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Óvissa um gildi
Alþingiskosninganna

Kristín Edwald, formaður landskjörstjórnar, las upp bókun að loknum fundi kjörstjórnarinnar um framkvæmd talningar í öllum kjördæmum í gærkvöldi. „Ekki hefur borist staðfesting frá yfirkjörstjórn
Norðvesturkjördæmis um að meðferð og varðveisla kjörgagna á talningarstað í kjördæminu hafi verið fullnægjandi,“ sagði hún. Það er því hlutverk Alþingis að úrskurða um gildi kosninga og kjörgengi
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
alþingismanna, bætti Kristín við. Landsk jörstjórn mun funda á þriðjudag til að úthluta kjörbréfum og þá mun liggja fyrir hvaða þingmenn eiga sæti á Alþingi. SJÁ SÍÐUR 2 OG 4 

Forseti og flokkar upplýstir í vikulok
Forseti Íslands tekur stöðuna
á viðræðum stjórnarflokk
anna í lok vikunnar. Hefur
ekki rætt við formenn annarra
flokka. Framhald ákvarðast
eftir skýrslur til þingflokka.
adalheidur@frettabladid.is

KOSNINGAR „Við forsætisráðherra
ræddum um að við myndum ráða
ráðum okkar undir lok þessarar
viku og sjá hver staðan er og taka
svo næstu skref í framhaldi af
því,“ segir forseti Íslands, Guðni
Th. Jóhannesson, um viðræður

stjórnarf lokkanna um áframhald
andi stjórnarsamstarf. Aðspurður
segist Guðni ekki hafa rætt við aðra
stjórnmálaleiðtoga en formenn
stjórnarflokkanna þriggja.
„Ríkisstjórnin hélt sínum meiri
hluta og þurfti ekki að biðjast
lausnar og meðan svo er situr þessi
ríkisstjórn áfram og það er á þeim
forsendum sem leiðtogar flokkanna
sem að henni standa ræða saman
um framhaldið og svo sjáum við
bara hvað setur.“
Formennirnir þrír f unduðu
minnst tvisvar í gær.
„Við gefum þingflokkum okkar

Við gefum þingflokkum okkar skýrslu í lok
vikunnar til að átta
okkur á því hvort við
viljum taka viðræðurnar á næsta stig.
Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra

HVAR & HVENÆR SEM ER
Vefsýningarsalurinn okkar er alltaf opinn!

www.hekla.is
HEKLA · Laugavegur 170 · Sími 590 5000 · www.hekla.is

skýrslu í lok vikunnar til að átta
okkur á því hvort við viljum taka
viðræðurnar á næsta stig,“ segir
Katrín Jakobsdóttir forsætisráð
herra. Efni viðræðna þeirra séu
áherslumál flokkanna og línur frá
hverjum þingflokki.
Formaður Framsóknarflokksins
boðar uppstokkun ráðuneyta.
Þingmenn í röðum Sjálfstæðis
flokksins lýsa áhyggjum af síend
urteknum málamiðlunum við
stjórnarmyndun og hugmyndum
um að flokknum gæti verið hollast
að vera frekar í stjórnarandstöðu
eitt kjörtímabil. SJÁ SÍÐU 4

Sjö milljónir í
lögfræðing ÁTVR
VIÐSKIPTI Lögfræðikostnaður ÁTVR
við að koma í veg fyrir að franska
netverslunin Santewines og fleiri
selji Íslendingum áfengi á netinu
nemur 6,8 milljónum króna án
virðisaukaskatts á fjögurra mánaða
tímabili.
Arnar Sigurðsson, eigandi Sante
wines SAS, segir að ÁTVR stundi að
níðast á minni máttar. „ÁTVR er í
raun í hlutverki hrottans á skóla
lóðinni sem níðist á minni máttar.
Það segir hvergi í lögum um ÁTVR
að þeir eigi að vera að velta þessu
fyrir sér.“ SJÁ SÍÐU 9
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Óvissan heldur
áfram um sinn
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Vetur konungur minnti á sig

adalheidur@frettabladid.is

KOSNINGAR Alþingi ákveður hvort
kosið verður aftur í Norðvesturkjör
dæmi, þegar þing hefur verið sett.
„Ekki hefur borist staðfesting frá
yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis
á að meðferð og varðveisla kjörgagna
á talningarstað í kjördæminu hafi
verið fullnægjandi,“ sagði Kristín
Edwald, formaður landskjörstjórnar,
að loknum fundi stjórnarinnar í gær.
Hún vísaði til stjórnarskrárinnar
um að það sé hlutverk Alþingis að
úrskurða um gildi kosninga og kjör
gengi alþingismanna. Fram kom að
landskjörstjórn myndi gera grein
fyrir vinnu sinni á fundi sem verður
haldinn í samræmi við 106. grein
kosningalaga þann 5. október næst
komandi, sem er á þriðjudaginn.

Óvíst er hvort kjörbréf
sem úthlutað verður
halda öll gildi sínu.
Kári Hólmar Ragnarsson, sérfræð
ingur í stjórnskipunarrétti, sagði
í Kastljósi á RÚV í gær landskjör
stjórn myndu úthluta kjörbréfum
á umræddum fundi og þá liggja
fyrir hvaða þingmenn verða á Al
þingi en taka þurfi afstöðu til óviss
unar í Norðvesturkjördæmi og hvort
úrskurða þurfi kosninguna þar
ógilda. n

„Það komust allir heilir heim,“ sagði Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, skólas tjóri grunnskólans á Ísafirði, við Fréttablaðið í gær. Skólanum var lokað er illviðri
gekk yfir norðanvert landið og skall á Vestfjörðum undir hádegi. Tré féllu á Akureyri í veðurhamnum og ferðum Breiðafjarðarferjunnar Baldurs var aflýst. Ítarlega er fjallað um óveðrið á vef Fréttablaðsins.
MYND/ÁGÚST ATLASON

Biðlaunin rjúka upp
kristinnhaukur@frettabladid.is

KOSNINGAR Fráfarandi þingmenn
eiga rétt á samanlagt tæpum 160
milljónum króna í biðlaun. Þetta
er mikil hækkun frá síðustu kosn
ingum, árið 2017, þegar rétturinn
var 70 milljónir króna. Þá hættu
16 þingmenn miðað við 25 í ár, en
hækkunin er engu að síður töluverð.
Þá var meðalréttur til biðlauna 4,4
milljónir króna en er nú 6,4 millj
ónir.
Samkvæmt lögum eiga þeir þing
menn sem setið hafa í tvö kjörtíma
bil eða lengur rétt á sex mánaða bið
launum á óbreyttu þingfararkaupi,
sem eru tæplega 1,3 milljónir króna.
Gildir þá einu að þarsíðasta kjör
tímabil var aðeins eitt ár. Í ár eru
þetta 14 þingmenn sem eiga rétt á
108 milljónum, fari þeir ekki í önnur
störf á biðlaunatímanum.

Þingnefnd krefji tilnefnda
hæstaréttardómara svara
Fyrrverandi hæstaréttardóm
ari segir „dómaraelítuna“ ráða
því hverjir skipi Hæstarétt
og velja gamla skólabræður
umfram hæfari lögfræðinga.

Lilja Rafney Magnúsdóttir og Ari
Trausti Guðmundsson úr VG eiga
biðlaunarétt. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Tíu þingmenn sem setið hafa
síðan árið 2017 eiga rétt á þriggja
mánaða biðlaunum, samanlagt
gerir það um 38,5 milljónir króna.
Þá á Kristján Þór Júlíusson rétt á
biðlaunum sem ráðherra, rúmlega
2,1 milljón króna í sex mánuði, eða
tæplega 13 milljónum króna. ■

Búningar!
Skraut!

Faxafeni 11 • Sími 534 0534 • www.partybudin.is

gar@frettabladid.is

DÓMSMÁL Jón Steinar Gunnlaugs
son, fyrrverandi hæstaréttardóm
ari, segist telja að dómaraefni sem
ráðherra vilji skipa í Hæstarétt eigi
að mæta fyrir Alþingi og svara þar
spurningum sem allir geti fylgst
með.
Þetta kemur fram í nýjasta hlað
varpsþættinum Það skiptir máli, þar
sem Jón Steinar ræðir hugmyndir
sínar um úrbætur í réttarkerfinu.
Nauðsynlegt sé að breyta reglum
og þar séu reglur um skipan nýrra
dómara efstar á blaði.
„Nú er búið að koma þeirra skip
an á, með lagabreytingu sem var
gerð 2010, að það eru dómararnir
og dómaraelítan sem ég kalla svo,
sem ræður því hverjir verða nýir
dómarar í Hæstarétti til dæmis,“
segir Jón Steinar í þættinum.
Þá segir Jón Steinar að valnefnd
hafi „orðið uppvís að því að raða
gömlum skólabræðrum“ upp frem
ur en hæfari lögfræðingum. Kríterí
urnar séu furðulegar og breytist frá
einu ári til annars eftir því hverjir
sæki um.
Fyrirkomulagið núna sé það að
nefnd setji umsækjendur í efsta
eða efstu sæti. Ráðherra sé þá skylt
að skipa viðkomandi en ef hann
vilji skipa einhvern annan að bera
þá ákvörðun sína undir Alþingi.
Þessu þurfi að breyta. Samkvæmt
stjórnarskrá beri ráðherra ábyrgð á
skipan dómara.
Jón Steinar segir að dómaraefni
ráðherra ættu að mæta fyrir þingið
í heild, eða að minnsta kosti fyrir
þingnefnd, og svara spurningum
alþingismanna um afstöðu sína til

Ráðherra skipar dómara í Hæstarétt eftir mat valnefndar.  FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Þeir bara skríða þarna
inn í æðsta dómstól
þjóðarinnar án þess að
nokkur viti.

Jón Steinar
Gunnlaugsson,
fyrrverandi
hæstaréttardómari

ýmissa mikilvægra þátta í meðferð
réttarins.
„Til dæmis hvort heimilt sé að
víkja frá stjórnarskrá, hvort heimilt
sé að setja ný lög og þess háttar. Og
við eigum að leyfa fjölmiðlum að
fylgjast með þessari yfirheyrslu og
sjónvarpa bara frá henni,“ segir Jón
Steinar.
Með þessari aðferð yrði gagnsæi í
skipun nýrra dómara aukið að sögn
Jóns Steinars. Við núverandi fyrir
komulag viti menn ekkert um þá
dómara sem skipaðir séu.
„Þeir bara skríða þarna inn í
æðsta dómstól þjóðarinnar án þess
að nokkur viti. Það versta sem þeir
vita er ef einhver fer að hlusta á hvað
þeir hafa að segja,“ segir Jón Steinar.
„Við eigum ekki að láta það eftir
þeim,“ undirstrikar hann.
Jón Steinar segir þessa aðferð
mundu verða til mikilla bóta.
„Dómari sem hefur þurft að svara
ákveðnum grundvallarspurningum
áður en hann tekur til starfa, hann
er miklu líklegri til þess að fara eftir
því sem hann sagði við yfirheyrsluna
heldur en annar sem ekkert hefur
þurft að segja,“ útskýrir hæstaréttar
dómarinn fyrrverandi. ■

Lagersala
Hefst 29. september og stendur til og með 5. október.

Allt að 80% afsláttur.

Frí heimsending ef verslað er fyrir 15.000 kr. í vefverslun.

Fullorðnir

Logn rennd hettupeysa
15.900 kr. 7.950 kr.

Vatnajökull Softshell jakki
45.000 kr. 31.500 kr.

Kaldbakur GORE-TEX® Jakki
45.000 kr. 31.500 kr.

Logn stuttermabolur
4.900 kr. 1.960 kr.

Katla GORE-TEX® úlpa
59.000 kr. 29.500 kr.

Bylur ullarpeysa
32.000 kr. 22.400 kr.

Arnarhóll regnkápa
24.000 kr. 7.200 kr.

Kaldi GORE® ullarpeysa
42.000 kr. 29.400 kr.

Snæfell mittistaska
6.900 kr. 4.830 kr.

Bylur ullarvettlingar
7.900 kr. 5.530 kr.

Grandi bakpoki
12.900 kr. 6.450 kr.

66°N Húfukolla
3.900 kr. 2.730 kr.

Krakkar

Sif Primaloft® Jakki
18.900 kr. 13.230 kr

Rán jakki
16.900 kr. 11.830 kr.

Svanur Primaloft® galli
18.900 kr. 13.230 kr.

Mímir regnjakki
5.500 kr. 2.750 kr.

Lagersalan fer fram í vefverslun, á útsölumarkaði okkar í Faxafeni 12 og á Skipagötu 9, Akureyri.
Opnunartímar á lagersölu: Faxafen 12: mán - fös: 10:00 - 18:00, lau: 10:00 - 18:00, sun: 12:00 - 18:00.
Skipagata Akureyri: mán - fös: 10:00 - 18:00, lau: 10:00 - 18:00, sun: 11:00 - 17:00.
Vinsamlegast athugið að verð á lagersölu á aðeins við ákveðnar vörur og liti af vörum í vörulínu okkar. Verð á lagersölu geta lækkað meðan á lagersölu stendur.
Hægt er að sækja pantanir úr vefverslun í Miðhraun 11, Garðabæ.
66north.is
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Krabbameinssýni
enn til Hvidovre
ingunnlara@frettablaid.is

HEILBRIGÐISMÁL Hvidovre-sjúkra
húsið í Danmörku, sem greint hefur
íslensk leghálssýni frá áramótum,
hefur sagt upp samningi við Sam
hæfingarstöð krabbameinsskimana
frá 1. janúar.
Ágúst Ingi Ágústsson, verkefna
stjóri hjá Samhæfingarstöð krabba
meinsskimana, segir þetta ekki hafa
áhrif á bið eftir niðurstöðum úr leg
hálsskimunum. Sýni verða áfram
send til Danmerkur til greiningar
þar til Landspítalinn uppfylli skil
yrði. Verið sé að semja til bráða
birgða. Konur geti treyst því að fá
áfram sínar niðurstöður.

Gert er ráð fyrir að
konur sem komu í
sýnatöku í ágúst fái
niðurstöður í vikunni.
Segir Ágúst Ingi samhæfingar
stöðina hafa unnið upp hala sem
myndaðist við yfirfærslu verkefnis
ins til Heilsugæslunnar. Geri hann
ráð fyrir að senda niðurstöður í
þessari viku til kvenna sem komu í
sýnatöku í ágúst.
„Þegar sýnin koma til Landspítal
ans er ætlun allra að tryggja að jafnt
og gott flæði verði á þessu. Við erum
ekki á köldum klaka.“ n

Veðrið vakti bæði
ótta og spennu
kristinnpall@frettabladid.is

VESTFIRÐIR Hóteleigandi á Patreks
firði segir gesti hafa sýnt því skilning
og hlustað á ráð starfsmanna um að
vera ekki á ferðinni í vonskuveðri
sem gekk yfir landið í gær.
„Þeim finnst þetta mjög sérstakt,
enda ekki vanir slíku veðri á þessum
árstíma, en f lestum ferðamönn
unum finnst þetta um leið mikil
upplifun,“ segir Sigríður Björg Gísla
dóttir, eigandi Hotel West á Patreks
firði, aðspurð hvernig ferðamenn
taki storminum.
„Við minntum fólk á að vera ekki
að fara út í óvissuna því það er ekk
ert ferðaveður og fólk tók því af
skynsemi. Sumum fannst vindurinn
ógnvænlegur. Um leið fannst öðrum
þetta vera ævintýri.“ n
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Ber ekkert traust til þeirra sem réðu talningunni
bth@frettabladid.is

KOSNINGAR Guðmundur Gunnars
son, sem datt út af þingi fyrir Við
reisn eftir síðari talningu atkvæða í
Borgarnesi, segist telja yfirgnæfandi
líkur á að núverandi úrslit standi.
Hann muni nýta næstu daga í að
reyna að ná áttum í málinu.
„Þótt ég beri persónulega ekkert
traust til þeirra sem þarna héldu

Guðmundur
Gunnarsson

utan um talninguna held ég að
þetta verði niðurstaðan,“ segir Guð
mundur.
Hann segir alvarlegt hvað varði
tiltrú almennings hvernig haldið
var á málum. Mörgum spurningum
sé ósvarað. Ekki sé óvarlegt að halda
fram að menn hafi alls ekki vandað
sig sem skyldi og það sé bagalegt.
„Við verðum að læra af þessu. Trú
verðugleiki kosninga er í húfi.“

Spurður hvort hann telji að
framhald málsins muni ráðast af
lögreglurannsókninni segist Guð
mundur ekki gera sér grein fyrir því.
„En íslenska leiðin, að okkur muni
finnast þetta miður en reynum bara
að gera betur næst, gæti vel orðið
ofan á.“
Lögreglustjórinn á Vesturlandi,
Gunnar Örn Jónsson, vildi ekki tjá
sig um rannsóknina í gær. n

Uppstokkun ráðuneyta til umræðu
Tilfærsla í áhrifum og virðing
arstöðu frá Vinstri grænum til
Framsóknarflokks er líkleg,
að mati stjórnmálafræðings.
Sjálfstæðismenn segjast
þreyttir á málamiðlunum.
adalheidur@frettabladid.is
kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Undanfarna daga hefur
Framsóknarmönnum orðið tíðrætt
um uppstokkun á málefnasviðum
ráðuneyta og tilfærslu málaflokka
milli þeirra. Sigurður Ingi Jóhanns
son, formaður f lokksins, segir að
slík uppstokkun komi örugglega til
tals í viðræðum stjórnarflokkanna
um áframhaldandi samstarf.
„Jú, við höfum lagt áherslu á
að stokka upp ráðuneyti, einmitt
vegna þeirra áherslna sem árið
2021 kallar á. Síðasta breyting var í
kringum 2010 til 2011, af stjórn sem
stefndi með samfélagið inn í Evr
ópusambandið og var að byggja upp
stjórnkerfi fyrir það. Við erum ekki
að fara þangað, og er þá ekki eðlilegt
að við stöldrum núna við með þá
reynslu sem við höfum frá síðustu
fjórum og sjáum hvernig einhver
breyting á því myndi gagnast sam
félaginu betur?“ spyr Sigurður Ingi.
Hann segir breytingar á ráðu
neytum alls ekki séríslenska fram
kvæmd. Mun lengra sé gengið í
slíkum breytingum í Danmörku,
eftir þörfum samfélagsins á hverj
um tíma og áherslum hverrar
ríkisstjórnar. „Þannig að þetta er
klárlega eitthvað sem við ræðum,
en þetta er alls ekki séríslenskt
fyrirbrigði, heldur miklu frekar
Norðurlandamódelið um hvernig
við vinnum.“
Eiríkur Bergmann, prófessor í
stjórnmálafræði, tekur undir að
svona uppstokkun sé ekki sér
íslensk.
„En við erum ansi gjörn á að
breyta stjórnarráðinu svo að það
henti pólitískum samsetningum,“
bætir hann við. Slík framkvæmd sé

Fréttablaðið ræddi við Sigurð Inga Jóhannsson eftir fund formanna stjórnarflokkanna í gær. 

Vinstri græn gætu þurft
að gefa heilbrigðismálin eftir til Sjálfstæðismanna og Guðlaugs
Þórs.

alvanaleg hér, ýmist stofnun nýrra
ráðuneyta eða sameining ráðuneyta
til að auka vægi þeirra.
Um viðræðugrundvöll flokkanna
og verkaskiptingu bendir Eiríkur á
að fjölflokkastjórnir þurfi gjarnan
fleiri stóla og nú þurfi Framsóknar
flokkurinn væntanlega að fá eitt
hvað fyrir kosningasigurinn.
„Ég geri ráð fyrir að það verði til
færsla í áhrifum og virðingarstöðu

K Y N N U M N Ý J A N J E E P®

frá Vinstri grænum yfir til Fram
sóknar. En það eru ýmsar leiðir til
þess,“ segir Eiríkur.
„Framsóknarmenn munu líkast
til vilja upphefja sinn formann
meira í ríkisstjórninni. Það eru
ýmsir möguleikar í boði til þess og
hægt að setja alls konar embætti í
skrautpappír.“
Lengi vel hafi forsætis-, fjármálaog utanríkisráðuneytin verið talin
veigamest. Utanríkisráðuneytið sé
augljós kostur fyrir Framsókn en í
seinni tíð hafi menn hins vegar séð
vankanta á því að formenn flokka
séu í utanríkisráðuneytinu vegna
tíðrar fjarveru. Annar vandi Fram
sóknar við þessa ráðstöfun væri
að varaformaður flokksins sé betri
kandídat í utanríkismálin en for
maðurinn.
Fái Framsókn hins vegar utanrík
ismálin gætu Vinstri græn þurft að
gefa heilbrigðismálin eftir til Sjálf
stæðisflokksins og Guðlaugs Þórs.
„Fyrir Vinstri græn skiptir eflaust
mestu máli að vera í forystu. For
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svarsmenn flokksins átta sig samt
líkast til á því að niðurstöður kosn
inganna feli í sér aukið vægi Fram
sóknar,“ segir Eiríkur.
Fréttablaðið ræddi við nokkra
þingmenn Sjálfstæðisflokksins um
viðræðurnar. Þeir leggja áherslu
á að viðræðurnar séu á byrjunar
stigi og beint liggi við að flokkarnir
tali saman í ljósi niðurstöðu kosn
inganna. Aðspurðir um málefni
og verkaskiptingu nefna þeir ekki
síður málaf lokka sem oftar hafa
verið kenndir við vinstriflokkana,
eins og umhverfismál, félagsmál og
heilbrigðismál.
Þá gefa samtöl við Sjálfstæðis
menn til kynna að þolinmæði fyrir
miklum málamiðlunum fari þverr
andi, í ljósi styrks flokksins umfram
aðra f lokka í mörgum síðustu
kosningum. Þótt ábyrgð gagnvart
landi og þjóð sé alltaf forgangsmál
númer eitt hafi sú hugsun hvarflað
að mörgum að ef til vill sé flokknum
sjálfum hollt að vera í stjórnarand
stöðu eitt kjörtímabil. n

PLUG-IN HYBRID

A L V Ö R U J E P P I – A L V Ö R U FJ Ó R H J Ó L A D R I F
T RY G G Ð U Þ É R B Í L F Y R I R
VERÐHÆKKUN UM ÁRAMÓT*

VERÐ HLAÐINN AUKABÚNAÐI

6.699.000 KR. **
* * S VA RT U R L I M I T E D. A Ð R I R L I T I R 6 . 8 6 2 . 0 0 0

*VERÐ EFTIR ÁRAMÓT VEGNA HÆKKUNAR Á VSK:

7.179.000 KR.

•
•
•
•

STÆRRI VÉL 240 HÖ
360° MYNDAVÉL
LÁGT DRIF
RAFDRIFIN LEÐURSÆTI OG MÆLABORÐ

•
•
•
•

SNERTILAUS OPNUN AFTURHLERA
FJARLÆGÐARSTILLTUR HRAÐASTILLIR
10,1” SNERTISKJÁR MEÐ LEIÐSÖGUKERFI
BLINDHORNS OG AKREINAVARI

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 • LAUGARDAGA 12-16

GERIÐ GÆÐA & VERÐSAMANBURÐ

Verð birt með fyrirvara um innsláttarvillur og/eða breytingar.

HÖFUM ÞAÐ GOTT HEIMA

STILLANLEG HJÓNARÚM

JAMES HVÍLDARSTÓLL

MEÐ BODYPRINT DÝNU
EIN ALLRA BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI

MEÐ SKEMLI – FALLEG HÖNNUN OG ÞÆGINDI

VANDAÐAR SÆNGUR
OG KODDAR Í ÚRVALI

Verð kr. 169.900 kr.-

Kósý

FALLEG SÆNGURVERASETT

KERTATÍMI
ÚRVAL AD VÖNDUÐUM
ILMKERTUM FRÁ
FRANSKA MERKINU
DURANCE. FULLKOMIN
Á SÍÐSUMARKVÖLDUM

GERÐU FRÁBÆR KAUP
Afsláttur af skiptidýnum, eldri gerðum,
sófum, hvíldarstólum, mjúkvöru og fl.

MIKIÐ
ÚRVAL
Í STÆRRI
GERÐUM
Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

FLEIRI
STÆRÐIR,
OG GERÐIR
Í BOÐI

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150
OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16

BALDURSNES 6 – AKUREYRI

VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði
og Bara snilld, Egilsstöðum | svefnogheilsa.is

UM FJÓRÐUNGUR LANDSMANNA SEFUR Á DÝNU
FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.

6 Fréttir

FRÉTTABLAÐIÐ

29. september 2021 MIÐVIKUDAGUR

Þótt kaupandi
eigna úr
þrotabúi WOW
segi að þar í
hafi vantað
flugrekstrarhandbækur
sagði skiptastjóri WOW við
skýrslutöku í
síðustu viku að
bækurnar hefðu
verið afhentar.

MYND/AÐSEND

Þrjú neituðu að bera vitni
um flugrekstrarhandbækur
Lögmaður þriggja fyrrverandi
lykilstarfsmanna WOW og
núverandi starfsmanna hjá
Play segir kröfu félags Mi
chelle Ballarin um að þeir
mæti í vitnaleiðslu tilhæfu
lausa og vera hluta af við
varandi leikþætti sem haldið
sé uppi.

TRYLLTIR BBQ RÉTTIR

gar@frettabladid.is

BBQ RÉTTIR- EFTIR KL 17
BBQ BUFFALO KJÚKLINGAVÆNGIR

1.500 kr.

BABY BACK SVÍNARIF

3.500 kr

PULLED BBQ GRÍSASAMLOKA

2.500 kr.

NAUTA SHORT RIBS

3.500 kr.

BBQ BEIKON BORGARI

2.500 kr.

BBQ VEGAN BORGARI

2.500 kr.

BBQ PLATTI

7.990 kr.

Tilvalið fyrir tvo að deila

DÓMSMÁL Þrír starfsmenn f lug
félagsins Play sem boðaðir voru til
skýrslutöku í Héraðsdómi Reykja
ness á mánudaginn í síðustu viku
mættu ekki. Þess í stað lagði lög
maður þeirra fram kröfu um að
beiðni félagsins USAerospace Part
ners Inc. um vitnaskýrslurnar yrði
hafnað.
USAerospace Partners Inc. er
félag Michelle Ballarin, sem keypti
ýmsar eigur úr þrotabúi WOW air,
þar með taldar verðmætar f lug
rekstrarhandbækur, sem lögmaður
félagsins segir ekki hafa fylgt með
því sem síðar var afhent úr búinu.
Hefur hann sagt grunsemdir uppi
um að bækurnar hafi verið teknar
til handargagns af flugfélaginu Play,
þar sem margir fyrrverandi lykil
starfsmenn WOW starfa í dag. Vildi
hann af þeim sökum kalla þá til að
gefa vitnaskýrslu.
Þórir Júlíusson, lögmaður þre
menninganna, vildi ekkert láta
hafa eftir sér að lokinni fyrirtöku
málsins í héraðsdómi. Í greinar
gerð sem hann lagði fyrir dóminn

Varnaraðilar hafna
alfarið ávirðingum
sóknaraðila sem
virðast ekki byggja á
neinu öðru en að
flugfélaginu Fly Play
ehf. hafi tekist vel upp
við að sækja um flugrekstrarleyfi.

Úr greinargerð
Þóris Júlíussonar, lögmanns
þriggja starfsmanna Play

bendir hann hins vegar á að beiðni
USAerospace Partners grundvall
ast öðru fremur á meintum grun
félagsins um að fyrrum starfsmenn
flugfélagsins WOW air hf. hafi tekið
f lugrek strarhandbæk ur WOW
ófrjálsri hendi og nýtt þær til að afla
flugrekstrarleyfis fyrir Play.
„Vert er taka fram að varnaraðilar
hafna alfarið ávirðingum sóknarað
ila sem virðast ekki byggja á neinu
öðru en að flugfélaginu Fly Play ehf.
hafi tekist vel upp við að sækja um

f lugrekstrarleyfi,“ segir í greinar
gerð Þóris. USAerospace Partners
hafi viðrað þær fyrirætlanir að
höfða mál og að vandséð væri hverj
ir aðrir yrðu til varnar í slíku máli en
þremenningarnir. Því hafi beinlínis
verið lýst yfir að tilgangurinn sé að
ákvarða hvort tilefni sé til að höfða
dómsmál á hendur vitnunum. Hins
vegar sé bæði lagaregla og dómafor
dæmi fyrir því að aðila sé ekki skylt
að gefa skýrslu í eigin máli.
„Þrátt fyrir að sóknaraðili ber
sýnilega vissi eða mátti vita að
hann hefði ekki slíka heimild, afréð
hann engu að síður að höfða þetta
mál líkt og svo væri og neyða þar
með varnaraðila til þess að taka
til varna með tilheyrandi kostnaði
og fyrirhöfn,“ segir áfram í greinar
gerð Þóris. Vitnamálið sé bersýni
lega höfðað að þarflausu og að auki
sé byggt á málsástæðum og lagatil
vísunum sem USAerospace Partners
hafi vitað, eða mátt vita, að voru
rangar og haldlausar.
„Grundvallast öll beiðnin í raun
á þeirri augljóslega röngu forsendu
að sóknaraðila sé unnt að höfða
vitnamál á hendur væntanlegum
gagnaðilum hans,“ segir í greinar
gerðinni. Eini mögulegi tilgangur
inn með málshöfðuninni hafi „verið
að halda áfram þeim leikþætti sem
sóknaraðili og fyrirsvarsmenn
hans hafa haldið uppi með reglu
bundnum hætti allt frá stofnun
meints samkeppnisaðila hans og
vinnuveitanda varnaraðila, Fly Play
ehf.“ ■

Skattskrár vegna álagningar á einstaklinga og
lögaðila á árinu 2019 og virðisaukaskattsskrá
vegna tekjuársins 2018 eru lagðar fram
27. september 2021 - 11. október 2021
Skrár yfir álagða skatta á tekjur einstaklinga og lögaðila á árinu 2019 vegna
tekjuársins 2018 ásamt virðisaukaskattsskrá eru til sýnis dagana 27. september
til 11. október 2021 að báðum dögum meðtöldum á almennum starfsstöðvum
Skattsins utan Reykjavíkur en í Reykjavík í Tollhúsinu Tryggvagötu 19.
Auglýsing þessi er birt, skv. 2. mgr. 98. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt,
og 46. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt.
Reykjavík, 27. september 2021

Seðill og borðapantanir á saetasvinid.is

Ríkisskattstjóri

MARKAÐURINN
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Skuldabréf tóku ekki kipp eftir kosningar
Sjóðstjóri segir að sú stefna
ríkissjóðs að nýta sér ekki nei
kvæða raunvexti til fjármögn
unar og svelta um leið markað
sem þyrstir í að verja sig gegn
hækkandi verðbólgu, eða
einfaldlega viðhalda óbreyttu
hlutfalli ríkistryggðra, verð
tryggðra eigna, sé misráðin.

Ríkisstjórnin
sem Katrín
Jakobsdóttir
forsætisráðherra leiddi jók
þingstyrk sinn
í nýafstöðnum
alþingiskosningum.

FRÉTTABLAÐIÐ/

helgivifill@frettabladid.is

Viðbrögð á mörkuðum við úrslitum
alþingiskosninga, en ríkisstjórnin
hélt velli, voru nokkuð mótsagna
kennd þegar kemur að hlutabréfum
annars vegar og skuldabréfum hins
vegar. „Annars vegar hækkuðu
hlutabréf mjög skarpt og er augljóst
að bjartsýni á raunhagkerfið hefur
aukist umtalsvert eftir niðurstöðu
kosninganna. Hins vegar héldust
verðbólguvæntingar miðað við
verðbólguálag á skuldabréfamark
aði óbreyttar,“ segir Agnar Tómas
Möller, sjóðstjóri hjá Kviku eigna
stýringu.
Hann segir að helsti drifkraftur
hækkandi verðbólguálags undan
farið hafi verið í gegnum lækkandi
raunvexti á verðtryggðum ríkis
bréfum. Þeir séu nú neikvæðir um
0,3 prósent til ársins 2026, sem sé í
dag stysta verðtryggða skuldabréfið
útgefið af ríkissjóði.
„Undir venjulegum kringum
stæðum mætti ætla að bjartsýni á
aukinn hagvöxt myndi auka líkur
á að raunvextir yrðu jákvæðir fyrr
en síðar og má nefna að meðlimur
peningastefnunefndar, Gylfi Zoega,
taldi það æskilegt í grein sem birt
var á dögunum.
Þar kann þó að spila inn í að hin
mikla fjármögnunarþörf ríkissjóðs
vegna heimsfaraldursins hefur að
miklu leyti beinst í útgáfu styttri
óverðtryggðra skuldabréfa á sama
tíma og útgáfa styttri verðtryggðra
skuldabréfa hefur verið sáralítil
síðastliðið ár. Á sama tíma greiðast

EYÞÓR

Vissulega anda margir
léttar eftir að líkurnar á
hreinni vinstri stjórn
eru engar, en við skulum bíða og sjá þar til
það liggur fyrir hvernig
næsta ríkisstjórn lítur
út.

Konráð S.
Guðjónsson,
aðstoðarframkvæmdastjóri
Viðskiptaráðs

Stjórnvöld sýni kjark til að laga umgjörð kjarasamninga
Konráð S. Guðjónsson, aðstoðarframkvæmdastjóri
Viðskiptaráðs, segir að stjórnvöld verði að hafa
kjark til að skoða umhverfi kjarasamninga og færa
það nær því sem þekkist á hinum Norðurlöndunum.
„Við sjáum fram á ósjálfbærar launahækkanir, umfram svigrúm sem rúmast innan verðbólgumarkmiðs,“ segir hann. Það sé ótækt, en það styttist í
kjarasamninga. Halldór Benjamín Þorbergsson,
framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segir að
það varði þjóðarhagsmuni að betri umgjörð náist
stutt ríkistryggð skuldabréf hratt
upp og hefur því myndast mikill
skortur á þeim, einkum undan
farið,“ segir Agnar Tómas.
Hann segir að sú stefna ríkissjóðs
að nýta sér ekki neikvæða raunvexti
til fjármögnunar og svelta um leið
markað sem þyrstir í að verja sig
gegn hækkandi verðbólgu, eða ein
faldlega viðhalda óbreyttu hlutfalli
ríkistryggðra, verðtryggðra eigna,

um gerð kjarasamninga hér á landi svo fyrirtæki og
almenningur geti áfram búið við verðstöðugleika
og hóflegt vaxtastig. „Það hlýtur að vera sameiginlegt markmið aðila vinnumarkaðar og stjórnvalda
að betri lífskjör hvíli á styrkum efnahagslegum
stoðum og samkeppnishæfu atvinnulífi. Í átt að því
markmiði þarf að setja vinnubrögðum við kjarasamningagerð fastari skorður, svo draga megi úr
þeim mikla og óþarfa samfélagskostnaði sem
samningagerðinni fylgir,“ segir hann.

sé misráðin og hafi neikvæðar
afleiðingar á fjármögnunarkostnað
ríkissjóðs þar sem hærra og sveiflu
kenndara verðbólguálag ætti að
öðru óbreyttu að ýta undir hærri
vexti Seðlabankans en ella.
Konráð S. Guðjónsson, aðstoðar
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs,
segir aðspurður að sú staðreynd að
kjarasamningum hafi ekki verið
sagt upp bendi til að niðurstöður

Alþingiskosninga horfi ágætlega
við atvinnulífinu. „Vissulega anda
margir léttar eftir að líkurnar á
hreinni vinstri stjórn eru engar, en
við skulum bíða og sjá þar til það
liggur fyrir hvernig næsta ríkis
stjórn lítur út.“
Hann telur að það sé ekki tilviljun
að þeir f lokkar sem töluðu fyrir
óraunhæfum skattkerfisbreyting
um og miklum útgjaldaloforðum

hafi síður átt upp á pallborðið.
Konráð segir að næstu ríkisstjórnar,
hvernig sem hún verði samsett, bíði
ærin verkefni, eins og til dæmis í
heilbrigðis- og umhverfismálum,
sérstaklega til lengri tíma. Til
skemmri tíma séu úrlausnarefnin
líka stór í sniðum. Nauðsynlegt sé
að gera allt sem við getum til að
skapa nýjar útflutningsgreinar sem
byggja á hugviti fremur en auðlind
um. „Þar eru ótakmörkuð tækifæri
og forsenda fyrir því að við höldum í
og löðum að mannauð, ásamt því að
standa undir öflugu velferðarkerfi.“
Halldór Benjamín Þorbergs
son, framkvæmdastjóri Samtaka
atvinnulífsins, segir að víða séu
tækifæri til að draga úr opinberu
regluverki. „Þjóðin er ört að eldast
sem þýðir að aukin framleiðni verð
ur lykillinn að bættum lífskjörum.
Til þess að ná henni fram þarf að
virkja krafta einkaframtaksins
betur á hinum ýmsu sviðum opin
berrar þjónustu,“ segir hann. n

Kosningarnar sýndu að auglýsingar virka
helgivifill@frettabladid.is

Það má segja að nýafstaðnar kosn
ingar hafi sannað eitt: Auglýsingar
virka. Þetta segir Hrafn Gunnars
son, hugmynda- og hönnunarstjóri
hjá Brandenburg. Auglýsingastofan
vann ekki fyrir stjórnmálaflokk í
kosningunum.
Hrafn segir að Framsóknar
flokkurinn sé ótvíræður sigurvegari
kosninganna. „Þau eru alltaf eins og
vel smurð vél þegar kemur að kosn
ingabaráttu og virðast alltaf ramba
á réttu skilaboðin. Í ár kunnu þau að
hafa hljómað eins og ákveðin upp
gjöf fyrst, þegar maður heyrði „Er
ekki bara best að kjósa Framsókn?“
en því oftar sem maður heyrði þetta
því betra varð það. Þau virðast hafa
náð að fanga algjörlega það sem þau
standa fyrir. Eru afslöppuð, geta
unnið með öllum, ekki of mikið til
hægri og ekki of mikið til vinstri.“

Vinstri græn lögðu upp með
það, segir Hrafn, að sýna hversu
manneskjulegir og jarðbundnir
frambjóðendur þeirra séu. Katrín
Jakobsdóttir formaður virðist stýra
landinu úr eldhúsinu heima hjá
sér og frambjóðendur plokka rusl
úr náttúrunni og versla í litlum
hverfisverslunum. „Auglýsingin
virtist hitta í mark hjá f lestum,
þó svo sumum hafi fundist hún
kannski ögn tilgerðarleg og mögu
lega eitthvað sem átti betur við
Sjálfstæðisflokkinn,“ segir hann.
Hrafn segir að auglýsingar Sam
fylkingarinnar hafi verið með
svipuðu sniði. „Mjög tilfinningarík
og mannleg og sannfærðu okkur
um að Ísland væri draumalandið.
Samfylkingin var greinilega mjög
meðvituð um áhuga landsmanna á
Kristrúnu Frostadóttur, því hún var
nánast sú eina sem sást í auglýsing
unum þeirra, og lék til að mynda

Framsókn hjá Hvíta húsinu
Hrafn Gunnarsson, hugmyndaog hönnunarstjóri hjá
Brandenburg

stærra hlutverk en formaðurinn í
sjónvarpsauglýsingu þeirra.“
Sjálfstæðismenn kynntu okkur
fyrir landi tækifæranna. „Það slag
orð hafa þau líklega sótt sér vestur
yfir haf. Nýsköpun var ofarlega á
baugi hjá þeim sem og öðrum og svo
var aldrei langt í loforðið um lægri
skatta, auðvitað,“ bendir hann á.
Hrafn segir að Miðf lokkurinn
hafi reynt að vera á svipuðum
nótum og Vinstri græn þar sem Sig
mundur Davíð Gunnlaugsson for
maður hafi verið afslappaður heima

Framsókn hafði auglýsingastofuna Hvíta húsið sér til halds og
trausts, Sjálfstæðisflokkurinn AtonJL, Vinstri græn Tvist, Samfylkingin vann sitt markaðsefni mestmegnis innanhúss en réð Cyrus í
afmörkuð verkefni og Píratar unnu allt innanhúss, samkvæmt upplýsingum frá flokkunum. Fréttablaðið fékk ekki svör frá öðum.
hjá sér að vatnslita, skoða smámynt
og endurraða Stjörnustríðsmód
elum. „Ásamt því auðvitað að borða
hrátt nautahakk. Miðf lokkurinn
hefur verið góður að nýta sér nýj
ustu tækni í sinni baráttu og hér var
engin undantekning. Þeir kynntu til
leiks Instagram-filter þar sem fólk
gat sett sig í hlutverk Sigmundar og
deilt um netheima. Og svo varð auð
vitað „Ding, ding, ding. Ernu á þing“
klassík samstundis,“ segir hann.
Flokkur fólksins hafi verið nýj
ungagjarn og kynnti stefnu sína

með gagnvirkum myndböndum á
netinu. „Þau kynntu nýtt útlit sem
var bara ansi gott,“ segir hann og
nefnir að auglýsingarnar hafi náð
vel til markhópsins. „Skemmti
legust fannst okkur auglýsingin
þeirra um brauðmolana þar sem
risi situr á Alþingishúsinu og hendir
brauðmolum í fólkið,“ segir Hrafn.
Hann segir að frammistaða ann
arra f lokka hafi ekki verið ýkja
merkileg. Sumir hafi stært sig af því
að nýta ekki krafta auglýsingafólks.
„Árangurinn var líka eftir því.“n

Sjónmælingar eru okkar fag
Tímapantanir á opticalstudio.is
og í síma 511 5800
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Bestu kjör sem íslenskur aðili hefur fengið í þrettán ár
magdalena@frettabladid.is

Arion banki gaf í gær út sértryggð
skuldabréf til fimm ára að upphæð
300 milljónir evra, eða sem nemur
rúmum 45 milljörðum íslenskra
króna. Frá þessu er greint í tilkynn
ingu til Kauphallarinnar.
Benedikt Gíslason, bankastjóri
Arion banka, segir að skuldabréfin
hafi verið seld á bestu kjörum sem
íslenskur aðili hafi fengið á erlend
um lánsfjármörkuðum frá stofnun

Arion banka fyrir 13 árum síðan.
Um er að ræða fyrstu sértryggðu
skuldabréfaútgáfu íslensks banka í
evrum. Umframeftirspurn var eftir
skuldabréfunum, en í heild bárust
tilboð frá yfir 30 fjárfestum frá 12
löndum fyrir rúmlega 700 millj
ónir evra. Tilboð bárust frá eigna
stýringarfyrirtækjum, opinberum
aðilum og bönkum.
Skuldabréfin voru seld á kjörum
sem jafngilda 0,27 prósenta álagi á
millibankavexti. Deutsche Bank AG,

Benedikt Gíslason, bankastjóri
Arion banka

Barclays Bank Ireland PLC og UBS
Europe SE sáu um útgáfuna fyrir
hönd bankans.
Benedikt segir að eftirspurnin
eftir bréfunum hafi verið mikil
meðal erlendra fjárfesta.
„Með þessari útgáfu hefur Arion
banki tekið stórt skref hvað varðar
aukna fjölbreytni í fjármögnun
íbúðalána og færst nær alþjóð
legri framkvæmd. Til að mynda
er umtalsverður hluti íbúðalána
í Noregi nú fjármagnaður með

útgáfu á sértryggðum skuldabréfum
í evrum. Við vonumst til að útgáfur
sem þessar leiði í framtíðinni til
hagstæðari kjara fyrir viðskipta
vini,“ segir hann.
Á tólf mánaða tímabili hafa bréf
bankans hækkað um 137 prósent.
Samkvæmt hálfsársuppgjöri fyrir
2021 hagnaðist bankinn um 13,9
milljarða króna. Arðsemi bank
ans nam 14,3 prósentum saman
borið við 2,9 prósent á sama tíma
í fyrra. n

ÁTVR lagði sjö
milljónir í varnir
magdalena@frettabladid.is

Lögfræðikostnaður ÁTVR við að
koma í veg fyrir að franska net
verslunin Santewines og fleiri selji
Íslendingum áfengi á netinu nemur
6,8 milljónum króna án virðisauka
skatts á fjögurra mánaða tímabili.
Um er að ræða lögfræðivinnu frá
maí til ágúst, en málin hafa ekki
verið dómtekin. Lögfræðingur
ÁTVR er Bjarki Baxter hjá Málþingi.
Þetta kemur fram í svari við fyrir
spurn Markaðarins.
Arnar Sigurðsson, eigandi Sante
wines SAS, segir að ÁTVR stundi að
níðast á minni máttar. „ÁTVR er í
raun í hlutverki hrottans á skóla
lóðinni sem níðist á minni máttar.
Það segir hvergi í lögum um ÁTVR
að þeir eigi að vera að velta þessu
fyrir sér. Mögulega f lokkast þetta
bara sem nýsköpun í opinberum
rekstri eða eitthvað álíka,“ segir
hann í samtali við Markaðinn og
bætir við að það sé kominn tími
til að löggjafarvaldið skerpi á því
hvernig ÁTVR og viðlíka stofnanir
vinni.

Arnar Sigurðsson, eigandi
Santewines SAS

ÁTVR kærði Arnar Sigurðsson,
frönsku netverslunina Santewines
SAS og innf lutningsfyrirtækið
Sante ehf. til lögreglu og skattyfir
valda. Snýst málið um að fyrirtæk
ið er sakað um að hafa ekki gert skil
á innheimtum virðisaukaskatti.
Einnig telur stofnunin að franska
netverslunin Santewines sé „mála
myndagjörningur“. Vínið sem selt
sé til neytenda sé flutt inn af hinu
íslenska Sante ehf.
A r na r Sig u rðsson, eiga nd i
Santewines SAS og Sante ehf., er
með lager á Íslandi og rekur net
verslun með áfengi og hóf í maí að
bjóða upp á skjóta heimsendingu
á áfengi.
Kærur hafa einnig verið lagðar
fram gagnvart Bjórlandi ehf.,
Brugghúsinu Steðja ehf. og eig
endum fyrirtækjanna.
Kostaður ÁTVR við málið sundur
liðast þannig að í maí á þessu ári
hljóp lögfræðikostaðurinn á 1,3
milljónum fyrir 54 tíma vinnu, í
júní nam hann 1,9 milljónum króna
fyrir 81,5 tíma vinnu en í júlí nam
hann 1,8 milljónum króna fyrir 72,5
tíma vinnu. Í ágúst nam heildarlög
fræðikostnaðurinn 885 þúsundum
fyrir 35,75 tíma vinnu. Það sem af er
liðið september hefur kostnaðurinn
verið 879 þúsund fyrir 35,5 tíma
vinnu.
Allar upphæðirnar eru án virðis
aukaskatts þannig að heildarkostn
aður án virðisaukaskatts nemur um
6,8 milljónum króna líkt og áður
sagði. n

Kæru alþingismenn

VELKOMIN
TIL STARFA,
FYRIR OKKUR ÖLL!

Við höfum kallað eftir hugrökku stjórnmálafólki til að breyta því
að 80% fatlaðs fólks nær ekki endum saman. Það er staðreynd
sem þjóðfélagið á ekki og má ekki sætta sig við.
STEFÁN VAGN STEFÁNSSON
ÞÓRDÍS KOLBRÚN REYKFJÖRÐ GYLFADÓTTIR
LILJA RANNVEIG SIGURGEIRSDÓTTIR
BJARNI JÓNSSON
HARALDUR BENEDIKTSSON
EYJÓLFUR ÁRMANNSSON
HALLA SIGNÝ KRISTJÁNSDÓTTIR
GUÐBRANDUR EINARSSON
INGIBJÖRG ÓLÖF ISAKSEN
NJÁLL TRAUSTI FRIÐBERTSSON
BJARKEY OLSEN GUNNARSDÓTTIR
LÍNEIK ANNA SÆVARSDÓTTIR
LOGI MÁR EINARSSON
BERGLIND ÓSK GUÐMUNDSDÓTTIR
SIGMUNDUR DAVÍÐ GUNNLAUGSSON
JAKOB FRÍMANN MAGNÚSSON
ÞÓRARINN INGI PÉTURSSON
JÓDÍS SKÚLADÓTTIR
GUÐRÚN HAFSTEINSDÓTTIR
SIGURÐUR INGI JÓHANNSSON
ÁSTHILDUR LÓA ÞÓRSDÓTTIR
VILHJÁLMUR ÁRNASON
JÓHANN FRIÐRIK FRIÐRIKSSON
ÁSMUNDUR FRIÐRIKSSON
HAFDÍS HRÖNN HAFSTEINSDÓTTIR
ODDNÝ G. HARÐARDÓTTIR
BIRGIR ÞÓRARINSSON
ORRI PÁLL JÓHANNSSON
BJARNI BENEDIKTSSON
JÓN GUNNARSSON
WILLUM ÞÓR ÞÓRSSON

GUÐMUNDUR INGI GUÐBRANDSSON
ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR
BRYNDÍS HARALDSDÓTTIR
ÞÓRHILDUR SUNNA ÆVARSDÓTTIR
ÞÓRUNN SVEINBJARNARDÓTTIR
GUÐMUNDUR INGI KRISTINSSON
ÓLI BJÖRN KÁRASON
ÁGÚST BJARNI GARÐARSSON
BERGÞÓR ÓLASON
SIGMAR GUÐMUNDSSON
ÁSLAUG ARNA SIGURBJÖRNSDÓTTIR
SVANDÍS SVAVARSDÓTTIR
KRISTRÚN MJÖLL FROSTADÓTTIR
LILJA DÖGG ALFREÐSDÓTTIR
HILDUR SVERRISDÓTTIR
BJÖRN LEVÍ GUNNARSSON
INGA SÆLAND
HANNA KATRÍN FRIÐRIKSSON
BIRGIR ÁRMANNSSON
ARNDÍS ANNA K. GUNNARSDÓTTIR
JÓHANN PÁLL JÓHANNSSON
GUÐLAUGUR ÞÓR ÞÓRÐARSON
KATRÍN JAKOBSDÓTTIR
HALLDÓRA MOGENSEN
HELGA VALA HELGADÓTTIR
ÁSMUNDUR EINAR DAÐASON
DILJÁ MIST EINARSDÓTTIR
STEINUNN ÞÓRA ÁRNADÓTTIR
ÞORBJÖRG SIGRÍÐUR GUNNLAUGSDÓTTIR
TÓMAS A. TÓMASSON
ANDRÉS INGI JÓNSSON
GÍSLI RAFN ÓLAFSSON

Ábyrgðin er ykkar, verkefnið er okkar allra.
Við viljum vinna með ykkur – vörðum saman leiðina
að bættum lífskjörum.
Með kveðju fyrir hönd Öryrkjabandalags Íslands

Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður ÖBÍ
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Ekki leita langt yfir skammt til að finna ævintýrin
n Svipmynd
Sesselía Birgisdóttir

Nám: MSc í alþjóða markaðsfræði og vörumerkjastjórnun
og MSc í stjórnun mannauðs
með áherslu á þekkingar- og
breytingastjórnun frá Lundarháskóla í Svíþjóð.
Störf: Forstöðumaður nýsköpunar og markaðsmála hjá
Högum, framkvæmdastjóri
Þjónustu og markaðar hjá
Íslandpósti, forstöðumaður
stafrænna miðla og markaðsmála hjá Advania, stofnandi
og eigandi alþjóðlegu leigumiðlunarinnar Red Apple
Apartments.
Önnur störf: Stjórnarmeðlimur
AGR Dynamics, Fagráð Rannís.
Fjölskylduhagir: Gift Ragnari
Fjalari Sævarssyni. Eiga þrjú
börn, Sakarías Nóa, Ragnheiði
Birnu, Birgittu Valý og eitt
Sesselía Birgisdóttir tók nýverið við
starfi forstöðumanns Nýsköpunar
og markaðsmála hjá Högum. Hún
segir að heilsurækt og ferðalög séu
hennar helstu áhugamál en hennar
eftirlætisborg er Hong Kong.
Hver hafa verið mest krefjandi
verkefnin á undanförnum misserum?
Ég hóf störf hjá Högum í upphafi
árs sem forstöðumaður Nýsköp-

Sesselía Birgisdóttir hjá Högum segir að bókin sem hafi haft hvað mest áhrif
á hana sé Think Like a Monk eftir Jay Shetty.
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

unar- og markaðsmála. Verkefnin
sem ég hef unnið að undanfarna
mánuði hafa verið afar fjölbreytt
enda starfsemi Haga viðamikil.
Öll verkefnin hafa þó miðað að
því með einum eða öðrum hætti
að Hagar og dótturfélög kynnist
viðskiptavinum sínum betur í

þeim tilgangi að veita þeim betri
þjónustu.
Eitt af verkefnunum var til að
mynda þátttaka í stefnumótandi
vinnu fyrir vörumerkin Hagkaup,
Bónus og Olís. Markmið þeirrar
vinnu var að skerpa á því hvaða
virði við erum að bjóða viðskipta-

vinum og hvernig þeir eru að upplifa vörumerkin okkar.
Hver er helstu verkefnin fram
undan?
Stærstu verkefnin fram undan
eru meðal annars að innleiða þær
stefnumótandi aðgerðir sem búið
er að kortleggja hjá dótturfélögum
Haga. Ekki er um neinar kúvendingar að ræða en viðskiptavinir
munu merkja afrakstur þessarar
vinnu á næstu mánuðum. Einnig er
mikið í gangi hjá okkur í stafrænum
málum og munu þau verkefni taka
mikið af okkar tíma á næstu misserum. Síðan erum við sífellt að þróa
og skapa nýjar vörur og þjónustur í
takt við nýjar þarfir neytenda sem
í auknum mæli kalla eftir þægindum, einfaldleika og tímasparnaði í
matarinnkaupum.
Einnig tók ég líka nýlega sæti sem
stjórnarmaður í stjórn AGR Dynamics sem er hugbúnaðarfyrirtæki í
hröðum vexti erlendis. Það verkefni
mun taka hluta af mínum frítíma
næstu misserin.
Hver eru þín helstu áhugamál?
Heilsurækt og ferðalög eru mín
helstu áhugamál. Við fjölskyldan
gerum ekkert skemmtilegra en að
ferðast. Dagatalið er því oft ansi
þétt planað af styttri og lengri
ferðum bæði innanlands og utanlands. Nú þegar barnabarn hefur
bæst í hópinn munum við örugglega leggja aukna áherslu á ferðalög
innanlands enda þarf oft ekki að
leita langt yfir skammt til að finna
ævintýrin.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif
á þig?
Ég hef gaman af lestri en ég les
hvað mest fagbækur og þá oftast tengdar breytingastjórnun,
markaðssetningu eða tækni. Það er
hins vegar ein bók sem hefur haft
hvað mest áhrif á mig bæði í leik
og starfi. Bókin heitir Think Like a
Monk eftir Jay Shetty. Ég hvet alla
sem vilja glugga inn á við að lesa þá
bók eða skoða fyrirlestra Jay Shetty
á YouTube.
Hver er þín uppáhaldsborg?
Við fjölskyldan erum mjög hrifin
af Asíu og höfum nokkrum sinnum
dvalið nokkra mánuði í senn í Taí
landi. Þær ferðir hafa haft verulega
jákvæð áhrif á okkur sem fjölskyldu
og einstaklinga. En ætli uppáhaldsborgin mín í dag sé ekki Hong Kong.
Virkilega skemmtileg borg sem kom
mér skemmtilega á óvart og ég get
ekki beðið eftir að heimsækja fljótlega aftur.
Ef þú þyrftir að velja annan starfsframa, hvað yrði fyrir valinu?
Ég hef í gegnum árin unnið í
mjög ólíkum geirum allt frá ferðaþjónustu, tækni, póstf lutningum
og nú í verslun. Í kjarnann hef ég
þó alltaf verið að gera það sama.
Greina framtíðartækifæri, þarfir
viðskiptavina og skapa leiðir og
lausnir með fólki til þess að mæta
þessum þörfum. Ég held því að ég
muni halda því áfram að gera það
með einum eða öðrum hætti hvað
svo sem starfið kemur til með að
heita. n

Þróunarsamvinna og mannúðaraðstoð:

Kynningar- og fræðslustyrkir
til félagasamtaka

Undir hatti samstarfs utanríkisráðuneytisins við íslensk félagsamtök
í þróunarsamvinnu auglýsir ráðuneytið eftir umsóknum um styrki til
kynningar- og fræðsluverkefna.
Hafa félagasamtök þín áhuga á að leggja sitt af mörkum til að ná
heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna?
Hlutverk styrkjanna er að vekja athygli á þróunarsamvinnu og hvetja
almenning til að taka þátt í þróunarverkefnum. Samstarf fólks og
félaga á ólíkum sviðum stuðlar að árangursríku starfi og styður
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
Verkefnin eiga að vera framkvæmd á Íslandi og hafa alþjóðlega
þróunarsamvinnu og heimsmarkmiðin að leiðarljósi.
Til úthlutunar eru allt að 15 milljónir króna. Hámarksupphæð til
einstakra verkefna er 3 milljónir króna.
Umsókn skal send til utanríkisráðuneytisins í gegnum Ísland.is.
Umsókn verður meðal annars að lýsa með greinargóðum hætti
markmiðum verkefnis, áætlun um framkvæmd, tíma og kostnað.
Umsækjendum er bent á að reglur um styrkveitingar til félagasamtaka, verklagsreglur og upplýsingar um gögn umsóknar er að finna
á www.utn.is/felagasamtok.
Umsóknir þurfa að berast í gegnum umsóknarferli á ísland.is fyrir
miðnætti mánudaginn 1. nóvember 2021.
Leiðbeiningar og upplýsingar varðandi umsóknir er að finna á
www.utn.is/felagasamtok
Óskir um nánari upplýsingar og frekari
fyrirspurnir skal senda á netfangið
felagasamtok.styrkir@utn.is

Þóróddur Sigfússon, forstöðumaður hjá TM.
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Bjóða tryggingar gegn netárásum
magdalena@frettabladid.is

Tryggingafélagið TM hefur ráðist
í að bjóða upp á netöryggistryggingar en um er að ræða nýja tegund
af tryggingum hér á landi.
Þóroddur Sigfússon, forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar hjá TM,
segir að með þessum tryggingum sé
verið að mæta eftirspurn markaðarins. „Við höfum fundið fyrir auknum áhuga á þessum tryggingum, þá
einkum þegar berast fréttir af netárásum hérlendis. Með því að bjóða
upp á þessar tryggingar erum við í
raun að svara kalli markaðarins,“
segir hann og bætir við að tryggingin sem TM hyggst bjóða upp á sé
ætluð minni og meðalstórum fyrirtækjum.
„Stærri fyrirtæki hafa haft aðgang
að svona tryggingum í gegnum
erlenda tryggingamarkaði. Við
höfum því ákveðið að bjóða upp á
þessar tryggingar fyrir þau fyrirtæki sem hefur ekki staðið slíkt til
boða. Staðan er líka þannig að það
eru ekki aðeins stór fyrirtæki sem
lenda í netárásum heldur eru þær
sífellt að verða algengari hjá öðrum
fyrirtækjum.“
Hann segir að tryggingin sem
um ræðir hafi lengi verið til staðar
erlendis en TM sé fyrst tryggingafélaganna hér á landi til að setja

saman tryggingu af þessum toga.
„Tryggingin er með fimm bótasvið
og bætir meðal annars kostnað við
að endurreisa tölvukerfi og tölvugögn í kjölfar netárásar. Hún bætir
jafnframt þá rekstrarstöðvun sem
verður í kjölfar netárásar og tekur
jafnframt til kostnaðar ef gögn
leka. Auk þess bætir hún kostnað
sem kann að hljótast í kjölfar auðkennisþjófnaðar.
Það sem er sérstakt og jákvætt við
trygginguna okkar er að hún er að
miklu leyti hugsuð sem þjónustutrygging. Með því einu að kaupa
tryggingu hjá okkur þá fær fyrirtækið aðgang að helstu sérfræðingum landsins á sviði netöryggis. Það
getur verið mjög lærdómsríkt fyrir
fyrirtækin að fara í gegnum þetta
ferli hjá okkur og mikil forvarnarvinna sem á sér stað.“
Hann bætir við að tryggingin
sé einföld að sniði. „Ferlið sjálft er
afar einfalt, fyrirtækin geta sett sig
í samband við okkur og við setjum
fram tilboð með einföldum hætti
og í kjölfarið hafa Origo, sem eru
þjónustuaðilar okkar, samband
varðandi áhættumat. Við teljum
líka að verðlagningin sé hófleg. Ef
við berum verðskrána okkar saman
við það sem gengur og gerist annars
staðar í löndunum í kringum okkur
þá er hún mjög samkeppnishæf.“ n
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n Skoðun

Við getum
andað léttar
Við getum andað léttar.
Alþingiskosningar fóru betur
en á horfðist. Ríkisstjórnin
hélt velli. Skoðanakannanir
bentu til þess að við tæki rót
tæk vinstristjórn sem myndi
koma efnahagslífinu á kaldan
klaka með stórtækum ríkis
útgjöldum sem leiða myndu
til umtalsverðrar verðbólgu. Í
kjölfarið yrði Seðlabankinn að
stíga á bremsuna, kæla efna
hagslífið og hækka stýrivexti.
Við tækju einnig skattahækk
anir sem draga úr nýsköpun og
efnahagsumsvifum. Til að reka
smiðshöggið á meistaraverkið
stóð til að draga slagkraftinn
úr sjávarútvegi, einu atvinnu
grein landsins sem býr yfir
samkeppnisforskoti.
Björninn er þó ekki unn
inn. Annars vegar á eftir að
koma í ljós hvaða ríkisstjórn
verður mynduð. Líklegast er að
sömu flokkar haldi áfram um
stjórnartaumana.
Hins vegar mun halli ríkis
sjóðs hlaupa á hundruðum
milljarða króna í ár og skattar
hérlendis eru með þeim hæstu
í OECD-ríkjunum. Ný ríkis
stjórn þarf því að sýna skyn
semi; hætta hallarekstri, draga
úr skattheimtu og nýta einka
rekstur í meira mæli í opinberri
þjónustu.
Ný ríkisstjórn þarf einnig að
leita leiða til að efla framrás
hugverkaiðnaðar. Íslenska
hagkerfið hefur alla tíð verið
auðlindadrifið en hugverka
iðnaður hefur verið að sækja í
sig veðrið.
Útflutningstekjur af hug
verkaiðnaði á Íslandi hafa á
átta árum tvöfaldast og skapaði
hann 16 prósent af gjald
eyristekjum árið 2020. Það er
mikilvægt enda eru auðlinda
hagkerfinu takmörk sett en
möguleikar hugverkaiðnaðar
eru óendanlegir.
Það sem er ekki síður mikil
vægt er að hugverkaiðnaður
skapar vel launuð og eftir
sóknarverð störf. Á undan
förnum árum hafa því miður
fleiri vel menntaðir flutt úr
landi en til landsins. Á sama
tíma hafa minna menntaðir
streymt hingað. Þessari þróun
þarf að snúa við.
Hugverkaiðnaður mun ekki
blómstra hér á landi nema það
ríki efnahagslegur stöðugleiki,
lítil verðbólga, launahækkanir
séu innan svigrúms, skatt
heimta sé hófleg og mennta
kerfið öflugt. Stórt skref í þessa
átt væri að ná betri tökum á
kjarasamningum en þeir eiga
stóran þátt í því að verðbólga,
sem dregur úr samkeppnis
hæfni fyrirtækja, hefur verið
mun meiri hér en á hinum
Norðurlöndunum. Verkalýðs
hreyfingin þarf að huga að
heildarmyndinni.
Hryggjarstykkið í hagkerf
inu, auðlindafyrirtækin, er fast
hér á landi. Það eru tæknifyrir
tæki ekki. Ísland er eyja fjarri
öðrum löndum en landið á
engu að síður í alþjóðlegri sam
keppni um mannauð og fyrir
tæki. Fleiri þurfa að tileinka sér
það hugarfar. n
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Mikill hagnaður af áskriftarréttindum
magdalena@frettabladid.is

Helgi Vífill
Júlíusson

Markaðurinn

Fjórir stjórnendur Kviku nýttu
áskriftarréttindi sín á genginu 7,21
en núverandi markaðsgengi Kviku
stendur í 25 krónum á hlut og
nemur ávöxtun því 247 prósentum.
Bjarni Eyvinds Þrastarson, fram
kvæmdastjóri markaðsviðskipta,
keypti fyrir 94 milljónir í gegnum
félagið Þvottavík, en markaðsvirði
hans fjárfestingar er um 325 millj
ónir króna og nemur hagnaðurinn
því um 231 milljón króna.

Ragnar Páll Dyer, framkvæmda
stjóri fjármálasviðs Kviku, keypti
fyrir 47 milljónir í gegnum félagið
H33 invest. Markaðsvirði fjárfest
ingar hans nemur 162,5 milljónum
króna og er hagnaðurinn því um 116
milljónir króna.
Thomas Skov Jensen, forstöðu
maður áhættustýringar, keypti fyrir
24 milljónir í gegnum félagið Milli
cent Capital, en markaðsvirði fjár
festingarinnar nemur 83 milljónum
króna og því nemur hagnaðurinn 59
milljónum króna.

Stjórnendur nýta um þessar mundir
áskriftarréttindi sín.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Þá keypti Lilja Jenssen yfirlög
fræðingur einnig fyrir 24 milljónir
og nemur hagnaður hennar um 59
milljónum.
Fleiri stjórnendur Kviku hafa að
undanförnu nýtt áskriftarréttindi
sín.
Í lok annars ársfjórðungs hafði
Kvika veitt áskriftarréttindi að
tæpum 296 milljónum hluta eða
6,2 prósentum af hlutafé félagsins
þá. Innlausnartímabil meirihluta
þeirra hófst þann 1. september síð
astliðinn. n

Fáðu reikningana
þína greidda þegar
þér hentar
– Kynntu þér fyrirtækjalán Faktoríu

Hverjir nota þjónustuna?

Um lánin

Um þjónustuna

- Fyrirtæki sem þurfa að brúa bilið

- Verðin koma á óvart, þóknun

- 100% rafrænt

- Auka lausafjárstöðu
- Fyrirtæki í vexti

okkar er frá aðeins 1,49%
- Fyrirtækjalán í formi
kröfufjármögnunar

- Afgreiðsla að jafnaði innan 24 klst
- Persónuleg þjónusta

SKOÐUN

Allt upp á borð
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n Halldór

Ó

Aðalheiður
Ámundadóttir

adalheidur
@frettabladid.is

Hvers virði
er lýðræðið
sjálft ef
lýðurinn
treystir
ekki að
það sé til
í raun og
veru?

hæfir embættismenn hafa ekki
aðeins teflt nýafstöðnum þingkosningum í tvísýnu með framkvæmd talningar sem flestir virðast
sammála um að ekki hafi farið fram
lögum samkvæmt, heldur hafa þeir brugðist
þannig við í eftirleiknum að trausti okkar sem
byggjum samfélagið á undirstöðunum er ógnað.
Í viðtölum við fjölmiðla hefur formaður yfirkjörstjórnar í Norðvesturkjördæmi ekki legið
á skoðun sinni um eigin heilindi og skaðleysi
vinnubragðanna fyrir vestan, heldur bætt í með
framúrstefnulegum hugmyndum um lögmæti
mistaka. Yfirlýsingar hans í fjölmiðlum hafa
lítið annað gert en að rugla kjósendur og flækja
enn frekar líf frambjóðenda sem vita ekki enn
þá hvort þeir hafa hlotið kjör sem alþingismenn á fjórða degi eftir kosningar. Fjölmennasti kjósendahópurinn að margra mati, sem
mætti á kjörstað til að verja atkvæði sínu í þágu
stöðugleika í samfélaginu eftir pólitískan óróa
undanfarinn áratug, hefur líklega aldrei upplifað
annan eins hraða á svikum og vonbrigðum eftir
kosningar.
Þá virðist lögreglustjórinn á Vestfjörðum ekki
skynja hve brýnt það er að kjósendur hafi upplýsingar um hvað embættismenn og stofnanir
sem leitað hefur verið til vegna þessa máls hafa
gert eða hyggjast gera til að standa vörð um hið
allra heilagasta í okkar samfélagi: Lýðræðið sjálft.
Fréttablaðið hefur ítrekað reynt að afla hjá
honum upplýsinga um kæru endurtalningar í
Norðvesturkjördæmi, hvort teknar verði skýrslur af vitnum, hvort upptaka úr öryggismyndavélum verði aflað, hvort rannsókn sé hafin, hvort
hún sé í forgangi og hvenær eigi að ljúka henni.
Hér er ekki um rannsókn á einkahögum
óbreyttra borgara að ræða. Svör við framangreindum spurningum geta skipt verulegu máli
fyrir traust íslenskra borgara á að þeir búi, þrátt
fyrir allt, í lýðræðissamfélagi og að það stjórnkerfi sem byggt hefur verið upp til að standa
vörð um það, virki þegar á reynir. Hann lætur
eins og trúverðugleiki kosninga komi kjósendum
bara ekkert við.
Traust er eflaust helmingurinn af þeirri blöndu
sem býr til gott og farsælt samfélag. Það er brýnt
að kjósendur í nýafstöðnum kosningum séu
upplýstir um alla framvindu og rannsókn á
þeirri ótrúlegu atburðarás sem fór af stað strax
eftir kosningar. Tortryggni íslenskra embættismanna gagnvart hugmyndinni um gegnsæi og
gagnsemi hennar í þágu friðsamlegs samfélags
er ekki síður skaðleg en þau meintu lögbrot sem
lögreglu er falið að rannsaka, því hvers virði er
lýðræðið sjálft ef lýðurinn treystir ekki að það sé
til í raun og veru? n

n Frá degi til dags
kristinnhaukur@frettabladid.is

Þreyttir að utan –
dísætir að innan

Sól, sól skín á mig
Þó að norðangarrinn gangi yfir
skín sólin á einn mann, Ásmund
Einar Daðason. Skýrendur voru
á einu máli, að Ásmundur hefði
dregið sigur Framsóknar og
ríkisstjórnarinnar í hús. Við
stjórnarmyndun segir formaðurinn að áherslur flokksins
verði innblásnar af störfum
Ásmundar. Ásmundur hefur
einn síns liðs gert Framsóknarflokkinn mjúkan, sem er vægast
sagt óvænt. Áður var hann
maður hörkunnar, Dalafressinn
sem kallaði Sigmund Davíð einræðisherra á flokksþingi Framsóknar. Maður sem áður fór fyrir
sérstakri niðurskurðarnefnd
með Vigdísi Hauksdóttur er
allt í einu orðinn helsta stjarna
íslenskrar félagshyggju.

Ásta S. Fjeldsted

Ský, ský, burt með þig
Þessi óvænta upprisa Ásmundar
setur augljóslega strik í reikning
varaformannsins, Lilju Daggar
Alfreðsdóttur. En flestir höfðu
reiknað með henni sem sjálfgefnum arftaka formannsins.
Myndi Sigurður Ingi skyndilega
hætta í stjórnmálum er augljóst
hver myndi taka við keflinu, og
það er ekki varaformaðurinn.
Lítið hefur farið fyrir Lilju
í umræðunni fyrir og eftir
kosningar nema að það þurfi að
finna henni annan stól. Sá sem
hún situr í núna hentar hvorki
henni né stólnum. n

Það er
ekkert
betra en að
nýta dísæta
ávexti sem
virðast
þreyttir
að utan í
þeyting
eða brúna
banana í
bananabrauð.

framkvæmdastjóri Krónunnar

Í dag er alþjóðlegur dagur matarsóunar og vert að
staldra við og velta fyrir sér: „Er ég að sóa mat?“ Svarið hjá okkur flestum er já. Sum sóun er óhjákvæmileg
– önnur sannarlega ekki. Öll erum við hluti af keðju
sem spillir rúmlega þriðjungi allra matvæla. Sóunin
er bæði fjárhagsleg og umhverfisleg. Við urðun á
umframframleiðslu af mat myndast til dæmis metan
sem er 25 sinnum öflugri gróðurhúsalofttegund en
koltvíoxíð. Mikilvægt að takmarka þessa sóun.
Allir geta tekið þátt í að minnka matarsóun.
Einfalt ráð fyrir heimili er til dæmis að venja sig á
smærri skammta á minni diskum og leggja aukna
áherslu á að nýta afganga. Fara reglulega í gegnum
ísskáp og matarbúr og klára öll matvæli fyrir „best
fyrir“-dagsetningu. Gott fyrir veskið – enn betra fyrir
umhverfið.
Það er ekki síður á ábyrgð okkar kaupmanna að
leggja okkar af mörkum. Við í Krónunni höfum
unnið markvisst að því að minnka matarsóun, allt
frá því að nýta gagnagreiningu til skynsamra innkaupa yfir í að selja vörur á lækkuðu verði eða gefa
undir heitinu „Síðasti séns“. Sömuleiðis er stefna
okkar að minnka skammtastærðir matvæla sem við
seljum og innleiða nýja tækni sem ákvarðar afslætti
af ákveðnum vöruflokkum eftir því hversu stutt er
eftir af líftíma vörunnar.
Áskorun til þín
Kannanir sýna að umhverfismál skora hátt hjá
Íslendingum. Við í Krónunni viljum nýta tækifærið
á degi matarsóunar og hvetja okkar viðskiptavini til
að prófa að kaupa vörur á síðasta séns. Ekki bara að
slík kaup séu góð fyrir veskið, heldur eru þetta oftar
en ekki gómsætar vörur sem annaðhvort eiga eftir
stuttan líftíma eða umbúðir vörunnar hafa laskast.
Það er ekkert betra en að nýta dísæta ávexti sem
virðast þreyttir að utan í þeyting eða brúna banana
í bananabrauð – fyrir utan þá góðu tilfinningu sem
fylgir því að bjarga matvælum frá sóun. n
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Samkeppnisofbeldi og heimsmet í frávísunum
öf lugar lögmannsstofur saman
að því að hjálpa skjólstæðingum
sínum að komast hjá því að bæta
tjón sem brotleg háttsemi þeirra
olli. Varnirnar felast meðal annars
í því að f lækja málið svo mikið að
dómstólar vísi málinu frá, frekar
en að þurfa að takast á við það. Í
hvert sinn sem málinu er vísað frá
fellur dæmdur málskostnaður á
stefnanda málsins, brotaþolann,
sem leitast við að sækja rétt sinn.
Þar sem aðilarnir eru fimm þá er

Jóhannes I.
Kolbeinsson
fyrrverandi meðeigandi Kortaþjónustunnar

Fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur
er nú rekið mál á hendur Arion
banka, Íslandsbanka, Landsbanka,
Borgun (nú SaltPay) og Valitor.
Stefnandinn er EC-Clear ehf. sem
er fyrrum aðaleigandi Kortaþjónustunnar hf. (nú Rapyd) en áður
stóð Kortaþjónustan sjálf að málarekstrinum.
Málsreksturinn byggir á Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins (SE)
nr. 8/2015 sem á rætur að rekja til
kvörtunar Kortaþjónustunnar frá
árinu 2009. Eftir yfirgripsmikla
rannsókn gaf SE út andmælaskjal og
í kjölfar þess óskuðu hinir stefndu
eftir því að gera sáttir við SE. Þar
viðurkenna félögin fimm brot á
samkeppnislögum og samþykkja
að greiða 1.620.000.000 krónur í
sektir í ríkissjóð auk þess að fara í
umfangsmiklar breytingar á eignarhaldi og starfsemi sinni til að fyrirbyggja frekari samkeppnisbrot.
Dómsmálið er skaðabótamál þar
sem krafist er bóta fyrir tjón sem
félögin fimm ollu Kortaþjónustunni með brotlegri háttsemi sinni.
Dómkvaddir matsmenn hafa lagt
mat á hvert tjónið var sem er lagt
til grundvallar í málinu. Stefnan
er sú 6. í röðinni vegna sömu málsástæðna, en málinu hefur verið
vísað frá héraðsdómi alls 5 sinnum og hafa þær frávísanir verið
staðfestar bæði af Hæstarétti og
Landsrétti. Hér er sjálfsagt komið
heimsmet í frávísunum en ástæður
þeirra hafa verið ýmsar og tekið
breytingum í hvert sinn, jafnvel
verið í mótsögn við fyrri niðurstöður. Málið hefur ekki fengið
efnisumfjöllun fyrir dómstólum og
ekki verið tekin afstaða til sektar
eða sýknu.
Hin viðurkenndu brot voru
umfangsmikil, langvarandi, vörðuðu mikilvæga markaði og höfðu
þann tilgang að skaða samkeppnis
aðilann. Brotin hófust um leið og
Kortaþjónustan hóf starfsemi árið
2002 og stóðu yfir allt að gildistöku
fyrrnefndrar sáttar þann 1. maí
2015. Brotin fólu í sér fyrirkomulag,
þar sem Íslandsbanki, Arion banki
og Landsbankinn sammæltust
um að fela Borgun og Valitor að
ákveða sjálf þau milligjöld sem þau
greiddu bönkunum fyrir debetkortaveltu. Þar með gátu Borgun
og Valitor stillt þessi milligjöld af
miðað við þau milligjöld sem giltu
alþjóðlega og þannig gátu þau
alfarið komið í veg fyrir að samkeppnisaðilar hefðu möguleika á
að veita samkeppni í færsluhirðingu á debetkortum. Milligjöldin
ein og sér sem Kortaþjónustunni
var gert að greiða Íslandsbanka,
Arion banka og Landsbankanum
voru hærri en þær heildarþóknanir
sem Valitor og Borgun gátu boðið
söluaðilum.
Í þrettán ár níddust Arion
banki, Íslandsbanki, Landsbankinn, Borgun og Valitor á Kortaþjónustunni með brotlegri háttsemi og komu þar með í veg fyrir
að samkeppnisaðilinn gæti af lað
viðskipta og tekna til að vaxa og
dafna á markaði eins og eðlilega
hefði mátt gera ráð fyrir. Það er
líka athyglisvert í þessu samhengi
að hvorki Borgun né Valitor hefur
vegnað vel í starfsemi sinni síðustu
ár, eins og afkomutölur sýna, eftir
að félögin þurftu að fóta sig í eðlilegu samkeppnisumhverfi.
Félögin f imm eru með jafnmargar lögfræðistofur til að verjast. Í hvert sinn sem málinu er
stefnt fyrir dóm vinna því fimm

málskostnaðurinn fimmfaldur og
er svo komið að hann er farinn að
telja í tugum milljóna, fyrir utan
lögfræðikostnað og annan kostnað
við undirbúning og flutning máls.
Tjónið heldur áfram að vaxa með
hverri frávísun, án þess að dómstólar taki afstöðu til efnisþátta
málsins til sektar eða sýknu. Með
hverri frávísun þyngist róðurinn.
Hvað þarf til, svo þolendur samkeppnisof beldis fái tjón sitt bætt?
Er ómöguleikinn algjör? n

Framtíðin er
okkar mál
Málræktarþing um íslenskukennslu á 21. öld
Íslensk málnefnd býður til málræktarþings
fimmtudaginn 30. september, kl. 15, á Þjóðminjasafninu.
Verið hjartanlega velkomin!

dagskrá
15.00 Setning. Ármann Jakobsson, formaður
Íslenskrar málnefndar.
15.05 Ályktun Íslenskrar málnefndar um
stöðu íslenskrar tungu 2021. Ásgrímur
Angantýsson les.

15.45 Jón Yngvi Jóhannsson:
Af rykugum bókakompum og blönkum
skólasöfnum. Vandi bókmenntakennara
í upphafi 21. aldar.
16.00 Renata Emilsson Pesková:
Tungumálasjálfsmyndir og skólareynsla
fjöltyngdra nemenda.

15.15 Hanna Óladóttir:
Málfræði er ekki bara málfræði.
Um málfræðikennslu í skólakerfinu.
15.30 Hjalti Halldórsson:
Íslenskan verður ekki kennd í tómarúmi:
Um kennslu fornbókmennta í grunnskólum.

16.15 Halldóra Sigtryggsdóttir:
Markviss málörvun í leikskóla.
16.30 Afhending viðurkenningar Íslenskrar
málnefndar 2021.
16.40 Kaffiveitingar.

Fundarstjóri: Eva María Jónsdóttir

www.ms.is

www.islenskan.is
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Merkisatburðir
1906 Landssími Íslands tekur til starfa. Hannes Hafstein
ráðherra sendir konungi fyrsta símskeytið um
nýlagðan neðansjávarstreng.
1970 Baader-Meinhof-gengið rænir þrjá banka í Berlín.
1974 Auður Eir Vilhjálmsdóttir er fyrst kvenna vígð til
prests á Íslandi.
1979 Hvaleyrargangan er haldin til að mótmæla bandarískri hersetu.
1983 Íslenska kvikmyndin Nýtt líf er frumsýnd í Vestmannaeyjum.
1988 Geimskutlunni Discovery er skotið á loft.
1990 Heimsráðstefna Sameinuðu þjóðanna um málefni
barna hefst í New York-borg.
1994 Íslenska kvikmyndin Skýjahöllin er frumsýnd.
2003 Netsímafyrirtækið Skype er stofnað.
2008 Í kjölfar hruns Lehman Brothers og Washington Mutual fellur Dow Jones-vísitalan um 777.68 punkta
sem er mesta fall á einum degi í sögu vísitölunnar.
2008 Upphaf bankahruns á Íslandi: Ríkissjóður Íslands
tilkynnir þá fyrirætlun sína að kaupa 75% hlut í
einkabankanum Glitni til þess að koma í veg fyrir
gjaldþrot hans.
2009 Neðansjávarjarðskjálfti veldur flóðbylgju sem ríðue
yfir Samóa og Tonga í Kyrrahafi með þeim afleiðingum að 189 farast.
2009 Vefsafn.is sem safnar íslenskum vefsíðum er formlega opnað.
Oddur Andrésson faðir Ágústu yngri spilaði undir fyrir Kirkjukór Reynivallakirkju sem organisti. 

Kóraveldið í Kjósinni

Okkar ástkæri eiginmaður, faðir,
tengdafaðir, afi og langafi,

Héðinn Þorsteinsson
mjólkurfræðingur,
Brekkugötu 36, Akureyri,

lést sunnudaginn 19. september á
heimili sínu í faðmi fjölskyldunnar.
Útförin mun fara fram í kyrrþey að ósk hins látna.
Þeim sem vilja minnast hans er bent á minningarsjóð
heimahlynningar á Akureyri.
Stefanía Einarsdóttir
Fjóla Heiðrún Héðinsdóttir
Hjörtur Narfason
Einar Örn Héðinsson
Edda Björk Eggertsdóttir
Sigurlína Þóra Héðinsdóttir
Alexander H. Jarosch
afabörn og langafabörn.

Okkar ástkæri

Gunnlaugur V. Snævarr
fyrrverandi kennari og
yfirlögregluþjónn,

lést á Landspítalanum 18. september.
Jarðarförin fer fram frá Neskirkju í dag,
miðvikudaginn 29. september kl. 13.00.
Blóm og kransar vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vilja
minnast hans er bent á líknarfélög. Streymt verður frá
athöfninni á: https://youtu.be/kwr390hhniw
Auður Adamsdóttir
Þórhildur Erla Pálsdóttir

Ágústa Oddsdóttir gerir grein
fyrir söngmenningu sem hún
ólst upp við í Kjósinni í nýrri bók
sinni, Þegar Kjósin ómaði af söng.
arnartomas@frettabladid.is

Þegar Kjósin ómaði af söng, er nýútgefin
bók sem varpar ljósi á öfluga söngmenningu Kjósarhrepps sem stóð með miklum
blóma á 20. öldinni. Ágústa Oddsdóttir,
annar höfunda bókarinnar, man vel eftir
þeim tíma þegar hún ólst upp á NeðraHálsi þar sem faðir hennar, Oddur Andrésson, leiddi öflugt söngkórastarf.
„Árið 2016 komst ég að því að söngstarf föður míns og afa var að gleymast og hverfa ofan í glatkistuna,“ segir
Ágústa. „Þegar ég ræddi við einstaka
Kjósverja eða aðra sem höfðu mikil
tengsl við Kjósina, höfðu þeir ekki hugmynd um það ríkulega kórastarf sem var
í sveitinni nokkrum áratugum fyrr.“
Ágústa ákvað í kjölfarið að taka
saman efni sem hún hafði safnað með
hléum um árabil. Þar voru til dæmis

samtöl sem hún átti við föður sinn og
föðursystur, Ágústu Andrésdóttur, um
heimilisbraginn og tónlistina sem þau
Andrésarbörn ólust upp við í Kjósinni.
Þá ræddi hún einnig við móður sína og
söngfólk sem tók þátt í kórastarfi í sveitinni, um breytingarnar sem höfðu átt sér
stað þar á liðinni tíð.
„Þegar ég hafði safnað drjúgum bunka
af þéttskrifuðu efni hafði ég samband
við Bjarka Bjarnason í Mosfellsbæ til að
kanna hvort hann hefði áhuga fyrir að
vinna efnið með mér í bók,“ segir Ágústa.
„Hann gekkst inn á það og tók einnig að
sér að ritstýra verkinu.“
Grunnurinn er til staðar
Ágústa Andrésdóttir, systir Odds, sagði
þetta um uppvöxt systkina sinna á Bæ og
á Neðra-Hálsi á fyrri hluta liðinnar aldar:
„Pabbi, Andrés Ólafsson, las húslestur á
kvöldin og heimilisfólkið, þar á meðal
við systkinin, sungum sálm á undan
og eftir lestrinum,“ sagði Ágústa eldri.
„Pabbi æfði einnig raddaðan söng með
okkur, einkum sálmalög og tók okkur

Elskulegur eiginmaður minn,
faðir okkar og bróðir,

Jón Bernódusson

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

Kristján Sveinsson
skipstjóri,

lést miðvikudaginn 15. september á
Hrafnistu, Laugarási. Útför hans fer fram
frá Fossvogskirkju í dag, miðvikudaginn
29. september, klukkan 13.00.
Valgerður Hjartardóttir
Sigríður Kristjánsdóttir
Friðrik Björgvinsson
Þorbjörg Ísafold Kristjánsdóttir
Elína Hrund Kristjánsdóttir
Karítas Kristjánsdóttir
Ingólfur Hartvigsson
afa- og langafabörn.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan

1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

Komum heim til aðstandenda og
ræðum skipulag útfarar ef óskað er
www.utforin.is

Jóhanna Eiríksdóttir

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

sem lést á Landspítala Fossvogi
miðvikudaginn 22. september, verður
jarðsunginn frá Landakirkju í Vestmannaeyjum
föstudaginn 1. október kl. 15.
Martina Bernódusson
María Lára Jónsdóttir
Aðalbjörg Jóhanna Jónsdóttir
og systkini hins látna.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda
samúð og hlýhug við andlát og útför
móður okkar, tengdamóður, ömmu,
langömmu og langalangömmu,

Birnu Rutar Guðjónsdóttur
Kirkjuvegi 31, Vestmannaeyjum.

Sérstakar þakkir færum við starfsfólki á hjúkrunarog dvalarheimilinu Hraunbúðum og Sjúkrahúsinu í
Vestmannaeyjum fyrir kærleiksríka umönnun.

581 3300 & 896 8242
Sverrir Einarsson

verkfræðingur,
Hvammsgerði 8,

Aðalheiður S. Magnúsdóttir
Eggert Sveinsson
Gíslína Magnúsdóttir
Gísli J. Óskarsson
Magnea Ósk Magnúsdóttir
Daði Garðarsson
barnabörn, langömmubörn og langalangömmubörn.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

gjarnan til kirkju þar sem við sungum
með öðrum kirkjugestum.“
Oddur, faðir Ágústu yngri, stofnaði átján ára gamall kvartett ásamt
bræðrum sínum, sem bætti síðar við sig
og varð að oktett. Út frá þeim sönghóp
skaut Karlakór Kjósverja rótum og starfaði óslitið til ársins 1960, þegar hann
rann saman við Karlakór Kjósarsýslu. Á
svipuðum tíma stofnaði Oddur einnig
um 50 manna blandaðan kór með söngfólki úr nærliggjandi kirkjum í Kjós, af
Kjalarnesi og úr Mosfellssveit.
Ágústa Oddsdóttir lýsir því að það
hafi verið „alls konar“ að alast upp í
Kjósinni á þessum mikla söngtíma. „Við
krakkarnir vorum frekar hlustendur en
virkir þátttakendur í söngstarfinu, utan
þess að sum okkar sungu með kirkjukórnum á hátíðisdögum,“ segir hún og
bætir við að grunnur til að glæða Kjósina
sama sönglífi sé til staðar. „Löngunin til
að tjá sig með söng og tónlist er rík hjá
mörgum, ef ekki flestum, og hún getur
orðið að veruleika með sameiginlegum
vilja söngfólks í sveitinni.“ n

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og kær vinkona,

Ruth Bredahl Sörensen
Lindasíðu 4, Akureyri,

lést í faðmi fjölskyldunnar mánudaginn
20. september á Sjúkrahúsinu á Akureyri.
Útförin fer fram frá Glerárkirkju
þriðjudaginn 5. október kl. 13.00.
Dan Jens Brynjarsson
Björk Guðmundsdóttir
Elva Bredahl Brynjarsdóttir
Hörður Lilliendahl
Brynjar Bredahl Brynjarsson Rán Lárusdóttir
barnabörn
Eiður Eiðsson

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

Kristín Jónsdóttir

talsímavörður,
Kjarnagötu 14, Akureyri,
andaðist á Sjúkrahúsinu á Akureyri,
16. september. Útförin fer fram frá
Akureyrarkirkju, fimmtudaginn 30. september kl. 13.
Streymt verður frá athöfninni.
Rafn Sveinsson
Sveinn Rafnsson
Berghildur Þóroddsdóttir
Jón Rúnar Rafnsson Jónína Vilborg Karlsdóttir
Ingvar Rafnsson
Íris Dröfn Jónsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Harry Potter og félagar njóta mikilla
vinsælda, ekki síst hjá börnum og
unglingum. 
MYND/IMDB.COM

Vinsæll Harry
Potter-klúbbur
starri@frettabladid.is

Nýlega var stofnaður Harry Potterklúbbur hjá Borgarbókasafninu
sem er ætlaður krökkum sem hafa
brennandi áhuga á Harry Potter.
Klúbburinn er tvískiptur, í öðrum
hópnum eru 9-12 ára en hinum
13-16 ára.
Á morgun, fimmtudag, verður
annar fundur í eldri aldurshópnum þegar aðdáendur töfrastráksins og félaga hans hittast á
Borgarbókasafninu í Gerðubergi
í Breiðholti í Reykjavík en eldri
hópurinn hittist vikulega þar í
vetur klukkan 16.30-18.
Í klúbbnum fer fram fjölbreytt
starfsemi í vetur þar sem krakkarnir meðal annars spila, spjalla,
teikna, horfa á myndir, búa til efni
sem tengist Harry Potter, borða fjölbragðabaunir, læra Quidditch eða
í raun bara það sem þeim dettur í
hug.
Fyrir alla krakka
Harry Potter-klúbburinn hentar
vel bæði fyrir krakka sem finna
sig ekki í hefðbundnu tómstundastarfi eins og íþróttum, hafa ekki
kjark til að mæta í stóru félagsmiðstöðvarnar en einnig opnum
og listrænum krökkum sem sjá
þarna vettvang til að spreyta sig og
reyna eitthvað nýtt. Yngri aldurshópurinn hittist vikulega í vetur í
Borgarbókasafninu í Kringlunni á
miðvikudögum klukkan 14.30-16.
Það kostar ekkert inn en skráning er nauðsynleg hjá Lilju Rut
Jónsdóttur, lilja.rut.jonsdottir@
reykjavik.is.
Nánari upplýsingar á vef Borgarbókasafnsins, borgarbokasafn.is. n

Lilja Kjalarsdóttir, framkvæmdastjóri SagaNatura, segir tíu prósent fólks þjást af tíðum þvaglátum vegna ofvirkrar blöðru sem hefur neikvæð áhrif á svefn og
lífsgæði. SagaPro getur slakað á blöðrunni, bætt svefn og leyft fólki að njóta útivistar án þess að stressast yfir salernisaðstöðu.  MYND/SVAVAR SIGURSTEINSSON

Aukin lífsgæði í áskrift
Náttúrulega lausnin SagaPro slakar á vöðvum blöðrunnar og kemur að miklu gagni gegn
ofvirkri blöðru. Núna er hægt að gerast áskrifandi að SagaPro og fá áfyllingu inn um lúguna í hverjum mánuði. Það er bæði ódýrara, vistvænna og þægilegra. 2
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Svona gengur
áskriftarkerfið
fyrir sig. Í fyrstu
sendingu fá viðskiptavinir dós
með 60 töflum
og í framhaldi af
því koma áfyllingar. 

SagaPro er alíslensk og rótgróin
vara, en hún var upprunalega
þróuð í Háskóla Íslands af Sigmundi Guðbjarnarsyni, fyrrverandi rektor, og kom fyrst á markað
árið 2005.
„Síðan þá hefur verið gerð ein
klínísk rannsókn á SagaPro og
þar kom í ljós að sá hópur innan
rannsóknarinnar sem var með
ofvirka blöðru hafði mikil not
fyrir SagaPro og næturþvaglátum
fækkaði,“ segir Lilja Kjalarsdóttir,
framkvæmdastjóri SagaNatura,
framleiðanda SagaPro, en hún er
með doktorsgráðu í líflæknisfræði
(e. biomedicine). „Áður var talið
að varan virkaði aðallega fyrir
karla og blöðruhálskirtil, en þessar
niðurstöður kollvörpuðu hugmyndum okkar.
Þar sem við töldum vöruna bara
virka fyrir karla voru allir þátttakendur í rannsókninni karlmenn, en það hefur komið í ljós að
þetta hefur sömu áhrif á ofvirka
blöðru hjá konum og í dag eru 50%
notenda konur,“ segir Lilja. „Það er
frábært að geta boðið upp á þessa
vöru því það er svo margt fólk sem
glímir við það vandamál að þurfa
að vakna oft á nóttunni til að pissa.
Það er ekki mikið rætt um þetta
vandamál, en talið er að tíu prósent af mannkyni þjáist af tíðum
þvaglátum í einhverju formi og
þetta hefur áhrif á alla aldurshópa,
þó að tíðnin aukist með aldrinum.
Þetta getur haft mikil áhrif á svefn
og lífsgæði og til dæmis hindrað
fólk í útivist og öðru, þar sem er
ekki greiður aðgangur að klósetti.
Um þessar mundir erum við
langt komin með aðra klíníska
rannsókn, sem er framkvæmd af
rannsóknarteymi við háskólann
UPM á Spáni. Sú rannsókn er
með mun betur skilgreindu þýði
en fyrri rannsókn og einblínir
eingöngu á einstaklinga með einkenni ofvirkrar blöðru hjá körlum
og konum á öllum aldri, alls 200
manns,“ segir Lilja. „Niðurstöður
rannsóknarinnar hafa ekki verið
birtar, en miðað við upplýsingar
sem við höfum fengið frá rannsóknarteyminu í Madríd erum við
mjög spennt fyrir því að deila lokaniðurstöðum þegar þar að kemur.“
Vistvæn og þægileg áskrift
„SagaPro er er stærsta varan í
KeyNatura-vörulínunni og fæst
í öllum apótekum og mörgum
matvælaverslunum, en á síðasta ári
höfum við einnig byggt upp öfluga
áskriftarleið,“ segir Lilja. „Fólk
getur einfaldlega fengið áfyllingarpoka inn um lúguna sína til að
fylla á dósirnar sínar. Þá þarf fólk
ekki að hugsa um þetta eða muna
eftir þessu og þetta er vistvænna
en að kaupa alltaf nýjar dósir.
Þetta hefur gengið gífurlega vel
og viðskiptavinir eru allir mjög
ánægðir með þessa þjónustu. Með
áskrift fær viðskiptavinurinn fría
heimsendingu inn um lúguna og
15% afslátt,“ segir Lilja. „SagaPro
er undir KeyNatura vörumerkinu
en var áður undir SagaMedica
vörumerkinu. SagaPro hefur sérstætt útlit, en það er í áldósum. Við
höfum lagt mikið upp úr fallegri
hönnun á dósunum okkar, svo að
fólk sé ekki að fela þær inni í fæðubótarefnaskápnum með hinum
plastdósunum, því þá gleymist
þetta. Ég er með mínar dósir við
kaffivélina og tek þetta alltaf á
morgnana og með því að fá þetta
sent heim er hægt að vera vistvænni og það verður auðveldara
að muna að taka alltaf skammtinn
sinn.“

MYND/AÐSEND

Það hefur
komið í
ljós að
þetta hefur
sömu áhrif
á ofvirka
blöðru hjá
konum og í
dag eru
50% notenda
konur.

Ofvirk blaðra
einkennist af
mikilli þörf fyrir
það að fara á
salernið þó svo
að blaðran sé
ekki full. Þetta
getur valdið
fólki miklum
óþægindum.

MYND/AÐSEND

Slakar á blöðruvöðvunum
„SagaPro er búið til úr íslenskri
ætihvönn sem er handtínd úti í
Hrísey og við fáum svo þurrkuðu
blöðin send til okkar hingað í
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

Með áskrift fær
viðskiptavinurinn
fría heimsendingu inn
um lúguna og 15%
afslátt.
Hafnarfjörð, þar sem við búum til
extrakt sem er svo þurrkað og úr
verður SagaPro innihaldsefnið,“
segir Lilja. „Í aðdraganda nýju,
klínísku rannsóknarinnar höfum
við gert rannsóknir á extraktinu
og greint öll lífvirku efnin og
prófað þau á þvagblöðrumódeli.
Þannig höfum við fundið
nokkur efni sem hafa þá virkni
að slaka á blöðruvöðvunum, en
við það verður meira rúm fyrir
þvag í blöðrunni. Fólk sem er með
ofvirka blöðru er ekki með neitt
minni blöðru en aðrir, hún er bara
viðkvæmari og fólki líður eins og
því sé mál þó að blaðran sé ekki

full. Þannig að SagaPro minnkar
ekki magnið sem fólk pissar,
heldur getur það gert það sjaldnar
og þá meira í einu. Fólk spyr okkur
oft „hvert fer pissið eiginlega?“,“
segir Lilja kímin.
„Eitt af þeim efnum sem við
fundum er mjög óalgengt og bara
í fáeinum plöntum og því hafði
okkur yfirsést það í mörg ár,“
útskýrir Lilja. „En það hefur slakandi áhrif á blöðruvöðvana og nú
erum við búin að sækja um einkaleyfi á að nota það fyrir ofvirka
blöðru. Það styrkir okkar stöðu til
muna fyrir útrás á SagaPro, en við
stefnum á stórfelldan útflutning á
ætihvönn í formi fæðubótarefnis
fyrir ofvirka blöðru.“ n
Auðvelt er að skrá sig í SagaPro
áskrift á keynatura.com/askrift-2/
eða með því að hringja í síma 562
8872.

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 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

SagaPro er alíslensk vara og búin til úr íslenskri ætihvönn
sem er handtínd í Hrísey. SagaPro er stærsta varan í KeyNatura vörulínunni og fæst í öllum apótekum og flestum
matvælaverslunum. Gott er að geyma vöruna á sýnilegum stað svo ekki gleymist að taka skammtinn sinn.
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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Landmark fasteignamiðlun

Reykjavík

201 Kópavogur

www.landmark.is

588 4477

Snæfellsbæ

Síðumúla 27

Höfn Hornafirði

www.valholl.is

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Hildur Harðardóttir

Snorri Snorrason

896 5222

897 1339

895 2115

Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali, leigumiðlari

Sölustjóri, löggiltur
fasteignasali B.Sc

ingolfur@valholl.is

heidar@valholl.is

693 3356

Lögfræðingur, löggiltur
fasteignasali, skjalagerð.

hildur@valholl.is

Löggiltur fasteignasali

snorri@valholl.is

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Skrifstofustjóri
ritari@valholl.is

588 4477

holmfridur@valholl.is

Hrafnhildur B. Baldursdóttir Pétur SteinarJóhannsson Anna F. Gunnarsdóttir
Löggiltur fasteignasali.
Aðstoðarm. fasteingasala Löggiltur fasteignasali
BA í Stjórnmálafræði.
Snæfellsnesi
Lista og innanhús stílisti

Sturla Pétursson

Elín Viðarsdóttir

hrafnhildur@valholl.is

899 9083

sturla@valholl.is

695 8905

862 1110

Sími: 512 4900

893 4718

petur@valholl.is

892 8778

anna@valholl.is

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

elin@valholl.is

Fagleg þjónusta
Vönduð vinnubrögð
Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Haukshólar 3 er glæsilegt einbýlishús með óviðjafnanlegu útsýni yfir borgina, fjöllin og sundin blá. 

Einbýli á frábærum stað í Breiðholti
Fold fasteignasala kynnir
Haukshóla 3; fallegt og vel
viðhaldið einbýlishús á frábærum útsýnisstað í EfraBreiðholti.

Erum við
að leita að þér?

MYND/AÐSEND

Húsið skiptist í bjarta og fallega
efri hæð, með rúmgóðum stofum,
fjórum herbergjum og tvöföldum
bílskúr. Á neðri hæð er íbúð með
sérinngangi og hægt að breyta
neðri hæðinni í tvær íbúðir, báðar
með sérinngangi.
Falleg aðkoma er að húsinu,
stórt bílaplan og gróinn garður.
Anddyrið er fyrir miðju hússins
og inn af því er hol sem tengir allar
vistarverur efri hæðar. Til vinstri
er svefnherbergishlutinn, stofan
er beint á móti anddyrinu og til
hægri stigi niður, herbergi og eldhús. Fyrir framan svefnherbergin
er setustofa eða fjölskyldurými.
Þar inn af er rúmgott hornherbergi
með fallegum horngluggum og
útsýni til norðurs. Inni á lokuðum
gangi er rúmgott hjónaherbergi
með fataskáp og útgengi á vestur-

svalir, baðherbergi og herbergi.
Baðherbergið er upprunalegt,
með fallegum rauðum flísum og
mjög vel með farið. Herbergi er við
hlið baðherbergis. Þessi þrjú rými
eru á sér gangi sem hægt er að loka
frá setustofunni.
Gestasnyrting og rúmgott herbergi er hægra megin við stigann.
Í rúmgóðu, fallegu rými er stofa,
borðstofa og eldhús. Þar eru stórir
gluggar til norðurs og vesturs, og
útgengi á norðvestur svalir.
Eldhúsið er upprunalegt en mjög
vel með farið, með viðarinnréttingu og inn af eldhúsi er búr. Borðkrókurinn er bjartur með stórum
gluggum og yndislegt að drekka
morgunkaffið yfir óviðjafnanlegu
útsýni. Tengt efri hæð er þvottahús
á neðri hæð, þar er útgengi, hol,
geymslur, stórt herbergi, gufubað
og íþróttaaðstaða.
Á neðri hæð er tveggja herbergja
íbúð sem verið hefur í útleigu.
Sami eigandi hefur verið að húsinu
alla tíð og eignin hlotið gott viðhald af sama aðila.

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

Samkvæmt Þjóðskrá Íslands
er húsið samtals 404, 3 fermetrar
á tveimur fasteignanúmerum:
F2049264, íbúð á efri hæð er 174,4
fermetrar og tvöfaldur bílskúr 51,4
fermetrar. F2049263 er íbúð á neðri
hæð, 178,5 fermetrar.
Bílskúrinn er tvöfaldur með
flísalögðu gólfi, viðarhurðum
og í mjög góðu ástandi. Plan og
stéttar eru steyptar og hellulagðar
að hluta. Lóðin hefur fengið gott
viðhald og umhirðu í gegnum
tíðina. Húsið er mjög fallegt að
utan sem innan. Þetta er fallegt og
vel viðhaldið hús á frábærum stað í
Breiðholtinu.
Afhending við kaupsamning. n
Nánari upplýsingar hjá Fold
fasteignasölu á fold@fold.is og í
síma 552 1400. Utan skrifstofutíma svarar Hlynur í síma 624
8080, Viðar í síma 694 1401, Einar
í síma 893 9132 og Gústaf í síma
895 7205. Sjá Fold fasteignasala á
Facebook.

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

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

Elín D. Guðmundsdóttir
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

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

Sigríður
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Gísli Rafn
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@
fastmark.is

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

Jakasel. Einbýlishús við opið svæði til suðurs.
• Til sölu er lögbýlið Fagranes í Hörgárbyggð sem
stendur beint á móti Hrauni í Öxnadal og frá jörðinni
nýtur einstaks útsýnis yfir þá náttúruperlu.
• 1200 hektara jörð sem að stórum hluta er fjalli.
Jörðin er skráð sem lögbýli og byggja má þrjú hús
á henni skv. upplýsingum frá byggingarfulltrúa á
svæðinu þrátt fyrir að ekkert deiliskipulag liggi fyrir
á svæðinu.
• Samningur er um skógrækt á jörðinni við Skógræktina. Jörðinni fylgir veiðiréttur í Hörgá sem felst í
nokkrum bændadögum. Ágæt rjúpna- og gæsaveiði
er á jörðinni.

• Virkilega glæsilegt, bjart og vel skipulagt 327,2 fm.
einbýlishús á þremur hæðum með innbyggðum bílskúr. Möguleiki er á lítilli aukaíbúð í kjallara.
• Verulega aukin lofthæð er á efri hæð hússins eða allt
að 4,5 metrar í mæni.
• Fjögur herbergi. Stórar samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa þar sem er gert ráð fyrir arni.
• Húsið hefur alla tíð fengið mjög gott viðhald. Opið
svæði er til suðurs.
• 796,0 fm. að stærð með mjög stórri hellulagðri innkeyrslu. Stór og skjólsæl, nýleg viðarverönd til suðurs
og vesturs með skjólveggjum.

Verð 128,9 millj.

Blómvallagata 13. 2ja herbergja íbúð.

• 49,8 fermetra 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í góðu
steinsteyptu fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í
gamla vesturbænum í Reykjavík.
• Allir gluggar og gler voru endurnýjaðir 2020.
Stigahús er mjög snyrtilegt líkt og sameign öll og
gluggar og gler í sameign endurnýjuð.
• Rúmgóð stofa. Geymsla í risi.
• Lóðin er með tyrfðri flöt og hellulögðum stéttum,
afgirt.

Reynimelur – 3ja herbergja íbúð - sérinngangur.

• Vel skipulögð 89,9 fermetra íbúð í kjallara með
sérinngangi í nýlega viðgerðu fjórbýlishúsi.
• Eignin er mjög björt með miklum gluggum til
suðurs. Í dag eru samliggjandi stofur og eitt
herbergi, en mögulegt að breyta stærri stofunni í
svefnherbergi.
• Húsið að utan var viðgert fyrir um 20 árum síðan
og þakjárn, þakrennur, þakkantur og niðurföll eru
nýleg. Gler og gluggar í íbúðinni eru að mestu
nýleg og raflagnir og tafla hafa verið endurnýjuð.
• Íbúðin getur verið laus til afhendingar strax við
kaupsamning.

Verð 39,9 millj.

Verð 49,9 millj.

Haukanes - Garðabæ. Glæsilegt einbýlishús. Sjávarútsýni.

Spítalastígur 10 – Heil húseign.

• Glæsilegt og vandað 517,0 fm. einbýlishús á
tveimur hæðum á 1.222 fm. eignarlóð með
sjávarútsýni á Arnarnesinu.
• Húsið er vandað í alla staði með sérsmíðuðum
innréttingum. Aukin lofthæð á báðum hæðum.
Stór flísalagður bílskúr. Extra háar innihurðir. Fallegir listar í loftum og extra háir hvítir gólflistar.
• Lóðin er eignarlóð, afgirt að miklu leiti og snýr að
mestu til suðurs. Framlóð snýr til norðurs og er
með mjög stórri bomanite steyptri innkeyrslu og
stéttum, tyrfðri flöt og malarbeðum.

• Mikið endurnýjuð heil húseign með þremur
íbúðum auk byggingarréttar að einni íbúð ofan
á húsið á horni Spítalastígs og Óðinstorgs.
• Byggingarrétturinn sem fylgir eigninni er að einni
hæð og risi ofan á húsið úr álíka efnum, útliti og
frágangi og núverandi hús.
• Húsið er timburhús á hlöðnum kjallara, byggt
árið 1910. Húsið var mikið endurnýjað fyrir 20
árum síðan, m.a. skipt um allt gler og glugga,
bárustál að utan að hluta, allar lagnir o.fl.
• Eitt sér bílastæði á lóð fylgir eigninni. Óðinsgata, Óðinstorg og hluti Spítalastígs eru öll
endurnýjuð með hitalögnum undir götum og
gangstéttum.

Verð 295,0 millj.

Verð 121,9 millj.

Heilsárshús við Valhallarstíg, Þingvöllum

Skeifan 6 – Til leigu
• Til leigu nýstandsett um 220 fermetra skrifstofuhúsnæði auk um 300 fermetra lagerhúsnæðis
þar sem innangengt er á milli á jarðhæð hússins
nr. 6 við Skeifuna í Reykjavík en í húsinu eru einnig
verslunin EPAL og Everest.
• Góðir gluggar eru til suðurs og austurs á skrifstofuhúsnæðinu og góðar innkeyrsludyr og
aðkoma bakatil fyrir lagerhúsnæðið.
• Inngangur að framanverðu er sameiginlegur um
stigahús sem nýtt er af tveimur öðrum fyrirtækjum
í húsinu en einnig er hægt að hafa sérinngang
bakatil.

Laugavegur 51- verslunarhúsnæði

• 99,7 fm. verslunarhúsnæði við Laugaveg auk 103,9
fm. kjallara sem bæði er innangengt í og er líka
bæði með innkeyrsludyrum af baklóð og göngudyrum.
• Húsnæðið er með mjög stórum gluggum út að
Laugaveginum.
• Sér bílastæði á baklóð hússins fylgir eignarhlutanum.
• Mögulegt væri að skipta húsnæðinu upp í tvo
eignarhluta, kjallara og hæð og leigja út í sitthvoru
lagi. Þetta er húsnæði sem getur hentað mjög vel
undir verslun, veitingahús, skrifstofur o.fl.

TIL
SÖLU

Hér er um að ræða eign
í algjörum sérflokki.
Húsið stendur á fallega gróinni
lóð með háum trjágróðri og grasflöt handan götu við opið svæði
nærri vatninu með víðáttumiklu
útsýni til fjalla.

Krókháls 5F. Atvinnuhúsnæði.
• Mjög gott 497,8 fermetra atvinnuhúsnæði á 2.
hæð (götuhæð Krókhálsmegin) í lyftuhúsi að
Krókhálsi 5F.
• Tveir inngangar eru í húsið, bæði frá Járnhálsi
og Krókhálsi. Mögulegt að setja innkeyrsluhurð.
Hljóðeinangrandi loft í hluta húsnæðisins.
• Lóðin er 19.980 fm að stærð. Afgirt malbikað
stórt bílaplan með fjölda bílastæða.
• Gott athafnasvæði fylgir eignarhlutanum.

Verð 129,5 millj.

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

FORSÖLUVERÐ!

Brúarfljót 5
Iðnaðarbil

Verð frá

frá 108 fm

34.900.000
Afhending 10. mars 2022

Ný atvinnubil á höfuðborgarsvæðinu
Ný iðnaðarbil að Brúarfljóti 5. Bilin skilast með fullfrágengnum vinnslusal sem og afstúkaðri kaffistofu
með borðplötu og vaski og salernisaðstöðu með handlaug og ræstivaski. Iðnaðarhurð (b 4.0m/ h
4,2m) með rafopnun, hver hurð með einni gluggaröð. Gönguhurðir að framan og aftan auk glugga.
Möguleiki á að setja milliloft.

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

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og löggiltur fasteignasali
824 9098

Ert þú að leita að heimili drauma þinna við
strendur Spánar?

Tæplega 50 ára reynsla
Við hjá Euromarina gætum átt það til, myndum glöð vilja fá þig í heimsókn og eiga upplifun sem er engu lík!
Við eigum til allar tegundir af nýjum nýtískulegum íbúðum, par- og einbýlishúsum, hannaðar í miðjarðarhafsstíl,
fullkomnar fyrir þig til að njóta sólríkra daga í töfrandi umhverfi. Allar eignirnar eru staðsettar nálægt einstökum “Blue Flag“
ströndum Spánar, alþjóðlega flugvellinum í Alicante, verslunum og þjónustu, veitingastöðum, golfvöllum, útivistarsvæðum og
allri nauðsynlegri þjónustu eftir þörfum ykkar og lífstíl.
Við eigum til gott úrval af nýjum eignum til að mæta þörfum þínum og væntingum hvort sem þú ert að leita að heilsársheimili,
árstíðabundnu eða sem fjárfestingu. Við erum erum fjölskyldufyrirtæki sem hefur byggt gæða lúxus heimili frá árinu 1972
og í dag telur fjölskyldan okkar 33.000 ánægðra viðskiptavina.
Hafðu samband við okkur núna, segðu okkur frá drauma eigninni þinni og bókaðu upplifun í ferð með okkur!

Bókið skoðunarferð til Spánar eða viðtal
í síma +34 609 647 027 eða velkominn@euromarina.es
www.euromarina.com/is

Smáauglýsingar

550 5055

8 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Hreingerningar

Bókhald

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500
Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

Keypt
Selt
Til sölu

Aukaaðalfundur Búseta hsf.
Aukaaðalfundur Búseta hsf. verður haldinn miðvikudaginn
13. október nk. á Grand Hótel við Sigtún 38 í Reykjavík
kl. 17:00. Þeir sem hyggjast mæta á fundinn þurfa að
skrá sig á vef Búseta, www.buseti.is.
Dagskrá fundarins:
1. Kjör fundarritara og fundarstjóra
2. Tillögur stjórnar Búseta hsf. um breytingar á
samþykktum félagsins

Rafvirkjun

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

Bílar óskast

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

Nýr 2021 Mitsubishi Outlander
Hybrid Spirit+ Tíglamynstruð leður
á sætum. 18” álfelgur. 5 ára evrópsk
verksmiðjuábyrgð. Verð 5.990.000,-

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

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

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

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

Audi A3 Sportback e-Tron Hibryd.
8/2017 Modelár 2018. Ekinn aðeins
40 þús.km. Sportsæti. Panorama
glerþak. 17” álfelgur. Sjálfskiptur.
LED ljós. Ofl. Lækkað verð aðeins
3.990.000,-

29. september 2021 MIÐVIKUDAGUR

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

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Stjórn Búseta

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

Styrkumsóknir

Húsnæði

vegna náms á skólaárinu 2021-2022.
Stjórn Minnigarsjóðs Helgu Jónsdóttur og Sigurliða Kristjánssonar
auglýsir hér með eftir styrkumsóknum vegna náms á skólaárinu
2021-2022.
Styrkirnir eru ætlaðir nemendum í verkfræði- og raunvísindagreinum og hafa þeir einkum verið veittir nemendum í framhaldsnámi.

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Umsókn og fylgigögnum skal skilað í einu pdf – skjali á póstfangið
MinningHelguogSigurlida@gmail.com. Með umsókn skal skila
ferilskrá, staðfestingu á skólavist og námsárangri, meðmælum og
öðrum gögnum sem umsækjandi telur koma að gagni við mat
umsóknar.

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

Umsóknarfrestur er til 25. október 2021.
Stefnt er að úthlutun í lok nóvember.

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

Sjá nánar á vef sjóðsins http://MinningHelguogSigurlida.is/

TIL LEIGU

Þjónusta

Heilsárshús ( sumarhús) í Nátthaga 18 við golfvöllinn
milli Sandgerðis og Garðs.
Húsið er timburhús 65 fermetrar að grunnfleti með 30 fermetra
rúmmgóðu efra lofti.
Á neðri hæðinni eru, góð forstofa, 3 herbergi, rúmmgóð dagstofa með eldhúskrók og baðherbergi með sturtu og þvottavél.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699-6069 eða 663 5315

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

Kæli og frystiklefar

Umhverfis húsið er rúmmgóður sólpallur með potti.
Húsið er tengt rafmagni og hitaveitu með hita í gólfi.
Húsið er laust til ábúðar frá 1. nóvember n.k.

settir saman úr einingum - stækkanlegir

Hurð á lömum
með læsingu

Rennihurð
með læsingu

MAXI
LÍNAN FRÁ JKS
Einingar eru fáanlegar
úr 6,8,10 og 14 cm þykku frauði,
mjög sterkt yﬁrborð sem þolir vel allan
núning. Mismunandi þykar einingar verja
mismunandi tegundir matvæla.
Einingarnar eru festar saman með öﬂugum
krókfestingum. - Öndun í gólﬁð er með
sérstakri ,,T’’ öndun til þessa að jafna
PVC strimlagardína
loftstreymi í klefanum.
mismunandi litir
Þéttilisti á hurð er mýkri og einangrar betur.

Sýningareldhús - Draghálsi 4 - 110 Reykjavík - Sími: 535 1300 - verslun@verslun.is

Deiliskipulag í Hamranesikynningarfundur
Tillögur að deiliskipulagi fyrir reitina 1A, 2A, 3A, 7A og 9A við
Áshamar og 21B og 25B við Hringhamar verða kynntar. Fundurinn
verður einnig í beinu streymi á facebook-síðu Hafnarfjarðarbæjar.
Fimmtudaginn 30. september 2021 kl. 17
Norðurhellu 2

Nánar:

hfj.is/FC97Ow

Þeir sem áhuga hafa og óska eftir frekari upplýsingum, vinsamlegast sendi tölvupóst á netfangið oskar.karlsson@oscarsfish.lv

Taktik 5762 #

PÍPULAGNIR

Óskað er eftir að eftirfarandi upplýsingar fylgi:
• Full nafn, kennitala og símanúner og /eða póstfang.
• Núverandi vinnustaður og fyrri vinnustaður er ef við á.
• Meðmæli a.m.k tveggja meðmælenda.
• Gerð er krafa um reglusemi, og góða umgengni svo og
um áreiðanleika og sklivísar greiðslur.

intellecta.is

RÁÐNINGAR

TARAMAR
Næturkremið
SEM Á SÉR ENGA HLIÐSTÆÐU

4 gull og silfur verðlaun

Á MEÐAN BIRGÐIR ENDAST

Frítt Næturkrem fylgir með hverju Augnkremi
www.taramar.is, Íslandsapótek, Lyfjaver, Hagkaup
Smáranum, Kringlunni , Garðabæ, Akureyri

4 k y nninga r bl a ð ALLT
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Fjallagrösin koma meltingunni í enn betra form
Gunnlaugur Helgi Gunnlaugsson hefur tekið inn
Íslensk fjallagrös frá ICEHERBS nánast daglega
frá árinu 2014. Hann segir
áhrifin hafa komið sér á
óvart, enda prófaði hann
fjallagrösin fyrst hálfpartinn
af rælni.
„Ég byrjaði að kynna mér fæðu
bótarefnin frá ICEHERBS þegar ég
rakst á gamlan félaga úr hand
boltanum 2014. Ég spilaði lengi vel
handbolta á mínum yngri árum og
var þá markmaður hjá Haukum og
síðar FH. Við tókum að spjalla og
ég spurði hvað hann væri að garfa
í dag. Hann sagðist vinna að því
að koma fyrirtækinu ICEHERBS af
stað. Mig langaði auðvitað að styðja
hann í þessu framtaki og byrjaði að
taka Íslensk fjallagrös, sem þá voru
kölluð Flóra. Einnig prófaði ég að
taka inn Meiri orku sem inniheldur
fjallagrös og burnirót.
Ég las mér svo sem ekki mikið
til um hvað þetta ætti að gera fyrir
mig og því kom það mér nokkuð á
óvart að eftir að ég byrjaði reglu
lega að taka þetta inn, þá hafa
hægðirnar hjá mér bara verið eins
og klukka. Ég tek hvort tveggja
inn á morgnana svona á virkum
dögum og þegar ég man eftir því,
og um hálftíma síðar fer ég á sal
ernið bara eins og eftir klukku. Þá
er ég orðinn tilbúinn í daginn.“
Gunnlaugur starfar sem dúkari.
„Sjálfur er ég ekkert feiminn við
að þurfa á klósettið í vinnunni,
en ég þekki marga sem finnst það
óþægilegt og jafnvel ómögulegt að
hafa hægðir á vinnustaðnum. Ég sé
alveg fyrir mér að fjallagrösin geti
gagnast því fólki sérstaklega vel.
Tengdamamma mín, sem er 86 ára,
tekur líka inn fjallagrös og segir
þetta allt annað líf, eftir að hún
bætti þeim við mataræðið.
Sjálfur er ég jafnaðarmaður í öllu

notuð til lækninga á Íslandi. Víða
annars staðar í heimininum hafa
þau um aldir einnig verið nýtt til
lækninga, þá sérstaklega vegna
óþæginda í öndunarfærum og
meltingartruflana. Fjallagrös
innihalda leysanlegar trefjar, sem
mynda mýkjandi himnu á slímhúð
í meltingarvegi sem bætir melt
inguna. Þá eru þau einnig talin
hafa mýkjandi og græðandi áhrif á
slímhúð í öndunarfærum.
Rannsóknir sem gerðar hafa
verið á fjallagrösum benda til að
efni í þeim styrki ónæmiskerfið.
Þá hafa rannsóknir einnig sýnt
fram á að í þeim séu efni sem virka
rotverjandi, hindra bakteríuvöxt,
eru mýkjandi fyrir háls, mýkjandi
fyrir hægðir og bæta meltingu, allt í
samræmi við gamla trú og notkun.
Fjallagrös hafa að auki reynst vel
þeim sem vilja draga úr bjúg.

Gunnlaugur hefur tekið inn fjallagrös frá árinu 2014 og finnur mikinn mun á meltingunni. 

sem ég geri, hvort sem það er hreyf
ing eða inntaka bætiefna. Þetta
tvennt, Fjallagrös og Meiri orka,
hef ég fundið að gerir mér gott og
það nægir mér. Svo er það mikill
bónus að vita til þess að þetta sé
fyrsta flokks íslensk framleiðsla
þar sem hreinar náttúruafurðir eru
í fyrirrúmi,“ segir Gunnlaugur.
Fjallagrös: leyndardómsfullt
undraefni náttúrunnar
Fjallagrös eru afar sérstakt
fyrirbæri. Þetta er hvorki jurt né
sveppur heldur samlífi þörunga
og sveppa, sem nefnist flétta.
Fléttur eru eitt elsta líffyrirbæri

jarðar og vaxa á steinum og utan
á trjáberki. Fjallagrös eru rík af
trefjum og steinefnum, einkum
járni og kalsíum. Þá bera þau í sér
fléttuefni sem hindra óæskilegar
bakteríur.
Íslensk fjallagrös frá ICE
HERBS eru ætluð fyrir magaflóru
líkamans og stuðla að heilbrigðri
meltingu með náttúrulegum hætti.
Fjallagrös ICEHERBS eru tínd
víða um land, í kjölfarið eru þau
þurrkuð og mulin til neyslu.
Fjallagrös eru þekkt lækninga
jurt og hafa ýmsa góða eiginleika
sem nýtast vel til að bæta líðan.
Öldum saman hafa þau verið

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hrein náttúruafurð
Markmið ICEHERBS er að nýta
náttúruauðlindir sem tengjast
íslenskri hefð og sögu og vinna í
hreina neytendavæna vöru fyrir
viðskiptavini. Við hjá ICEHERBS
leggjum áherslu á að framleiða
hrein og náttúruleg bætiefni
sem byggja á sjálfbærri nýtingu
náttúruauðlinda. Við viljum að
vörurnar okkar nýtist viðskipta
vinum okkar, að virkni skili sér í
réttum blöndum og að eiginleikar
efnanna viðhaldi sér að fullu. Þá
notum við enn fremur engin óþörf
fylliefni. n
ICEHERBS fæst í öllum betri matvöruverslunum, apótekum og
heilsuvöruverslunum og í nýrri
vefverslun iceherbs.is.

Fjallagrös hafa verið notuð frá örófi
alda við meltingarvandamálum.

Stór sigur fyrir sjálfsofnæmissjúklinga
Margrét Sigurðardóttir
grasalæknir hafði glímt við
ólæknandi sjálfsofnæmi í 21
ár þegar hún fann náttúrulega og áður óþekkta leið til
að meðhöndla sjúkdóminn.

„Ég hafði löngun til að finna
náttúrulega leið til að lifa með
sjúkdómnum og sem grasalæknir
eygði ég von um að geta hjálpað
öðrum sem upplifa sig sigraða af
sjálfsofnæmi. Ég var ósátt við að
sjúkdómurinn væri ólæknandi og
að ekkert annað væri í boði en að
taka inn stera og fara á ónæmis
bælandi lyf, þar sem þau laga ekki
rót vandans. Langvarandi notkun
stera hefur í för með sér ýmsar
aukaverkanir og slæmar afleiðing
ar, og ég óttaðist líka að þurfa að
taka ónæmisbælandi lyf það sem
eftir væri, því þeim fylgja einnig
aukaverkanir,“ segir Margrét.

thordisg@frettabladid.is

„Ég fékk sjálfsofnæmi árið 2000
sem lýsti sér þannig að ég fékk
útbrot á húðina. Í fyrstu var ég
vitlaust greind og fékk árangurs
lausa meðhöndlun samkvæmt
því, en svo fór ég til ofnæmis
læknis sem kannaðist strax við
einkennin, tók sýni og greindi mig
með sjálfsofnæmi í húð,“ greinir
Margrét frá.
Ofnæmislæknir Margrétar tjáði
henni strax að um ólæknandi
sjúkdóm væri að ræða, nokkuð
sem myndi fylgja henni ævina út.
„Í kjölfarið bauð hann mér
stera í formi krema til notkunar
útvortis, sem og stera til inntöku
ef útbrotin yrðu slæm. Til með
höndlunar á sjálfsofnæmissjúk
dómum eru jafnframt gefin lyf til
að bæla niður ónæmiskerfið. Þá á
fólk með sjálfsofnæmi á hættu að
fá annars konar sjálfsofnæmi og
sjálf fékk ég sjúkdóminn Hashi
moto nokkrum árum síðar, en
það er sjálfsofnæmi í skjaldkirtli,“
upplýsir Margrét.
Vildi finna svör í náttúrunni
Sjálfsofnæmið leiddi Margréti út í
að læra grasalækningar í Dan
mörku en hún framleiðir eigin
húð- og snyrtivörulínur; Vor og
Iceland Skinc are, sem er vegan.

Margrét hafði mikla trú á náttúrunni og að þar fyndi hún lausn. MYND/HEIDA HB

Heldur sjálfsofnæminu niðri
Það tók Margréti fimmtán ár að
finna náttúrulega leið sem vinnur
á sjálfsofnæmi.
„Ég fann áður óþekkta og nátt
úrulega leið til að laga sjúkdóm
inn, og það er sannarlega tíma
mótauppgötvun. Það var alls ekki
auðvelt og hefur tekið ótrúlega
langan tíma, eða hálfan annan
áratug. Ég tek fram að ég hef ekki
fundið lækningu við sjúkdómnum
en ég hef fundið lausn þar sem ég
held sjálfsofnæminu niðri. Í dag
hefur það engin áhrif á líf mitt
og mun vonandi aldrei gera það
aftur. Fyrir sjálfsofnæmissjúkl
inga er það rosalegur sigur,“ segir
Margrét, þakklát fyrir að vera laus
við sjálfsofnæmið.
„Ég hef mikla trú á náttúrunni
og vissi að hún hefði svörin sem ég
leitaði að. Mér kom því ekki á óvart
að náttúran hefði sín meðöl við
sjálfsofnæmissjúkdómnum en það

kom mér á óvart hvað það tók mig
langan tíma að finna út úr því.“
Varanlegur árangur mögulegur
Sé leið Margrétar notuð til að
vinna á sjálfsofnæmi fæst mögu
lega varanlegur árangur fyrir þá
sem þjást af sjúkdómnum.
„Leiðin mín krefst lífsstíls
breytinga og til að ná varanlegum
árangri þarf maður að halda sig
við hana að mestu. Það er ekki ráð
lagt að hætta strax á lyfjum heldur
vinna þetta smátt og smátt í sam
ræmi við náttúrulegu meðferðina
mína, og auðvitað alltaf í samráði
við lækni,“ útskýrir Margrét sem
vill láta aðra í sömu sporum vita af
þessum náttúrulega valkosti og að
hún sé tilbúin að hjálpa.
„Ég hef sett saman meðferðar
plan sem tekur viðkomandi tvö
ár að fara í gegnum. Meðferðin
fer ekki öll fram hjá mér, þar
sem ég er ekki sérfræðingur á
öllum sviðum, en þetta er allt frá
mataræði, vinnu úr andlegum
áföllum, að skoða hvort nánasta
umhverfi sé heilsusamlegt og
fleira til, því þetta er samspil
margra þátta. Eins langar mig
að nefna mikilvægan þátt fyrir
marga með sjálfsofnæmi, en það
er mygla í húsum. Það er lítil
von um að ná bata ef mygla er
til staðar, sérstaklega hjá við
kvæmum einstaklingum.“ n
Hafa má samband við Margréti
í síma 865 1589 og á netfanginu
maggysig@mi.is. Sjá einnig vororganics.is og icelandskincare.is.

VELKOMIN Á HEILSU- OG
LÍFSSTÍLSDAGA Í NETTÓ

23. SEPTEMBER - 6. OKTÓBER

KYNNTU ÞÉR ÖLL
FRÁBÆRU TILBOÐIN
Í HEILSUBLAÐINU
Fylgstu með og nálgastu
upplýsingar á netto.is og
Facebook-síðu Nettó varðandi
leiki og ofurtilboð dagsins á
Heilsudögum.

ALLT AÐ
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128

SÍÐUR AF
FRÓÐLEIK OG
TILBOÐUM!

RUM
LÍFSSTÍLSVÖ

OFURTILBOÐ - NÝ TILBOÐ Á HVERJUM DEGI!
Miðvikudagur 29. sept. Fimmtudagur 30. sept.
Tilboð dagsins

Tilboð dagsins

NOW C-1000 Rose
250 stk.

BIO Kult Original
60 stk

1.429
KR.
ÁÐUR: 2.649 KR/PK
Natures Aid
Ginger, Turmeric
& Bromel

46%

AFSLÁTTUR

Tilboð dagsins

Whole Earth Gos
330 ml - 3 teg.

40%

135
KR.
ÁÐUR: 229 KR/STK

45%
AFSLÁTTUR

(kg)

AFSLÁTTUR

Guli M Acidophilus
Plús
120 stk

MUNA Mangó
þurrkað

Avocado/
Lárpera

41%

AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

1.474
KR.
ÁÐUR: 2.729 KR/PK
50%

2.219
KR.
ÁÐUR: 3.699 KR/PK

Föstudagur 1. okt.

Bláber
(askja)

50%

799
KR.
ÁÐUR: 1.599 KR/PK

329
KR.
ÁÐUR: 599 KR/PK

50%
AFSLÁTTUR

AFSLÁTTUR

Engiferrót
(kg)

50%
AFSLÁTTUR

NÝTTU ÞÉR VEFVERSLUN OKKAR
OG GERÐU INNKAUPIN Á NETINU
Lægra verð – léttari innkaup

ÖLL TILBOÐ Á HEILSUDÖGUM MÁ FINNA Á NETTO.IS
Tilboðin gilda meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Vöruúrval getur verið breytilegt milli verslana.

VEÐUR, MYNDASÖGUR
Veðurspá Miðvikudagur

ÞRAUTIR
Skák

Krossgáta

Gunnar Björnsson

Suðvestan og
sunnan 8-15 m/s
og skúrir eða
slydduél í dag, en
hægara, þurrt og
víða bjart norðaustanlands. Hiti 0
til 8 stig, hlýjast á
Suðausturlandi. ■
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Svartur á leik

LÁRÉTT
1 svipur
5 upptök
6 rún
8 minnisbók
10 drap
11 nagg
12 klöpp
13 fugl
15 vægir
17 kíktuð

1

LÓÐRÉTT
1 áll
2 einleikur
3 færa
4 hjartardýr
7 stíll
9 sáldrað
12 illmenni
14 erfiði
16 tvíhljóði

2

3

4

5

6

8

9

10

11

7

12
13

14

15

16

LÁRÉTT: 1 ásýnd, 5 rót, 6 ár, 8 kladdi, 10 vó, 11
rýt, 12 berg, 13 spói, 15 lúffar, 17 lituð.
LÓÐRÉTT: 1 árkvísl, 2 sóló, 3 ýta, 4 dádýr, 7 ritgerð, 9 dreift, 12 bófi, 14 púl, 16 au.

17

Moskalenko átti leik gegn Temirbaev í Sovétríkjunum sálugu árið 1987.
1...He1+! 2. Bxe1 Dxe1+ 2. Kh2 Rg3! 4. Ha1 Rf1+ 5. Kg1 Dxa1 0-1. Úrvalsdeild Íslandsmóts skákfélaga hefst á
morgun. Aðrar deildir hefjast á föstudaginn. Hin árlega spá ritstjóra er væntanleg á morgun.
www.skak.is: Íslandsmót skákfélaga. ■

Sudoku

TEMPUR-DAGAR

25%
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STILL ANLEG
HEILSURÚM
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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. ■

Pondus Eftir Frode Øverli
Hvað getum við
sagt um skallatæknina við Atla?

Ekki hans
sterkasta
hlið!

FYRIR ÞÍNAR BESTU STUNDIR

Gelgjan
Svo þetta ert
þú?

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Já, í þá
gömlu góðu.

Áður en þú
afmyndaðist
svo sorglega.

Ég kýs að kalla það að eldast
um fjörutíu ár.

Tempur Hybrid dýnur og C&J stillanlegur botn.
Gafl seldur sér. 2x90x200 cm. Fullt verð: 859.800
ÁRBÓK

Tilboð 749.850 kr.
Nýjar gerðir
og fjölbreytt úrval

Barnalán
heilsukodda

Svo þú fannst
pínu á þér í bókaklúbbnum. Hvað
með það?

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Það er bara
svo ólíkt
mér.

En það var dásamlegt að vera í
kringum hóp af konum, fjarri eiginmönnum og börnum í eitt kvöld.
Ég skil það vel.

VEFVERSLUN

www.betrabak.is

OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Svo hvað töluðuð
þið um?

Börnin okkar
og eiginmenn.

GRÍSABÓGUR

FERSKUR

679 kr./kg

Stjörnugrís Grísabógur
nýslátrun - ferskur

KJÚKLINGASÚPA
S AÐ
TILBÚIN AÐEIN

HITA

1.698 kr./pk.
Bónus Mexíkósk Kjúklingasúpa
1 kg

FROSIÐ SÚPUKJÖT

GRÍSAHAKK OG TORO MEXIKÓSK GRÝTA

979 kr./kg
Stjörnugrís Grísahakk
ferskt

KJÖTSÚPA
S AÐ
TILBÚIN AÐEIN

HITA

1.698 kr./pk.
Bónus Kjötsúpa
1 kg

KALKÚNABRINGUR

395 kr./pk.
Toro Mexíkósk Grýta
200 g í pk.

GRJÓNAGRAUTUR
S AÐ HITA
TILBÚINN AÐEIN

TTUR
100 kr. AFSLÁ

598 kr./pk.

Bónus Grjónagrautur
1 kg - verð áður 698 kr.

FISH AND CHIPS
Hámark
NÝTT
Í BÓNUS
250 ml - allar tegundir

879 kr./kg
KS Frosið Lambasúpukjöt
2021 slátrun
bónus.is

Ð
FRÁBÆRT VER

1.698 kr./kg

Frosnar Kalkúnabringur
ný sending frá þýskalandi

1.398 kr./pk.
Norðanfiskur Frosið Fish and Chips
620 g - tvær tegundir

Verð gildir til og með 3. október eða meðan birgðir endast. Birt með fyrirvara um prentvillur.

LÍFRÆNAR GULRÆTUR

LÍFRÆN EPLI

REY TT VERÐ
B
Ó
A
R
E
K
S
P
N Ý UP

499 kr./pk.
Akursel Lífrænar Gulrætur
500 g í pk.

398 kr./pk.
Lífræn Epli
500 g í pk.

875 kr./pk.
Lýsi - Heilsutvenna
fæðubótarefni - 64 stk. í pk.

GOLI VÍTAMÍN
I
Ð
R
E
V
S
U
N
Ó
B
Á

1.998 kr./pk.

1.598 kr./pk.
Goli Superfruits
fæðubótarefni - 60 stk. í pk.

Goli Ashwagandha og Eplaedik
fæðubótarefni - 60 stk. í pk.

NÚNA ER TÍMI FYRIR TELJÓS
12 stk.

BRUNATÍMI
10 klst.

359 kr./pk.
Teljós
12 stk. brunatími 10 klst.

24 stk.

30 stk.

BRUNATÍMI
8 klst.

BRUNATÍMI
6 klst.

298 kr./pk.

298 kr./pk.

Teljós
24 stk. brunatími 8 klst.

Teljós
30 stk. brunatími 6 klst.

Almennur afgreiðslutími í Bónus: Mánudaga-Fimmtudaga; 11:00-18:30 • Föstudaga; 10:00-19:00 • Laugardaga; 10:00-18:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
Bónus Smáratorgi, Skeifunni og Langholti (Akureyri): Mánudaga-Laugardaga; 10:00-19:00 • Sunnudaga; 11:00-18:00
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Sviðsetningar á ýmsum aðstæðum
Eins og þú ert núna var ég
einu sinni/Eins og ég er
núna, svo munt þú verða, er
yfirskrift sýningar í Nýlistasafninu.

Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb
@frettabladid.is

Sýningin er samsýning þriggja
myndlistarmanna sem búa og
starfa á Íslandi, þeirra Klavs Liepins, Renate Feizaka og Raimonda
Serekaite-Kiziria. Sýningarstjóri er
Katerína Spathí.
Á síðasta ári sendi þáverandi
stjórn Nýlistasafnsins frá sér tilkynningu, þar sem óskað var eftir
tillögum að haustsýningu í ár.
Markmiðið var að stuðla að fjölbreytileika á íslenskri myndlistarsenu, og var kallinu beint sérstaklega að jaðarsettum listamönnum
og listamönnum sem glíma við
reynsluheim minnihlutahópa í
verkum sínum. Umsækjendur voru
fjölmargir og tvær umsóknir voru
að lokum valdar, annars vegar tillaga listamannsins Raimonda
Serekaite-Kiziria og hins vegar tvíeykisins Klavs Liepins og Renate
Feizaka. Katerína Spathí var í kjölfarið fengin til að sýningarstýra
verkefninu.
Á sýningunni er stór moldarinnsetning sem líkir eftir plægðum
akri og tekur yfir allt safnrýmið,
og er nokkurs konar hjarta hennar.
„Skúlptúrar Raimonda dreifast um
rýmið og vídeó- og hljóðverk eru
eftir Klavs og Renate. „Það má segja
að moldin stýri hreyfingu sýningargesta, jarðvegurinn myndar
ákveðna leið sem gestir geta fylgt í
gegnum sýninguna, sem vissulega
hefur áhrif á upplifunina,“ segir
sýningarstjórinn Katerína Spathí.
Blanda af satíru og gjörningi
Þetta er í þriðja sinn sem Klavs og
Renate vinna saman vídeóverk.
„Verk þeirra eru sviðsetningar á
ýmsum aðstæðum, þar sem þau
koma yfirleitt fram sjálf sem skáldaðar persónur. Vídeóin eru blanda
af satíru og gjörningi og skoða yfir-

Verkin
virðast
mjög ólík,
bæði í
sjónrænni
framsetningu og
innihaldi.
Þau mætast samt í
stærðinni,
magninu af
efni og
hrárri
efnisnotkun.
Sýningarstjórinn Katarine og
myndlistarmaðurinn Renate.

FRÉTTABLAÐIÐ/
ERNIR

leitt pólitík og tilvist mannsins á
mismunandi hátt: Hér á þessari
sýningu bjuggu þau til karaktera
sem þau kalla kartöf lufólk. Þau
birtast í ýmsum uppákomum sem
tengjast landbúnaði, á fáránlegan
og húmorískan hátt,“ segir Katerína.
„Kartöflufólkið tilheyrir ekki endilega einni tiltekinni þjóð, heldur
eru þau tilraun til að kanna og ef
til vill afnema hugtakið þjóðareinkenni í heild sinni. Þessi tákn eru
oft hálfgerð firring og takmarkandi
í sjálfu sér, hverjum þjóna þau
eiginlega? Það eru nokkur verk á
sýningunni, meðal annars sería sem
heitir Hyperconnectivity 1, 2 og 3,
sem kannar til að mynda tengingu
mannsins við hringrás lífsins.“
Hreyfing og hugmyndir
Skúlptúrar Raimonda blasa við í
gegnum gluggana þegar komið er
að Marshallhúsinu úti á Granda.

Moldarinnsetningin er nokkurs
konar hjarta sýningarinnar.

Þeir eru stórir og tignarlegir og eru
afrakstur umfangsmikillar rannsóknar á efni og aðferðum. „Verkin
endurspegla tilhneigingu listamannsins til að af byggja og leika
með framsetningu. Skúlptúrarnir
eru líflegir, glansandi og teygja sig
í allar áttir, í huglægu ljósi ná þeir
langt út fyrir rými safnsins. Það má
eiginlega segja að verkin hennar
dansi á bilinu milli skúlptúrs og

innsetninga, því þeir sameina
hreyfingu og og hugmyndir okkar
um eitthvað sem varir að eilífu.
Þau eru unnin beint inn í rýmið, og
virðast einföld við fyrstu sýn en eru
í raun flókin og margvíð. Þau eru
laus við rökhugsun og krefjast þess
að áhorfendur staldri við, skoði og
tengist.“
Spurð hvort samspil sé á milli
verkanna á sýningunni segir Katerína: „Verkin virðast mjög ólík, bæði
í sjónrænni framsetningu og innihaldi. Þau mætast samt í stærðinni,
magninu af efni og hrárri efnisnotkun. Í stærra samhengi tengjast
þau öll frumspekinni, hvað gerir
hlut að hlut, kjarna lífsins, hversu
háð og ómótstæðileg hugmyndin
um endurnýjun lífdaga er.“
Sýningin stendur til 3. október
í Nýlistasafninu, Marshallhúsinu.
Laugardaginn 2. október býður hópurinn til listamannaspjalls kl. 13. ■
Steinunn Ólína
leiðir börn inn
í söguna um
Pétur og úlfinn.

Pétur og úlfurinn
kolbrunb@frettabladid.is

Ævintýrið um Pétur og úlfinn verður flutt sunnudaginn 3. október í
Norðurljósum í Hörpu kl. 14 og 16.
Pétur og úlfurinn eftir Prokofíev
hefur fangað ímyndunarafl barna,
kynslóð fram af kynslóð. Verkið –
um krakkann uppátækjasama, úlfinn og dýrin í sveitinni – er einnig í
uppáhaldi hjá mörgum fullorðnum,
þar með töldum meðlimum Kammersveitar Reykjavíkur.
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir
mun leiða börnin inn í söguna og
kynna hljóðfærin fyrir þeim. Að
þessu sinni f lytur Kammersveit
Reykjavíkur verkið í kammerútsetningu Helmuts Schmidinger.
Stjórnandi á tónleikunum er Kornilios Michailidis. ■

Pétur og úlfurinn eftir
Prokofíev hefur fangað
ímyndunarafl barna,
kynslóð fram af kynslóð.

Fullkominn borgarjepplingur magnaður með Mild Hybrid tækni

PANTAÐU ÞINN NISSAN QASHQAI NÚNA.
Verð frá: 4.690.000 kr.
www.nissan.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

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

N M 0 0724 6 N issa n Qa s h q a i 202 1 5 x 3 8 syn i n n
ENNEMM / SÍA /

Nýr Nissan Qashqai
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Hringbraut

Sjónvarp Símans

Stöð 2

18.00 433.is (e) e
 r frétta- og við
talsþáttur um íþróttirnar
heima og erlendis.
18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Fjallaskálar Íslands (e) e
r
heillandi heimildaþáttur um
landnám Íslendinga upp til
fjalla og inni í óbyggðum.
19.30 Saga og samfélag e
 r þáttur
þar sem málefni líðandi
stundar verða rædd í sögu
legu samhengi og vikið að
nýjustu rannsóknum fræði
manna á margvíslegum
sviðum.
20.00 Söfnin á Íslandi (e) Þ
 áttaröð
um íslensk söfn og safna
menningu.
20.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 The Block
15.05 Ást
15.35 Missir Áhrifamikil og
vönduð íslensk þáttaröð.
16.10 Single Parents
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 Survivor
21.40 Nurses
22.30 Good Trouble
23.15 The Bay
00.00 The Late Late Show
00.45 Dexter
01.35 How to Get Away with
Murder
02.20 The Resident
03.05 Walker
03.50 Reprisal
04.00 Tónlist

07.55 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Grey’s Anatomy
10.05 All Rise
10.50 Sporðaköst 7
11.20 Your Home Made Perfect
12.35 Neighbours
12.55 Næturgestir
13.25 Um land allt
13.55 Gulli byggir
14.20 Besti vinur mannsins
14.40 Á uppleið
15.10 Who Do You Think You Are?
16.10 Hell’s Kitchen
17.00 Last Week Tonight with John
Oliver
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Neighbours
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Afbrigði S jónvarpsþættir um
fólk sem lifir óhefðbundn
um lífsstíl, og gerir hluti sem
eru „út fyrir kassann“.
19.35 10 Years Younger in 10 Days
20.25 Freddie Flintoff. Living with
Bulimia
21.15 Family Law
22.05 Vigil Æsispennandi ráðgáta
frá 2021. Dularfullt hvarf
á skoskum fiskimanni og
dauði um borð í kjarnorku
kafbátnum HMS Vigil koma
af stað ágreiningi milli lög
reglunnar og breska hersins.
23.05 Sex and the City
23.30 NCIS. New Orleans
00.15 Tell Me Your Secrets
01.00 The Mentalist
01.45 Grey’s Anatomy
02.25 All Rise
03.05 Your Home Made Perfect
04.05 Hell’s Kitchen Í þessari
þáttaröð etur Ramsey
reynsluboltum á móti
nýliðum í hörkuspennandi
keppni.

RÚV Sjónvarp

Við viljum
vera hjá þér

með tónlistina
sem þú þarft

Hlustaðu á okkur á x977.is

11.00 Heimaleikfimi
11.10 Kastljós
11.25 Menningin
11.35 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarps
11.50 Manstu gamla daga? Söng
kvennafans.
12.35 Af fingrum fram Jakob F.
Magnússon.
13.20 Sjónleikur í átta þáttum
14.05 Söngvaskáld H
 örður Torfa
son.
15.00 Heilabrot
15.30 Á tali hjá Hemma Gunn
Sigurður Sigurjónsson.
16.15 Heimsmarkmið Elízu
16.45 Mótorsport B
 ikarmót í Rallý
crossi og Haustrallý.
17.15 Þvegill og skrúbbur
17.20 Börnin í bekknum - tíu ár í
grunnskóla
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Múmínálfarnir
18.23 Hæ, Sámur
18.30 Sjóræningjarnir í næsta húsi
18.41 Eldhugar - Peggy Guggenheim - listunnandi
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins G
 úanó stelpan
Flytjandi: Mugison Höf
undur: Mugison (Örn Elías
Guðmundsson).
18.54 Vikinglottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Það sem lífið snýst um 7 ting
du skal vide inden du dør
21.15 Neyðarvaktin. Chicago Fire
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 11. september. Atlaga að lífinu. 9/11. Life Under Attack
Heimildamynd um hryðju
verkaárásirnar í New York 11.
september 2001.
23.50 Svikabrögð. Forført af en
svindler
00.20 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
10.00 LPGA Tour Útsending frá
Shoprite Classic á LPGA Tour
2020.
13.00 Champions Tour Highlights
13.55 European Tour Útsending frá
Alfred Dunhill Champion
ship 2020.
18.40 PGA Tour Útsending frá
Sanderson Farms Cham
pionship á PGA Tour 2020.
21.35 The Open Championship
2021 - Open Official Film
22.25 TOUR Championship Charity Challenge

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið Fyrri og seinni
hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Börn tímans
15.00 Fréttir
15.03 Svona er þetta J ón Ormur
Halldórsson.
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Hlustaðu nú! Rokktónlist.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu F
 rá
Snemmtónlistarhátíðinni í
Stokkhólmi.
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Í verum, fyrra
bindi ( 7 af 27)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin
00.00 Fréttir
00.05 Næturútvarp Rásar 1

Stöð 2 Bíó
11.45 Aliens Ate My Homework
13.10 Grand-Daddy Day Care
14.45 The Kindergarten Teacher
16.20 Aliens Ate My Homework
17.50 Grand-Daddy Day Care
19.20 The Kindergarten Teacher
21.00 Banana Split
22.20 Blinded by the Light
00.15 Angel of Mine Spennandi
ráðgáta frá 2019 með Noomi
Rapace og Luke Evans í aðal
hlutverkum. Syrgjandi móðir
missir tökin á raunveruleik
anum þegar hún fer að halda
að dóttir nágranna síns sé í
raun látin dóttir hennar.
01.50 Banana Split

Stöð 2 Sport
08.00 Selfoss - FH Útsending frá
leik í Olís deild karla.
09.25 Afturelding - Haukar
10.45 Keflavík - ÍA Ú
 tsending frá
leik í Pepsi Max deild karla.
12.25 Víkingur R. - Leiknir R.
14.05 Breiðablik - HK
15.45 Pepsi Max stúkan - Uppgjör
17.10 HK - Valur Útsending frá leik í
Olís deild kvenna.
18.35 Selfoss - FH Útsending frá
leik í Olís deild karla.
20.00 Meistarakeppni kvenna.
KA/Þór - Fram
21.25 Meistarakeppni karla. Valur
- Haukar

Stöð 2 Sport 2
07.10 Meistaradeildarmörkin
07.50 PSG - Manchester City
09.30 Meistaradeildarmörkin
10.10 AC Milan - Atletico Madrid
11.55 Manchester United - Villareal B
 ein útsending frá leik
Manchester United og í UEFA
Youth League.
13.55 Juventus - Chelsea Bein út
sending frá leik í UEFA Youth
League.
16.00 Real Madrid - Sheriff
17.40 Meistaradeildarmörkin
18.30 Meistaradeildin - Upphitun
18.50 Manchester United - Villareal B
 ein útsending frá leik í
Meistaradeild Evrópu.
21.00 Meistaradeildarmörkin
21.45 Bayern - Dynamo Kiev
23.25 Salzburg - Lille

Í KVÖLD

Afbrigði
Sjónvarpsþættir um fólk sem liﬁr óhefðbundnum lífsstíl og fer sínar eigin leiðir. Um er að ræða
áhugaverða og upplýsandi þætti um ýmsa kima samfélagsins sem ekki hefur verið fjallað um fyrr
en nú. Hvers vegna velur fólk sér svo óhefðbundinn lífsstíl og hvernig tekur samfélagið því?

Tryggðu þér áskrift í dag á stod2.is
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Þótt heldur sé af Phil Collins
dregið er hann að rokka feitt
á tónleikaferðinni The Last
Domino? sem verður án efa
hans síðasta. Einarði Genesisaðdáandinn Hörður Magnús
son lætur sér því ekki duga
neitt minna en að sjá Collins
tvisvar á sviði í síðasta sinn.

var pínu sjokkerandi að sjá hann
syngjandi lögin sín í stól og ekki að
tromma. Þá var náttúrlega ljóst að
mikið vatn hafði runnið til sjávar
frá 2007.
Höddi segir þó augljóst af við
tökunum sem Genesis hefur fengið
núna að sá gamli sé merkilega bratt
ur. „Röddin virðist verða sterkari
eftir því sem líður á þessa tónleika
ferð. Hann er náttúrlega ekki að
tromma en næstyngsti sonur hans,
Nick Collins, er á trommunum.
Hann trommaði líka á sólótúrnum
hans þarna fyrir nokkrum árum. Þá
var hann bara sautján ára og þessi
strákur er bara algert undrabarn.“

thorarinn@frettabladid.is

Phil Collins, trommari og síðar
söngvari hinnar goðsagnakenndu
hljómsveitar Genesis, er ekki svipur
hjá sjón. Hann fer þó engu að síður
mikinn um þessar mundir á tón
leikaferð Genesis, sem kennd er við
The Last Domino og verður líklega
hans síðasta.
Heilsubrestur hefur neytt Collins
til þess að leggja frá sér trommu
kjuðana og hann styðst við staf
þegar hann gengur á svið, þar sem
hann syngur sig sitjandi í gegnum
lagalista tónleikanna. Breytir það
því ekki að hann þykir standa sig
með prýði og þannig segir breska
blaðið The Guardian að „ólíklegustu
stjörnur rokksins kveðji með hvelli“,
í umfjöllun um tónleika Genesis í
Birmingham í síðustu viku.
Fjölmiðlamaður inn Hörður
Magnússon, einhver alharðasti
Genesis-aðdáandi landsins, má
því eiga von á góðu þegar hann sér
Phil Collins og félaga á tónleikum
í Bretlandi á næstu dögum. Ekki
einu sinni, heldur tvisvar, og að
seinni tónleikunum loknum verða
skiptin orðin þrjú. Lokatölur úr
þessu gamalgróna prog-kjördæmi.
„Þetta er súrsætt. Það verður alveg
að segjast eins og er,“ segir Höddi
um tilfinninguna sem fylgir því að
fara á Genesis-tónleika fullviss um
að þetta verði síðustu skiptin sem
hann muni sjá Collins á sviði.

Höddi Magg tekur
tvöfalda kveðjustund
með Phil Collins

Tvöföld kveðja
„Málið er að ég keypti strax miða
á tónleikana í Glasgow sem áttu
að vera í apríl 2020. Síðan var þeim
frestað fram í desember og svo
verður loksins af þessu núna í
október 2021. Og í raun og
veru var bara mjög tæpt
að þetta yrði að veru
leika.
Ég ætlaði náttúr
lega bara á þessa einu
Glasgow-tónleika en
Liverpool-konsertinn
kemur mjög óvænt
Höddi
upp á fyrir nokkrum
Magg tekur
vikum. Það er náttúr
Genesis-tvennu
lega löngu uppselt á
enda hver að
alla þessa tónleika. En
verða síðastur.
það er hægt að fá staka miða
hér og þar og ég náttúrlega
bara keyrði á það. Ég verð
þarna einn með sjálfum mér,

en er reyndar að fara þarna í fót
boltaferð með öðrum félögum sem
eru ekki að fara á tónleikana, en við
erum að fara á bæði Old Trafford og
Anfield þarna um helgina.“
Toppurinn á Trafford
Svo skemmtilega vill til að Höddi
sá Genesis fyrst á heimavelli Man
chester United. „Ég sá þá 2007 á Old
Trafford í Manchester, þá komu þeir
síðast saman,“ segir Hörður um þá
stóru stund þegar hann stökk á
tónleikalest Genesis sem átti
þá að vera sú síðasta.
„Það var sko stóra stundin
þar sem allt var í fullu
fjöri og Collins bæði að
tromma og „fronta“ í
ótrúlegu standi. Þeir
tónleikar verða eigin
lega ek k i toppaðir.
Þarna spiluðu þeir sam
fellt í einhverjar tæpar
þrjár klukkustundir. Þessi
tónleikaferð var náttúrlega
eftirminnileg líka, því þeir
spiluðu síðan í Róm fyrir
framan 500 þúsund manns.
Þetta átti í raun og veru að

vera endapunkturinn en þeir höfðu
aldrei lokað fyrir þann möguleika
að gera eitthvað í framtíðinni,“ segir
Hörður og snýr sér að máli málanna.
The Last Domino? túrnum sem
honum tekst nú loks að teika í Liver
pool á sunnudaginn, áður en hann
fer síðan á sömu tónleika í Glasgow.
Ári seinna en hann ætlaði.
Merkilega öflugur
Hörður segir áhyggjur af hrakandi
heilsu Collins fyrst og fremst hafa
teflt tónleikunum núna í tvísýnu.
„Þetta er samt ekkert nýtt með
heilsubrestinn hans og þótt það
hafi verið gert óþarflega mikið úr
honum áður en þeir fóru að túra
núna þá eru ekkert nýjar fréttir
fyrir Genesis-aðdáendur að Phil
Collins væri ekki sá sami, en því var
slegið upp eins og hann væri bara
við dauðans dyr. Það er náttúrlega
bara ekki alls kostar rétt en vissu
lega hefur hann samt sem áður látið
á sjá.
Auðvitað hefur heilsubresturinn
verið erfiður en ég sá hann sem sagt
sóló á Not Dead Yet túrnum sem
hann tók fyrir þremur árum. Þá

Phil Collins
syngur sitjandi
en er þó hvergi
nærri af baki
dottinn.
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Það er bara
ákveðin
reisn yfir
því að
þetta band,
sem hefur
að mörgu
leyti verið
mjög
einstakt í
rokksögunni og er
erfitt að
skilgreina,
skuli gera
þetta rétt
um sjötugt.

Beggja horna maður
Höddi getur þannig fagnað því að
lengi er von á einum. „Maðurinn
sem ætlaði aldrei að túra aftur á
erfitt með að standa við það, eins og
svo margir aðrir. Það er bara ákveð
in reisn yfir því að þetta band, sem
hefur að mörgu leyti verið mjög ein
stakt í rokksögunni og er erfitt að
skilgreina, skuli gera þetta rétt um
sjötugt. Mér finnst það bara algjör
lega magnað að sjá Tony Banks í enn
eitt skiptið 71 árs og hann virðist
ekki hafa elst um dag,“ segir hann
spenntur.
„Þetta band er náttúrlega svo
lítið merkilegt að því leytinu til að
þetta eru náttúrlega tvö Genesis;
Phil Collins og Peter Gabriel. Þar
hafa menn skipst í tvö horn. Ég er
hins vegar alltaf í báðum hornum,“
segir Höddi sem þannig skilgreinir
sig sem alvöru aðdáandi.
„Ég meina, vissulega hefði verið
stórkostlegt að sjá Peter Gabriel
koma aftur en hann sýndi því lítinn
áhuga og það eru 45 ár síðan hann
hætti, sko. Samt eru menn alltaf að
tala um eins og hann hafi bara hætt
í síðasta mánuði.“
Tvisvar í sama knérunn
Höddi vill þó árétta að tónlistar
smekkur hans nái utan um miklu
meira en bara Genesis. „Ég er líka
fyrst og fremst Genesis-maður og
svo Collins-maður, en ég hef svolítið
andæft þessari þreyttu umræðu um
að allt það sem Gabriel gerði með
Genesis hafi verið eitthvað rosalega
mikið merkilegra heldur en það sem
á eftir kom. Það er náttúrlega ótrú
legasti misskilningur.
Þeir verða allt í einu vinsælir upp
úr 1977–78 og þá á miðju pönk
tímabilinu. Þeir eru eiginlega eina
prog-bandið sem lifði af pönkið,
vegna þess að þeir voru tilbúnir til
að fara í ýmsar áttir. Þeir gera aldr
ei sömu plötuna tvisvar, skilurðu?
Það er ekki alltaf verið að höggva í
sama knérunn,“ sem er nákvæmlega
það sem Höddi Magg ætlar að gera á
næstu dögum. n
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með ferskar fréttir allan daginn
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NÝR ÁFANGI KOMINN Í SÖLU Í SUNNUSMÁRA

SUNNUSMÁRI 2-6
201 KÓPAVOGI

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Kristján Þórir Hauksson

Tveggja, þriggja
og fjögurra herbergja íbúðir

Lögg. fasteignasali

696 1122
kristjan@fastlind.is

Didrik Stefánsson
Lögg. fasteignasali

647 8052
diddi@fastlind.is

Verð frá 40.900.000.Íbúðirnar afhendast
fullbúnar með gólfefnum
Ísskápur og uppþvottavél
frá Gorenje fylgja með öllum íbúðum
Húsið er klætt að utan

Ásdís Rósa Hafliðadóttir
Lögfræðingur

661 0671
asdis@fastlind.is

Aðkoma að húsinu frá bílaplani
við Smáralind sunnanmegin (bakvið Smáralind)

Hrafn Valdísarson
Lögg. fasteignasali

845 9888
hrafn@fastlind.is

Dagrún Davíðsdóttir
Í námi til löggildingar

866 1763
dagrun@fastlind.is

Hlynur Bjarnason
Lögg. fasteignasali

697 9215
hlynur@fastlind.is

Erla Dröfn Magnúsdóttir
Lögg. fasteignasali

692 0149
erla@fastlind.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali

777 5454
elias@fastlind.is
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Allir kaupendur og seljendur fá

Vildarkort Lindar
sem veitir 30% afslátt
hjá eftirfarandi fyrirtækjum

Húsgagnahöllin: 30% afsláttur af öllum vörum. Betra bak: 30% afsláttur af öllum vörum. Dorma: 30% afsláttur af öllum vörum.
Flügger: 30% afsláttur af allri innimálningu. S. Helgason: 30% afsláttur af öllum borðplötum. Parki: 30% afsláttur af öllum vörum
nema innréttingum. Z-brautir & gluggatjöld: 30% afsláttur af öllum vörum. Vídd: 30% afsláttur af öllum vörum.
Húsasmiðjan: 30% afsláttur af hreinlætistækjum og ljósum. ATH! Afslátturinn gildir ekki á útsölum.
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Þórir með tunnu fulla af atkvæðum. 
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Tvö hundruð kíló
af atkvæðum
féllu á einn mann
Jöfnunarþingmenn í nagandi
óvissu hafa síðustu daga
fengið að kenna á því að hvert
eitt og einasta atkvæði getur
vegið þungt. Eitthvað sem fáir
eru þó líklega meðvitaðri um
en Jónas Höskuldsson, sem
varð bókstaflega undir 200
kílóum atkvæða á Selfossi.
odduraevar@frettabladid.is
toti@frettabladid.is

Mistök við talningu atkvæða í
Norðvesturkjördæmi hafa reynst
í meira lagi afdrifarík og óhætt að
tala um að allt sé í uppnámi. Þar
á meðal þeir átján jöfnunarþing
menn sem haldið er í nagandi
óvissu um hvort þeir séu í raun
þingmenn eður ei, á meðan kjör
stjórnir og önnur yfirvöld reyna að
greiða úr flækjunni.
Jöfnunarþingfólkið er þó ekki
eitt um að hafa fengið að kenna á
því að hvert eitt og einasta atkvæði
getur vegið þungt. Þannig má segja
að lýðræðið hafi skollið á Jónasi
Höskuldssyni, starfsmanni yfirkjör
stjórnar í Suðurkjördæmi, af fullum
þunga, þótt hann hafi blessunarlega
sloppið ómeiddur undan tæplega
200 kílóum af atkvæðum sem féllu
á hann á mánudagskvöld.

29. september 2021 MIÐVIKUDAGUR

Jónas ætlaði sér að aðstoða en ekki vildi betur til en að atkvæðin snéru vörn í sókn og lögðust á hliðina. Eitthvað sem
hann og Þórir áttu ekki von á en hlógu saman að atvikinu.

Þegar ég hífi hana upp
þá fer öll þyngdin
beint á mig þannig að
ég missi hana í rauninni bara.
Jónas

Troðfullar tunnur
„Það er talað um að þetta séu tæp
tvö hundruð kíló,“ segir Jónas lauf
léttur og það sem mikilvægast er:
ómeiddur. „Ég tek sem sagt við
tunnunni og það er fótstig aftan á
tunnunni til að hífa hana upp. Þegar
ég hífi hana upp þá fer öll þyngdin
beint á mig þannig að ég missi hana
í rauninni bara,“ segir Jónas.
„Sem betur fer voru þetta bara
þrjár tunnur, en við vorum aðal
lega að bera þær þangað inn og svo
taka upp úr tunnunum. En þær eru
troðfullar,“ ítrekar Jónas og bætir

Þórir ásamt atkvæðunum öllum sem komust fyrir í þremur tunnum og talin
voru í Fjölbrautarskóla Suðurlands.

aðspurður við að hann hafi sofið vel
aðfaranótt þriðjudagsins, þegar loks
sá fyrir endann á kosningahelginni
sem lauk mun síðar en fólk gerði ráð
fyrir.
Þungur pappír?
Tunnan sem Jónas varð undir var
ein þriggja sem f luttar voru inn
siglaðar og kjaftfullar af atkvæðum
í Fjölbrautaskóla Suðurlands til
endurtalningar á þriðjudagskvöld,
að viðstaddri yfirkjörstjórn í Suður
kjördæmi og umboðsmönnum
framboðslista.
„Þessar tunnur eru fullar af
pappír og pappír er þungur,“ áréttar
Þórir Haraldsson, formaður yfir
kjörstjórnar í kjördæminu. „Þetta
var aðeins meiri þungi en hann átti

Maður var nú að vona
að þetta yrði ekki
svona Youtubemóment þegar hann
fékk tunnuna yfir sig.

Þórir

von á,“ segir hann um óhappið sem
Jónas varð fyrir, en var mun sneggri
að hrista af sér en þeir tilvonandi
eða væntanlegu fyrrverandi þing
menn, sem eiga allt undir endur
talningu og úrlausn mála í Norð
vesturkjördæmi.
Þórir hefur áður upplýst að um
35 manns hafi komið að endurtaln
ingunni þar sem farið var í gegnum
2.500 bunka af atkvæðum, eftir að
ákveðið var að verða við óskum
fimm stjórnmálaflokka um endur
talningu.
Aðeins sjö atkvæðum munaði í
kjördæminu á lista Vinstri grænna,
sem náðu ekki inn manni, og Mið
f lokksins, sem náði inn manni.
Vinstri græn fengu 2.000 atkvæði
í kjördæminu en Miðf lokkurinn
2.007 atkvæði.
Þessi pappír á að vera þungur!
„Maður var nú að vona að þetta yrði
ekki svona Youtube-móment þegar
hann fékk tunnuna yfir sig,“ segir
yfirkjörstjórnarformaðurinn og
hlær, en þótt hann hafi sloppið við
að fá atkvæðatunnu beint í fangið
er hann, ólíkt Jónasi, ekki laus
allra mála, þar sem hans bíður enn
skýrslugerð og lokavinna.
„En stemningin er góð. Núna þarf
bara að halda áfram, skila skýrslum
og sinna pappírsuppgjöri, þann
ig að það er ekki eins og maður sé
laus við þetta þó það sé búið að telja
atkvæðin fimm eða átta sinnum eða
hvað það er,“ segir Þórir og bætir við
aðspurður: „Þetta tekur einhvern
tíma í viðbót.“ n
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Koffínkvíði
„Hjartað byrjaði að flökta og kvíði
helltist yfir hann. Svona kvíði þar
sem hann var farinn að fá ranghugmyndir um vini sína,“ sagði
vinkona mín um líðan sonar síns.
Hann hafði vanið sig á kaffidrykkju.
Neysla koffíns meðal unglinga
verður æ algengari og meira en tvöfaldaðist frá 2016 til 2018. Tímaritið
Food and Chemical Toxicology
birti á dögunum rannsókn eftir
prófessor Þórhall Inga Halldórsson
og félaga þar sem gerð var landskönnun á koffínneyslu 13 til 15 ára
íslenskra unglinga. Niðurstöðurnar
eru fyrir margar sakir áhugaverðar.
Í ljós kom að eftir því sem krakkarnir drukku meira af koffíni
því verri reyndist bæði líkamleg
og andleg heilsa þeirra. Þau sem
drukku mest koffín voru oftar einmana, reið, taugaspennt og kvíðin.
Höfuðverkjaköst og kviðverkir voru
einnig algengari. Það sem meira er,
koffínbörnin voru næstum fimmfalt líklegri til að sofa minna en
sex klukkustundir á nóttu. Þessar
niðurstöður vekja ugg í brjósti því
helmingur 15 ára barna neytir nú
orkudrykkja með koffíni.
Rannsóknin sýnir svart á hvítu
að við erum ekki að gera nógu vel
í að vernda börnin okkar gegn
koffín-æðinu sem dreifist líkt og
faraldur. Þetta er galið því við
vitum vel að samhliða koffínþambinu eru svefntruflanir og kvíði á
hraðri uppleið meðal unglinga.
Drengurinn með kvíðann tók
sjálfur eftir að honum leið betur
þá daga sem hann fékk sér ekki
kaffi og ákvað að hætta að drekka
það. Hann er hættur að finna fyrir
hjartaflökti og kvíða. Við getum þó
ekki ætlast til þess að öll börn átti
sig sjálf á skaðsemi koffíndrykkja.
Á endanum er ábyrgðin okkar foreldranna að leiðbeina, stjórnvalda
að setja reglur og söluaðila að hætta
að selja koffíndrykki til barna. n

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
dreifing@postdreifing.is

NÝR BÆKLINGUR

Einfalt að skipta.
Erfitt að snúa aftur.
Prófaðu Kia e-Niro 100% rafbíl
með 455 km drægi.

**m.v. 50% innborgun og lán til 84 mán. Vextir 4.40%. Heildargreiðsla láns er 2.914.077 kr. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 4.63%.

Láru G.
Sigurðardóttur

550 5000

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

n Bakþankar

SKANNAÐU
KÓÐANN

Kia e-Niro er kraftmikill og einstaklega rúmgóður borgarjepplingur með allt að 455 km
akstursdrægi og 80% hleðslu á 42 mínútum. Rúmgott 451 l farangursrými hentar vel á
ferðalögum. Einnig fylgir Niro hin einstaka 7 ára verksmiðjuábyrgð Kia.

e-Niro 39 kWh verð frá:

Kia e-Niro er besti rafbíllinn í sínum flokki, skv. áreiðanleikakönnun J.D. Power.
Komdu í heimsókn og láttu sjá þig með Niro.

Afborgun á mánuði 34.735 kr.**

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

Fylgdu okkur á Facebook.
facebook.com/kiamotorsisland

4.990.777kr.

Askja býður öflugar hleðslulausnir fyrir
allar stærðir fyrirtækja og heimila.
Nánar á askja.is/hledslulausnir

