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Mikilvægt
að ræða um
ófrjósemi
Alexandra Helga Ívarsdóttir og eiginmaður hennar, knattspyrnumaðurinn Gylfi Þór Sigurðsson, eignuðust
á dögunumsitt fyrsta barn. Hjónin
biðu frumburðarins í fimm ár og segir
Alexandramikilvægt að ræða ófrjósemi, enda sé erfitt að fara í gegnum
slíkt verkefni í þögninni eins og hún
gerði í upphafi. ➤ 20

Öðruvísi að hjóla
með Íslendingum
Anna Kristín Ásbjörnsdóttir
fór að hanna fjallahjólaferðir
fyrir Íslendinga í Covid. ➤ 24

Fann engin rök fyrir
kjötneyslunni

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

græjaðu þig
fyrir ferðalagið
Bose SoundLink Mini er frábær ferðafélagi.
Þú finnur fleiri góða ferðafélaga á elko.is.

Benjamín Sigurgeirsson segir
auðveldara að vera vegan í
dag en fyrir tíu árum. ➤ 26
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Vatnslitað við vatnsbakkann

Eldgosið komið
aftur í gírinn
gar@frettabladid.is

ELDGOS „Gosið er búið að jafna sig
á þessari truflun sem hefur orðið
og núna er það bara komið aftur í
gírinn,“ segir Þorvaldur Þórðarson,
eldfjallafræðingur hjá Jarðvísindastofnun Íslands.
Nokkurt hlé varð á sýnilegu
kvikustreymi frá gosinu í Geldingadölum í gær og svipað var uppi
á teningnum í fyrradag. Mikil virkni
var hins vegar í gígnum í fyrrakvöld
og fram á nótt. Um kvöldmatarleytið í gær tók kvikan aftur að vella
úr gígnum eftir að svo hafði virst
fyrr um daginn að slokknað væri í
honum.

Hann jós úr sér, alveg
svakalega mikið.

Þorvaldur
Þórðarson, eldfjallafræðingur.
„Það er skemmtilegt að mála úti, það er bara ekki alltaf hægt hérna á Íslandi með vatnslitum,”segir Óskar Thorarensen lögmaður, sem kveðst hafa lagt stund
á listmálun í fimmtán til tuttugu ár. Óskar var í gær við iðju sína við Reykjavíkurtjörn, sem er hans eftirlætismyndefni. Þar hefur Óskar lent í ýmsu. „Fyrir
nokkrum árum var ég að gera mynd og bakkaði aðeins til að virða hana fyrir mér og þá fauk hún út í Tjörn. Ég náði henni aldrei,“ segir hann. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

„Hann jós úr sér, alveg svakalega
mikið,“ segir Þorvaldur. Þessi mikla
gusa sem kom í fyrrakvöld hafi
tæmt efri hluta gosrásarinnar. „Þá
hefur bara hrunið í gíginn og hann
stíflast. En núna er hann búinn að
hreinsa sig,“ segir hann og útskýrir
að veggir gígsins séu svo óstöðugir
að ef yfirborðið í gígnum lækki,
jafnvel aðeins í stuttan tíma, geti
hrunið mikið inn í hann. Og það sé
sennilega það sem hafi gerst í fyrrinótt. Upp úr klukkan eitt í gærdag
hafi gosóróinn svo farið að gera vart
við sig aftur.
„Gígurinn er kominn aftur af stað
og virknin er bara nákvæmlega eins
og hann er búinn að vera með,“ segir
Þorvaldur, sem aðspurður kveðst
telja mjög ólíklegt að komið hafi
stopp í það kvikustreymi sem verið
hefur upp á yfirborð frá um sautján
kílómetra dýpi. Rishraðinn á kvikunni sé ekki það mikill að breytingar á því myndu sjást svo fljótt.
Þannig segir Þorvaldur ekkert
benda til þess að eldgosinu í Geldingadölum sé að ljúka. „Eins og ég
hef alltaf sagt þá getur þetta hætt á
morgun þess vegna, en mér finnst
ekkert vera að benda til þess að
gosið sé að hætta – þótt það komi
kannski svona smá pásur.“ ■

Fjarðarheiðargöng
boðin út 2022
arnartomas@frettabladid.is

AUSTURLAND Vinna að hönnun
Fjarðarheiðarganga, bæði jarðganga og aðkomuvega, er á áætlun
og miðað er við að henni verði lokið
vorið 2022.
Þetta kemur fram í tilkynningu
frá Vegagerðinni. Þar segir að áætlað
sé að verkið verði boðið út síðsumars 2022 og að undirritun við verktaka gæti farið fram snemma árs
2023. Gangagröftur gæti þá hafist
um haustið 2023.
Göngin verða yfir þrettán kílómetrar að lengd og mun framkvæmdin taka langan tíma, en
áætlað er að verkinu verði að fullu
lokið 2034.
Áætlaður heildarkostnaður við
gerð Fjarðarheiðaganga mun nema
um 35 milljörðum króna. ■

TENERIFE

09. - 20. júlí

|

11. dagar!

Innifalið: Flug, gisting, handfarangur
og ferðataska

verð frá

79.990 kr.

á mann miðað við 2 fullorðna og 2 börn

www.sumarferdir.is |

info@sumarferdir.is | 514 1400

Andi Reykjavíkur sveif yfir
vötnum í Norður-Skotlandi
Sendiherra Íslands í Bretlandi,
Sturla Sigurjónsson, kíkti
við í bækistöðvar Konunglega breska flughersins við
Lossiemouth fyrir skömmu og
skoðaði þar flugvélina Spirit
of Reykjavík. Hann segir að
Englendingar séu bjartsýnir á
gott gengi á EM, mikil spenna
sé fyrir liðinu. Fótboltinn
gæti jafnvel verið á leiðinni
heim en Englendingar mæta
Úkraínu í dag á mótinu.
benediktboas@frettabladid.is

SAMFÉLAG „Mér fannst við hæfi í
ljósi sögunnar og verkefnisins að
líta til þeirra og mér var afar vel
tekið,“ segir Sturla Sigurjónsson,
sendiherra Íslands í Bretlandi, en
hann fór í heimsókn í bækistöðvar
Konunglega breska f lughersins
við Lossiemouth í Skotlandi fyrir
skömmu, þar sem hann skoðaði
meðal annars eftirlitsf lugvélina
Spirit of Reykjavík.
Flugvélin er nefnd eftir Reykjavík
til að heiðra hlutverk Íslendinga í
sigri bandamanna í orrustunni um
Atlantshafið í seinni heimsstyrjöldinni. Sú sveit sem hér var, 120. flugsveitin, er með fálka í merkinu sínu.
„Flugsveitin var staðsett á Íslandi
1943-1945 og eltist við þýska kafbáta á Atlantshafi.
Flugherinn hefur verið að endurnýja f lotann sinn og er að taka í
notkun Poseidon eftirlitsflugvélar.
Fyrstu fimm hafa fengið nöfn eins
og Pride of Moray, City of Elgin, Spirit of Reykjavik og Fulmar.
Sturla segir að heimsóknin, sem
hann fór í ásamt konu sinni Elínu
Jónsdóttur, hafi verið bæði fróðleg
og skemmtileg.
Hann segir að síðan í maí hafi
hann verið að reyna að bæta upp
fyrir tapaðan tíma sem Covid-faraldurinn olli.

Sturla og Layden ofursti fyrir framan eftirlitsflugvélina Spirit of Reykjavik á
Lossiemouth herstöðinni í Skotlandi. 
MYND/RAF

Ég heyri ekki annað á
tali fólks og í fjölmiðlum. Þeir eru bjartsýnir
og mikil spenna.
Sturla Sigurjónsson, sendiherra.

Sturla segir að bjartsýni ríki nú
um allt England, þar sem knattspyrnulandsliðið hafi verið að
gleðja landsmenn með góðum
árangri á Evrópumótinu í fótbolta.
Samfélagið hafi þjáðst í Covid-faraldrinum en nú megi sjá bros á vör
víða um götur London.
„Þeir gera sér vonir um að gera
góða hluti á Evrópumótinu. Ég
heyri ekki annað á tali fólks og í
fjölmiðlum. Þeir eru bjartsýnir og
mikil spenna.“
Englendingar mæta Úkraínu í
Rómarborg í dag og tekur Sturla
undir það að ensk þjóðarsál hafi
þurft á smá gleði að halda. „Algjörlega. Sigurinn gegn Þýskalandi
skipti þá miklu máli og fyrst það
tókst held ég að þeir hyggi á frekari
landvinninga – ef ég get tekið þannig til orða.“ n

… OOOG SLAKA
TOYOTA RELAX

Við framlengjum ábyrgðina á Toyota bílnum þínum um 12 mánuði* í senn þegar þú kemur
í þjónustuskoðun hjá viðurkenndum þjónustuaðila Toyota. Toyota Relax er í boði þar til
bíllinn verður 10 ára eða hann ekinn 200.000 kílómetra - hvort sem fyrr kemur.
Nánari upplýsingar á www.toyota.is

* Toyota RELAX ábyrgð gildir í 12 mánuði frá og með þjónustuskoðun bifreiðar eða í 15 þúsund km akstur (20 þúsund í tilviki Proace) – hvort sem fyrr kemur. Íhlutir sem gert er athugasemd við í þjónustuskoðun og sem
ekki eru lagaðir falla ekki undir Toyota RELAX ábyrgð. Bíll er gjaldgengur í Toyota RELAX ef hann er fluttur inn af Toyota á Íslandi, er keyrður minna en 200 þúsund km og er ekki orðinn 10 ára gamall. Bílar með minna
en 12 mánuði eftir af núgildandi ábyrgð (5 ára eða 7 ára) eru EINNIG gjaldgengir í Toyota RELAX – að öðrum skilyrðum uppfylltum. Fyrirvari við 5 og 7 ára ábyrgð bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi: 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.
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n Tölur vikunnar

1

milljón var sektin sem Huppuís
var gert að greiða vegna rafrænnar
vöktunar.

n Þetta sögðu þau
Kristrún
Frostadóttir
frambjóðandi
Samfylkingarinnar
í Reykjavíkurkjördæmi suður.

Fólk þarf að þora
að taka áhættuna
sem felst í því að stofna fyrirtæki,
án þess að hafa áhyggjur af því
að eiga ekki fyrir grunnþörfum.
Þannig verða verðmæti til, með
hugmyndaleit einstaklinga og
velferðarkerfið sem bakhjarl. Við
viljum ekki lifa í samfélagi þar sem
tækifæri til slíkra ævintýra erfast.

Kolbrún
Baldursdóttir
oddviti Flokks
fólksins í
borgarstjórn
Reykjavíkur.

Hugsanlega má
reikna með að
eitthvað af umbótatillögum meirihlutans á skóla- og velferðarsviði
verði orðnar að veruleika rétt fyrir
borgarstjórnarkosningar sem verða
í maí á næsta ári. Er það ekki dæmigert að efna eigi loforð rétt fyrir
kosningar, sem gefin voru fyrir síðustu kosningar? Nái þessi meirihluti
aftur kjöri má ætla að sama gerist og
síðast, hin fögru loforð fara í skúffu
og þegar líður aftur að kosningum
verði aftur dustað af þeim rykið.

Guðlaugur Þór
Þórðarson
utanríkis- og
þróunarsamvinnuráðherra.

Alþjóðasam
vinna og
alþjóðav iðskipti
á grunni sjálfbærni verða áfram
undirstaða efnahagslegra og
félagslegra framfara, en raunveruleg framþróun mannréttinda getur
aldrei orðið undir kaldri hönd einræðis. Lýðræðið er þrátt fyrir allt
það skásta sem við höfum n

9

hús voru rýmd í Varmahlíð eftir
aurskriðu sem þar féll.

4

29

greindust með lekanda frá janúar
til maí á þessu ári.

milljarðar var andvirði hlutabréfa
sem sex erlendir sjóðir seldu í
Íslandsbanka á fyrstu þremur
dögunum eftir skráningu.

19

tilkynningar hafa borist bandarískri miðstöð tilkynninga um
fljúgandi furðuhluti yfir Íslandi.

Segir að gosið muni lifa eftir dauðann
Virkni í eldgosinu í Geldingadölum hefur minnkað
undanfarna sólarhringa.
Gosið hefur verið fengur
fyrir ferðaiðnaðinn og verður
áfram landkynning þótt
það lognist út af, að mati
framkvæmdastjóra Samtaka
ferðaþjónustunnar.
adalheidur@frettabladid.is

FERÐAÞJÓNUSTA „Það má kannski
segja að það væri kurteisi af gosinu
að halda svolítið áfram svo að fólk
sem er búið að bíða og bóka ferð geti
komið og séð það,“ segir Jóhannes
Þór Skúlason, framkvæmdastjóri
Samtaka ferðaþjónustunnar, um
lægðina á eldstöðvunum í Geldingadal undanfarna sólarhringa.
„En það er svo sem ekki öll von úti
enn, skilst manni á jarðfræðingum,“
segir Jóhannes.
Um miðjan dag í gær var slokknað
í aðalgígnum, að sögn Kristínar Jóns
dóttur, jarðeðlisfræðings og hóp
stjóra náttúruvár hjá Veðurstofunni.
Mikil virkni hafði verið í gosinu daginn áður og fram á nótt og
flæddi þá nýtt hraun ofan í Nátt
haga. Virknin lognaðist svo út af
í gær og um tíma rann ekki hraun
úr gígnum. Seinnipartinn var hins
vegar aftur komin kvika upp á
yfirborðið. Að mati náttúruvárhóps Suðurlands var þetta goshlé,
en í gær sást í hraunbráð í fyrsta
skipti frá því að gosið hófst 19. mars.
„Það fer eftir því hvernig á það er
litið, segir Jóhannes, aðspurður um
þýðingu þess fyrir ferðaþjónustuna
ef hætti að gjósa.
„Gosið hefur náttúrulega valdið
mikilli umfjöllun sem við höfum
augljóslega notið góðs af. Ef gosið
hverfur hefur það náttúrulega ekki
sama aðdráttarafl fyrir fólk. En við
höfum þó séð til dæmis við eldgosið
í Holuhrauni og reyndar í Eyjafjallajökli líka, að svona viðburðir lifa nú
töluvert eftir að þeim er lokið,“ segir
Jóhannes og telur að vel megi búast
við því að gosið muni eiga sér líf eftir
dauðann.

Þúsundir manna, bæði innlendra og erlendra hafa lagt leið sína að eldgosinu í Geldingadölum.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Glænýtt hraun, eins og
þarna er, hefur alltaf
aðdráttarafl þótt
gosinu sjálfu sé lokið.

Jóhannes Þór
Skúlason, framkvæmdastjóri
Samtaka ferðaþjónustunnar.

„Glænýtt hraun, eins og þarna er,
hefur alltaf aðdráttarafl þótt gosinu
sjálfu sé lokið,“ segir Jóhannes og
bætir við: „Það má gera ráð fyrir því
að gosstaðurinn muni hafa aðdráttarafl sem áfangastaður, jafnvel í eitt
til tvö ár eftir að gosinu lýkur, en
auðvitað ekki á sama hátt.“
Jóhannes á ekki von á af bókunum þótt gosinu ljúki nú
„Þrátt fyrir allt er gosið nú bara
eitt af því sem fólk hyggst skoða
á ferð sinni um Ísland. Miðað við
þær kannanir sem við höfum séð
er gosið ekki helsti ákvörðunarþátturinn fyrir ferðalög til Íslands.
Það er meira svona „VÁ faktor“ og
eitt af því sem fólk hyggst þá skoða,
en ekki úrslitaþáttur.“ ■

Eldgosið í Geldingadölum
Kvöldið 19. mars síðastliðinn
hófst eldgos í Geldingadölum við Fagradalsfjall og hefur
nú staðið yfir í 106 daga.
Jarðvísindastofnun skiptir
gosinu í þrjú tímabil. Það
fyrsta stóð yfir í um tvær
vikur og einkenndist af frekar
stöðugu hraunrennsli. Annað
tímabilið stóð yfir í svipaðan
tíma og einkenndist af opnun
nýrra gosopa og hreyfilegu
hraunrennsli. Þriðja tímabilið stendur enn yfir og hefur
virknin öll verið í sama gígnum.

ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

RAM 3500
VERÐ FRÁ 7.421.210
9.202.300

KR. ÁN VSK.

KR. M/VSK.

BREYTINGAVERKSTÆÐI ÍSBAND,
SMIÐSHÖFÐA 5, SÉRHÆFIR SIG Í
BREYTINGUM Á RAM PALLBIFREIÐUM.
BJÓÐUM UPP Á 37” - 40” BREYTINGAPAKKA
BÍLL Á MYND RAM 3500 LARAMIE SPORT MEGACAB MEÐ 35” BREYTINGU

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18
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Geirsgata 4 - 5194490 - við Hafnartorg
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Fjármálaklúður við gerð leikskóla
benediktboas@frettabladid.is

Barnabókaverðlaun
Guðrúnar Helgadóttur
Reykjavíkurborg auglýsir hér með eftir óbirtu handriti að skáldverki fyrir börn
eða unglinga, frumsömdu á íslensku, til að keppa um Barnabókaverðlaun
Guðrúnar Helgadóttur. Verðlaununum verður úthlutað í fjórða sinn að vori 2022.
Verðlaun að upphæð 1 milljón króna verða veitt fyrir eitt handrit.
Þriggja manna dómnefnd metur verkin og eru meðlimir hennar tilnefndir af
menningar-, íþrótta – og tómstundaráði, Reykjavík bókmenntaborg UNESCO
og Rithöfundasambandi Íslands.
Útgáfuréttur verðlaunahandrits er í höndum höfundar eða þess forlags sem
hann ákveður að starfa með. Sé dómnefnd á einu máli um að ekkert innsent
handrit fullnægi þeim kröfum sem hún telur að gera verði til verðlaunaverka
má fella verðlaunaafhendinguna niður þetta árið.
Handritum skal skilað í þríriti og undir dulnefni, en nafn og símanúmer höfundar fylgi með í lokuðu umslagi. Ef um myndlýst handrit er að ræða er ekki
tekið á móti frummyndum, aðeins ljósritum.
Handrit berist í síðasta lagi mánudaginn 18. október 2021.
Utanáskrift:
Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur
b.t. Reykjavíkur bókmenntaborgar UNESCO
Ráðhúsi Reykjavíkur, Tjarnargötu 11, 101 Reykjavík

Í apríl 2018 samþykkti borgarráð að frá 2019 verði Barnabókaverðlaun
Guðrúnar Helgadóttur veitt árlega að vori fyrir handrit að nýrri barna eða
ungmennabók. Margrét Tryggvadóttir hlaut Barnabókaverðlaun Guðrúnar
Helgadóttur 2021 fyrir handrit sitt að bókinni Sterk.

SKIPULAGSLÝSING
FYRIR SUÐURHÁLENDIÐ
Svæðisskipulagsnefnd um svæðisskipulag Suðurhálendis vinnur nú að gerð nýs svæðisskipulags fyrir Suðurhálendið sem nær til eftirtalinna
sveitarfélaga: Skaftárhreppur, Mýrdalshreppur,
Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, Ásahreppur,
Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Bláskógabyggð, og Grímsnes- og
Grafningshreppur. Auk þessara taka sveitarfélögin
Flóahreppur og Árborg þátt í verkefninu.
Í samræmi við 23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
skal samvinnunefnd sem vinnur að gerð nýs
svæðisskipulags „...taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem gerð er grein fyrir hvaða
áherslur nefndin hefur við gerð skipulagsins, forsendum þess og fyrirliggjandi stefnu og hvernig
kynningu verði háttað gagnvart íbúum og öðrum
hagsmunaaðilum”.
Skipulagslýsing ásamt fylgigögnum liggur nú fyrir
og geta þeir sem áhuga hafa á kynnt sér hana á
heimsíðu verkefnisins: sass.is/sudurhalendi/.
Þeir sem vilja koma með ábendingar eða athugasemdir um fyrirliggjandi gögn eða efni skipulagslýsingar geta skilað þeim til svæðisskipulagsnefndar á netfangið: sudurhalendi@sass.is.
Frestur til athugasemda er gefinn til
og með 15. ágúst nk.
Endanleg tillaga verður kynnt almenningi með
formlegum hætti og auglýst í samræmi við ákvæði
skipulagslaga.
Svæðisskipulagsnefnd Suðurhálendis

SKÓLAMÁL Uppfærð kostnaðar
áætlun við gerð leikskóla í Safamýri
er 74 prósentum hærri en upphafleg áætlun. Skólinn átti að kosta
433 milljónir króna, en upphæðin
stefnir í 752 milljónir.
Aukinn kostnaður er aðallega
sagður vera vegna nauðsynlegra
aðgerða til að bregðast við rakaskemmdum og byggingargalla. Þá
uppfyllti húsnæðið ekki kröfur um
bruna-, öryggis- og aðgengismál.
Hreinsa þarf alla útveggi að
innan og einangra og klæða þá
að utan, sökum rakaskemmda og
óheppilegrar uppbyggingar og frá-

Fyrri kostnaðaráætlun borgarinnar
stóðst alks ekki. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

gangs að innan. Endurnýja þarf þak
sökum rakaskemmda og burðargrindur veggja eru gerðar af vanefnum. Þarf að endurnýja allar lagnir.
Þá er ekki hagkvæmt að halda í
núverandi eldhús og búnað þess

og engin salerni var hægt að nýta
án verulegra breytinga. Þá reyndist
flóknara að endurnýja ónýtar frárennslislagnir en reiknað var með.
Umfangsmiklar rakaskemmdir
komu í ljós í hönnunar- og niðurrifsfasa verkefnisins.
Vigdís Hauksdóttir segir í bókun
sinni fyrir Miðflokkinn að málið sé
enn eitt fjármálaklúðrið í borginni.
„Það sjá allir að kostnaðargreiningar og fjárhagslegt framkvæmdamat
er í molum hjá þeim sem stjórna
borginni,“ bókaði Vigdís
Fulltrúar Sjálfstæðisf lokksins
sögðu að borgin hefði ekki farið í
verkefnið ef fjárhagsáætlun hefði
verið rétt. ■

Landsbyggðabörn fái síður
þjónustu eftir dvöl á BUGL
Margra mánaða bið er eftir
þjónustu sálfræðinga um allt
land. Fjöldi stöðugilda er ekki
í samræmi við þörfina. Þörf er
á yfir 100 sálfræðingum um
allt land til að mæta þörfinni.
svava@frettabladid.is

ALÞINGI „Þetta er bara alls ekki að
batna,“ segir Anna Kolbrún Árnadóttir þingkona Miðflokksins, um
bið eftir sálfræðiþjónustu víða
um land. Í svari heilbrigðisráðherra við fyrirspurn hennar um
efnið, sem birt var á vef Alþingis í
vikunni, kemur fram að bið eftir
viðtali hjá sálfræðingi sé allt að sex
til sjö mánuðir bæði fyrir börn og
fullorðna, en biðin er mislöng eftir
landshlutum.
Anna Kolbrún hefur óskað eftir
upplýsingum um biðina á hverju
ári á kjörtímabilinu og fylgist með
breytingum milli ára. Að hennar
sögn sýna svörin að vandinn sé
síður en svo að minnka, þrátt fyrir
mikla umræðu í samfélaginu undanfarin misseri. Þá hefur vanlíðan
barna og ungmenna í faraldrinum
einnig vakið athygli og hafa sérfræðingar lýst áhyggjum af þeirri
þróun. „Það verður áhugavert að
bera saman tölur um bið og biðlista
fyrir og eftir faraldurinn,“ segir
Anna Kolbrún.
„Maður myndi halda að það
væri auðveldast að manna stöður á
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins
betur, enda biðlistinn þar hrikalega
langur,“ segir Anna Kolbrún.
Hún bendir hins vegar á annars
konar vanda á landsbyggðinni.
Á Vesturlandi og Vestfjörðum
hefur þjónustan verið boðin út, en
þar geta einyrkjar ekki tekið þátt,
heldur þurfa þeir að vera bundnir
einhverri stöð. Svo er verið að reyna
að redda einhverju í gegnum fjarheilbrigðisþjónustu,“ segir Anna
Kolbrún og bætir við: „Hér skortir
einfaldlega á samningsviljann.“

Anna Kolbrún Árnadóttir þingkona Miðflokksins, spyr heilbrigðisráðherra
reglulega um bið eftir sálfræðiþjónustu um landið allt.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Úr svari ráðherra um bið eftir sálfræðiþjónustu og mönnun
Heilbrigðisstofnun
Austurlands
Norðurlands
Suðurlands
Suðurnesja
Vestfjarða
Vesturlands

Bið í
mánuðum
4–5
6–8
4–6
4–7
0,5 - 1
Nokkrir mánuðir

*Raunmönnun þar sem erfitt er að ráða í stöður.

Fjöldi
stöðugilda nú
3,7
8,7 (7,3)*
5,2
8,2
0,4
5,8 (3,8)*

Þörf fyrir
stöðugildi
5 – 5,5
14,5
7,2
9,9
1,5*
8

Höfuðborgarsvæðið Bið í dögum Fjöldi stöðugilda Þörf fyrir stöðugildi
		
Þjónusta fyrir börn
86
13,3
37,4
Þjónusta fyrir fullorðna
93
15,7
30

Þá tekur Kolbrún dæmi um börn
með sjálfskaðandi hegðun á Austurlandi. Þau geti fengið innlögn og
þjónustu á barna- og unglingageðdeildinni, BUGL, en þegar þau fari
heim eftir útskrift fái þau enga þjónustu í heimabyggð.
„það þarf að opna á fleiri aðila,
það þýðir ekki að stofnanavæða
einkareksturinn líka,“ segir Anna

Kolbrún. „Sjálfstætt starfandi sálfræðingar ættu að fá að gera samninga,“ segir Anna Kolbrún og bendir
á að vel sé hægt að búa til farveg
fyrir slíkt.
Hún segir einnig að það fjármagn
sem komi inn í málaflokkinn sé of
eyrnamerkt sérstökum verkefnum
og því takmarkað svigrúm til að
verja því þar sem þörfin er mest. n

Ríkustu áttu tvö þúsund milljarða
benediktboas@frettabladid.is

FJÁRMÁL Ríkustu 0,1 prósent Íslendinga áttu 293 milljarða í eigið fé í
lok ársins 2020. Ríkustu fimm prósentin áttu 39,2 prósent af heildar
eigin fé landsmanna, eða rétt yfir
tvö þúsund milljarða króna.
Þetta kemur fram í svari Bjarna
Benediktssonar, fjármálaráðherra,
við fyrirspurn Loga Einarssonar,
formanns Samfylkingarinnar.
Tíu prósenta hópurinn er miðaður við 24 þúsund fjölskyldur, fimm

Ríkustu fimm prósentin eiga um 40
prósent af eigin fé landsmanna.

prósenta hópurinn við 12 þúsund
fjölskyldur, ríkasta prósentið við
2.400 fjölskyldur og 0,1 prósent
hópurinn við 240 fjölskyldur.
Heildareignir landsmanna námu
7.678 þúsund milljörðum og eigið fé
landsmanna var 5.298 milljarðar.
Eigið fé þeirra 5 prósenta sem áttu
mestar eignir var 2.076 milljarðar
og hlutfall eigin fjár þeirra af eigin
fé allra var rúm 40 prósent. Eigið
fé ríkasta prósentsins voru 902
milljarðar. Eigið fé ríkustu 240 fjölskyldnanna var 293 milljarðar. ■

EGF Serum gjafasett

Undirbúðu húðina
fyrir sumarið

BIOEFFECT verslun Hafnartorgi Reykjavík I Valdir útsölustaðir I bioeffect.is I Verð 14.900 kr. (Virði 19.900 kr.)
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Styttum af Viktoríu og Elísabetu steypt af stalli
arnartomas@frettabladid.is

KANADA Styttur af Viktoríu og Elísabetu Bretlandsdrottningum hafa
verið rifnar niður í Kanada, í kjölfar reiðiöldu vegna uppgötvunar á
fjöldagröfum innfæddra barna.
Hópur fólks safnaðist saman í
Winnipeg á Kanadadaginn 1. júlí
og reif niður styttur af drottningunum sem taldar eru einkennandi
fyrir nýlendutíma Bretlands.
Þá hefur fjöldi kaþólskra kirkna
sem staðsettar eru á landi innfæddra verið brenndur niður.

Styttan af Viktoríu var rifin niður.

Ætlað er að grafirnar séu frá
því tæplega hundrað ára tímabili
sem að minnsta kosti 150 þúsund
börnum af innfæddum ættum í
Kanada var gert skylt að sækja kaþólska skóla með það að markmiði
að aðlaga þau að kanadísku samfélagi. Grafirnar sem nýlega hafa
komið í ljós skipta hundruðum.
Mótmælendur herja nú í auknum
mæli á minnisvarða einstaklinga
sem komu að stofnun skólanna.
„Þessi skelfilegi fundur á líkamsleifum hundraða barna hafa með
réttu krafið okkur til að velta

Við sem Kanadabúar
verðum að vera heiðarleg við okkur sjálf
varðandi fortíð okkar.
Justin Trudeau, forsætisráðherra
Kanada.

fyrir okkur sögulegum mistökum
í landinu okkar og það óréttlæti
sem innfæddir og margir aðrir í
Kanada líða enn þann dag í dag,”
sagði Justin Trudeau, forsætisráðherra Kanada, í yfirlýsingu. „Við
sem Kanadabúar verðum að vera
heiðarleg við okkur sjálf varðandi
fortíð okkar.“
Talsmaður bresku ríkisstjórnarinnar sagði að hún fordæmdi alla
vanvirðingu á drottningarstyttunum, en að hugur þeirra væri
hjá samfélögum innfæddra í Kanada eftir þessa sorglegu fundi. ■

Lax sagður vera að streyma upp árnar
Tölur frá júnímánuði sýna
góða veiði í nokkrum laxveiðiám á landinu og gefur
það fyrirheit um betra veiðitímabil en í fyrra .
thorgrimur@frettabladid.is

Ríkið hefur greitt hundruð þúsunda
til ljósmyndara til að mynda blaðamannafundi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hundruð þúsunda
fyrir að mynda
blaðamannafundi
benediktboas@frettabladid.is

KOSTNAÐUR við blaðamannafundi
ríkisstjórnarinnar frá 1. febrúar í
fyrra, 2020, til 1. júní í ár, nam sjö
milljónum króna. Á tímabilinu voru
haldnir 15 blaðamannafundir þar
sem blaðamenn og færustu ljósmyndarar landsins koma saman,
greina frá því sem ríkisstjórnin er að
tilkynna og gera því skil í fjölmiðlum. Engu að síður borgaði ríkið 320
þúsund í ljósmyndun. Langstærsti
hlutinn fór í að leigja fundaaðstöðu,
tækjaleigu og tæknilega þjónustu,
eða 6,6 milljónir. Táknmálsþjónusta
kostaði um 100 þúsund. n

LEIÐRÉTTING
Ranglega var sagt í blaðinu í gær að
sundlaug yrði opnuð í Urriðaholti í
haust. Hið rétta er að sundlaug verður opnuð í Úlfarsárdal. Sundlaug er
á skipulagi í Urriðaholti, en ekki er
vitað hvenær hún mun rísa. Beðist er
velvirðingar á mistökunum. ■

VEIÐI „Þetta fer mjög vel af stað,
sérstaklega Urriðafoss,“ segir Elías
Blöndal Guðjónsson, framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga,
um nýbirtar veiðitölur frá byrjun
laxveiðitímabilsins 2021.
„Það hefur verið frekar kalt en
hins vegar er smálaxinn að fara að
skila sér og er farinn að hellast inn í
Norðurá, þar sem var 160 laxa vikuveiði. Það eru fleiri ár að skila dálítið
aukinni veiði núna,“ segir Elías
Í tilkynningu á vef Landssambandsins stendur að hlýtt veður
hafi sett mark sitt á veiðiskapinn
víða um landið síðustu vikuna.
Meðal annars hafi hlýjan valdið
því að ekki sé enn hægt að stunda
veiðar í Jöklu og vatnavextir hafi
truflað veiðar í Skjálfandafljóti.
Auk Urriðafoss og Norðurár
eru þær veiðiár sem kallaðar eru
hástökkvarar í tilkynningunni
vikuna 24.-30. júní Þverá/Kjarrá,
Eystri-Rangá og Haffjarðará, þar
sem veiddust 79, 67 og 62 laxar.
Elías segir að hingað til séu veiðimennirnir f lestir Íslendingar, en
að hann geri ráð fyrir komu fleiri
útlendinga í júlí. Nokkuð færri
útlendingar hafi komið til að renna
fyrir lax á Íslandi í fyrra en venjulega, en þó hafi fækkunin ekki verið
eins mikil og óttast var.
„Það voru náttúrlega stórir
hópar sem komust ekki til landsins af ýmsum ástæðum; ferðatakmörkunum og svo bara út af vandræðum heima fyrir, og svo treystu
menn sér ekki. Þetta er mikið fólk

Fyrstu laxveiðitölur úr Urriðafossi þykja lofa sérlega góðu, en tölur úr öðrum ám eru einnig góðar. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Það að má gera ráð
fyrir að flestir sem vilja
hafi getað komið og
fengið sín veiðileyfi.
Það má líka ætla að
það sé meiri eftirspurn
núna en í fyrra eftir
veiðileyfum.
Elías Blöndal Guðjónsson.

á miðjum aldri sem treysti sér ekki
til að ferðast þótt það hefði getað
það. Aftur á móti komu miklu fleiri
í fyrra en við óttuðumst síðasta vor.
Það liggur fyrir að það varð umtalsvert tjón af völdum Covid, en miklu
minna en við óttuðumst, og það
voru margir Íslendingar sem hlupu
í skarðið og náðu í veiðileyfi sem oft
er ekki hægt að fá. Þetta gekk framar
vonum út frá viðskiptalegum sjónarmiðum.“
„Mér sýnist að árið í ár verði bara
betra,“ bætir Elías við. Hingað til
lands geti nú allir komið sem séu
bólusettir og það án mikilla takmarkana. Gera megi ráð fyrir að

flestir sem vilja hafi getað komið
og fengið sín veiðileyfi.
„Það má líka ætla að það sé meiri
eftirspurn núna en í fyrra eftir veiðileyfum, bæði vegna þess að menn
hafa kannski ekki komist í fyrra og
klæjar núna í lófana að komast út í
á, en líka vegna þess að Ísland hefur
náð góðum árangri í baráttunni
gegn Covid og verður því kannski
eftirsóknarverðari áfangastaður
en aðrir. Það eru gríðarleg tækifæri
fólgin í því núna fyrir veiðileyfasala og veiðiréttarhafa að byggja á
þessu, á þessu mikla víðerni, hreinu,
ósnortnu náttúru og þessum innviðum sem við erum með.“ n

MUNUM EFTIR
TAUPOKANUM
Landssamband eldri borgara hvetur þig til að
skipta út einnota pokum fyrir taupoka.
Það tekur plastpoka allt að 1000 ár að brotna niður.

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

Skuggalega
flottur.

Kia Sportage er nú fáanlegur í Black Edition útgáfu.
Hrífandi yfirbragð, 17’’ svartar álfelgur, fjórhjóladrif, öflug dráttargeta og
lyklalausar lausnir eru meðal helstu einkenna Kia Sportage Black Edition. Einnig
býr þessi seiðmagnaða útgáfa yfir öllum þeim tækni- og öryggisbúnaði sem hefur
gert Kia Sportage að einum vinsælasta jepplingi landsins. Kia Sportage Black
Edition fæst sem MHEV (Mild Hybrid) og í 6 mismunandi litum.

Kia Sportage Black Edition verð frá:

6.990.777 kr.
1.6 dísil MHEV, 4WD, 7 þrepa sjálfskipting,
136 hö, eyðsla frá 5.1 L/100 km

Komdu og reynsluaktu Kia Sportage Black Edition. Þú kolfellur fyrir honum.
Opið í dag frá kl. 12-16. Við tökum vel á móti þér.

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir
allar stærðir fyrirtækja og heimila.
Nánar á askja.is/hledslulausnir
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Segir fólk vilja að ástandið taki enda sem fyrst
Svetlana Tsíkanovskaja segir
andstöðuna
gegn Alexander
Lúkasjenkó
halda áfram,
þrátt fyrir að
ekki sé efnt til
stórra mótmæla.

Svetlana Tsíkanovskaja, sem bauð
sig fram gegn sitjandi forseta
Hvíta-Rússlands í fyrra og flúði
heimland sitt og leitaði hælis í
Lithaén, er í heimsókn á Íslandi og
ræddi við Fréttablaðið í gær.
thorvardur@frettabladid.is

U TA N R Í K I S M Á L Hv ít r ú ssnesk i
stjórnarandstæðingurinn Svetlana
Tsíkanovskaja kom hingað til lands
í gær í heimsókn á vegum Guðlaugs
Þórs Þórðarsonar utanríkisráðherra
og fundaði með honum, auk þess
sem hún hitti Steingrím J. Sigfússon
forseta Alþingis og Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra.
Tsíkanovskaja f lúði frá heimalandi sínu í fyrra eftir forsetakosningar í ágúst, þar sem hún bauð sig
fram gegn sitjandi forseta, Alexander Lúkasjenkó. Hún leitaði hælis í
Litáen, en eiginmaður hennar Sergei
er í fangelsi í heimalandinu.
Lúkasjenkó hefur farið með völd
í landinu síðan 1994 og stjórnað
með harðri hendi. Vesturlönd, þar
með talið Ísland, segja kosningarnar
ólögmætar og Lúkasjenkó hafa
framið stórtækt kosningasvindl.
Evrópusambandið hefur komið á
refsiaðgerðum gegn Lúkasjenkó og
stjórn hans.
Íslensk stjórnvöld hafa fordæmt
aðgerðir stjórnarinnar gegn stjórnarandstæðingum og mótmælendum en fjöldi fólks hefur verið handtekinn og mótmæli barin niður.
„Það er mér mikill heiður að vera
boðið hingað. Við erum að leita að

FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

bandamönnum því við verðum að
horfa til framtíðar,“ segir Tsíkanov
skaja.
„Líkt og við segjum í Hvíta-Rússlandi, þá getur ein manneskja ekki
gert mikið. Ég get ekki gert mikið
ein, en get stigið stutt skref. Allir
Hvít-Rússar geta stigið stutt skref.
Ef milljónir stíga stutt skref komust
við langt. Ísland er ekki eitt. Ísland,
í samstarfi við Norðurlöndin, við
Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu (ÖSE), við önnur lönd, getur
haft raunveruleg áhrif á ástandið,“
segir Tsíkanovskaja, um möguleg
áhrif Íslands á mál lands hennar.

Flugvél með hvítrússneskum
blaðamanni og stjórnarandstæðingi var neydd til að lenda í höfuðborginni Minsk og hann handtekinn í maí. Þá var hert mjög á
refsiaðgerðum ESB.
„Það mun koma í ljós hver viðbrögð stjórnarinnar verða. Þó
verður að segja að það eru undanþágur frá refsiaðgerðunum. Í
umræðunni um refsiaðgerðir, þá
er sagt að fólkið muni þjást. Það má
ekki gleymast að fólk er nú þegar
að þjást – ekki vegna refsiaðgerða
heldur vegna framgöngu stjórnarinnar, vegna of beldis. Fólk vill að

þetta taki enda sem fyrst. Það eina
sem dugar eru harðar refsiaðgerðir.
Það sem við viljum núna, ef stjórnin
heldur áfram að beita of beldi, er
að undirbúnar verði enn frekari
refsiaðgerðir,“ segir hún. „Við byrjuðum ekki í ágúst með harðar
refsiaðgerðir. Við reyndum að ná til
stjórnarinnar fyrst og koma á viðræðum, í gegnum ÖSE og á öðrum
vettvangi.“ Lúkasjenkó og stjórn
hans sýndu slíkum viðræðum lítinn
áhuga og beittu frekar valdi.
Lúkasjenkó hefur ekki sýnt á
sér neitt farasnið og hefur snúið
sér í austurátt og leitað stuðnings

Stjórnvöld lögðu
sjálfstæða fjölmiðlun í
rúst, en fólk þarf að fá
að vita sannleikann.
Svetlana Tsíkanovskaja

hjá Rússum og Vladimír Pútín forseta. Tsíkanovskaja segir baráttuna
hafa skipt um ham frá því sem var
í haust, þegar fjöldamótmæli fóru
fram víða um Hvíta-Rússland.
„Það eru ekki lengur stór mótmæli en á hverjum degi eru smærri,
staðbundin mótmæli. Við setjum
tákn okkar upp alls staðar. Lítil
dagblöð eru útbreidd um landið,
þar sem við gefum fólki réttar
upplýsingar enda er allt flæðandi
í stjórnaráróðri. Stjórnvöld lögðu
sjálfstæða fjölmiðlun í rúst, en
fólk þarf að fá að vita sannleikann.
Sjálfboðaliðar okkar eru að störfum
um allt land, þeir tala við fólk og
útskýra fyrir því hvernig það getur
beitt sér gegn stjórninni. Samstaða
er um allsherjarverkfall, þegar tími
er til kominn,“ segir Tsíkanovskaja
að lokum. ■

Hjallabraut 49
Einstök lóð fyrir tíu sérbýli á jaðri útivistarsvæðis við Víðistaðatún
Hafnarfjarðarbæ auglýsir eftir tilboðum í lóð á rótgrónum og fjölskylduvænum stað í norðurbæ Hafnarfjarðar. Á lóðinni er
heimilt að byggja þrjú einbýlishús á einni hæð og tvö tveggja hæða raðhús, annað með þremur íbúðum og hitt með fjórum.
Samtals tíu sérbýli í skjólsælli og aðlaðandi vistgötu. Stutt er í alla verslun, þjónustu og menningu. Staðsetningin er einstök, við
norðvestur jaðar Víðistaðatúns sem er vinsælt svæði með fjölbreyttum möguleikum til útivistar.

Tilboðsfrestur er 6. ágúst 2021
Sótt er um lóð á Mínum síðum á hafnarfjordur.is. Búið er að marka lágmarksverð í lóðina
sem er kr. 98.000.670. Tilboð undir lágmarksverði teljast ógild. Tilboð í lóð ásamt öllum

Nánari upplýsingar á:

hafnarfjordur.is

fylgigögnum þurfa að berast fyrir kl. 13 föstudaginn 6. ágúst. Sama dag á sama tíma verða
tilboðin opnuð í bæjarráðssal í Ráðhúsi Hafnarfjarðar.

REXTON
KONUNGURINN
BESTU KAUPIN - FJÓRÐA ÁRIÐ Í RÖÐ
Rex þýðir konungur. Sá titill hæﬁr þessum jeppa fullkomlega, enda hefur eitt
virtasta fagrit bílamarkaðarins, �X� Magazine, krýnt Rexton sem jeppa ársins,
auk þess að sæma hann bestu kaupin, fjögur ár í röð. Nýr Rexton hefur allt til að
bera, hann er búinn fjölda nýjunga og er fjórhjóladriﬁnn, � manna, lúxusjeppi ‒
stolt eigenda sinna.

Til afhendingar strax.

Sjálfskiptur Rexton Premium: �.���.��� kr.
Langtímaleiga: ���.��� kr. á mánuði*

ALVÖRU JEPPI

• KRAFTMEIRI • FLEIRI GÍRAR • LÆST AFTURDRIF • NÝ FJÖÐRUN

• Byggður á grind
• Hátt og lágt drif

• Læstur millikassi
• � manna

• � ára ábyrgð

• Sjálfstæð fjöðrun

*Innifalið í langtímaleigu: Þjónustuskoðanir, dekk og dekkjaskipti, bifreiðagjöld og tryggingar. Birt með fyrirvara um mynd- og textabrengl.

benni.is
BÍLABÚÐ BENNA
KOLEFNISJAFNAR SSANGYONG

Bílasala Suðurnesja
Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
Sími: 420 3330

Ib bílar
Selfoss
Fossnes A
Sími: 480 8080

Bílaríkið
Akureyri
Lónsbakka
Sími: 461 3636

Bílabúð Benna
Reykjavík
Krókháls 9
Sími: 590 2020
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Í fyrstu
kann þetta
að virðast
dæmigert
þras um
tittlingaskít sem
engu máli
skiptir.

pp er risin deila milli landeigenda
Hrauns á Reykjanesskaga og ferðaþjónustufyrirtækisins Norðurflugs út af
lendingum við gosstöðvarnar.
Landeigendur segja það ólíðandi að
land þeirra sé nýtt til lendingar án leyfis og án þess
að þeir fái það sem þeir segja sanngjarnt og eðlilegt
endurgjald.
Ferðaþjónustufyrirtækið á hinn bóginn segir að
flug og lendingar á gróðursnauðum hábungum á
Reykjanesi hafi ekki í för með sér tjón fyrir landeigendur. Þrátt fyrir það sé það tilbúið til að semja við
landeigendur um sanngjarnt endurgjald af landinu.
Af þeim samningum hefur ekki orðið og gripu
landeigendur til þess ráðs að leggja fyrir sýslumann
kröfu um lögbann við lendingum innan landamerkja Hrauns. Sýslumaður varð við því í vikunni.
Nú þurfa landeigendur að höfða staðfestingarmál
fyrir héraðsdómi sem þá staðfestir eða hnekkir lögbanninu.
Í fyrstu kann þetta að virðast dæmigert þras um
tittlingaskít sem engu máli skiptir, en þegar betur
er að gáð þá varðar þetta mikilvæga hagsmuni sem
snerta margfalt fleiri en þá sem hlut eiga að málinu.
Þarna takast á sjónarmið um grundvöll eignaréttarins og frelsisins til að njóta eigna sinna og svo
réttur almennings til að njóta náttúru landsins.
Vafalaust má tína fleira til.
Þegar gosið braust út í Geldingadölum kepptust
menn við að lýsa því að ekki hefði verið hægt að
finna heppilegri stað fyrir þau umbrot. Bæði væri
það vegna fjarlægðar frá byggð og því að um lítt
gróið land var að ræða þar sem nytjar væru takmarkaðar. Og upp frá því hafa tugþúsundir þrammað
upp að gosinu og opinberir aðilar staðið straum af
kostnaði við gerð stíga til að lágmarka slysahættu og
auðvelda gönguna. Landeigendur Hrauns hafa ekki
lagt fé af mörkum við þær framkvæmdir. Þá hefur
varnar- og leiðigörðum verið ýtt upp til að hafa áhrif
á hraunstrauminn.
Vera kann að landeigendur hafi verið spurðir
leyfis í aðdraganda þess að ráðist var í þessar framkvæmdir og hafi svo verið er óvíst hver þeirra afstaða
var. Alla vega hafa þeir opinberlega ekki amast við
raskinu sem af þessu varð, sem er umtalsvert.
Það er því sérkennilegt að amast við lendingum
þyrla á malarhrygg sem veldur hverfandi raski.
Nú er óvíst hver verða afdrif þessa máls, hvort
samið verði eða hverjar lyktir þess verða fyrir dómstólum. Óskandi er að það yrði flutt frammi fyrir
dómara og niðurstaða fáist um vægi hagsmunanna
sem undir eru, þótt það ráðist af þeim sjónarmiðum
og röksemdum sem teflt verður fram af hálfu aðila
máls.
Landeigendur þurftu að þola að gjósa tók á landareign þeirra án þess að þeir fengju rönd við reist. Þeir
þurfa líka að þola að fólk flykkist að þessu náttúruundri jafnvel þó það komi fljúgandi.
Að reisa skorður við því er andstætt ákvæðum um
almannarétt, útivist og umgengni í lögum um náttúruvernd. Að bera fyrir sig eignarrétt á ónýttu landi
getur varla rutt þeim hagsmunum úr vegi. n
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Samband
snjallsímans
og tímans
fangar hins
vegar eina
mestu mótsögn tilverunnar.

egar þetta er skrifað situr fimm ára
sonur minn við hliðina á mér. Það
á að heita svo að ég sé með hann í
heimakennslu. Hann er hins vegar að horfa
á teiknimyndir í símanum mínum. Hér í
Englandi þar sem við búum er nú einn af
hverjum tuttugu grunnskólanemendum í
sóttkví vegna Covid-smita sem hafa komið
upp í hólfi þeirra.
Breskt stjórnmálafólk virðist þó ekki eiga
neitt af þessum börnum. Yfirvöld segjast hafa
kveðið faraldurinn í kútinn og lofa því að lífið
komist í fyrra horf síðar í mánuðinum þegar
öllum sóttvarnareglum verður aflétt.
Orwellísk gjá milli upplifunar og orða
sést víða hér í Bretlandi. Senn mega bresku
leikhúsin sýna fyrir fullu húsi á ný. Í vikunni
átti vinkona mín, sem er leikkona, að mæta
til æfinga í fyrsta sinn í sextán mánuði svo
að setja mætti upp nýtt verk. Áformin runnu
hins vegar út í sandinn þegar helmingur
leikhópsins fékk símtal frá enska rakningarteyminu um að þau þyrftu að fara í sóttkví.
Hver hefði trúað því að svona væri ástandið
enn, ári eftir að fréttir bárust af því að bóluefni væri handan hornsins sem myndi leysa
okkur úr prísundinni?
Lögmál Hofstadters
Ég var spurð að því í vikunni hvar ég var
stödd þegar ég heyrði fyrst fréttirnar af andláti Díönu prinsessu, sem hefði orðið sextug
síðastliðinn fimmtudag. Fyrir tilviljun var
ég í París hinn örlagaríka dag árið 1997,
skammt frá þeim stað þar sem Díana lést.
En þrátt fyrir nálægð við atburðinn frétti ég
ekki af honum fyrr en næstum sólarhring
síðar.
Hvernig má það vera?
Þegar Leó Tolstoj var fimmtíu og fimm ára
fékk hann hugmynd að bók. Hann hugðist
taka saman Viskudagatal, þar sem lesa mætti
„eina viturlega hugleiðingu hvern dag ársins
úr smiðju fremstu hugsuða mannkyns-

sögunnar.“ Tolstoj hefði varla getað órað
fyrir að rannsóknarvinnan fyrir bókina tæki
fimmtán ár og hann hæfi ekki skrifin fyrr en
á áttræðisaldri, þá veikur og drifinn áfram af
hugleiðingum um tilgang lífs og dauða.
Fyrsta útgáfa Viskudagatalsins kom út í
Rússlandi árið 1904. Í huga Tolstoj var verkinu
þó hvergi nærri lokið. Árið 1905 ritaði hann í
dagbók sína: „Ég er búinn að breyta dagatalinu og bæta við það; er það nú tvisvar sinnum
lengra. Í heila tvo mánuði hef ég ekki lesið
nokkuð annað, hvorki dagblöð né tímarit, og
mér líður einstaklega vel eftir það.”
Í dag kæmust fáir upp með að lesa ekki
fréttir í tvo mánuði. Að sama skapi kæmust
fáir hjá því að heyra af andláti stórstjörnu
um leið og greint væri frá því. En þegar Díana
prinsessa lést voru enn tíu ár í fyrsta iPhoneinn, símann sem markaði upphaf snjallsímavæðingarinnar og varð til þess að við erum nú
öll með fréttirnar í beinni í vasanum.
Fortíð þar sem fréttir gátu farið fram hjá
manni virðist órafjarri. Samband snjallsímans og tímans fangar hins vegar eina mestu
mótsögn tilverunnar.
Til er lögmál sem kallast lögmál Hofstadt
ers og kveður á um að allt sem við tökum
okkur fyrir hendur tekur lengri tíma en við
reiknum með, hvort sem það er að skrifa bók,
koma okkur í form, klára verkefni í vinnunni
eða gera upp eldhúsið. En þar með er ekki öll
sagan sögð.
Ef Tolstoj væri uppi í dag hefði eftirfarandi
spakmæli vafalaust ratað í Viskudagatalið:
„Við ofmetum alltaf hversu miklar breytingar
munu eiga sér stað á næstu tveimur árum og
vanmetum alltaf breytingarnar sem munu
eiga sér stað á næstu tíu,” er haft eftir Bill
Gates.
Til skamms tíma litið vanmetum við
hversu lengi við verðum að koma veröldinni í
samt lag í kjölfar Covid. Vonir eru hins vegar
um að til lengri tíma litið muni hlutirnir
breytast hraðar en okkur órar fyrir. n
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Mmm ...
Hvernig hljómar
djammborgari
á grillinu?

Brisket borgarar 2x 140 g

1299

kr.
pk.

Lambhaga salat

Tómatar í lausu, íslenskir

399

320

Cheddar hamborgaraostur

Fabrikkan Sörusósa

kr.
stk.

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

399

Fabrikku borgarar 2 x 130g

699

kr.
kg

699

Krónu krydd

kr.
stk.

649

kr.
pk.

kr.
pk.

Hamborgarar 4 stk með brauði

998

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kr.
pk.

kr.
stk.

ÚTSALA

30%

ÚTSALA

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

UMBRIA
tungusófi XL

CLEVELAND
hornsófi

181.993 kr. 259.990 kr.

159.992 kr. 199.990 kr.

ÚTSALA

ÚTSALA

20%

20%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

BRIGHTON
Borðstofustóll

MADISON
Hægindastóll.
39.992 kr. 49.990 kr.

ÚTSALA

25%

13.592 kr. 16.990 kr.

ÚTSALA

20%

ÚTSALA

40%

AFSLÁTTUR AF SETTUM
3+2,5+1 eða 3-1-1
eða 2,5+1+1

AFSLÁTTUR

LUTON
Borðstofustóll

14.392 kr. 17.990 kr.

AFSLÁTTUR

EDE
3ja og 2,5 sæta sófar og hægindastóll í koníaksbrúnu áklæði.
Fætur úr bogadregnu, svörtu járni. Glæsileg, tímalaus hönnun.

Verðdæmi 2,5+1+1
307.479 kr. 409.940 kr.

MODENA
Barstóll
19.794 kr.
32.990 kr.

ÚTSALA

20%

ÚTSALA

ÚTSALA

50%

AFSLÁTTUR

30%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

RICHMOND
Skenkur

83.993 kr. 119.990 kr.

TIMEOUT
hægindastóll og skammel

Hægindastóll

Skammel

263.992 kr. 329.990 kr.

63.992 kr. 79.990 kr.

MIRAMAS
Glerskápur/svart birki 84.995 kr. 169.990 kr.

Húsgögn og smávorur í garðinn og sumarbústaðinn – mikið úrval og gott verð!
ASHFIELD OG STOCKHOLM línurnar frá Brafab eru með álgrind og sérlega endingargóðu
fléttuefni. Fyrsta flokks svampur í sessum og bakpullum og með endingargóðu Olefin áklæði.
ASHFIELD
3ja sæta sófi
Stærð: 186 x 82 x 93 cm
112.590 kr.
149.990 kr.

ÚTSALA

31%

BERMUDA
Garðhúsgagnasett.
Heildarverð:

ÚTSALA

25%

AFSLÁTTUR

109.990 kr. 159.990 kr.
ASHFIELD
Stillanlegur hægindastóll
Stærð: 74 x 74 x 102 cm
54.990 kr. 72.990 kr.

11 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

AFSLÁTTUR

36%
Akureyri
Dalsbraut 1

11 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

ÚTSALA

25%
AFSLÁTTUR

ASHFIELD
Sófaborð með reyklituðu gleri
Stærð: 80 x 80 x 69 cm
37.590 kr. 49.990 kr.

AFSLÁTTUR

Heildarverð:
89.990 kr. 139.990 kr.
Reykjavík
Bíldshöfði 20

ÚTSALA

25%

ÚTSALA

BALI
Garðhúsgagnasett. Hornsófi og borð.

AFSLÁTTUR

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100

Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur.
Yfirstrikað verð sýnir fullt verð vöru. Verð gildir til 11. júlí 2021,
eða á meðan birgðir endast.

SUMAR

ÚTSALA

N

F

U

VE

Allt að

www.husgagnahollin.is

VERSL

50% afsláttur

ÚTSALA

32%
FRIDAY
Rúmgóður hornsófi í vönduðu, dökkgráu Bari áklæði. Með breiðan arm sem er sléttur að ofan og hentar mjög vel
undir t.d. armborð eða bakka. Sethæðin er um 47 cm. Góður sófi á frábæru tilboði. Stærð: 256 x: 175 x 91 cm

AFSLÁTTUR

197.492 kr. 289.990 kr.

ÚTSALA

25%
AFSLÁTTUR

STOCKHOLM
Hornsófi 2H2. Stærð: 252 x 252 x 80 cm

STOCKHOLM
Hægindastóll
202.500 kr. 269.990 kr.

45.000 kr. 59.990 kr.

Fallegur borðbúnaður
– tilvalinn í útileguna
eða út á pallinn!
MEDUSA

MEDUSA
Kampavínsglas 1.692 kr. 1.990 kr.

15%
KYNNINGAR
AFSLÁTTUR

MEDUSA
Skál 14,5 cm 1.267 kr. 1.490 kr.

ÍÞRÓTTIR

16 Íþróttir
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Serena átti erfitt með að halda
aftur af tilfinningunum þegar
hún gekk af
velli á Wimbledon í vikunni,
undir standandi
lófataki. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Óvissa ríkir um næstu skref Serenu Williams
Óvíst er um framhaldið hjá
einni bestu íþróttakonu
heims undanfarna áratugi,
Serenu Williams, eftir nýjustu
meiðsli hennar. Boris Becker
gaf til kynna að ferlinum gæti
verið lokið, en Serena hefur
verið í sérflokki í tvo áratugi.
kristinnpall@frettabladid.is

TENNIS Ein besta íþróttakona heims
undanfarna tvo áratugi, Serena
Williams, átti erfitt með að ráða
við tilfinningarnar þegar hún gekk
meidd af velli á Wimbledon-mótinu
í vikunni. Serena, sem fagnar fertugsafmæli sínu í haust, þurfti að
hætta keppni í fyrstu umferð eftir
að hafa meiðst í leik sínum gegn
Alexandra Sasnovitsj. Óvíst er hvenær eða jafnvel hvort Serena snúi
aftur inn á völlinn en í aðdraganda

Wimbledon gaf Serena það út að
hún myndi ekki taka þátt á ÓL.
Undanfarna tvo áratugi hefur
Serena verið í sérflokki í sinni grein
og sú íþróttamanneskja sem hefur
verið með hvað mesta yfirburði í
nokkurri íþróttagrein á heimsvísu.
Fyrsti risatitillinn kom árið 1999, en
á tuttugu árum hefur hún leikið til
úrslita á 28 risamótum og unnið 23
titla. Serenu vantar einn titil til viðbótar til að jafna met hinnar áströlsku Margaret Court, frá sjöunda
og áttunda áratug síðustu aldar, en
óvíst er hvort Serena haldi áfram að
eltast við met Court, fjórum árum
eftir síðasta risatitil.
Um leið hefur hún á ákveðinn
hátt rutt veginn í tekjuöf lun
íþróttakvenna og á stóran hlut
í því að stærstu tennisstjörnur
heims í kvennaflokki eru sér á báti
á heimsvísu þegar kemur að tekju-

Heildarverðlaunaféð
sem Serena hefur
unnið sér inn á ferlinum er 94 milljónir
dala, tvöfalt meira en
nokkur önnur kona.

öflun íþróttakvenna. Naomi Osaka
og Serena voru einu konurnar sem
komust á lista fjármálatímaritsins
Forbes yfir hundrað tekjuhæstu
íþróttamanneskjur heims á síðasta
ári.
Boris Becker, þýska tennisgoðsögnin, sagði í samtali við BBC eftir
leikinn að þetta gæti hafa verið í
síðasta skiptið sem Serena myndi
keppa á risamóti. „Það síðasta
sem meistari eins og Serena vill
gera er að þurfa að gefa leikinn á
sínum uppáhaldsvelli. Hún getur
varla gengið eðlilega lengur og við
þurfum jafnvel að sætta okkur við
að þetta hafi verið hennar síðasti
leikur. Hún er komin yfir þrítugt og
hefur glímt við meiðsli um árabil.
Staðreyndin er sú að tíminn gefur
engum afslátt, hvorki konum né
körlum,“ sagði Becker hreinskilinn
og tók undir orð Serenu og ann-

arra um áhyggjur af aðstæðum á
Wimbledon þetta árið.
„Það er ekki svo að það sé komið
á hreint að hún sé að hætta, hún
hefur ekkert gefið út um það, en
það er ekkert leyndarmál að það
verður sífellt erfiðara með árunum
að ná sér af meiðslum,“ segir Carola
M. Frank, landsliðsþjálfari í tennis,
sem lék um tíma á atvinnumannamótaröð kvenna í tennis (e. WTA).
„Hún hefur verið að eltast við
þetta met hennar Court. Það er
orðið mun erfiðara líkamlegra að
vinna þessi mót en þegar Court
var upp á sitt besta. Það sást augljóslega á henni hvað þetta skipti
hana miklu,“ segir Carola, sem segir
Serenu fyrirmynd að öllu leyti.
„Þessi íþrótt er mjög krefjandi,
líkamlega og andlega, en hún er
ótrúleg f lott fyrirmynd og það
verður aldrei tekið af henni.“ n

Áfangasigur í uppbyggingu KA svæðisins
kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Bæjarráð Akureyrarbæjar
samþykkti deiliskipulagsbreytingu
fyrir íþróttasvæði KA sem var lagt
fyrir ráðið í vikunni, en samkvæmt
því eru talsverðar breytingar fram
undan á svæðinu. Áætlað er að
leggja grasvöll og tvo gervigrasvelli, þar af einn þeirra við nýja
stúku sem er með möguleikanum
á tengibyggingu að íþróttahúsi
félagsins. „Þetta er ákveðinn áfangasigur fyrir félagið og skref tvö í átt
að markmiðum okkar. Næsta skref
er að setjast niður með bænum og
setja á blað þá uppbyggingu sem
deiliskipulagið gerir ráð fyrir,“ segir
Sævar Pétursson, framkvæmdastjóri KA, glaðbeittur, þegar hann
var spurður út í samþykkið. „Að það
sé komið deiliskipulag til næstu ára
sem er í takt við okkar áhorf gerir
okkur kleift að fara í viðræður um
uppbyggingu svæðisins. Þetta eru
mjög jákvæð tíðindi.“

Þetta er ákveðinn
áfangasigur fyrir félagið og skref tvö í átt að
markmiðum okkar.
Sævar Pétursson,
framkvæmdastjóri KA.

Með því færist KA nær því að
hefja framkvæmdir á félagssvæði
sínu í von um að félagið fái langtímalausn fyrir knattspyrnudeild
félagsins. Þegar tímabilið er að verða
hálfnað hjá meistaraflokki félagsins í karlaflokki, hefur KA ekki enn
leikið á Greifavelli sem telst heimavöllur félagsins, en þess í stað hafa
Akureyringar leikið á gervigrasvell-

N1-mótið stendur yfir á KA-svæðinu þessa dagana. FRÉTTABLAÐIÐ/AUÐUNN

inum á Dalvík. „Þetta verður alveg
gríðarleg breyting fyrir starf félagsins. Iðkendafjöldi í knattspyrnudeildinni hefur stóraukist á stuttum
tíma og bærinn vinnur að uppbyggingu á tveimur nýjum hverfum sem
koma til okkar þannig að það var
löngu ljóst að núverandi aðstaða var
sprungin. Þetta gerbreytir um leið
ásýnd félagsins, að við getum haft
þá á okkar svæði en ekki í bænum,“
segir Sævar og heldur áfram:
„Þetta er fyrir vikið rökrétt næsta
skref miðað við það starf sem unnið
hefur verið hjá félaginu undanfarin
ár. Það hafa miklar framfarir átt
sér stað í utanumhaldi og umgjörð
knattspyrnudeildarinnar á undanförnum árum en aðstaðan hefur um
leið ekki staðist kröfurnar,“ segir
Sævar og bætir við að þetta auðveldi um leið utanumhald KA við
viðburði á borð við N1-mótið sem
stendur yfir þessa dagana þar sem
rúmlega 2100 ungir knattspyrnumenn leika listir sínar. n
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Sigurstranglegur spretthlaupari situr eftir vegna kannabissýnis í úrtökumóti Bandaríkjanna
kristinnpall@frettabladid.is

FR JÁLSAR ÍÞRÓTTIR Það verður
ekkert úr því að að Sha'Carri
Richardson, spretthlaupari frá
Bandaríkjunum, fái að keppa á
Ólympíuleikunum í Tókýó. Richard
son var í gær dæmd í eins mánaðar
bann eftir að kannabis fannst í lyfja
prófi hjá henni eftir úrtökumót
Bandaríkjanna fyrir Ólympíuleik
anna. Richardson kom fyrst í mark
í úrtökumótinu á 10,86 sekúndum
en þau úrslit voru dæmd ógild.

Árangur Richardson í úrtöku
mótinu gerði það að verkum að
vonir stóðu til þess hún gæti orðið
fyrst bandarískra kvenna til að
vinna til gullverðlauna í hundrað
metra spretthlaupi í 25 ár. Á síðustu
Ólympíuleikum hefur sigurvegar
inn yfirleitt verið að hlaupa á um
10,7 sekúndum. Besti tími Richard
son á þessu ári 10,72 sekúndur.
Samkvæmt reglum Alþjóðalyfja
eftirlitsins getur fall á lyfjaprófi
vegna kannabisefna orðið að eins
mánaðar til fjögurra ára banni. Á

sama tíma er kannabis löglegt í átján
fylkjum Bandaríkjanna og stærstu
deildirnar Vestanhafs hafa verið
að slaka á reglum þegar kemur að
kannabisefnum í lyfjaeftirliti.
„Kannabis er enn þá á svo
lítið gráu svæði, því það hefur
verið álitamál lengi hvort það falli
jafn vel undir sömu skilgreiningu
og viðmið og mörg önnur bönnuð
efni. Þetta hefur þokast í þá átt að
refsiramminn fyrir brot hefur verið
að minnka í ljósi þess að þetta er
ekki hormónalyf sem hefur lang

Richardson sem er 21 árs gæti keppt
á Ólympíuleikunum í París árið 2024.

tímaáhrif á árangur og er komið í
almenna sölu víða. Einnig er alltaf
hætta á að íþróttafólk geti með því
mælst jákvætt í lyfjaprófi, þrátt fyrir
að ásetningurinn um brot hafi verið
lítill eða enginn, “ segir Birgir Sverr
isson, framkvæmdastjóri Lyfjaeftir
lits Íslands, aðspurður út í málið.
„Kannabis er enn á bannlista í
keppni í íþróttum ef umfram eitt
hvað ákveðið magn mælist, rétt eins
og koffín var um tíma á bannlista
ef umfram eitthvað ákveðið magn
mældist í sýni,“ segir Birgir. n

Á kynningarverði í júlí:

Toni Kroos vissi eftir Englandsleikinn að landsliðsferlinum væri lokið.

Kroos kemur ekki
til Íslands í haust
kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Toni Kroos, miðjumaður
Real Madrid, tilkynnti í gær að 106.
landsleikur hans fyrir hönd Þýska
lands gegn Englandi á Evrópumót
inu í knattspyrnu hefði verið hans
síðasti fyrir þýska landsliðið. Hann
mun því ekki gefa kost á sér í fyrsta
landsliðsverkefni Þjóðverja undir
stjórn Hansi Flick síðar á þessu ári,
þegar Þjóðverjar koma í heimsókn í
Laugardalinn.
Kroos sem lék í ellefu ár með
þýska landsliðinu og fór á sjö stór
mót, er sjöundi leikjahæsti leik
maður þýska landsliðsins frá upp
hafi ásamt Thomas Müller. Hann
var í lykilhlutverki þegar Þjóðverjar
urðu heimsmeistarar árið 2014 og
var í kjölfarið tilnefndur sem einn
af bestu leikmönnum mótsins.
Í yfirlýsingunni sem Kroos sendi
frá sér gaf hann út að hann hefði
verið búinn að ákveða fyrir löngu
að EM 2020 yrði hans síðasta mót. n

Ný þvottavél og
nýr þurrkari frá
Siemens

Erfið leið Vals í
Meistaradeildina

10 ára
ábyrgð á
iQdrive
mótornum.

kristinnpall@frettabladid.is

FÓTBOLTI Valskonur fengu afar
erfiða andstæðinga í undankeppni
Meistaradeildar Evrópu, en til þess
að komast á næsta stig keppninnar
þarf Valur að hafa betur gegn þriðja
besta liði Þýskalands, Hoffenheim,
og AC Milan. Íslandsmeistarar
Breiðabliks fengu talsvert greiðari
leið og geta leyft sér að eygja sæti á
seinna stigi undankeppninnar.
Þetta er í fyrsta sinn sem Ísland
er með tvö lið í undankeppninni
en henni er skipt í tvo hluta. Í fyrri
hlutanum er um fjögurra liða mót
að ræða þar sem eitt lið fer áfram á
næsta stig.
Valur mætir Hoffenheim, sem er
að hefja níunda tímabil sitt í röð í
efstu deild þýska boltans, en félagið
hefur undanfarin tvö ár lent í þriðja
sæti deildarinnar á eftir Bayern
München og Wolfsburg. Takist Val
að vinna þýska félagið verður næsta
viðureign gegn Zürich frá Sviss eða
AC Milan sem Guðný Árnadóttir
leikur með.
Breiðablik mætir færeyska liðinu
Klaksvík en takist Blikum að sigra
Færeyingana bíður þeirra einvígi
gegn Gintra frá Litháen eða Flora
Tallin frá Eistlandi. n

Þvottavél, iQ500
WU 14UTL9DN

9
Tekur mest

15 mín.
hraðkerfi

Þurrkari, iQ500
WT 45WTA8DN

9
Tekur mest

40 mín.
hraðkerfi

Ný 9 kg þvottavél með íslensku stjórnborði. 1400 sn./mín.
Kolalaus, hljóðlátur og sparneytinn mótor með 10 ára ábyrgð.
15 mín. hraðþvottakerfi. Við hönnun vélarinnar hefur verið
leitast við að gera hana mjög stöðuga og hljóðláta.

Nýr 9 kg þurrkari með íslensku stjórnborði. Sjálfhreinsandi
rakaþéttir. Rafeindastýrð rakaskynjun. Sérkerfi: Blandaður
þvottur, ull, útifatnaður, handklæði, tímastillt kerfi,
hraðkerfi 40 mín., undirfatnaður og skyrtur.

Kynningarverð:

Kynningarverð:

Fullt verð: 149.900 kr.

Fullt verð: 149.900 kr.

114.900 kr.

Við leggjum áherslu á hágæða vörur
og fyrsta flokks þjónustu á góðu verði.

Gildir til og með 31. júlí 2021 eða á meðan birgðir endast.

114.900 kr.
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Listahátíðin Reykjavík Fringe
hefst í dag og stendur yfir til
11. júlí. Fréttablaðið hafði
uppi á nokkrum jaðarsettum
listamönnum sem koma fram
á hátíðinni og tók á þeim
púlsinn.

Tilvistarkreppa og töfrakakó
„Ég hef mætt á þessa hátíð oft áður
og mér hefur alltaf þótt þetta verið
frábær viðbót í menningarlífið á
íslandi,“ segir kvikmyndagerða
konan og grínistinn Lovísa Lára,
sem verður með tvö uppistandssett
á Reykjavík Fringe.
Í sýningunni Lovísa Battlefield
tekur Lovísa á mjög erfiðu ári í lífi
sínu og segir frá því hvernig hún
hefur reynt að finna húmorinn í
því. Ég missti mömmu mína 2011
og pabbi minn fór í janúar 2020.
Þannig að árið fór í að reyna að
heila mig andlega og aðlagast því
að verða fullorðinn munaðarleys
ingi. Ég prufaði kristalla, töfrakakó
ayahuasca og í raun allt annað en
faglega aðstoð, sem að hafði með
sér í för mikið af sprenghlægileg
um atvikum. Sýninguna Identity
Crisis vinnur hún í samstarfi við
uppistandarana Dan Nava og Regn
Sólmundi þar sem þau taka meðal
annars á geðheilsu, kynhneigð,
innflytjendum og tilvistarkreppu.
„Við hittumst fyrir nokkrum
árum síðan þar sem við vorum að
koma vikulega fram á Gauknum á
uppistandskvöldum, sem miðuð
voru að konum og queer fólki,“
segir Lovísa. „Við tókum eftir því
þegar við vorum að vinna í sett
unum okkar að það væru ýmis
svipuð þemu hjá okkur, einna helst
þessi tilvistarkreppa – að átta sig
ekki alveg á því hver maður er. Við
ákváðum þess vegna að vinna þetta
saman.“
Uppistandssenan á Íslandi hefur
verið að ranka við sér eftir farald
urinn og Lovísa segist spennt fyrir
þeim sýningum sem boðið verður
upp á á Reykjavík Fringe. „Maður
inn minn verður með sett sem
heitir Awkwardly confident, svo
ég er auðvitað spennt að sjá hann,“
segir hún. „Þar fyrir utan langar
mig líka að sjá What Would Kimi
Do?, Making Peace, Lolly’s book og
sýninguna hjá Söru Rut í Tjarnar
bíói.“
Troðið upp fyrir kindur
„Við vorum að vinna saman í Fær
eyjum fyrir nokkrum árum þegar
hugmyndin kom upp,“ segir tón
listarkonan Hafdís Bjarnadóttir,
sem mun ásamt dúóinu Passe
partout Duo troða upp á tónleik
um fyrir kindur á Árbæjarsafni. „Í
Færeyjum eru kindur bókstaf lega
alls staðar og finnast jafnvel í bak
görðum hjá fólki. Rétt eins og á
Íslandi eru þar fleiri kindur en fólk
og okkur datt í hug að setja upp
tónleika miðaða að þeim.“
Passepartout Duo samanstendur
af Bandaríkjamanninum Christop
her Salvito og hinni ítölsku Nico
letta Favari. „Þau spila á alls konar
hljóðfæri og það er ansi magnað
að þau ferðast með allt í handfar
angri,“ segir Hafdís. „Lítið batterí,
en ansi öflugt.
Aðspurð um hvers konar tónlist
kindur sæki í segir Hafdís að þær
forðist óþægileg og skyndileg hljóð.
„Þær elska hljóðið í graskögglum í
fötum, sem hefur kannski eitt
hvað að segja með að þær vilji éta
þá,“ segir hún hlæjandi. „Þær elska
mjúk og mild hljóð og að ná teng
ingu við flytjendurna.“
Hafdís hefur ekki komið fram
á hátíðinni áður en segist spennt
að taka þátt. „Það er mikið í gangi
þarna sem maður sér ekki annars
staðar,“ segir hún. „Þau eru svo opin
fyrir óbeislaðri sköpunargleði og að
framkvæma hina ótrúlegustu hluti.“
Að lokum vekur Hafdís athygli á
því að þríeykið mun halda í kinda
tónleikaferðalag út á land í sumar,

Hafdís Bjarnadóttir og Passepartout dúóið verða með tónleika fyrir kindur á Árbæjarsafninu. 

Lovísa Lára vonast til að uppistandssenan á Íslandi fari að ranka við sér, en
hún skemmtir áhorfendum í tveimur settum á hátíðinni.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Almar Blær Sigurjónsson er hluti af leikhópnum Kex sem flytur einleikinn
Nokkur orð um mig í Tjarnarbíói. Djúpar pælingar tæklaðar af glettni.

Jaðrinum fagnað
þar sem hún hvetur áhugasama til
að smalast saman.

Arnar Tómas
Valgeirsson

arnartomas
@frettabladid.is

Pælingar hvíts karlmanns
„Þetta var upphaflega skólaverkefni
sem tók síðan á sig stærri mynd,“
segir Almar Blær Sigurjónsson,
sem hluti af leikhópnum Kex, mun
f lytja einleikinn Nokkur orð um
mig í Tjarnarbíói. Leikhópurinn er
einnig þekktur sem AABA og dregur
nafn sitt á upphafsstöfum meðlima
hópsins.
„Þetta fjallar í grófum dráttum
um ungan, hvítan karlmann sem
deilir sinni sögu með áhorfendum
og veltir fyrir sér tilvistarlegum
spurningum og því hvernig hann
hefur lifað lífinu í þessu samfélagi
sem er svona hratt og mikil krafa
um framleiðni,“ segir Almar. „Síðan
koma dýpri spurningar þarna inn í
eins og ábyrgð og ábyrgðarleysi og
annað slíkt.“
Almar segir þó að verkið sé ekki
of þungt. „Þetta er mjög fyndið, eða
mér finnst það allavega! Mikið af
textanum varð til í spuna úti á gólfi
svo hann er mjög lífrænn og oft á
tíðum mjög skemmtilegur.“

Það er mikið í gangi
þarna sem maður sér
ekki annars staðar. Þau
eru svo opin fyrir
óbeislaðri sköpunargleði og að framkvæma hinu ótrúlegustu hluti.
Hafdís Bjarnadóttir.

Almar segir að leikhópurinn sé
bæði glaður og þakklátur að hafa
komist inn á hátíðina. „Við fengum
líka inn á Fringe hátíðina í Finn
landi,“ segir hann. „Þetta opnar
strax heiminn fyrir okkur. Þarna
eru listamenn alls staðar að og von
andi áhorfendur líka. Það er ótrú
lega spennandi.“ n

Hvað er Fringe?
Fringe-hátíðin er haldin árlega víða um heim og
á rætur sínar að rekja til Edinborgarhátíðarinnar
1947. Þar mættu átta leikfélög óboðin til að
koma fram, en þar sem allir helstu staðir borgarinnar voru bókaðir fyrir opinberu hátíðina, voru
viðburðir þessarar jaðarhátíðar settir upp á
smærri stöðum.
Þetta er í fjórða skipti sem hátíðin er haldin
hér á landi og hefur hún vaxið hér á landi eins
og annars staðar í heiminum. Í ár verða 70 atriði
á hátíðinni, 55 íslensk og 15 erlend. Þar kennir
margra grasa og verður meðal annars boðið
upp á kabarett, hjólaskautadiskó, veggjalist
og margt fleira. Dagskrána í heild má finna á
rvkfringe.is
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Alexandra Helga Ívarsdóttir
og eiginmaður hennar, knattspyrnumaðurinn Gylfi Þór
Sigurðsson, eignuðust á dögunum dótturina Melrós Míu.
Frumburðarins var beðið í
fimm ár og ákvað Alexandra
að opna sig um baráttuna við
ófrjósemi til að veita öðrum í
sömu stöðu von og styrk.

Draumabarnið
Melrós Mía
hvílir vær í fangi
móður sinnar.

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Þ

rátt fyrir ungan aldur
hafa þau Alexandra og
Gylfi verið par í rúman
áratug og gengu í hjónaband árið 2019, eftir níu
ára samband.
„Við kynnumst haustið 2010 í
gegnum frænku mína og frænda,“
segir Alexandra, aðspurð um upphaf sambandsins. „Hann bjó þá í
Þýskalandi og við töluðum saman
klukkustundunum saman á spjallforritinu MSN.“ Það var svo á Þorláksmessu sama ár sem þau hittust
í fyrsta sinn og þá var ekki aftur
snúið að sögn Alexöndru. „Fyrstu
sex mánuðina vorum við þó í fjarsambandi, þar sem ég hafði ráðið
mig til vinnu hjá flugfélaginu Emirates í Dubai og hann var að spila í
Þýskalandi. Ég flutti svo út til hans
sumarið 2011 og síðan þá höfum
við átt heimili á fjórum stöðum,“
útskýrir Alexandra, en fjölskyldan
býr nú í Liverpool þar sem Gylfi
leikur með Everton.
Það vakti athygli undir lok síðasta
árs þegar Alexandra birti mynd á
samskiptamiðlinum Instagram
þar sem hún er með yfir 20 þúsund
fylgjendur og sagði frá því að þau
hjón ættu von á sínu fyrsta barni.
Hún bætti þó um betur og opnaði
sig um að biðin eftir barni hefði
varað í fimm ár, parið sem barist
hefði við ófrjósemi hefði loks verið
bænheyrt.
Maður upplifir sig hálf gallaðan
Hjónin fengu fréttirnar um að líklega
yrði ekki auðvelt fyrir þau að eignast
barn þegar þau voru aðeins 26 ára
gömul og segir Alexandra það hafa
verið ótrúlega skrítið að heyra þær.
„Maður upplifir sig hálf gallaðan,
þegar þetta er eitthvað sem flestir í
kringum mann hafa ekki þurft að
hafa mikið fyrir. Þegar maður byrjar
svo að reyna að eignast barn gengur
maður að sjálfsögðu út frá því að allt
gangi vel, þar til annað kemur í ljós.“
Alexandra lýsir því sem miklum
vonbrigðum í hvert sinn sem tíðahringurinn hófst að nýju, enda hafi
vonin verið sterk og hausinn alltaf
kominn dálítið lengra fram í tímann.
Þetta var ákveðið sjokk
„Við leituðum fyrst til læknis eftir
að hafa reynt í sirka ár og fengum
þá þær fréttir að líklegast yrði ekki
auðvelt fyrir okkur að eignast barn.
Við vorum rúmlega 26 ára og lifðum
mjög heilsusamlegu lífi og erum
bæði hraust, svo þetta var ákveðið
sjokk.“
Úr varð að reyna glasameðferð
og var sú fyrsta reynd árið 2016 án
árangurs og segir Alexandra þá neikvæðu útkomu hafa reynst sér virkilega erfiða.
„Ég var svo spennt að vera komin
í einhvers konar ferli og fá loksins
hjálpina sem þurfti og hélt svo innilega að þá myndi allt ganga upp. Ég
þurfti að hafa mikið fyrir því að
koma mér aftur í gang eftir það,“
segir Alexandra, sem á sama tíma
var að glíma við mikla króníska
bakverki. „Blandan af þessu tvennu
var mjög erfið andlega og líkamlega.“
Hún lýsir því að eftir einhvern
tíma sem að sjálfsögðu sé mislangur
á milli para, komi aftur upp löngunin til að reyna við meðferð og þá
sé farið í undirbúning og að skoða
kostina sem í boði eru.
„Í hvert skipti sem eitthvað nýtt er
reynt þá hækkar vonarstigið. Fallið
og vonbrigðin verða því oft aðeins
hærri með hverju skiptinu sem
maður fær neikvæða útkomu. Við
ákváðum til dæmis að taka okkur
árs pásu frá öllu tengdu þessu fyrir

Mikilvægt að missa ekki trúna

Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

brúðkaupið, þar sem við vildum
einbeita okkur að gleðinni sem
fylgdi því að plana það. Ég held að
það hafi verið mjög hollt fyrir okkur
bæði og sambandið að taka þetta
aðeins út af borðinu í smá tíma og
njóta lífsins,“ segir Alexandra, en
þau hjónin giftu sig með pompi og
prakt við Como vatn á Ítalíu fyrir
tveimur árum síðan.
Ófrjósemis herbúðir
„Haustið eftir að við giftum okkur,
eftir nokkrar misheppnaðar tilraunir, fundum við klíník í London
sem okkur leist vel á. Það haust hófst
mikill undirbúningur hjá mér í
formi lyfjagjafar, til þess að reyna að
fínstilla ákveðin gildi í líkamanum
og undirbúa mig fyrir meðferðina,“
útskýrir hún.
Það var svo í janúar 2020 sem
meðferðin hófst fyrir alvöru og
segir Alexandra í léttum tón að í
raun megi líkja henni við „infertility bootcamp” eða „ófrjósemis
herbúðir.“
„Ég þurfti að dvelja í London í
nokkrar vikur þar sem eftirlitið hjá
þeim var mikið. Sú meðferð gekk

hins vegar ekki upp og áfallið var
mikið,“ útskýrir hún alvarleg.
„Mér fannst ég hafa lagt gjörsamlega allt undir, bæði líkamlega
og andlega og hélt að með aukinni
hjálp myndi þetta kannski loksins
ganga upp. Ég fann þó fyrir einhverjum auknum krafti og ákvað
að drífa mig mánuði seinna í næstu
meðferð. Eftir stöðugar ferðir fram
og til baka frá London skall Covid á
og því miður varð að hætta meðferð
þegar henni var nánast lokið.“
„Ég var gjörsamlega búin á því
og ákvað að einbeita mér að því að
styrkja mig andlega og líkamlega
þar til kæmi í ljós hvenær við gætum
haldið áfram.“ Hjónin héldu heim
til Íslands um sumarið eftir langt
útgöngubann í Bretlandi og Alexandra hafði hafið undirbúning fyrir
næstu meðferð, sem átti að hefjast
í ágúst.
Hlustaði á innsæið
„Þegar heim var komið leið mér einstaklega vel og innsæið sagði mér
að fresta meðferðinni um mánuð
og framlengja ferðina mína heima.
Sem betur fer, því í lok ágúst komst

ég óvænt að því að ég væri ófrísk.“
Alexandra segir þau hjón snemma
hafa vitað að þau langaði að verða
foreldrar saman og ófrjósemin hafi
reynst henni ótrúlega erfið andlega.
„Ég leitaði mér hjálpar eftir að
hafa verið lengi í þessu ferli. Það
fylgja þessu alls konar erfiðar tilfinningar. Eftir mikla sjálfsvinnu og
hjálp frá fagaðilum sem ég er innilega þakklát fyrir að hafa fengið,
ákvað ég að reyna að líta á þetta
ferli sem andlega vegferð. Ég hef
þroskast ótrúlega mikið og kynnst
sjálfri mér vel eftir þessa upplifun,“
útskýrir hún.
„Ófrjósemi er mikill tilfinningarússibani og getur oft á tíðum verið
einmana staður að vera á. Ég upplifði mig stundum svolítið einmana
í sorginni sem fylgdi þessu, enda
ekki margir í kringum mann sem
skilja líðanina sem fylgir þessu.“
Alexandra viðurkennir að hafa
verið frekar lokuð um erfiðleikana
í upphafi og ekki talað mikið um
þá. „Mér fannst það ákveðinn léttir
þegar við sögðum fólkinu í kringum
okkur frá stöðunni. Það er erfitt að
vera stanslaust að fá spurningar

Í hvert
skipti sem
eitthvað
nýtt er
reynt þá
hækkar
vonarstigið.
Fallið og
vonbrigðin
verða því
oft aðeins
hærri með
hverju
skiptinu
sem maður
fær neikvæða
útkomu.
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fæðingarheimili, þar sem áhersla er
lögð á að allt sé sem náttúrulegast
og sem minnst inngrip notuð. Ljósmæðurnar sem voru með okkur
voru yndislegar,“ segir hún. „Það
kom mér á óvart hversu magnaður líkaminn er og ég öðlaðist enn
meiri virðingu fyrir honum að hafa
afrekað þetta. Bæði að búa til fullkomna barnið okkar og koma því
í heiminn. Svo finnst mér magnað
að hann geti líka framleitt næringu
fyrir barnið eftir að það kemur í
heiminn, þetta er svo stórkostlegt
ferli og sannkölluð forréttindi að fá
að upplifa það á þennan hátt,“ segir
Alexandra einlæg.

Mér fannst það ákveðinn léttir þegar við
sögðum fólkinu í
kringum okkur frá
stöðunni. Það er erfitt
að vera stanslaust að fá
spurningar um barneignir þegar þú þráir
ekkert heitar en að
eignast barn og hefur
reynt allt til að uppfylla þann draum.

„Það kom mér á óvart
hversu magnaður
líkaminn er og ég
öðlaðist enn meiri
virðingu fyrir honum
að hafa afrekað þetta.
Bæði að búa til fullkomna barnið okkar
og koma því í heiminn."

um barneignir þegar þú þráir ekkert heitar en að eignast barn og
hefur reynt allt til að uppfylla þann
draum,“ segir hún einlæg.
Viss um að hún yrði mamma
En þrátt fyrir mótlætið kom uppgjöf
aldrei upp í hugann. „Ég hef alltaf
verið viss um að ég yrði mamma
einn daginn, en ég vissi ekki hvaða
veg ég yrði að ganga til þess að það
yrði að veruleika.“
Aðspurð segir Alexandra góðan
stuðning frá maka öllu skipta í
slíku ferli og mikilvægt sé að hlúa
vel hvort að öðru. „Ég kynntist
yndislegu fagfólki á þessum tíma
sem hjálpaði mér í gegnum erfiðustu tímabilin og aðstoðaði mig
við að byggja mig upp aftur. Mér
fannst líka gott að hlusta á hlaðvarpsþætti tengda málefninu, þar
sem fólk sagði frá sinni upplifun og
sjá umræðu í fjölmiðlum frá fólki í
svipaðri stöðu.“
Erfitt að þjást í þögn
Hún segir umræðu um ófrjósemi
mikilvæga enda þjáist margir í þögn
eins og hún sjálf gerði í upphafi.
„Það er alltaf gott þegar fólk opnar á
umræðuna og fær stuðning utan frá.
Það er mjög erfitt að fara í gegnum
svona erfitt verkefni í þögninni því
þetta tekur gífurlega á andlega.“
Eftir að Alexandra sagði frá erfiðleikum þeirra hjóna á Instagram,
segir hún fólk hafa haft beint samband og þakkað henni fyrir að opna
á umræðuna og það hafi henni þótt
vænt um.
„Ástæðan fyrir því að mig langaði
að tala um þetta opinberlega var til
þess að vonandi veita einhverjum
í þessari stöðu von og styrk til að
halda áfram sinni vegferð. Það er
svo mikilvægt að missa ekki trúna.“

Alexandra og Gylfi með Melrós Míu á skírnardaginn hennar sem fagnað var með vinum og fjölskyldu. Mynd/Aðsend

Hjónin á brúðkaupsdaginn
með hundinn
sinn, Koby.
 MYND/LUCAS&CO

Þorði ekki að trúa prófinu
Eins og fyrr segir komst Alexandra
að því í lok ágúst á síðasta ári að hún
væri, öllum að óvörum, ófrísk.
„Það var ótrúlega skrítið að sjá
óvænt jákvætt ólettupróf í fyrsta
skipti eftir öll þessi ár. Ég þorði ekki
að trúa þessu fyrr en ég fékk þetta
staðfest í blóðprufu. Maður heyrir
oft svona sögur þar sem fólk er
búið að reyna lengi og svo gengur
það upp náttúrulega að lokum, en
maður heldur aldrei að það muni
gerast fyrir mann sjálfan.“
Meðgangan gekk vel þó Alexandra hafi fundið fyrir ógleði alveg
fram á síðasta dag, sem hún viðurkennir að hafi verið strembið. „En
annars var ég hraust og allt annað
gekk vel, sem ég var mjög þakklát
fyrir.“
Sannkölluð forréttindi
Melrós Mía kom í heiminn í Bretlandi þann 5.maí síðastliðinn og
segir Alexandra fæðinguna hafa
gengið eins og í sögu.
„Við vorum ótrúlega heppin með
fyrsta barn hvað allt gekk vel. Ég átti
hana í svokölluðu „birth centre,” eða
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Sannarlega glæsileg verðandi móðir. 

MYND/SAGA SIG

Alexandra og
Gylfi gerðu hlé á
ferlinu í kringum
tilraunir til barneigna á meðan
á brúðkaupsundirbúningi
stóð enda
höfðu vonbrigðin tekið á.
 MYND/LUCA&CO

Ástfangin við Como vatn á Ítalíu. 

MYND/LUCAS&CO

Ástfangin upp fyrir haus
Dóttirin er nú rúmlega tveggja
mánaða og segir nýbökuð móðirin
fjölskylduna aðlagast hvert öðru vel.
„Hún hefur verið mjög vær og góð
og við foreldrarnir erum ástfangin
upp fyrir haus af henni. Fyrstu tvær
vikurnar eftir fæðingu eru vissulega smá sjokk þar sem líkaminn
þarf að jafna sig eftir fæðinguna og
hormónarnir eru á fullu ásamt því
að vera í nýju hlutverki,“ segir hún.
Móðir Alexöndru var fyrstu vikurnar hjá fjölskyldunni í Englandi
og segir Alexandra það hafa verið
ómetanlegt enda miklar annir hjá
eiginmanninum í fótboltanum á
þeim tíma.
„Hann fær ekkert frí í fótboltanum í kringum fæðinguna svo það
var gott að hafa stuðning frá henni
heima þegar hann fór í útileiki og á
æfingar.“
Aðspurð segist Alexandra horfa
til beggja foreldra sinna sem fyrirmynda í uppeldinu.
„Báðir foreldrar mínir voru alltaf miklir vinir mínir og við erum
mjög náin. Það er eitthvað sem mig
langar að taka með mér áfram sem
foreldri. Mér finnst mikilvægt að
barnið upplifi traust og stuðning
og geti leitað til manns í öllum þeim
aðstæðum sem það lendir í í lífinu.“
Fjölskyldan hefur dvalið hér á
landi í sumar og nýttu nýbökuðu
foreldrarnir tækifærið til að láta
skíra dótturina á heimili þeirra hér
á landi að viðstöddum fjölskyldu og
vinum. Dóttirin fékk nafnið Melrós
Mía en Alexandra segir það í raun
vera „út í loftið.“
„Ég hafði séð nafnið Melrós áður
en ég varð ólétt og heillaðist alveg af
því. Við vorum svo bæði mjög hrifin
af Míu nafninu og fannst nöfnin
passa einstaklega vel saman.“
Hún segir þau hafa vitað snemma
á meðgöngunni að von væri á stelpu
og þá strax farið að kalla hana nöfnunum.
„Þau festust í raun þar með og svo
þegar hún fæddist fannst okkur þau
fara henni mjög vel,“ segir nýbakaða
móðirin að lokum, yfir sig heilluð af
fögrum frumburðinum sem beðið
hafði verið eftir. n
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Forfallinn fjallahjólari
Anna Kristín Ásbjörnsdóttir
hefur að eigin sögn verið forfallinn fjallahjólari frá hjólaferð til Tyrklands árið 2014. Í
dag skipuleggur hún hjólaferðir fyrir reynda sem óreynda
en fjallahjólreiðar hafa tekið
gríðarlegan kipp hér á landi á
síðustu tveimur árum.

A

nna Kristín er sveitastelpa inn að beini en
hún er alin upp á Skógum undir Austur-Eyjafjöllum. Ferðageirinn
togaði þó snemma í sveitastelpuna
og eftir menntaskóla stundaði hún
nám í Ferðamálaskóla Íslands. „Í
framhaldinu fór ég að vinna hjá
Ferðaskrifstofu Stúdenta og starfaði þar í nokkur ár, eða þar til að ég
flutti til Frakklands.“
Hún segist hafa verið mjög virkur
krakki og liðið best í öllu því sem
krafðist mikillar hreyfingar. „Ég fór
þó ekki að stunda fjallamennsku
fyrr en eftir tvítugt í Hjálparsveit
skáta í Reykjavík. Fyrsti alvöru
leiðangurinn minn var til Nepal.
Þangað fór ég í febrúar 1994 ásamt
vinkonu minni, Katrínu Oddsdóttur þar sem við klifum 6.000 metra
hátt fjall, Imja Tse sem er betur
þekkt sem Island Peak.“ Nepalferðin
kveikti útivistarbakteríuna og hefur
Anna varla stoppað síðan.
Árið 2007 bauðst Önnu starf á
nýstofnaðri ferðaskrifstofu í Lyon,
Frakklandi þar sem ætlunin var
að sérhæfa sig í ævintýraferðum
fyrir litla hópa á norðurslóðum.
„Þá vantaði einhvern sem þekkti
norðurslóðir vel. Vinur minn, Philippe Patay, sem ég hafði áður starfað fyrir fór í samstarf við þá og ég
fylgdi með í pakkanum. Nokkrum
mánuðum síðar var ég orðin 25 prósenta hluthafi, stýrði skrifstofunni
næstu tíu árin og var búin að kaupa
alla aðra eigendur út þegar ég seldi
reksturinn og flutti heim árið 2017.“
Rússíbanareið og lærdómur
Anna segir rekstur ferðaskrifstofunnar sem heitir 66°Nord og er
enn í rekstri, hafa verið mikla rússíbanareið og um leið gífurlegur lærdómur.
„Sérstök áhersla var lögð á að
selja göngu- og fjallaskíðaferðir til
Íslands, Grænlands, Færeyja og Noregs. Þrátt fyrir að vera tiltölulega
lítil ferðaskrifstofa vorum við með
sterka markaðsstöðu í Frakklandi
og nærliggjandi löndum. Okkar
markmið var að tryggja persónulega þjónustu þar sem upplifun
viðskiptavinarins væri ofar væntingum. Að selja ferðalög er ekkert
annað en að selja drauma einhvers
sem að þú þekkir ekki og hefur aldrei hitt. Þar sem vonlaust er að hafa
þekkingu á þessum draumum er
leiðin til árangurs að skipuleggja
ferðirnar eins vel og kostur er.“

Áskorun og hvatning
Önnu leið vel í Frakklandi og segist hafa verið f ljót að tileinka sér
franskan lífsstíl og hefðir. „En því að
vera ung erlend kona sem stjórnaði
eigin fyrirtæki fólst bæði áskorun og
hvatning. Stundum gekk ég á veggi
vegna þessa og í öðrum tilfellum
greiddi það leiðina.
En að fjallahjólunum sem í dag
allt snýst um, en fyrsta raunverulega reynsla Önnu af þeim var árið
2009 þegar hún hjólaði Laugaveginn. „Í framhaldi af því fór ég að
mæta á æfingar hjá Hjólreiðafélagi
Reykjavíkur í Öskjuhlíðinni en þar
voru nokkrir frábærir náungar með
tækniæfingar alla sunnudaga yfir
vetrartímann. Árið 2014 fer ég síðan
með vinkonum mínum úr útivistarhópnum Kríunum til Tyrklands og
eftir þá ferð var ekki aftur snúið. Ég
breyttist í forfallinn fjallahjólara og
önnur sport hafa að mestu þurft að
víkja síðan þá.“

Stundum þarf að vippa hjólinu á
bakið. 
MYND/ANTOINE DAURES

Anna Kristín skipuleggur mikið ferðir um Fjallabak nyrðra, þar sem landslagið er tilkomumikið. 

Hjólað í hvaða veðri sem er. 

Anna Kristín veit fátt betra en að vera úti í náttúrunni
enda sveitastelpa inn að beini, að eigin sögn.

Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

Árið 2015 fór Anna að starfa fyrir
fyrirtækið Bike Company. „Fyrirtækið stóð á ákveðnum tímamótum
og tveimur árum síðar var ákveðið
að ég tæki yfir skuldbindingar þess
og héldi áfram rekstrinum ein.“
Bike Company sérhæfir sig í
fjallahjólaferðum bæði á Íslandi og
víða erlendis. „Á Íslandi erum við
langmest að Fjallabaki með lengri
ferðirnar og allt í kringum höfuðborgarsvæðið með dagsferðirnar.“
Íslendingarnir öðruvísi
Heimsfaraldur Covid breytti starfseminni töluvert enda voru kúnnarnir fyrir hann, flestir frá NorðurAmeríku, Bretlandi og Sviss. „Að
meðaltali skipulagði ég aðeins eina
ferð á ári fyrir íslenskar konur en
að öðru leyti voru Íslendingar ekki
að kaupa ferðirnar. Þegar landið
síðan lokaðist fyrir erlent ferðafólk
var ekkert annað í stöðunni en að
byrja að markaðssetja ferðirnar hér
heima.“
Anna segir það hafa gengið
framar vonum og það sé gaman
að ferðast með Íslendingum. „Það

Hjólarar á leið yfir FImmvörðuháls.

er á margan hátt öðruvísi þar sem
erlendu viðskiptavinirnir eru í
flestum tilfellum vanir hjólarar og
ferðirnar því oftar frekar langar og
strangar. Í dag útbý ég styttri ferðir
fyrir alla sem hafa til dæmis áhuga á
að prófa rafmagnsfjallahjól eða vilja
fá skipulagða ferð og koma þá með
sín eigin hjól.“
Anna viðurkennir að í upphafi
hafi hún verið svolítið stressuð
þegar hún fór fyrst að fara fyrir
hópum, ekki síst þegar hópurinn
haf i eingöngu samanstaðið af
sterkum karlkyns hjólurum. „En
það var fljótt að hverfa. Fjallahjólarar eru upp til hópa mjög jákvæðir
einstaklingar sem þægilegt er að
vera í kringum. Það að vera kona í
þessu hlutverki skiptir í raun ekki
máli, svo framarlega sem leiðsögumaðurinn haldi í við hópinn, rati
leiðirnar, komi þeim í húsaskjól og
eldi góðan mat á kvöldin,“ segir hún
í léttum tón.
Karlarnir kaldari
Anna segir fjallahjólamennsku eina
af fáum íþróttum þar sem karlarnir

MYND/JOHN FENGER

MYND/ANTOINE DAURES

MYND/JOHN FENGER

Að selja
ferðalög er
ekkert
annað en
að selja
drauma
einhvers
sem að þú
þekkir
ekki og
hefur
aldrei hitt.

séu í heildina hraðari og með betri
tækni. „Þá er ég að tala um þá sem
eru vanir að stunda hjólreiðar. Það
er að sjálfsögðu fullt af konum sem
eru betri hjólarar en margir karlar.
Þetta snýst bara um æfingu og þeir
virðast kaldari og f ljótari að ná
tökum á hjólinu. Þess vegna hef
ég verið að bjóða konum að koma
í sérstakar kvennaferðir þar sem
þær í mörgum tilvikum vilja byrja
á rólegri nótum og fá að prófa sig
áfram án nokkurrar pressu. Margar
af þessum konum hafa síðan haldið
áfram að æfa sig og eru margar
hverjar orðnar virkilega góðir hjólarar.“
Fengið að heyra það
Aðspurð segir Anna engan hafa
gefist upp í ferð þó svo að þátttakendur séu í misjöfnu formi. „En
ég hef lent í því að þurfa að peppa
fólk áfram. Við förum út að hjóla
í öllum veðrum og vindum með
erlendu viðskiptavinina svo það
er aldrei möguleiki á því að af bóka
eða fresta vegna veðurs eins og gerist oft með Íslendinga. Ég hef lent
í því að fólk sé þreytt og pirrað og
hef stundum fengið að heyra það
ansi kröftulega. En eftir á er fólk í
öllum tilfellum ánægt og stolt með
að hafa farið út fyrir þægindarammann sinn.“
Anna tekur fram að ekki sé auðvelt að skipuleggja lengri ferðir um
hálendi Íslands. „Allt verður að
smella saman, bíllinn þarf að komast á leiðarenda og hjólin þurfa að
virka. Við höfum verið mjög lánssöm í okkar ferðum þótt að stundum komi upp einhver vandamál.
Einu sinni var annar hópur búinn
að koma sér fyrir í skálanum sem
við höfðum bókað. Það tók sinn
tíma að koma honum út þar sem
að hann sat sem fastast. Þetta eru
aðstæður sem hljóma einfaldar, en
á meðan verið er að leysa málin þá
bíður fólkið úti, þreytt eftir langan
hjóladag. Við náðum að breyta
þessu í útiveislu, kveiktum upp
í grillinu, buðum öllum í bjór og
vorum búin að borða kvöldmatinn
þegar við komumst loksins inn í
skálann.“
Hjólatímabilið hér á landi er í
kringum fimm mánuðir á ári en
Anna segist hafa nóg við að vera
hina mánuðina enda þurfi að skipuleggja, uppfæra ferðirnar, finna
nýjar leiðir og hjóla þær sem hún
ekki þekkir. „Þegar ég sá að Covid
tímabilið ætlaði engan endi að taka
ákvað ég að fara í frönskunám í
Háskóla Íslands. Sú ákvörðun er
ein sú besta sem ég hef tekið. Þannig að í stuttu máli hef ég meira en
nóg að gera á veturna,“ segir hún að
lokum. n
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Heiðdís Huld, sem stundar CrossFit, segir að Footguard komi í veg fyrir að hún rífi upp lófana eins og gerðist hjá henni áður.

Frítt

Arctic Flower Serum

fylgir með TARAMAR
vörum á Tax Free

1-7. júlí, einungis í Hagkaup
Smáranum, Kringlunni, Garðabæ, Akureyri

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Fótakremið bjargaði höndunum
Heiðdís Huld Segatta er tvítugur fyrrverandi leikmaður Fylkis, en iðkar núna CrossFit. Álag
á fætur og hendur hefur skapað húðvandamál, enda miklar lyftur í þessari tegund þjálfunar. MariCell Footguard hefur komið í veg fyrir slík húðvandamál. 2
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Heiðdís Huld
hefur mikið
keppnisskap
og stefnir á að
keppa í CrossFit.

Heiðdís Huld segist hafa verið orðin
mjög slæm í lófunum þegar móðir
hennar benti henni á að prófa MariCell Footguard á hendurnar. Áður
hafði Heiðdís borið það á fæturna
með mjög góðum árangri. „Ég hef
notað Footguard eins og handáburð og borið það á lófana áður en
ég fer að sofa á kvöldin. Það er frábært hvernig það leysir upp harða
húð og sigg sem myndast á höndunum við lyftingarnar. Þegar siggið
var sem mest rifnaði það upp og ég
fékk sár á hendurnar sem ég fann
mikið fyrir þegar ég var að æfa.
Það hefur komið mér stórkostlega
á óvart hversu vel kremið virkar á
hendurnar. Einnig er mjög lítið mál
að nota það því ég ber það bara á
mig áður en ég fer að sofa á kvöldin.
Það klístrast ekkert og ég fann strax
mun eftir fyrstu nóttina,“ segir hún.
„Hendurnar eru mikið mýkri en
þær voru. Best er að gera þetta daglega til að halda þessu við. Kremið
kemur í veg fyrir að ég rífi upp
lófana sem gerðist reglulega hjá mér
áður. Opin sár í lófunum eyðileggja
fyrir manni æfingadaga, enda getur
maður þá ekki ekkert hangið, togað
eða lyft,“ segir hún.

FRÉTTABLAÐIÐ/

Footguard er
íslensk framleiðsla og inniheldur
omega.

EYÞÓR

MariCell Footguard því það kemur
á óvart hversu vel það virkar.
„Sumir eru að nota sandpappír eða
einhvers konar rasp á hendurnar.
Það er mun betra að nota svona
krem sem styrkir húðina og mýkir.
Footguard er íslensk framleiðsla og
inniheldur omega.“
Íslensk framleiðsla
MariCell Footguard er íslenskt
húðmeðhöndlunarefni þróað
af Dr. Baldri Tuma Baldurssyni
húðsjúkdómalækni og er framleitt á Ísafirði. Það er sérþróað til
meðhöndlunar á siggi, þykkri húð
og sprungnum hælum og að auki
minnkar Footguard líkur á að
slíkum húðvandamálum. MariCell
Footguard er rakagefandi og eykur
getu húðarinnar til að binda vatn.
MariCell Footguard inniheldur
þrjú efni sem vinna saman að
því að auka heilbrigði fótanna;
mOmega3, ávaxtasýru(7%) og karbamíð(10%).
1. mOmega3 inniheldur m.a. EPA og
DHA fitusýrur sem húðin getur
nýtt sér til að viðhalda heilbrigði
fylliefnis hyrnislags húðarinnar.
2. Ávaxtasýra sem mýkir efsta lag
húðarinnar, flýtir fyrir húðflögnun og eykur gegndræpi húðarinnar þannig að mOmega3™
fitusýrur og karbamíð eiga
auðveldara með að smjúga inn í
húðina.
3. Karbamíð gefur raka og eykur
vatnsbindigetu húðarinnar. n

Sigg við lyftingar
Heiðdís Huld ákvað eftir að hafa
leikið knattspyrnu frá unga aldri að
hætta í boltanum og fara í CrossFit í staðinn. „Ég er búin að vera í
CrossFit í rúmt ár og finn að svona
einstaklingsíþrótt hentar mér mjög
vel. Ég er mikil keppnismanneskja
og stefni á að keppa í CrossFit, því er
mjög erfitt að missa niður æfingadaga vegna sára í lófunum. Áður en
ég byrjaði í CrossFit var ég að lyfta
lóðum daglega. Ég fann strax fyrir
þessu vandamáli með hendurnar,
það myndaðist sigg mjög fljótt og
svo sár í kjölfarið,“ segir Heiðdís
Huld.
Heiðdís Huld vill hvetja alla
sem eru að lyfta lóðum til að prófa

MariCell Footguard fæst í næsta
apóteki.

Gat ekki gengið í opnum skóm
Dætur mínar hafa
gert grín að mér
því ég get verið svo
ginnkeypt fyrir auglýsingum en ég ákvað
að prófa enn eitt kremið þegar ég rakst á
auglýsingu um MariCell Footguard.

Ása Hrund Sigurjónsdóttir
starfar sem hjúkrunarfræðingur og undanfarnir
mánuðir hafa verið mjög
annasamir í vinnunni. Ása
vinnur vaktavinnu og álagið
hefur komið niður á fótunum. Hún var því ánægð
að finna MariCell Footguard.
Ása Hrund segist hafa verið með
grófa og erfiða húð á hælum í
langan tíma. „Örugglega í 15 ár,“
segir hún. „Húðin fór versnandi,
varð þykk og gróf. Síðan komu
sprungur og ég fann verulega til
við gang út af þessu. Ég var búin að
reyna alls konar krem, fótamaska
og fótaböð. Einnig hafði ég farið í
fótsnyrtingu á snyrtistofu en það
virkaði lítið og ástandið varð fljótt
eins og áður,“ segir Ása Hrund
sem var alltaf að prófa ný krem og
smyrsl sem hún rakst á í apótekum
og í auglýsingum. „Ég hef prófað
flest ef ekki öll fótakrem sem fást
hér á landi. Dætur mínar hafa gert
grín að mér því ég get verið svo
ginnkeypt fyrir auglýsingum en
ég ákvað að prófa enn eitt kremið
þegar ég rakst á auglýsingu um
MariCell Footguard.“

sé hálfsveittur á fótunum. MariCell
Footguard gefur mjög góðan raka
án þess að vera eitthvað svakalega feitt þegar maður ber það á
sig. Mér finnst það líka kostur að
Footguard lyktar ágætlega. Síðan
er frábært að svona flott vara skuli
vera fundin upp og þróuð hér á
landi.“
Ása Hrund hefur mjög gaman
af því að ferðast, bæði utan og
innanlands. Hún segir að áður hafi
hún ekki getað gengið í sandölum
í góðu veðri eða opnum skóm en
núna nýtur hún þess að gera það.
„Mér finnst líka gaman að stunda
líkamsrækt sem setið hefur á hakanum í Covid en vonandi kemst ég
fljótlega aftur í góða hreyfingu,“
segir hún. n

MariCell Footguard er íslenskt húðmeðhöndlunarefni.

Fann strax mun
Ása segir að hún hafi fljótt farið
að sjá mun eftir að hún prófaði
MariCell Footguard. „Ég byrjaði
að taka eftir mun strax eftir 2-5
daga en svo varð árangurinn betri
og betri. Húðin á fótunum er bara
allt önnur, harða húðin er horfin
og þar með sprungur og óþægindi

tengt því. Dagarnir geta verið mjög
erilsamir í mínu starfi, maður
stendur mikið í fæturna og gengur
langar vegalengdir á vöktunum.
Þegar ég var sem verst gat ástandið
verið þannig að ég fann til í hverju
skrefi,“ segir hún.
„Í byrjun notaði ég kremið daglega á kvöldin en er núna farin
að nota það 2-4 sinnum í viku,
yfirleitt fyrir svefninn. Set það
stundum á mig á morgnana því
mér finnst fylgja því vellíðan að
bera það á mig. Mér fannst það
kostur að það er ekki eitthvað ofur
klístrað. Sum krem sem ég hef
prófað láta mann upplifa að maður

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

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Ása Hrund gengur mikið í vinnunni og var komin með húðvandamál á fætur.

MYND/AÐSEND

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sigríður Inga Sigurðardóttir sigriduringa@
frettabladid.is, s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

MariCell Footguard fæst í næsta
apóteki.

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Brynhildur Björnsdóttir
kabarettsöngkona verður
með ýmislegt á prjónunum
á Reykjavík Fringe hátíðinni
sem hefst í dag, 3. júlí. Hún
verður með tvenna tónleika
í Bókabúð Máls og menningar, á morgun og föstudaginn,
en kemur líka fram með
kabaretthópnum Dömur og
herra.
„Ég hef verið að stúdera ástina í
mörg ár, og ekki bara sem einstaklingur eins og flestir, heldur
líka á fræðilegan hátt,“ segir Brynhildur, aðspurð um yfirskrift
tónleikanna sem er tilvitnun í eitt
þekktasta lag Páls Óskars, Allt fyrir
ástina,“ segir Brynhildur, en hún
hefur verið virk í Hinu íslenzka
ástarrannsóknafélagi frá stofnun
þess. „Í félaginu skoðum við ástina
á akademískum forsendum,
skoðum áhrif hennar í samfélaginu
og á einstaklinga. Meistararitgerðin mín heitir til að mynda Vald
ástarinnar og fjallar um hvernig
hugmyndin um rómantíska ást
hefur áhrif á samfélagið og menninguna. Síðan ég skilaði ritgerðinni
í haust hefur mig langað að tengja
hana við ýmis dægurlög sem fjalla
um ástina frá öllum hliðum og
læt nú verða af því með tvennum
tónleikum í Bókabúð Máls og
menningar, nýjum tónleikastað
á Laugavegi 18. Þeir fyrri verða á
morgun, sunnudag, klukkan fimm,
en þeir seinni föstudaginn 9. júlí
klukkan sex,“ segir hún.
Með mér leikur Aðalheiður
Þorsteinsdóttir píanóleikari en
við köllum okkur Bibi Bioux og
A La Dioux. Við munum leika
nokkur alþekkt, íslensk ástarlög
með örfáum erlendum í bland og
á milli fer ég yfir ástarfræðin og
krydda þau með eigin reynslu. Burlesklistakonan Vice Versa verður
okkur svo til halds og trausts og
fjallar um ástina á ögn líkamlegri
hátt,“ segir Brynhildur, en tekur
fram að tónleikarnir verði þó við
hæfi allra aldurshópa.

Brynhildur
mun flytja lög
eftir Gunnar
Þórðarson, Hauk
Ingibergsson,
Moses High
tower, Pál Óskar,
Suzanne Vega og
marga fleiri.
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Allt fyrir ástina
Elín
Albertsdóttir

elin
@frettabladid.is

Hleypur á milli sýninga
Sjálf hefur Brynhildur verið
virkur þátttakandi í burlesk- og
kabarettsenunni frá 2017 og gerði
meðal annars útvarpsþáttaröð
árið 2019 fyrir Rás 1 sem nefnist
Daðrað af jaðrinum. Þar fór hún
yfir stöðu jaðarlista á Íslandi, en
til þeirra teljast uppistand, sirkus,
spuni og drag, auk burlesk og
kabaretts. „Það hefur lítið breyst
síðan ég gerði þessa þætti þar sem
jaðarlistirnar lögðust í dvala eins
og allt annað með Covid. En nú
er Fringe hátíðin að byrja og hún
keyrir senuna aftur í gang.“
Reykjavik Fringe hátíðin er
haldin í fjórða sinn í ár og Brynhildur ætlar að reyna að sjá sem

flestar af þeim 150 sýningum sem
verða í boði. „Ég hlakka samt mest
til að koma fram með kabarett-og
kætihópnum mínum, Dömur og
herra, sem verður með sýningu á
öðrum nýjum sýningarstað, Bar
Ananas, næsta föstudag klukkan
hálfníu. Þar er mjög skemmtilegt andrúmsloft og takmarkað
sætaframboð, svo ég ráðlegg
áhugasömum að festa sér miða
í tíma. Ég klára seinni ástartónleikana klukkan rúmlega sjö þann
sama dag svo ég þarf að vera fljót
að skipta um föt og koma mér í
annan karakter. Sem betur fer er
Ananas bara hinum megin við
götuna. En þetta er eitt af því sem
er svo skemmtilegt við að vera
á Fringe hátíð, að hlaupa á milli
sýninga, ýmist til að sýna sig eða
sjá aðra.“
Í Þjóðleikhúskjallaranum
Dömur og herra er burlesklistahópur sem hóf göngu sína í
Kramhúsinu 2017 en hefur farið
víða síðan og sýndi meðal annars
á Brighton Fringe hátíðinni vorið
2019. Sýningin næsta föstudag
verður fyrsta sýning hópsins í
heilt ár, en svo fara hjólin heldur
betur að snúast. „Við finnum
að skemmtanalífið er að fara í
gang aftur og erum afar tilbúin
að leggja okkar af mörkum. Við
verðum með tvær sýningar í

MINGARGJAFIR

udaginn 15. mars
gefur
Föstudaginn
9. júlíFréttablaðið
gefur Fréttablaðið útút
sérblaðið
ðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
yndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.
(ÓÞOL OG OFNÆMISVAKAR)
hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst
Boðið
verður
upp á flott
og
nar lifa í minningunni
um
aldur
ogviðtöl
ævi.

SUMARVARNIR
fróðlega umfjöllun um hinar ýmsu sumarvarnir.

ryggðu þérTryggðu
gottþérauglýsingapláss
auglýsingapláss í mest lesna dagblaði landsins.
angmest lesna dagblaði landsins.
Nánari upplýsingar um blaðið veitir:

hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402
okkur

Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 550
jonivar@frettabladid.is
póst
á5654/
netfangið
serblod@frettabladid.is

Tjarnarbíói á næstunni, 22. júlí
og 13. ágúst, sem verða hluti af
metnaðarfullri sumardagskrá
þar. Og svo má segja frá því núna
að á næsta leikári verðum við
með sýningar á sjóðheitustu
klassabúllu landsins, Þjóðleikhúskjallaranum, þar sem jaðarlistir
munu eiga sér heimavöll í bland
við ýmislegt annað. Mjög spennandi að taka þátt í því ævintýri.“
Ástin er heillandi
En næst á dagskránni eru tónleikarnir í Bókabúð Máls og menningar á morgun. „Það er staðreynd að
flestöll dægurlög fjalla um ástina
svo það var úr mörgu að velja á
prógrammið en að lokum ákvað ég
að láta hjartað ráða för og velja lög
og eða texta sem snerta mig með
einum eða öðrum hætti. Þarna
verða lög eftir Gunnar Þórðarson,
Hauk Ingibergsson, Moses High
tower, Pál Óskar, Suzanne Vega
og marga fleiri. Ástin er heillandi
viðfangsefni og getur bæði verið
upphafin alsæla og ormagryfja
þjáninga svo það verður eitthvað
fyrir alla, meira að segja þá sem eru
komnir með nóg af henni, “ segir
Brynhildur að lokum.
Tónleikarnir Allt fyrir ástina!
verða í Bókabúð Máls og menningar sunnudaginn 4. júlí kl. 17 og
föstudaginn 9. júlí kl. 18. Miðasala
er á tix.is. n

Brynhildur og Aðalheiður Þorsteinsdóttir kanna undar
leik ástarinnar á morgun. 
MYND/HALLA KRISTÍN

Kabarettlistir sækja í sig veðrið með afnámi samkomu
takmarkana. Hér má sjá hluta af kabaretthópnum
Dömur og herra. 
MYND/ELÍN BJÖRG

Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

TÆKNIMAÐUR
Sónar ehf. óskar að ráða til starfa tæknimann til
að þjónusta siglinga-, fjarskipta- og fiskileitartæki.
Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf
sem fer fram um borð í skipum af öllum stærðum,
ásamt vinnu á verkstæði.
Við leitum að rafeindavirkja, rafvirkja eða aðila
með sambærilega menntun. Umsækjandi þarf að
vera skipulagður og sjálfstæður í vinnubrögðum.

www.godverk.is

Ef þú hefur áhuga á fjölbreytilegri vinnu á lifandi
og skemmtilegum vinnustað þá endilega hafðu
samband. Góð laun og framtíðarvinna er í boði
fyrir réttan aðila.
Vinsamlegast sendið umsóknir á netfangið
sonar@sonar.is — fyrir 15. júlí.
Fyllsta trúnaðar verður gætt og öllum umsóknum
verður svarað.

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Arna Rut Kristinsdóttir, arnarut@frettabladid.is 550 5621

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

Líf og sál vantar liðsauka
Við hjá Lífi og sál erum þéttur hópur sálfræðinga og sáttamiðlara sem vinnur bæði fyrir einstaklinga, starfshópa
og stjórnendur. Líf og sál hefur verið starfrækt í rúm tuttugu ár og býr því yfir mikilli reynslu á vettvangi meðferðar
sem og vinnusálfræði.
Nú leitum við að einstaklingi í teymið okkar.
Starfssvið
• Meðferðarvinna fullorðinna.
• Handleiðsla og ráðgjöf fyrir fagfólk, stjórnendur
fyrirtækja og innan stjórnsýslu um hvaðeina sem
lýtur að sálfélagslegum áhættuþáttum á vinnustöðum.
• Úttektir vegna sálfélagslegra áhættuþátta,
s.s. vinnustaðagreiningar, úttektir vegna
samstarfserfiðleika, áreitni, eineltis.
• Fræðsla í formi fyrirlestra og námskeiða.
• Önnur tilfallandi verkefni á sviði meðferðar og
vinnusálfræði.

Hæfniskröfur
• Löggilding til starfa sem sálfræðingur á Íslandi.
• Klínísk reynsla æskileg.
• Reynsla af verkefnum á sviði vinnusálfræði æskileg.
• Framúrskarandi samskiptafærni og áhugi á
teymisvinnu.
• Fagmennska, frumkvæði og drifkraftur.
• Ögun í vinnubrögðum og sveigjanleiki.
• Góð íslenskukunnátta og kunnátta í erlendum
tungumálum í töluðu og rituðu máli.

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 30. júlí 2021.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni viðkomandi til að gegna starfinu.
Sónar ehf. er eitt af leiðandi fyrirtækjum landsins í innflutningi,
sölu og þjónustu á siglinga- og fjarskiptatækjum í skip og báta.

Umsókn berist til Þórkötlu Aðalsteinsdóttur sálfræðings og framkvæmdastjóra Lífs og sálar, thorkatla@lifogsal.is.
Sjá nánar um Líf og sál á www.lifogsal.is.

Sérfræðingur í kerfis- og
notendaþjónustu
Lyfjastofnun auglýsir laust starf sérfræðings í upplýsingatæknideild.
Leitað er að öflugum einstaklingi sem reiðubúinn er að vinna fjölbreytt og krefjandi starf í litlu
teymi kerfis- og notendaþjónustu. Um fullt starf er að ræða.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón með þjónustuborði í beiðnakerfi
upplýsingatæknideildar
• Þjónustar notendur í tengslum við tæknibúnað,
aðgang að kerfum og önnur tæknileg mál
• Fræðsla og þjálfun varðandi upplýsingatæknimál
• Uppsetning og eftirlit með tæknibúnaði og kerfum
ásamt úrlausn vandamála
• Umsjón með leyfismálum og aðgangi notenda í Active
Directory (AD), Office 365 og öðrum kerfum
• Umsjón með rekstri upplýsingatæknikerfa

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði kerfisstjórnunar
• Starfsreynsla sem nýtist í starfi
• Góð almenn tölvukunnátta og tæknifærni
• Góð þekking á Office 365 umhverfinu og Active
Directory
• Góð þekking á öllum helsta notendabúnaði
• Gott vald á íslensku auk ensku í ræðu og riti
• Lipurð í mannlegum samskiptum, þjónustulund,
jákvæðni, sveigjanleiki, nákvæm og sjálfstæð
vinnubrögð

stofnunarinnar

Lyfjastofnun er ríkisstofnun sem heyrir
undir heilbrigðisráðuneytið. Helstu
hlutverk stofnunarinnar eru að gefa
út markaðsleyfi fyrir lyf í samvinnu við
lyfjayfirvöld á Evrópska efnahagssvæðinu,
hafa eftirlit með lyfjabúðum,
lyfjafyrirtækjum, heilbrigðisstofnunum og
söluaðilum lækningatækja á Íslandi, meta
gæði og öryggi lyfja og tryggja faglega
upplýsingagjöf um lyf og lækningatæki til
heilbrigðisstarfsfólks og neytenda ásamt
því að taka ákvarðanir um lyfjaverð
og greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga í
lyfjakostnaði sjúklinga.
Hjá Lyfjastofnun starfa rúmlega 80
starfsmenn af 6 þjóðernum. Lyfjastofnun
leggur áherslu á gott vinnuumhverfi,
starfsþróun og framfylgir stefnu
um samræmingu fjölskyldulífs og vinnu.

Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst 2021. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferilskrá
og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi. Við hvetjum

Gildi Lyfjastofnunar eru: gæði – traust –
þjónusta

bæði konur og karla til að sækja um. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni. Umsóknir geta gilt í 6 mánuði frá

Nánari upplýsingar um Lyfjastofnun má

lokum umsóknarfrests. Lyfjastofnun hefur hlotið jafnlaunavottun. Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðuneytis og

finna á: www.lyfjastofnun.is

hlutaðeigandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Hafdís Ósk Pétursdóttir
(hafdis@intellecta.is) í síma 511 1225.

2 ATVINNUBLAÐIÐ

3. júlí 2021 LAUGARDAGUR

Öryggismiðstöðin auglýsir eftir
öflugum launafulltrúa í fullt starf
Starfið er framtíðarstarf á samhentum, traustum og metnaðarfullum vinnustað.
Helstu verkefni og ábyrgð:
Launavinnsla, útreikningar,
frágangur og úrvinnsla gagna
Skil til lífeyrissjóða, stéttarfélaga
o.fl. vegna launa
Umsjón með ráðningarsamningum,
að þeir séu í samræmi við lög,
reglur og kjarasamninga
Skrá nýja starfsmenn í
tímaskráningarkerfi og
umsjón með kerfinu
Orlofsútreikningar og ábyrgð
á uppfærslu orlofsréttinda
Ýmsar greiningar og
upplýsingagjöf til stjórnenda
Umsjón, eftirfylgni og upplýsingagjöf
vegna jafnlaunavottunar
Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun á sviði viðskiptafræði
með áherslu á mannauð og greiningar
eða sambærileg menntun kostur
Góð þekking og reynsla á launabókhaldi
Þekking á H3 launakerfi mikill kostur
Þekking og/eða reynsla á Tímon
tímaskráningarkerfi kostur
Góð þekking á kjaramálum og réttindum
Þekking og/eða reynsla af
jafnlaunavottun kostur
Mjög góð færni og kunnátta í Excel
Góð almenn tölvuþekking
Nákvæmni, frumkvæði, skipulagshæfni
og sjálfstæði í vinnubrögðum
Rík þjónustulund og jákvæðni
Færni til þess að vinna sjálfstætt
jafnt og með öðrum

Nánari Reynir Valbergsson, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs,
upplýsingar reynir@oryggi.is. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega.
veitir Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí 2021.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Vakin er athygli á því að starfsmenn þurfa að skila inn
sakavottorði. Tekið verður við umsóknum í gegnum Alfreð.

Öryggismiðstöð Íslands | Askalind 1 | Kópavogur | Sími 570 2400 | Nánar á oryggi.is

NÁÐU TIL FJÖLDANS!
Fréttablaðið er mest lesna dagblað landsins.* Á höfuðborgarsvæðinu, þar sem
Fréttablaðinu er dreift í heimahús, eru yfirburðirnir ótvíræðir. Hafðu samband og
leyfðu okkur að hjálpa þér og þínu fyrirtæki að ná til fjöldans.

Sími: 550 5050 – soludeild@frettabladid.is

44% 49% 68%
íbúa höfuðborgarsvæðisins á aldrinum
18-80 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

*Samkvæmt prentmælingum Gallup

íbúa höfuðborgarsvæðisins á aldrinum
35-65 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

íbúa höfuðborgarsvæðisins á aldrinum
55-80 ára lesa Fréttablaðið
daglega að meðaltali*

— M E S T L E S N A DAG B L A Ð Á Í S L A N D I * —
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Leikskólastjóri Laufás Þingeyri
Fullt starf

Stjórnendur.

Leikskólinn Laufás leitar að öflugum leikskólastjóra.
Viðkomandi verður að geta hafið störf í ágúst.

Sjá nánar á Job

Lagna- og loftræsihönnuður
NNE Verkfræðistofa leitar eftir góðu fagfólki til
framtíðarstarfa á lagna- og loftræsisviði.
Í boði er gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi.
Starfið felst í allri almennri lagna- og loftræsihönnun.

Kynningarfulltrúi BHM

Menntunar- og hæfniskröfur
• Tækni- eða verkfræðimenntun
• Gott vald á Revit og Autocad
• Góð starfsreynsla er æskileg
• Sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku

Bandalag háskólamanna (BHM) óskar eftir að ráða kynningarfulltrúa í
krefjandi og fjölbreytt starf. Kynningarfulltrúi miðlar upplýsingum um
starfsemi bandalagsins, stefnu og baráttumál til markhópa og stuðlar
að því að bandalagið sé sýnilegt í opinberri umræðu. Hann annast
einnig skipulag og framkvæmd viðburða á vegum bandalagsins, s.s.
fundi og ráðstefnur.

Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið hoo@nne.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað.

Starfssvið kynningarfulltrúa BHM

NNE Verkfræðistofa er lítið en öflugt fyrirtæki á sviði
mannvirkjahönnunar. Fyrirtækið þjónustar fjölbreyttan
hóp viðskiptavina og framundan eru spennandi verkefni.

• Upplýsingamiðlun til fjölmiðla um málefni BHM
• Aðstoð við fjölmiðlasamskipti formanns bandalagsins
• Ábyrgð á framkvæmd kynningarstefnu BHM, þ.m.t. miðlun upplýsinga

www.nne.is

um starfsemi BHM til markhópa

• Ábyrgð á ritstjórn og þróun vefs og samskiptasíðna BHM
• Ritun frétta, greina og pistla
• Ábyrgð á skipulagi og undirbúningi viðburða á vegum bandalagsins
• Ábyrgð á gerð og dreifingu kynningarefnis og auglýsinga
• Þátttaka í innra starfi BHM og samskiptum við innlenda og erlenda
samstarfsaðila

Menntunar- og hæfniskröfur

Íslenskukennari
100% staða kennara í íslensku skólaárið 2021-2022
er laus til umsóknar.

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Reynsla af störfum við fjölmiðlun, almannatengsl eða kynningarmál

Kröfur til umsækjenda:
Háskólapróf í íslensku ásamt kennsluréttindum í framhaldsskóla. Leitað er að einstaklingi sem skorar hátt
á sviði samskipta og kennslustækni og fellur vel að
aðstæðum og þörfum skólans.

• Góð þekking á vefumsjón, upplýsingamiðlun á samfélagsmiðlum og útgáfu
• Þekking á hlutverki stéttarfélaga og málefnum vinnumarkaðar
• Mjög góð íslenskukunnátta í ræðu og riti og hæfni til að setja fram efni á
skýran hátt

• Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni

Umsóknir ásamt ferilskrá, prófskírteinum og sakavottorði berist Kvennaskólanum í Reykjavík í netfangið
hjalti@kvenno.is fyrir 19. júlí.

Nánari upplýsingar gefur undirritaður í netfanginu
hjalti@kvenno.is.
Upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu hans
www.kvenno.is

• Góð enskukunnátta í ræðu og riti, kunnátta í Norðurlandamálum er æskileg

KONTOR REYKJAVÍK

Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og fjármálaráðuneytis. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.

• Geta til að vinna sjálfstætt og undir álagi

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Með umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Umsóknarfrestur er til og með 19. júlí 2020.
BHM er vinnustaður þar sem jafnrétti er haft að leiðarljósi við ráðningar.

Skólameistari
Bandalag háskólamanna var stofnað árið 1958 og er regnhlífarsamtök fag- og stéttarfélaga háskólamenntaðs fólks á íslenskum
vinnumarkaði. Innan BHM eru nú 28 aðildarfélög með samtals
um 16 þúsund félagsmenn sem starfa í ýmsum atvinnugreinum,
bæði hjá hinu opinbera og á almennum markaði. Hjá BHM starfa
22 starfsmenn og skrifstofa félagsins er í Borgartúni 6.

Tvö störf á lögfræði- og
fyrirtækjasviði Byggðastofnunar
Stjórnsýsla póstmála hefur nú flust til Byggðastofnunar, skv. lögum um póstþjónustu.
Byggðastofnun leitar að tveimur sérfræðingum með góða samskipta- og skipulagshæfileika sem
eru tilbúnir að takast á við krefjandi og áhugaverð verkefni á nýju verkefnasviði stofnunarinnar,
auk þess að vinna að þeim fjölbreyttu þáttum byggðamála sem sinnt er af stofnuninni.
Æskilegt er að umsækjendur geti hafið störf sem fyrst. Starfshlutfall beggja starfa er 100%.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja.

...........................................................
Lögfræðingur
Starfið er á lögfræðisviði Byggðastofnunar.
Helstu verkefni og ábyrgð lögfræðings eru umsjón
með og afgreiðsla stjórnsýsluverkefna auk eftirlits á
sviði póstmála samkvæmt lögum um póstþjónustu
og umsjón með gerð álita og úrskurða á málefnasviðinu. Möguleiki er á þátttöku í erlendu samstarfi.
Athygli er vakin á því að í samræmi við byggðastefnu
stjórnvalda er starfið auglýst án staðsetningar, en
skal þó unnið á starfssvæði Byggðastofnunar, utan
höfuðborgarsvæðisins.

Sérfræðingur í greiningu
fjárhagsupplýsinga
Starfið er á fyrirtækjasviði Byggðastofnunar.
Helstu verkefni sérfræðings eru markaðsgreiningar
og greiningar fjárhagsupplýsinga fyrirtækja á markaði
fyrir póstþjónustu, umsjón með flutningsjöfnunarstyrkjum skv. lögum nr. 160/2011 um svæðisbundna
flutningsjöfnun, eftir atvikum greining lánsbeiðna á
fyrirtækjasviði og samskipti við viðskiptavini.
Staðsetning starfsins er á skrifstofu
Byggðastofnunar á Sauðárkróki.

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

•
•
•
•
•

• Menntun á sviði hagfræði, viðskiptafræði eða
sambærileg háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Hæfni í og reynsla af greiningu fjárhagsupplýsinga
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur
• Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
og í hópi
• Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar

Embættis- eða meistarapróf í lögfræði
Mjög góð þekking á stjórnsýslurétti
Þekking á evrópurétti er kostur
Gott vald á íslensku í ræðu og riti
Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt
og í hópi
• Drifkraftur, metnaður og skipulagshæfileikar

...........................................................
Umsókn þarf að fylgja starfsferilsskrá og
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi
í starfið. Senda á umsókn til Byggðastofnunar,
Sauðármýri 2, 550 Sauðárkróki eða á netfangið
postur@byggdastofnun.is.

Frekari upplýsingar um störfin veita
Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri,
Hjalti Árnason, forstöðumaður lögfræðisviðs
og Arnar Már Elíasson, staðgengill forstjóra.
Umsóknarfrestur er til og með 26. júlí 2021.

Byggðastofnun | Sauðármýri 2 | 550 Sauðárkrókur

RÁÐNINGAR

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu
starfsmanna. Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting
og er hagur bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings
að vel takist til.
Intellecta ehf. Síðumúla 5 108 Reykjavík 511 1225 intellecta.is

Fyrirtæki
ársins
2021

Við leiðum
fólk saman

SÉRFRÆÐINGUR

Læknafélag Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing í hagdeild félagsins
Læknafélagið leitar að kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi í fullt starf sérfræðings á skrifstofu félagsins. Um er að ræða
fjölbreytt og krefjandi starf sem annars vegar felur í sér gagnaöflun/gagnagreiningu á heilbrigðismálum og hins vegar rekstrarog bókhaldsvinnu.
Sérfræðingur heyrir undir framkvæmdastjóra og starfar náið með honum sem og formanni og starfsfólki félagsins.
Viðkomandi þarf að hafa brennandi áhuga á heilbrigðismálum og getu til að meta rekstur og umhverfi heilsbrigðisþjónustu.
Einnig þarf viðkomandi að eiga auðvelt með að koma þeim upplýsingum á framfæri á hnitmiðaðan hátt, bæði í rituðu og mæltu
máli.
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá ásamt kynningarbréfi þar sem umsækjandi gerir betur grein fyrir menntun sinni,
hæfni, þekkingu og reynslu. Einnig skal tilgreina að minnsta kosti tvo umsagnaraðila.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Umsýsla og umsjón launatölfræði.
• Gerð sjálfstæðra úttekta um hagfræðileg málefni.
• Aðkoma að gerð kjarasamninga.
• Ráðgjöf og fræðsla tengd kjarasamningum.
• Yfirumsjón með bókhaldi félagsins.
• Gerð fjárhagsáætlana.
• Ráðgjöf til fyrirtækja lækna og hópa lækna á sama
starfsvettvangi.
• Aðkoma að stefnumótun LÍ varðandi mótun hins íslenska
heilbrigðiskerfis.
• Seta í nefndum og starfshópum.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólapróf í hagfræði, viðskiptafræði eða skyldum
greinum.
• Góð greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga.
• Þekking og reynsla af málefnum stéttarfélaga og vinnumarkaðsmálum er kostur.
• Góð þekking á töflureikni og reynsla af vinnslu gagnagrunna.
• Bókhaldsþekking, reynsla af DK viðskiptahugbúnaði
er kostur.
• Góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Umsóknarfrestur er til og með 3. ágúst nk. Ráðið verður í starfið frá 1. september nk. eða skv. samkomulagi.
Umsóknir ásamt kynningarbréfi og starfsferilsskrá skal senda á netfangið solveig@lis.is.
Nánari upplýsingar veita Sólveig Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri (solveig@lis.is)
og Reynir Arngrímsson, formaður LÍ (reynir@lis.is ).

hagvangur.is

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað.

Ómótstæðilegt umhverfi og frábær börn Við leitum að leikskólastjóra og leikskólakennara
við Reykhólaskóla í Reykhólahreppi

Reykhólahreppur auglýsir stöður
leikskólastjóra og leikskólakennara
við Reykhólaskóla lausa til umsóknar.
Skólinn er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli undir einu þaki. Í skólanum eru um 60
nemendur á leik- og grunnskólastigi.

Reykhólar er sveitarfélag með um 240 íbúa og þar af býr um helmingur þeirra í þéttbýlinu
á Reykhólum. Á Reykhólum er að finna margvíslega þjónustu. Í boði er flutningsstyrkur.

Staða leikskólakennara í 100% starfshlutfalli, best er að viðkomandi
geti hafið störf sem fyrst.
Starfssvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá
leikskóla og skólastefnu sveitarfélagsins. Nánar um starfssvið leikskólakennara má lesa hér.
Menntunar og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun, leyfisbréf og hæfni til kennslu í leikskóla
• Góð íslenskukunnátta
• Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
• Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum
• Reglusemi og samviskusemi
• Hefur hreint sakarvottorð

Á Reykhólum er hægt að lifa af launum sínum!
Flutningsstyrkur og liprar leiðir í húsnæðismálum.

Staða leikskólastjóra í 100% starfshlutfalli, frá og með 1. ágúst 2021
eða eftir samkomulagi.
Starfssvið: Leikskólastjóri starfar samkvæmt gildandi lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er
við eiga, aðalnámskrá leikskóla og skólastefnu Reykhólahrepps. Nánar um starfssvið leikskólastjóra má
lesa hér.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun, leyfisbréf og hæfni til kennslu í leikskóla
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar er kostur
• Góð íslenskukunnátta
• Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum
• Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji
• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum
• Reglusemi og samviskusemi
• Hefur hreint sakarvottorð

Launakjör eru samkvæmt samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit um nám og störf (ferilskrá), leyfisbréf til kennslu, kynningarbréf
og meðmæli. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starfið.

Leikskólastjóri á leikskóladeildinni Hólabæ starfar í nánu samstarfi við skólastjóra grunnskólastigs.
Þeir mynda skólastjórn Reykhólaskóla/Hólabæjar sem er ein og sama stofnunin. Þeim ber því að vinna
saman að öllum þeim verkefnum og málum þar sem samstarf þeirra getur leitt til faglegra og árangursríkara skólastarfs þar sem hagsmunir nemenda/barna eru ávallt hafðir í fyrirrúmi.
Launakjör eru samkvæmt samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.
Umsóknum skal fylgja greinargott yfirlit um nám og störf (ferilskrá), leyfisbréf til kennslu, kynningarbréf
og meðmæli. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.
Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um starfið.

Upplýsingar gefur Ingibjörg Birna Erlingsdóttir sveitarstjóri í síma 430 3200 eða í gegnum netfangið
sveitarstjóri@reykholar.is

Upplýsingar gefur Ingibjörg Birna Erlingsdóttir sveitarstjóri í síma 430 3200 eða í gegnum netfangið
sveitarstjóri@reykholar.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2021.
Umsóknum skal skilað til sveitarstjóra Reykhólahrepps á netfangið sveitarstjori@reykholar.is

Umsóknarfrestur er til og með 15. júlí 2021.
Umsóknum skal skilað til sveitarstjóra Reykhólahrepps á netfangið sveitarstjori@reykholar.is

Skóla- og frístundasvið

Rekstrarstjóri – Melaskóli
Melaskóli auglýsir eftir rekstrarstjóra í fullt starf frá 1. ágúst nk. Melaskóli er í Vesturbæ Reykjavíkur. Í skólanum eru um 580
nemendur í 1.-7. bekk. Skólinn hefur á að skipa vel menntuðu og hæfu starfsfólki og stöðugleiki er í starfsmannahaldi. Vellíðan,
samvinna, metnaður og sköpunargleði eru grundvallargildi skólastarfs Melaskóla og þar er lögð áhersla á læsi í víðum skilningi.
Í skólanum er bekkjarkerfi þar sem fjölbreyttir kennsluhættir og náið samstarf eru í fyrirrúmi. Einnig er unnið eftir Olweusaráætluninni gegn einelti. Útikennsla, raungreinar og list- og verkgreinar eru mikilvægir þættir í starfsemi skólans. Skólinn er í
grónu hverfi og er gott samstarf við heimili, félagasamtök og stofnanir í nærumhverfinu.
Rekstrarstjóri hefur umsjón með fjármálum og rekstri skólans í samstarfi við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra.
Um er að ræða tímabundið starf til eins árs með möguleika á framlengingu.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Ber, ásamt stjórnendum, ábyrgð á fjárhagsáætlunargerð
og að skólinn starfi innan fjárheimilda. Samþykkir reikninga,
vinnur frávikagreiningu og annað sem tengist fjármálum og
ráðstöfun fjármagns. Er tengiliður við fjármálaráðgjafa fjármálaskrifstofu SFS.
• Hefur umsjón með starfsmannahaldi ásamt stjórnendum,
s.s. launagögnum, gerð auglýsinga og ráðningasamninga,
Vinnustund og öðru því tengdu.
• Er tengiliður við verkefnisstjóra fasteigna hjá SFS og aðra
sem koma að viðhaldi og endurnýjun húsnæðis, áhalda og
tækja í samstarfi við stjórnendur.
• Situr fundi með stjórnendateymi skólans þegar á þarf að
halda.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða sambærileg menntun
sem nýtist í starfi.
• Reynsla af rekstri og áætlanagerð er æskileg.
• Reynsla af stjórnun og mannaforráðum er æskileg.
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum.
• Skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Lausnamiðað og jákvætt hugarfar.

Hönnuður burðarvirkja
NNE Verkfræðistofa leitar eftir góðu fagfólki til
framtíðarstarfa á burðarvirkjasvið. Í boði er gott og fjölskylduvænt starfsumhverfi.
Starfið felst í allri almennri hönnun burðarvirkja.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Tækni- eða verkfræðimenntun
• Gott vald á Revit og Autocad
• Góð starfsreynsla er æskileg
• Sjálfstæði í starfi
• Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum.
• Góð kunnátta í íslensku og ensku
Fyrirspurnir og umsóknir sendist á netfangið hoo@nne.is.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum
umsóknum verður svarað.
NNE Verkfræðistofa er lítið en öflugt fyrirtæki á sviði
mannvirkjahönnunar. Fyrirtækið þjónustar fjölbreyttan
hóp viðskiptavina og framundan eru spennandi verkefni.
www.nne.is

Frekari upplýsingar um starfið veitir Jón Pétur Zimsen í síma 411-7100 og tölvupósti jon.petur.zimsen@rvkskolar.is
Sótt er um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is/storf og er umsóknarfrestur til og með 12. júlí 2021.
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðeigandi stéttarfélags.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Ráðningarþjónusta

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Vinnusparnaður

Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit

Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

Þriggja mánaða ábyrgð

Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er
ráðning í hans stað án endurgjalds.

Ekkert staðfestingargjald

Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

Fjöldi hæfra umsækjenda

Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn
fyrir starfið.

Fjölbreyttar þjónustuleiðir

Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina
hjá okkur.

Reynsla og þekking

Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmannamála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og
hagnýtri menntun.

Sanngjarnt verð

Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is
RÁÐNINGARÞJÓNUSTA
HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnarfjörður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is
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Ertu bókabéus?
Viltu taka þátt í að efla áhuga fólks á bókmenntum og lestri?
Borgarbókasafnið leitar að öflugum verkefnastjóra í deild miðlunar og nýsköpunar.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Verkefnastjóri bókmennta vinnur að fjölbreyttum verkefnum sem snúa að viðburðahaldi og miðlun bókmenntatengds efnis á heimasíðu og samfélagsmiðlum Borgarbókasafnsins.
• Hann heyrir undir deild miðlunar og nýsköpunar og vinnur
þvert á allar starfsstöðvar Borgarbókasafnsins.
• Starfið felur m.a. í sér hugmyndavinnu, þróun, áætlanagerð, miðlun, skipulagningu og framkvæmd bókmenntatengdra verkefna í samstarfi við ýmsa aðila.
• Verkefnastjóri tekur á móti fyrirspurnum, veitir umsagnir
og sinnir erindum er heyra undir málaflokkinn.
• Tekur þátt í teymisvinnu þvert á svið og stofnanir borgarinnar og samstarfi við fagaðila innan lands og utan.

Erum við
að leita
að þér?

Hæfniskröfur
• Háskólapróf á framhaldsstigi (MA/MS) eða; háskólapróf á
fyrsta stigi (BA/BS) auk mikillar starfs- og stjórnunarreynslu
á sviði verkefnastjórnunar á menningarsviði, bókmenntafræði, ritlistar eða menningarmiðlunar.
• Þekking og reynsla af verkefnastjórnun og viðburðahaldi á
sviði menningar
• Reynsla af stýringu bókmennta- og menningartengdra
verkefna
• Mjög góð almenn tölvukunnátta og þekking á stafrænni
miðlun efnis á heimasíðum og samfélagsmiðlum
• Framúrskarandi íslenskukunnátta og geta til að tjá sig í
ræðu og riti / kunnátta í fleiri tungumálum en íslensku eða
ensku kostur en ekki skilyrði
• Frumkvæði og geta til að fylgja hugmyndum og verkefnum
eftir
• Mikil og góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Mjög góðir skipulagshæfileikar og fagmennska í vinnubrögðum

Launakjör eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veitir: Guðrún Dís Jónatansdóttir, deildarstjóri miðlunar og nýsköpunar hjá Borgarbókasafninu,
gudrun.dis.jonatansdottir@reykjavik.is, s. 411 6115.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli
það margbreytilega samfélag sem við búum í. Reykjavíkurborg vinnur gegn mismunun á vinnumarkaði og hvetur
innflytjendur, fatlað fólk, hinsegin fólk og fólk á öllum aldri til að sækja um störf hjá borginni.

Verkefnastjóri skipulagsmála
Verkefnastjóri hjá Embætti skipulagsfulltrúa á umhverfissviði
Mosfellsbær er sveitarfélag í örum vexti og undanfarin ár hefur
uppbygging verið mikil og fólksfjölgun í samræmi við það. Áform eru
um frekari framkvæmdir innan sveitarfélagsins í takt við þéttingu
höfuðborgarinnar í heild. Umhverfissvið vinnur að metnaðarfullum
verkefnum til að gera Mosfellsbæ áfram að spennandi búsetukosti
og er nú unnið að fjölbreyttu lóðaframboði með gerð nýrra
deiliskipulaga. Sveitarfélagið er einnig með í undirbúningi
endurskoðun
aðalskipulags
sem
kallar
á
innleiðingu
Borgarlínunnar, Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, nýrra
minjaskráninga, flokkunar landbúnaðarlands, frumdragavinnu
samgöngumannvirkja sem og fleiri áætlana í samræmi við
svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Á sviðinu starfar fjölbreyttur
hópur einstaklinga með ólíka sérfræðikunnáttu.

Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

Job.is

Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki leitar að öflugum og framsýnum aðila í starf
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar u.þ.b. 40 manns.
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika.
Helstu viðfangsefni:

Menntunar- og hæfniskröfur:

t Umsjón með daglegum rekstri
t Stjórnun og leiðtogahlutverk
t Markaðs- og sölumál
t Samskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

t Háskólamenntun sem nýtist í starfi
t Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
t Árangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
t Tengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
t Hæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
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Verkefnastjóri starfar undir stjórn skipulagsfulltrúa og
framkvæmdastjóra umhverfissviðs og vinnur með þeim að ýmsum
verkefnum málaflokksins. Verkefnastjóri tekur þátt í störfum
skipulagsnefndar og fundarhaldi. Hann hefur umsjón með
skipulagsverkefnum í sveitarfélaginu og formlegu afgreiðsluferli
skipulagstillagna. Hann sinnir ráðgjöf varðandi skipulags- og
byggingartengd málefni og samskiptum við viðskiptavini
sveitarfélagsins.

6ìÚXPěODš5H\NMDYìNššLQWHOOHFWDLV

SNILLINGUR Í BÓKHALDI
80 - 100% starfshlutfall
Við óskum eftir liðsauka í að eîa ìármálasvið fyrirtækisins auk þess sem
viðkomandi mun taka að sér önnur tengd verkefni í rekstri fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum af þessum toga auk þess að
hafa ríka þjónustulund gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nám sem samsvarar meistaragráðu á háskólastigi er skilyrði
(skipulagsfræðingur, arkitekt, landslagsarkitekt eða
sambærilegt).
• Verkefnastjóri þarf að hafa þekkingu á sviði skipulagsmála.
• Haldbær þekking og reynsla á lagaumhverfi skipulagsmála
er kostur.
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Frumkvæði, nákvæmni, skipulagsfærni og metnaður.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum og hröð úrlausn verkefna
er nauðsynleg.
• Góðir samskiptahæfileikar og hæfni til að tjá sig í rituðu
og töluðu máli er nauðsynleg.
• Haldbær reynsla og þekking á verkefnastjórnun
og teymisvinnu.
• Góð tölvukunnátta og þekking á teikniforritum sem og öðrum
forrit sem notuð eru við skipulagsvinnu er æskileg.
• Góð íslenskukunnátta er skilyrði, færni í erlendum
tungumálum er kostur.
Mosfellsbær er öflugt og eftirsótt sveitarfélag þar sem gildin
virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eru leiðarljós
starfsmanna í daglegu starfi.

Hæfniskröfur eru:
Góð reynsla af ìármálum, bókhaldi og rekstri almennt
Menntun sem nýtist í starínu
Framúrskarandi tölvuþekking
Góð enskukunnátta ásamt einu Norðurlandatungumáli er kostur.
Lindex er ìölskyldufyrirtæki stofnað 2011 og rekur 7 verslanir á Íslandi auk
vefverslun lindex.is. Til viðbótar er stefnt að opnun fyrstu verslunarinnar
í Danmörku í haust.
Umsóknir með ferilskrá berist á atvinna@ldx.is
mer
merktar
„Snillingur í bókhaldi“
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

Sækja skal um starfið á ráðningarvef
Mosfellsbæjar, www.mos.is

Þverholti 2 | 270 Mosfellsbær | Sími 525 6700 | mos.is

Umsóknarfrestur er til og með 2. ágúst 2021.
Umsóknir skulu innihalda starfsferilsskrá og kynningarbréf
sem greinir frá reynslu, menntun og fyrri störfum ásamt
rökstuðningi fyrir hæfni í starfið. Nánari upplýsingar um starfið
er að finna á ráðningarvef Mosfellsbæjar en auk þess veitir
Jóhanna B. Hansen framkvæmdarstjóri umhverfissviðs og
Kristinn Pálsson, skipulagsfulltrúi upplýsingar í síma 525 6700.
Um framtíðarstarf er að ræða. Öllum umsóknum verður
svarað. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Ráðið er í
öll störf óháð kyni.

Alþjóðabankinn auglýsir
stöðu sérfræðings á sviði mannréttinda
í Washington DC
Í tengslum við samstarf Íslands og Alþjóðabankans á sviði mannréttinda í
þróunarsamvinnu, er auglýst laus til umsóknar staða sérfræðings hjá Alþjóðabankanum á sviði mannréttinda (Senior Program Officer). Sérfræðingurinn verður
staðsettur í höfuðstöðvum bankans í Washington DC og mun starfa við mannréttindasjóð bankans en einnig sinna öðrum verkefnum í deild félagslegrar þróunar
og framfara.
Kröfur til umsækjenda eru m.a.:
• Meistaragráða á sviði mannréttinda, hagfræði, lögfræði, stjórnmálafræði, félagsvísindi, þróunarfræði, eða önnur viðeigandi menntun sem nýtist í starfinu.
• Að minnsta kosti átta ára starfsreynsla á sviði mannréttinda og þróunarsamvinnu, reynsla af störfum í þróunarlöndum er kostur.
• Að minnsta kosti átta ára viðeigandi reynsla á einu eða fleirum af eftirfarandi
sviðum: kynjajafnrétti (gender); félagslegir þættir í tengslum við loftslagsbreytingar (social dimensions of climate change); óstöðugleiki, átök og ofbeldi
(fragility, conflict and violence) / félagsleg samheldni og viðnámsþróttur (social
cohesion and resilience); borgaraleg þátttaka og ábyrgðarskylda
(citizen engagement and social accountability).
• Framúrskarandi enskukunnátta í ræðu og riti. Kunnátta í öðrum tungumálum er
kostur, s.s. spænsku, frönsku, arabísku og portúgölsku.
• Geta og vilji til tíðra ferðalaga í þróunarlöndum, m.a. til afskekktra ríkja þar sem
aðstæður geta verið krefjandi.
Nánari upplýsingar um starfið er að finna á www.starfatorg.is þ.á.m. frekari
upplýsingar um kröfur til umsækjenda.
Senda má fyrirspurnir um starfið á netfangið wbg@mfa.is.

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.
Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Alþjóðabankinn tekur ákvörðun um ráðningu. Ráðið er til tveggja ára, áætlað frá
1. desember 2021, með möguleika á framlengingu. Sérfræðingurinn verður starfsmaður Alþjóðabankans og launa- og starfskjör eru samkvæmt reglum stofnunarinnar.

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Umsóknafrestur er til og með 14. júlí 2021. Allir einstaklingar, sem uppfylla
hæfniskröfur, óháð kyni eru hvattir til að sækja um starfið.

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Kynningarbréf og ferilskrá, hvoru tveggja á ensku, skal senda utanríkisráðuneytinu í tölvupósti á netfangið wbg@mfa.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Almennar ráðningar á markaði

Sveigjanleg nálgun
Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

FAST

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

Ráðningar

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

ATVINNUBLAÐIÐ 9

LAUGARDAGUR 3. júlí 2021

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara

Verkefnastjóri Matarhúss
Íslenskukennari
100% staða kennara í íslensku skólaárið 2021-2022
er laus til umsóknar.
Kröfur til umsækjenda:
Háskólapróf í íslensku ásamt kennsluréttindum í framhaldsskóla. Leitað er að einstaklingi sem skorar hátt
á sviði samskipta og kennslustækni og fellur vel að
aðstæðum og þörfum skólans.
Umsóknir ásamt ferilskrá, prófskírteinum og sakavottorði berist Kvennaskólanum í Reykjavík í netfangið
hjalti@kvenno.is fyrir 19. júlí.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi KÍ og fjármálaráðuneytis. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
Nánari upplýsingar gefur undirritaður í netfanginu
hjalti@kvenno.is.
Upplýsingar um skólann má finna á heimasíðu hans
www.kvenno.is
Skólameistari

Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara auglýsir starf verkefnastjóra Matarhúss laust til umsóknar.
Um er að ræða tímabundið starf til eins árs með möguleika á framlengingu.
Markmiðið með fyrirhugaðri stofnun Matarhúss er að stuðla að betri heilsu Reykvíkinga, styrkja máltíðaþjónustu og matarmenningu í Reykjavík og stuðla að því að borgin nái markmiðum sínum hvað varðar öryggi, sjálfbærni, lýðheilsu og hagkvæmni.
Verkefnastjóri vinnur náið með matarstefnuteymi borgarinnar og öðru starfsfólki að því að innleiða matarstefnu Reykjavíkurborgar og að undirbúningi að stofnun Matarhúss Reykjavíkur.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Undirbúa stofnun Matarhúss Reykjavíkur.
• Ber yfirábyrgð á matarstefnu Reykjavíkurborgar, eftirfylgni
og eftirliti með innleiðingu hennar.
• Heldur utan um innleiðingaráætlun matarstefnunnar og
samræmir aðgerðir þvert á svið borgarinnar.
• Fer fyrir þverfaglegu matarstefnuteymi borgarinnar og sinnir
utanumhaldi fyrir vinnu stýrihóps um innleiðingu matarstefnu.
• Vinnur að og innleiðir sameiginlegar reglur, viðmið og leiðbeiningar varðandi matarþjónustu.
• Samhæfir fræðslu fyrir grunnskólanemendur og starfsfólk
mötuneyta og veitir stofnunum borgarinnar ráðgjöf.
• Tryggir samþættingu matarstefnu við aðrar stefnur og reglur
borgarinnar.
• Undirbúningur að endurskoðun matarstefnu og aðgerðaáætlunar sem gilda til ársloka 2022.

Hæfniskröfur:
• Háskólagráða sem nýtist í starfi.
• Þekking og/eða reynsla á sviðum sem tengjast matarstefnunni, s.s. næringarfræði, matvælafræði, sjálfbærni,
umhverfisvernd og lýðheilsu.
• Þekking á matvælaframleiðslu er kostur.
• Haldbær reynsla og/eða menntun á sviði verkefnastjórnunar
er kostur.
• Þekking á opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Hæfni til að afla og greina upplýsingar og koma þeim á
framfæri með skýrum hætti.
• Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfileikar.
• Hæfni til að vinna undir álagi og geta til að sinna mörgum
viðfangsefnum í einu.
• Góð íslensku- og enskukunnátta, í ræðu og riti.
• Framúrskarandi færni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 11.ágúst og skal umsókn fylgja ferilskrá og kynningarbréf.
Nánari upplýsingar um starfið veita Þorsteinn Gunnarsson borgarritari í netfanginu thorsteinn.gunnarsson@reykjavik.is
og Svavar Jósefsson verkefnastjóri í netfanginu svavar.josefsson@reykjavik.is.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is
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ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Suðurlandsbraut 68 - 74 - Göngu- og hjólastígur,
útboð nr. 15260
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ

LEIKSKÓLI Á HVOLSVELLI, VALLARBRAUT
JARÐVINNA
Rangárþing eystra óskar eftir tilboðum í ofangreint verk. Þeir
sem hyggjast gera tilboð í verkið geta nálgast útboðsgögn frá
05.07.2021 kl. 11:00 á útboðsvefnum https://mannvit.ajoursystem.is/.
Leiðbeiningar um skráningu og skil á tilboðum er hægt að nálgast á
vefsíðunni https://help.ajoursystem.com/astopic/tender/.

Leifsstaðir 2, Eyjafjarðarsveit
– auglýsing aðal- og deiliskipulagstillögu
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 3.
júní 2021 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir gistiþjónustu
í landi Leifsstaða 2 skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagstillagan tekur til byggingar tveggja íbúðarhúsa, 1500
fm viðbyggingar við hótel, þriggja frístundahúsa, tíu gistihýsa
og aðstöðuhúss. Auk þess er gert ráð fyrir tjaldsvæði, götum
milli húsa og landmótun á svæðinu Á sama fundi var samþykkt
að auglýsa skv. 31. gr. skipulagslaga breytingu á aðalskipulagi
Eyjafjarðarsveitar 2018-2030 þar sem verslunar og þjónustusvæði VÞ4 er stækkað í samræmi við ofangreind áform, íþróttasvæði ÍÞ2 fellt út og frístundasvæði F3b fært inn í skipulag.
Aðalskipulagstillaga og deiliskipulagstillaga með umhverfisskýrslu liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 1. júlí
til 12. ágúst 2021 og eru auk þess aðgengilegar á heimasíðu
sveitarfélagsins, esveit.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta er hér með gefinn frestur til fimmtudagsins 12. ágúst
2021 til að gera athugasemdir við skipulagstillögunar.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9,
Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Hrafnagilsskóli, Eyjafjarðarsveit –
auglýsing deiliskipulagstillögu
fyrir nýjan leikskóla
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 3. júní
2021 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir nýjan leikskóla
á lóð Hrafnagilsskóla skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagstillagan tekur til byggingar nýs leikskóla vestan núverandi húsnæðis Hrafnagilsskóla og getur byggingin verið allt
að 1200 fm að flatarmáli, stækkun íþróttamiðstöðvar um u.þ.b.
700 fm auk þess sem gert er ráð fyrir 150 fm stóru gróðurhúsi á
skólalóðinni. Skipulagstillagan tekur til svæðis sem skilgreint
er sem svæði fyrir samfélagsstofnun (S1) í Aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar 2018-2030.
Deiliskipulagstillagan með liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 1. júlí til 12. ágúst 2021 og er auk þess aðgengileg
á heimasíðu sveitarfélagsins, esveit.is. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er hér með gefinn frestur til fimmtudagsins
12. ágúst 2021 til að gera athugasemdir við skipulagstillöguna.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9,
Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

Lýsing á verkinu:
Verkið fellst í að grafa grunn fyrir leikskólanum að Vallarbraut á
Hvolsvelli, fylla í grunninn, ásamt greftri og fyllingum vegna vegs og
bílastæða sem liggja innan lóðarmarka.
Helstu magntölur eru áætlaðar:
• Gröftur fyrir húsi
ca. 5000 m3
• Fyllingar í húsgrunn
ca. 6000 m3
• Gröftur fyrir vegi og bílastæðum
ca. 500 m3
• Fyllingar undir veg og bílastæði
ca. 600 m3
• Setja tengingar inn á steinsteyptar fráveitu- og regnvatns stofnlagnir í götu 2 stk.
• Leggja steinsteyptar fráveitu- og regnvatnslagnir frá götu og inn
fyrri lóðarmörk ca. 35 m.
• Koma fyrir steinsteyptum brunnum DN1000 mm inn á lóð, 2 stk.
• Leggja kaldavatnsheimæð frá götulögn inn fyrir lóðarmörk ca.
5 m.
Tilboðum skal skila fyrir kl. 14:00 þann 20. júlí 2021 með rafrænum
hætti gegnum útboðsvefinn. Bjóðendum verður tilkynnt eftir lok
tilboðsfrests um nöfn bjóðenda og heildartilboðsfjárhæð. Áætluð
verklok eru 15. október 2021.

Björk, Eyjafjarðarsveit
– auglýsing deiliskipulagstillögu
fyrir íbúðarsvæði
Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 3. júní
2021 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir íbúðarsvæði í
landi Bjarkar skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagstillagan tekur til um 6,2 ha stórrar spildu úr landi Bjarkar
sem í gildandi aðalskipulagi Eyjafjarðarsveitar er skilgreind
sem íbúðarsvæði ÍB28. Innan skipulagssvæðisins er ráðgert að
byggja tvö einbýlishús, bílgeymslu, gestahús og gróðurhús.
Deiliskipulagstillagan með liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 1. júlí til 12. ágúst 2021 og er auk þess aðgengileg
á heimasíðu sveitarfélagsins, esveit.is. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er hér með gefinn frestur til fimmtudagsins
12. ágúst 2021 til að gera athugasemdir við skipulagstillöguna.
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9,
Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á sbe@sbe.is.
Skipulags- og byggingarfulltrúi

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Erum við
að leita að þér?

Til leigu nýuppgert atvinnuhúsnæði að Silfursléttu 3
í Reykjavík (Kjalarnesi)

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

• Tvær góðar innkeyrsluhurðar og stór vinnslusalur alls 320 m2.
• Lofthæð í mæni 6,6 m, ný lýsing og allt mjög snyrtilegt.
• Plan er ómalbikað, húsnæði sem gæti hentað vel undir
léttan iðnað.
• Óskað er eftir traustum framtíðar leigjanda.

Nánari upplýsingar gefur Ólafur Steinarsson í síma 822-7988
eða á netfanginu olafur@steinarsson.is

Til leigu gott atvinnuhúsnæði að Steinhellu 1 í Hafnarfirði

• Tvær góðar innkeyrsludyr og stór salur alls 237,5 m2 með
mikilli lofthæð.
• Á milli lofti eru skrifstofurými og kaffiaðstaða auk lager rýmis
sem er alls 150 m2.
• Alls er rýmið því 387,5 m2 Góð aðkoma og snyrtilegt umhverfi
í mjög vönduðu húsi.
• Óskað er eftir traustum framtíðar leigjanda.
Möguleiki á að stækka rými um 160 m2 til viðbótar eða upp í
547,5 m2 ef þörf væri á.
Nánari upplýsingar gefur Ólafur Steinarsson í síma 822-7988
eða á netfanginu olafur@steinarsson.is

12 ATVINNUBLAÐIÐ

3. júlí 2021 LAUGARDAGUR

OPIÐ HÚS

7. júlí 17:15-17:45

TRYGGVAGATA 23
Glæsilegar lúxus íbúðir

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

77.5-1657 fm

101 Reykjavík
2-4 herb. íbúðir

Frá: 69.990.000

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

Eign vikunnar

Fjölbýli • 3ja eða 4ra herbergja • 72 fm

Verð frá
165.000 €

Viltu eiga íbúð í 5 stjörnu fjölbýli með útisundlaug, lokaðri upphitaðri
innisundlaug og gufu, líkamsræktarsal þar sem þú horfir á sudlaugagarðinn
meðan þú ert að skokka?
Íbúðirnar eru 72 fm og möguleiki á að velja hvort íbúðin er 3ja eða 4ra herbergja. Íbúðirnar hafa allar 2 baðherbergi.
Verð frá 165.000 Evrum
Þú getur skoðað mikið úrval
eigna inná Sumareignir.is
eða fangað kóðan hér

Hlíðasmára 4 • 200 Kópavogur • domusnova@domusnova.is • S 527 1717

LAUGAR Í SÆLINGSDAL

Hlíðasmára 4 • 200 Kópavogur • domusnova@domusn

VINSÆLL VEITINGASTAÐUR
OG HVERFISBAR TIL SÖLU
TIL SÖLU RAKANG THAI SEM ER EINN VINSÆLASTI
TAÍLENSKI VEITINGASTAÐUR LANDSINS OG
HVERFISBARINN BLÁSTEINN EN STAÐIRNIR ERU Í
HRAUNBÆ 102A.
HÆGT ER AÐ KAUPA REKSTURINN SÉR ÞAR SEM
LANGTÍMALEIGUSAMNINGUR FYLGIR MEÐ HÚSNÆÐINU
EN EINNIG ER Í BOÐI AÐ KAUPA REKSTURINN OG
HÚSNÆÐIÐ SAMAN. FRÁBÆRT TÆKIFÆRI TIL AÐ
KAUPA ÖFLUG FYRIRTÆKI Í GÓÐUM REKSTRI MEÐ
ÖFLUG VIÐSKIPTASAMBÖND.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR JÓNAS Í SÍMA 865-6346
EÐA Á NETFANGINU RAKANG@RAKANG.IS.

RAKANG THAI HEFUR LENGI VERIÐ ÞEKKTUR SEM EINN BESTI TAÍLENSKI
VEITINGASTAÐUR LANDSINS. STAÐURINN ER EINNIG MEÐ VINSÆLT
HLAÐBORÐ Í HÁDEGINU ALLA VIRKA DAGA.
BLÁSTEINN ER HVERFISBAR ÁRBÆJAR EN STAÐURINN ER VINSÆLL FYRIR
FJÖLBREYTTA VIÐBURÐI OG SEM SPORTBAR MEÐ BEINUM ÚTSENDINGUM.

Dalabyggð hyggst selja allar fast eignir sínar í Sælingsdal.
Ferðaþjónusta hefur verið rekin um árabil í fasteignunum
þar sem eru m.a. 45 herbergi og 22 þeirra eru með baðherbergi. Auk þess eru fjögur einbýlishús, íþróttahús, sundlaug, samkomusalir og fleiri stoðrými.
Laugasvæðið er vel staðsett gagnvart umferð, í námunda
við aðalleið á Vestfirði og tengt hringleið fyrir strandir
(um Fellsströnd og Skarðsströnd). Svæðið liggur í fögrum
fjallasal þar sem er fjöldi áhugaverðra gönguleiða. Fyrir
áhugasama er um spennandi tækifæri að ræða til að
eignast allar þessar fasteignir sem geta hentað undir margbreytilega starfsemi. Dalabyggð er tilbúið til viðræðna um
sveigjanleg kjör.
Allar frekari upplýsingar veitir Agnar Agnarsson
lgf. Í síma 820-1002 eða agnar@domusnova.is

www.domusnova.is

Kristján

s: 867-3040

Viktoría Larsen
s: 618-5741

Guðbjörg G.

s: 899-5949

Ólafur Haukur
s: 866-1242

Garðar B.

s: 898-0255

Garðar Hólm

Sólveig

s: 899-8811

s: 869-4879

Einar Örn

s: 823-4969

Kristín María

Ragnheiður

s: 837-1177

OP

IÐ

s: 788-3069

Guðlaug

s: 661-2363

Halldór

s: 660-5312

Hallgrímur
s: 896-6020

Bára

s: 693-1837

Garðar K.

s: 846-6568

Aðalsteinn Jón

Micha

s: 767-0777

s:766-0891

OP

IÐ

HÚ

S

Írabakki 20
109 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 5. Júlí kl. 17:30-18:15

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja 91,8 fm. íbúð á 1. hæð með
tveimur svölum til suðurs og norðurs. Sérgeymsla og aukaherbergi í kjallara. Nánari uppl. veitir Einar lgf. s. 823-4969.

IÐ

Aðalsteinn
S: 767-0777

Verð: 49,9 millj.

KI

HÚ

Opið hús miðvikudaginn 7. júlí kl. 17:30-18:00

Björt og falleg 4ra herbergja 126,5 fm. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr
á góðum stað í Garðabænum.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949
Verð: 59,9 millj.

s: 860-4700

IÐ

Guðbjörg G.
S: 899-5949

BÓ

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Thelma

HÚ

Skemmtileg 3ja herbergja 108,1 fm. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr í
góðu fjölbýli. Lofthiti (geislahitun) er á allri íbúðinni. Nánari uppl.
veita Aðalsteinn s. 767-0777 og Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949.

S

Lyngmóar 10
210 Garðabæ

s:848-9455

OP

Opið hús þriðjudaginn 6. júlí kl. 17:00–17:30

Verð: 41,9 millj.

OP

Linda

VIÐ
ERUM
TRAUSTI

S

Álftamýri 32
108 Reykjavík

Einar Örn
S: 823-4969

Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050
trausti.is | trausti@trausti.is

Styrmir

s: 853-9779

Borgartún 28
105 Reykjavík

Ð

S

Vindakór 5-7
203 Kópavogi

Garðar Hólm
S: 899-8811

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Opið hús þriðjudaginn 6. júlí kl. 17:30-18:00

Rúmgóð og björt 4ra herbergja 126,6 fm. íbúð á 4. hæð (efstu
hæð) auk bílastæðis í bílakjallara í snyrtilegu lyftuhúsi. Innangengt af yfirbyggðum stigapalli inn í íbúðina.
Nánari uppl. veita Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949 og Garðar Hólm
lgf. s. 899-8811.
Verð: 64,9 millj.

BÓ

KI

SK

OÐ

UN

Garðar B.
S: 898-0255

Bókið skoðun

Borgartún 28, þriðja hæð. Fallegt 236,6 fm. skrifstofuhúsnæði á
einum vinsælasta stað borgarinnar. Um er að ræða austurhluta
þriðju hæðar hússins.
Nánari uppl. veitir Garðar B. lgf. s. 898-0255
Verð: 77,9 millj.

Austurströnd 6
170 Seltjarnarnesi

Ð

SK

OÐ

UN

Einar Örn
S: 823-4969

Bókið skoðun

Rúmgóð 4ra herbergja 125,4 fm. íbúð með fallegu sjávarútsýni á 2.
hæð. Góð lofthæð er í íbúðinni. Sérinngangur af svölum.
Nánari uppl. veitir Einar Örn lgf. s. 823-4969
Verð: 56,9 millj.

Sérfræðingar í
ráðningum
FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

HÚ

Ráðningar

www.fastradningar.is

HELGI JÓN
sölustjóri
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

GEISLASKARÐ 2
221 HAFNARFJÖRÐUR

FREYJA
löggiltur fasteignasali
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

52,5 - 63M.

GLÆSILEG NÝBYGGING Í SKARÐSHLÍÐ, HAFNARFIRÐI
STEFÁN RAFN s. 655-7000
löggiltur fasteignasali
stefan@hraunhamar.is

135 M.

BIRKIBERG 2

221 HAFNARFJÖRÐUR
FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

324m2

6 HERB.

TILBOÐ

HAMRABYGGÐ 10
220 HAFNARFJÖRÐUR
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

SÍMI: 520-7500 - FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

ÞRIGGJA OG FJÖGURRA HERBERGJA ÍBÚÐIR MEÐ GLÆSILEGU ÚTSÝNI Í NÁLÆGÐ VIÐ NÁTTÚRUNA.

HLYNUR s. 698 -2603
löggiltur fasteignasali
hlynur@hraunhamar.is

HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI

HRAUNHAMAR.IS
SÍMI: 520 - 7500

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

197m2

5 HERB.

BÓKIÐ SKOÐUN - SÝNUM SAMDÆGURS.

140 M.

VÍÐIGRUND 1
200 KÓPAVOGUR
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

285m2

120 M.

STEKKJARBERG 11
221 HAFNARFJÖRÐUR
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

8 HERB.

221m2

5 HERB.

93,7 - 107,5m2 3/4 HERB.

FAGRIHJALLI 54
200 KÓPAVOGUR
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

217m2

6 HERB.

78,9 M.

MARDALUR 8
260 NJARÐVÍK

HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

92,5 M.

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

213m2

5 HERB.

OPIÐ HÚS

SUNNUDAGINN 4. JÚLÍ - KLUKKAN 13-14

85 M.

HELLATÚN 2
851 HELLA

HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

5 HERB.

HÖFÐABRAUT 50
530 HVAMMSTANGI
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

69,8 M.
751m2

4 HERB.

TILBOÐ

LAUGABÓL

466 BÍLDUDALUR
HELGI JÓN
S. 893-2233
helgi@hraunhamar.is

FREYJA
S. 862-4800
freyja@hraunhamar.is

BÆJARHRAUN 10 – HAFNARFIRÐI NÁNARI UPPLÝSINGAR GEFUR HELGI JÓN HARÐARSON SÖLUSTJÓRI S. 893-2233 EÐA HELGI@HRAUNHAMAR.IS
SÍMI: 520-7500 - FASTEIGNASALA SÍÐAN 1983

OG FREYJA M. SIGURÐARD.LGF. S. 862-4800 EÐA FREYJA@HRAUNHAMAR.IS

Traust og rótgróin fasteignasala
Sími 552 1400

Viðar Böðvarsson
Eigandi og
framkvæmdastjóri:
Viðskiptaf. og lg.f.
vidar@fold.is
S: 694 1401

Einar Marteinsson

löggiltur fasteignasali
einarm@fold.is
S: 893 9132

Anna Ólafía
Guðnadóttir

Sævar Bjarnason

Eigandi - BA í bókmenntafræði og íslensku
anna@fold.is

Iðnrekstrarfræðingur
sölumaðurlöggildingarnemi
saevar@fold.is
S: 844 1965

Gústaf Adolf
Björnsson

fold.is

Rakel Viðarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
og íþróttafræðingur
gustaf@fold.is
S: 895 7205

viðskiptalögfræðingur
og löggildingarnemi.
rakel@fold.is

Hlynur Ragnarsson
Sölumaðurlöggildingarnemi.
hlynur@fold.is
S: 624 8080

Sóleyjargata 29, 101 Rvk.

Giljasel 11 parhús

Álftamýri 8, 108 Rvk

EINBÝLISHÚS Á FJÓRUM HÆÐUM.

OPIÐ HÚS MÁNUD. 5.7. KL. 17-17:30
OP

4RA HERBERGJA Á 4. HÆÐ.
IÐ

HÚ

S

Glæsilegt einbýlishús á frábærum stað í 101 Reykjavík. Arkitektinn Sigurður
Guðmundsson teiknaði húsið fyrir Thor Thors 1933, en það var endurnýjað
2014. Lóðin er 760 fm eignarlóð. Í húsinu eru 10 svefnherbergi og eru 5 þeirra
með sérbaðherbergjum m/walk in sturtu. Húsið er skráð 358,4 fm. Efsta
hæðin er óskráð þannig að samtals er húsið rúmir 400 fm. Á efstu hæðinni eru
þaksvalir með heitum potti, þar er einnig nýlegur saunaklefi. Húsið stendur á
rúmlega 760 fm. eignarlóð miðsvæðis í 101. Verð kr. 225.000.000.Skipti möguleg á íbúðarhúsnæði. Velkomið að bóka skoðun: 552-1400 /
fold@fold.is.

Vel skipulagt og áhugavert 9 herbergja parhús á tveimur hæðum ásamt risi,
mögulegt er að leigja neðri hæðina út sem auka íbúð. Húsið er mjög rúmgott og
er hluti af því óskráður. Snjóbræðsla er í stéttum og gangstétt fyrir framan húsið.
Samkvæmt seljanda var fyrir ca. 5 árum skipt um þakpappa, járn og flastingar á
þaki hússins .Frábær staðsetning og næg bílastæði. Bílskúr fylgir.
Opið hús mánud. 5.7 kl. 17-17:30, verið velkomin.

4ra herbergja endaíbúð á 4. hæð miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin er skráð 86,9
fm og 4 fm sérgeymsla og skiptist í forstofu, eldhús, stofu, 3 svefnherbergi og
baðherbergi. Frábær staðsetning og stutt í verslun og þjónustu.
Verð 48,5 millj.
Nánari upplýsingar: hlynur@fold.is / 624-8080.

Hafnarbraut 2, 200 Kópavogur

Sumarhús

Helluskógur 9

EYRARSKÓGI V. HVALFJÖRÐ

Í LANDI JARÐLANGSSTAÐA

ATVINNUHÚSNÆÐI

Tæplega 200 fm iðnaðarbil, merkt B, ásamt óskráðu 40 fm millilofti þar sem
búið er að útbúa íbúðarrými. Húsið er stálgrindarhús og holsteinn. Vinnslusalurinn er með steyptu gólfi og gryfju. 3ja fasa rafmagn. Stór rennihurð.
Hagstæður leigusamningur sem hægt er að yfirtaka. Hús á frábærum stað með
miklum möguleikum.

Ca. 50 fm. vel viðhaldið sumarhús á frábærum stað í Eyrarskógi. Húsið er
með rúmgóðri stofu og borðstofu, opnu eldhúsi, tveimur svefnherbergjum og
snyrtingu. Svefnloft yfir hluta bústaðar. Barnahús fylgir. Lóðin er einstaklega
fallega ræktuð með góðri grasflöt. Útsýni yfir vatnið frá stofu og palli.
Verð 19,9 millj.

Hallkelshólar, 801 Selfoss
TVEIR BÚSTAÐIR Á 5 HEKTARA EIGNARLANDI.

Óskum eftir

Sumarhúsin seljast á Fold

- íbúðum í öllum hverfum
Reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila

Mikil eftirspurn er
eftir sumarhúsum.

- húseign með nokkrum íbúðum.
- traustar greiðslur
- langur leigutími
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. Velkomið að vera
í sambandi og fá tíma fyrir skoðun: fold@fold.is / 552-1400.

Hvað kostar eignin mín?

Um er að ræða 42.4 fm sumarhús sem stendur á 5.000 fm eignalóð skammt
vestur af Borgarnesi við Langá. Sólpallur er með 3ur hliðum hússins. Við sólpallinn er stakstæð áhaldageymsla, einangrað hús um 10 fm að stærð. Einnig
er þar gestahús c.a 25 fermetrar að stærð, þar er einangrun í gólfi og lofti en er
óeinangrað og ófrágengið að öðru leyti. Hvorugt þessara húsa er skráð í fasteignamati. Lóðin er skjólgóð og vel gróin og í góðri hirðu. Verð 24 milljónir.

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Áratuga reynsla í sölu sumarhúsa.
Erum að skoða eignir
á vestur og suðurlandi
án kostnaðar eða skilyrða.
Hafið samband.

Þú finnur okkur á fold.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

6.júlí 17:00-17:45

Gullsmári 7

200 Kópavogur

Lyftuhús /bílskýli - 60 ára+

112,5 fm

3 herb.

64.900.000

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

OPIÐ HÚS

6 . júlí 17:15-17:45

Tryggvagata 23
101 Reykjavík
Þakíbúð

165,7 fm

4 herbergi

155.900.000

Gautland 1

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
864 5464

Fjölbýli

102.9 fm

OPIÐ HÚS

Iðnaðarloft

5. júlí 17:15-17:45

Urðarstígur 15

Leirubakki 18

101 Reykjavík
138,4 fm

3 herb.

72.900.000
Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

69.500.000
OPIÐ HÚS

6. júlí 17:00-18:00

104 Reykjavík

4 herb.

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

BÓKIÐ SKOÐUN

Súðarvogur 36

108 Reykjavík

Raðhús

118,4 fm

109 Reykjavík
4 herb.

Fjölbýli

92 fm

79.900.000
Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

3 herb.

43.900.000
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Tjarnargata 10A

Lindargata 10

101 Reykjavík

101 Reykjavík

Fjölbýli

4 herb.

123,3 fm

Melaheiði 3
Póstnúmer

Einbýli - Möguleiki á 5 íbúðum

63.900.000

156.7fm/496.6 fm

Einbýli m. aukaíbúð

84.900.000

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

8 herb.

243.9 fm

VERÐ TILBOÐ

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

OPIÐ HÚS

5.júlí 17:15-17:45

Baugatangi 1

Vegghamrar 15

Vallarhús 14

102 Reykjavík

112 Reykjavík

112 Reykjavík

Einbýli m/aukaíbúð

217,3 fm

6-7 herb.

Fjölbýli

3 herb.

91,6 fm

127.000.000

Hæð og ris

44.900.000

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur fasteignasali
magnea@eignamidlun.is
861 8511

5 herb.

120,2 fm

59.900.000

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

OPIÐ HÚS

5. júlí 17:30-18:00

Vindakór 9-11

Holtsvegur 39

Laugavegur 151

203 Reykjavík

210 Garðabær

101 Reykjavík

Lyftuhús+bílskýli

135,0 fm

4 herb.

Þakíbúð

131,8 fm

69.000.000

4 herb.

Stæði í bílageymslu

TILBOÐ

3 herb.

71.900.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
bjarni@eignamidlun.is
895 9120

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og sölustjóri
thorarinn@eignamidlun.is
899 1882

101 fm

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
framkvæmdastjóri
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
588 9090

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
sölustjóri
899 1882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali
861 8511

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
661 6021

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
694 6166

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur
og löggiltur fasteignasali
663 2508

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og
löggiltur fasteignasali
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Elvar Árni Lund
Löggiltur fasteignasali
693 3518

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Ritari
588 9090

Ásdís Hrönn Júlíusdóttir
Ritari
588 9090

Þjónustuauglýsingar
Dáleiðsla

Dáleiðsla og ráðgjöf
Ný markmið, hætta að reykja,
sofa betur, minnka streitu. Dáleiðsla
getur hjálpað við að bæta vellíðan.

Hætta að reykja, betri svefn, léttast/
þyngjast, og láta sér líða betur á
margan annan máta.

www.bernhoft.is

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslukennari
s. 864 2627 • bernhoft@gmail.com

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FYRIR

EFTIR

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar
og öll almenn bólstrun. Við erum
þekktir fyrir fljóta og góða
þjónustu. Skoðið video af vinnslu
á www.hsbolstrun.is

www.breytthugsun.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.

Ingibjörg Bernhöft
BA sálfræði, jákvæð sálfræði,
dáleiðslukennari
s. 863-8902 • ibernhoft@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA
Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar
tegundir potta.
Metum ástand og gerum við.
www.fjardarbolstrun.is

Formbólstrun

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is

Sími 550 5055

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

arnarut@frettabladid.is

Vantar þig blaðið í dag, í gær

eða kannski helgarblað frá því í fyrra?
Kíktu á BLÖÐIN á frettabladid.is
Á frettabladid.is finnur
þú Fréttablaðið í dag og safn
eldri blaða undir flipanum
Blöðin
Lestu Fréttablaðið
þegar þér hentar á
frettabladid.is

Mest selda
liðbætiefni
á Íslandi!
Sífellt bætist í hóp þeirra
Íslendinga sem hafa náð
mánaða
skammtur í
frábærum árangri með
hverju glasi
NUTRILENK.

2-3

“Ég upplifi engin eymsli í dag og er aftur
farinn að njóta þess að styðja við heilsu mína
með hreyfingu, þökk sé Nutrilenk.”
Kristófer Valdimarsson

“Nutrilenk Gold hefur gert mér kleift að æfa
og keppa í hjólreiðum undanfarin 4 ár með
óvæntum árangri. Ég get ekki annað en mælt
hiklaust með Nutrilenk.”
Jón Arnar

“Ég sleit krossband fyrir mörgum árum. Núna
get ég gengið og hlaupið án vandræða. Ég
hef klárað bæði hálfmaraþon og fjallahlaup
án eymsla og þessu þakka ég Nutrilenk.”
Jóhann Gunnarsson

“Ef ég gleymi að taka Nutrilenkið þá
finn ég fljótt fyrir því. Nú eru fleiri í
fjölskyldunni farnir að taka Nutrilenk
Gold m.a. vegna slæmsku í hnjám og
allir eru jafn ánægðir.“
Sigrún Björk Sverrisdóttir

Innihaldsefni NUTRILENK:
Kondrótín sem unnið er úr
fiskibeinum, aðallega frá hákörlum.
Kalk sem er nauðsynlegt fyrir
viðhalda eðlilegra beina.
Mangan sem stuðlar að viðhaldi
beina.
D-vítamín sem stuðlar að viðhaldi
eðlilegra beina og vöðvastarfsemi.
C-vítamín sem stuðlar að eðlilegri
myndun kollagens fyrir eðlilega
starfsemi beina og brjósks og er
þekkt fyrir að draga úr þreytu og lúa.

“Ég sleit krossband fyrir mörgum árum og
er staðan nú bein í bein. Ég byrja alla daga
með Nutrilenk Gold. Það gerir lífið bara svo
miklu betra.”
Eygló Jónssdóttir
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Brakandi logn á Þjóðlagahátíðinni á Siglufirði
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa
@frettabladid.is

Þjóðlagahátíðin á Siglufirði
er árleg alþjóðleg tónlistarhátíð þar sem listamenn
víða að úr veröldinni koma
fram. Gunnsteinn Ólafsson,
listrænn stjórnandi hátíðarinnar, segir hana rómaða
fyrir ljúfa stemmningu og
vandaða tónlist.
Siglufjörður er sagður vera heimabær íslenska þjóðlagsins því helsti
þjóðlagasafnari þjóðarinnar,
Bjarni Þorsteinsson, bjó og starfaði þar í bæ í hálfa öld. Þjóðlagahátíðin á Siglufirði var fyrst haldin
árið 2000 og frá upphafi hefur
hún notið mikilla vinsælda meðal
almennings. Hátíðin hlaut fyrst
allra Eyrarrósina svokölluðu fyrir
afburða menningarstarf á landsbyggðinni árið 2005. Að þessu
sinni verður Þjóðlagahátíðin
haldin dagana 7.- 11. júlí næstkomandi. Dagskráin er fjölbreytt
og verður boðið upp á margskonar
tónlist úr öllum heimshornum
sem og ókeypis námskeið fyrir
börn og fullorðna.
„Tónlistarmenn koma frá Ítalíu,
Þýskalandi, Noregi og Englandi,
auk þess sem listamenn búsettir
hér á landi flytja tónlist frá Afríku,
Suður-Ameríku og Balkanskaga,“
segir Gunnsteinn Ólafsson, en

Gunnsteinn
segir að íslenskir
tónlistarmenn
og íslenska
þjóðlagið verði
áberandi á Þjóðlagahátíðinni,
en dagskráin er
fjölbreytt.
MYNDIR/AÐSENDAR

hann er listrænn stjórnandi
hátíðarinnar. „Þá verða íslenskir
tónlistarmenn og íslenska þjóðlagið áberandi,“ bætir hann við.
Ljúf stemmning
„Þjóðlagahátíðin er rómuð fyrir
ljúfa stemningu og vandaða tónlist,“ segir Gunnsteinn. Tónleikarnir fara fram á mörgum ólíkum

NÝ OG
TT
ENDURBÆ
FORMÚLA

stöðum, svo sem í Siglufjarðarkirkju, Bátahúsinu, bræðsluverksmiðjunni Gránu, á veitingahúsinu
Rauðku og stundum er leikið undir
beru lofti.
„Ég á von á því að allir finni þar
eitthvað við sitt hæfi. Siglufjörður
er rómaður fyrir stillt sumarkvöld
og gestir hátíðarinnar geta notið
þess að ganga á milli tónleikastaða
í brakandi logninu,“ segir Gunnsteinn.
Margvísleg námskeið í boði
Á hátíðinni flytur Ragnheiður
Gröndal lög af diskinum Töfrabörn, auk þess sem hún heldur
námskeið í þjóðlagaútsetningum.
Oddur Arnþór Jónsson syngur lög
eftir Mahler og Jón Leifs, þjóðlaga-

sveitin Kólga leikur eigin tónlist og
þá frumflytur Sinfóníuhljómsveit
unga fólksins hér á landi fiðlukonsert eftir bandarísku blökkukonuna
Florence Price. Einleikari með
hljómsveitinni er Hulda Jónsdóttir
fiðluleikari.
„Það er okkur líka sérstakur
heiður að fá norsku þjóðlagasöngkonuna Öyonn Groven Myhren
á hátíðina, ásamt heimsfrægri
slagverkssveit SISU frá Noregi. Þau
halda tónleika saman og hvert í
sínu lagi. Þá gista hátíðina enskíslenska þjóðlagasveitin JÆJA,
Guito Thomas og Rodrigo Lopes
frá Brasilíu og þýsku gítarsnillingarnir Uwe Eschner og Axel
Meyer. Uwe býður upp á ukulelenámskeið þar sem kennt verður
að leika íslensk dægurlög á þetta
sívinsæla hljóðfæri,“ segir Gunnsteinn.
Á hátíðinni verður boðið upp
á afró-námskeið, suður-amerískt
trommunámskeið fyrir unglinga
og Þjóðlagaakademíu. „Akademían var stofnuð árið 2006,
sama ár og Þjóðlagasetur sr. Bjarna
Þorsteinssonar opnaði í einu elsta
húsi Siglufjarðar,“ segir Gunnsteinn og bætir við að mikill áhugi
sé á akademíunni.
„Í Þjóðlagaakademíunni segja
listamenn á hátíðinni frá tónlist
landa sinna, auk þess sem nemendur eru fræddir um íslenskan
þjóðlagaarf og um langspil og
íslenska fiðlu. Þar sem pláss á námskeiðum er takmarkað hvet ég fólk
til að drífa í því að skrá sig,“ segir
Gunnsteinn, en hægt er að kaupa
passa á alla hátíðina, helgarpassa
og miða á staka tónleika á heimasíðunni siglofestival.com. n

Norska slagverkssveitin SISU mun leika á vélar bræðsluverksmiðjunnar
Gránu, en tónleikarnir á hátíðinni fara fram á mörgum ólíkum stöðum.
Hulda Jónsdóttir leikur
fiðlukonsert
eftir Florence
Price.

Lavera brúnkukrem fyrir
líkama og andlit sem gefur
gylltan og fallegan tón.
Auðvelt að bera á sig og skilur eftir jafna og fallega
áferð. Komdu sólarkysst undan vetri með lífrænu
brúnkukremunum frá Lavera.

LAVERA – LÍFRÆNT Í 30 ÁR.

Sölustaðir:Hagkaup
Hagkaup
Kringlunni,Smáralind
Smáralindog
ogSkeifunni
Skeifunni – heimkaup.is
heimkaup.is –– flestar
Lyfju
o.fl.
Sölustaðir:
Kringlunni,
flestarheilsuverslanir,
heilsuverslanir,apótek
apótek
Lyfju
o.fl.

Smáauglýsingar

SMÁAUGLÝSINGAR
550 50557
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Bílar
Farartæki

Bílar óskast

Þjónusta

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Hafdals hótel við Akureyri

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

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

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

Garðyrkja

Bókhald
Nýlegt hótel, stór og góð herbergi. fallegt útsýni. 7. mín.
aksturssfjarðlægð frá miðbæ Akureyrar.
Bókanir á www.hafdals.is
Sími 898 8347

Bátar

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Húsaviðhald

S.773-4700

32 m hópferðabifreið til sölu.
T
G OT R I
IFÆ
K
Æ
T

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Rafvirkjun
Nýr Hyundai Kona Premium EV
64 kwh. Rafmagnsbíll. Nýtt útlit.
Stærsta rafhlaðan með yfir 400
km drægni. Með öllum fáanlegum
búnaði. Væntanlegir í næstu viku.
Til afhendingar strax. Nokkrir litir í
boði. Verð 5.990.000,-

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

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

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

S.773-4700 og 520-3500
Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Þessi glæsilega 32 manna MAN hópferða-bifreið er til sölu,
ný skoðuð og á númerum, í topp ástandi, á nýjum dekkjum og
tilbúin í næsta túr. Skipti möguleg á fólksbíl, öðru ökutæki, bát,
sumarhúsi eða litlu atvinnu-plássi. Mjög gott verð.
Uppl. veitir Óskar Mikaelsson lgf. á netfanginu oskar@
atveignir.is og S: 773-4700
Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Vinnupallar minna viðhaldsunnendur á
að öryggi er margfalt meira virði en slys og tjón.
Verum vel búin í krefjandi aðstæðum og komum heil heim.

Smiðsbúð 10
210 Garðabæ
vpallar@vpallar.is
www.vpallar is
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Húsaviðhald

Hljóðfæri

Keypt
Selt
Til sölu

Skólar
Námskeið
Námskeið

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

Óskast keypt
TILBOÐ

Fallegur sófi úr Tekk til sölu með
höfuðpúðum og skammel, grár. St.
90X220 og skammel 70X85. Tilboð
óskast S. 663 3313

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

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!

Harmonikur í úrvali. Vantar notaðar
harmonikkur í umboðssölu. Pokar
og ólar. www.egtonar.is Sími 824
7610 & 660 1648.

Húsnæði

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800
Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda
brons, silfur og gullpeninga.
Peningaseðla frímerki póstkort.
Verðmet heil söfn. S. 615 2715.

Smiðjuvegur 12, rauð gata - S. 566 6630 - gluggagerdin@gluggagerdin.is

Ábendingahnappinn
má finna á

BARNAHEILL.IS

Húsnæði í boði
3ja herbergja íbúð í Vesturbæ
Reykjavíkur til leigu, laus fljótlega.
Bílskúr með bílastæði getur fylgt.
Uppl. í síma 8456140.

Atvinnuhúsnæði
Til leigu eða sölu 50 m2 bil +
milliloft. Hurð 3,7 m. Lager eða
geymsla. Leiga: 109 þús.
S: 661-6800

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Auðbrekku 6 200 Kópavogi Sími 565-8899 normx@normx.is

ICELANDIC, ENGLISH,
NORWEGIAN, DANISH &
SWEDISH F. FOREIGNERS ENSKA, NORSKA, DANSKA,
SÆNSKA

Only 2-5 students per course
! Special Icelandic for Thais,
Vietnamese and Chinese.
Sérnámskeið: Íslenska f.
Tælendinga, Víetnama og
Kínverja. Einnig Sérnámskeið fyrir
Heibrigðisstarfsfólk/Also Special
courses for Health Personell. Enska
fyrir Leiðsögumenn/ Icelandic for
Guides. Start: 19/7, 9/8, 23/8, 6/9,
4/10., 1/11, 29/11. 4 weeks x 5
workdays or Sat/Sun x 10 weeks.
AM & PM. Price: 49.500. Labour
Unions pay back 50-90 % of price.
Stéttarfélög endurgreiða 50-90%
námsgjalds. www.iceschool.is - ff@
icetrans. Is - facebook.com/icetrans.
IceSchool-Fullorðinsfræðslan,
Ármúli 5. 108, s. 8981175.

ÞÚ FÆRÐER“SUMARDRESSIÐ”
HJÁ
ÚTSALAN
HAFIN

30-50% AFSLÁTTUR

Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58

Skoðaðu úrvalið og pantaðu í netverslun www.curvy.is
Eða komdu í verslun Curvy við Grensásveg
Opið alla virka daga frá kl. 11-18
og laugardaga frá kl. 11-16

Fellsmúli 26 v/Grensásveg * 108 RVK * Sími 581-1552 * www.curvy.is

24 Helgin

FRÉTTABLAÐIÐ

3. júlí 2021 LAUGARDAGUR

Benjamín Sigurgeirsson
ákvað fyrir tæpum áratug
að hætta neyslu dýraafurða
nema hann fyndi góð rök
fyrir því. Hann hefur enn ekki
fundið þau og á dögunum
kom út í þýðingu hans bókin
Frelsun dýra.

armyndina Earthlings og þau horft
á hana saman.
„Þessi mynd hafði mikil áhrif
og kærastan mín var alveg til í að
taka þátt í þessu með mér. Einhverjir voru með áhyggjur af því að
mig myndi skorta næringarefni á
breyttu mataræði en slíkar áhyggjur
eru með öllu ástæðulausar. Eldri
sonur minn ákvað fljótlega að hætta
að borða kjöt. Bróðir minn tók líka
vel í þetta og borðar ekkert kjöt í dag
og er, eins og sagt er, „korter í vegan.“
Foreldrar mínir og vinir eru ekki á
veganvagninum en ég myndi halda
að viðhorf þeirra til veganisma sé
jákvæðara í dag heldur en það var
fyrir tíu árum.“
Hann segir lífsstílsbreytinguna í
raun hafa verið auðvelda. „Það var
alveg ennþá hægt að borða pylsur,
hamborgara, tælenskt karrí og
tacos, bara breyta hráefnunum
örlítið svo það væri án dýraafurða.
Án efa hefur það verið meira ströggl
hér áður fyrr en núna er framboðið
vel ásættanlegt og lítið sem ekkert
til fyrirstöðu að borða vegan mat án
nokkurra vandræða,“ segir hann og
bendir á að í dag opni varla veitingastaður án þess að bjóða allavega upp
á einn vegan rétt á matseðlinum.

B

ókin Frelsun dýra eftir
siðfræðinginn Peter Singer kom fyrst út árið 1975
og vakti þá mikla athygli
enda umfjöllunarefnið,
að hegðun meirihluta mannkynsins gagnvart dýrum, sé siðferðislega óréttlætanleg, að mörgu leyti
framúrstefnulegt á þeim tíma og er
það jafnvel enn.
Bókin kom fyrst út 1975 en var
uppfærð árið 1990. „Vissulega hefur
margt breyst frá bæði 1975 og 1990
en frá sjónarhóli þeirra dýra sem við
borðum þá er ekki mikið jákvætt í
þessum breytingum. Ef við skoðum
til dæmis Ísland þá eru líklega fleiri
kjúklingar, svín og laxar, sem búa
við þéttbæran búskap í dag en þá.
Sama á við um lönd eins og Kína og
Indland þar sem kjötneysla eykst
samhliða aukinni velmegun. Þannig að, því miður, þá þjást fleiri dýr
vegna eiginhagsmuna mannkyns í
dag en fyrir 30-40 árum. Að því leytinu til á bókin fullt erindi í dag. Þrátt
fyrir þessa döpru sýn þá er hún að
miklu leyti til komin vegna fólksfjölgunar og eins og Singer tekur
fram í bókinni þá hafa náðst góðar
og marktækar breytingar í átt að
frelsun dýra á þessum tíma,“ segir
Benjamín.
Lágmörkun þjáningar
Benjamín las bókina fyrst árið
2014, tveimur árum eftir að hann
sjálfur hætti að borða dýr. „Ég
hafði auðvitað vitað af þessari bók
nánast síðan ég tók þá ákvörðun
að hætta að borða dýr og hafði
séð fyrirlestra með Peter Singer á
netinu og var því spenntur að lesa
hana. Peter Singer er siðfræðingur
sem aðhyllist nytjastefnu en sú
stefna gengur út á að velja þær
aðgerðir sem hámarka nyt aðgerðanna. Í huga Singers, og f lestra
nytjastefnumanna, er nyt það sem
hámarkar ánægju og lágmarkar
þjáningu. Þetta er í raun siðferðisgrunnurinn í bókinni sem leiðir til
þeirrar niðurstöðu að við ættum að
sniðganga dýraframleiðslu Vesturlanda.“
Í bókinni reynir Singer að sýna
fram á að viðhorf okkar til dýra er
í raun byggt á fordómum sem hann
kallar tegundafordóma sem eru
alveg jafn gagnrýnisverðir eins og
kynþátta- og kynjafordómar segir
Benjamín. „Það má segja að bókin
hafi mótað mun sterkari grunn
að þeim rökum sem ég hafði gegn
dýraframleiðslu og hún veitti mér
innblástur til þess að reyna að gera

Benjamín segir það hafa verið auðvelt að gerast vegan með því að breyta hráefnum örlítið. 
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Varð vegan á einni nóttu

Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

eitthvað í því, en f ljótlega eftir að
ég kláraði bókina skrifaði ég grein
um meðferð dýra til manneldis í
íslenska fjölmiðla,“ segir Benjamín
sem nýtti öll frí í eitt og hálft ár til
þýðingarvinnu.
„Bókin fer einnig nokkuð ítarlega í tilraunir á dýrum og hversu
óþarfar þær oft eru og valda dýrunum mikla þjáningu. Aðaláherslan
er þó á dýr í matvælaframleiðslu
enda mun f leiri dýr sem eru látin
þola það ferli,“ segir Benjamín og
bendir á að í sínu starfi einblíni Singer ekki eingöngu á ómennsk dýr.
„Heldur notar hann nytjastefnuna
einnig til þess að berjast gegn sára
fátækt í heiminum, til þess að réttlæta þungunarrof kvenna, sem rök
fyrir dánaraðstoð og fleira.“
Samtalið sem öllu breytti
Benjamín sem er með doktorspróf
í í líftækni og starfar sem eðlisfræðikennari við Menntaskólann
í Reykjavík varð í raun vegan á
einni nóttu árið 2012. „Það var
ekki eins og það hafi gerst smám
saman heldur gerðist það í raun

mjög snöggt. Ég var í námi í Svíþjóð
og lenti í rökræðum við vin minn
grænmetisætu þar sem við vorum
staddir í útskriftarveislu. Ég hafði
aldrei hugsað út í velferð dýra að
neinu ráði fyrir það samtal en í lok
þessa kvölds ákvað ég að ég myndi
ekki halda áfram að borða dýr nema
ef ég gæti fundið fyrir því góð rök.
Síðan þá hef ég aflað mér töluverðra
upplýsinga um málið og ekki fundið
nein haldbær rök fyrir því að borða
dýr eða styðja við dýraframleiðslu í
velmegandi löndum.“
Benjamín viðurkennir að hann
hafi í byrjun kviðið því að segja fólki
frá ákvörðun sinni. „Það er pínu
asnalegt þegar ég hugsa til baka, að
eitt það erfiðasta fyrir mig við að
hætta að borða dýr var að segja öðru
fólki frá því. En svo tók fólk þessu
auðvitað sjaldan illa, þetta var bara
eitthvað í hausnum á mér.“
Viðhorfið breyst síðustu ár
Hann segir kærustuna í upphafi
hafa haldið að hann væri að grínast
en þegar hann var að leita sér upplýsinga hafi hann rekist á heimild-

Það er
pínu
asnalegt
þegar ég
hugsa til
baka, að
eitt það
erfiðasta
við að
hætta að
borða
dýr var
að segja
fólki frá
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Ekki kvöð að vera vegan
„Helsta breytingin er líklega sú að
nú er ég upplýstur um hvað er gert
við dýr til þess að þau geti orðið að
mat fyrir mannfólk og fjöldi þessara
dýra telur á milljörðum ár hvert.
Orkunýtingin og landnýtingin
fyrir þessa framleiðslu er einnig
mjög ósjálfbær. Að vita að maður er
að breyta rétt með tilliti til þessa er
ágætis tilfinning.“
Aðspurður um útbreiddasta misskilninginn varðandi veganisma
segir Benjamín erfitt að velja. „Að
það sé erfitt að vera vegan, að maður
fái ekki næg næringarefni, að það sé
farið mun betur með dýr á Íslandi
en annars staðar, að það breyti engu
fyrir dýrin þó fólk gerist vegan, að
dýraframleiðsla sé nauðsynleg til
þess að brauðfæða vaxandi íbúafjölda jarðarinnar, að vegan matur
sé bragðvondur, að ef þú getir ekki
verið 100 prósent vegan þá sé alveg
eins gott að sleppa því bara, að veganar hafi aldrei verið í sveit eða
umgengist dýr, að þetta sé kvöð, og
margt fleira.“
En ætli það séu helst þeir sem
hættir séu að neyta dýraafurða sem
lesi bókina? „Það vona ég svo sannarlega ekki. Ég vona að fólk sem ekki
er vegan kaupi bókina og lesi hana.
Fyrir þau sem eru vegan þá er bókin
góð heimild og til þess fallin að efla
staðfestu þeirra í þeirra málstað.
En fyrir þau sem eru ekki vegan
getur bókin breytt lífi þeirra, og
ómennskra dýra, til hins betra, frá
og með deginum sem þau ákveða
að gera breytingar og um ókomna
framtíð,“ segir hann að lokum. n
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BETRI FRAMTÍÐ FYRIR
HÚÐINA OG HAFIÐ
Sólarvörn sem gefur góða vörn og
tekur fullt tillit til plöntusvifs og sjávarlífs.
OPINBER OG
SJÁLFSTÆÐ VOTTUN

UNNIÐ AÐ BETRI FRAMTÍÐ
FYRIR HAFIÐ SÍÐAN 2012

tekur fullt
tillit til sjávarlífs

97%
niðurbrjótanleg
grunnformúla*

100%
endurvinnanleg og
endurunnin flaska

Biotherm er í
samstafi við NGOs
um verndun hafsins

TAX FREE AFSLÁTTUR AF BIOTHERM Í
HAGKAUP TIL OG MEÐ 7. JÚLÍ.

ÚT FYRIR KASSANN

FRÉTTABLAÐIÐ

3. júlí 2021 LAUGARDAGUR

Gerum ráð fyrir fólki

A

Sigmundur Ernir
Rúnarsson
ser@hringbraut.is

ldrei hverfur það mér
úr minni þegar ég fékk
þyrrkingslegan svarpóstinn frá Tryggingastofnun ríkisins. Ætli
það hafi ekki verið undir aldamótin. Altso, þegar allt vissi til
betri vegar. Eða svo var sagt. Því
nútíminn væri að bæta heiminn.
Ég hafði sumsé sent skeyti, þeirra
spurninga hvort fjölfatlaðri dóttur
minni stæði til boða að fá hjólastól
frá hinu opinbera, sakir síaukinnar
fötlunar sinnar, en hún stæði vart
lengur undir sér, hrörnunarsjúkdómurinn væri farinn að leika
hana heldur hart. Og mér föðurnum stæði ekki á sama.
Svarið var einfalt: Fötlunarstig
viðkomandi gæfi ekki tilefni til
þjónustu af umbeðnu tagi.
Fleiri voru ekki orðin.
Eitt A4-blað, póstsent á lögheimili, ein lína prentuð, svo örstutt var
svarið.
Og mér fannst hún heldur miskunnarlaus, þessi lína hins opinbera.


Gott ef ég stóð ekki um stund í
forstofunni, með svarblaðið fyrir
framan mig – og spurði mig að því
hvort það hefði verið manneskja
frekar en tölva sem hefði sent mér
þennan póst.
Ojújú, líklega manneskja. Annað
gat það ekki verið.
En sumsé, dóttir mín væri ekki
nægilega fötluð.
Ríkið segði nei. Og tölvan líka.


Höfundur er
sjónvarpsstjóri
Hringbrautar,
sem rekin er af
Torgi, sem jafnframt gefur út
Fréttablaðið.

Ég varð mér úti um hjólastólinn
sjálfur. Leigði hann af þar til bæru
fyrirtæki – og því góða starfsfólki
sem þar sinnti vinnu sinni af virðingu og mannúð.
Sé enn ekki eftir krónu í kaupið
það arna.
Enda hrakaði dótturinni hratt.


Ári seinni spurðum við, nokkrir
foreldrar fatlaða barna, hvort eitthvað væri að frétta af boðuðum
búsetuúrræðum stjórnvalda fyrir
fjölfatlað og þroskahamlað fólk á
stóra Reykjavíkursvæðinu. En loforðin höfðu einmitt verið þeirrar
tegundar. Fyrir þingkosningar. Á
stórum póstkortum. Með myndarlegu fólki. Yfirlýsingaglöðu. Öll
höfðum við sömu áhyggjurnar, að
börnin okkar yrðu sambýlingar
okkar foreldrana fram á fullorðinsár – og kannski þar til þeir
sjálfir kveddu þetta jarðlíf. Sagan
og reynslan bentu eindregið í þá
áttina.
En við fengum fund með ráðherra. Eftir japl, jaml og fuður. Einn
hálftíma fyrir hádegi. En það mætti
ekki standa mínútunni lengur.
Og það var nú fundurinn. Ráðherrann dormaði. Datt út um
stund. Hafði ekki meiri áhuga á
erindinu.
Man að aðstoðarmaðurinn hans
horfði heldur vandræðalega á
okkur, vakandi fólkið, gott ef ekki
skömmustulegur.


En við fengum annan fund. Eftir
annað japl, jaml og fuður. Raunar
nokkrum mánuðum seinna. En
gott og vel. Þann fundinn var ráðherrann réttu megin svefnsins, að
okkur fannst, horfði á okkur allan
tímann, uns hann kom með tilboðið, það væri ódýrt húsnæði úti
í Hrísey, að hann taldi, hvort ekki
væri ráð að koma þeim þangað,
börnunum okkar.
Og það var þá búsetuúrræðið.
Og akkúrat svo: Það eru ekki
nema tuttugu ár frá því æðstu
menn litu á fjölfötluð börn sem
heppilega þegna til hreppaf lutninga.
Með fullri virðingu fyrir Hrísey,

Og það var nú fundurinn. Ráðherrann
dormaði. Datt út um
stund. Hafði ekki meiri
áhuga á erindinu.

því íðilfagra mannlífi sem þar er að
finna. En ég er líka viss um að foreldrar fatlaðra barna þar um slóðir
vildu ekki senda viðkvæmustu
börnin sín suður í borgina.


Og svona lagað kallar á byltingu.
Það má ekki annað vera. Við foreldrarnir skrifuðum blaðagrein
sem birt var á besta stað í víðlesnu
dagblaði, þeirra orða að fólk ætti
ekki að vera fyrir heldur í fyrirrúmi. Og það var annar tveggja formanna stjórnarf lokkanna á þeim
árum sem hringdi í okkur í glannabítið daginn eftir og spurði okkur
hvað væri til ráða. Það stóð ekki á
svari. Og sambýlin voru byggð á
nÆstu árum.


Besti mælikvarðinn á gæði samfélaga er hvernig þau koma fram
við sína veikustu samlanda.
Líklega er ekki til betri mælikvarði á getu þjóða til að taka sig
alvarlega – og vera almennileg.
Kunna sig.


Mikilvægasta og merkilegasta
framfaraskref á Íslandi á síðustu

öldum er að gefa fólki tækifæri til
að vera það sjálft og hafa óskoraða
möguleika til að taka þátt í samfélaginu – og njóta styrkleika sinna
– og raunar veikleika líka.
Þetta á við um f jölfatlað og
þroskahamlað fólk sem lengi vel
var geymt á bak við læstar dyr og
rimla, af því það hafði ekkert erindi
í samfélaginu, að því er ráðamenn
töldu, jafnvel fræðimenn – og fæstir
vildu heldur hafa það í hverfinu
sínu, ef horft er til almennings.
Og þetta átti líka við um homma
og lesbíur, hinsegin fólkið allt, og
geðveika, drykkjusjúka, jafnvel
bara skrýtnu listaspírurnar, furðufuglana.
Allt var steypt í sama mót. Og allt
skyldi steypt í sama mót. Um aldur
og væri. Annað var af brigðilegt. Og
það var ekki til.


Kvenfrelsi og mannréttindi.
Heljarinnar skammtur af hvorutveggja hefur skilað okkur betra
og heilnæmara samfélagi. Í staðinn
fyrir forpokað feðraveldi; gamla
uppgubbaða afturhaldið og trúarþröngsýnina.
Okkur hefur miðað áfram.
Eitthvað áleiðis.


Og mikið óskaplega sem samfélagið er litríkara, fallegra, merkilegra og mannúðlegra fyrir vikið.
Því þar er árangurinn kominn.
Þroskahamlaður einstaklingur
– og allir aðrir jaðarsettu hóparnir okkar frá því á síðustu öld,
fornöldinni – er loksins metinn
af styrkleikum sínum, ekki veikleikum – og hann hefur fyrir vikið
fengið tækifæri til allrar þátttöku í
samfélaginu, á sviði atvinnu, tómstunda, lista, íþrótta, fjölmiðla,
félagsstarfs og stjórnmála.
En þátíðin er nýliðin. Við erum
rétt að átta okkur á hver við erum. n

Gummi Ben og Helena Ólafs fylgja þér í gegnum EM í sumar!
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14,21
kW

25%

15%

Gasgrill Classic 4B

Gasgrill Gem 310

63.740

42.495

Breidd grills 118,2 cm,steypujárns grillgrindur, með hliðarbrennara. 3002020
kr

84.990 kr
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25%

Sláttuvél
Razor 4610

Bensínmótor
139cc/2,3kW,
sláttubreidd 46 cm,
6 hæðarstillingar
28-75 mm, 65 ltr. safnari. 5085301

37.496

kr

49.995 kr
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kr
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25%

Viðarvörn og pallaolía

25%
afsláttur

Grillflötur 55x37 cm, 3 brennarar,
grillgrind í, hliðarborð. 3000613
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30%
Rafmagnskeðjusög

1800W, hraði keðju 13,5 m/s, þyngd
4.66 kg, smurtankur 100 ml. 5083681

16.930

kr

22.575 kr
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25%

Sláttuvél

Bensínsláttuvél,
B&S mótor 2,6kW,
140 cm3, sláttubreidd
46 cm, 7 hæðarstillingar 30-80 mm, 60 ltr. 5085156

82.313

kr

109.750 kr
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Slönguhjól Kiros

40 m, 1/2” (12 mm). 5081665

3.706
5.295 kr
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20%
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ÚT

25%

Rafmagnsorf

350W, 25 cm
sláttubreidd,
stillanlegt skaft
og haus. 5086616

4.796

kr

5.995 kr

kr

Hekkklippur
22 m, Hyper
Cut. 5084742

3.934
5.245 kr

kr

25-50% afsláttur af sumarblómum, trjáplöntum og runnum
Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.
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Stjúpur 10 stk.

1.145
2.290 kr
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40%

50%

Gljámispill

Sýrena

2.490 kr

kr

40%

Margarita

Lobelia
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2.490 kr
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25%

Sólhnappur

1.799
2.490 kr
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27%
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LA
SA
ÚT

30%

2.290 kr
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1.599
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kr

Sólboði

1.490
1.990 kr

kr

Sumarblóm 25-50% • Trjáplöntur og runnar 25-50% • Útipottar 25% • Nexgrill gasgrill 25% • Matjurtir 50%

Vökvunarkönnur 25% • Garðhúsgögn 25% • Keðjusagir 25% • Bensínsláttuvélar 25% • Orf og hekkklippu

Stanley loftpressur 20% • Frystikistur (Frigor) 15% • Slönguhjól (Claber) 30% • LADY innimálning 20% • Viðarvörn

Matarstell, glös og könnur 30% • Hreinlætisvörur 20% • Bökunarvörur 30% • Pottar, pönnur og hitakönnur

Vinnuöryggisvara (hjálmar, grímur o.fl.) 20% • Gúmmístígvél og gúmmískór 25% • Öryggisskór og öryggisstígvél 20-

RISA

útsölublað
husa.is

Vefverslun

Sendum
um land allt
husa.is

ÚTSALA
Allt að

50%

afsláttur

% • Útipottar og svalakassar 25% • Fjölærar plöntur 30% • Kryddplöntur 25% • Garðstyttur og garðskraut 25%
ur (Ikra) 20% • Hand- og rafmagnshekkklippur 25% • Bensín- og rafmagnsorf 25% • Greinakurlarar (Ikra) 20%
n og pallaolía 25% • Útimálning 25% • Hnífapör og ýmis eldhúsáhöld 30% • Hnífar 30% • Eldhúsáhöld 30%
r 30% • Regnföt 30% • Vinnufatnaður 25% • Barnabílstólar 30% • Vinnuhanskar 20% • Plastbox 25%
-30% • Endurvinnslutunnur 25% • Lofta- og veggjapanill 20% • Leikföng 25% • Enox rafmagnshjól 15%
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Merkisatburðir

1921 Kristján X. stofnar Hina íslensku fálkaorðu.
1928 Bifreið fer um Öxnadalsheiði í fyrsta sinn. Ferðin frá
Blönduósi til Akureyrar tekur 15 klukkustundir.
1948 Marshallaðstoðin berst Íslendingum frá Bandaríkjamönnum, um 39 milljónir dala.
1954 Happdrætti DAS hefur göngu sína og dregið er í
fyrsta sinn. Fyrsti vinningur er Chevrolet-bifreið.
1973 Vísindamenn tilkynna formlega um goslok í Vestmannaeyjum.
1985 Bandaríska kvikmyndin Aftur til framtíðar er frumsýnd.
1985 Francesco Cossiga er kjörinn forseti Ítalíu.
1986 Farsímakerfi er tekið í notkun á Íslandi með þjónustustöðvar á svæðinu frá Vík í Mýrdal til Vestfjarða.
1992 Norski njósnarinn Arne Treholt er náðaður og
honum sleppt lausum.
1996 Boris Jeltsín sigrar aðra umferð forsetakosninga og
er endurkjörinn forseti Rússlands.
2016 Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu fellur úr
keppni í EM2016 eftir 5:2 ósigur gegn Frökkum.

Elísabet og tíkin Rósa við kirkjuna á Sæbóli. Til hægri Hrafnaskálarnúpur og handan fjarðar Sauðanes. 

MYND/ÞÓR ENGHOLM

Kveðst ekki vera í neinni klíku
Til stendur að leggja ljósleiðara
og þriggja fasa rafmagn út á
Ingjaldssand, milli Dýrafjarðar
og Önundarfjarðar, eins og bb
sagði frá. Elísabet Pétursdóttir er
eini íbúinn þar.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

gun@frettabladid.is
síðan

1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

581 3300 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar ef óskað er
Sverrir Einarsson

www.utforin.is

Jóhanna Eiríksdóttir

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

Jón G. Bjarnason útfararstjóri

Guðmundur Baldvinsson útfararstjóri

„Það verður lúxus að fá rafmagnið í
jörð og auðvitað góða netttengingu líka.
Hvorutveggja eykur á öryggið," segir
Elísabet Pétursdóttir bóndi, um fyrirhugaða lagningu ljósleiðara og þriggja
fasa rafmagns í sveitina hennar Ingjaldssand. Hún er ein um að hafa fasta búsetu
þar. Spurð hvort hún sé í einhverri klíku
svarar hún: „Nei, þetta er ekki komið til
af neinu slíku. Það er Bjössi í Snerpu sem
hugsar svona vel til okkar.
Hann og Orkubú Vestfjarða eiga
heiðurinn af þessu. Svo er þetta ekki
nýtt, það átti að koma ljósleiðara og
þriggja fasa straum hingað fyrir þremur
árum þegar Holt var tengt, en náttúran
og fleira sá til þess að hægðist á framkvæmdum. Það náðist að koma strengjum út í Valþjófsdal í fyrra og þaðan verður plægt upp Klúku, gömlu reiðleiðina
milli Önundarfjarðar og Ingjaldssands.
Vonandi hefst það fyrir veturinn."
Góugróðurinn svikull
Vegurinn á Ingjaldssand liggur út
með Dýrafirði norðanverðum, inn
Gerðhamradal upp á Sandsheiði og
niður Brekkudal. „Ég keyri tvisvar yfir
66°norður- línuna þegar ég fer á Flateyri," segir Elísabet glaðlega. Hún býr á
Sæbóli II sem er, eins og nafnið bendir
til, úti við hafið og hún segir þar allt galopið fyrir norðanáttinni og grassprettan
sé seint á ferð þetta sumarið.
„Gróðurinn fór af stað í hlýindum í
vetur, svo kom þurrakuldi í maí og allt

varð fjólublátt. Það er eins og gamla fólkið sagði. „Aldrei er góður góugróðurinn."
Hún gerir vont úr veginum um Sands
heiðina. „Hann er bara hryllilegur. Það
var reynt að hefla hann en ofaníburðurinn er enginn. Vegagerðin fyrir sunnan
er ekki í liði með okkur en það vantar
ekki viljann hjá þeim sem eru hér, þeir
eru bara sviknir um peninginn sem þarf.
Í fyrsta skipti hefur þó verið sett upp
skilti á heiðinni sem á stendur Seinfarið."
Kisur hvor í sínum stól
Oft er líflegt í sveitinni yfir sumarið, að
sögn Elísabetar, enda Sæból III leigt út.
„17. júní helgin var löng og þá var hér
fullt af fólki. Það fjölgar líka kringum
mig nú um helgina." Ekki kveðst hún
leigja út herbergi, frekar vilja létta
undir með Kristínu á Sæbóli III og hafa
sjálf pláss fyrir vini og vandamenn sem
nenna að koma í heimsókn.
„Ég að leigja út? - Nei, takk. Þá
gæti ég ekki setið eins og ég geri
núna með kisurnar mínar hvora í
sínum stól við hliðina á mér. Það eru
sko kattahár hér og hundahár þar."
Hún kveðst alltaf hafa nóg að gera. „Ég er
náttúrlega með fé á húsi allan veturinn
og er í vinnu alla daga, eins og flestir. Svo
þarf maður að versla og komast á eitt og
eitt mannamót.
En ég skýst ekkert þegar mér dettur í
hug yfir veturinn og þarf að vera forsjál
þannig að ég eigi nauðsynjar og fóður
handa hundum, köttum og hænum.
Meira að segja yfir sumarið er ég með
mjólk í frysti, því þó ég sé ein í dag veit
ég ekki hversu margir verða á morgun,"
segir Elísabet, sem á tvö börn, tengdason
og tvö barnabörn á Flateyri. Á einmitt
von á átta ára dóttursyni í heimsókn og
hlakkar til. „Börnin eru fljót að finna
hvað þarf að gera og þó þau séu bara að
fylgjast með ömmu sinni þá fá þau verk-

Meira að segja yfir sumarið er ég með mjólk í
frysti, því þó ég sé ein í
dag veit ég ekki hversu
margir verða á morgun.

vitið," segir hún og á líka vísa aðstoð við
heyskapinn, meðal annars frá Þór, 23 ára
syni sínum. Hún kveðst hafa aðgang að
mörgum túnum í sveitinni og nú lítist
henni best á sprettuna í sandræktinni.
Notar WathsApp
Elísabet er með bráðabirgða-nettengingu sem hefur dugað nokkuð vel í tvö
ár. „Það er Bjössa í Snerpu að þakka,"
segir hún. „Sú tenging olli breytingum á
lífi mínu því þá fór ég að vera í sambandi
við fleira fólk – og lengra í burtu gegnum
WathsApp.
En ég held það verði léttir hjá mönnum
í Orkubúinu þegar allt verður komið hér
í jörð, svo þeir þurfi ekki að að redda einhverju á heiðinni í alls konar aðstæðum."
Sjálf lætur hún sér aldrei leiðast. „Þegar
rokið minnkar ætla ég út í garð og líka
að snyrta kringum kirkjuna. Svo er ég í
handverki, en ekki eins dugleg og ég
var. Samt er eitthvað til ef fólk vill kíkja
við."n

Þetta gerðist: 7. júlí 1915

Íslenskar konur fögnuðu kosningarétti
Magnús Sævar Magnússon útfararstjóri

Sigurður Bjarni Jónsson útfararstjóri

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Konur efndu til mikilla hátíðahalda
í miðborg Reykjavíkur við setningu
Alþingis þennan dag árið 1915 og
fögnuðu nýfengnum kosningarétti.
Dagskráin hófst á því að konur
gengu fylktu liði inn á Austurvöll.
Ungar konur voru þar fremstar í flokki
og veifuðu allar íslenska fánanum,
því þann 19. júní 1915, sama dag og
konungur skrifaði undir lög um kosningaþátttöku kvenna, tóku lög um

íslenska fánann einnig gildi.
Sendinefnd úr hópnum gekk inn í
þinghúsið þar sem lesið var þakkar
ávarp og þingheimur hrópaði þrefalt
húrra fyrir konum. Síðan hófst útifundur með söng og ræðum. Ingibjörg
H. Bjarnason og Bríet Bjarnhéðinsdóttir töluðu. Mikil bjartsýni var ríkjandi
í hópnum og Bríet lauk ræðu sinni á
þessum orðum: „Við heilsum glaðar
framtíðinni.“ ■

Bríet Bjarnhéðinsdóttir.
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Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Sonja María Carlsen

lést 26. júní í faðmi dætra sinna.
Útförin fer fram frá Lindakirkju,
fimmtudaginn 8. júlí kl. 15.
Helga Björk Óskarsdóttir
Páll Viðar Kristinsson
Rósmary Ósk Óskarsdóttir
Sonja Guðrún Óskarsdóttir
Karen Hrönn Óskarsdóttir
og ömmubörn.

Ástkær faðir okkar,

Benedikt Sigurbjörnsson,
smiður, garðyrkjubóndi,
fasteignasali og listamaður,

lést á hjúkrunarheimilinu Mörk 18. júní.
Útför hans verður frá Fossvogskirkju
fimmtudaginn 8. júlí, klukkan 13.
Fyrir hönd annarra aðstandenda,
Ingibjörg er að spila í fyrsta skipti í Hofi og finnst það spennandi.

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ætla að leika á Listasumri
Ingibjörg Elsa Turchi kemur fram
í Hofi á Akureyri, ásamt hljómsveit, síðdegis í dag, laugardag, á
vegum Listasumar á Akureyri.

Ég vona bara að fólk verði
til í að hvíla sig aðeins á
sólinni og stökkva inn á
tónleikana.

gun@frettabladid.is

„Ég er aðallega á bassanum og sem mína
tónlist á hann og í tölvunni. Þetta verður
í fyrsta skipti sem ég spila í Hofi, svo
það er spennandi, en ég hef oft spilað á
Græna hattinum,“ segir Ingibjörg Elsa
Turchi, um tónleika sem hún heldur þar
í dag með hljómsveit, sem eru eru liður í
dagskrá Listasumars á Akureyri eins og
lesa má á www.listasumar.is. „Ég vona
bara að fólk verði til í að hvíla sig aðeins
á sólinni og stökkva inn á tónleikana,“
segir hún og bendir á að þeir séu á þægilegum tíma, milli sex og sjö.
Með Ingibjörgu spila þeir Tumi
Árnason á saxófón, Magnús Trygvason

Eliassen á trommur, Hróðmar Sigurðsson á gítar og Magnús Jóhann Ragnarsson á píanó. „Þetta eru þeir sömu og
eru með mér á plötunni Meliae, ég hef
aldrei spilað með þeim á Akureyri áður,“
lýsir hún. „Við erum að koma svolítið úr
öllum áttum og hittumst þar.“
Ingibjörg Turchi hefur verið sýnileg í
íslensku tónlistarlífi síðustu ár og komið
fram með mörgum listamönnum, svo

sem Emilíönu Torrini, Bubba Morthens,
Teiti Magnússyni og Stuðmönnum. Hún
samdi verk fyrir Sinfóníuhljómsveit
Íslands sem var frumflutt í apríl á þessu
ári. Í júlí í fyrra gaf hún út Meliae, fyrstu
plötuna sína í fullri lengd. Platan hlaut
Kraumsverðlaunin 2020, var valin plata
ársins af Morgunblaðinu og straum.is og
Ingibjörg hlaut sex tilnefningar og tvenn
verðlaun á Íslensku tónlistarverðlaununum 2021.
Á tónleikunum í Hofi kveðst Ingibjörg
ætla að leika verk af plötunni Meliae
með hljómsveitinni, auk nýs efnis af
plötu sem er í bígerð, í bland við spuna.
En eitt að lokum: Hvaðan er Turchi
nafnið?
„Það er ítalskt og er frá pabba mínum.“
Eru tónlistargenin þín ítölsk líka? „ Þau
eru úr báðum ættum. Foreldrar mínir
starfa samt ekki við tónlist en þau hlusta
mikið á hana.“ ■

Ástvinur minn og faðir okkar,
tengdafaðir, afi og langafi,

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

læknir,

Hrafnistu, Boðaþingi,
áður til heimilis að
Kveldúlfsgötu 1,
Borgarnesi,

Kjartan G. Magnússon
lést mánudaginn 21. júní.
Útförin fer fram frá Fossvogskirkju
fimmtudaginn 8. júlí, kl. 15.00.
Blóm og kransar afþakkaðir en þeim sem vilja minnast
Kjartans er bent á Bergið headspace.
Maria Teresa Gonsalves
Sveinn Kjartansson
Lára Pálsdóttir
Júlíana Elín Kjartansdóttir
Jósef Ognibene
Jóhann Kjartansson
Ingilaug Erlingsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Steinunn Árnadóttir

lést þann 22. júní. Útförin fer fram frá Háteigskirkju
mánudaginn 5. júlí klukkan 13.00.
Sólrún Gunnarsdóttir
Gylfi Már Guðjónsson
Hafdís A. Gunnarsdóttir
Nikulás Árni Halldórsson
Trausti Gunnarsson
Ástríður Gunnarsdóttir
Tryggvi Gunnarsson
Halldóra Ágústsdóttir
Ingileif A. Gunnarsdóttir
Árný Guðrún Gunnarsdóttir Guðjón Bjarnason
og fjölskyldur.

Marsibil Hólm Agnarsdóttir
lést föstudaginn 25. júní 2021 á
Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri.
Útförin fer fram frá Sauðárkrókskirkju
mánudaginn 5. júlí 2021, kl. 14. Jarðsett verður í
Hólakirkjugarði. Sérstakar þakkir færum við fjölskyldan
starfsfólki á skurðlækningadeild FSA, fyrir góða umönnun.
Helga Sigríður Árnadóttir
Þórður Grétar Andrésson
Agnar Ástmar Geirfinnsson Hafdís Alda Njálsdóttir
Ástvaldur Jóhannesson
Stefanía G. Guðjónsdóttir
Bjarni Friðrik Jóhannesson Bjarney S. Snævarsdóttir
Sigfús Jóhannesson
Guðleif S. Jóhannesdóttir
Sturla Eiðsson
Ásta Agnes Jóhannesdóttir Páll Gíslason
Una Herdís Jóhannesdóttir Björn Guðsteinsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Þökkum hlýhug og vináttu
vegna andláts elsku mannsins míns,
bróður, mágs og frænda,

Finns Bárðarsonar
iðjuþjálfa.

Iréne Jensen
Leifur Bárðarson
Vilborg Ingólfsdóttir
Margrét María Leifsdóttir Guðmundur Pálsson
Inga María Leifsdóttir
Kristbjörn Helgason
og börn þeirra.

Elskuleg mamma okkar,
tengdamamma, amma og langamma,

Ólafía Albertsdóttir
Köldukinn 23,
Hafnarfirði,

lést á Sólvangi sunnudaginn 27. júní.
Útförin fer fram frá Hafnarfjarðarkirkju
miðvikudaginn 7. júlí kl. 13. Blóm og kransar afþakkaðir.
Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Félag áhugafólks
um Smith-Magenis heilkenni (SMS), 537-26-4930 og
kt. 491213-0190.
Viðar Gunnarsson
Þuríður Jónsdóttir
María Gunnarsdóttir
Friðbert Guðmundsson
barnabörn og barnabarnabörn.

Elskulegur faðir minn,
tengdafaðir og afi,

Sveinn Bergmann
Steingrímsson

Kaplaskjólsvegi 63, Reykjavík,
lést á Hrafnistu, Laugarási, 16. júní sl.
Útförin fer fram frá Fríkirkjunni
í Reykjavík mánudaginn 5. júlí nk. kl. 13.
Halldóra Sigríður Sveinsdóttir
Stefán Ívar Ívarsson
Halldór Ívar Stefánsson

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir,
amma, og langamma,
Víðimýri 4, Sauðárkróki,

Þóra Guðrún Benediktsdóttir
Hólmfríður Ben Benediktsdóttir
Indriði Benediktsson

Elskuleg móðir mín, tengdamóðir,
amma, langamma og langalangamma,

Áslaug Valdemarsdóttir
Höfðagrund 27, Akranesi,

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á
Akranesi, miðvikudaginn 23. júní.
Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju,
þriðjudaginn 6. júlí kl. 13.00. Streymt verður frá útförinni á
vef Akraneskirkju, akraneskirkja.is
Lilja Ellertsdóttir
Gunnar Þór Garðarsson
Jón Ellert Guðnason
Arnþrúður Kristjánsdóttir
Áslaug Guðnadóttir
Gunnar Þór Gunnarsson
Inga Guðrún Gísladóttir
ömmubörnin.

Ástkær móðir mín og amma okkar,

Anna Magnea Jónsdóttir

lést í Brákarhlíð, Borgarnesi, þann
23. júní. Útför hennar verður frá
Garðakirkju, miðvikudaginn 7. júlí kl. 15.
Gunnar Örn Hauksson
Haukur Àrsæll Birgitta Ýr
Jóhann Örn
Kristbjörn
Sigrún Jóna
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LAUSNARORÐ Vísbending f. lausnarorð: Ef bókstöfunum í lituðu reitunum er raðað rétt saman birtist þarfaþing í eldhúsinu (12).
Sendið lausnarorðið í síðasta lagi 8. júlí næstkomandi á krossgata@frettabladid.is merkt „3. júlí“. n
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Þrautin felst í
því að fylla út í
reitina þannig
að í hverjum
3x3 reit birtist
tölurnar 1-9. Í
hverri níu reita
línu, bæði lárétt
og lóðrétt,
birtast einnig
tölurnar 1-9 og
aldrei má tvítaka neina tölu
í röðinni.

Bridge Ísak Örn Sigurðsson

Gróði á tveimur borðum
Ísland var með fjögur landslið á NM
sem spilað var á netforritinu RealBridge. Bestum árangri náði landsliðið í opnum flokki, sem endaði í
öðru sæti á eftir Svíum. Á NM var
spiluð tvöföld umferð og Ísland vann
góðan sigur á Svíþjóð í síðari umferð, 17:08-2:92. Þetta spil úr leiknum
átti mikinn þátt í því, þar sem Ísland
græddi 13 impa. Vestur var gjafari og
allir á hættu:

Norður
K75
DG9
ÁKG8
ÁKD
Vestur
8432
873
9762
87

Austur
106
K10654
53
10432
Suður
ÁDG9
Á2
D104
G965

Svíarnir Simon Hult og Peter Berthau sátu í NS
með miklu spilin, á öðru borðanna. Simon vakti
á multisögninni tveimur tíglum, sem gat meðal
annars innihaldið sterka, jafnskipta hönd. Þeir
fóru í fjölmargar sagnir og Berthau (í suður) lét sér
nægja að fara í sex grönd, eftir tíu sagnir. Á hinu
borðinu vakti Snorri Karlsson í norður á tveimur
gröndum, sem sýndu 23-24 punkta jafnskipta.
Júlíus Sigurjónsson, sem sat í suður, spurði með
þremur laufum og fékk þriggja tígla svar, sem neitaði lengd í hálit. Þá lét Júlíus bara vaða í sjö grönd.
Þar voru 13 slagir í boði, en hjartakóngur lá fyrir
svíningu ef þess hefði þurft. Spilið var spilað á
sex borðum í opnum flokki og á fjórum þeirra var
farið í sjö grönd. Sænska og danska parið (Caspersen-Graversen) létu sex grönd nægja. Danir voru
að spila við Færeyinga og töpuðu einnig þegar hitt
borðið fór í sjö grönd. Danir og Færeyingar gerðu
10-10 jafntefli í sínum leik. n
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ÁÝFacebook-síðunni
er að finna ábendJ A K L J Ú Krossgátan
F U R
ingar, tilkynningar og leiðréttingar ef þörf krefur. n

LÁRÉTT
1 Viðfang þessarar glæpasögu? Bolli af skít! (9)
11 Tel liðin ár setja sinn svip
á stykki sem markar þáttaskil (12)
12 Horfir stíft á heiði og
hennar stinnu strá (9)
13 Rykkorn og þoka fela
flokk fiska (7)
14 Deig sannfærir ákveðinn
mann og skarpan (9)
15 Hrói höttur þræðir ívaf í
uppistöðu (6)
17 Hvernig pantar maður
snúning án viðeigandi lista?
(9)
18 Nú gutlum við á gítarinn
og gerum landið hreint (7)
19 Sá síðasti fær nanógramm sykurs á strimlaðan
graut (6)
22 Sakna síst þessa ruglaða
asnaliðs með titlana tvo og
þrjá (8)
25 Hjónaefnin elskuðu hvort
annað en ég bara hann (9)
30 Aggi ræður ranga vísbendingu (5)
31 Rek hugarfleyg í síki sundfugla (7)
33 Búið er þrifið og öðrum
lofað (8)
34 Læt lurk við bekk en rún í
rekk og té í tekk (7)
35 Hér er merki um þá sem
passað er upp á (5)
36 Þvæ mér hvorki né snæði
án eldhúsbekkja (10)
37 Þessi drepsótt var
skammlíf tíska meðal frenja
(7)
41 Fari hópur í heitan pott,
greiðir það fyrir framhaldinu? (6)
42 Finndu nú lausan tíma til
að deyja (10)
44 Held ég sjóði ekki rúma
þúsund lítra af landa (4)
45 Metta væng með fangi (8)
48 Stofna metalband sem
heitir Þverhnípisþráður (8)
50 Mer ká í mauk (4)
51 Lenda í ófærum án þess
þó að drepa neinn (8)
52 Sjá síst eftir austri á
stundum (8)
53 Þessi sagnamaður er að
gera mig óðan (6)
54 Skítverk sex: Netlögn.
Það mun gerast! (8)
LÓÐRÉTT
1 Nokkrar konur mættu
með Hörpu (9)

VEGLEG VERÐLAUN

2 Galeiðurnar voru nú
meiri djöfuls drekarnir (9)
3 En falli þetta fall þá
verður það Íslands mesta
fall (9)
4 Mun hann sjá eftir að
setja sóttkveikjur í sinn
belg? (9)
5 Hélt Róbinson Krúsó
vera Sólstrandargæja (10)
6 Börn skapa röð myndskreytinga í minni kantinum (8)
7 Brennivín fyrir krakka
kots sem ekki stendur
undir þeim (8)
8 6. skilningarvitið? Iss,
ég hef fleiri og rata æ um
allt (8)
9 Tvisvar hef ég farið um
borð í tvöfalt fley (7)
10 Gleðimerki gefur
fyrirheit um frumefni sem
stóðust ei (7)
16 Alltaf má bæta box ef
fólk er í réttu formi (9)
20 Skæði spyr um skæði
(7)
21 Er sú rákum setta háð
skelfingu? (7)
23 Teppir stofnbrautir
með síðustu tölum (9)
24 Kæra hörð vegna
væringa (7)
26 Finnur þú magnað
höfuðfat ringluðu hrottanna? (9)
27 Haldið utan um víðáttuna! (7)
28 Er hægt að breyta
ótemjuaðhaldi hestaréttar í kvikmyndaklefa? (7)
29 Svona ormur notar
málið til að níða burknann
(12)
32 Hefja kosna kuklara til
skýjanna (7)
38 Þessi uxi mun reyna að
fanga það sem fyrst datt
úr tísku (8)
39 Lýsum allt hjá ljósnálum (8)
40 Það þarf minnugt fólk
til að laga svona lélegt
klístur (8)
43 Ruglast í lokin og fatast
flugið (6)
46 Greni? Því trúi ég ekki
(5)
47 Má plata plötu til fylgilags? (5)
48 Æ, ég hef náð mér í einhverja bölvaða pest (4)
49 Fór í sund í framhaldsskóla og fékk tré í staðinn
(4)

Vikulega er dregið úr innsendum
lausnarorðum og fær vinningshafinn
í þetta skipti eintak af bókinni
Barnalestin eftir Viola Ardone frá
Forlaginu. Vinningshafi síðustu viku
var Ólöf Björg Einarsdóttir, Kópavogi.

VEÐUR MYNDASÖGUR
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Veðurspá Laugardagur

Sunnudagur

Mánudagur

Reykjavík

MUNDU EFTIR GÖMLU GÓÐU
AFMÆLISKRINGLUNNI
- fyrir 25-30 manns

14

2

12

3

Ísafjörður

14

13 2

2

Akureyri
Í dag verður víðast fremur hæg austlæg eða breytileg átt, stífust norðvestan til. Yfirleitt bjartviðri, síst þó úti við ströndina þar sem hætt er við
þokulofti. Hiti 10-24 stig, hlýjast á miðhálendinu. n

12 3

Þoka og þokuspár
Þessa vöru þarf að sérpanta. S. 561 1433
Netfang: bjornsbakari@bjornsbakari.is
PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

7.30 -17.30
8.00 -16.00
9.00 - 16.00

Sigurður Þ.
Ragnarsson

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

vedur
@frettabladid.is

Austurströnd 14 • Hringbraut 35

www.bjornsbakari.is

Nú er sú staða uppi í veðrinu að
hætt er við þoku eða þokumóðu
með ströndum landsins, sem teygt
getur sig inn á landið. Þoka verður
til þegar rakt loft kólnar niður fyrir
daggarmark, þá myndast dögg, sem
eru örsmáir dropar án rigningar.
Þokuveðurspár eru oft fremur snúnar spár við að eiga og bregðast því

Hafnarfirði

óþarflega oft. Á nóttunni kólnar og
þá myndast stundum þoka, sérstaklega þó yfir sjó, því það loft er mun
rakara en loft yfir landi. Stundum er
þoka þegar menn vakna að morgni
en eftir því sem á daginn líður og
það hlýnar leysist þokan oftast
upp. Gallinn við þokuloftið er að
allar hitaspár fara meira eða minna
í vaskinn þar sem þokunnar gætir.
Á hverjum degi eru gerðar tölvuspár sem reikna líkurnar á þoku.
Þessar spár gefa það til kynna að nú
með morgninum verði víða þoka
einkum þó við austurströndina og
með ströndum á Vestfjörðum og
Snæfellsnesi. Svo eru yfirgnæfandi
líkur á að þokunni létti mjög víða
þegar á daginn líður. n

14

1

18

3

Egilsstaðir

13

3

Kirkjubæjarklaustur

11

15

2

3

Pondus Eftir Frode Øverli

Nei!

Ég ætla ekki að
fá neitt, andsk

Ég hata símasölumenn!
Ég mun aldrei kaupa neitt
af þeim! Daginn sem það
gerist mun ég vera borinn til
grafar!¨

Svo... þú stalst þessum
síma þarna?

Þú veist alveg
hvað ég meina!

Jæja!

SUMARTILBOÐ

Fjögra rétta ósvissuferð fyrir tvo 9.990 kr

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Komdu, það er
tími fyrir kvöldsýninguna.

Hafa samband
Sími: 558-2222
krydd@kryddveitingahus.is
Kryddveitingarhus_heilsida.indd 1

Það er góð ástæða fyrir því
að ég kom seint heim.

Ókei.

Komdu
með það.

Mamma þín poppaði
fyrir okkur í þetta
skipti.

Strandgata 34
220 Hafnafjörður
kryddveitingahus.is
26/03/2021 15:23:42

Barnalán
Hvað ertu
að setja á
andlitið?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Rakakrem.

Fyrir
hvað?

Hrukkur.

Svo þannig
komust þær
þangað.

Passaðu þig
á mömmu.
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1. JÚLÍ - 9. ÁGÚST

ALLT AÐ

50%

AF VÖLDUM VÖRUM
ILVA Korputorgi, s: 522 4500 www.ILVA.is
mánudaga - föstudaga 11:00-18:30, helgar 12-18

ILVA Akureyri Mánudaga - föstudaga 11-18,
laugardaga 10-17, sunnudaga 13-17

FACEBOOK.COM/ILVAISLAND
INSTAGRAM .COM/ILVAISLAND

MENNING
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Útgáfan eins og skrifuð í skýin

María fjallar um dulsmál.

María Dalberg
sýnir í Berlín
kolbrunb@frettabladid.is

María Dalberg opnaði einkasýningu
Uncontainable truth (2021) í Künstlerhaus Bethanien í Berlín þann 11.
júní síðastliðinn. Sýningin stendur
til 11. júlí.
Þungamiðja verksins er ljóðaupplestur þar sem María hefur kjarnað
saman og endurskrifað frásagnir
fimm 17.-19. aldar íslenskra vinnukvenna sem sátu réttarhöld vegna
dulsmála.
Myndverkið vísar í þvottakonurnar og María notar rauða litinn
sem ákveðna táknmynd. Þvottakonurnar hreyfa sig undir tónverki
eftir Áka Ásgeirsson. n

Pétur Már Ólafsson, útgefandi
Bjarts og Veraldar, sat ekki
auðum höndum í Covid og
þýddi sér til skemmtunar
skáldsöguna Blindgöng.
kolbrunb@frettabladid.is

Blindgöng er eftir hina sænsku Tove
Alsterdal, en fyrir tíu árum kom út
eftir hana hjá Veröld bókin Konurnar á ströndinni. „Sú bók gekk
vel, en þær sem hún sendi frá sér í
kjölfarið hentuðu ekki okkur. Í ársbyrjun 2019 fengum við síðan handrit að þessari bók í hendur og ég sá
að sagan gerist í Súdetahéraðinu í
Tékklandi. Það vildi þannig til að
við fjölskyldan vorum einmitt á leið
á þessar slóðir svo ég dreif í að lesa
hana, fannst bókin frábær og eins
og það væri skrifað í skýin að við
ættum að gefa hana út. Í Covid var
síðan skyndilega mikið af lausum
tíma hjá mér, bæði lækkuðum við
starfshlutfall hjá öllum í útgáfunni í
tvo mánuði og svo var fátt annað að
gera. Ég byrjaði því að þýða Blindgöng mér til skemmtunar og áður en
ég vissi af var ég búinn,” segir Pétur
Már.
Spurður hvað hafi heillað hann
við söguna segir Pétur Már: „Bæði
er sagan sjálf mjög spennandi og
áhrifamikil, en svo er líka hitt að
þarna er verið að segja frá sögulegum atburðum sem ég hafði aldrei
heyrt um áður.

Ég byrjaði því að
þýða Blindgöng
mér til skemmtunar, segir Pétur
Már.

land. Búgarðurinn hefur staðið
yfirgefinn um áratugaskeið, þau
fara að gera hann upp og finna göng
undir honum og þar er gamalt lík af
ungum dreng.
Í Súdetalandi höfðu Tékkar og
þýskumælandi íbúar búið í sátt og
samlyndi um aldir, en í lok seinni
heimsstyrjaldar, eftir hernám nasista, var Súdeta-Þjóðverjum smalað
„heim” til Þýskalands – þar sem enginn vildi fá þá.
Sagan af þessum sænsku hjónum
á framandi slóðum er áhugaverð og
spennandi og morð kryddar hana
en verður samt hálfgert aukaatriði.
Sagan er áhrifamikil í ljósi þeirrar
miklu baksögu sem er þarna.”
Blindgöng er ekki hefðbundin
glæpasaga, en Tove Alsterdal sendi
frá sér í fyrra sína fyrstu hefð-

bundnu sakamálasögu og sú var
valin glæpasaga ársins í Svíþjóð.
„Þetta er höfundur sem kann sitthvað fyrir sér,” segir Pétur.
Eintóm gleði
Covid setti strik í bókaútgáfu hér
á landi, eins og Pétur Már þekkir
af eigin raun. „Þegar öllu var lokað
í apríl í fyrra þá fórum við hjá
útgáfunni í hálft starf í tvo mánuði,
því við vissum ekkert hvað væri í
vændum. Leifsstöð, þar sem einn
fjórði af kiljum hefur selst, lokaði
meira og minna, þannig að kiljuútgáfan varð fyrir miklu höggi. Jólavertíðin reyndist hins vegar mjög
góð hjá okkur hjá Bjarti og Veröld.
Og nú, þegar búið er að af létta
öllum höftum, er eintóm gleði fram
undan.” n

Eva Björg Ægisdóttir.

Mikil baksaga
Söguþráðurinn er á þá leið að sænsk
hjón ákveða að lappa upp á hjónabandið og kaupa vínbúgarð í Tékklandi í héraði sem áður hét Súdeta-

Eva verðlaunuð
í Bretlandi

Valur Freyr leikstýrir eigin verki

kolbrunb@frettabladid.is

kolbrunb@frettabladid.is

Fimmtudaginn 1. júlí var tilkynnt
að Eva Björg Ægisdóttir hlyti rýting
Samtaka breskra glæpasagnahöfunda árið 2021, í flokkinum frumraun ársins („New Blood“) fyrir
Marrið í stiganum. Þetta er í fyrsta
skipti sem þýdd bók fær verðlaunin.
Þessi verðlaun hafa verið veitt
frá árinu 1973 og meðal höfunda
sem hafa átt frumraun ársins eru
Patricia Cornwell (1990), Minette
Walters (1992), Gillian Flynn (2007)
og S. J. Watson (2011), en þær urðu
heimsfrægar í kjölfarið. n

Valur Freyr Einarsson, fastráðinn
leikari við Borgarleikhúsið og höfundur verðlaunasýningarinnar
Tengdó, leikstýrir eigin verki á Nýja
sviði Borgarleikhússins á næsta
leikári. Fyrrverandi er leikverk sem
kemur úr ranni CommonNonsense
hópsins en Ilmur Stefánsdóttir leikmyndahöfundur hannar leikmynd
og búninga og tónlistin er í höndum
Davíðs Þórs Jónssonar. Anna Kolfinna Kuran sér um sviðshreyfingar.
Verkið fjallar um líf með þeim
sem við héldum að við værum hætt

SÆKTU NÝJA APPIÐ!
Sækja frá

Verkið fjallar um líf
með þeim fyrrverandi.
að búa með: fyrrverandi! Leikhópinn skipa Jörundur Ragnarsson,
Vala Kristín Eiríksdóttir, Þorsteinn
Bachmann, Katla Margrét Þorgeirsdóttir, Halldór Gylfason og Esther
Talía Casey. Áætluð frumsýning er í
mars 2022. n

Þarna er
verið að
segja frá
sögulegum
atburðum
sem ég
hafði aldrei
heyrt um
áður.

Valur Freyr
Einarsson
semur og leikstýrir. verkinu
Fyrrverandi
sem sýnt verður
í Borgarleikhúsinu á næsta
leikári.

Í LOFTINU

VEISTU HVER ÉG VAR?
LAUGARDAGA 16:00-18:30
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Yfirgengilegur raddstyrkur í Hafnarborg
Hrífandi söngur
Yfirskrift tónleikanna var Söngvar
f rá Miðjarðarhaf inu . Guðr ún
Jóhanna hóf dagskrána með þjóðlaginu Que ne suis-je fougere í
útsetningu Guillaume P. A. Gatayes, og var söngur hennar sérlega
hrífandi. Túlkun hennar var full
af innlifun, lifandi og skemmtileg;
röddin tær og falleg.
Með Guðrúnu spilaði Francisco
Javier Jáuregui á gítar. Leikur hans
var léttur og kraftmikill, og fallega
ómþýður og ljóðrænn þegar við átti.
Sömu sögu er að segja um næstu
lögin á efnisskránni, en þau voru
eftir höfunda sem eru nánast
óþekktir í íslensku tónleikalífi.
Meira að segja lögin sem tenórinn
knái söng fyrst, og hárið á konunum
á fremsta bekk sveiflaðist til og frá,
voru ekki einhver týpísk tenórmúsík. Þau voru eftir Federico Moreno
Torroba, sem var uppi á öldinni sem
leið. Lögin voru þó ekki í ómstríðum
stíl eins og svo oft viðgekkst þá, og
tíðkast svo sem enn. Nei, þau voru
ljúf og þægileg áheyrnar. Söngurinn
sjálfur var hins vegar risastór. Rödd
Alexanders er voldug og einstaklega
kröftug, en líka afar fögur. Túlkun
hans var jafnframt sannfærandi,
einlæg og grípandi. Hann er magnaður söngvari.

TÓNLIST

Sönghátíð í Hafnarborg
Tónlist eftir: Tónskáld við
Miðjarðarhafið
Flytjendur: Guðrún Jóhanna
Ólafsdóttir, Alexander Jarl
Þorsteinsson, Francisco Javier
Jáuregui og Pétur Jónasson
Hafnarborg
miðvikudaginn 30. júní
Jónas Sen

Ég er með Apple úr og í því er app
sem mælir hljóðstyrk. Að gamni
mínu kveikti ég á appinu á tónleikum á Sönghátíð í Hafnarborg á
miðvikudagskvöldið. Þar var nefnilega sérlega raddsterkur söngvari,
Alexander Jarl Þorsteinsson tenór.
Ég sat næstum því aftast, en samt
mældi appið raddstyrk Alexanders,
þegar hann var á efstu tónunum í
laginu fræga, O sole mio, hvorki
meira né minna en 88 desíbel. Jú,
rokktónleikar fara upp í 120, en þá
eru líka græjur í botni. Þetta var
órafmagnaður söngur. Áheyrendur
á fremstu bekkjum áttu alla samúð
skilið, hávaðinn þar hlýtur að hafa
verið ægilegur.
Raddstyrkurinn var rúmlegum
tíu stigum meira en hinn söngvari
kvöldsins, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzósópran. Samt söng hún
ekkert lágt. Hljómburðurinn var
líka ágætur, bergmálið hæfilegt, og
meira að segja gítar barst vel á öftustu bekki.

Rödd Alexanders er voldug og einstaklega kröftug, segir Jónas Sen.

Sumartónleikar Tríó Amasia
kolbrunb@frettabladid.is

Sunnudaginn 4. júlí kl. 16 mun Tríó
Amasia f lytja tónlist millistríðs
áranna í Hallgrímskirkju í Saurbæ,
Hvalfirði. Tríó Amasia skipa þau
Hlín Erlendsdóttir fiðluleikari,
Ármann Helgason klarinettuleikari
og Þröstur Þorbjörnsson gítarleikari.
Efnisskrá tónleikanna samanstendur af litríkum tónum fyrir
fiðlu, klarinettu og gítar. Tónverkin
eiga það sameiginlegt að vera samin
undir áhrifum tónlistar millistríðsáranna en í þeim má heyra fjölmörg
ólík stílbrigði, áhrif frá franskri
kaffihúsa- og götutónlist og djassi
en á tónleikunum heyrast þjóðlög
frá Ungverjalandi, Spáni, Danmörku, Svíþjóð og Armeníu ásamt
dönsum frá Kúbu og Suður-Amer-

Tríó Amasía flytur tónlist millistríðsáranna í Saurbæ, Hvalfirði.

íku, auk argentínskrar tangótónlistar. Tónsmiðirnir sem eiga verk
á efnisskránni eru Laurent Boutros,
Béla Bartók, Ferdinant Rebay og
Astor Piazzolla. n
Sirkus verður í
Árbæjarsafni á
sunnudag.

Sirkus í Árbæjarsafni
kolbrunb@frettabladid.is

Sirkus í bænum! er y f irskrift
dagskrár sunnudagsins 4. júlí á
Árbæjarsafni milli 13 og 16, en þá
eiga þorpsbúar von á kynlegum
kvistum með magnaða hæfileika.
Hægt verður að berja augum loftfimleikafólk, lygilega góðan galdra-

mann, trúðinn Silly Suzy sem blæs
sápukúlur í gríð og erg, skeggjuðu
konuna, ósýnilega manninn í
Suðurgötu og fleiri skrautlegar persónur. Hjá sterkasta manni heims
má taka á því af öllum lífs og sálar
kröftum og fara því næst í skemmtilega útileiki eins og stígvélakast og
pokahlaup. n

Til heiðurs Debussy
Gítarleikarinn fyrrgreindi, Javier
Jáuregui, var í lykilhlutverki á tónleikunum. Hann sá um meðleikinn,
en ekki píanóleikari eins og vaninn
er. Jáuregui lék líka einleik í verki
eftir Manuel de Falla, Homenaje, til

Menning
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Í heild voru þetta
glæsilegir tónleikar.

heiðurs Debussy. Spilamennskan
var vönduð og vel mótuð. Tónlistin
var margslungin og óljós. Heildarútkoman var ekki beint hrífandi, en
hún var athyglisverð; tónmálið kom
ávallt á óvart.
Annar gítarleikari steig einnig á
svið á tónleikunum, Pétur Jónasson.
Þeir Jáuregui frumfluttu útsetningu
hins síðarnefnda á þjóðvísum eftir
de Falla, fyrir tvo gítara og söngrödd Guðrúnar Jóhönnu. Útsetningin var hugvitsamleg og lifandi,
en maður saknaði eins lagsins úr
lagaf lokknum (Siete canciones
populares españolas). Það er hressasta lagið; skrýtið að það skyldi ekki
fá að vera með.
Í heild voru þetta glæsilegir tónleikar. Söngurinn var sjarmerandi,
og kynningar söngvaranna voru
oft fyndnar. Dagskráin var auk
þess forvitnileg; eins og áður sagði
var margt sem bar fyrir eyru afar
fáheyrt hér á landi. Það var svo
sannarlega gaman. n
NIÐURSTAÐA: Flottir tónleikar
með fínum tónlistarflutningi og
krassandi músík.
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Vefverslun BL Laugardagur
Frábært úrval af aukahlutum, ferðabúnaði,
gjafavörum og rafhjólum í nýrri vefverslun okkar.
Kíktu á úrvalið á www.bl.is/vefverslun

Hringbraut

Sjónvarp Símans

Stöð 2

18:00 433.is (e) 433.is er frétta- og
viðtalsþáttur um íþróttirnar
heima og erlendis
18:30 Sir Arnar Gauti (e) Lífsstílsþáttur með Arnari Gauta
sem fjallar um heimili,
hönnun, matar- og veitingahúsamenningu, arkitektúr
og margt fleira.
19:00 Á Meistaravöllum G
 amlir og
nýir KR-ingar láta gamminn
geisa um félagið sitt.
19:30 Heima er bezt (e) Heima er
bezt er samtalsþáttur um
þjóðlegan fróðleik í anda
samnefnds tímarits
20:00 Saga og samfélag (e) S aga
og samfélag er þáttur þar
sem málefni líðandi stundar
verða rædd í sögulegu samhengi .
20:30 Sir Arnar Gauti (e)

06.00 Síminn + Spotify
11.15 The Block
12.20 Amazing Hotels: Life Beyond
the Lobby
13.20 Gudjohnsen
14.00 Lambið og miðin Læknirinn í
eldhúsinu, Ragnar Freyr Ingvarsson, ferðast um Ísland
og eldar lamb og fiskmeti á
sinn hátt þar sem náttúruperlur landsins fá að njóta
sín.
14.30 Líf kviknar
15.00 Trúnó
15.30 Kokkaflakk F
 erða- og matreiðsluþættir þar sem Ólafur
Örn Ólafsson heimsækir
íslenska matreiðslumenn
sem hafa gert það gott úti í
hinum stóra heimi.
16.00 Meikar ekki sens
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Lifum lengur
18.05 Með Loga
19.05 Life in Pieces
19.05 The Block
20.10 The Magic of Belle Isle
21.55 The Fifth Estate
00.10 Transformers: Revenge of
the Fallen
02.35 That Awkward Moment
04.10 Síminn + Spotify

08:00 Laugardagssögur
08:01 Sögur af svöngum björnum
08:05 Örstutt ævintýri
08:10 Ég er kynlegt kvikyndi
08:12 Örstutt ævintýri
08:14 Greinda Brenda
08:18 Börn sem bjarga heiminum
08:20 Vanda og geimveran
08:30 Monsurnar
08:40 Ella Bella Bingó
08:50 Blíða og Blær
09:10 Leikfélag Esóps
09:20 Latibær
09:30 Dagur Diðrik
09:55 Mörgæsirnar
10:15 Angelo ræður
10:25 Mia og ég
10:45 K3
11:00 Denver síðasta risaeðlan
11:10 Angry Birds Stella
11:15 Hunter Street
11:40 Friends
12:05 Bold and the Beautiful
13:30 Bold and the Beautiful
13:50 The Great British Bake Off
14:50 Golfarinn
15:25 The Titan Games
16:10 GYM
16:35 The Greatest Dancer
18:26 Veður
18:30 Fréttir Stöðvar 2
18:40 Sportpakkinn
18:53 Lottó
18:55 Impractical Jokers
19:20 Captain Morten and the
Spider Queen Æ
 vintýraleg,
talsett, teiknimynd frá
2018 um hinn 10 ára gamla
Morten.
20:40 Paradise Hills
22:15 Robin Hood S tórgóð
spennu- og ævintýramynd
frá 2018 með Taron Egerton
og Jamie Foxx.
00:05 Cold Pursuit
02:00 Hunter Street
02:20 Friends
02:45 The Great British Bake Off
03:45 The Titan Games

Hjólafesting á toppboga

Hjólafesting frá Thule sem passar gjörðum frá 16-29".
Togstýring kemur í veg fyrir að festingin sé hert of mikið
og fer því betur með hjólið þitt.

ENNEMM / SÍA /

Verð frá: 28.990 kr.

N M 0 0 6 6 2 0 B L 0 1 V e f v e r s l u n 2 x 3 8 j ú l í

RÚV Sjónvarp

Invicta Micro Merlin

Hlaupahjól sem er byggt til að endast. Með fjöðrun á bæði
fram- og afturdekki. Öryggi er einnig í fyrirrúmi með lýsingu
að framan og aftan.

Verð frá: 109.990 kr.

Farangursbox

400l farangursboxið er nú hægt að kaupa á netinu
og fá fría heimkeyrslu á höfuðborgarsvæðinu.

Verð frá: 49.990 kr.

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

07.15 KrakkaRÚV
07.16 Rán - Rún
07.21 Poppý kisukló
07.32 Lundaklettur
07.39 Tölukubbar
07.44 Eðlukrúttin
07.55 Bubbi byggir
08.06 Millý spyr
08.13 Unnar og vinur
08.35 Stuðboltarnir
08.46 Hvolpasveitin
09.09 Grettir
09.21 Stundin okkar
09.45 Hvað getum við gert? Líffræðilegur fjölbreytileiki
09.50 Þeirra Ísland Pólverjar
10.20 Smáborgarasýn Frímanns
10.35 Stór kattardýr
11.25 Sumarlandabrot
11.30 Kappsmál
12.15 Tónaflóð um landið V
 estmannaeyjar
13.45 Herör gegn hrotum
14.45 Soð í Dýrafirði S valvogaviti
15.00 Guðrún Á. Símonar
16.05 Landinn L andinn 16. maí
2021
16.35 Heimur myndasagna með
Robert Kirkman
17.20 Draugagangur
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Krakkar í nærmynd Suma
18.19 Herra Bean
18.30 Jörðin H
 vað er að gerast?
18.40 Rammvillt H
 vað er í matinn?
18.45 Landakort Systur þræddu
alla bæi landsins
18.54 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Svona á að borða steikta
orma How to Eat Fried
Worms
21.10 I, Daniel Blake Ég, Daniel
Blake
22.50 The Road Within Leiðin inn
á við
00.30 Poirot - Hvarf Davenheims
Agatha Christie’s Poirot:
The Disappearance of Mr.
Davenheim
01.20 Dagskrárlok

RÚV Rás eitt
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Vinill vikunnar Gling gló
með Björk
08.00 Morgunfréttir
08.05 Þar sem ennþá Öxará
rennur Skundum á Þingvöll
09.00 Fréttir
09.05 Á reki með KK
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Ástarsögur ( 5 af 9)
11.00 Fréttir
11.03 Vikulokin
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Bítlatíminn 2
15.00 Flakk
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Út vil ek París
17.00 Þar sem orðunum sleppir
Síðrómantík
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Í ljósi sögunnar A
 lexander
Lukasjenka
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sveifludansar Big Crazy
Energy Band, Norr 4 og
Kvintett Herb Ellis
20.50 Úr gullkistunni Raddir að
vestan síðari þáttur
21.15 Bók vikunnar H
 efnd grasflatarinnar
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Litla flugan Danslagakeppni 1939
23.00 Vikulokin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 Golf

Stöð 2 Bíó

08:55 LPGA Tour Útsending frá
Volunteers of America
Classic.
12:00 European Tour Bein útsending frá Dubai Duty Free
Irish Open.
16:30 PGA Tour Profiles
16:30 PGA Special - Credentialed:
The Memorial Tournament
17:00 PGA Tour B
 ein útsending frá
Rocket Mortgage Classic.
22:00 Golf with a Purpose Charity
Challenge

11:55 Hop
13:30 All Things Valentine
14:55 Austin Powers, the Spy Who
Shagged Me
16:25 Hop
18:00 All Things Valentine
19:25 Austin Powers, the Spy Who
Shagged Me
21:00 Walking Out
22:30 John Wick: Chapter 3 - Parabellum
00:40 The Command 
02:35 Walking Out

Stöð 2 Sport
08:45 ÍBV - Valur Útsending frá leik
í Olís deild karla.
10:05 Seinni bylgjan - karla
11:30 Haukar - Valur Útsending frá
leik í Olís deild karla.
12:55 Pétur Jóhann Sigfússon
13:30 Pepsi Max Upphitun
13:55 Stjarnan - Keflavík B
 ein útsending frá leik í Pepsi Max
deild karla.
16:00 Pepsi Max Stúkan
16:35 Haukar - Fjölnir Ú
 tsending
frá leik í Dominos deild
kvenna.
18:00 Fjölnir - Keflavík
19:30 Valur - Haukar Ú
 tsending frá
leik í Dominos deild kvenna.
20:55 Dominos Körfuboltakvöld
kvenna
21:40 Valur - Stjarnan 2018
22:00 Fram - ÍR Útsending frá leik í
Olís deild karla.
23:25 Seinni bylgjan - karla

Stöð 2 Sport 2
08:10 Molde - Arsenal
09:50 LASK Linz - Tottenham
11:55 Svíþjóð - Pólland
14:10 Atalanta - Liverpool
15:20 EM í dag - Upphitun
15:50 Tékkland - Danmörk Bein
útsending frá leik í 8 liða
úrslitum í EM 2020.
18:00 EM í dag - Uppgjör
18:30 Slóvakía - Spánn
20:15 Milwaukee Bucks - Atlanta
Hawks
22:05 BK Häcken - Kristianstads
DFF
00:30 Atlanta Hawks - Milwaukee
Bucks Bein útsending.

DAGSKRÁ
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18.00 Matur og heimili (e)
Sjöfn Þórðar fjallar um
matargerð í bland við
íslenska hönnun og
fjölbreyttan lífsstíl.
18.30 Mannamál (e) E
 inn
sígildasti viðtalsþátturinn í íslensku
sjónvarpi. Hér
ræðir Sigmundur Ernir
Rúnarsson við þjóðþekkta einstaklinga
um líf þeirra og störf.
19.00 Suðurnesja-magasín
Víkurfrétta (e) M
 annlífið, atvinnulífið og
íþróttirnar á Suðurnesjum
19.30 Hjúkrun í heila öld (e)
Hjúkrun í heila öld er
heimildarmynd um
sögu hjúkrunarstarfsins á Íslandi.
20.30 Mannamál (e) E
 inn
sígildasti viðtalsþátturinn í íslensku
sjónvarpi.

06.00 Síminn + Spotify
11.15 The Block
12.20 Bachelor in Paradise
13.45 The Bachelorette
15.45 For the People
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves
Raymond
17.35 Ný sýn
18.05 Með Loga
19.05 The Block
20.10 Pabbi skoðar heiminn
20.45 This Is Us
21.35 Yellowstone
22.25 Gangs of London
23.25 Love Island
00.20 Ray Donovan
01.15 Love Life
01.45 MacGyver
02.30 Seal Team
03.15 Motherland. Fort
Salem
04.00 Síminn + Spotify

18.00 Mannamál (e) E
 inn
sígildasti viðtalsþátturinn í íslensku
sjónvarpi.
18.30 Söfnin á Íslandi (e)
Þáttaröð um íslensk
söfn og safnamenningu.
19.00 Atvinnulífið - Landbúnaðarháskólinn
Sigurður K Kolbeinsson heimsækir íslensk
fyrirtæki og kynnir sér
starfssemi þeirra.
19.30 Heima er bezt (e)
Heima er bezt er samtalsþáttur um þjóðlegan fróðleik í anda
samnefnds tímarits
20.00 Lengjudeildarmörkin
Hörður og Hrafnkell
fara yfir úrslit og mörk
í Lengjudeild karla í
knattspyrnu
20.30 Söfnin á Íslandi (e)

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
15.05 Life Unexpected
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 Lambið og miðin
20.40 Love Life
21.15 MacGyver
22.05 Seal Team
22.50 Motherland. Fort
Salem
23.35 The Late Late Show
00.20 Love Island
01.15 Ray Donovan
02.05 Younger
02.30 Bull
03.15 Hightown
04.10 Pose

RÚV Sjónvarp
07.15 KrakkaRÚV
07.16 Refurinn Pablo
07.21 Hið mikla Bé
07.44 Poppý kisukló
07.54 Kúlugúbbarnir
08.18 Klingjur
08.29 Kátur
08.31 Hvolpasveitin
08.54 Hrúturinn Hreinn
09.01 Úmísúmí
09.24 Robbi og Skrímsli
09.46 Eldhugar
09.50 Sammi brunavörður
10.00 Skólahreysti
11.20 Unga Ísland 19501960
11.50 Martin Clunes. Eyjar
Ameríku
12.40 Af fingrum fram Eivör
Pálsdóttir
13.25 Erilsömustu borgir
heims
14.20 Popp- og rokksaga Íslands Eftirskjálftar
15.20 Aðgengi fyrir alla
Sjálfsbjörg hbs í 60 ár
16.00 Mikilsverð skáldverk
Blómadalurinn
16.30 Blindrahundur
17.35 Mömmusoð(3 af 10)
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Stundin okkar
18.25 Vísindahorn Ævars
18.30 Vísindin allt í kring
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Sumarlandinn
20.20 Eldhugarnir G
 luggi
vonarinnar
21.20 Lof mér að falla
23.35 Ófærð
00.25 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
08.55 LPGA Tour Útsending
frá Volunteers of
America Classic.
12.00 European Tour Bein
útsending frá Dubai
Duty Free Irish Open.
16.30 PGA Profiles. How I
Won Rory McIlroy.
16.30 PGA Special. Links to
Learning
17.00 PGA Tour B
 ein útsending frá Rocket
Mortgage Classic.
22.00 PGA Special. FedEx
Cares Charity Challenge

RÚV Rás eitt
06.55 Morgunbæn og orð
dagsins
07.00 Fréttir
07.03 Hringsól Í Ástralíu
08.00 Morgunfréttir
08.05 Söngvamál T vö hjörtu
í valstakti
09.00 Fréttir
09.03 Svona er þetta
10.00 Fréttir
10.05 Veðurfregnir
10.15 Bók vikunnar A
 llt
sundrast
11.00 Guðsþjónusta í Neskirkju
12.00 Hádegisútvarp
12.20 Hádegisfréttir
13.00 Sögur af landi
14.00 Tengivagninn
15.00 Helmingi dekkra en
nóttin F yrri þáttur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Sumartónleikar
17.25 Orð af orði
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Ástarsögur
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Óskastundin
19.40 Þar sem ennþá Öxará
rennur Skundum á
Þingvöll
20.30 Djassþáttur
21.30 Úr gullkistunni Hirðmeyjar
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Á reki með KK
23.10 Frjálsar hendur
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 Bíó
10.35 Aliens Ate My Homework
12.05 Dolittle
13.45 Bridget Jones’s Baby
15.45 Aliens Ate My Homework
17.15 Dolittle
18.55 Bridget Jones’s Baby
21.00 Hurricane Áhugaverð
söguleg stríðsmynd frá
2018 með Iwan Rheon
(Game of Thrones) í
aðalhlutverki.
22.40 Terminator. Dark
Fate B
 eint framhald
af Terminator 2.
Judgement Day. Sarah
Connor er snúin aftur,
tveimur áratugum
eftir atburðina í
Judgement Day.
00.45 What Happened to
Monday
02.45 Hurricane

08.00 Uppskriftir fyrir
svanga birni
08.00 Laugardagsklúbburinn
08.05 Rita og krókódíll
08.10 Regnbogasögur
08.10 Ég er fiskur
08.15 Örstutt ævintýri
08.15 Veira vertu blessuð
08.15 Ást er ást
08.15 Hæna Væna
08.25 Stóri og Litli
08.35 Blíða og Blær
08.55 Monsurnar
09.05 Víkingurinn Viggó
09.20 Adda klóka
09.40 It’s Pony
10.05 K3
10.15 Lukku láki
10.40 Ævintýri Tinna
11.00 Mörgæsirnar
11.25 Are You Afraid of the
Dark?
12.10 Nágrannar
13.35 Nágrannar
14.00 Friends
14.25 Top 20 Funniest
15.10 Impractical Jokers
15.30 Börn þjóða
15.55 First Dates
16.45 Flipping Exes
16.45 60 Minutes
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.40 Sportpakkinn
18.50 GYM
19.15 Grand Designs. Australia
20.10 Keeping Faith
21.05 Brave New World
22.00 Prodigal Son
22.45 The Bold Type
23.30 A Confession
00.15 A Confession
01.00 Empire
01.40 Empire
02.25 Friends
02.50 Top 20 Funniest
03.30 Impractical Jokers
03.50 First Dates
04.35 Flipping Exes

Stöð 2 Sport
09.00 Pepsi Max Stúkan
09.30 Valur - Keflavík Ú
 tsending frá leik í Pepsi
Max deild kvenna.
11.10 ÍBV - Fram
12.25 FH - Grótta
13.40 Seinni bylgjan - karla
14.50 Njarðvík - ÍR
16.20 Stjarnan - Keflavík
18.00 Pepsi Max Stúkan
18.30 ÍBV - Valur Ú
 tsending
frá leik í Mjólkurbikar
kvenna.
20.10 Skallagrímur - Keflavík Útsending frá
leik í Dominos deild
kvenna.
21.25 Valur - Keflavík
23.10 Stjarnan - FH Ú
 tsending frá leik í Olís deild
karla.

RÚV Sjónvarp
11.00 Sumarlandinn
11.35 Fólkið í landinu P
 áll
Guðmudsson
11.50 Spaugstofan 20092010
12.15 Grænir fingur 19891990
12.35 Fagur fiskur Hótel
humar
13.05 Hljómskálinn
13.35 Pöndurnar koma Kafloðnir diplómatar
14.20 Eldsmiðjan
15.10 Landinn L andinn 3.
nóvember 2019
15.40 Græni slátrarinn
16.10 Átök í uppeldinu
16.50 Hundalíf
17.00 Dýrin mín stór og smá
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Poppý kisukló
18.12 Loðmundur
18.19 Skotti og Fló
18.26 Lestrarhvutti
18.33 Stuðboltarnir
18.44 Nellý og Nóra
18.50 Sumarlandabrot 2020
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 Sumarlandabrot
19.45 Stór kattardýr Big Cats
20.40 Hnappheldan Gift
21.10 Sumarið 85 Sommaren 85
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Heimur myndasagna
með Robert Kirkman
Robert Kirkman’s
Secret History of
Comics
23.05 Hefðir um heim allan
Rituals
23.55 Dagskrárlok

Stöð 2 Sport 2
09.00 West Ham - Doncaster
10.40 Þýskaland - Ungverjaland
12.20 AZ Alkmaar - Napoli
14.25 Basaksehir - Manchester United
16.00 Arsenal - Rapid Vín
17.40 Portúgal - Frakkland
19.25 Phoenix Suns - LA
Clippers
21.20 Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks
23.10 Southampton - Arsenal Ú
 tsending frá leik í
FA Cup 2020/2021.

Stöð 2 Golf
08.00 PGA Tour Ú
 tsending
frá Rocket Mortgage
Classic.
11.00 PGA Tour Ú
 tsending
frá Rocket Mortgage
Classic.
14.00 PGA Tour Ú
 tsending
frá Rocket Mortgage
Classic.
19.00 PGA Highlights
19.55 PGA Tour Ú
 tsending
frá Rocket Mortgage
Classic.

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 með
Viktoríu Hermannsdóttur
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Flugur B
 ítlatónlist á
íslensku og ensku
11.00 Fréttir
11.03 Sumarmál. Fyrri hluti
12.00 Fréttir
12.03 Það sem skiptir máli
Samviskubit
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið Fyrri og
seinni hluti
13.00 Dánarfregnir
13.02 Sumarmál. Seinni hluti
14.00 Fréttir
14.03 Hringsól Í Ástralíu
15.00 Fréttir
15.03 Út vil ek Anna frá
Moldnúpi
16.00 Síðdegisfréttir
17.00 Fréttir
17.03 Beethoven.
18.00 Kvöldfréttir
18.10 Brot úr Morgunvaktinni
18.30 Krakkakiljan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Sumartónleikar
20.30 Meistaraverk Beethovens ( 1 af 7)
21.23 Íslendingasögur Þorkell Ágúst Óttarsson
21.40 Kvöldsagan. Sögukaflar af sjálfum mér
(5 af 23)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Sumarmál.Fyrri hluti
23.05 Sumarmál. Seinni hluti
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 Bíó
10.10 Honey. Rise Up and
Dance
11.50 Five Feet Apart
13.40 Cats
15.35 Honey. Rise Up and
Dance
17.10 Five Feet Apart
19.05 Cats
21.00 Wedding Crashers
22.55 A Rising Tide
00.30 All I See Is You
02.15 Wedding Crashers

08.00 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Divorce
09.50 One Born Every
Minute
10.35 Lodgers For Codgers
11.25 Love in the Wild
12.10 Last Man Standing
12.35 Nágrannar
12.55 Friends
13.20 Manifest
14.05 Saved by the Bell
14.35 Óbyggðirnar kalla
Skemmtilegir og
fróðlegir gönguþættir
í umsjá Hugrúnar Halldórsdóttur þar hún
reimar á sig gönguskóna og leitast eftir
því að fanga fegurðina, gleðina og frelsið
á fjöllum.
15.05 Matarbíll Evu
15.25 Flirty Dancing
16.05 First Dates
16.55 Suits
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.45 Sportpakkinn
18.55 Flipping Exes
19.35 Making It
20.20 The Bold Type
21.10 The Heart Guy
22.00 The Heart Guy
22.50 60 Minutes
23.35 The Girlfriend Experience
00.10 Shrill
00.30 The Red Line
01.10 Death Row Stories
01.55 The Mentalist
02.35 Divorce
03.00 Love in the Wild
03.45 Suits
04.25 Friends Fylgstu með
ævintýrum, Ross,
Rachel, Joey, Phoebe,
Monicu og Chandler
frá byrjun.

Stöð 2 Sport
11.00 Annáll 2019. Olís
deild karla og kvenna
12.25 Valur - KA/Þór Ú
 tsending frá leik í Olís
deild kvenna.
13.40 Þór Þ. - Grindavík
Útsending frá leik í
Dominos deild karla.
15.25 Tindastóll - Njarðvík
17.00 Haukar - Keflavík
18.30 Pepsi Max Upphitun
19.05 Víkingur R. - ÍA B
 ein
útsending frá leik í
Pepsi Max deild karla.
21.15 Pepsi Max Stúkan
21.45 Valur - KR Útsending
frá leik í Dominos
deild karla.
23.05 Dominos Körfuboltakvöld

Stöð 2 Sport 2
08.20 Cardiff - Swansea
10.05 Reading - Nottingham
Forest
11.40 Wales - Danmörk
13.20 Kansas City Chiefs Houston Texans
15.30 Ítalía - Austurríki
17.10 Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks
19.00 Leipzig - PSG
20.40 Rijeka - AZ Alkmaar
22.25 New England Patriots Miami Dolphins
00.30 Milwaukee Bucks Atlanta Hawks B
 ein
útsending.

40 Lífið
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3. júlí 2021 LAUGARDAGUR

Silkifaraldur

Prinsessa fólksins

Klippt bensínstöð

Skáld í 35 gráðum

Rakel Mjöll flúði Covid-ástandið í
London og nýtti tímann hér til að
sauma flíkur úr lífrænu silki og naut
þekkingar ömmu sinnar, Guðrúnar
Ásmundsdóttur leikkonu, sem hún
deilir silkiástríðunni með. Afraksturinn er til sýnis í Gallerí Flæði.

Díana prinsessa hefði orðið 60 ára 1.
júlí en hún lést í hörmulegu bílslysi í
París 31. ágúst 1997. Hennar var víða
minnst með hlýhug á fimmtudaginn, sem hinnar einu sönnu prinsessu fólksins. Meðal annars með
styttu sem synir hennar afhjúpuðu.

Fallandi gengisvísitala bensínstöðva gerir þær ekki með öllu ónot
hæfar. Hárskerinn Benedikt Októ
hefur þannig komið sér fyrir í gömlu
stöðinni við Kópavogsbraut, ásamt
klæðskeranum Rakel Ýri og landslagsarkitektinum Lilju Kristínu.

Skáldið Kristján Hreinsson er vel
bakaður í 35 gráðu hita í Mílanó,
þar sem hann skrifar eins og vindurinn. Höfundarverkið er orðið býsna
drjúgt en ellefta skáldsagan, Lökin
í golunni, er nýkomin út og byggir
óbeint á örlögum móður hans.

HEILSUDÝNUR OG –RÚM
MJÚK- OG DÚNVÖRUR
SVEFNSÓFAR
SMÁVÖRUR
STÓLAR
SÓFAR
SMÁRATORGI
BORÐ

Sumar

OPIN Á SUNNUD.
KL. 13–17

útsalan

í fjórum verslunum
ALLT AÐ

| Smáratorgi
| Holtagörðum
| Akureyri

60%
AFSLÁTTUR

| Ísafirði

www.dorma.is
VEF VER SLUN

ALLTAF
OPIN

Von er á nýrri plötu frá Ástu í haust, en lagið Melabúð verður á henni. 

Ásta samdi lag um góða
drengi með týpuálag

Í dag kemur út myndband við
lagið Melabúðin, með tónlistarkonunni Ástu. Hún kom
eins og stormur inn í íslenskt
tónlistarlíf með plötunni
Sykurbað, sem hlaut mikið lof
gagnrýnenda.
steingerdur@frettabladid.is

SUMAR

ÚTSALA

40%
AFSLÁTTUR

LICATA
u-sófi

Licata u-sófi í Kentucky koníak áklæði.
Hægri eða vinstri tunga. Svartir nettir
járnfætur. Stærð: 366 x 226 x 82 cm
Dormaverð: 369.990 kr.

Aðeins 221.940 kr.
Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR EYJÓLFSSON

Tónlistarkonan og víóluleikarinn
Ásta Kristín Pjetursdóttir kom eins
og stormur inn í íslensku tónlistarsenuna. Frumraun hennar, platan
Sykurbað, hlaut mikið lof gagnrýnenda og var tilnefnd til íslensku
tónlistarverðlaunanna í nokkrum
f lokkum og hlaut þau fyrir bestu
plötuna. Hún vinnur nú að nýrri
plötu en von er á henni í haust. Ásta
er hægt og rólega að gefa út lög af
plötunni og nú fyrir viku kom út
lagið Melabúðin, en myndband við
lagið kemur út í dag.
„Við Árni Hjörvar Árnason, bassaleikari The Vaccines, höfum unnið
saman í að þróa nýjan hljóðheim
sem er miklu stærri og fjölbreyttari. Ég nota víóluna rosalega mikið,
hljóðheimurinn er rosalega mikið
byggður út frá henni,“ útskýrir Ásta
Ásta segir lagið Melabúðina vera
allt öðruvísi en það sem hún hefur
gefið út áður.
„Viðfangsefnið er tilfinningalega
léttara, en ég samdi lagið eftir að
hafa orðið vitni að unglingsstrákum í Melabúð að tala um ástarlíf
sitt. Við fyrstu sýn virtust þeir vera
svo ótrúlega „too cool for school“,
í dýrum fötum og með algjört
týpuálag að reyna að vera eitthvað

En síðan þegar ég
heyrði hvað þeir voru
að tala um þá sá ég að
þetta voru bara litlir,
saklausir drengir með
tilfinningar, sem
reyndu að fela það
með því að setja upp
einhverja grímu með
veraldlegum hlutum.

harðir gaurar. En síðan þegar ég
heyrði hvað þeir voru að tala um þá
sá ég að þetta voru bara litlir, saklausir drengir með tilfinningar, sem
reyndu að fela það með því að setja
upp einhverja grímu með veraldlegum hlutum. Það er eiginlega kjörnunin á laginu, að við erum öll bara
litlar og saklausar mannverur með
tilfinningar, sama hvað við reynum
að fela það,“ segir hún.
Myndbandinu er leikstýrt af
Snæfríði Sól Gunnarsdóttur. Rakel

Ýr Stefánsdóttir sá um tökur, klippingu og eftirvinnslu.
„Þær eru alveg frábærar, það var
svo gott að vinna með þeim, alltaf
svo gott að vinna með fólki sem
hefur ástríðu fyrir því sem það tekur
sér fyrir hendur.“
Ásta segir það í raun ekki hafa
komið til greina að taka myndbandið upp neins staðar annars
staðar en í Melabúðinni.
„Ég er svo þakklát bræðrunum
Pétri og Snorra, eigendum búðarinnar, fyrir að leyfa okkur að nota
búðina sem sviðsmynd. Þetta er
náttúrulega svo ótrúlega „iconic“
búð og ég ætla að leyfa mér að fullyrða að hún eigi sér stóran sess í
hjörtum margra Íslendinga.
Við byrjuðum að taka myndbandið eitt kvöld þegar búðin
lokaði og vorum þar alla nóttina að
taka upp, því ekki var hægt að loka
búðinni yfir daginn. Þetta var þaulskipulagt og við vorum svo heppin
að allt gekk upp.“
Myndbandið er nokkurs konar
hliðarveruleiki og sýnir fantasíu
um hvað gerist í Melabúðinni eftir
lokun, að sögn Ástu.
„Það er lítið sem ekkert „privacy“
þar, maður er alltaf innan um hillur
og utan í öðru fólki. Þetta er kannski
eins konar samsplæsing á Melabúðinni eins og hún er í raun og
veru og einhvers konar galaklúbbi
og djamminu. Nokkurs konar fyrirpartí fyrir ball,“ segir hún og hlær.
Á morgun er Ásta með tónleika
í Pikknikk-seríu Norræna hússins.
Þar mun hún að sjálfsögðu taka
lagið Melabúðin. ■
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-25%
Bensínsláttuvélar*

-25%
Napoleon grill

Verslaðu á netinu á byko.is

-25%
Garðhúsgögn

*ekki Honda

Birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

ð
a
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-25%

-25%
Bensínsláttuorf

Gjøco viðarvörn XO

-25%

-20%

-20%

Hekkklippur

Girðingaeiningar

Háþrýstidælur

-30%

Blómapottar & garðskraut

-25%

-20%

Trampólín

Reiðhjól*

Sjáðu öll tilboðin á byko.is
Á fimmtudögum er opið í timburverslun Breidd til 21:00

*ekki rafmagns

Timburblómakassar

-20%

ÞINN STUÐNINGUR
ER OKKAR
ENDURHÆFING
550 5000

RITSTJÓRN
ritstjorn@frettabladid.is

ljosid.is

DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

PRENTUN
Torg ehf.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Óttars
Guðmundssonar

Qui bono?
Fyrir nokkrum mánuðum slasaðist
ungur kunningi minn svo alvarlega að honum var vart hugað líf.
Með samstilltu og fumlausu átaki
margra lækna tókst að bjarga lífi
hans. Gamall skólafélagi minn fékk
hjartastopp á dögunum. Hann
var endurlífgaður á slysó og náði
bata. Tölur um ungbarnadauða á
Íslandi eru þær lægstu í heiminum.
Langlífi þjóðarinnar er við brugðið.
Baráttan við kóvíð gekk frábærlega.
Þetta sýnir að íslenskt heilbrigðiskerfi er í fremstu röð.
Margir læknar halda þó allt öðru
fram: Bráðamóttakan er stórhættulegur staður bæði fyrir sjúklinga
og starfsmenn. Læknar eru svo
örmagna af þreytu og útbrunnir
vegna vinnuálags að þeir segjast
vera með einkenni heilabilunar!
Unglæknar vara við slysadeildinni.
Landspítalinn er sökkvandi skip.
Menn kenna heilbrigðisráðherra um þessar hörmungar og
saka hana um aðgerðarleysi og
virðingarleysi gagnvart læknum.
Stundum gleymist að verið er að
byggja nýjan Landspítala fyrir
skrilljónir. Er stefnan sú hjá þessum
gagnrýnisröddum að gera svo lítið
úr læknastéttinni og vinnustöðum
hennar að fólk þori ekki að nýta sér
heilbrigðisþjónustuna?
Þessar hatrömmu deilur minna
á samskipti lækna og Jónasar
Jónssonar frá Hriflu á liðinni öld.
Læknar töldu ástand heilbrigðismála ólíðandi og hann væri ábyrgur. Frægasti geðlæknir landsins lýsti
hann geðveikan. En allt kom fyrir
ekki og Jónas hrósaði fullum sigri í
læknadeilunum.
Þegar Guðmundur góði biskup
fótbrotnaði illa árið 1180 var
honum komið til Helga Skeljungssonar læknis. Honum tókst að
bjarga fæti biskups á undraverðan
hátt. Þess er hvergi getið að hann
hafi kvartað undan vinnuálagi
og heilaþoku áður en hann hófst
handa við lækningar sínar. Hætt er
við að þá hefði biskup leitað eitthvert annað. n

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

+

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

SUMARFRÍ

4 VIKUR

26 kr.
AFSLÁTTUR
Skráðu þig á orkan.is

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

VEITINGASTAÐURINN
Á matseðli í júlí

Verslun opin 11-20 – IKEA.is – Veitingasvið opið 10:30-20

© Inter IKEA Systems B.V. 2021

n Bakþankar

AUGLÝSINGADEILD
auglysingar@frettabladid.is

