýsa breytingu á deiliskipulagi 
Öldutúnsskóla í samræmi við 1.mgr. 
43. gr. skipulagslaga.

Í breytingunni felst að stofnuð er ný  lóð 
undir dælustöð við Öldutún.
Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri 
Hafnarfjarðar Strandgötu 6, hjá 
umhverfis- og skipulagssviði að 
Norðurhellu 2, frá 4.5.til 15.6.2021. 
Einnig er hægt að skoða tillöguna á vef 
Hafnarfjarðarbæjar hfj.is/skipulag.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við breytinguna. Skal þeim 
skilað á skipulag@hafnarfjordur.is
eigi síðar en 15.6.2021 eða skriflega í 
þjónustuver:

hafnarfjordur.is

Tillaga að 
deiliskipulagsbreytingu
við Öldutún í Hafnarfirði

Hafnarfjörður
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

 Ráðum sérhæfir 
sig í ráðningum og 
mannauðs ráðgjöf. 
Við komum til móts 
við þarfir fyrirtækja 
og sérsníðum 
lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.

Tilkynningar

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir 

· Breytt staðsetning eldissvæða, Berufirði 

· Hreinsun frárennslis í Grindavík 

· Hringvegur um Núpsvötn, Skaftárhreppi 

· Lyfjaframleiðsla Ísteka, Reykjavík 

· Svarfhólsvöllur austan Selfoss 

· Vatnsnesvegur um Vesturhópshólaá, Húnaþingi 
vestra 

· Regnbogasilungseldi í kvíum Háafells í Ísafjarðar-
djúpi   

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  7. júní 2021. 

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is





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

Reynir Gunnar Hjálmtýsson
vélfræðingur, 

Dvergholti 3, Mosfellsbæ,
lést 29. apríl.

Anna M. Charlesdóttir
Aron Reynisson Ragnheiður B. Sigurðardóttir
Arna Reynisd. Goldsmith Bruce Goldsmith

Steinar, Jódís, Skorri, Logi, Guðrún Heiða,  
Siggi Palli, Týr, Freyja og Gunnar

Okkar ástkæra 
Guðrún Iðunn Jónsdóttir 
lést á Landspítalanum í Fossvogi  

30. apríl sl. 
Útför hennar fer fram frá Fella-  

og Hólakirkju miðvikudaginn 5. apríl  
kl. 13.00. Í ljósi aðstæðna verða aðeins 
nánustu aðstandendur og fjölskylda 

                                          viðstödd og gestir þeirra. 
Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim 
sem vildu minnast hennar er bent á minningarsjóð 

Rebekkustúkunnar I.O.O.F. – 0115 05 62100 / 440490 1079

Jón Hannesson
Hannes Jón Lárusson Elke Lárusson
Gunnar Hrafn Sveinsson

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

Margrét Einarsdóttir
verður jarðsungin frá Fossvogskirkju 

4. maí kl. 13.00.  
Aðeins nánustu ættingjar og vinir verða 

viðstödd útförina en streymt verður frá 
athöfninni í gegnum slóðina  

www.youtube.com/watch?v=5-zsX_p-hP8,   
eins má nálgast streymishlekk hér: mbl.is/andlat/

Skúli Waldorff
Mjöll Waldorff  G. Ragnar Rúnarsson
Pétur Skúlason Waldorff Halldóra Hrólfsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Móðir okkar, tengdamóðir,  
amma og langamma,

Elín María Kjartansdóttir
verður jarðsungin frá Selfosskirkju 

föstudaginn 7. maí kl. 14.00.  
Athöfninni verður streymt á 

selfosskirkja.is. Í ljósi aðstæðna verða 
aðeins nánustu aðstandendur viðstaddir. 

Þökkum innilega samúð og vinarhug.

Kjartan Óskarsson Hrefna Unnur Eggertsdóttir
Elín Magnea Óskarsdóttir Jón Eyþór Eiríksson

barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur sonur minn,  
faðir okkar, bróðir og mágur,

Guðni Thorarensen
Vesturbergi 10, Reykjavík,

lést að heimili sínu 25. apríl sl.    
Útför fer fram frá Breiðholtskirkju 

fimmtudaginn 6. maí og hefst kl. 13.00.

Valdemar Thorarensen
Eiríkur Guðnason Kristján Guðnason
Ingimar Guðnason Sigfús Guðnason
Lára Thorarensen Þórarinn H. Hávarðsson 
Guðrún Thorarensen Ástþór Stefánsson 
Sveinn Thorarensen Hrönn Björgvinsdóttir 
 Ásta Aðalsteinsdóttir

Auðbrekku 1, Kópavogi 

Sverrir Einarsson Jóhanna Eiríksdóttir 

síðan         1996

Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242

 www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og 
ræðum skipulag útfarar ef óskað er

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242
ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,  

Ásgerður Kristjánsdóttir
Álalind 3, Kópavogi,

lést á krabbameinsdeild Landspítalans 
mánudaginn 26. apríl sl. 

Útförin fer fram í Lindakirkju, miðviku- 
daginn 5. maí kl. 13.00. Vegna fjöldatakmarkana verða 
einungis nánustu aðstandendur og vinir viðstaddir en 

streymi verður frá athöfninni sem má nálgast á  
www.lindakirkja.is/utfarir

Halldór Ebenesersson
Kristján Guðni Halldórsson  Helen Símonardóttir
Bjarni Sigurjón Halldórsson
Elísabet Halldórsdóttir
Aron Kristjánsson Löve
Tara Kristjánsdóttir Löve

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is
VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Það eru einhverjir þörungar að 
spilla fyrir okkur, sjórinn er 
gruggugur og fiskeríið tregt. 
Það eru dálítil vonbrigði,“ 
segir Grindvíkingurinn og 
flugstjórinn Einar Dagbjarts-

son þegar ég hringi í hann um miðjan dag 
að kanna aflabrögð á fyrsta degi strand-
veiða. „Ég er bara kominn með rúm 300 
kíló af þorski í dag en má taka 774.“

Einar er á bræðrafleytunni Grindján-
anum og kveðst hafa verið kominn á 
miðin á fallaskiptum tuttugu mínútum 
fyrir fimm. „Það kom bara ekki kvikindi 
til að byrja með. En maður verður að vera 
þolinmóður, þetta mjatlast og veðrið er 
æðislegt,“ segir hann. Getur þó ekki stillt 
sig um að rifja upp að í fyrra hafi hann 
einu sinni verið kominn inn klukkan átta 
um morguninn með skammtinn. „Þá var 
þvílíkt mok hér inni í Sandvík.“

Þótt Einar hafi komist á sjó í örfá skipti 
í vetur kveðst hann lengi hafa beðið þessa 
dags. „Móðurafi minn var útvegsbóndi 
í Grímsey og það er svakalega gaman 
að halda í þessa hefð. Ég ætla snemma í 
fyrramálið út á Selvogsbanka. Við verð-
um að berjast. Það verður alger blíða hjá 
okkur næstu daga, meðan norðanáttin 
varir. Nokkrir Sandgerðingar eru komnir 
á miðin hér og við Grindvíkingar eltum 
líka stundum veður og fiskerí til Sand-
gerðis og Þorlákshafnar.“

Grindjáninn er Sómi 860. „Báturinn 
er öflugur, gengur 22 mílur þegar best 
lætur, og tekur þrjú tonn, hann er alveg 
fullkominn í strandveiðarnar,“ segir 
Einar og telur að þorskstofninn myndi 
ekki hrynja þó að krókaveiðidagar sum-
arsins væru fleiri en 48. „Heyrðu, það eru 
komnir tveir fiskar á eina rúlluna, ég verð 
að ná þeim!“ gun@frettabladid.is

Þörungar að spilla fyrir
Strandveiðar hófust í gærmorgun á þessu vori. Meðal fyrstu manna á sjó var flugstjór-
inn Einar Dagbjartsson á Grindjánanum GK-169, bát sem hann á með bræðrum sínum.

Hér er Einar (sá í rauðu buxunum) að koma úr róðri ásamt Jóni Magnússyni. MYND/AÐSEND

Móðurafi minn var útvegsbóndi 
í Grímsey og það er svakalega 
gaman að halda í þessa hefð.

Merkisatburðir
1979 Margaret Thatcher tekur við embætti forsætisráð-
herra Bretlands, fyrst kvenna.

1981 Hönd er grædd á stúlku, eftir vinnuslys, í fyrsta sinn 
á Íslandi.

1986 Sólveig Lára Guðmundsdóttir er fyrst íslenskra 
kvenna til að sigra í prestskosningum. Hún er kjörin 
prestur á Seltjarnarnesi.

2007 Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs er 
stofnuð við Keflavíkurflugvöll.

2011 Fyrstu tónleikarnir eru haldnir í Hörpu. Sinfóníuhljóm-
sveit Íslands leikur undir stjórn Vladímírs Ashkenazy
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LÁRÉTT
1 brýna
5 nögl
6 íþróttafélag
8 tengsla
10 rykögn
11 frostsár
12 kk nafn
13 niður
15 mótlæti
17 skófla

LÓÐRÉTT
1 ríki í ameríku
2 f laska
3 gláp
4 veiðir
7 harðindi
9 skima
12 borgun
14 framkoma
16 kvik

LÁRÉTT: 1 eggja, 5 kló, 6 fh, 8 vensla, 10 ar, 11 
kal, 12 karl, 13 ofan, 15 raunir, 17 spaði.
LÓÐRÉTT: 1 ekvador, 2 gler, 3 gón, 4 aflar, 7 
hallæri, 9 skanna, 12 kaup, 14 fas, 16 ið.

Krossgáta

Skák  Gunnar Björnsson

Hannes Hlífar Stefánsson 
(2.532) missti af magnaðri leið 
til jafnteflis á móti Jóhanni 
Hjartarsyni (2.523) til jafnt-
eflis.
Hannes lék  48. Hd5  en gafst 
upp eftir  48...d3!  Hann hefði 
getað varist með  48. Hxd4! 
e2+ 49. Bxe2 Hg1+ 50. Bf1! 
Hxf1+ 51. Kd2 Hd1+ 52. Ke3! 
Rd3 53. Hf4+! Rxf4 54. Kxf2 
Rd3+ 55. Ke2.  Eins og skák-
þraut. Ákaflega skemmtilegt 
og spennandi mót.   

www.skak.is:  Þriðjudagsmót 
hjá TR.  

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

Breytileg átt, 3-6 m/s 
í dag. Dregur úr élja-
gangi og léttir heldur til 
norðaustantil. Hiti frá 
frostmarki upp í 9 stig, 
mildast á Suðvestur-
landi. Næturfrost víða 
um land.

4 8 2 1 9 5 3 6 7

9 3 7 2 6 8 4 5 1

5 1 6 4 7 3 2 8 9

6 2 5 7 8 4 9 1 3

7 4 1 9 3 6 5 2 8

3 9 8 5 1 2 6 7 4

2 7 3 6 4 1 8 9 5

8 5 9 3 2 7 1 4 6

1 6 4 8 5 9 7 3 2

4 6 1 5 7 2 9 8 3

7 3 5 9 8 4 2 1 6

2 8 9 3 6 1 5 7 4

3 1 7 4 2 8 6 9 5

5 9 8 6 3 7 4 2 1

6 2 4 1 5 9 7 3 8

8 4 6 2 9 3 1 5 7

9 5 3 7 1 6 8 4 2

1 7 2 8 4 5 3 6 9

5 6 1 3 7 4 8 9 2

7 3 8 2 6 9 1 5 4

9 2 4 5 1 8 3 6 7

8 1 3 9 4 5 7 2 6

2 5 7 6 3 1 4 8 9

6 4 9 7 8 2 5 3 1

3 7 5 1 2 6 9 4 8

1 8 2 4 9 3 6 7 5

4 9 6 8 5 7 2 1 3

1 4 2 8 9 3 6 5 7

5 3 8 6 1 7 4 2 9

6 7 9 2 4 5 8 1 3

7 8 4 5 6 9 1 3 2

3 6 1 4 7 2 5 9 8

2 9 5 1 3 8 7 4 6

4 1 7 3 2 6 9 8 5

8 2 6 9 5 4 3 7 1

9 5 3 7 8 1 2 6 4

1 9 5 4 2 6 8 3 7

2 3 4 5 7 8 1 9 6

6 7 8 1 9 3 2 4 5

9 8 7 6 5 2 3 1 4

4 6 1 7 3 9 5 2 8

3 5 2 8 4 1 6 7 9

5 1 3 9 6 4 7 8 2

7 2 9 3 8 5 4 6 1

8 4 6 2 1 7 9 5 3

3 7 9 5 8 2 6 4 1

2 6 4 7 9 1 5 3 8

8 1 5 3 4 6 2 9 7

4 2 7 6 5 8 3 1 9

5 8 3 4 1 9 7 6 2

6 9 1 2 7 3 8 5 4

7 3 6 9 2 4 1 8 5

9 5 8 1 6 7 4 2 3

1 4 2 8 3 5 9 7 6

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

Af hverju 
komum við 

hingað, 
eiginlega?

Jæja! Til hamingju 
með öflugan 4-0 

sigur á móti Steven-
age í fjórðu umferð!

Þrjú víti og góð stemmning 
á Brunton park! Það mætti 
halda að þið hefðuð verið 
á staðnum! Njótið ykkar 

vel, kæru vinir!

Þess 
vegna 

komum við 
hingað!

Ó, guð!

Ég var að muna 
svolítið!

Þegar Palli fór í skólann í dag kyssti 
hann mig og sagði, „takk fyrir 

matinn, mamma.“

Mannasiðir... 
ógnvæn-

legt!

Ef það er ekki kall 
eftir hjálp þá veit ég 

ekki hvað!!

Hannes, haltu fótunum mínum niðri á 
meðan ég geri magaæfingar.

Ókei, ég skal 
telja líka.

ERNNNGH Hálf! Bíddu eftir heilli 
tölu, takk!

Sími: 561 1433

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

PREN
TU

N
.IS

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35

NÝBAKAÐ

BRAUÐ
ALLA DAGA
.......................................

www.bjornsbakari.is

4 .  M A Í  2 0 2 1   Þ R I Ð J U D A G U R18 F R É T T A B L A Ð I Ð



Nýr CR-V tvinnbíll. Viðbragðsgóður. Með akstursmýkt. Sparneytinn. Tvinnbíll fyrir lengra komna.

Tvinnbíll fyrir 
lengra komna

Pantaðu reynsluakstur  
á CR-V tvinnbílnum á Honda.is

Nýr



Sannkölluð stórsöngvara
veisla verður í Salnum 
K ó p a vo g i  f ö s t u d a g 
i n n 7.  ma í k lu k k a n 
20.00. Þar munu Stu
ar t Skelton tenór og 

K r ist inn Sig mu nd sson ba ssi 
f lytja óperuaríur og dúetta eftir 
Mozart, Wagner, Verdi, Bellini, 
Puccini og Smetana, auk laga eftir 
Schumann, Wolf, Tosti og Leon
cavallo. Með Stuart og Kristni 
verður Matthildur Anna Gísla
dóttir píanóleikari

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Kristinn og Stuart syngja saman. 
„Við höfum þrisvar sungið saman 
erlendis, alltaf Wagner. Þar á meðal 
í Lohengrin í Los Angeles þar sem 
Stuart stal senunni,“ segir Kristinn.

Stuart er rómaður Wagnertúlk
andi og Kristinn hefur líka mikið 
sungið í Wagneróperum. Ekki eru 
allir sem kunna að meta tónlist 
Wagners. „Flestir þeirra sem kunna 
ekki að meta Wagner eru fordóma
fullir, þeir vita ekki hvað þeir eru 
að tala um,“ segir Kristinn ákveð
inn. En er tónlist Wagners ekki 
stundum full hávær? spyr blaða
maður. „Stundum, en það sama má 
til dæmis segja um tónlist Berlioz. 
Tónlist Wagners er oft einstaklega 
falleg, eins og arían úr Lohengrin 
sem ég syng á tónleikunum,“ segir 
Stuart.

Matthildur Anna Gísladóttir 
verður við píanóið. „Það er mikið 
stuð og óskaplega gaman að vinna 
með Kristni og Stuart,“ segir hún. 
„Þeir búa yfir mikilli reynslu, eru 
gríðarlega fróðir og það er unun að 
hlusta á þá segja sögur úr brans
anum.“

Píanóið eins og hljómsveit
Óperuaríur og dúettar eru hluti af 
efnisskránni og Matthildur Anna 
er spurð hvort óperutónlist hljómi 
öðruvísi þegar stuðst er við píanó 
og hljómsveit er víðs fjarri. „Það er 
alveg hægt að koma hljómsveitinni 
að í gegnum píanóið,“ segir hún. 

Stuart bætir við: „Matthildur Anna 
er svo frábær og fær að þegar hún 
spilar óperutónlist þá finnst manni 
eins og píanóið sé ekki bara þarna 
heldur hljómsveitin líka.“

„Maður heyrir yfirleitt þegar 
píanistar spila óperutónlist hvort 
þeir haf i hlustað á hana með 
hljómsveit. Það hefur Matthildur 
Anna sannarlega gert,“ segir Krist
inn.

Alltaf að segja sögur
Í söng sínum eru Kristinn og Stu
art miklir túlkendur. „Túlkunin 
er gríðarlega mikið atriði,“ segir 
Kristinn. „Ef maður syngur bara 
nóturnar og kemur frá sér hljóðum 
án túlkunar þá finna áheyrendur 
það og þeim fer að leiðast. Við 
söngvararnir erum alltaf að segja 
sögur og í rauninni erum við að 
úthella tilfinningum okkar í gegn
um sönginn.“

„Það sem skiptir líka máli í sam
bandi við þetta er að tónskáldin 
sömdu tónlist sína við texta ann
arra, nema Wagner sem samdi 
eigin texta. Tónskáldið beið eftir 
að fá textann og þegar hann var 
kominn þá var tónlistin samin og 
tilf inningar túlkaðar í gegnum 
hana,“ segir Stuart. „Strauss er 
undantekning frá þessu en hann 
samdi tónlist við léleg ljóð og sagði 

að góðu ljóðskáldin þyrftu ekki á 
aðstoð hans að halda.“

„Schubert og Schumann sömdu 
einungis tónlist við ljóð sem þeir 
hrifust af og töluðu til þeirra, það 
var þáttur í mikilli velgengni þeirra 
beggja,“ segir Kristinn.

Öll þrjú segjast þau hlakka mikið 
til tónleikanna. „Þetta er skemmti
legt og fjölbreytt prógramm. Sann
kallað stuðprógramm,“ segir Matt
hildur Anna.

Hinn ástralski Stuart Skelton 
þykir nú um stundir vera einn besti 
tenórsöngvari heims. Meðfram 
söngnum starfar hann sem kenn
ari í Listaháskóla Íslands. „Ég á 
dásamlega konu sem er fiðluleikari 
í Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þegar 
kennarastarf losnaði við Listahá
skólann stökk ég inn í það. Mér 
finnst alveg frábært að vera hér á 
Íslandi,“ segir hann.

VIÐ SÖNGVARARNIR 
ERUM ALLTAF AÐ 

SEGJA SÖGUR OG Í RAUNINNI 
ERUM VIÐ AÐ ÚTHELLA TIL-
FINNINGUM OKKAR Í GEGNUM 
SÖNGINN.

Kristinn Sigmundsson

Sannkallað stuðprógramm í Salnum
Stórsöngvararnir Stuart Skelton og Kristinn Sigmundsson á tónleikum í Salnum ásamt 
Matthildi Önnu Gísladóttur píanóleikara. Efnisskráin einkennist af mikilli fjölbreytni.

Matthildur Anna Gísladóttir, Stuart Skelton og Kristinn Sigmundsson halda tónleika í Salnum. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Kolbrún  
Bergþórsdóttir
kolbrunb@frettabladid.is

GEISLADISKUR

Organflóra 2

Haukur Guðlaugsson
Útgefandi: Haukur Guðlaugsson

Ég sá einu sinni myndband á You
Tube af tónleikum þar sem orgel
leikari í hljómsveit rekur sig í tón
f lutningstakka. Fyrir bragðið er 
leikur hans í allt annarri tóntegund 
en restin af hljómsveitinni. Útkom
an er skelfileg, en um leið óborgan
lega fyndin.

Ekki alveg eins skondin var uppá
koma í brúðkaupi í íslenskri kirkju 
fyrir allmörgum árum síðan. Þegar 
búið var að gefa brúðhjónin saman 
og allir bjuggust við sigri hrósandi 
brúkaupsmarsinum eftir Men
delssohn, heyrðust ógurleg óhljóð 
frá orgelinu. Orgelleikarinn hafði 
hnigið niður á hljómborðin, með 
tilheyrandi hávaða. Svo skall hann 
á gólfið og kirkjugestir sáu andlit 

hans afmyndað við rimlana á svöl
unum fyrir ofan. Hann hafði fengið 
hjartaáfall.

Annað er uppi á teningnum á 
nýútkomnum tvöföldum geisla
diski með Hauki Guðlaugssyni 
organleikara. Þar er allt eins og 
það á að vera. Hver einasti tónn er 
á sínum stað, og innra samræmi og 
yfirvegun ríkir í hvívetna. Samt er 
geisladiskurinn ekki leiðinlegur, 
síður en svo.

Mætti heyrast víðar
Orgelið er drottning hljóðfæranna, 
með öllum sínum voldugu röddum 
og möguleikum. Engu að síður 
er það svo að þorri manna heyrir 
aldrei orgelleik nema við hátíðlegar 
athafnir á borð við brúðkaup, sem 
eru ekki á hverju ári. Þetta er synd, 
því til eru óteljandi tónsmíðar fyrir 
orgel.

Kannski að geisladiskurinn bæti 
aðeins úr þessu. Hann er einkar 
vandaður, og orgelleikurinn er 

magnaður. Haukur fagnar níræðu 
um þessar mundir og útgáfan inni
heldur upptökur frá ýmsum tíma
bilum og frá fjölmörgum kirkjum. 
Þarna er að finna dásamlega tónlist 
eftir Bach og Buxtehude, Mozart, 
Franck, Reger og marga aðra erlenda 
meistara. Einnig er tónlist eftir Karl 
Ó. Runólfsson og Pál Ísólfsson.

Fegurðin ber vitni
Haukur leikur allt af aðdáunar
verðri fagmennsku. Spilamennskan 
einkennist af næmri tilfinningu 
fyrir inntaki tónverkanna, fyrir 
innblæstrinum sem þar liggur að 
baki. Takturinn í hverri tónsmíð er 
hárnákvæmur, túlkunin er ávallt 
tignarleg. Maður dáist að fegurðinni 
í tónlistinni, og hún ber hæfileikum 
organistans fagurt vitni.

Staðreyndin er sú að þegar f lytj
andinn vekur meiri aðdáun en tón
listin sem hann leikur, þá er eitt
hvað að. Egó flytjandans er orðinn 
þrándur í götu hins óumræðilega 

sem liggur að baki ódauðlegra 
tónverka. Þannig er því ekki farið 
hér. Þvert á móti er leikur Hauks 
farvegur fyrir það sem er æðra 
skilningi manns, og þannig á það 
einmitt að vera. Þetta gerist bara 
svo sjaldan. Af þessum ástæðum 
er geisladiskurinn mikill og sjald
heyrður fjársjóður. Jónas Sen

NIÐURSTAÐA: Afskaplega fallegur 
flutningur á himneskri tónlist.

Himnesk fegurð orgelsins

Geisladiskur sem er fjársjóður.

Johann Sebastian Bach.

Nóbelsverðlaunahafinn Olga 
Tokarczuk. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Miðstöð íslensk ra bók
mennta hefur tilkynnt 
um fyrri úthlutun ársins 

í styrki til þýðinga á íslensku. Að 
þessu sinni var 12,5 milljónum veitt 
í 36 styrki sem er sambærilegt við 
úthlutunina á sama tíma í fyrra. 
Þýtt verður úr ensku, frönsku, lat
ínu, spænsku, katalónsku og þýsku.

Meðal verka sem hlutu þýðinga-
styrki í þessari úthlutun eru:

Les Liaisons dangereuses 
eftir Pierre Choderlos de Laclos. 
Þýðandi: Friðrik Rafnsson.

Prowadź swój pług przez kości 
umarłych 
eftir Nóbelsverðlaunahafann Olgu 
Tokarczuk. 
Þýðandi: Árni Óskarsson.

A Journal of the Plague Year 
eftir Daniel Defoe. 
Þýðandi: Aðalsteinn Eyþórsson.

Hyperion; oder, Der Eremit in 
Griechenland 
eftir Friedrich Hölderlin. 
Þýðandi: Arthúr Björgvin Bollason.

César Birotteau 
eftir Honoré de Balzac. 
Þýðandi: Sigurjón Björnsson.

Nóbelsverðlaunahafi  
í íslenskri þýðingu

Einleikstónleikar verða í Landa
kotskirkju í kvöld, þriðjudags
kvöldið 4. maí, kl. 20.00. Björg 

Brjánsdóttir f lytur verk eftir C.P.E. 
Bach, Marain Marais og J.S. Bach: 
Partítu í a moll fyrir einleiksflautu.

Tónleikarnir eru hluti af verkefni 
Bjargar, Þverflautan þver og endi
löng. Verkefnið inniheldur þrenna 
tónleika þar sem ólíkar hliðar þver
flautunnar eru kynntar. Fyrstu tón
leikarnir (sem verða í kvöld) ein
kennast af barokktónlist og leitast 
verður við að skapa náið andrúms
loft og tímaleysi. Næstu tónleikar 
kynna nýja tónlist; notast verður 
við raf hljóð og vídeóverk og tvö 
verk verða frumflutt. Búinn verður 
til hljóðheimur sem víkkar ímynd 
hlustandans á þverf lautunni. Á 
þriðju tónleikunum verða svo 
fluttar sónötur frá 20. öld.

Barokktónleikar  
í Landakotskirkju
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Frábærar hlaupabuxur og jakkar.

MAGNAÐIR FJAÐRANDI SKÓR FRÁ BROOKS

Svona eiga sokkar að vera.
Ekkert nudd, góður stuðningur.

Henta mjög vel í hlaup og göngur.

HYPERION TEMPO
Léttir æfinga og keppnisskór

Ný nítrogen efnablanda í miðsóla
gerir hlaupaupplifunina einstaklega
skemmtilega.

HYPERION ELITE 2
Keppnisskór með Carbonfiberplötu 

CATAMOUNT
Léttir og sprækir utanvegaskór

BEDLAM 3
Stöðugur og þægilegur

LEVITATE 4
Ýtir þér áfram, góður í ræktina

20%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

25%
AFSLÁTTUR

20%
AFSLÁTTUR

Kringlan 3. hæð  -  Höfðabakki 3  -  Faeturtoga.is  -  Sími 55 77 100

KRINGLUKAST 5.-10. MAÍ
20-25% AFSLÁTTUR



DAGSKRÁ

Þriðjudagur
STÖÐ 2

STÖÐ 2 FJÖLSKYLDA

STÖÐ 2 BÍÓ

GOLFSTÖÐIN

RÚV SJÓNVARP

SJÓNVARP SÍMANS

STÖÐ 2 SPORT

STÖÐ 2 SPORT 2

08.00 Barnaefni
20.00 Friends
20.20 Friends
20.50 The Office
21.10 The Bold Type
21.50 Castle Rock
22.35 My Dad Wrote a Porno
23.35 Our Girl
00.30 Friends
00.55 Friends
01.15 The Office

10.25 The Big Sick
12.20 Grand-Daddy Day Care
13.55 The Trip to Spain
15.40 The Big Sick
17.40 Grand-Daddy Day Care
19.10 The Trip to Spain
21.00 Colette 
22.45 A Vigilante  Hörkuspennandi 

mynd frá 2018 með Oliviu 
Wilde í aðalhlutverkum. 

00.15 Stuber  Spennu- og gaman-
mynd frá 2019. Stu er 
sérlega kurteis, hæglátur 
og vandvirkur maður sem 
er einkar umhugað um að 
halda í fimm stjörnu-ein-
kunnina sem hann hefur 
aflað sér sem Uber-leigu-
bílstjóri. 

01.45 Colette

10.00 European Tour 2021  Út-
sending frá Tenerife Open.

15.00 European Tour 2021  Út-
sending frá Tenerife Open.

19.30 European Tour 2021 - Hig-
hlights

19.55 European Tour 2021  Út-
sending frá Tenerife Open.

06.00 Síminn + Spotify
12.30 Dr. Phil 
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block 
15.05 George Clarke’s National 

Trust Unlocked 
15.50 90210 
16.50 The King of Queens 
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show
19.05 The Block 
20.10 Zoey’s Extraordinary Pla-

ylist
21.00 FBI 
21.50 We Hunt Together
22.35 Pose 
23.35 The Late Late Show
00.20 Love Island 
01.15 Ray Donovan 
02.05 Chicago Med 
02.50 Station 19  Dramatísk þátta-

röð um slökkviliðsmenn og 
konur í Seattle.

03.35 Queen of the South 
04.20 Síminn + Spotify

09.15 Sampdoria - Roma
10.55 Crotone - Inter Milan
12.35 Real Madrid - Osasuna
14.15 Torino - Parma
15.55 Spænsku mörkin 
16.45 Sevilla - Athletic Bilbao
18.30 Meistaradeildin - upphitun
18.50 Manchester City - PSG  Bein 

útsending frá undanúrslita-
leik í Meistaradeild Evrópu.

21.00 Meistaradeildarmörkin

08.55 Dominos Körfuboltakvöld
10.05 Bestir í boltanum. Brooklyn
11.05 Valur - Fram  Útsending frá 

leik í Olís-deild karla.
12.25 FH - Stjarnan
13.45 Njarðvík - Keflavík 1999
14.20 Stjarnan - Leiknir R.  Út-

sending frá leik í Pepsi Max-
deild karla.

16.05 KR - Grindavík  Útsending 
frá leik í Dominos-deild 
karla.

17.50 Haukar - Afturelding  Bein 
útsending frá leik í Olís-
deild karla.

19.25 Selfoss - Valur  Bein útsend-
ing frá leik í Olís-deild karla.

21.05 Emil Hallfreðsson
21.45 Seinni bylgjan - karla
23.15 Dominos Körfuboltakvöld

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  Fyrri og seinni 

hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkakastið  Daði Freyr 

og Árný Fjóla
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.30 Kvöldsagan. Eyrbyggja 

saga  (24 af 26)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

HRINGBRAUT
18.30 Fréttavaktin  Farið yfir 

fréttir dagsins í opinni dag-
skrá. 

19.00 Matur og heimili  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matar-
gerð í bland við íslenska 
hönnun og fjölbreyttan 
lífsstíl. 

19.30 Lífið er lag  Lífið er lag er 
þáttur um málefni fólks 
á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri 
áranna. Umsjón: Sigurður K. 
Kolbeinsson. 

20.00 433.is  433.is er frétta- og 
viðtalsþáttur um íþróttirnar 
heima og erlendis. 

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir 
fréttir dagsins í opinni dag-
skrá. 

21.00 Matur og heimili (e)  Sjöfn 
Þórðar fjallar um matar-
gerð í bland við íslenska 
hönnun og fjölbreyttan 
lífsstíl. 

21.30 Lífið er lag (e)  Lífið er lag 
er þáttur um málefni 
fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri 
áranna. Umsjón: Sigurður K. 
Kolbeinsson.

11.00 Heimaleikfimi
11.10 Kastljós
11.25 Menningin
11.35 Af fingrum fram  Þorvaldur 

Bjarni
12.15 Andri á flandri í túristalandi 
12.50 Jón Gnarr - Ég var einu sinni 

nörd
14.15 Mósaík 2000-2001 
14.55 Menning í mótun 
15.50 Fullkomin pláneta 
16.50 Táknmálsfréttir
17.00 Skólahreysti
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Rosalegar risaeðlur 
18.29 Hönnunarstirnin  
18.46 Bílskúrsbras 
18.50 Krakkafréttir
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.00 Skólahreysti  Bein útsending 

frá undankeppni í Skóla-
hreysti. Í Skólahreysti keppa 
nemendur í grunnskólum 
landsins sín á milli í hinum 
ýmsu greinum sem reyna á 
kraft, styrk og þol kepp-
enda.

21.00 Hnappheldan Gift  Þorir þú 
að ræða allt við maka þinn? 
Í þessum norsku þáttum 
spyrja hugrökk pör hvort 
annað óvæntra spurninga.

21.25 Gösta 
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Gátan ráðin í San Francisco 

Bletchley Circle. San 
Francisco 

23.05 Stóra planið  Íslensk grá-
glettin gamanmynd. Líf 
handrukkarans og ljóð-
skáldsins Davíðs breytist 
þegar hann kynnist Haraldi 
Haraldssyni sem er, að því 
er virðist, einmana grunn-
skólakennari.

00.30 Dagskrárlok

08.20 Veronica Mars
09.05 Bold and the Beautiful
10.05 Logi í beinni
10.50 Your Home Made Perfect
11.50 NCIS
13.00 Friends
13.20 Grey’s Anatomy
14.10 First Dates
15.00 Ísskápastríð
15.30 Sendiráð Íslands 
15.50 Falleg íslensk heimili
16.25 BBQ kóngurinn
16.45 Who Wants to Be a Milli-

onaire
17.35 Bold and the Beautiful
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Last Man Standing
19.30 Mom
20.00 Manifest   Þriðja þáttaröð 

þessara dularfullu spennu-
þátta. Farþegarnir halda 
áfram að reyna að komast 
að því hvað kom fyrir þau í 
flugi 828. Hvert fór flugvélin 
í þessi 5 ár? Af hverju heyra 
þau og sjá hluti sem erfitt er 
að útskýra? Og afhverju er 
þessi tenging á milli þeirra?

20.45 S.W.A.T.
21.30 Last Week Tonight 
22.00 The Wire
22.35 A Teacher
23.05 I’m Not Your Negro
00.35 LA’s Finest  Hörkuspennandi 

þættir með gamansömu 
ívafi sem runnir eru undan 
rifjum Bad Boys myndanna. 
Hér er kynjahlutverkum 
snúið við og fara þær Jess-
ica Alba og Gabrielle Union 
á kostum sem lögreglu-
konur í Los Angeles. 

01.20 Veronica Mars
02.10 The O.C.
02.50 NCIS

HÄSTENS VERSLUN
FAXAFENI 5, REYKJAVÍK
588 8477

HÄSTENS VERSLUN
FAXAFENI 5, REYKJAVÍK
588 8477

Rúmin eru framleidd með einstöku samspili handverks 
og hráefna þar sem hvergi eru gerðar málamiðlanir 
í gæðum náttúrulegra efna eða tíma við óþreytandi 
handverkið. Þú sérð það ekki en þú munt fi nna fyrir 
því. Allan sólarhringinn. 
Heimsæktu Hästens í Faxafeni eða pantaðu 
vörulistann á hastens.com.

BETRI 
SVEFN
BETRA 
LÍF
Þegar þú vaknar í 
rúmi frá Hästens munt 
þú skilja virði þess að ná 
fullkomnum nætursvefni.

Sæktu Fréttablaðsappið frítt!

BYRJAÐU DAGINN MEÐ

FRÉTTABLAÐINU
Lestu Fréttablað dagsins í snjalltækinu þínu, hvar og hvenær sem er!

Sæktu Fréttablaðsappið frítt!

BYRJAÐU DAGINN MEÐ

FRÉTTABLAÐINU
Lestu Fréttablað dagsins í snjalltækinu þínu, hvar og hvenær sem er!
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Kauptu 1
          Milwaukee

verkfæri og fáðu:

Kauptu 1
          Milwaukee

verkfæri og fáðu:
Kauptu 2

          Milwaukee
verkfæri og fáðu:

Kauptu 3
          Milwaukee

verkfæri og fáðu:

Kauptu 2
          Milwaukee

verkfæri og fáðu:
Kauptu 3

          Milwaukee
verkfæri og fáðu:

Kauptu Milwaukee
aukahluti fyrir

14.900 kr. og fáðu:

Milwaukee

tösku

P0WER PACK:
BORVÉL

44Nm, POWERSTATE™

HNOÐBYSSA
Allt að 4,8mm hnoð

+ 4.0Ah og 2Ah rafhlöður
+ Hleðslutæki

+ HD taska

P0WER PACK:
HERSLULYKILL

300Nm, 1/2"
4 stillingar, REDLINK™

+ 3 stk. 5.0Ah rafhlöður
+ Hraðhleðslutæki

+ HD taska

P0WER PACK:
HÖGGBORVÉL
 Sú öflugasta, 135Nm

HÖFUÐLJÓS
 475lm, TRUEVIEW™
+ 2 stk. 5.0Ah rafhlöður

+ USB Redlithium rafhlaða
+ Hraðhleðslutæki

+ HD taska

Kauptu Milwaukee
fyrir 490.000 kr.

og fáðu:

K
a

u
p

a
u
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r 
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 m

eð
a
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g

ði
r 
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a
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32 bita sett

frá Milwaukee

32 bita sett

frá Milwaukee

1.5Ah M12

rafhlöðu

4.0Ah M12 

rafhlöðu

4.0Ah M18 

rafhlöðu

9.0Ah M18 

rafhlöðu

Milwaukee 

kaf�sett

HERSLULYKILL
1/2” drif allt að 339Nm

FJÖLNOTA
HJÓLSÖG

 20.000 RPM
+ 3 blöð og rykhlíf

+ 2stk.4,0Ah, 1 stk 2,0Ah
+ Hleðslutæki

+ HD taska

P0WER PACK:
HÖGGBORVÉL
 Sú öflugasta, 135Nm

HÖGGSKRÚFVÉL
226Nm, 4 átaksstillingar

HÖFUÐLJÓS
 475lm, TRUEVIEW™
+ 2 stk. 5.0Ah rafhlöður

+ USB Redlithium rafhlaða
+ Hraðhleðslutæki

+ HD taska

79.900 kr.
Fullt verð 109.900 kr.

79.900 kr.
Fullt verð 94.900 kr.

99.900 kr.
Fullt verð 119.900 kr.

64.900 kr.
Fullt verð 91.900 kr.

67.900 kr.
Fullt verð 104.900 kr.

74.900 kr.
Fullt verð 104.900 kr.

PACKOUT
40CM TOTE & 

COMPACTSETT

16.900 kr.
Fullt verð 20.990 kr.

1/4” SKRALL
Hámarkshersla 54Nm

1/4” TOPPA-
OG BITASETT

+ 2.0Ah rafhlaða
+ Hleðslutæki

P0WER PACK:
HÖGGSKRÚFVÉL
226Nm, 4 átaksstillingar

HÖFUÐLJÓS
 475lm, TRUEVIEW™
+ 2 stk. 5.0Ah rafhlöður

+ USB Redlithium rafhlaða
+ Hraðhleðslutæki

+ HD taska

79.900 kr.
Fullt verð 94.900 kr.

49.900 kr.
Fullt verð 59.900 kr.

P0WER PACK:
SKRÚFVÉL

 Með patrónu, vinkildrifi
og innréttingahaus

FJÖLNOTA
HJÓLSÖG

 20.000 RPM
+ 3 blöð og rykhlíf

+ 4.0Ah og 2Ah rafhlöður
+ Hleðslutæki

+ HD taska



Það náttúrlega má ekki 
neitt. Við vorum með 
rosaplan og ætluðum 
að vera í Bókasafninu í 
Hafnarfirði með kynn-
ingu og læti,“ segir Mar-

teinn Ibsen úr 501. herdeildinni 
sem ætlaði að bregða á leik á sér-
stökum vísindaskáldskapardegi í 
Hafnarfirði.

„Það verður ekkert úr því, þetta 
verður fært fram í sumarið. Ég held 
þetta sé í þriðja skipti sem við erum 
að fresta þessu með Bókasafninu í 
Hafnarfirði.

Þetta átti að vera á síðasta ári 
náttúrlega og síðan aftur snemma 
á þessu ári þegar allt var að detta 
niður. Eiginlega allt smitlaust og 
voða gaman.“ Þá gekk enn ein 
COVID-bylgjan yfir og uppákoman 
var sett á ís. „Síðan var allt að detta 
niður núna en það er ekki búið að 
rýmka nóg,“ segir Marteinn um 
nýju vonina sem kemur og fer jafn-
óðum.

Góðu vondu gæjarnir
The 501st Legion eru alþjóðleg sam-
tök Star Wars-nörda sem spóka sig 
í nákvæmum eftirlíkingum af bún-
ingum illmennanna í myndunum, 
gleðja börn og láta gott af sér leiða 
meðal annars með fjáröf lun og 
heimsóknum á barnaspítala.

„Það hefur bara ekkert mátt og 
þessi góðgerðarstarfsemi er bara 
búin að liggja alveg niðri. Ekkert 
verið farið í neina fjáröf lun eða 
neitt. Þannig að þetta er búið að 
vera sorglegt ástand.“

Marteinn segir May the Fourth-
daginn hafa fest sig í sessi hjá þeim 
rétt eins og öðrum Stjörnustríðs-
aðdáendum. „Við höfum alltaf gert 
eitthvað,“ segir Marteinn og rifjar 
upp að hópurinn marseraði niður 
Laugaveginn 2018 og tók Mathöll-
ina við Hlemm herskildi í leiðinni.

Aftur á byrjunarreit
„Við reyndum einhvern tímann 
að hittast á vefnum og eitthvað að 
spjalla þar en það er bara ekkert 
það sama og að hittast í búning-
unum og hafa gaman og gleðja aðra. 
Þetta snýst svolítið mikið um það. 
Að gleðja aðra,“ segir Marteinn sem 
stundum er einnig þekktur í sínum 
hópi sem Svarthöfði.

„Ætli ég fari ekki í einhvern 
búning og horfi á Star Wars,“ segir 
Marteinn um hlæjandi um einu 
fyrirsjáanlega neyðarlendinguna 
sem verði að duga til hátíðarbrigða 
í bili. „Þangað til þessu er lokið – þá 
verður mikil hátíð held ég,“ segir 
Marteinn og hlær.

Aðspurður segist hann síðan gera 
ráð fyrir að rúlla bara í gegnum 
upprunalega þríleikinn. Kaf la IV, 
V og VI. Og þá að sjálfsögðu upp-
runalegu og óbreyttu útgáfurnar 
en ekki hinnar seinni tíma „special 
editions“. Eðlilega, þar sem hann 
er fæddur 1977, á Star Wars-árinu 
þegar fyrsta myndin kom út og 
breytti heiminum.

Smitskúrkurinn illi
Þegar búningar eru annars vegar 
hefur hann úr ýmsu að velja þótt 

krúnudjásnið í safninu sé vitaskuld 
forláta búningur Darth Vader, sjálfs 
Svarthöfða. Með hinni voldugu 
öndunargrímu og öllu tilheyrandi.

Búningur Sith-lávarðarins ógur-
lega er, eins og f lestum er kunnugt, 
mun meira en aðeins ógnvekjandi 
herklæði þar sem hann er illmenn-
inu einnig lífsnauðsynleg öndunar-
vél með tilheyrandi öndunargrímu 
sem er svo voldug að ætla mætti að 
öf lugri verði sóttvarnagrímurnar 
varla.

Marteinn tekur undir að vissu-
lega geti hjálmurinn virkað sem 
veiruvörn fyrir þann sem ber hann 
en illu heilli virkar hann þannig 
að viðkomandi gæti orðið skæður 
ofursmitberi.

„Maður er náttúrlega með loft-

Öndunargríma Svarthöfða er 
líklega öflugur veirudreifari
Marteinn Ibsen, Svarthöfðinn í Íslandsdeild Star Wars-nördahersins, telur öruggast að 
fagna alþjóðlega Stjörnustríðsdeginum í örygginu heima enda eru búningur og gríma 
hans og hins dáða illmennis ekki alveg jafn öruggar sóttvarnir og ætla má í fljótu bragði.

Föndrið við 
búningana 
er hluti af 
ánægjunni auk 
þess sem það 
sparar stórfé. 

Marteinn Ibsen er sex barna faðir 
og fjögurra barna afi og veit því vel 
að fátt brúar kynslóðabilið betur 
en Stjörnustríð. 

Þungur búningur? Þessi búningur á að vera þungur og með innbyggða loft-
ræstingu getur Marteinn þraukað lengur en 15 mínútur. MYNDIR/AÐSENDAR

Megi 4. maí vera með þér

Fjórði maí hefur fest sig í sessi 
sem alþjóðlegur hátíðisdagur 
Star Wars-aðdáenda um allan 
heim og í raun dæmigert fyrir 
samstöðu og samtakamátt 
Stjörnustríðs-nördanna að 
þessi hátíðisdagur er sjálf-
sprottinn og runninn undan 
rifjum þeirra sjálfra sem hafa 
vitaskuld aldrei verið öflugri og 
jafn samstíga eftir að internet-
ið rústaði öllum landamærum 
og tengdi fjöldann saman.

Lucasfilm, sem á vörumerkið 
Star Wars, kom þarna hvergi 
nærri þótt fyrirtækið hafi, 
eðlilega, lagt blessun sína yfir 
daginn og gefið dagsetning-
unni enn meira vægi í Stjörnu-
stríðsheiminum.

4. maí varð að sérstökum Star 
Wars-degi með vísan til þess að 
á ensku er dagsetningin berg-
mál af einni þekktustu setn-
ingu Stjörnustríðsmyndanna, 
„May the Force be with you,“ 
sem hefur verið snúið upp í 
„May the Fourth be with you,“ 
eða „Megi Mátturinn vera með 
þér,“ á okkar ástkæra, ylhýra.

Fyrstu skipulögðu Stjörnu-
stríðsdags-hátíðarhöldin fóru 
fram 2011 í Toronto í Kanada 
með alls konar uppákomum, 
búningakeppni og fleiru. Leik-
urinn var síðan endurtekinn ári 
síðar og í kjölfarið varð May the 
Fourth að heimsviðburði.

Kveðjan „May the Fourth be 
with you“ á sér þó mun lengri 
sögu og kom fyrst fyrir í The 
London Evening News þann 
4. maí 1979 þegar Margaret 
Thatcher tók fyrst við embætti 
forsætisráðherra Bretlands. Þá 
var um að ræða kveðju frá fé-
lögum hennar í Íhaldsflokknum 
sem fögnuðu í auglýsingu 
með þessum orðum: „May the 
Fourth Be with You, Maggie. 
Congratulations.“

Boris Johnson notaði aftur 
á móti upprunalega frasann í 
sigurræðu sinni 2012 sem hann 
lauk með orðunum: „May the 
force be with you.“

Disney-samsteypan keypti 
Lucasfilm af skapara Stjörnu-
stríðsheimsins, George Lucas, 
síðla árs 2012 og frá 2013 hefur 
fyrirtækið tekið þátt í gleðinni 
með alls konar uppákomum og 
hátíðarhöldum í Disneylandi 
og Walt Disney World. Þótt 
eðli málsins samkvæmt verði 
eitthvað minna um slíkt að 
þessu sinni þótt deginum sé 
vissulega gert hátt undir höfði 
á streymisveitunni Disney+.

Þar fyrir utan hefur fögnuð-
urinn, eðlilega kannski, teygt 
sig út fyrir gufuhvolfið og þann-
ig upplýstu geimfarar í Alþjóð-
legu geimstöðinni á Twitter 
2015 undir myllumerkinu 
#Matthe4BeWithYou að þeir 
hefðu horft á myndina.

Gleðin, ef svo má að orði 
komast, heldur síðan áfram á 
morgun þegar dagur og hefnd 
illmennanna rís undir gunnfán-
anum Revenge of the Fifth með 
rími við Sith, riddarareglu hins 
illa sem heldur sig á skuggahlið 
Máttarins sem kjarnar kveðju 
hinna góðu Jedi-riddara í dag.

kælingu. Viftu inni í búningnum 
og þá náttúrlega streymir loftið 
úr honum þannig að ef maður 
væri sjálfur með COVID þá myndi 
maður örugglega blása þessu út frá 
sér,“ segir Marteinn, hlær og bætir 
við að þannig gæti maður orðið 
hinn fullkomni skúrkur.

„Þessir grímubúningar eru nátt-
úrlega þannig að maður myndi 
halda að þetta væru fínustu sótt-
varnagræjur en það er sko ekkert 
auðvelt að vera í þessu í langan í 
tíma. Fólk er að kvarta yfir að vera 
með þessar tuskugrímur á sér en 
maður er bara alveg líkamlega 
búinn eftir að hafa verið í þessu í 
kannski tvo tíma.

Ef maður væri ekki með loft-
kælingu í þessu þá væri maður 

bara búinn eftir kortér. Maður býr 
það til bara sjálfur. Það er hægt að 
kaupa svona kerfi eða bara föndra 
það sjálfur,“ segir Marteinn og 
bætir við að föndrið og nostrið við 
búningana sé einmitt stór hluti af 
ánægjunni.

Dýr yrði Svarthöfði allur
Marteinn eignaðist fyrst hina svo-
kölluðu stormtroopera en búninga-
safnið hefur síðan undið upp á sig.

„Stormtrooperinn var fyrsti 
búningurinn minn og ég á hann 
ennþá,“ segir Marteinn um búning 
óbreyttra hermanna keisaraveldis-
ins illa. „Svo er ég búinn að vera að 
byggja Scout Trooperinn úr Return 
of the Jedi og svo er ég búinn að 
vera heillengi að setja saman Boba 
Fett-búning. Sem sagt The Empire 
Strik es Back-útgáfuna en það eru 
náttúrlega mismunandi útgáfur 
eftir því í hvaða mynd hann er. Mis-
munandi litir á brynjunni og eitt-
hvað þannig. Það er gaman að því.“

Þá vinnur hann einnig að bún-
ingnum sem Lilja prinsessa dul-
bjóst í Return of the Jedi þegar 
hún þóttist vera mannaveiðarinn 
Boushh. „Það gerir þetta miklu 
skemmtilegra,“ segir hann um 
ánægjuna sem fylgir því að makinn 
taki þátt í nördismanum.

„Svo er ég búinn að vera að 
reyna að föndra Ewok-búning fyrir 
yngstu dótturina. Það gengur ágæt-
lega. Það er alveg hægt að kaupa 
heilu búningana en það er rosalega 
dýrt ef þú ef kaupir tilbúinn búning 
og þess vegna reynir maður að gera 
þetta mest sjálfur til þess að halda 
kostnaðinum niðri.“

Marteinn bendir þannig á að 
tilbúinn Svarthöfðabúningur kosti 
ekki undir 800.000 krónum. „ Í stað 
þess að eyða slíkum upphæðum 
í tilbúinn búning þá nær maður 
kostnaðinum niður um 70% með 
því að gera mest allt sjálfur þann-
ig að maður reynir alltaf að skera 
kostnaðinn niður með smá föndri 
sem gengur mest út á að sparsla, 
líma og pússa og svona. Maður 
gerir þetta bara sjálfur og eitthvað 
af saumaskap.“
toti@frettabladid.is
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3 Minnisstillingar

Skjár sem sýnir hæðina í cm

Hægt að stilla inn neðstu og hæstu hæð

Barnalæsing

Stillanleg árekstrarvörn

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

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.

verð nú frá
57.900 kr.

100 cm borð

LISTAVERÐ: 89.500 kr.
VERÐI NÚ: 

57.900 kr.

120 cm borð

LISTAVERÐ: 93.500 kr.
VERÐI NÚ: 

59.900 kr.

140 cm borð

LISTAVERÐ: 97.500 kr.
VERÐI NÚ: 

62.900 kr.

160 cm borð

LISTAVERÐ: 100.500 kr.
VERÐI NÚ: 

64.900 kr.

www.hirzlan.is

Fætur til á lager 
í svörtu, hvítu og gráu.

Plötur til á lager 
í svörtu, hvítu, eik og beyki.

30%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM BJARG

STÓLUM

Bjarg MB
VERÐ NÚ

64.900 kr.
LISTAVERÐ

94.900 kr.

Bjarg HB+
VERÐ NÚ

118.900 kr.
LISTAVERÐ

169.900 kr.

afsláttur

H1 rafmagnsborð

35%



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
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Val um svart eða 
hvítt  PU leður 
eða grátt áklæði á 
Classic botni. 

• Svæðaskipt poka-
gormakerfi

• Latex yfirdýna

• Burstaðir stálfætur

• Sterkur botn

• 320 gormar pr m2

Aðeins 187.920 kr.

AUSTIN rafdrifinn sjónvarpssófi

VIKUTILBOÐ  
29. apríl til 5. maí

Aðeins 111.920 kr.

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

       

LICATA
tungusófi

Glæsilegur tungusófi í Licata línunni. Fæst hægri eða vinstri 

(tunga ófæranlegt). Koníakslitt Kentucky áklæði á mynd en fleiri 

áklæðisgerðir og litir fáanlegir. Hægri eða vinstri tunga. Svartir 

nettir járnfætur.  Stærð: 262 x 226 x 82 cm.  Fullt verð: 244.900 kr.

www.dorma.is
VEFVERSLUN

ALLTAF
OPIN

KOLDING
hægindastóll með skemli

Stillanlegur hægindastóll með skemli.  

Svart, rautt eða grátt leður/PVC.

Fullt verð: 139.900 kr.

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Aðeins 195.920 kr.

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

20%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

NATURE’S ELEGANCE
heilsurúm með Classic botni

Sérlega vönduð heilsu-

dýna sem veitir góðan 

stuðning. 

25%
AFSLÁTTUR

VIKU
TILBOÐ

Verðdæmi: Dýna, botn  
og fætur 160 x 200 cm. 

Fullt verð: 189.900 kr.

Rafdrifinn 3ja sæta leðursófi með niðurfellanlegu borði í miðsæti.  
Fáanlegur í Svörtu og gráu leðri. Særð: 198 x 95 x 98 cm

Fullt verð: 234.900 kr.

Aðeins 142.425 kr.

Þrjátíu ár voru í gær liðin 
frá því lokaþáttur Dall-
as, einnar vinsælustu 
sápuóperu allra tíma, 
var sendur út í Banda-
ríkjunum eftir um það 

bil þrettán misfarsæl ár. Ríkissjón-
varpið hóf sýningar á þáttunum 
þann 6. maí 1981 og óhætt er að 
tala þar um tímamót í dægurmenn-
ingarsögunni.

Einnar-sjónvarpsstöðvar-þjóðin 
tók hinni vellauðugu og spilltu 
Ewing-fjölskyldu opnum örmum 
og í byrjun níunda áratugarins 
voru miðvikudagskvöld heilög á 
fjölmörgum heimilum landsins þar 
sem fjölskyldan sameinaðist agn-
dofa fyrir framan sjónvarpstækin og 
sökkti sér ofan í draumaheim ríka 
og fallega fólksins í Dallas.

Óskar Magnússon, lögmaður, rit-
höfundur og bóndi, var blaðamaður 
á DV þegar J.R. Ewing og hans fólk 
lagðist á þjóðarsálina og hann segist 
hafa fylgst með þáttunum af ein-
lægum áhuga.

„Ég fylgdist með þessu alveg af 
fullkomnum áhuga og öll fjölskyld-
an og ég tel að þetta sé eitthvert 
albesta sjónvarpsefni sem hefur 
verið gert. Man ekki eftir öðru betra. 
Þetta var eins og önnur fjölskylda 
manns, þetta fólk,“ segir Óskar um 
Ewing-fjölskylduna og hlær eftir að 
hafa meðtekið að sléttir þrír áratugir 
séu síðan þættirnir runnu sitt skeið.

Ódeigur baráttumaður
„J.R. var minn maður. Menn þorðu 
nú ekki að viðurkenna það opinber-
lega að þeir styddu hann vegna þess 
að hann var svoddan sko refur en í 
hjarta sínu vissu þeir að hann bar 
þættina uppi. En menn þorðu ekki 
að styðja karakterinn,“ segir Óskar 
sem gerðist svo djarfur að koma J.R. 
til varnar í fjölmiðlapistli í DV í nóv-
ember 1982.

„Já, já. Ég gerði það,“ heldur Óskar 
áfram hlæjandi. „Ég skrifaði grein 
sem hét til varnar Jóni Reyni,“ segir 
hann um pistilinn sem hann hóf 
með því að gangast við því að vera 
alkunnur aðdáandi Dallas-þáttanna 
og hafa ekki misst úr einn einasta 
þátt frá upphafi.

„Í gærkvöldi varð ég ekki fyrir 
vonbrigðum. Eftir að litla systir Sue 
Ellen kom til sögunnar hefur lifnað 
mjög yfir þættinum en fagurt kven-
fólk er óbrigðull mælikvarði á slíkt,“ 
hélt Óskar áfram og varði síðan sinn 
mann, J.R. eða Jón Reyni.

„Jón Reynir reynir áfram á öllum 
vígstöðvum. Það er annars undar-
legt hversu mikilli andstöðu hann 
virðist mæta meðal almennings 

hér á landi. Þarna er á ferð ódeigur 
baráttumaður, sem hvergi lætur 
sinn hlut þrátt fyrir ofurefli póli-
tísks valds sem beitt er gegn honum 
á óbilgjarnan hátt.“

Olíukóngar á Olís
„Þú sérð að þetta var búið að koma 
sér vel fyrir í þjóðarsálinni og var 
ekki auðveldlega yfirgefið,“ segir 
Óskar og vísar til uppnámsins sem 
varð þegar RÚV hætti að sýna þætt-
ina 1984 en óánægja almennings 
var ekki síst viðruð á lesendasíðum 
Morgunblaðsins.

Þá er það til marks um vinsæld-
irnar að fólk streymdi á bensín-
stöðvar Olís eftir að einhver á þeim 
bænum fékk þá snilldarhugmynd 
að laða fólk að bensíndælunum 
með því að leigja út nýjustu þættina 
á VHS-myndböndum. Stöð 2 sá sér 
síðar leik á borði, tók við keflinu og 
Dallas kláraðist þar 1992. Um það bil 
ári seinna en í Bandaríkjunum.

Dallas! Hvar er sjónvarp?!
„Við erum ekki mikið sjónvarpsfólk 
og höfum aldrei verið á mínu heimili 
en með þessu var fylgst af mikilli 
athygli,“ segir Óskar og áréttar 
mikilvægi Dallas með gamansögu af 
dr. Gunnlaugi Þórðarsyni heitnum, 
hæstaréttarlögmanni. 

„Hann var í fínu matarboði á mið-
vikudagskvöldi þegar hann lítur á 
klukkuna, sprettur á fætur og segir: 
Dallas! Dallas! Dallas! Hvar er sjón-
varp? Hvar er sjónvarp? Dallas! 
Dallas! Svo bara stóð hann upp og 
æddi inn í stofu þar sem var sjón-
varp. Hann stóð upp frá borðum 
til þess að horfa á Dallas og lét fínt 
elítu matarboð ekkert aftra sér frá 
því að horfa á Dallas. Þannig að þú 
sérð að það voru vandaðir menn 
sem fylgdust með þessu. Þetta var 
ekkert hjóm.“
toti@frettabladid.is

Óskar þorði að verja  
Jón Reyni Ewing 
„Já, hvert í logandi!“ hváir Óskar Magnússon yfir því að 30 ár 
eru frá því síðasti þáttur Dallas fór í loftið. Fyrir fjórum áratugum 
gerðist hann svo djarfur að koma ófétinu J.R. Ewing til varnar í DV.

Larry Hagman í hlutverki Jóns 
Reynis, eða John Ross, sem best er 
þekktur sem J.R. og bar vinsældir 
Dallas uppi. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Óskar Magnússon rámar í lokaþáttinn þar sem J.R. virtist stytta sér aldur. „Mig minnir nú að það hafi alveg verið 
kominn tími á þetta og þegar þarna var komið sögu var skáldagáfan orðin dálítið gassaleg.“ FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR





RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

AUGLÝSINGADEILD 
auglysingar@frettabladid.is

PRENTUN
Torg ehf.

DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is 550 5000

Jóns Sigurðar 
Eyjólfssonar

BAKÞANKAR

Hlutverk skálda í Forn- 
Grikklandi var ekki 
aðeins að skemmta 

lýðnum heldur áttu þau líka að 
skerpa á lýðræðisvitund áheyr-
enda og kenna þeim að horfa á 
veröldina út frá sjónarhóli náung-
ans. Gríska orðið fyrir leikskáld 
var meira að segja síðar notað 
yfir kennara enda mátti læra af 
verkum skáldanna hvert dramb, 
hroki, græðgi og eigingirni gætu 
leitt fólk á lífsleiðinni. Ég efast um 
að skáldin hafi slakað á þessum 
kröfum en einhverra hluta vegna 
finnst mér kjósendur vera í tómri 
tjöru þegar til lýðræðislegra 
kasta kemur, kannski til að getað 
síðar kvartað yfir þeim ósköpum 
sem þeir kusu yfir sig.

Hér á Spáni, til dæmis, eru 
tveir hefðbundnir hægri f lokkar: 
Annar er umvafinn spillingu 
sem allir eru orðnir hundleiðir 
á en hinn reynir að sporna gegn 
henni. Hvor f lokkurinn haldið 
þið að sé að lognast út af? Annað 
dæmi, í upphafi COVID sendu 
yfirvöld boð á elliheimili Madr-
ídarhéraðs um að vera ekki að 
hafa fyrir því að senda sýkta 
öldunga á bráðamóttöku þar sem 
álagið þar væri nóg fyrir. Eins og 
gefur að skilja réði þetta örlögum 
ófárra íbúa þessara heimila. 
Skilaboðin láku í fjölmiðla og 
krafan um að æðstu yfirmenn, 
eins og forseti héraðsins, Isabel 
Ayuso, segðu af sér fór fjöllum 
hærra um stund. Því var þó ekki 
að heilsa en ef kjósendur eru jafn 
smekklausir og útgönguspár vilja 
meina þá mun Isabel hins vegar 
eiga yfir höfði sér mikil veislu-
höld í Madríd í kvöld til að fagna 
stórkostlegum kosningasigri. Á 
meðan bið ég Ísland um að hlúa 
að skáldum sínum.

Kjósendur á 
Tjörutjörn

FOSSBERG
tilboðsblaðið fylgir
Fréttablaðinu í dag

GLÆSILEGAR
GJAFIR FYRIR
BRÚÐHJÓNIN

KYNNTU ÞÉR VINSÆLA 
GJAFABRÉFIÐ OKKAR

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150

OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16

UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði 
og Bara snilld, Egilsstöðum  |  svefnogheilsa.isBALDURSNES 6 – AKUREYRI VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR LANDS- 
MANNA SEFUR Á DÝNU 
FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.

KYNNTU ÞÉR VÖRUÚRVALIÐ
OG VERSLAÐU Í RÓLEGHEITUM

Á VEFVERSLUN OKKAR

GERIÐ GÆÐA- OG VERÐSAMANBURÐ

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF 
RÚMFÖTUM

EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF HEILSUDÝNUM

MIKIÐ ÚRVAL AF SÆNGUM
BY BRINKHAUS
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