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EINSTAKIR
TILBOÐSDAGAR
25% afsláttur
8.-11. nóvember

af öllum snyrti- og húðvörum, ilmum, gjafavörum
og bætiefnum ásamt kaupaukum með völdum vörum.

Tilboðin gilda í öllum verslunum
og í netverslun Lyfju
Fjölbreytt úrval af gjafaöskjum sem næra líkama og sál.
Vellíðan er besta jólagjöfin.

9. NÓVEMBER 2021

VELLÍÐAN ER
BESTA GJÖFIN

25%

AFSLÁTTUR
Vellíðan í öskju er uppfull af sérvöldum vörum sem næra
líkama og sál. Askjan hentar öllum sem vilja setja sjálfan
sig í fyrsta sætið, skapa innri ró og njóta líðandi stundar.
Allt leitar jafnvægis, finndu þitt

Uppskrift að vellíðan
Kerti – Fyllir heimilið af hlýju og róandi angan
Baðsalt – Taktu stund fyrir þig, róaðu hugann og njóttu augnabliksins
Augnmaskar – Lífrænir maskar fyrir frísklegra útlit
Handáburður – Fyrir silkimjúkar hendur
Lavender spray – Róar og nærir sálina
Tilboðsverð

9.368 kr.
Fullt verð 12.490 kr.

Hjörtur og
skúlptúrar

Trekkarar trúa
á mannkynið

Menning

Lífið

➤ 16

➤ 22
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Svonefndir Klúbbmenn hittust í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær þar sem þeir gáfu skýrslu við aðalmeðferð í máli Erlu Bolladóttur gegn ríkissaksóknara og íslenska ríkinu. Valdemar Olsen, Magnús
Leopoldsson og Einar Bollason sátu allir í gæsluvarðhaldi í 105 daga á árinu 1976 meðan Geirfinnsmálið var til rannsóknar. Fjórum árum síðar var Erla sakfelld í Hæstarétti fyrir að bera á þá rangar
sakir í málinu. Hún freistar þess enn að fá mál sitt endurupptekið fyrir dómi. SJÁ SÍÐU 6 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Lögreglan vill rannsókn á ásökunum
Erindi á ráðstefnu um réttlæti
dregur dilk á eftir sér. Lögreglumenn vilja að ríkissaksóknari hefji rannsókn vegna
orða lögmanns um mismunun í réttarkerfinu.
bth@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Landssamband lögreglumanna hefur sent dómsmálaráðuneytinu bréf þar sem ummæli
lögmanns um mismunun lögreglu
í rannsóknum eftir þjóðfélagsstöðu
eru fordæmd. Farið er fram á að ríkissaksóknari rannsaki málið.
Tilefni bréfsins er frétt um ráðstefnu um réttlæti á Hólum sem

birtist í Fréttablaðinu 27. október
síðastliðinn. Þorbjörg Inga Jónsdóttir lögmaður, sem hefur sinnt
réttargæslu í áratugi fyrir þolendur
kynferðisofbeldis, sagði þar engan
vafa leika á að kerfið færi í manngreinarálit eftir þjóðfélagsstöðu.
„Ég upplifi að það skipti mjög
miklu máli hver þú ert og hver brýtur
á þér í nauðgunarmálum,“ sagði Þorbjörg Inga meðal annars.
Fjölnir Sæmundsson, formaður
Landssambands lögreglumanna,
segir ummæli Þorbjargar viðkvæmari en ella því hún sitji í ráðherraskipaðri nefnd um eftirlit með
störfum lögreglu. Spurningar vakni
um hæfi þegar manneskja sem eigi

Fjölnir
Sæmundsson,
formaður
Landssamband
lögreglumanna

að hafa eftirlit með lögreglu hafi fellt
slíka dóma yfir lögreglumönnum á
opinberum vettvangi.
Fyrir hönd lögreglumanna sendi
Fjölnir bréfið. Þar kemur fram að í
ljósi ávirðinganna verði jafnframt
ekki hjá því komist að hvetja til þess
að embætti ríkissaksóknara verði

falin rannsókn á starfsháttum lögreglu í landinu við skýrslutökur af
brotaþolum og gerendum.
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir
dómsmálaráðherra sagði vegna
fréttarinnar að hún ætlaði að mælast til þess að ríkislögreglustjóri tæki
fyrir hvort þjóðfélagsstaða hefði
áhrif á meðferð sérstaklega kynferðisbrota. Þá sagði talskona Stígamóta margrannsakað og -sannað að
mismunun eftir þjóðfélagsstöðu ætti
sér stað við rannsóknir sakamála.
Ekki náðist í Þorbjörgu Ingu við
vinnslu fréttarinnar. n
Nánar á frettabladid.is

Refaskottin kosta
yfir hundrað
milljónir árlega
DÝRAVERND Að mati Umhverfisstofnunar eru forsendur fyrir refaveiðum brostnar.
„Búfénaður virðist ekki verða
fyrir tjóni,“ segir Steinar Rafn Beck
Baldursson, sérfræðingur í veiðistjórnun hjá Umhverfisstofnun.
„Við höfum kallað eftir tilkynningum um tjón en þær berast ekki,
nema einstaka tilkynningar um
æðarvarp.“ Sveitarfélögum er skylt
að greiða refaskyttum fyrir hvert
skott frá hausti fram á vor.
Árlegur kostnaður hefur aukist úr
67 milljónum árið 2011 í tæpar 134
milljónir 2020. SJÁ SÍÐU 2

Njóttu vetrar áhyggjulaus
Þjónustuskoðun HEKLU tryggir betri endingu
Pantaðu tíma á www.hekla.is/timabokanir

Viðurkenndur þjónustuaðili

Sími 590 5000 · Laugavegur 170 · HEKLA
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Ráðherrabolti í Valsheimilinu

Um 14 prósent fólks undir þrítugu
bera mikið traust til þjóðkirkjunnar.

Kynslóðaskiptar
skoðanir á
þjóðkirkjunni
arnartomas@frettabladid.is

TRÚMÁL Um þriðjungur landsmanna ber mikið traust til þjóðkirkjunnar og rúmlega þriðjungur
lítið. Þetta kemur fram í nýjum
Þjóðarpúlsi Gallup um þjóðkirkjuna.
Þar kemur fram að fólk sé líklegra
til að bera traust til þjóðkirkjunnar
eftir því sem það er eldra. Ríflega
helmingur fólks yfir sextugu ber
mikið traust til þjóðkirkjunnar en
aðeins um 14 prósent fólks undir
þrítugu.
Ef litið er til stjórnmálaskoðana
væru þeir sem kysu Miðflokkinn,
Sjálfstæðisflokkinn og Flokk fólksins ef gengið væri til kosninga í
dag líklegastir til að bera mikið
traust til þjóðkirkjunnar.
Aðeins um 15 prósent eru ánægð
með störf Agnesar M. Sigurðardóttur, biskups Íslands, sem er svipað
hlutfall og í síðustu mælingu. n

Íslenskar alþingiskonur spiluðu opnunarleik á Global Goals World Cup gegn erlendum starfssystrum sínum í Valsheimilinu. ElIza Reid forsetafrú setti mótið
en íslensku valkyrjurnar hrósuðu sigri. Markmið mótsins er að styðja við og auka aðgengi stúlkna og kvenna að íþróttaiðkun. Hvert lið sem tekur þátt velur
sér eitt af heimsmarkmiðunum og vinnur verkefni með það að markmiði að styðja við það bæði innan sem utan vallar. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Mælanleg aukning strax við afléttingu
kristinnpall@frettabladid.is

SAMGÖNGUR „Við höfum tekið
eftir því, frá fyrsta degi þegar það
var tilkynnt um afléttingu þessara
takmarkana, að það mældist strax
mikil aukning í bókunum. Bókunarflæðið hefur haldist sterkt og gott,
bæði frá Íslandi og Evrópu, og það er
mjög jákvætt að þetta sé komið af
stað á ný,“ segir Bogi Nils Bogason,
forstjóri Icelandair Group, spurður
um áhrif opnunar Bandaríkjanna
fyrir ferðamönnum frá Íslandi eftir
að Bandaríkin opnuðu landamæri
sín á ný í gær.
Icelandair hefur haldið uppi áætlunarflugi til Bandaríkjanna undanfarna mánuði. Frá og með gærdeginum gátu fullbólusettir Íslendingar
ferðast til Bandaríkjanna á ný gegn
því að sýna fram á neikvætt PCRpróf. Icelandair var með sex flug til
Bandaríkjanna í gær.

BogI Nils Bogason, forstjóri
Icelandair Group

„Það var mikill áhugi og margar
fyrirspurnir um flug til Bandaríkjanna á meðan þessar takmarkanir
stóðu yfir. Um leið og það var tilkynnt um af léttingu byrjaði fólk
að bóka ferðir og það hefur haldist
nokkuð stöðugt,“ segir Bogi.
„Við höfum haldið uppi flugi til
Bandaríkjanna með að stærstum
hluta Bandaríkjamenn um borð. Nú
eru allir markaðir opnir og það ætti
að styrkja okkar starf. Við vorum
með háleit markmið um sölu fyrir
síðasta ársfjórðung þessa árs, vitandi að von væri á opnun.“ n

Hvernig er
draumasófinn þinn?
Handgerðir íslenskir sófar
• Margar útfærslur í boði
• Mikið úrval áklæða
• Engin stærðartakmörk

Kíktu í heimsókn!
Opið virka daga kl. 10-18 Laugardaga 11-15

Bíldshöfða 18 - 110 Reykjavík - sími: 557 9510 - patti.is

Sjá nánar
á patti.is

Telja forsendur refaveiða
brostnar og vilja breytingar
Refaveiðar þjóna ekki lengur
tilgangi sínum, að verja
sauðfé, og eru orðnar að vana
eða launaðri sportveiði. Árið
2020 var metár í veiði og
kostnaður ríkis og sveitarfélaga eykst með hverju árinu.
kristinnhaukur@frettabladid.is

DÝRAVERND Umhverfisstofnun telur
forsendur fyrir refaveiðum brostnar, meðal annars vegna breytinga
í landbúnaði, og finna ætti annað
fyrirkomulag, einkum með tilliti til
fuglaverndar. Meira en 56 þúsund
refir hafa verið veiddir undanfarin
áratug með kostnað upp á tæpan
milljarð fyrir ríki og sveitarfélög.
„Búfénaður virðist ekki verða
fyrir tjóni. Við höfum kallað eftir
tilkynningum um tjón en þær berast ekki, nema einstaka tilkynningar um æðarvarp,“ segir Steinar
Rafn Beck Baldursson, sérfræðingur
í veiðistjórnun hjá Umhverfisstofnun.
„Refurinn er sagður lævís og
grimmur og verk hans vinna gegn
honum. Enda fær hann makleg
málagjöld. Hann er réttdræpur hvar
sem hann hittist,“ sagði Kristján
Eldjárn í heimildarmynd Ósvalds
Knudsen, Refurinn gerir greni í urð
frá árinu 1961. Frá landnámi höfðu
bændur verið í stríði við dýrbítinn
um sauðkindina og toll þurftu allir
að greiða sem ekki veiddu ref.
„Mér finnst líklegasta ástæðan
sú að kindur eru hættar að bera
úti,“ segir Steinar aðspurður hvers
vegna refurinn sé ekki lengur þessi
skaðvaldur sem hann var. „Áður fyrr
sóttu refirnir í nýfædd lömb eða
fóru aftan í kindur þegar þær voru
að bera.“
Stofninn var aðeins 1.200 dýr við
upphaf talninga, árið 1979, en óx
upp í tæp 9.000 árið 2007. Hrun varð
um 30 prósent árin 2008 til 2010 en

Hinrik Ívarsson í Merkinesi, refaskytta Hafnamanna, tæmir Mönguselsárgrenið árið 1961. Læðu, stegg og fjóra hvolpa.
MYND/SKJÁSKOT

Við höfum kallað eftir
tilkynningum um tjón
en þær berast ekki,
nema einstaka tilkynningar um æðarvarp.
Steinar Rafn Beck Baldursson,
sérfræðingur hjá UST

stofninn hefur verið nokkuð stöðugur undanfarin ár og veiðin aukist.
Árið 2020 voru 7.227 refir veiddir,
sem er það mesta í 40 ár.
Sveitarfélögum er skylt að greiða
refaskyttum fyrir hvert skott frá
hausti fram á vor. Hefur árlegur
kostnaður þeirra aukist úr 67 milljónum árið 2011 í tæpar 134 milljónir árið 2020. Síðan 2014 hefur ríkið
tekið á sig fjórðung eða fimmtung

kostnaðarins og reynt er að jafna
hann fyrir fámenn og víðfeðm
sveitarfélög.
Gagnrýni á veiðarnar hefur
komið fram, svo sem í umræðum
skotveiðimanna. Að refaveiðar séu
launuð sportveiði og vani frekar
en nauðsyn. Á yfirstandandi þingi
spurði Ágúst Ólafur Ágústsson,
þingmaður Samfylkingarinnar,
Guðmund Inga Guðbrandsson
umhverfisráðherra út í veiðarnar.
Sá síðarnefndi lagði fram frumvarp um breytingar á veiðilöggjöfinni sem náði ekki í gegn á þinginu.
Samkvæmt því hefði verið sett
stjórnunar- og verndaráætlun fyrir
refinn.
Steinar segist vona að frumvarpið
komist í gegn en stofnunin sé þegar
farin að huga að slíkri áætlun fyrir
rjúpuna. Refurinn myndi koma
seinna. „Það væri eðlilegast að
endurskoða allt þetta fyrirkomulag.
Kannski aðeins að stunda vetrarveiðar en ekki grenjaveiði,“ segir
hann. n

Á hverjum degi velur fjöldi viðskiptavina Orkunnar að
kolefnisjafna aksturinn sinn með því að gefa hluta af afslætti
sínum til Votlendissjóðs. Votlendissjóður nýtir fjármunina til
að endurheimta votlendi sem er áhrifarík, einföld og ódýr
leið sem skilar strax árangri.
Vertu með, leggðu þitt að mörkum í loftslagsmálum
og byrjaðu að kolefnisjafna á orkan.is.

JAFNAÐU ÞIG

HJÁ ORKUNNI
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Mál fimm flóttamanna gegn ríkinu felld niður
kristinnhaukur@frettabladid.is

Blíðviðri á Tenerife. FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ellilífeyrisþegum
erlendis fjölgar
birnadrofn@frettabladid.is

SAMFÉLAG Íslenskum ellilífeyrisþegum sem búa erlendis hefur
fjölgað um 45 prósent frá 2017. Þeir
voru í lok síðasta árs tvö þúsund,
eða fjögur prósent allra ellilífeyrisþega. Þetta kemur fram á vef Hagstofunnar.
Í desember 2020 voru ellilífeyrisþegar rúmlega 51 þúsund. Fjölgaði
þeim um nær fjögur prósent milli
ára. Karlar voru rúmlega 24 þúsund
og konur nær 27 þúsund. ■

Afstýra áhlaupi á
ökutækjaskrána
gar@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Samgöngustofa hefur
undanfarið lent í vandræðum vegna
vélrænna fjöldafyrirspurna í ökutækjaskrá á vefsíðu stofnunarinnar.
„Vandræðin snerust um það að
einstaklingar nýttu forrit til að búa
til fjöldafyrirspurnir í ökutækjaskrá, mögulega í þeim tilgangi
að endurbirta eða selja gögnin,“
útskýrir Þórhildur Elínardóttir,
samskiptastjóri Samgöngustofu.

Þórhildur
Elínardóttir,
samskiptastjóri Samgöngustofu

„Þessar vélrænu fyrirspurnir ollu
miklu álagi á vefþjóninn sem nauðsynlegt var að bregðast við. Uppfærsla á þjónustunni er á döfinni,“
segir Þórhildur. Fram kemur á vef
Samgöngustofu að sett verði upp
ný leit með virkni sem komi í veg
fyrir vélrænar fjöldafyrirspurnir.
Þeir sem þurfa rýmri leit geti leitað
til aðila sem hafi samning við Samgöngustofu varðandi vefþjónustur
með tengingu í ökutækjaskrá. n

DÓMSMÁL Í gær þurfti að fella niður
mál fimm manna sem hafa stöðu
flóttamanna í Grikklandi og Ungverjalandi vegna þess að málsmeðferð ríkisins tók of langan tíma. Eru
þeir úr hópi flóttamanna sem lögmaðurinn Arndís Anna K. Gunnarsdóttir hefur stefnt ríkinu fyrir
vegna málsmeðferðar.
Arndís segir tilf inningarnar

blendnar. „Í sjálfu sér unnum við
sigur í málunum en það er súrsætt því við fáum ekki niðurstöðu
dómstóla um þessa framkvæmd.
Ég vil fá dóm um þetta því ég tel
að stjórnvöld séu að ganga gegn
lögum,“ segir hún.
Sjö önnur mál eru í farvatninu en
flóttamennirnir koma frá Sýrlandi,
Íran, Afganistan og Eþíópíu.
Þar sem þeir hafa stöðu f lóttamanna í Grikklandi eða Ungverja-

Arndís Anna K.
Gunnarsdóttir,
lögmaður

landi neitar Útlendingastofnun að
taka við umsóknum. Kærunefndin fellir þá ákvörðun úr gildi en
Útlendingastofnun neitar aftur og
kærunefndin staðfestir á endanum.
Arndís bindur vonir við eitt mál,
en í því var flóttamaður sendur til
Ungverjalands daginn áður en 12
mánuðir voru liðnir. „Það er eina
málið sem við náum að halda lifandi og vonandi fáum dóm í,“ segir
hún. n

Búnir að gleyma öllu um Geirfinnsmál
Erla Bolladóttir, Klúbbmenn
og rannsakendur rifjuðu
Geirfinnsmálið upp í Héraðsdómi í gær. Ekki mundu allir
jafn vel eftir rannsókninni.
adalheidur@frettabladid.is

GE IRFINNSM ÁL „Ég hafði náttúrulega aldrei komið í dráttarbrautina á þessum tíma en ég fór
þarna núna um um daginn og þá
var ég ekki viss um hvar í bænum
dráttarbrautin hafði verið,“ sagði
Erla Bolladóttir í skýrslu sinni í
Héraðsdómi Reykjavíkur í gær
þegar aðalmeðferð fór fram í máli
hennar gegn íslenska ríkinu. Með
málsókninni freistar Erla þess að fá
felldan úr gildi úrskurð endurendurupptökunefndar frá árinu 2017,
sem synjaði henni um endurupptöku á hennar þætti í Guðmundarog Geirfinnsmálum.
Erla var dæmd í Hæstarétti árið
1980 fyrir rangar sakargiftir með
því að hafa sammælst um það með
Kristjáni Viðari Júlíussyni og Sævari
Marínó Ciesielski að þau myndu
bera sakir á fjóra menn, kennda við
skemmtistaðinn Klúbbinn, færu
spjótin að beinast að þeim sjálfum
vegna hvarfs Geirfinns Einarssonar.
Erla gaf ítarlega skýrslu um samskipti sín við lögregluna meðan
Geirfinnsmálið var til rannsóknar
í Reykjavík, en auk hennar gáfu níu
vitni skýrslu. Af skýrslutökunum
er ljóst að ágreiningurinn í málinu
lýtur að því hvort svonefndir Klúbb
menn hafi verið bendlaðir við málið
af lögreglunni sjálfri áður en Erla
og aðrir sakborningar nefndu nöfn
þeirra í skýrslutökum og hvernig
það kom til að nöfn þeirra voru
nefnd.
Á eftir Erlu gáfu skýrslu frumrannsakendur Geirfinnsmálsins í
Keflavík, Valtýr Sigurðsson, þáverandi fulltrúi sýslumanns í Keflavík,

Erla Bolladóttir gaf skýrslu í héraðsdómi í gær um gæsluvarðhaldsvist og samskipti við lögreglu meðan Geirfinnsmál
var til rannsóknar. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

og Haukur Guðmundsson, þáverandi rannsóknarlögreglumaður.
Þeir svöruðu almennum spurningum um framkvæmd rannsóknarinnar, einkum um skjalahald og
skýrslutökur, en komið hefur í ljós
að töluvert af gögnum frumrannsóknarinnar hefur glatast. Þá voru
þeir spurðir um rannsókn á mönnum tengdum klúbbnum.
„Klúbburinn kom strax inn í
umræðuna vegna þess að Geirfinnur hafði verið í Klúbbnum þarna
dagana á undan og hitt þar menn.
Þess vegna var verið að kanna og
lýsa eftir manni sem hefði talað við
Geirfinn í Klúbbnum,“ sagði Valtýr.
Haukur sagði sömuleiðis að ástæða
þess að Klúbbmenn hefðu dregist
inn í málið kynni að vera sú að

Geirfinnur hefði farið í Klúbbinn
skömmu fyrir hvarfið.
Einnig gáfu skýrslu fyrir dómi þrír
menn sem unnu að rannsókn Geirfinnsmálsins sem hófst í Reykjavík
eftir að Erla og Sævar höfðu verið
handtekin vegna póstsvika. Rannsókn málsins virðist hins vegar
alveg horfin úr minni þeirra og gátu
þeir ekki svarað neinni spurningu
lögmanna efnislega.
Á vitnalista setts ríkislögmanns
voru þrír af þeim fjórum mönnum
sem Erla var sakfelld fyrir að hafa
borið á sakir. Magnús Leopoldsson,
fyrrverandi framkvæmdarstjóri
Klúbbsins, Valdemar Olsen og Einar
Bollason, bróðir Erlu.
Þeir lýstu allir deginum sem þeir
voru handteknir og upplifun sinni

í gæsluvarðhaldinu í Síðumúla. Þá
lýstu Magnús og Einar samprófun
með Erlu og sögðu báðir að Erla
hefði lýst atburðum í Hafnarbrautinni með svo nákvæmum hætti og
þeim hefði verið mjög brugðið við
hve sannfærandi hún var.
Aðspurðir minntust hvorki Einar
né Valdemar þess að lögreglan
hefði nokkru sinni sagt þeim um
hvaða brot þeir væru grunaðir eða
að þeir væru yfir höfuð sakaðir um
tiltekinn glæp.
„Ég man aldrei eftir því að neinn
hafi sakað mig um að hafa drepið
Geirfinn, heldur að ég hafi verið í
ferð,“ sagði Einar.
Fréttablaðið fjallar nánar um
skýrslutökurnar og aðalmeðferð í
máli Erlu á næstu dögum. n

100% RAFMÖGNUÐ
ÍTÖLSK HÖNNUN
FIAT 500e ER FYRSTI FALLEGI
RAFMAGNSSMÁBÍLLINN.
SJÓN ER SÖGU RÍKARI

TÍMALAUS ÍTÖLSK HÖNNUN
MEÐ ALLT AÐ 460 KM DRÆGNI.

UMBOÐSAÐILI FIAT Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • FIAT.IS • ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LAUGARDAGA 12-16

FRÍ
HEIMSENDING
1.-10. NÓVEMBER BJÓÐUM VIÐ
FRÍA HEIMSENDINGU UM LAND ALLT*
EF VERSLAÐ ER FYRIR 150 ÞÚS. EÐA MEIRA
EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS
AF PARKETI, FLÍSUM & HURÐUM
GÆÐI, ÞJÓNUSTA OG GOTT VERÐ

*Á DREIFINGARSTÖÐVAR FLYTJANDA Á LANDSBYGGÐINNI
*HEIMKEYRT Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU

Ármúli 8 I 108 Reykjavík I Sími 516 0600 I www.birgisson.is
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Nýtt minnisblað
um uppkosningu
elinhirst@frettabladid.is

KOSNINGAR Á fundi undirbúningskjörbréfanefndar í gær var lagt fram
minnisblað frá forsætisráðuneytinu
um lagasjónarmið sem hafa þýðingu
við mat á gildi kosninga. Í minnisblaðinu segir að ákvæði 121. greinar
kosningalaga um uppkosningu sé
afdráttarlaust um að endurtaka eigi
kosningu í því kjördæmi þar sem
ógildingarannmarki átti sér stað,
en ekki í öðrum kjördæmum.

Birgir
Ármannsson

Breyti engu þar um þótt áhrif
annmarka í einu kjördæmi hafi í
reynd áhrif á kosningu á landinu
öllu vegna úthlutunar jöfnunarsæta.
Birgir Ármannsson, formaður
undirbúningskjörbréfanefndar,
segir að nefndin sé ekki komin á
þann stað að farið sé að ræða niðurstöðu. n
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Undirbúningur fyrir uppkosningu yrði skammur
elinhirst@frettabladid.is

KOSNINGAR „Manni sýnist að það
geti brugðið til beggja vona um
hvort kosið verður aftur í Norðvesturkjördæmi. Það virðast að
minnsta kosti aukast líkurnar á því
ef eitthvað er,“ sagði Stefanía Óskarsdóttir, dósent í stjórnmálafræði
við Háskóla Íslands, í viðtali í Fréttavaktinni á Hringbraut í gærkvöldi.
„Manni svona heyrist sem málin

Stefanía
Óskarsdóttir,
dósent í stjórnmálafræði við HÍ

séu að þróast í þá átt og það kallar á
ákveðinn undirbúning. Hann yrði
kannski ekki mjög langur, ef ákvörðun um uppkosningu verður tekin.“
Stefanía bendir á að leiðtogar
stjórnmálaf lokkanna haldi spilunum þétt að sér, bæði um þetta mál
og stjórnarsáttmálann.
Bæði Sigurður Ingi Jóhannsson,
formaður Framsóknarf lokksins,
og Katrín Jakobsdóttir, formaður
Vinstri grænna, hafa ítrekað að ekki

sé hægt að mynda nýja ríkisstjórn
fyrr en deilumál um úrslit kosninganna hafi verið til lykta leidd.
Sem stendur er málið í höndum
undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa. Nefndin kom fyrst
saman í byrjun október og hefur
fundað yfir 20 sinnum vegna stöðunnar sem upp kom í talningarmálum í Norðvesturkjördæmi. Búist er
við að nefndin ljúki störfum á næstu
dögum. n

Telur hagsmunaaðila olíufyrirtækja
ekki tefja fyrir árangri á COP26
Hagsmunaaðilar jarðefnaeldsneytisiðnaðarins, kola,
olíu og gass, eru 503 talsins
á COP26-ráðstefnunni í
Glasgow. Framtíðin er í
umhverfisvænni starfsemi
og þau fyrirtæki sem ætla að
lifa af þurfa að horfa í þá átt.
Hagsmunaaðilar eru því ekki
að tefja ráðstefnuna.

COP26

elinhirst@frettabladid.is

Í september voru 1.313 einstaklingar
á atvinnuleysiskrá sem störfuðu
áður við gistingu eða veitingar.

Bætur fyrir þá
sem skenkja bjór
birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Á morgun taka gildi hertar
sóttvarnareglur hér á landi sem fela
meðal annars í sér styttri opnunartíma veitinga- og skemmtistaða.
„Vegna þessara aðgerða eða þegar
starfshlutfall er minnkað þá getur
starfsfólk sótt um atvinnuleysisbætur í hlutfalli við það sem starfið
er minnkað um,“ segir Unnur Sverrisdóttir, forstjóri Vinnumálastofnunar,
um starfsfólk á skemmtistöðum.
„Það sækir um hefðbundnar atvinnuleysisbætur og svo er metið hver
réttur þess til þeirra er,“ segir hún. n

LOFTSLAGSMÁL „Ég held það sé
farsælast að hafa alla við borðið.
Þó samtalið geti mögulega verið
strembnara fyrir vikið þá náum
við árangri betur og fyrr ef það
næst að stilla saman strengi allra,
ekki bara sumra,“ segir Berglind
Rán Ólafsdóttir, stjórnarformaður
Samorku og framkvæmdastjóri
Orku náttúrunnar, sem stödd er á
COP26 í Glasgow.
Breska ríkisútvarpið BBC hefur
farið yfir gestalista ráðstefnunnar
og fundið út að fulltrúar þeirra
sem gæta hagsmuna jarðefnaeldsneytisiðnaðarins, kola, olíu og gass,
séu 503 talsins, eða fjölmennari en
nokkur sendinefnd einstaks ríkis
sem á fulltrúa á ráðstefnunni.
„Það er mikil þekking til staðar
í olíuiðnaðinum sem gæti nýst til
þess að hraða þeirri þróun sem þarf
að eiga sér stað,“ segir Berglind.
Notkun jarðefnaeldsneytis í
heiminum er helsta skýring þess
hvers vegna hitastig jarðar fer
hækkandi, en olíuiðnaðurinn veltir gríðarlegum fjármunum enda
uppistaða orkukerf is heimsins
eins og það er núna. Hins vegar þarf
jarðefnaeldsneytið að víkja fyrir
sjálf bærum orkugjöfum til þess að
mögulegt verði að minnka útblást-

Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar, á COP26 í Glasgow. 

Ég held að langflest ef
ekki öll séu búin að
átta sig á því að framtíðin er í umhverfisvænni starfsemi.
Berglind Rán Ólafsdóttir,
stjórnarformaður Samorku og
framkvæmdastjóri ON

ur á koldíoxíði, eða CO2, og halda
hitastigshækkuninni innan við 1,5
gráður á Celsíus eins og markmiðið
er á COP26-ráðstefnunni.
Aðspurð segist Berglind ekki
hafa áhyggjur af viðveru þessara
aðila á ráðstefnunni eða að það
minnki líkur á árangri á ráðstefnunni. „Það er gríðarlegur fjöldi
fólks hér og ég er að einbeita mér
meðal annars að samtölum sem
snúast um það hvernig við getum
hraðað þróun orkuskipta í samgöngum og hvernig við náum

GLÆSIBÆ

BÍLAAPÓTEK

MYND/AÐSEND

lengra í innleiðingu á hringrásarhagkerfi,“ segir Berglind.
„Ég tel líklegt, og geri raunar
ráð fyrir því, að fulltrúar olíuiðnaðarins séu líka að skoða tækifæri til þess að þróa fyrirtækin sín
í átt að umhverfisvænni starfsemi.
Ég held að langf lest ef ekki öll séu
búin að átta sig á því að framtíðin
er í umhverfisvænni starfsemi og
þau fyrirtæki sem ætla að lifa af
þurfa að fara þangað,“ segir Berglind Rán, framkvæmdastjóri Orku
náttúrunnar. n

9-22
OPIÐ ALLA DAGA

URÐARHVARFI

Renndu við í lúguna
Þú finnur Lyfsalann í Glæsibæ, Urðarhvarfi og bílaapótek Vesturlandsvegi
GLÆSIBÆR
Opið virka daga 8.30 - 18.00

URÐARHVARF
Opið virka daga 9.00 - 17.30

BÍLAAPÓTEK VIÐ VESTURLANDSVEG
Opið alla daga 9.00 - 22.00

BY R J A Ð U D AG I N N Á

A LVÖ R U Í TA L S K R I U P P L I F U N

Segafredo er bragðmikið alvöru ítalskt kaffi.
Hvort sem þú velur malað, espresso, baunir
eða hylki getur þú treyst því að dagurinn hefst
með ríkulegu bragði í hæsta gæðaflokki.

SKOÐUN

Líf án steikar
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n Halldór

L

Björk
Eiðsdóttir

bjork
@frettabladid.is

Matarsóun
ein og sér
veldur
meiri
gróðurhúsaáhrifum en
öll einstök
lönd heims
að Kína
og Bandaríkjunum
undanskildum.

oftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna
sem fyrir fram var jafnvel kölluð mikilvægasta ráðstefna mannkyns, hefur að
mörgu leyti ekki staðist væntingar en
það er eitt öðru fremur sem vekur fjölmörgum undrun: Af öllum þeim mikilvægu málefnum sem fengu pláss á þéttskipaðri dagskránni
hefur matvælaframleiðsla og -sóun fengið lítið
sem ekkert vægi. Við upphaf ráðstefnunnar
kepptist efasemda- og úrtölufólkið við að benda
á það hvers lags samgöngur fundargestir nýttu
sér til að mæta á svæðið. Margir hverjir, og þar
með talin íslenska sendinefndin, ferðuðust með
flugvél (enda ferjusamgöngur milli Reykjavíkur
og Glasgow löngum verið stopular) og þótti einhverjum það orka tvímælis.
Þó svo að slíkar athugasemdir séu í besta falli
yfirklór og í versta falli tilraun til að afvegaleiða
umræðuna er vert að benda á að flugsamgöngur
eru taldar ábyrgar fyrir um fimm prósentum
hnattrænnar hlýnunar. Erfitt er að fullyrða um
nákvæmar tölur en ljóst er að matvælaframleiðsla ber þar mun meiri ábyrgð. Matarsóun ein
og sér veldur meiri gróðurhúsaáhrifum en öll
einstök lönd heims að Kína og Bandaríkjunum
undanskildum. En þriðjungur þeirra matvæla
sem framleidd eru í heiminum með tilheyrandi
umhverfisáhrifum endar sem úrgangur.
Við þurfum að breyta venjum okkar og við
þurfum að gera það á víðu sviði. Hvernig við
verslum í matinn og hvað við setjum ofan í
okkur er þar veigamikið atriði. Sífellt aukin þörf
á nýju ræktunarlandi til að mæta þeirri miklu
aukningu sem orðið hefur undanfarna áratugi á
kjöt- og mjólkurneyslu jarðarbúa er aðkallandi
vandi enda þriðjungur ræktunarlands í heiminum nýttur til ræktunar dýrafóðurs.
Nýjar kynslóðir neytenda eru sem betur fer
meðvitaðar um áhrif kjötneyslu á umhverfið og
velja í stórum stíl að sleppa henni alfarið eða að
hluta. Úrval vörutegunda í verslunum sem veitingastöðum er jafnframt orðið það mikið að litlu
er fórnað með því að sleppa kjöti, eða skera niður
neyslu á því. Stærsta áskorunin við að hætta að
borða dýraafurðir reynist mörgum, þó undarlega
megi hljóma, að hlusta á síendurteknar misgáfulegar athugasemdir afturhaldsseggjanna sem
halda að lífið sé litlaust án blóðugrar steikar. Það
er í raun verðugt rannsóknarefni að kanna hversu
miklar áhyggjur hinar svokölluðu alætur hafa
af meintu næringargildi og fjölbreytileika fæðu
þeirra sem valið hafa að skaða jörðina og aðrar
lifandi verur sem minnst með fæðuvali sínu.
Hvert og eitt okkar getur haft áhrif með
minnkandi neyslu dýraafurða – bragðið og
gæðin gætu jafnvel komið einhverjum á óvart
því gagnstætt sannfæringu margra, þá borða
grænkerar ekki bara gras! n

Mikið úrval af HVÍLDARSTÓLUM
með og án rafmagns lyftibúnaði

Komið og
skoðið úrvalið

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n
Strandgötu 24 | 220 Hafnarfjörður | Sími 565 4100 | nyform.is
h ú s g a g n av e r s l u n

n Frá degi til dags

Besta leiðin

arib@frettabladid.is
toti@frettabladid.is

Líkamsræktarstyrkur
Meira að segja samviskulausustu
kapítalistarnir fundu til örlítillar
samúðar með Sólveigu Önnu
Jónsdóttur þegar hún lýsti
ástandinu innan Eflingar þar
sem hún hugðist virkja skrifstofufólk til byltingar á stað þar
sem gegnumflæði peninga er
stöðugt og þétt. Kom þá í ljós að
lítil stemning var fyrir að yfirgefa
vöfflujárnið til þess að standa
úti í rigningunni með skilti og
gjallarhorn. Mun meiri áhugi
var fyrir því að fara yfir beiðnir
um líkamsræktarstyrki. Næsta
skrefið er pólitík, sem eftir á að
hyggja átti að vera fyrsta skrefið.
Sundstuðningur
Heitir pottar sundlauganna og
vitringarnir sem þar hanga hafa
löngum þótt ágæt vísbending
um hvernig vindar blása í samfélaginu. Óformleg könnun
Illuga Jökulssonar í slíkum potti
meðal fjögurra stútungskalla á
ýmsum aldri bendir eindregið
til þess að straumurinn sé með
Sólveigu Önnu. „Ég bjóst við að
að minnsta kosti sumir þeirra
myndu finna til samstöðu með
Guðmundi Baldurssyni, en
niðurstaðan var skýr: Ef þetta
hefði verið fótboltaleikur hefði
staðan verið 4-0 fyrir Sólveigu
Önnu. Svo bættist kona í pottinn
og þá varð staðan 5-0,“ sagði
Illugi í rannsóknarskýrslu sinni
sem hann birti á Facebook. n

Líf Magneudóttir
borgarfulltrúi
Vinstri grænna

Við
þurfum að
vinda ofan
af áratugalangriáherslu
á einkabílinn
sem okkar
helsta
samgöngumáta.

„Það er bara geggjað að vera í strætó. Maður fær
ógeðslega mikinn tíma og svo er frítt wi-fi. Bara alger
læfseifer,“ sagði 11 ára dóttir mín þegar við vorum
að ræða fyrirkomulagið á gítartímanum hennar.
Hún hefur lært á gítar í tvö ár og í fyrstu skutlaði
pabbi hennar henni með tilheyrandi vinnuraski og
umhverfisálagi. Frá því í janúar hafa börn 11 ára og
yngri fengið frítt í Strætó. Síðan þá hefur hún sjálf séð
um að koma sér í og úr gítartímum.
Dóttir mín hefur ekki látið staðar numið við gítartímana heldur fer hún miklu víðar, stundum ein
en oftar í félagsskap vina sinna, til að sinna sínum
ýmsu hugðarefnum. Nútímakrakkar eru þaulvanir
farsímum og eiga auðvelt með að skipuleggja ferðir
sínar og komast þangað sem þau vilja. Hún og aðrir
krakkar í kringum hana upplifa því frelsið sem fylgir
því að komast ferða sinna sjálf með almenningssamgöngum sem gerir þau vonandi að framtíðarnotendum.
Smávægilegar breytingar á þjónustu eða verkefnum geta orðið til stórra breytinga á umhverfi okkar
og hegðun. Ákvörðun Strætó um að niðurgreiða
ferðir 11 ára og yngri hefur fjölgað notendum í þeim
hópi. Það er mín skoðun að við eigum að niðurgreiða
almenningssamgöngur og aðra vistvæna ferðamáta
og halda gjaldtöku í lágmarki, ekki síst fyrir þau sem
nýta sér þær að staðaldri.
Við þurfum að vinda ofan af áratugalangri áherslu
á einkabílinn sem okkar helsta samgöngumáta.
Hingað til hefur niðurgreiðsla á öllu sem að honum
snýr numið milljörðum króna í formi ókeypis bílastæða, mislægra gatnamóta, vegaframkvæmda og
annarrar þjónustu. Ofan á allan þann kostnað úr
almannasjóðum bætist svo annar kostnaður sem
bíleigendur greiða úr eigin vasa.
Það er pólitísk ákvörðun að niðurgreiða samgöngur og morgunljóst að sú niðurgreiðsla á að beinast
að almenningssamgöngum, innviðum göngu- og
hjólastíga og fjölbreyttari ferðamátum. Sú fjárfesting
skilar sér margfalt til umhverfisins og ánægðari íbúa
„sem elska að vera í strætó þegar byrjar að dimma“,
eins og hún dóttir mín. n
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Það vantar velli
Viggó H.
Viggósson

ritari stjórnar
Íþróttabandalags
Reykjavíkur

Golf er vinsælasta þátttökuíþrótt á
landinu. Svo vinsæl er íþróttin að
uppselt hefur verið í golf í Reykjavík í rúman áratug og nú er svo
komið að uppselt er að heita má
á öllu höfuðborgarsvæðinu: biðlistar klúbbanna telja vel á annað
þúsund manns. Ástandið hamlar
vexti íþróttarinnar.
Um nokkurra ára skeið hefur það
vakið furðu mína að forysta golfhreyfingarnar virðist ekki geta sagt
upphátt að vöntun sé á golfvöllum
í Reykjavík: þegar forseti Golfsambandsins hefur verið spurður
þá hefur hann talað sig frá spurningunni og bent á að það séu golfvellir suður með sjó, handan flóa og
heiða. Í viðtali í Bítinu nýlega kvað
við sama tón hjá frambjóðanda til
embættisins, þar talar frambjóðandinn um að sveitarfélögin þurfi
að skilja að golfíþróttin sé orðin
mikilvægur hluti af samfélaginu
og þau verði að láta land af hendi
fyrir golfvelli, nema Reykjavík! Nei,
frambjóðandinn hefur efasemdir
um að það sé raunhæft: vill sjá
hugarfarsbreytingu hjá kylfingum
(reykvískum) þannig að þeir sætti
sig við lengri ferðalög. Furðulegt
sjónarmið, fyrir golf hreyfinguna
er ekkert mál mikilvægara en bygging golfvalla í borginni. Borgin þarf
að sinna kylfingum í samræmi við
fjölda þeirra og þá skyldi maður
ætla að svo stór og afskiptur hópur
útsvarsgreiðenda og kjósenda væri
eitthvað sem pólitíkin hefði áhuga
á að sinna!
Hreyfing er mikilvæg í heilbrigðum lífsstíl. Jákvæð, bein áhrif
hreyfingar koma sérstaklega fram í
forvörnum við ýmsum langvinnum
sjúkdómum. Að vera líkamlega
og félagslega virkur eykur starfshæfni fólks og hjálpar til við að
viðhalda lífsgæðum og sjálfstæði.
Golf er fyrirtaks hreyfing. Ganga
er góð, ganga í góðum félagsskap
er þó betri og enn aukast gæðin ef
við blöndum keppni í jöfnuna og
virkjum af ákefð bæði líkama og
huga. Sömuleiðis eflir golf félagsleg
tengsl og styrkir þannig sjálfsmynd.
Hreyfing, félagsskapur og keppni
eru dúndur mixtúra, lífselexír, en
sýnt hefur verið fram á að fólk sem
stundar golf lifir að líkindum fimm

árum lengur en þeir sem ekki leika
golf.
Vinsældir golfíþróttarinnar eru
miklar. 6% þjóðarinnar eru meðlimir í golfklúbbum og þrátt fyrir að
uppselt hafi verið í golf í Reykjavík
hefur verið aflmikill vöxtur í íþróttinni. Árið 2011 voru kylfingar á
Íslandi 16.000, tíu árum síðar erum
við 22.200. Sem gerir golf að næstfjölmennustu íþrótt landsins. Þá er
ekki öll sagan sögð; en talið er að
yfir 40.000 manns hafi leikið golf á
Íslandi í ár.
Hjá Golfklúbbi Reykjavíkur (GR)
ætti að vera í mesta lagi pláss fyrir
um 3.000 iðkendur. Félagar í dag
eru hins vegar um 3.950 og hafa
verið f leiri en góðu hófi gegnir
síðan 2008. Talað er um GR sem
fjölmennasta golf klúbb í heimi,
sú staða gerir ekkert fyrir meðlimi
klúbbsins. Fjöldinn reynir á ystu
þolmörk aðstöðunnar sem í boði er.
Við slíkt verður vart búið lengur. Í
dag eru um 600 manns á biðlista hjá
GR. Hjá flestum klúbbum á höfuðborgarsvæðinu er svipaða sögu að
segja: að klúbbarnir eru fullir og þar
eru á biðlistum vel á annað þúsund
manns.
Aðstöðuleysi í borginni hefur
hamlandi áhrif á vöxt íþróttarinnar. Einfalt reiknidæmi sýnir það:
Reykvíkingar eru 36% af þjóðinni,

Golfíþróttin er falleg
og góð nánast hvernig
sem á það er litið.

af 22.000 kylfingum ættu reykvískir
kylfingar að vera að lágmarki 8.000.
Í GR er 3.900 félagar og Golfklúbbur
Brautarholts er með ríf lega 600
félaga. Það vantar pláss fyrir í það
minnsta 3.500 reykvíska kylfinga.
Hvernig stendur á því að svo vinsæl íþrótt skuli búa við annað eins
aðstöðuleysi? Árum saman! Hvers
vegna hefur golf hreyfingin ekki
brugðist við með skýru ákalli til
borgarinnar?
Golfíþróttin er falleg og góð
nánast hvernig sem á það er litið.
Helsti (eini?) ókostur íþróttarinnar
er hversu plássfrek hún er og ekki
hlaupið að því að finna staði fyrir
golfvelli í og við borgir. Því er eðlilegt að spurt sé hvar golfvöllur eigi
að koma í Reykjavík og hver eigi að
borga. Ýmsir staðir koma til greina,

hér verður tiltekin hugmynd kynnt.
Hugmyndin er um golf byggð í
borginni: að f létta saman byggð,
þjónustu henni tengdri, golfi og
almennu útivistarsvæði. Staðsetningin væri í Úlfarsárdal austanverðum. Miðað er við að uppbygging
yrði fjármögnuð með innviðagjaldi.
Rekstur vallarsvæðisins væri sjálfbær: greiddur af notendum.
Upphaflega var skipulögð byggð
í Úlfarsárdal fyrir 24.000 manns.
Hugmyndin gengur út á að horfið
yrði að nokkru til upprunalegs
skipulags; að byggt verði austur
dalinn, með þeirri mikilvægu viðbót að hverfið verði byggt fyrir
ákveðinn aldurshóp (60 ára +) og
að golfvellir væru hluti af skipulaginu. Auðvelt væri að skipuleggja
hverfi með t.d. 3.000 íbúðum af
ýmsum stærðum og gerðum, með
þjónustukjarna og útivistarsvæði
þar sem golfvellirnir væru höfuðdjásn. Hverfismiðstöð væri klúbbhús íbúa, með rými fyrir ýmis
konar verslun og þjónustu. Eðlilegt
væri að gera ráð fyrir kjarna með
þjónustuíbúðum og hjúkrunarheimili sem hluta byggðarinnar.
Samþjöppun fólks á þessum aldri
og með líkar þarfir myndi hafa
ýmis jákvæð áhrif. Ekki þyrfti að
byggja leikskóla, barna- og grunnskóla o.þ.h. í hverfinu, enda ekki

gert ráð fyrir að börn og ungmenni
hafi þar búsetu. Byggðin myndi
ekki auka álag á samgönguinnviði í takt við fjölda íbúa. Nýting
innviða í grónum hverfum myndi
aukast. Kraftmikil innspýting á
lóðamarkaðinn hefði jákvæð áhrif
til að minnka þrýsting á íbúðaverð
og hækkun vaxta. Þegar svo margt
fólk á líkum aldri myndar heilt
borgarhverfi myndast grundvöllur
fyrir fjölbreytta nærþjónustu og
hagkvæmara verður að veita hana.
Allt atriði sem létta á kostnaði við
uppbyggingu og síðar á rekstri fyrir
borgina, íbúana og samfélagið í
heild. Golfvellirnir væru opnir
öllum, þ.e. reknir með svipuðu sniði
og golfklúbbar á Íslandi almennt.
Fréttablaðið birti nýlega grein
eftir mig sem bar titilinn Það vantar hús, hvar ég fjalla um þörfina
á alvöru fjölnota íþrótta- og viðburðahúsi, húsi sem myndi leysa
ýmsar aðkallandi þarfir og vera
vettvangur iðandi mannlífs um
ókomin ár, nú bendi ég á hrópandi
þörf fyrir nýja golfvelli. Vissulega stórar og kostnaðarsamar
hugmyndir. En ódýrar, þar liggur
fegurðin. Gengið er út frá því að
verkefnin fjármagni sig sjálf, að
þau verði rekstrarlega sjálf bær og
af þeim verði verulegur samfélagslegur og hagrænn ábati. n
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Styrkari stoðum rennt undir
sjálfbærniupplýsingagjöf fyrirtækja

Blind trú á þéttingu
byggðar í Reykjavík
Kolbrún
Baldursdóttir

oddviti Flokks
fólksins í borgarstjórn Reykjavíkur

Húsnæðismál í Reykjavík eru í
brennidepli vegna þess hve hinn
alvarlegi skortur á íbúðarhúsnæði
kemur sífellt betur í ljós. Flokkur
fólksins styður þéttingarstefnu
byggðar upp að skynsamlegu marki
en ekki þegar hún fer að taka á sig
mynd trúarlegrar sannfæringar eins
og hjá núverandi borgarstjórnarmeirihluta. Einhliða framkvæmd
þéttingarstefnu í Reykjavík, án
ódýrari valkosta fjær miðborginni,
hefur leitt til spennu á fasteignamarkaði. Ekki hefur verið léð máls
á að gera annað en að þétta. Ört
hækkandi húsnæðisverð speglar
ónógt framboð.
Nú eru 1.900 íbúðir í byggingu
í borginni eða 30% færri en fyrir
tveimur árum samkvæmt SI. Raunveruleikinn er skýr, það er slegist
um hverja eign. Litlar íbúðir á þéttingarsvæðum eru svo dýrar að þær
eru ofviða námsfólki, fyrstu kaupendum og efnalitlu fólki.

forstjóri EY
á Íslandi og
stjórnarmaður í
Alþjóðasamtökum
endurskoðenda
(IFAC)

tilskilins tíma. Í Úlfarsárdal eru t.d.
lóðir sem á er byggingarúrgangur
en engin bygging hefur risið árum
saman. Eftir hverju er lóðareigandinn að bíða eða eru verktakar enn að
glíma við borgarkerfið?
Gleymd kosningaloforð
Nú eru hverfi að verða ansi einsleit,
blokkir á blokkir ofan, litlir og stórir
kassar þétt hver ofan í öðrum. Hvað
varð um hugmyndina að blandaðri
byggð, sjálf bærum hverfum með
atvinnutækifærum innan hverfis?
Var þetta ekki kosningaloforð
núverandi meirihluta? Og hvað
varð um þau umhverfissjónarmið
að taka skuli tillit til birtuskilyrða
og hávaða sem skiptir miklu fyrir
svefn og líðan íbúa? Sá var tíminn
að einstaklingar gátu fengið lóðir og
byggt sjálfir og samhliða því byggt
upp félagslega samstöðu og myndað
hverfismenningu. Þessi hugsun
virðist með öllu fjarri nú.
Vandinn er sá að það er takmarkað framboð af lóðum fyrir
allar gerðir fasteigna. Núna hefði
t.d. verið unnt að skipuleggja svæði
utan við borgina, og utan þéttingarsvæða, þar sem þeir sem það vilja
hefðu getað byggt í stað þess að
kaupa hús í Þorlákshöfn eða Hveragerði. Með því að víkka hverfin út
og þá innviði sem fyrir eru skapast
f leiri íbúðarmöguleikar. Skoða
mætti t.d. suðurhlíðar Úlfarsfells og
svæði austur af núverandi Úlfarsárdal sem tengjast því hverfi. Hér þarf
öfgalausa víðsýni í stað blindrar
trúar. n

Stórt skref stigið
í átt til samræmingar
Þessi atburður er risa skref í átt til
samræmingar og stöðlunar sjálfbærniupplýsinga sem kallað hefur
verið eftir af miklum krafti af fjárfestum um heim allan. Fyrir lesendur sem ekki þekkja vel til málsins, þá eru í dag til ógrynni staðla,
leiðbeininga og reglna um framsetningu sjálf bærniupplýsinga í
heiminum, ástand sem stundum
hefur verið kallað stafrófssúpan.
Í sumum löndum hefur myndast
hefð um notkun á tilteknum staðli
umfram annan, þ.m.t. á Íslandi. Það
hefur ekki verið samræmi í notkun
staðla og hafa fyrirtæki frjálst val
um hvort þau nota einn tiltekinn
staðal eða blanda saman mörgum.
Eina núverandi skyldan á Íslandi
hefur verið að fara að kröfum í
lögum um ársreikninga varðandi
upplýsingar í skýrslu stjórnar.
Þessi skortur á samræmdum og
samanburðarhæfum upplýsingum
um sjálf bærni er og hefur verið
ótækur þar sem upplýsingar sem
fyrirtækin birta eru oft ekki samanburðarhæfar. Það hefur heldur ekki
verið auðvelt að ganga úr skugga um
hvort þær séu tæmandi, þ.e. að ekki
sé bara sagt frá því sem vel gengur á
kostnað þess sem verr gengur.
Mikilvægt er að fyrirtæki bíði
ekki eftir að allt gangi vel til að byrja
að skýra frá því hvað þau eru að gera
í sjálf bærnimálum. Um er að ræða
vegferð í sjálf bærniupplýsingagjöf
sem við erum öll að fóta okkur í.
Það skiptir öllu máli fyrir fyrirtæki
að byrja strax að greina frá sjálf-

Mikilvægt er að fyrirtæki bíði ekki eftir að
allt gangi vel til að
byrja að skýra frá því
hvað þau eru að gera í
sjálfbærnimálum.
bærnivegferð sinni en bæta svo í
eftir því sem þau efla þekkingu sína
og aðgerðir í málaflokknum. Engin
skömm er að því að vera ekki með
allt upp á tíu í dag en það er skömm
að því að hefja ekki sjálf bærnivegferðina. Skýrsla um hvað fyrirtæki
eru að gera á sviði sjálf bærni er að
sjálfsögðu „einungis“ frásögn og
mestu máli skiptir að fyrirtæki
séu að grípa til aðgerða. Frásögnin
er samt mikilvæg og einnig að
hún byggi á réttum atriðum, sé að
góðum gæðum og samanburðarhæf.
Eftirspurn eftir samanburðarhæfum upplýsingum
Það er hægt að bera stöðuna í sjálfbærniupplýsingum saman við þá
stöðu sem við stæðum frammi
fyrir ef margar reglur giltu um
hvernig semja á ársreikninga og
ef félög gætu bara valið hvað þeim
hentar hvað slíkt varðar. Það sér
hver maður hve ótæk sú staða væri
fyrir hið opinbera, fjárfesta og aðra
hagsmunaaðila.
Lífeyrissjóðir hafa m.a. kallað á
úrbætur í sjálfbærniupplýsingagjöf
og nauðsynin eykst í kjölfar stefnumarkandi ákvörðunar þeirra um að
skuldbinda sig til að fjárfesta 580
milljarða króna í grænum verkefnum sem tilkynnt var í síðustu viku.
Betri og áreiðanlegri upplýsingagjöf
um sjálf bærni mun gera þeim og
öðrum fjárfestum með markvissari
hætti kleift að beina fjármunum til
fyrirtækja sem standa sig á sjálfbærnivegferðinni. Launþegar geta
betur valið hvaða fyrirtækjum þeir
vilja ljá krafta sína og viðskiptavinir
hvert þeir vilja beina viðskiptum
sínum. Við getum öll haft áhrif til
góðs!
Björninn er ekki unninn. Nú
þurfa ríkjasambönd eins og ESB og
einstök ríki, líkt og Ísland, að taka
staðla ráðsins upp í innlenda löggjöf
eins fljótt og hægt er eftir að þeir
verða gefnir út en til upplýsinga má
nefna að ESB hefur einnig unnið að
samræmingu innan Evrópu en það
er efni í annan pistil. n
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Reynt að kenna öðrum um
vandann
Borgarstjóri og fleiri hafa reynt að
kenna bönkunum um ástandið en
þeir sverja af sér að vilja ekki lána.
Þá hefur verið reynt að kenna verktökum um, en heyrst hefur að margir verktakar hafi einfaldlega gefist
upp á að eiga viðskipti við Reykjavíkurborg og farið annað. Flækjustig byggingarferlis og kvaðir eru
sagðar allt of miklar og íþyngjandi
hjá borginni. Hins vegar vantar þá
kvöð sem telja mætti langmikilvægasta. Hún er sú að þeim sem fær
lóð beri að byggja á henni innan

Nú eru hverfi að verða
ansi einsleit, blokkir á
blokkir ofan, litlir og
stórir kassar þétt hver
ofan í öðrum.

Margrét
Pétursdóttir

Í síðustu viku náðist mikilvægur
áfangi í sjálfbærnivegferð heimsins.
IFRS Foundation, sem er sú eining sem stendur að International
Accounting Standards Board (IASB)
sem gefur út Alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), tilkynnti í síðustu
viku á Loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Glasgow um formlega stofnun alþjóðlegs staðlaráðs,
International Sustainability Standards Board (ISSB). Hið nýja staðla
ráð hefur það hlutverk að gefa út
viðurkennda staðla um sjálfbærniupplýsingagjöf fyrirtækja. ISSB mun
starfa við hlið hins reikningshaldslega staðlaráðs. IASB og þeir staðlar
sem ráðið gefur út, IRFS, njóta nú
þegar alþjóðlegrar virðingar og eru
staðlarnir útbreiddir um allan heim.
Þetta skref er viðurkenning á mikilvægi sjálfbærniupplýsinga í rekstri
fyrirtækja fyrir fjárfesta og aðra
hagsmunaaðila.
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ÞAÐ ER ÓÞARFI
AÐ NEGLA TÍMANN

HAFNARFJÖRÐUR
Hjallahraun 4

NJARÐVÍK
Fitjabraut 12

KÓPAVOGUR
Smiðjuvegur 34

REYKJAVÍK
Skútuvogur 2

TÍMAMÓT
Merkisatburðir

1799 Napóleon nær völdum í Frakklandi og útnefnir
sjálfan sig fyrsta konsúl.
1932 Gúttóslagurinn á sér stað í Reykjavík er áheyrendur
hleypa upp bæjarstjórnarfundi í Góðtemplarahúsinu vegna ákvörðunar bæjarstjórnar um að lækka
laun í atvinnubótavinnu.
1970 Sovétmenn skjóta geimfarinu Luna 17 á loft með
tunglbílinn Lunokod 1 innanborðs.
1981 Þrælahald er afnumið í Máritaníu.
1985 Minnisvarði er afhjúpaður á Skógum í Þorskafirði
um Matthías Jochumsson skáld, sem fæddist þar
150 árum áður.
1985 Garrí Kasparov sigrar Anatólí Karpov, 22 ára gamall
og verður yngsti heimsmeistarinn í skák.
1986 Tveimur hvalbátum er sökkt í Reykjavíkurhöfn.
samtökin Sea Shepherd lýsa ábyrgð af því á hendur
sér.

1989 Fall Berlínarmúrsins: Günter Schabowski lýsir því
í sjónvarpi af misgáningi að för til Vestur-Berlínar
verði heimil strax.
1990 Ný stjórnarskrá tekur gildi í Nepal sem bindur enda
á einveldi konungs.
1993 Bosníukróatar eyðileggja gömlu brúna í Mostar,
Stari Most, með skothríð úr skriðdrekum.
2015 Katalónska þingið samþykkir að stefna að sjálfstæði héraðsins. Ríkisstjórn Spánar kærir samþykktina til hæstaréttar.
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Óður til haustpeysunnar
arnartomas@frettabladid.is

Þegar kemur að árstíðum er haustið
með þeim umdeildari. Þótt einhverjum
líði best í steikjandi sól eru aðrir sem
finnst fátt notalegra en að finna hlýjuna frekar í góðri peysu þegar tekur að
kólna. Tónlistarmaðurinn Borko tilheyrir síðarnefnda hópnum en hann
lýsir tilfinningum sínum í nýútgefna
laginu Haustpeysan.
„Þetta er sígildur indíslagari sem
hefur rúllað ófá skiptin í gegnum græjurnar heima hjá mér,“ segir Borko um
Haustpeysuna sem er ábreiða af laginu
Autumn Sweater sem bandaríska jaðarrokkssveitin Yo La Tengo gaf út árið
1997. „Fyrir þessa útgáfu snaraði ég
textanum yfir á íslensku og stækkaði
aðeins útsetninguna þótt ég hafi reynt
að vera trúr upprunalega grúfinu sem
er það sem gerir lagið.“
Lagið fjallar um par á stefnumóti þar
sem ljóðmælandi er feiminn og óöruggur með manneskjunni sem hann er
svo hrifin af. Manneskjan er í haustpeysu og ljóðmælandi, sem hefur fátt
að segja, vill bara stinga af með henni.
Borko segir lagið þannig allt í senn óð
til feimninnar, ástarinnar og haustpeysunnar.

Það er alltaf notalegt að
komast aftur í rútínu eftir
rótleysi sumarsins.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð
og hlýhug vegna andláts eiginmanns
míns, föður okkar, tengdaföður og afa,

Árna Marinóssonar
Lundi 3, 200 Kópavogi.

Sérstakar þakkir til Elínar Önnu,
Guðmundar Rúnarssonar og starfsfólks 11G,
einnig starfsfólks HERU og líknardeildar Landspítalans fyrir
einstaka ljúfmennsku og stuðning.
Halla Valdís Friðbertsdóttir
Berglind Árnadóttir
Kristján Kristjánsson
Magnea Árnadóttir
Ásgeir Örn Ásgeirsson
Marinó Einar Árnason
Iwona Posiadala
og barnabörn.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan

1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA
Símar allan sólarhringinn:

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

www.utforin.is

Jóhanna Eiríksdóttir

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

Upptekinn haustkall
Það hefur lítið farið fyrir Borko sem
tónlistarmanni á undanförnum árum
en hann hefur haft öðrum hnöppum að
hneppa, annars vegar sem faðir þriggja
barna og hins vegar sem grunnskólakennari.
„Þessi tvö verkefni taka mikinn tíma
og orku og þess vegna hefur ekki verið
mikill tími af lögu til að sinna tónlistinni,“ útskýrir hann. „Ég hef þó gert tónlist fyrir leikhús og sviðsverk auk þess
sem ég söðlaði um síðasta vetur og tók
eitt ár í meistaranámi í tónsmíðum
við LHÍ. Nú eru börnin aðeins farin að
eldast (eins og ég) og verður vonandi
meira svigrúm til að grúska í stúdíóinu
á næstunni.“
Kveikjan að ábreiðunni segir Borko
að hafi verið vinur hans Svavar Pétur,
betur þekktur sem Prins Póló.
„Hann sagði mér frá því í sumar að
hann væri að fara að láta framleiða
sína fyrstu haustpeysu sem síðan yrði
framleidd árlega hér eftir,“ segir Borko.
„Svavar hefur í gegnum tíðina verið
mikill aðdáandi Yo La Tengo og ég stakk
því þess vegna að honum að það gæti
verið sniðugt að fá ólíka listamenn til
að gera sínar útgáfur af Autumn Sweater fyrir útgáfu hverrar haustpeysu.
Hugmyndin þótti það góð að ég var
ráðinn á staðnum til að gera fyrstu
ábreiðuna.“

Haustkallinn Borko íklæddur dæmigerðri haustpeysu. 

Aðspurður gengst Borko við því að
vera dálítill haustkall.
„Það er alltaf notalegt að komast
aftur í rútínu eftir rótleysi sumarsins.
Það er gaman að vera kennari á haustin
og hitta krakkana sína aftur og upplifa spenninginn við að setjast aftur á

Ástkær dóttir okkar og barnabarn,

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

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

Erna Líf Gunnarsdóttir

lést á heimili sínu sunnudaginn
31. október. Útförin fer fram
frá Guðríðarkirkju fimmtudaginn
11. nóvember kl. 15.
Guðný Rósa Hannesdóttir
Gunnar Rúnarsson
Hannes Oddsson
Jakobína Valdís Jakobsdóttir

MYND/ÖRVAR SMÁRASON

skólabekk,“ segir hann. „Tilfinning sem
við tengjum flest við á jákvæðan hátt.
Það er líka eitthvað næs við það þegar
það fer að skyggja og maður fer að hafa
ástæðu til að kveikja á kertum á kvöldin
og svo er lyktin af haustinu í sérstöku
uppáhaldi hjá mér.“ n

Til að birta andláts-,
útfarar- eða þakkartilkynningar
í Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á
timamot@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055 .
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Sarah Jessica Parker og Chris Noth í
tökum á nýju þáttunum um helgina.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Geymdi allt góssið
úr Sex & the City
thordisg@frettabladid.is

Sarah Jessica Parker geymdi upp
á sitt einsdæmi hvern einasta hlut
úr sjónvarpsþáttunum Sex and the
City, sem sýndir voru á árunum
1998 til 2004. Þetta kemur fram í
viðtali við leikkonuna í desember
hefti bandaríska Vogue.
Í desember frumsýnir HBO nýja
framhaldsseríu af Sex and the City,
sem fengið hefur nafnið And Just
Like That… . Þar bregður leikkonan
sér aftur í hlutverk Carrie Brad
shaw og segir aðdáendur geta átt
von á að sjá flíkur, skó og fylgihluti
úr upprunalegu þáttunum.
Bláu brúðarskórnir
„Ég geymdi hvern einasta hlut.
Húsgögn, flíkur og hvaðeina sem
ég pakkaði niður og skráði eftir
þáttaröð, þætti og atriði,“ segir
Parker í viðtalinu við Vogue.
Þar á meðal eru hvítar galla
stuttbuxur úr 3. þáttaröð, glitrandi
Dolce & Gabbana-nærbuxur sem
hún klæddist í eftirminnilegu
atriði í þáttaröðinni á eftir og að
sjálfsögðu geymdi hún alla Manolo
Blahnik-hælaskóna sem auð
kenndu Carrie í þáttunum.
„Ég er með Hangisi-hælaskóna
sem Mr. Big gaf Carrie þegar
hann bað hennar; sandalana
sem hundur Aidans kjamsaði á
og svörtu hælaskóna sem Carrie
klæddi sig í þegar hún komst í fata
skáp Vogue,“ segir Sarah Jessica
en bláu brúðarskórnir fá veglegan
sess í nýju þáttunum. ■

Hjá Rúmföt.is er boðið upp á fjölbreytt úrval af lúxus rúmfötum fyrir fólk á öllum aldri. 

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Vönduð rúmföt í miklu úrvali
Hjá Rúmföt.is á Nýbýlavegi 28 fást vörur sem henta þeim sem vilja bara það allra besta.
Þar fást fjölbreytt rúmföt úr hinu dásamlegu silkidamaski, íslensk rúmföt eftir þrautreynda
saumakonu, úr ítölskum gæðaefnum, og annar lúxus fyrir fólk á öllum aldri. 2

2 k y nninga r bl a ð ALLT
„Nú þegar kólna tekur í veðri og
vindurinn gnauðar á gluggum
langar mann helst að skríða
snemma upp í rúm og þá er ekkert
betra en mjúk og þægileg rúmföt.
Fólk grínast líka stundum með það
þegar það kaupir sér rúmföt hjá
okkur að nú verði ómögulegt að
fara fram úr á morgnana, því þau
eru svo mjúk og yndisleg,“ segir
Hildur Þórðardóttir hjá Rúmföt.is.
„En þá er einmitt kjörið að velja sér
falleg og uppörvandi mynstur og
liti til að létta lundina í skammdeginu. Það gerir gæfumuninn að það
fyrsta sem við sjáum á morgnana
sé eitthvað fallegt og sérstaklega
ef við gefum okkur tíma til að dást
að því. Þar með fyllum við okkur
af góðri orku og jákvæðni fyrir
daginn.“
Hildur segir að það sé alltaf jafn
gaman að fá fólk í búðina sem er að
kaupa sér ný sparisængurföt.
„Þá vill það oftast það fínasta,
sem er að sjálfsögðu silkidamaskið.
Fyrst ber að nefna rúmfötin frá
ítalska lúxusmerkinu Quagliotti.
Það hefur starfað frá árinu 1933
og er eitt af fáum fjölskyldufyrirtækjum sem eru eftir í bransanum,“ segir hún. „Ef sængurföt væru
konfekt þá væru þau frá súkkulaðimeistara sem handgerir hvern einasta mola og leggur sálina í verkið.
Verin eru hvert öðru fallegra og úr
dásamlegu silkidamaski. Maður
fær alveg hamingjutilfinningu í
fingurna bara við að snerta efnin
og þeir sem þekkja Quagliotti vilja
ekkert annað.
Ein af nýjungunum hjá okkur í
ár eru 1.400 þráða lúxusrúmföt frá
öðru ítölsku fyrirtæki, en bómullin
í þessum rúmfötum er sérvalið
Giza-afbrigði frá Egyptalandi,“
útskýrir Hildur. „Um er að ræða
eina sjaldgæfustu bómull í heimi
og einnig þá bestu. Ef Quagliottirúmfötin eru handgerðir konfektmolar þá eru þessi 1.400 þráða
rúmföt heimsókn í himnaríki.
Síðan er gaman að nefna Bauersængurfötin, sem væru þá eins og
framúrstefnulegir konfektmolar.
Röndótta silkidamaskið er með
breiðari röndum en venjulega, sem
gerir þau nútímalegri og meira að
segja eru til svört og dökkgrá röndótt fyrir þá sem vilja sofa með mjög
dökkt. En auðvitað eru líka til
bleik, blá, grá, hvít og drapplituð.
Þá komu líka svaka flott rúmföt
með gylltu eða silfruðu mynstri,
sem smellpassar inn í áramótatískuna,“ segir Hildur.
Íslensk framleiðsla
„Ekki má síðan gleyma öllum rúmfötunum sem hún Margrét okkar
saumar fyrir hver jól. Þau eru
alveg æðislega flott og bara gerð úr
þessum geggjuðu ítölsku efnum
sem fólk elskar,“ segir Hildur.
Margrét Guðlaugsdóttir, eða
Magga saumakona eins og hún er
oftast kölluð, er konan á bak við
rúmfötin.
„Hún er reynslunni ríkari þegar
kemur að saumaskap og rúmfötin
sem hún saumar eru hreinlega
listaverk,“ segir Hildur. „Magga
hefur gríðarlega reynslu af því
að sauma rúmföt. Hún saumaði
meðal annars fyrir Verið á sínum
tíma en einnig fyrir búðirnar
Höfnina, Erlu við Snorrabraut og
Kristínu, en þær eru allar löngu
farnar. Síðast fór Fatabúðin og var
mikil eftirsjá að henni. Það má því
með sanni segja að ansi margir
Íslendingar hafi sofið undir rúmfötunum sem hún Magga saumar
af sinni einskæru list.“
Magga segir það mikla
nákvæmnisvinnu að sauma
rúmföt.
„Maður skyldi nú halda að eftir
tæplega 60 ára starfsreynslu ætti
ég að vera löngu búin að fá nóg af
þessu. En mér hefur alla tíð þótt
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.
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Fallegir litir geta létt lundina.

Rúmfötin frá ítalska lúxusmerkinu Quagliotti eru fínustu sparisængurföt sem hægt er að fá og þeir sem þekkja Quagliotti vilja ekkert annað. Þau eru úr dásamlegu silkidamaski og hvert öðru fallegra. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Sumir vilja mjög dökk rúmföt.

Margrét Guðlaugsdóttir, eða
Magga saumakona eins og
hún er oftast
kölluð, hefur
tæplega 60
ára reynslu og
saumar rúmföt
fyrir Rúmföt.is
fyrir hver jól.
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Rúmföt.is selur einstakar hágæða vörur á sanngjörnu verði.

Fólk grínast stundum með það þegar
það kaupir sér rúmföt
hjá okkur að nú verði
ómögulegt að fara fram
úr á morgnana, því þau
eru svo mjúk og yndisleg.
Hildur Þórðardóttir

Rúmföt.is er líka með yndislega mjúk 300 þráða efni í alls kyns skemmtilegum og fjölbreyttum mynstrum fyrir bæði börn og fullorðna.

Þeir sem vilja
alvöru gæði í
sængurfötum
finna það sem
þeir vilja hjá
Rúmföt.is.
Útgefandi:
Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

gaman að sauma og þykir það enn
þá. Þegar það kemur nýtt efni í
búðina frá Ítalíu þá renni ég höndunum um það og hugsa með mér
„noh, hvað það verður gaman að
sauma úr þessu“,“ segir hún.
„Langstærsti hluti viðskiptavina okkar er fólk sem er komið
yfir fimmtugt og vill alvöru gæði
í sængurfötum. Flestir sem voru
viðskiptavinir Fatabúðarinnar
eða Versins í gamla daga þekkja
handbragð Möggu saumakonu
og eru alsælir með að hafa uppgötvað okkur eftir langþráða bið
eftir nýjum arftaka,“ segir Hildur.
„Nokkrum sinnum hefur það líka
gerst að ungir foreldrar koma til
okkar og segja að amman hafi gefið
barnabörnunum svo meiriháttar
góð sængurföt, sem séu svo ótrúlega mjúk og góð og koma svo flott
úr þvottinum, að nú vilji þau fá eins.
Svo var einn lítill sem fékk að
gista hjá ömmu og sagði eftir þá
heimsókn að hann vildi fá eins
sængurföt og amma átti,“ segir
Hildur. „Þannig að amman kom
í búðina og keypti handa honum
hvítt silkidamask.
En yngsta kynslóðin þarf ekki

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

öll að fá hvítt silkidamask, því við
erum líka með 300 þráða yndislega
mjúk efni í alls kyns barnamynstrum. Mýs að fljúga flugvélum,
keyra traktora og kappakstursbíla
eða kanínur og bangsar í sveit. Þá
er Pokémon á appelsínugulum
bakgrunni ótrúlega vinsæll, sem
og kattarúmföt fyrir kattafólk á
öllum aldri. Við eigum svo líka
rúmföt með hundum, fiskum og
risaeðlum,“ segir Hildur. „Fyrir þau
aðeins eldri eigum við stjörnumerkin, stafamynstur, skeljaþema
og skíðarúmföt fyrir skíðafólkið.
Við eigum meira að segja til barnarúmföt í hlýjum gráleitum tónum
sem er svo mikið í tísku núna.“
Dúnsængur og silkikoddaver
„Við vorum að fá Mulberry-silkikoddaver í nokkrum litum en þau
hafa verið mjög vinsæl og kosta
aðeins 6.900 krónur án kants,“
upplýsir Hildur. „Kostirnir við að
sofa á silkikoddaveri, fyrir utan
hvað það er dásamlegt, er að hárið
verður minna úfið á morgnana.
Dúnsængurnar okkar eru líka
virkilega flottar. Við bjóðum upp
á nokkrar gerðir, meðal annars
770 gramma gæsadúnsæng sem
er mátulega þykk án þess að vera
of heit, en auk þess er ytra byrðið
550 þráða microsatín sem skrjáfar
nánast ekkert í, en margar sængur á
markaðnum eru með gróft áklæði
sem skrjáfar í,“ segir Hildur. „Það eru
svona hlutir sem sumir kaupmenn
eru ekkert að spá í en skipta máli ef
maður vill bara það besta.“ n
Rúmföt.is á Nýbýlavegi 28 er
opin milli 12-17.30 virka daga og
11-15 laugardaga. Sími: 565 1025,
rumfot.is.

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
Ritari
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!

Húsið er í grónu hverfi þar sem stutt er í alla þjónustu.

Notalegt fjölskylduhús á góðum stað
Miklaborg og Jórunn, lögg.
fasteignasali, kynna í einkasölu: Hvassaleiti 47, tveggja
hæða raðhús með innbyggðum bílskúr. Húsið er teiknað
af Halldóri Halldórssyni og
var byggt árið 1963.
Neðri hæðin skiptist í bílskúr,
geymslu inn af bílskúr, forstofu,
snyrtingu, eldhús og tvær samliggjandi stofur sem eru bjartar og
rúmgóðar. Úr stofu er útgengt út
í yndislegan garð með afgirtum
palli. Garðurinn myndar góða
tengingu inn í stofu.
Efri hæðin skiptist í hol, baðherbergi, þvottahús og fjögur svefnherbergi (5 á teikningu). Útgengt
út á suður svalir úr hjónaherbergi.
Hús sem hefur verið gengið vel um.
Háaleitis- og Bústaðahverfi, er
eitt af hverfum borgarinnar sem er
miðsvæðis og stutt á stofnbrautir í
allar áttir. Afar vinsæl staðsetning.
Garðurinn er stór gróinn garður
sem var allur endurhannaður fyrir
um það bil 10 árum. Sólpallur og
góður skjólveggur. Mikil veðursæld er í garðinum. Inn af sólpalli
er upphituð garðgeymsla.
Aðkoman að húsi mjög snyrti-

Stofan er rúmgóð og björt.
Opið hús verður
í Hvassaleiti 47,
föstudaginn 12.
nóvember kl.
16.-17.

leg, hellulögð stétt. Úr forstofu er
hol sem leiðir þig í allar vistaverur
hússins. Eldhúsið er innréttað ulaga með fallegri innréttingu sem
var endurnýjað fyrir um það bil 10
árum. Í eldhúsi er borðkrókur.
Stofur eru einstaklega fallegar
með góðri tengingu við garðinn.
Útgengt út í garð úr stofu á stóran
afgirtan pall. Stigi á milli hæða.
Þegar komið er upp á 2. hæð tekur
rúmgott hol á móti.
Hjónaherbergið mjög rúmgott
með útgengi á suðursvalir sem ná
alveg yfir húsið. Svefnherbergin
tvö við hliðina hafa verið sameinuð í eitt herbergi. Tvö önnur
svefnherbergi mjög rúmgóð á
hæðinni á milli baðherbergis. Bað-

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

herbergið er flísalagt með góðri
snyrtiaðstöðu. Á baði er baðkar
og innrétting undir handlaug með
spegli fyrir ofan. Rúmgott þvottahús á hæðinni.
Um er að ræða einstaklega fallegt og notalegt fjölskylduvænt
hús. Húsið er vel staðsett á rólegum
stað, í botnlanga og steinsnar frá
Kringlunni og Austurveri. Stutt er
í leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla frá húsinu. ■
Nánari upplýsingar um eignina
veitir Jórunn, löggiltur fasteignasali, í síma 845-8958. Pantið tíma í
einkaskoðun í síma 845-8958 eða
jorunn@miklaborg.is.

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.
Stuðlaskarð 9-15 – Nýjar íbúðir í Skarðshlíðinni í Hafnarfirði.
• Stuðlaskarð 9-15 eru tvö tveggja
hæða hús, hvort með fjórum íbúðum
og tvö þriggja hæða hús, hvort með
fjórum íbúðum.
• Allar íbúðir eru með sérinngangi.
• Íbúðirnar eru nú þegar fullbúnar og
tilbúnar til afhendingar við kaupsamning.
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• Allar innréttingar eru frá Brúnás, eldhústæki eru frá AEG og blöndunartæki frá Tengi. Íbúðin skilast með
flísum á gólfi á baði og þvottaherbergi.

ÍBÚÐIR EFTIR

• Húsin eru vel staðsett við nýja vegtengingu við Skarðshlíðarhverfið.
• Byggingaraðili er Byggingarfélag
Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is

Tangabryggja 18. Íbúð á tveimur hæðum.
S
HÚ
Ð
I
G
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Langalína 23 – Garðabæ. 3ja herbergja íbúð á efstu hæð.

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag
frá kl. 17.30 – 18.00
• Virkilega falleg 67,7 fermetra íbúð á tveimur
hæðum, 3. og 4. hæð í nýju lyftuhúsi við Tangabryggju í Reykjavík.
• Íbúðin er á tveimur hæðum og er stigi úr stofu upp
á “loft” sem er 19,3 fermetrar með mikilli lofthæð
og stórum opnanlegum þakglugga og er nýtt sem
svefnherbergi.
• Mjög mikil lofthæð er í stofu eða allt að 5,5 metrar.
• Húsið að utan er allt klætt og því viðhaldslítið og
sameign er öll mjög snyrtileg.

S
HÚ DAG
Ð
I
U
OP VIK
Ð
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Verð 44,9 millj.

Eignin verður til sýnis á morgun, miðvikudag
frá kl. 17.00 – 17.30
• Glæsileg og mjög björt 127,0 fermetra íbúð á 3.
hæð, efstu, í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu auk
sér bílastæðis í bílageymslu þar sem lagt hefur
verið fyrir rafhleðslustöð.
• Stórar yfirbyggðar opnanlegar svalir til suðurs útaf
stofu með útsýni yfir ylströndina, opið svæði og
yfir Garðahraunið. Hjónaherbergi með fataherbergi innaf.
• Allar innréttingar, fataskápar og innihurðir eru hvít
sprautulökkuð og mjög falleg. Miklar innréttingar
í eldhúsi alveg upp í loft og vönduð Miele tæki.
Góðar innréttingar í baðherbergi og þvottaherbergi. Gegnheilt eikarparket er á gólfum.

Verð 91,9 millj.

Dugguvogur – 3ja herbergja íbúð

Flókagata. Þriggja íbúða hús.

• Smekklega innréttuð 106,9 fermetra endaíbúð með
gluggum í þrjár áttir og rúmgóðum suðursvölum í
nýju fjölbýlishúsi með lyftu við Dugguvog í Reykjavík auk sér bílastæðis í bílageymslu.
• Stofa með guggum til suðurs og vesturs. Komin er
heimild til að byggja yfir svalir.
• Seljendur hafa sett dimmera á flest ljós í íbúðinni og
bætt nettengingar.
• Sólarhrindandi rúllugluggatjöld eru fyrir öllum
gluggum í íbúðinni og Blinds í hjónaherbergi.
• Sameiginleg falleg og fullfrágengin lóð til suðurs,
skjólsæl með veröndum, tyrfðum flötum og
stéttum.

• 249,0 fm parhús á þremur hæðum og með
þremur íbúðum í á eftirsóttum stað við Flókagötu
í Reykjavík.
• 3ja herbergja íbúð á 2. hæð - 3ja herbergja íbúð á
1. hæð og 2ja herbergja íbúð í kjallara. Mögulegt
er að stækka kjallaraíbúðina sem nemur sameign í
kjallara og gera 3ja herbergja íbúð þar líka.
• Suðursvalir eru útaf 1. og 2. hæð hússins. Lofthæð
í kjallara er mjög góð og aukin lofthæð er á efri
hæðum hússins.
• Eignin stendur á 278,0 fm lóð, sem er viðhaldslítil
og afgirt með steyptum veggjum og viðarverönd.
Eign með mikla möguleika á frábærum stað miðsvæðis í Reykjavík.

Verð 67,9 millj.

Heilsárshús við Valhallarstíg, Þingvöllum

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.

Verð 139,0 millj.

Ingólfsstræti 7.
• Til sölu eða leigu íbúðar - eða skrifstofuhúsnæði
á þremur hæðum í miðbænum á 351,0 fermetra
afgritri lóð með 8-10 sér bílastæðum.
• Verið er að innrétta eignina upp á nýtt. Skipt verður
um allar vatns- og frárennslislagnir sem og raflagnir
og töflu. Gólf verða styrkt og endurnýjuð að hluta.
Klæðning að innan verður endurnýjuð, bæði veggir
og loft. Mögulegur kaupandi eða leigutaki getur haft
áhrif á framkvæmdir ef hann kemur fljótt að borðinu.
• Nýtt rafmagnshlið var sett upp á lóðinni fyrir stuttu
síðan og hún því lokuð og afgirt fyrir óviðkomandi
umferð.

Spennandi
tækifæri í hjarta
Reykjanesbæjar
Þróunarreitur staðsettur við miðbæinn og
aðeins í sex mínútna akstursvegalengd frá
Flugstöð Leifs Eiríkssonar
Reykjanesbær auglýsir til sölu byggingar og lóðarréttindi á þróunarreit sem
er staðsettur við norðurenda Hafnargötu. Óskað er eftir tilboðum í eignir sem
standa á reitnum auk hugmynda um nýtingu reitsins.
Miðbær

Duus Safnahús
Keflavíkurtún

Grófin 2

Um er að ræða 1.512 m² atvinnuhúsnæði sem er
víkjandi samkvæmt fyrirliggjandi deiliskipulagi en í
því er heimild til að byggja alls 9.185 m² á 8.165 m² reit.
Óskað er eftir tilboðum í eignina auk hugmynda um
nýtingu reitsins. Horft verður til samspils áætlana við
uppbyggingu umliggjandi svæða en einnig gagnvart
framþróun menningar- og ferðaþjónustu.

Þróunarreiturinn stendur við smábátahöfnina í Gróf og
er aðeins í sex mínútna akstursvegalengd frá Flugstöð
Leifs Eiríkssonar. Sunnan við reitinn er Keflavíkurtún og
þar fyrir framan standa Duus menningar-og safnahús,
þar sem sýningarsali Listasafns og Byggðasafns
Reykjanesbæjar er að finna auk gestastofu Reykjanes
Geopark.

Tilboð þurfa að berast fyrir kl. 12:00 mánudaginn 13. desember. Mikilvægt
er að kynna sér skilmála og frekari upplýsingar um tilboðsgerð og forsendur.
Nánari upplýsingar má finna á heimsíðu Reykjanesbæjar með því að skanna QR
kóðann hér til vinstri eða fara inn á www.reykjanesbaer.is/throunarreitir

Traust og rótgróin fasteignasala
Sími 552 1400

Viðar Böðvarsson

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

Anna Ólafía Guðnadóttir
Eigandi
BA í bókmenntafræði
og íslensku
anna@fold.is

kjartansgata 4, 2ja herb. góð kjallaraíbúð.
Opið hús ÞRi 9/11 kl. 17:15-18:00.
OP
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Einar Marteinsson
Löggiltur fasteignasali
einarm@fold.is
S: 893 9132

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

fold.is

Rakel Viðarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
og viðskiptalögfræðingur
rakel@fold.is

Hlynur Ragnarsson
Sölumaður og
löggildingarnemi.
hlynur@fold.is
S: 624 8080

jökulgrunn 3, 104 Rvk., raðhús v/hrafnistu.

Ofanleiti 3, 103 Rvk

Opið hús ÞRi 9/11 kl.16:00-17:00.
OP

4Ra heRbeRgja m/bílskúR.
IÐ

S

HÚ

S

Rúmlega 62 FM björt og falleg kjallaíbúð með sérinngangi í nýlega steinuðu
húsi á rólegum stað við Kjartansgötu. Eldhús m/eldri innréttingu. Baðherbergi
með sturtu. Stofa og svefnherbergi. Einar Sveinsson arkitekt teiknaði húsið.
Fallegur garður. Verð 41,5 millj.
Opið hús þriðjudaginn 9. nóvember kl. 17:15-18:00, verið velkomin.

Jökulgrunn 3, raðhús fyrir eldri borgara. Rúmlega 85 fm raðhús á frábærum stað
við Jökulgrunn hjá Hrafnistu í Reykjavík. Rúmgóð stofa og svefnherbergi, eldhús
með vandaðri innréttingu. Flísalagt baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Gengt
út á verönd frá stofu. Verð 69,9 millj. Opið hús þriðjudaginn 9. nóvember
kl. 16:00 -17:00, verið velkomin. Afhending við kaupsamning.

Mjög góð og vel umgengin 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð ásamt sérstæðum
bílskúr, samtals 128,7 fm. Einungis 6 íbúðir í stigahúsinu. Parket og flísar á
gólfum en dúkur á þvottahúsi sem er innan íbúðar. Góðar svalir í suð-vestur.
Stórt baðherbergi m/glugga ásamt baðkari og sturtuklefa. Stutt í margvíslega
þjónustu. Verð 69 millj.
Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

haukshólar 3, 111 Rvk.

hallkelshólar, 801 selfoss

lóðir

einbýli með aukaíb. Og tvöföldum bílskúR.

tveiR bústaðiR á 5 hektaRa eignaRlandi.

við hafRavatn Og í miðdalslandi ii

Fallegt og vel viðhaldið 404,3 fm einbýli sem innréttað er sem tvær íbúðir á
frábærum útsýnisstað í Efra-Breiðholti. Hægt að breyta neðri hæð í tvær íbúðir,
báðar með sérinngangi. Húsið skiptist í efri hæð sem er björt og falleg, rúmgóðar stofur, fjögur herbergi og tvöfaldur bílskúr. Á neðri hæð er þvottahús,
hol, geymslur, stórt herbergi, gufubað og íþróttaaðstaða ásamt íbúð m/sérinngangi. Nánari upplýsingar: hlynur@fold.is / 624-8080. Óskað eftir tilboði.

60 fm sumarhús ásamt 40 fm gestahúsi á 5,3 hektara eignarlandi til sölu. Fimm
svefnherbergi samtals. Um er að ræða sannkallaðan sælureit. Lóðin er skógi
vaxin með fallegum lundi og skemmtilegri útivistaraðstöðu. Rafmagnskynding í
báðum húsum. Stutt í margvíslega þjónustu og afþreyingu. Velkomið að vera
í sambandi og fá tíma fyrir skoðun: fold@fold.is / 552-1400. Verð 59.9 millj.

sætún
á kjalaRnesi, Reykjavík.

Sumarhúsalóð við Hafravatn. Frá lóðinni er mjög gott útsýni yfir vatnið.
Lóðin er rúmlega 2500 FM eignarlóð á frábærum stað. Verð 14,9 millj.
Falleg 1 HA sumarhúsalóð í Miðdalslandi II sem er mjög stutt frá borgarmörkum, Verð 9,9 millj. Einstakt tækifæri til að eignast lóðir á höfuðborgarsvæðinu.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Óskum eftir

Vesturbær/Seltjarnarnes

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

- óskum eftir 3ja herbergja
íbúð fyrir ákveðinn kaupanda
sem búinn er að selja.

- húseign með nokkrum íbúðum.
- traustar greiðslur
- langur leigutími
Tvær eignalóðir með atvinnuhúsnæði og byggingarrétti við Kollafjörð á Kjalarnesi. Á annarri lóðinni er 630 FM endurnýjað atvinnuhúsn. með innkeyrsludyrum auk 850 FM byggingarrétts. Á hinni lóðinni er 2319 FM byggingarréttur fyrir
atvinnuhúsnæði, teikningar og hugmyndir liggja fyrir, en kaupandi getur mótað
svæðið að sýnum hugmyndum. Nánari upplýsingar á Fold fasteignasölu.

hvað kostar eignin mín?

- nánari upplýsingar á skrifstofu

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

kaupandi án fyrirvara
um fjármögnun.

Þú finnur okkur á fold.is

VAXTARSVÆÐI Í REYKJAVÍK
Til sölu lóðir með mikla möguleika

Sundabraut
Sundabraut er væntanleg. Með tilkomu hennar
verða 11 km eða um 8 mínútna akstur í Holtagarða og Sundahöfn.

Vallá

Sætún

Fjórföldun
Fjórföldun verður á vegum á þessum svæði frá
því sem nú er og um leið aukið öryggi akandi,
gangandi og hjólandi vegfarenda.

SÆTÚN VIÐ KOLLAFJÖRÐ Á KJALARNESI
Til sölu eru tveir síðustu hlutar þessarar frábærlega staðsettu jarðar sem er skammt frá tengingu
fyrirhugaðrar Sundabrautar og tekur innan við 20 mínútur að komast í miðbæ Reykjavíkur.
Lóðirnar eru einnig í 4 mínútna fjarðlægð frá Esjumelum.
Atvinnusvæði í Sætúni Kjalarnesi, ath. að um eignarlóðir er að ræða og engin virðisaukaskattskvöð er
á fasteign. Engin gatnagerðargjöld þarf að greiða af byggingunum skv. upplýsingum seljanda þar sem
um eignarlóðir er að ræða og atvinnuhúsnæði í dreifbýli í Reykjavík.

Sætún A:
m2

Svæði A, er steypt 630
atvinnuhúsnæði, byggt 1975/1979 sem hefur
verið mikið endurnýjað að undanförnu. Húsnæðið er í útleigu en
er laust 1. apríl 2022. Bil sem er 130 m2 með sér inngangi og stórri hurð,
salerni og kaffistofu er laust strax. Byggingarréttur er á lóðinni fyrir
allt að 850 m2 atvinnuhúsnæði.

Sætún B:
Byggingarréttur að 2.319 m2 atvinnuhúsnæði að grunnfleti og liggja fyrir
teikningar og hugmyndir að nýtingu
en kaupandi mótar svæðið að sínum
hugmyndum.

Þetta er gott tækifæri fyrir framsýna - Óskað er eftir tilboðum í eignirnar.
Domusnova fasteignasala

Árni Helgason

Löggiltur fasteignasali

arni@domusnova.is

Sími 663 4290

LÁTTU FAGFÓLK SELJA ÞÍNA EIGN

Eignaborg fasteignasala

Óskar Bergsson

Löggiltur fasteignasali

oskar@eignaborg.is

Sími 893 2499

Fold fasteignasala

Viðar Böðvarsson
Löggiltur fasteignasali

vidar@fold.is

Sími 694 1401

Við opnum nýja

skíðadeild!
Í tilefni þess verður 30% afsláttur
af skíðabúnaði til 13. nóvember!

@ggsport.is

@gg_sport

Smiðjuvegi 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar: 10:30 - 18 Laugardagar: 11 - 15

Smáauglýsingar

550 5055

4 SMÁAUGLÝSINGAR

Húsaviðhald

Bílar
Farartæki

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

Keypt
Selt

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

Bílar óskast

9. nóvember 2021 ÞRIÐJUDAGUR

Heilsa

Til sölu

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Heilsuvörur

Tímavinna eða tilboð.

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

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

S. 893 6994
Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Þjónusta

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

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

Húsnæði

Nudd
Hreingerningar

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-17

NUDD NUDD NUDD

Fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu
í verkið í síma 786-3211 eða sendu
okkur póst á verk@edalverk.is

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

Atvinnuhúsnæði

Spádómar

Skrifstofuherbergi-vinnuherbergi til
leigu. ca. 10 fm, í Skútuvogi. Uppl. í
s. 864 1219.

SPÁSÍMINN 908 5666

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

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

Geymsluhúsnæði

Búslóðaflutningar

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

Loftræsting
Fyrir sérbýli

Dreifðu varmanum betur
Haltu loftinu á hreyfingu

Eigun á lager
-kerfi
-dreifibox
-stúta
-Barka

Hljóðlátir

Sjáðu úrvalið www.viftur.is

Tilboð
24.990 kr

9O7 2OO2

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

LoFTVIFTUR

gjofsemgefur.is

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

INNANLANDS

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Rafvirkjun

FYRIR
AÐSTOÐ

blásarar

Tilboð
21.990 kr
(var 23.075 kr)

Jet 1 - 105 cm

Kraftviftur
Öflugar gólfviftur

(var 27.367 kr)

Verð
13.898 kr

Með viftu

Án viftu

Þurrkbox
Þakblásarar Ertu
að leggja bílum?
Mikið úrval af stærðum og
gerðum.

Ójafn hiti og
heitast efst.

Jafnari hiti og
bætt loftﬂæði

Loftviftur spara orku með þvi að jafna hitastigið. Þeim mun meiri hæð,
þeim mun meiri sparnaður. Á sumrin kæla vifturnar.

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

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

viftur.is

GEFÐU
GERÐU
STARFSFÓLKINU
GLAÐAN
DAG
DAGAMUN

Þótt árshátíðir og ýmis annar gleðskapur hafi fallið niður hjá
fyrirtækjum og stofnunum er auðvelt að gefa starfsfólkinu
SÉRHÖNNUM
STARFSMANNAGJAFIR
glaðning ogOG
gera SÉRMERKJUM
því glaðan dag. Við útbúum
óskaskrín sérmerkt
þínu
fyrirtæki
og með kveðju
starfsfólksins.
MEÐ
UPPLIFUN
AÐ tilÞÍNU
VALI
Hafðu samband í síma 577 5600 eða info@oskaskrin.is.

Hafðu samband og við útbúum persónulega starfsmannagjöf
með kveðju frá fyrirtækinu. Margir verðflokkar í boði.

Suðurlandsbraut 30 | 577 5600 | info@oskaskrin.is | oskaskrin.is
Suðurlandsbraut 30 | 577 5600 | info@oskaskrin.is | oskaskrin.is

VEÐUR, MYNDASÖGUR

Skák

TVÆR
NÝJAR

Krossgáta

Gunnar Björnsson

LÁRÉTT
1 mörg
5 litþrota
6 tveir eins
8 einsetumaður
10 tveir eins
11 gönuhlaup
12 úrgangur
13 mokað
15 granaldin
17 gera

Svartur á leik

Víða hæg breytileg
átt, en suðvestan
15-20 m/s við suðausturströndina og
norðaustan 8-13 á
Vestfjörðum. Rigning
eða skúrir sunnanog vestan til, annars
þurrt. Dálítil él um
norðvestanvert
landið Hiti 2 til 6 stig
en kringum frostmark norðan- og
austanlands. n
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LÓÐRÉTT
1 meira
2 viðureign
3 stafur
4 sannfæringar
7 skrapast
9 molna
12 tala
14 þar til
16 sýl

2

3

4

5

6

8

9

10

11

7

12
13

14

15

LÁRÉTT: 1 flest, 5 ren, 6 rr, 8 einbúi, 10 kk, 11 ras,
12 sorp, 13 rutt, 15 ananas, 17 skalt.
LÓÐRÉTT: 1 frekara, 2 leik, 3 enn, 4 trúar, 7
rispast, 9 brotna, 12 stak, 14 uns, 16 al.

Veðurspá Þriðjudagur

ÞRAUTIR

16
17

Solovec fann snjalla leið til jafnteflis gegn Palavic árið 1983.
1...Rg3+ 2. Kg1 (2. fxg3 Hxh2+ 3. Kxh2 Dh5#). 2...Bxf2+! 3. Rxf2 Dxf1+! 4. Rxf1 Re2+ 5. Kh1 Rg3+ ½-½.
www.skak.is: Allt það helsta úr skákheiminum. n
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Þrautin felst í því að fylla út í reitina þannig að í hverjum 3x3 reit birtist tölurnar 1-9. Í hverri níu reita línu, bæði
lárétt og lóðrétt, birtast einnig tölurnar 1-9 og aldrei má tvítaka neina tölu í röðinni.

Pondus Eftir Frode Øverli
Ahhh Refsið
mér …
hægt …

með
straujárni!
Núna!

Nei … ég held
ég hljóti að
eiga séns í
heimsmetið!

Erum við að tala
um innanlandsmetið í ölvun?

Gelgjan

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Í ár heiti ég því að eyða
meiri tíma með ykkur.
Í alvöru?

Lára og Ljónsi eru mætt á svæðið!
Tvær nýjar bækur fyrir ungu
kynslóðina um vinina góðu.

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is
Opið alla virka daga 10–18 | Laugardaga 11–17

En
dásamlegt,
Palli!

Við getum spilað spil, sett myndir
í albúm, farið í göngutúra,
rannsakað ættartréð …

Eða ég gæti bara verið
duglegri með tannþráðinn.
Það er
betra.

Barnalán
Ég skráði þig í
leiklistarbúðir.

… verslað,
bakað, jóga …

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Þetta verður gaman.

HVAÐ?!

Nú já?
En ég veit
ekkert um
drama!

Þetta verður

versta

sumar
sögunnar!

EMBRACE CHAOS

®

Ímyndaðu þér að vakna, tilbúinn í allt sem lífið hefur upp á að bjóða.
Svefn eykur lífsgæði þín. Hversu vel þú sefur
ræður því hversu vakandi og tilbúinn þú ert
fyrir það sem lífið býður upp á. Það er á
vökutímanum sem þú sannreynir hversu
vel þú hefur sofið.
Hästens framleiðir handsmíðuð rúm í hæsta
gæðaflokki. Það sem þú finnur þegar gormar,

HÄSTE NS VE RSLUN
Faxafeni 5, Reykjavík
588 8477

A F G R E I Ð S LU T Í M I
Mán.–fös. 11–18 | Lau. 11–16
www.betrabak.is

hrosshár, ullartrefjar, bómull, hör og viður
vinna saman er í raun ávöxtur nærri 170 ára
linnulausrar vinnu. Því það er það sem þarf
til að leggja grunn að góðum degi.
Hästens-upplifun er eins og hlýtt og notalegt
faðmlag. Heimsæktu Hästens í Faxafeni eða
pantaðu vörulistann á hastens.com.

MENNING
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Útlimir skapa hreyfingu
Hjörtur Matthías Skúlason
sýnir verk sín í Vín. Mjúkir
saumaðir skúlptúrar og
prentverk.

Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb
@frettabladid.is

Hjörtur Matthías lærði vöruhönnun
og starfar sem hönnuður en hefur
á síðustu árum sinnt myndlist í
auknum mæli. „Ég lauk fornámi við
Myndlistarskólann. Þegar ég sótti
síðan um í Listaháskólanum sótti
ég bæði um á myndlistar- og vöruhönnunarsviði og komst inn í báðar
deildir. Kennarar mínir úr myndlistarskólanum sögðu að ég væri of
skipulagður til að fara í myndlist og
ráðlögðu mér að fara í vöruhönnun.
Það var mjög praktískt, auk þess að
vera skemmtilegt og ég sé ekkert
eftir því.

Eitt þeirra verka sem Hjörtur
Matthías sýnir í Vín.

Við fyrstu sýn finnst
fólki þær skrýtnar en
verður svo stórhrifið.

Fyrir tveimur árum fór ég að
vinna að myndlist. Við Hulda Vilhjálmsdóttir erum góðir vinir og
sýndum saman í Gallery Port. Þá
fór boltinn að rúlla varðandi myndlistina,“ segir Hjörtur Matthías sem
deilir vinnustofu með Huldu vinkonu sinni úti á Granda.
Um fyrirhugaða sýningu sína í
Vín segir hann: „Ég á góðan vin sem
er fatahönnuður í Vín. Hann rekur
verslun og er þar með listrænt rými
og þar eru gjörningar, myndlistarmenn mæta með verk sín og vöru-

Hjörtur Matthías starfar sem hönnuður en sinnir einnig myndlistinni. 
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hönnuðir sýna. Hann bauð mér að
halda sýningu sem verður opnuð
11. nóvember og stendur í nokkra
mánuði.“
Á sýningunni í Vín sýnir hann
mjúka, saumaða skúlptúra og prentverk sem hann hefur gert af þeim.
„Skúlptúrarnir sýna mannslíkamann þar sem útlimir skapa hreyfingu sem minnir á dans. Verkin eru
ekki alltaf raunsæ, ég leyfi þeim að
vera svolítið abstrakt og set kannski
átta hendur á bolinn til að sýna
hreyfingarnar. Um leið skapast fallegt flæði. Í prentverkunum sem ég
geri af dúkkunum er mikil hreyfing
og dýpt.“
Hann hefur unnið við að gera
skúlptúra eins og þessa í tvö ár og
hefur sýnt þá í Gallery Port og á
Mokka. „Ég fæ frábær viðbrögð við
þessum fígúrum. Við fyrstu sýn
finnst fólki þær skrýtnar en verður
svo stórhrifið. Börn eru svo alveg
heilluð af þessum fígúrum.“ ■

VR óskar eftir vönduðum sumarhúsum eða orlofsíbúðum á leigu til framleigu fyrir félagsmenn sína.
Við leitum að húsnæði á landsbyggðinni fyrir
næsta sumar.
Áhugasöm sendi upplýsingar á vr@vr.is fyrir 22. nóvember 2021.
Nauðsynlegt er að góðar ljósmyndir og lýsing á umhverfi fylgi með.
Öllum tilboðum verður svarað.
Eftirfarandi upplýsingar þurfa að fylgja tilboði:
– Lýsing á eign og því sem henni fylgir
– Ástand eignar og staðsetning
– Lýsing á möguleikum til útivistar og
afþreyingar í næsta nágrenni

VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | 510 1700 | WWW.VR.IS

Harpa Rún Kristjánsdóttir rithöfundur. 
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Páll og Harpa ræða samstarf
kolbrunb@frettabladid.is

Ritlist við Háskóla Íslands í samstarfi við Bókmennta- og listfræðastofnun efnir til viðburða þar sem
höfundur og ritstjóri ræða samstarf
sitt.
Í dag, þriðjudaginn 9. nóvember,
munu rithöfundurinn Harpa Rún
Kristjánsdóttir og ritstjórinn Páll
Valsson spjalla um samstarf sitt við
bókina Kynslóð sem er nýkomin út
hjá Bjarti.
Páll er einn reyndasti ritstjóri

landsins og hefur unnið með
mörgum af þekktustu höfundum
þjóðarinnar. Har pa Rún, sem
hreppti Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar fyrir ljóðabókina Eddu árið 2019, sendir nú
frá sér sína fyrstu skáldsögu. Harpa
er bókmenntafræðingur að mennt
en starfar nú sem rithöfundur og
bóndi.
Spjallið fer fram í stofu 008 í Veröld klukkan 12-13. Viðburðurinn
er opinn öllum og er aðgangur
ókeypis. ■
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Í sveitinni
BÆKUR

Tunglið, tunglið taktu
mig
Þorgrímur Þráinsson
Útgefandi: Mál og menning
Blaðsíðufjöldi: 215

Brynhildur Björnsdóttir

Máney er 11 ára og býr í sveitinni.
Hún á hund og heimalning, afa og
ömmu, selur ástarpunga á hlaðinu
og drekkur ölkelduvatn úr brunninum. Hún býr hjá afa sínum og ömmu
af því mamma hennar er sendiherra á Indlandi og pabbi hennar
og bræður eru þar hjá henni. Einn
daginn kemur strákur úr bænum til
dvalar á næsta bæ. Hann á farsíma
og gengur í hettupeysu og er skapvondur og leiðinlegur við Máneyju.
En þau verða svo góðir vinir, enda
sveitin allra meina bót.
Tunglið, tunglið taktu mig virðist í fyrstu vera sérkennileg blanda
af gamaldags sveitarómantík og
nútíma raunsæissögu af félagslegum vandamálum en hún leynir
á sér. Sögustúlkan Máney er á
einhverfurófi og hefur mestmegnis
verið alin upp af afa sínum og
ömmu í þeirra gildum og hugmyndum um heiminn. Bæjardrengurinn
Sóli er fatlaður, kemur úr erfiðum
félagslegum aðstæðum og á sér þá
ósk heitasta að litla systir hans fái
að koma líka í sveitina. Plottið í sögunni hverfist um það að nokkru að
uppfylla þessa ósk hans en annars
gengur það út á að draga upp mynd
af ævintýraheimi sveitarinnar þar
sem lömb fæðast, flór er mokaður,
álftaregg bíða undir ofni eftir að
klekjast út og álf konur birtast á
fullu tungli.

Þorg r ímur Þráinsson hef ur
margra áratuga reynslu af því að
skrifa fyrir börn og honum bregst
ekki bogalistin hér, persóna Máneyjar hefur skemmtilegan frásagnarstíl og heimssýn sem auðvelt
er að hverfa inn í og með fram er
upplýsingum mjatlað inn í vitund
lesandans um þann heim sem er
umhverfis og hún jafnvel skilur ekki
eða nennir ekki að pæla í.
Í raun má segja að þetta sé sagan
af tveimur börnum sem komið
er fyrir í sveitinni vegna þess að
nútímalíf, af einhverjum ástæðum, hentar þeim ekki, Máneyju
vegna taugaröskunar sem veldur
því að hún ræður ekki við áreitið
í umhverfinu og Sóla vegna hans
félagslegu aðstæðna og líkamlegrar fötlunar. Bæði finna þau sér
stöðu, gildi og ánægju í hinu ídyllíska sveitalífi og þó stundum verði
sveitarómantíkin aðeins of yfirþyrmandi fyrir fullorðinn lesanda
er nóg af ævintýrum til að halda
ungum lesendum vel við efnið. ■
NIÐURSTAÐA: Ágætis bók um
nútímabörn sem finna sig í nost
algískri sveitasælu.
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Andartakið og eilífðin
Lilý Erla sýnir
verk sín í Þulu.

kolbrunb@frettabladid.is

Ofankoma er yfirskrift sýningar
Lilýar Erlu Adamsdóttur í Þulu.
Sýningin er opin til og með 28. nóvember.
Lilý Erla Adamsdóttir vinnur á
mörkum myndlistar, hönnunar og
listhandverks. Yfirborð eru henni
hugleikin, hvort sem um ræðir
yfirborð náttúrunnar eða mennskunnar. Líðandi form og lífræn

Líðandi form og lífræn endurtekning eru
áberandi stef.
endurtekning eru áberandi stef á
sýningu sem fjallar um andartakið
og eilífðina. ■

KVENSKÖRUNGAR
„Heillandi innsýn í hvernig heimur með
meira jafnrétti kynja gæti litið út og hvers
vegna hann væri baráttunnar virði.“
HILLARY ROTHAM CLINTON

Eliza Reid forsetafrú ræðir hér við
konur á ólíkum sviðum íslensks
þjóðfélags um jafnrétti, atvinnulífið,
móðurhlutverkið og margt fleira.
Litrík mynd af íslensku nútímasamfélagi – kostum þess og göllum.
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Notalegur
Nóvember
RICHMOND
Borðstofuborð með fiskibeinsamynstri.
Olíuborin eik. 95x220x76 cm.
129.990 kr.

Nú 103.992 kr.

COMO
3ja sæta sófi með gulu sléttflaueli.
209 x 90 x 72 cm. 139.990 kr.

Nú 118.991 kr.
BROOKE
Borðstofustóll. Vic dökkrátt
sléttflauel. 21.990 kr.

Nú 17.592 kr.

PARIS
Hægindastóll með sléttflauelsáklæði. Ýmsir litir. 59.990 kr.

Nú 47.992 kr.

BONNY
2,5 sæta sófi með Kentucky gráu bonded leðri.
196 x 87 x 80 cm. 184.990 kr.

Nú 147.992 kr.

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100

Hringbraut

Sjónvarp Símans

Stöð 2

18.30 Fréttavaktin F
 arið yfir fréttir
dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Matur og heimili S jöfn
Þórðar fjallar um matargerð
í bland við íslenska hönnun
og fjölbreyttan lífsstíl.
19.30 Lífið er lag (e) L ífið er lag er
þáttur um málefni fólks á
besta aldri sem lifir áskoranir og tækifæri efri áranna.
Umsjón Sigurður K. Kolbeinsson.
20.00 433.is 4
 33.is er frétta- og
viðtalsþáttur um íþróttirnar
heima og erlendis.
20.30 Fréttavaktin (e) Farið yfir
fréttir dagsins í opinni dagskrá.
21.00 Matur og heimili (e) Sjöfn
Þórðar fjallar um matargerð
í bland við íslenska hönnun
og fjölbreyttan lífsstíl.

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 Young Rock
14.25 The Moodys
14.50 Survivor
15.35 A.P. BIO
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.30 Missir
20.10 A Million Little Things
Dramatísk þáttaröð um
nokkra vini sem verða
að endurskoða lífið og tilveruna eftir að einn úr hópnum
deyr.
21.00 FBI. Most Wanted B
 andarísk þáttaröð um liðsmenn
alríkislögreglunnar, FBI, sem
eltast við hættulegustu
glæpamenn Bandaríkjanna.
21.50 The Good Fight
22.35 The Chi
23.25 The Late Late Show
00.10 Dexter
01.00 New Amsterdam
01.45 Good Trouble
02.30 Interrogation U
 ngur maður
er sakaður um morðið á
móður sinni og er hver
þáttur byggður á yfirheyrslu
þar sem efnið er sótt beint í
lögregluskýrslur.
03.15 Tónlist

07.55 Heimsókn
08.15 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Divorce
09.55 Jamie’s Quick and Easy Food
10.20 Suits
11.00 NCIS
11.45 The Office
12.05 Friends
12.35 Nágrannar
13.00 Amazing Grace
13.40 Matargleði Evu
14.05 Cherish the Day
14.45 Insecure
15.15 Katy Keene
15.55 The Masked Dancer
17.00 Punky Brewster
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 Shark Tank
19.55 Masterchef USA
20.40 The Goldbergs
21.00 Hamilton
21.50 Surreal Estate
22.30 Last Week Tonight
23.05 The Wire G
 erist á strætum
Baltimore í Bandaríkjunum.
Eiturlyf eru mikið vandamál
og glæpaklíkur vaða uppi.
00.05 Afbrigði
00.35 Intruder T
 augatrekkjandi
þættir frá 2021 þar sem litlar
lygar verða að stóru leyndarmáli.
01.20 Insecure 
01.50 The Mentalist
02.30 Divorce
03.00 Suits N
 íunda og um leið
lokaþáttaröðin af þessum
vinsælu þáttum um lífið á
lögfræðistofunni Pearson
Specter Litt í New York.
03.40 The Office
04.05 Friends

RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.25 Menningin
13.30 Útsvar 2007-2008 S næfellsbær - Garðabær.
14.20 Tíu fingur
15.20 Brautryðjendur Helga
Magnúsdóttir.
15.45 Matarmenning
16.15 Ella kannar Suður-Ítalíu
16.45 Menningin - samantekt
17.15 Íslendingar H
 örður Ágústsson.
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Bitið, brennt og stungið
18.07 Strandverðirnir
18.18 Áhugamálið mitt
18.27 Hönnunarstirnin
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins Í slensk tónlistarmyndbönd alla virka daga
fyrir fréttir.
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin F
 jallað er á
snarpan og líflegan hátt
um það sem efst er á baugi
hverju sinni í menningar- og
listalífinu.
20.05 Ef heilinn fær slag Í slenskur
þáttur um heilaslög þar sem
fjallað er um orsakir, einkenni og afleiðingar þessa
alvarlega sjúkdóms og
mikilvægi skjótra viðbragða
þegar slag á sér stað. Á
hverju ári fá um 500 einstaklingar á Íslandi heilaslag
og það er þriðja algengasta
dánarorsökin hér á landi.
20.40 Á móti straumnum - Jenni
djammar lífið frá sér Tværs
på DR3. Jenni fester sit liv
væk
21.10 Frelsið Friheden
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Vammlaus No Offence
23.05 Við Us
00.05 Dagskrárlok

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
09.45 Morgunleikfimi
10.00 Fréttir
10.03 Veðurfregnir
10.13 Á reki með KK
11.00 Fréttir
11.03 Mannlegi þátturinn
12.00 Fréttir
12.03 Hádegið Fyrri og seinni
hluti
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Krakkakastið
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Í verum,
seinna bindi (3 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin

Stöð 2 Golf

Stöð 2 Bíó

09.30 PGA Tour Ú
 tsending frá
World Wide Technology
Championship.
12.30 PGA Tour Frá World Wide
Technology Championship.
15.30 PGA Tour F
 rá World Wide
Technology Championship.
18.30 Ryder Cup 2020 - Official
Film
19.40 PGA Tour F
 rá World Wide
Technology Championship.
22.40 PGA Highlights
23.35 European Tour Highlights

12.00 Justice League vs. the Fatal
Five
13.15 Love on Iceland
14.40 How To Be Single
16.30 Justice League vs. the Fatal
Five
17.45 Love on Iceland
19.10 How To Be Single
21.00 Fighting With My Family
22.45 The Man Who Killed Hitler
and Then the Bigfoot
00.20 Vox Lux
02.10 Fighting With My Family

Stöð 2 Sport
08.00 Seinni bylgjan
09.00 Keflavík - Þór Þ. Útsending
frá leik í Subway-deild karla.
10.40 Stjarnan - Valur
12.20 Tilþrifin
13.05 Njarðvík - Tindastóll
14.45 Subway Körfuboltakvöld
karla
15.45 Seinni bylgjan
16.45 Haukar - ÍBV Útsending frá
leik í Olís-deild kvenna.
18.05 Fram - Valur
19.25 Seinni bylgjan
20.25 Valur - Fjölnir Útsending frá
leik í Subway-deild kvenna.
22.05 Njarðvík - Keflavík
23.45 Subway Körfuboltakvöld
kvenna

Stöð 2 Sport 2
07.00 Football League Show
07.30 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
07.50 Fréttaþáttur undankeppni
HM 2022
08.20 Dag & Red - Salford
10.00 Malmö - Chelsea
11.40 Villarreal - Young Boys
13.20 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
13.45 Juventus - Zenit
15.25 Dynamo Kiev - Barcelona
17.05 Meistaradeildarmörkin
17.50 Fréttaþáttur undankeppni
HM 2022
18.15 Dag & Red - Salford
20.00 Ensku bikarmörkin
20.25 Lokasóknin
21.20 Valencia Basket - Joventut
Badalona
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MATUR OG HEIMILI

MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR

Lifandi þáttur um matargerð í bland við innanhússarkitektúr, hönnun
og fjölbreyttan lífsstíl. Í þáttunum heimsækir Sjöfn heimili, kaffi- og
veitingahús og eldhús matgæðinga, sælkera- og matarbloggara,
fær innsýn í heimili og staði viðkomandi og kynnist matarmenningu
hvers og eins. Sjöfn heimsækir jafnframt heimili ólíkra einstaklinga,
kynnist persónulegum stíl þeirra og hönnun.
Matur og Heimili er á dagskrá alla þriðjudaga klukkan 19.00.
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Tískutryllingur
með Edgar Wright
KVIKMYNDIR

Last Night in Soho

Leikstjórn: Edgar Wright
Leikarar: Thomasin McKenzie,
Anya Taylor-Joy, Matt Smith
odduraevar@frettabladid.is

Verandi hræddur við ógnvekjandi
myndir var mér nokkuð brugðið
þegar félagi minn spurði, rétt áður
en Last Night in Soho hófst, hvort
ég vissi ekki örugglega að hún væri
sálfræðit ryllir. Það kom þó ekki að
sök þar sem ég er
forfallinn aðdáandi leikstjórans.
Með Last Night
in Soho sannar
breski
l e i kstjór inn Edgar
Wright að fátt er
honum of viða.
Hvort sem það er
spennumynd eins og Baby Driver,
grínmyndir eins og Cornetto-þríleikurinn eða sálfræðitryllir eins og
þessi. Hann skilar alltaf góðu verki.
Í Last Night in Soho fylgjum við
eftir tískustúdentinum Ellie Turner
þegar hún flyst frá ömmu sinni til
Lundúna í fatahönnunarnám. Ellie
elskar tónlist og tísku sjöunda áratugarins og dregst á dularfullan hátt
aftur til Lundúnaborgar þess tíma.
Sög uþráðurinn er virk ilega
frumlegur og handrit þeirra Edgar
Wright og Krysty Wilson-Cairns
heldur manni þannig við efnið að
manni leiðist aldrei. Sérstaklega er
mælt með að kynna sér myndina
sem minnst, því eðli málsins samkvæmt er best að vita sem minnst
um á hverju er von. Kvikmyndatakan og hljóðvinnslan er svo til fyrirmyndar og hefur á sér öll þekktustu
fingraför breska leikstjórans.
Hin 21 árs gamla Thomasin
McKenzie, sem flestir muna eftir úr
Jojo Rabbit, brillerar í aðalhlutverkinu sem Ellie og tekst vel að halda
myndinni uppi. Anya Taylor-Joy,
aðalleikkona skákþáttanna Queen's
Gambit, er hins vegar senuþjófur
sem hinn dularfulli tvífari Ellie frá
sjöunda áratugnum. Matt Smith
skilar sínu eins og var að vænta,
rétt eins og hinn lítt þekkti Michael
Ajao, en best er líklega hin háaldraða Diana Rigg sem hér syngur sinn
svanasöng í síðustu bíómynd sinni
en hún lést í fyrra. n
NIÐURSTAÐA: Last Night in Soho
mun heilla kvikmyndaunnendur
sem þyrstir í frumlega bíómynd
og hefur á sér þekktustu fingraför Edgar Wright en er samt hans
frumlegasta mynd til þessa.
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Íslenskur matur í sókn í Þýskalandi
Magnús Már Hauksson opnaði
veitingastaðinn Íslendinginn,
eða Der Isländer, í þýsku
borginni Dortmund þar sem
hann leggur áherslu á að bjóða
upp á allt það góða sem Ísland
hefur fram að færa; íslenskan
fisk, bjór og fleira góðgæti frá
heimalandinu.

Magnús Már
stefnir á
matarútrás
frá Dortmund
þar sem Der
Isländer hefur
gengið vonum
framar.
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svavamarin@frettabladid.is

„Það má segja að þetta sé íslensk
fersk f iskbúð og nútímaleg u r
skyndibitastaður, auk þess sem við
bjóðum upp á úrval af íslenskum
vörum. Við f lytjum inn íslenska
kokteilsósu með fisknum og bjóðum upp á bjór frá Einstakri ölgerð
ásamt því að selja súkkulaði frá Nóa
Síríusi, Omnom, harðfisk, Saltverk
salt, brennivín og erum með þeim
fyrstu til að bjóða upp á íslenskt
skyr,“ segir Magnús og bætir við
að staðurinn verði að standa undir
nafni með því að hafa allt íslenskt.
„Ég bjó í München og var nýbúinn
með master í rekstrarverkfræði
þegar ég datt inn í þetta verkefni
og var spurður hvort ég vildi vera
með af bæði þýskum og íslenskum
fjárfestum. Við fórum í ítarlega
greiningu og sáum að það var lítið
um fiskneyslu í Þýskalandi. Ég vildi
breyta því.“
Þraukað að hætti víkinga
Að sögn Magnúsar setti heimsfaraldurinn stórt strik í reikninginn
hjá Íslendingnum sem var opnaður í
september 2020. „Það skall á svokallað „lock down“ í Þýskalandi í desember svo við lokuðum fyrir allan
gestagang í átta mánuði. Það reyndi
ákveðið á okkur en við ákváðum að
vera eins og víkingarnir og þrauka
þetta,“ segir Magnús kíminn.
Hann segir reksturinn hafa siglt
í gegnum þetta meðal annars með
lokunarstyrk frá ríkinu. „Við sigldum í gegnum þetta og erum komin
um 80 prósent í fyrra horf þar sem
það er enn grímuskylda og bólusetningarvottorð inn á veitingastaði.“
Matseðillinn þrautaganga
Íslendingurinn hefur verið að fikra
sig áfram með matseðilinn til að sjá
hvað virkar. „Þjóðverjinn er ansi
vanafastur en samt forvitinn um
Ísland. „Í upphafi vorum við með
plokkfisk og fiskisúpu sem gekk vel í
nokkrar vikur en við fundum svo að
það var ekki nógu spennandi í útliti
þegar fólk var að fara út að borða.“
Steiktur fiskur og fiskborgarar
eru meðal þess vinsælasta þar sem
valið á meðlæti stendur milli kartöf lusalats, franskra eða hrásalats
ásamt íslenskri kokteilsósu. „Við

Íslendingurinn, eða Der Isländer, er
að gera það gott í Dortmund.

Þjóðverjar hafa tekið íslenskum mat og drykk fagnandi. 

erum með E. Finnsson kokteilsósu
til þess að Þjóðverjinn fái að prófa
þessa góðu íslensku eins og við
þekkjum hana,“ segir Magnús og
hlær.
Þjóðverjar áhugasamir
Að sögn Magnúsar hafa Þjóðverjar
tekið staðnum afar vel og ánægja er
með matinn. „Bæði skyndibitann
og ferska fiskinn sem við fáum frá
Íslandi.
Við erum að prufa okkur áfram
í að gera tilbúna fiskrétti eins og
við þekkjum í fiskbúðum heima á
Íslandi,“ segir Magnús. „Þorskur, ufsi
og karfi er mest keyptur, ásamt marineruðum laxi í ostasósu, barbeque
og teriaki. Við höfum reynt þorsk í
pestó, basil og hnetu, en Þjóðverjinn
virðist ekki alveg ætla að stökkva á
þá lest,“ segir hann og hlær.
Magnús reynir að ná til yngri
kynslóðarinnar með því að útfæra
fiskinn skemmtilega. „Mitt markmið er að gera fiskinn hipp og kúl
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Mitt markmið er að
gera fiskinn hipp og
kúl og koma honum
þannig á framfæri.

og koma honum þannig á framfæri
þar sem þetta er frábær matur.
Viðtökur Íslendinga hafa að sama
skapi verið afar góðar og þeir keyra
jafnvel hingað í einn til tvo klukkutíma til að heimsækja okkur, sem
er bara frábært. Þeir eru líka duglegir að senda okkur fyrirspurnir
um hvort þetta eða hitt sé til. Þá
reynum við að sjálfsögðu að leggja
þeim lið og sjá hvort við getum ekki
fengið það í sölu hjá okkur þar sem
við erum með mesta vöruúrval af
íslenskri vöru í Þýskalandi.“
Stefna lengra
Magnús segir mikilvægt að bjóða
upp á fjölbreytt úrval af íslenskri
vöru á einum stað og er opinn fyrir
því að taka inn nýjar vörur og hvetur þá sem vilja koma vörunni sinni
á framfæri til að láta á það reyna.
„Sumar ganga og aðrar ekki, en það
sakar ekki að prófa.“
Hann segir verkefnið hafa gengið
vonum framar og staðinn hafa
fengið góðar einkunnir á vefnum.
„Núverandi staðsetning er frábær
byrjun þar sem við erum á þéttbýlasta svæði Þýskalands og stefnum
á að opna f leiri í nærliggjandi
bæjum,“ segir hann bjartsýnn.
Nánari upplýsingar eru á Der Isländer á Facebook og Der.islaender á
Instagram. ■

n Sérfræðingurinn

Drottningin mun tóra áfram en ekki að eilífu

Heldurðu að Elísabet drottning sé að fara að deyja?
Guðný Ósk
Laxdal
enskukennari
„Ég held hún sé
hress. Þetta leit
náttúrlega ekki
vel út á tímabili
og ég var með
pínu áhyggjur
af henni,“ segir enskukennarinn
Guðný Ósk Laxdal um vangaveltur
um heilsu Elísabetar Englandsdrottningar eftir að hún eyddi
nýlega nótt á sjúkrahúsi.

„Ég myndi segja að spurningin
ætti bara að vera: Er í lagi með
hana? Og svarið er í raun og veru
bara já. Hún tórir sko, held ég.
Mamma hennar varð 102 ára þannig að það er í familíunni að tóra.“
Guðný skrifaði BA-ritgerð um
konungsfjölskylduna og fjallar einbeitt um kóngafólk sem @roylaicelander á Instagram.
„Ég er sko búin að vera að pæla
í þessu,“ heldur Guðný áfram og
hlær þegar hún tekur undir að
vissulega hafi verið nokkuð um
hliðstæður við aðdraganda þess
þegar Filipus drottningarmaður
lést í fyrra.
„Þetta er rosalegt sko og maður

Guðný telur víst að drottningin
muni halda upp á krýningarafmælið.
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spyr sig alveg. Hún átti bara að
vera heima að hvíla sig og er svo
bara komin á spítala yfir nótt.“
Guðný segir að ekki hafi bætt úr
skák að hirðin hafi reynt að fela
sjúkrahússvistina.
„En svo sást hún keyra í Windsor
og það væri varla verið að hleypa
henni undir stýri ef hún væri ekki
hress,“ segir Guðný og telur víst
að ökuferðin hafi verið hugsuð til
þess að sýna fram á að ekkert ami
að drottningunni.
„Hún er líka alveg að sinna
skyldum og átti sinn fund með
Boris Johnson. Bara gegnum síma
þannig að það er ekki eins og hún
sé rúmliggjandi.“

„Mig grunar að eina ástæðan
sé hreinlega bara að þar er allt
of mikið af fólki alls staðar að úr
heiminum og það er ennþá Covid,”
segir Guðný um fjarveru drottningar á loftslagsráðstefnunni. „En
hún tók ræðuna upp og var með
upptöku í Glasgow og leit bara
mjög vel út en sagði þar að það lifi
ekki allir að eilífu.
Hún náttúrlega er 95 ára þótt
hún sé fullbólusett og það þarf að
halda henni á lífi fyrir krýningar
afmælið á næsta ári. Það er búið
að leggja pening í þessi veisluhöld
og ekkert hægt að vera að setja
hana í einhverjar hættulegar aðstæður.“ n

MEISTAR AVERK
„Hún er frábær þessi bók ...
ógeðslega skemmtileg.“
Gísli Marteinn Baldursson / Vikan

„Bók ársins.“
Kieler Nachrichten (um Sextíu kíló af sólskini)

„Bókin er meistaraverk.“
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir / Fréttablaðið
(um Sextíu kíló af sólskini)

Sextíu kíló af kjaftshöggum eftir
Hallgrím Helgason er stórbrotin
lýsing á þrautasögu þjóðar.

Sjálfstætt framhald af Sextíu kíló
af sólskini, sem hlaut Íslensku
bókmenntaverðlaunin 2018.

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is | Opið alla virka daga 10–18 | Laugardaga 11–17
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Íslenskir Trekkarar trúa á
mannkynið og framtíðina
Mannfræðingurinn Sveinn
Guðmundsson ýtti nýverið úr
vör rannsókn á íslenska Star
Trek-samfélaginu. Hann segir
rannsóknir erlendis sýna að
stór hluti aðdáenda Star Trek
yfirfæri hugmyndir Star Trek
um jöfnuð og fjölbreytileika
jarðarbúa yfir á eigin heimsmynd og gjörðir.
odduraevar@frettabladid.is

„Þetta er rannsókn sem ég er að
hefja,“ útskýrir Sveinn. Hann segist
hafa horft á Star Trek frá því hann
var unglingur en aldrei hugsað um
það út frá fræðilega vinklinum þar
til hann var fenginn til að kenna
námskeið um Star Trek.
Þættirnir um skipherrann James
T. Kirk og félaga á geimskipinu Enterprise, auk síðari áhafna, úr smiðju
Gene Roddenberry, hafa fyrir löngu
stimplað sig inn sem einn vinsælasti
vísindaskáldskapur í heimi.
Sveinn segir fræðimenn meðal
annars hafa líkt Star Trek-aðdáuninni við trúarbrögð.
„Einn mannfræðingur talar um
þessar Star Trek-ráðstefnur eins og
pílagrímsferðir. Fólk er þarna að
sækja í eitthvað heilagt, án þess að
það sé hægt að tengja þetta beint
við skipulögð gömul trúarbrögð.
Þetta er meira veraldlegt, svona
veraldlegur heilagleiki.“
Rými fyrir alla í framtíðinni
Sveinn segir sögu Star Trek lykil
atriði og nefnir Sveinn sem dæmi
að í fyrstu þáttaröðinni, frá sjöunda
áratugnum, hafi svört kona verið í
brú Enterprise.
„Og 1968, minnir mig, var koss í
þáttunum þar sem Kirk og Uhura,
hvítur maður og svört kona, kysstust. Þetta var svolítið róttækt. Bara
árið áður var það tekið úr lögum í
Bandaríkjunum að fólk af ólíkum
uppruna mætti giftast. Dr. Martin
Luther King yngri var drepinn
þetta sama ár og þessi
þáttur kom út. Þannig þetta er dæmi um
hvernig Star Trek
var virkt í umræðunni um mannréttindi og jafnréttisbaráttu.“
Sveinn nefnir
f leiri dæmi:
K apt ei n i n n

Sveinn er sjálfur aðdáandi og segir þættina afar áhugaverða. 

Sisko, sem var fyrsti svarti kapteinninn í Deep Space Nine-seríunni, Jane
í Voyager-seríunni, fyrsti kvenkyns
kapteininn og nýju þættirnir Discovery þar sem Sveinn segir konur, hinsegin fólk og fólk af ólíkum uppruna
í stórum hlutverkum.
„Þetta er allt í anda þessarar
grunnhugmyndafræði Star Trek,“
útskýrir Sveinn og nefnir fjölbreytileikann í þessu samhengi. „Og í
þessari framtíðarsýn sem sett er
upp í Star Trek-heiminum erum við
jöfn, það eru ekki fordómar, heldur
erum við bara að vinna saman. Og
erlendar rannsóknir sýna að þetta
er það sem dregur fólk að þáttunum.“
Greinir Star Trek-umræðuna hér
Sveinn ýtti eigin rannsókn úr vör
með fjölmiðlagreiningu. „Það kom
mér á óvart hvað það var mikið af
viðtölum við Star Trek-aðdáendur í
fjölmiðlum, í Kastljósi, Fréttablaðinu, Morgunblaðinu og hér og þar.
Viðtöl við Star Trek-aðdáendur
þar sem þau eru að tala um
þetta, að spegla þetta, þessa
framtíðarsýn sem birtist í
Star Trek,“ segir Sveinn.
„Svo er ég bara að byrja
núna að taka viðtöl, þannig ég er í startholunum með
Boðskapur Vúlkana
eins og Spock um
frið er vinsæll.

MYND/AÐSEND

Í Star Trek eru verðlaunin í framtíðinni.

þessa rannsókn,“ segir Sveinn.
Viðtölin eru því næsta skref í rannsókninni.
„Ég sé á þessari fjölmiðlagreiningu staðfestingu á því að eins og
erlendis stofna aðdáendur klúbba
og eru markvisst að vinna að þessari
framtíðarsýn sem birtist í Star Trek,
með því að innbyrða boðskapinn
og taka hann inn í sitt daglega líf,
sinna sjálf boðastörfum og vinna
að góðgerðarmálum,“ segir mannfræðingurinn.
„Það er áhugaverð tenging, og
það er kannski erfitt að segja trúarbrögð, en þetta er ákveðin trú á
framtíðina, að hún sé bjartari. Sem
er þá kannski andstaða við þessi
gömlu skipulögðu trúarbrögð þar
sem við fáum verðlaunin í eftirlífinu.
Í Star Trek eru verðlaunin í framtíðinni og það er ekki sálin eftir
dauða líkamans sem fær verðlaunin.
Heldur er það mannkynið í heild í
framtíðinni. Þannig það er svolítið
alltaf verið að horfa á mannkynið í
heild í Star Trek og þróun þess.“ ■

Alls konar íslensku – ekki bara flotta
Patrekur Jaime
og Binni Glee
láta ekki sitt
eftir liggja
í keppninni
sem er samstarfsverkefni
Almannaróms,
HR og Símans.

MYND/AÐSEND

odduraevar@frettabladid.is

Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

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

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

Job.is

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

Menntunar- og hæfniskröfur:

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

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

www.intellecta.is

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
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SNILLINGUR Í BÓKHALDI
80 - 100% starfshlutfall
Við óskum eftir liðsauka í að eîa ìármálasvið fyrirtækisins auk þess sem
viðkomandi mun taka að sér önnur tengd verkefni í rekstri fyrirtækisins.
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum af þessum toga auk þess að
hafa ríka þjónustulund gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.
Hæfniskröfur eru:
Góð reynsla af ìármálum, bókhaldi og rekstri almennt
Menntun sem nýtist í starínu
Framúrskarandi tölvuþekking
Góð enskukunnátta ásamt einu Norðurlandatungumáli er kostur.
Lindex er ìölskyldufyrirtæki stofnað 2011 og rekur 7 verslanir á Íslandi auk
vefverslun lindex.is. Til viðbótar er stefnt að opnun fyrstu verslunarinnar
í Danmörku í haust.
Umsóknir með ferilskrá berist á atvinna@ldx.is
mer
merktar
„Snillingur í bókhaldi“
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

„Þetta hefur farið fram úr björtustu
vonum,“ segir Sveinbjörg Pétursdóttir, markaðssérfræðingur hjá
Símanum, um vinnustaðakeppnina
Reddum málinu. Þar keppast fyrirtæki og stofnanir við að lesa texta
í gegnum tölvu eða snjalltæki með
það fyrir augum að kenna tækjunum að skilja að lokum íslensku.
Keppnin fer fram á vefnum
reddummalinu.is og lýkur á degi
íslenskrar tungu, 16. nóvember.
Sveinbjörg segir hátt í tvö hundruð
fyrirtæki hafa skráð sig fyrsta daginn og þrjú þúsund manns lesið
íslensku inn á vefinn.
„Þetta tekur bara nokkrar mínútur og allir geta gert þetta, í hvaða
tæki sem er, svo lengi sem þú kemst
á netið.“ Áður hefur verið haldin

grunnskólakeppni með góðum
árangri og er núna komið að því að
safna raddsýnum fullorðinna.
„Og það er frábært að sjá keppnisskapið vakna hjá fyrirtækjunum,“
segir hún. „Krakkarnir eru búnir að
vera rosa duglegir og konur mjög
duglegar en það vantar karlmanns-

raddir og það vantar líka þá sem
ekki eru með íslensku sem fyrsta
mál,“ segir Sveinbjörg.
„Þetta varðar okkur öll og snýst
ekki um einhverja flotta íslensku,
heldur snýst þetta um að geta átt í
samskiptum á tungumálinu okkar,
sama hvaðan við komum.“ n

AUGLÝSINGADEILDIR – AUGLÝSINGASTJÓRI: Gústaf Bjarnason gustaf@torg.is, ALMENNAR AUGLÝSINGAR: SÍMI 550 5050:
Auður Húnfjörð audur@frettabladid.is, Hjördís Zoëga hjordis@frettabladid.is, Hlynur Þór Steingrímsson hlynur@frettabladid.is , Reynir Elís Þorvaldsson reynir@frettabladid.is,
Örn Geirsson orn@frettabladid.is FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5078: Arnar Magnússon arnarm@frettabladid.is, Jóhann Waage johannwaage@frettabladid.is, Jón Ívar Vilhelmsson
jonivar@frettabladid.is, Ruth Bergsdóttir ruth@frettabladid.is FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Elín Albertsdóttir elin@frettabladid.is RAÐAUGLÝSINGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056:
Hrannar Helgason hrannar@frettabladid.is, TÍMAMÓTA- OG ÞJÓNUSTUAUGLÝSINGAR SÍMI 550-5055: Arna Rut Kristinsdóttir arnarut@frettabladid.is

ÞRIÐJUDAGSTILBOÐ
SPAÐANS!

16” Pizza
af matseðli

1.600
16” Pizzurnar okkar eru stórar og duga fyrir 3 fullorðna

Spaðinn Pizza

∙

Fjarðargata 11

∙

Dalvegur 32b

∙

spadinn.is

frettabladid.is

550 5000

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

n Bakþankar

GERIÐ GÆÐA & VERÐSAMANBURÐ

Arnars Tómasar
Valgeirssonar

FULL BÚÐ AF
NÝJUM VÖRUM

Silfurskottur

STILLANLEG
HJÓNARÚM
Verð birt með fyrirvara um innsláttarvillur og/eða breytingar.

Ég hef deilt húsnæði með silfur
skottum á ýmsum stöðum í
gegnum tíðina. Þótt þær ættu á
blaði að vera ógeðslegar þá hefur
samlífi okkar aldrei stuðað mig
neitt sérstaklega. Það er eigin
lega frekar að ég fari í taugarnar
á þeim, enda flýja þessi grey mig
eins og ég sé foreldri að koma
heim að blindfullum mennta
skólabörnum í hvert skipti sem
ég kveiki ljósið á baðherberginu.
Draumurinn um að silfurskott
urnar aðstoði mig við að gera mig
kláran á morgnana eins og skógar
dýrin aðstoðuðu Mjallhvíti við
húsverkin er því enn langt undan.
Ástæða þess að þetta hús
tökul ið hefur fengið mun mýkri
meðferð en önnur sambærileg
skordýr hlýtur að vera hve falleg
nafngift þeirra er. Silfurskotta er
einstaklega pent heiti og hljómar
einna helst eins og hluti af þjóð
búningnum eða aðalpersóna í
barnabók um refi. Ef þær gengju
undir ógeðfelldara nafni eins og
veggjadröngull eða húsnjálgur
finnst mér ólíklegt að mér stæði
á sama um silfurskotturnar sem
meðleigjendur. Það er ekki ólík
legt að nafngiftin hafi þannig
bjargað þeim frá símtölum við
meindýraeyðinn á fleiri heimilum
en mínu eigin.
Litað tungumál einskorðast
ekki við skordýr þótt það sé vissu
lega hægt að færa rök fyrir því að
hrossaflugan nyti meiri virðingar
ef hún gengi undir nafninu leggja
drottning. Það er spurning hversu
stór hluti skoðana okkar á hinu og
þessu er mótaður af misjafnlega
hagyrtum kotbændum á öldum
áður eða foreldrum sem vildu vera
frumlegir þegar kom að því að
skíra barn sitt. n

MEÐ BODYPRINT DÝNU – EIN ALLRA
BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI
Verð frá kr. 539.900.-

PANDORA
HÆGINDASTÓLAR

RISA SENDING AF RÚMFÖTUM
Í SVÖRTU
KÖSSUNUM

TA
EITT MES
ÚRVAL
S
LANDSIN

HLEÐSLUSTÓLL MEÐ
3 MÓTORUM
Verð frá kr. 249.900

YFIR 100
TEGUNDIR

FALLEG
HÖNNUN OG
ÞÆGINDI

NÝ
SENDING

MODULAX
HÆGINDASTÓLAR

DURANCE
JÓLAILMUR 2021

MEÐ SKEMLI

Verð frá kr. 169.900

ER KOMINN Í HÚS

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu
LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150

Kvennaklefinn

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

Miðvikudaga kl. 20.00

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.

TÍMI
TIL AÐ
NJÓTA
Fjölbreytt og fræðandi
Nú er tími til að njóta, skapa minningar með fólkinu í kringum þig
og ná innri ró. Framundan hjá Lyfju í nóvember og desember eru ýmsir
viðburðir sem næra líkama og sál. Mundu að vellíðan er besta gjöfin.

Fylgstu með á Facebook og Instagram Lyfju
17. nóv. Góð ráð fyrir svefninn

Dr. Erla Björnsdóttir fræðir þig um mikilvægi góðs svefns

24. nóv. Núvitund
Guðni Gunnars hjálpar þér að njóta í núinu

26. nóv. Innri ró á heimilinu
Halla Bára Gestsdóttir, innanhússhönnuður gefur góð ráð

1. des. Jóga
Bein útsending frá jógastund með Evu Dögg Rúnarsdóttur

7. des. Fjölskyldan og aðventan
Hugarfrelsi gefur góð ráð til að skapa eftirminnilegar samveru- og gæðastundir

15. des. Jólatónar
Bein útsending frá jólatónum með GÓSS

1.-24. des. Heilsudagatal
Daglega drögum við út glæsilega vinninga sem stuðla
að heilbrigði og vellíðan, taktu þátt á lyfja.is/heilsudagatal
Ekki missa af, skráðu þig á póstlista Lyfju

LYFIN HEIM
AÐ DYRUM
Í Lyfju appinu getur þú sótt um umboð til
að versla fyrir aðra og keypt lausasölulyf.
Þú getur fengið lyfseðilsskyld lyf send frítt heim
að jafnaði innan klukkustundar á öllum stærstu
þéttbýlisstöðum landsins og fengið ráðgjöf
sérfræðings alla daga frá kl 10-22.
Sæktu Lyfju appið!

VIÐ VEITUM
RÁÐGJÖF
Sérfræðingar Lyfju eru hér fyrir þig.
Í apótekum Lyfju um allt land taka
lyfjafræðingar, lyfjatæknar,
hjúkrunarfræðingar og sérþjálfað
starfsfólk vel á móti þér og veita ráðgjöf.

Lyfja.is I Opið alla daga kl. 8-24 í Lyfju Lágmúla, á Smáratorgi og Granda. Netspjallið er opið alla daga kl. 10-22

