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Bólusetningarátak gegn Covid-19 hófst á ný í Laugardalshöll í dag þar sem landsmenn geta fengið örvunarskammt með bóluefni Pfizer. Átakið stendur í fjórar vikur og mynduðust raðir fyrir utan
Laugardalshöll sem minntu á þær sem voru er fyrra bólusetningarátakið stóð yfir í sumar. Þau sem enn eru óbólusett eða hálfbólusett geta þar einnig fengið sprautu. 
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Ekki hlutverk borgaranna að verja
áminningar úrskurðarnefndarinnar
Lögmaður hefur stefnt einstaklingi sem kærði hann til
úrskurðarnefndar. Hætt er við
að áminningin falli úr gildi
þar sem kærandinn kærir sig
ekki um að verja úrskurðinn.
arib@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Þörf er á lagabreytingum til að koma í veg fyrir að
eftirlit með störfum lögmanna sé
ekki í höndum einstaklinga, að mati
lögmanna. Ef áminningu á hendur
lögmanni er skotið til dómstóla
er það hlutverk kærenda að verja

áminninguna og standa straum af
kostnaði.
Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins hefur lögmaður stefnt
einstaklingi vegna kæru sem leiddi
til áminningar. Lögmaðurinn var
áminntur í tengslum við innheimtustarfsemi sem á að vera
undir eftirliti Lögmannafélags
Íslands, LMFÍ. Kærandinn sem
leitaði til úrskurðarnefndarinnar
hefur hvorki áhuga né fjárhagslega
burði til að standa í málaferlum
við lögmanninn, því er hætta á að
áminningin verði látin niður falla.
Ingimar Ingason, framkvæmda-

Ingimar Ingason, framkvæmdastjóri
LMFÍ

stjóri LMFÍ, segir að það komi fyrir
öðru hvoru að lögmenn sem uni
ekki niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar leiti til dómstóla.
LMFÍ er ekki aðili málsins og
getur því ekki tekið til varna.
Lögum um eftirlit með innheimtu-

starfsemi lögmanna var breytt árið
2018. Þá óskaði LMFÍ eftir því að
lögmenn sem reki innheimtu þurfi
að tilkynna það en ekki var orðið
við því.
Ingimar segir að félagið hafi
kallað eftir breytingum á gildandi
lagaumhverfi vegna skorts á skýrari valdheimildum og viðurlögum,
sambærilegum þeim sem Fjármálaeftirlitið hefur samkvæmt ákvæðum innheimtulaga.
Einar Gautur Steingrímsson lögmaður segir að Lögmannafélagið
þurfi að fá vopn í hendurnar sem
bíti. SJÁ SÍÐU 6

Óbólusettir með
mikil réttindi hér
COVID-19 Þrátt fyrir að sífellt fleiri
ríki heims hafi gripið til þess ráðs að
setja réttindum þeirra sem ekki eru
bólusettir gegn Covid-19 skorður er
hið sama ekki upp á teningnum á
Íslandi. Eini munurinn á réttindum
þeirra sem eru bólusettir og óbólusettir hér á landi er varðandi lengd
sóttkvíar og einangrunar.
Einstaka vinnustaðir hér á landi
hafa þó beint þeim tilmælum til
starfsfólks að það láti bólusetja
sig. Í mörgum löndum heims hefur
heilbrigðisstarfsfólk verið skikkað í
bólusetningu, vilji það halda starfi
sínu, en starfsfólki Landspítala er
ekki skylt að láta bólusetja sig og er
enn nokkur hluti þess óbólusettur.
SJÁ SÍÐU 4.
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Birgir freistar þess Vaskir menn að störfum
að ná samstöðu
adalheidur@frettabladid.is

KOSNINGAR „Við erum auðvitað að
reyna að ræða okkur niður á einhverja niðurstöðu og það tekur
lengri tíma þegar maður er að reyna
að ná samstöðu um málin, heldur
en ef hver og einn færi heim að
skrifa sitt nefndarálit,“ segir Birgir
Ármannsson formaður undirbúningsnefndar kjörbréfanefndar.
Beðið er með óþreyju eftir því að
nefndin ljúki störfum og þing verði
kallað saman.

Birgir Ármannsson, formaður
undirbúningsnefndar kjörbréfanefndar

„Það er ekki farið að reyna á það
með afgerandi hætti en við höfum
alltaf talað um að það væri æskilegt
að komast að sameiginlegri niðurstöðu,“ segir Birgir. Nefndin hafi
verið samstíga í gegnum ferilinn
hingað til, bæði um hvernig beri að
haga vinnubrögðum og áherslum í
starfinu.
Birgir bindur vonir við að nefndin
ljúki vinnunni í þessari viku og
undirbúningur er hafinn í þinginu fyrir mögulega þingsetningu í
næstu viku. n

Jólaljósin eru víða komin upp og lýsa upp svartasta skammdegið fram yfir hátíðirnar. Starfsmenn Reykjavíkurborgar voru afar einbeittir er þeir unnu hörðum
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI
höndum að uppsetningu jólaljósa við Sóleyjargötu í gær. Í dag eru 38 dagar þangað til landsmenn opna jólapakkana. 

Stjórnarsáttmáli að verða tilbúinn
adalheidur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL „Staðan hjá okkur er
þannig að textavinnsla við gerð
stjórnarsáttmála er mjög langt
komin og við stefnum að því að
hefja samtal um verkaskiptingu
síðar í þessari viku,“ segir Katrín
Jakobsdóttir forsætisráðherra um
stöðuna í stjórnarmyndunarviðræðum.
Stjórnarmyndunarviðræður hafa
sjaldan tekið jafn langan tíma og nú
en það helgast þó af öðru en ósamstöðu samningafólks. Beðið er eftir
því að undirbúningsnefnd kjörbréfanefndar ljúki störfum og þing
verði kallað saman til að kveða upp
úr um gildi kjörbréfa.
Fréttablaðið hefur áður haft eftir
forsætisráðherra að ríkisstjórnir séu
myndaðar að loknum kosningum
og á meðan ekki liggi fyrir hvort
kjósa þurfi upp í einu kjördæmi,
verði ný stjórn ekki mynduð.

Sarah segir fjárhæð bóta
eftir föður sinn vonbrigði
Sarah Wagstaff er ánægð með
að Arngrímur Jóhannsson
hafi verið dæmdur vegna andláts föður hennar en kveður
upphæð bóta vera vonbrigði.
gar@frettabladid.is

Forsætisráðherra bíður Birgis eins
og restin af þjóðinni.

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins verður miðað við það að
stjórnarflokkarnir þrír haldi sínum
ráðherrafjölda í nýrri stjórn. Hins
vegar má búast við að ráðherrum í
stjórninni fjölgi um einn og talið er
öruggt að Framsóknarflokkurinn
muni njóta þess. n

Bílamerkingar

Vel merktur bíll er besta auglýsingin.
Tökum að okkur allt frá litlum merkingum
að heilpökkuðum bílum.

Xprent ehf. | Sundaborg 3 | 104 Reykjavík | 777 2700 | xprent@xprent.is

„Það er erfitt að lýsa því hvernig mér
líður núna öðruvísi en að mér sé létt
að það skuli hafa verið rétt að taka
slaginn og vekja athygli á málinu
opinberlega,“ segir Sarah Wagstaff
sem síðastliðinn föstudag voru
dæmdar bætur vegna andláts föður
hennar í flugslysi á Íslandi.
Héraðsdómur Reykjavíkur telur
Arngrím Jóhannsson flugstjóra hafa
sýnt stórfellt gáleysi í aðdraganda
þess að hann nauðlenti flugvél sinni
í Barkárdal 9. ágúst 2015 og Kanadamaðurinn Arthur Grant Wagstaff
fórst. Þrjú Börn Grants kröfðust
hvert um sig tólf milljóna króna í
bætur en voru dæmdar tvær milljónir. Ekkjunni Roslyn voru dæmdar
3,4 milljónir en 35 milljóna króna
kröfu hennar vegna missis framfæranda var vísað frá.
„Ég er svo ánægð með að dómurinn tók undir með fjölskyldu minni
og komst að þeirri niðurstöðu að
andlát föður míns hefði vissulega
borið að vegna vanrækslu af hálfu
Arngríms,“ segir Sarah. Hún sé
ánægð með að hafa vakið athygli á
málinu. „Sérstaklega á þætti Sjóvár
sem reyndi að komast hjá greiðslu
undir því yfirskini að faðir minn
hefði haft þá stöðu um borð að vera
flugmaður sem ekki var að fljúga.“
Sarah vonast til að barátta fjölskyldunnar gagnist f leirum. „Tilfinningin er að við höfum unnið
ötullega að því að setja betri viðmið
um vernd annarra f lugmanna og
farþega. Vonandi verður það jákvæð
arfleifð fyrir nafn föður míns.“
Þótt Sarah segist sátt við rökstuðning og niðurstöðu dómar-

Arthur Grant Wagstaff með börnum sínum þremur. 

Vonandi munum við
geta komið til Íslands.

Sarah Wagstaff

anna séu það mikil vonbrigði að
bæturnar séu miklu lægri en það
sem þau óskuðu eftir. „Sérstaklega
í ljósi þessa langa tíma og erfiðleika
sem fjölskylda mín hefur mátt þola
í langdregnu ferli,“ segir hún en
Sarah hefur áður lýst ýmsum vandkvæðum við rekstur málsins.
Sarah segir að bæturnar hjálpi til
við að greiða námskostnað hennar
og systkina hennar. „Og vonandi
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munum við geta komið til Íslands á
næsta ári, heimsótt slysstaðinn og
farið með kveðjubæn fyrir pabba
minn,“ segir hún.
Í dóminum segir að Arngrímur
hafi sýnt af sér stórfellt gáleysi með
því að halda áfram að f ljúga inn
Barkárdal þrátt fyrir gangtruflanir
í stað þess að snúa við þegar þeirra
hafi orðið vart. Sjálfur sagði Arngrímur að þeir Grant, sem einnig
var flugmaður, hafi tekið ákvarðanir um flugið sameiginlega.
„Það að tveir þrautreyndir flugmenn ræði saman um framkvæmd
flugs í aðdraganda þess og á meðan
á f luginu stendur gerir þann sem
er ekki við stjórnvölinn ekki að
flugmanni í viðkomandi flugferð.
Það að hann leysi einhver tiltekin
verkefni af hendi fyrir f lugið eða
á meðan á því stendur gerir hann
ekki heldur að flugmanni,“ segir í
dóminum. Er því hafnað að flokka
beri Grant „sem einhvers konar
ótryggðan aukaf lugmann“. Sjóvá
og Arngrímur séu bótaskyld gagnvart fjölskyldu Kanadamannsins. n
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Til hamingju með dag íslenskrar tungu

Íslenskan má ekki staðna og hætta að þróast og þroskast. Þess vegna skulum við
halda ótrauð áfram að vinna og leika okkur með tungumálið, þýða sem mest og
tengja málið við nýjustu tækni. Smíðum ný orð, endurvekjum gömul og fáum orð
að láni eftir þörfum en lögum þau að íslenskri tungu. Stöndum saman og notum
íslensku á öllum sviðum samfélagsins. Það er besti minnisvarðinn um afmælisbarn
dagsins.
Fylgstu með ferðum þjóðskáldsins á www.jonas.ms.is.

www.islenskan.is
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Ekki ákveðið hvort ráðningarstyrkir verði framlengdir
höfðu verið á skrá í sex mánuði
eru greidd 100 prósent af atvinnuleysisbótum í styrk og 50 prósent
hjá þeim sem höfðu verið í skemur
en sex mánuði.
„Við sjáum ekki merki þess að
fólk sé að streyma til baka á skrá,“
segir Unnur en þó sé erfitt að
meta árangurinn núna. Hún segir
Vinnumálastofnun ekki hafa tekið
afstöðu til þess hvort mælst verði

til þess að úrræðið verði framlengt.
Unnur segir stofnunina undirbúna undir verstu sviðsmyndina, en
nú eru þegar um 10 þúsund manns
á atvinnuleysisskrá eða tæplega 5
prósent sem er sama hlutfall og fyrir
faraldur. Hún á hins vegar ekki von
á henni. „Mér sýnist að sóttvarnaaðgerðir stjórnvalda séu ekki það
íþyngjandi að þær hafi veruleg áhrif
á atvinnulífið,“ segir hún. n

ATVINNUMÁL Ráðningarstyrkir um
7.000 manns renna brátt út og óvíst
er hvort úrræðið verði framlengt.
Vinnumálastofnun segist ekki óttast að holskefla fólks komi aftur inn
á skrá þótt það verði ekki framlengt.
„Enn hefur ekki verið tekin
ákvörðun um hvort gildistími
úrræðisins verður framlengdur en

verið er að safna gögnum og meta
málið áður en ákvörðun verður
tekin um framhaldið,“ segir Grétar
Sveinn Theódórsson, upplýsingafulltrúi félagsmálaráðuneytisins en
fundað var með Unni Sverrisdóttur,
forstjóra Vinnumálastofnunar, í gær.
Í átakinu Hefjum störf var slakað
verulega á reglum um ráðningarstyrki til þess að koma fólki af
atvinnuleysisskrá. Hjá þeim sem

Jóhann á dagskrá
í Los Angeles í dag

Frelsi óbólusettra mikið hér á landi

kristinnhaukur@frettabladid.is

gar@frettabladid.is

DÓMSTÓLAR Málflutningur í lagastuldarmáli Jóhanns Helgasonar
gegn Warner, Universal og fleiri tónlistarfyrirtækjum fer fram í áfrýjunardómstóli í Los Angeles í dag.

Við sjáum ekki merki
þess að fólk sé að
streyma til baka á skrá.
Unnur Sverrisdóttir, forstjóri
Vinnumálastofnunar

Réttindi óbólusettra um víða
veröld eru æ meira takmörkuð með hverjum deginum.
Ísland er meðal fárra ríkja
þar sem bólusettir og óbólusettir hafa sömu réttindi en
það gæti breyst eftir þriðju
sprautuna. Skólameistari MÍ
segir starfsfólk sitt fylgja bólusetningarskyldu.
kristinnhaukur@frettabladid.is

Jóhann
Helgason.

Jóhann telur lagið You Raise Me
Up eftir Rolf Lövland í raun lagið
Söknuð eftir Jóhann sjálfan. Dómstóll í Los Angeles hafði áður vísað
máli hans frá en jafnframt hafnað
hátt í 50 milljóna króna málskostnaðarkröfu tónlistarfyrirtækjanna.
Jóhann áfrýjaði frávísuninni og
fyrirtækin fyrir sitt leyti áfrýjuðu
höfnun málskostnaðarkröfunnar.
Þrír dómarar sitja í dóminum í
dag og fá lögmenn hvors aðilans 15
mínútur til að flytja mál sitt. n

Karlar lásu færri
bækur á þessu ári
gar@frettabladid.is

BÓKMENNTIR Samkvæmt niðurstöðunum könnunar sem Miðstöð
íslenskra bókmennta, í samstarfi
við sex aðila á bókmenntasviðinu,
lét gera lásu íslenskir karlar færri
bækur í ár en í fyrra en enginn
munur er á lestri kvenna á milli ára.
Í tilkynningu segir að meðalfjöldi
lesinna bóka sé nú jafn því sem
hann var fyrir Covid-19 faraldurinn
eða 2,3 bækur á mánuði. Í faraldrinum hafi lesturinn farið upp í 2,5
bækur á mánuði.

COVID -19 Útgöngubann óbólusettra í Austurríki hefur hreyft við
umræðunni en Ísland er meðal fárra
landa í Vesturheimi þar sem óbólusettir hafa fullt atvinnu- og ferðafrelsi. Í auknum mæli hafa lönd
verið að setja reglur um bólusetningarskyldu fyrir tilteknar starfsstéttir, á tiltekna staði eða viðburði
eða sem skyldu fyrir alla.
Samkvæmt nýjum austurrískum
reglum mega óbólusettir aðeins
vinna og fara í verslanir til þess að
kaupa í matinn. Sams konar reglur
hafa verið til skoðunar í Berlínarborg, svokölluð 2g regla.
Þetta eru þó langt frá því að vera
hörðustu reglurnar. Algera bólusetningarskyldu má finna í ýmsum
Asíuríkjum á borð við Indónesíu,
Sádi-Arabíu, Kasakstan, Túrkmen
istan og Tadsíkistan, og einnig í
Páfagarði og nokkrum eyjaklösum
í Kyrrahafinu.
Algengara er að ríki setji skyldu
á vissar starfsstéttir, svo sem heilbrigðisstar fsfólk, umönnunarstéttir, kennara eða alla opinbera
starfsmenn. Slíkar reglur eru meðal
annars í gildi í Bandaríkjunum,
Bretlandi, Frakklandi, Ítalíu, Ástralíu, Póllandi, Tyrklandi, Rússlandi
og mörgum fleiri ríkjum. Í Bandaríkjunum hefur einnig verið tekist
á um frumvarp Joes Biden forseta
um bólusetningarskyldu allra fyrirtækja með yfir 100 starfsmenn.
Ýmis ríki setja skilyrði um bólusetningu fyrir ákveðna viðburði eða
fyrir aðgang að veitingastöðum og

Bólusetningarmótmæli við
heilbrigðisráðuneytið í ágúst.
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Það kom enginn að
máli við mig og sagðist
ósáttur eða myndu
ekki fylgja þessu.

Jón Reynir Sigurvinsson, skólameistari MÍ

skemmtistöðum. Holland, Sviss,
Danmörk og Rúmenía falla í þennan
flokk.
Þá hafa ýmis ríki farið sérstakar
leiðir eins og til dæmis Lettar, sem
leyfa öllum fyrirtækjum að segja
óbólusettu fólki upp og fylkið New
South Wales í Ástralíu, þar sem
óbólusettum er bannað að fara inn
á heimili annarra.
Hér á Íslandi hafa óbólusettir haft
sömu réttindi og aðrir ef frá er talin
lengd sóttkvíar og einangrunar.
Óbólusettir eru 11 prósent landsmanna, 12 ára og eldri, og f lestir
úr þeim hópi eru yngri en fertugir.
Meðal annars starfa 480 óbólusettir
einstaklingar á Landspítalanum en
Már Kristjánsson, framkvæmdastjóri meðferðarsviðs, hefur sagt
innan við 20 andsnúna bólusetningum.
Þetta kann að breytast miðað við
orð Þórólfs Guðnasonar sóttvarnalæknis í útvarpsviðtali á Bylgjunni
í gærmorgun. Það er að ef þriðja
sprautan, örvunarskammturinn,
gengur vel fái bólusettir „aukin rétt-

indi“. Það er að þeir fái að komast á
staði, þurfi ekki að fara í sóttkví og
fleira í þeim dúr. Hingað til hefur
Þórólfur talað gegn bólusetningarskyldu.
Þó að stjórnvöld boði ekki bólusetningarskyldu að svo stöddu hafa
einstaka vinnustaðir gert það. Jón
Reynir Sigurvinsson, skólameistari Menntaskólans á Ísafirði, segir
engan hafa mótmælt skipunum
hans um að enginn starfsmaður
skólans kæmi óbólusettur til vinnu í
haust. Þetta voru þó tilmæli og ekki
gerð krafa um skírteini.
„Það kom enginn að máli við mig
og sagðist ósáttur eða myndu ekki
fylgja þessu. Ég trúi fólki,“ segir Jón
Reynir aðspurður um hvernig þetta
hafi gengið. Hann segir alla þá skólameistara sem hann hafi rætt við á
sama máli og hann. Engin tilmæli
hvað þetta varðar hafi hins vegar
komið frá ráðuneytinu. „Við höfum
alveg sloppið við smit ef frá er talið
upphaf faraldursins þegar ljósritunarvélin okkar dreifði nokkrum
kórónaveirum,“ segir hann. n
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TOYOTA RAV4 HYBRID

SPORTJEPPI
FJÖLSKYLDUNNAR

Toyota RAV4 verð frá: 5.890.000 kr.
Toyota RAV4 Hybrid verð frá: 7.190.000 kr.
Toyota RAV4 Plug-in Hybrid verð frá: 8.550.000 kr.

TOYOTA TRYGGINGAR
vátryggt af TM

3+4 ÁBYRGÐ

ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
570 5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
460 4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
420 6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
480 8000

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Gildir eingöngu um bíla
sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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Októberafli meiri í ár

Ef einhver telur
að lögmaður
hafi gert á hluta
sinn, í starfi,
getur hann
kvartað til úrskurðarnefndar
lögmanna.
FRÉTTABLAÐIÐ/


birnadrofn@frettabladid.is

SJÁVARÚTVEGUR Fiskafli í októbermánuði var rúmlega 119 þúsund
tonn, það er 38 prósentum meiri en
í október í fyrra. Mestu munar um 83
prósenta aukningu á síld en síldarafli
nam 66 þúsund tonnum.
Heildarafli á tólf mánuðum frá
nóvember 2020 til október 2021 var
rúmlega 1.072 þúsund tonn sem er 6
prósenta aukning.
Samdráttur var í þorski, kolmunna
og ýsu en 40 prósenta aukning í ufsa.
Landaður afli í október, metinn á
föstu verðlagi, lækkar um 1,8 prósent
samanborið við í fyrra. n

EYÞÓR

Í október var landaður síldarafli 66
þúsund tonn.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Félagið þurfi vopn sem bíta
Formaður úrskurðarnefndar
lögmanna segir það í höndum
þeirra sem kærðu lögmann
að standa straum af kostnaði
ef lögmaðurinn vill fá áminningu hnekkt. Sem lögmaður
segir hann Lögmannafélagið
þurfa vopn sem bíti.
Ólöf Helga, nýr varaformaður Eflingar, ásamt Viðari. 

Starfslokamál forystu
Eflingar trúnaðarmál
bth@frettabladid.is

Nýr varaformaður segir
starfslokin hafa farið
fram í samræmi við
ráðningarsamninga.
veig Anna af sér sem formaður og
Viðar sagði upp sem framkvæmdastjóri degi síðar.
Spurð um væringarnar undanfarið segist Ólöf Helga ekki vilja leggja
mat á það sem liðið er. Meginverkefni Eflingar sé að einbeita sér að því
að gæta réttinda félagsmanna.
Ólöf stendur sjálf í deilu vegna
uppsagnar. Hún er hlaðkonan sem
gegndi trúnaðarmennsku fyrir Ice
landair á Reykjavíkurflugvelli. Telur
Efling að uppsögn hennar í sumar sé
ólögmæt. Mál Ólafar er fyrir Félagsdómi. n

STJÓRNSÝSLA Einar Gautur Steingrímsson, formaður úrskurðarnefndar lögmanna, segir að þegar
mál berist úrskurðarnefndinni hagi
hún sér eins og dómstóll. „Kerfið
virkar þannig að ef einhver telur að
lögmaður haft gert eitthvað á sinn
hlut í starfi sínu með broti á lögum
eða siðareglum þá getur hann farið
með það fyrir úrskurðarnefnd lögmanna. Hún getur veitt aðfinnslur,
veitt áminningar og lagt til réttindasviptingu. Allt eftir því hvort brotið
sé alvarlegt og/eða ítrekað.“
Lögum um stjórnsýslu jafnréttismála var breytt í fyrra í kjölfar
málshöfðunar Lilju Alfreðsdóttur,
mennta- og menningarmálaráðherra, á hendur Hafdísi Helgu Ólafsdóttur, skrifstofustjóra í forsætisráðuneytinu og umsækjanda um
stöðu ráðuneytisstjóra mennta- og
menningarmálaráðuneytisins. Þarf
nú einnig að höfða mál á hendur
kærunefnd jafnréttismála til að fá
úrskurði hnekkt.
Úrskurðarnefnd lögmanna er
aldrei aðili máls og hefur ekki
frekari afskipti af máli eftir að
úrskurður er kveðinn upp. Þá er því
lokið hjá nefndinni. Hún tekur því
aldrei til varna í dómsmáli.
„Ef einhver vill fá úrskurð ógiltan

Einar Gautur
Steingrímsson,
formaður úrskurðarnefndar
lögmanna

þá stefnir hann gagnaðila sínum
fyrir dóm til ógildingar á úrskurði.
Þá getur komið upp sú staða að lögmaður kann að hafa verið áminntur fyrir brot í starfi en hvorki
úrskurðarnefndin né Lögmannafélagið getur skipt sér af málinu. Þá
er það í höndum þess sem kærði að
reka mál um hvort áminning fyrir
brot í starfi standi jafnvel þótt sá
hinn sami kunni að bera kostnað
af dómsmáli út af því,“ segir Einar.
„Við þetta vaknar spurningin
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VINNURÉTTUR „Það voru ekki gerðir
starfslokasamningar, hvorki við
Sólveigu né Viðar, enda sögðu þau
sjálf upp,“ segir Ólöf Helga Adolfsdóttir, varaformaður Eflingar, um
skilmála starfsloka Sólveigar Önnu
Jónsdóttir, fyrrverandi formanns og
Viðars Þorsteinssonar, fyrrverandi
framkvæmdastjóra Eflingar.
Umræða hefur orðið um starfslokasamninga hjá stéttarfélaginu.
Spurð hve marga mánuði forystufólkið fá greidda segist varaformaður Eflingar ekki geta rætt hvort um
sé að ræða þriggja mánaða greiddan
uppsagnarfrest eða lengra tímabil
hjá Sólveigu og Viðari. Það sé trúnaðarmál. „Starfslok þeirra fóru fram
í samræmi við ráðningarsamninga,“
segir hún.
Ólöf segir að þessi mál séu ótengd
því hvort Sólveig bjóði sig aftur fram
til forystu í Eflingu. Fyrst sagði Sól-

arib@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Ég tel að Lögmannafélagið ætti að fá fleiri
og betri úrræði til að
hafa eftirlit með störfum lögmanna.

hvort aðilar þess dómsmáls geti
gert með sér sátt um að áminning
falli úr gildi án þess að Lögmannafélagið eða úrskurðarnefndin hafi
nokkuð um það að segja. Á það
atriði getur reynt ef nefndin leggur
til sviptingar á réttindum vegna
ítrekaðra brota.“
Aðspurður hvort þetta sé eðlilegt kerfi segist hann ekki tilbúinn
að svara því. „Ég er ekki tilbúinn
að svara því fyrir hönd úrskurðarnefndar, hún starfar bara eftir
lögunum eins og þau eru. Það er
löggjafans að ákveða efni laganna.
Nefndin starfar síðan eftir þeim.“
Einar er spurður hvort honum,
sem lögmanni og félaga í Lögmannafélagi Íslands, finnist að
þessu þurfi að breyta. „Ég tel að
Lögmannafélagið ætti að fá f leiri
og betri úrræði til að hafa eftirlit
með störfum lögmanna og skýrar
heimildir til að leggja mál fyrir
úrskurðarnefnd lögmanna,“ segir
hann.
Einar telur að eftirlitið ætti frekar að vera áfram hjá Lögmannafélaginu en hjá Fjármálaeftirlitinu
þegar kemur að innheimtustarfsemi. „Það þarf að hafa í huga að
sjálfstæði lögmannastéttarinnar
er ekkert minna mikilvægt en
sjálfstæði dómara. Það er hluti
af réttarríkinu að sá sem leitar til
lögmanns sé að leita til aðila sem
enginn hefur tangarhald á. Þess
vegna er eðlilegt að þeirra félag sjái
um eftirlit með starfsemi þeirra.“
Spurður hvort eftirlitið þurfi þá
að vera á pari við eftirlit Fjármálaeftirlitsins svarar hann: „Það er alla
vega mikilvægt að Lögmannafélagið fái í hendur vopn sem bíta.“ n
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ÞAÐ ER ÓÞARFI
AÐ NEGLA TÍMANN

HAFNARFJÖRÐUR
Hjallahraun 4

NJARÐVÍK
Fitjabraut 12

KÓPAVOGUR
Smiðjuvegur 34

REYKJAVÍK
Skútuvogur 2

KONTOR REYKJAVÍK

Segðu það á (sjó)mannamáli!

Sigla lygnan sjó
=
Ganga vel, komast í gegnum eitthvað
áhyggjulaus og án fyrirhafnar

Til hamingju með dag íslenskrar tungu!
Íslenskan er ólgandi hafsjór af líkingamáli, orðtökum og orðasamböndum.
Við grípum til þeirra til að glæða frásögn lífi eða komast að kjarna málsins –
og þá dettum við stundum í sjóarann!
Á degi íslenskrar tungu fagnar Brim því að við eigum saman þetta tungumál
sem spriklar af lífi og vekur athygli á orðasamböndum sem eiga uppruna
sinn í sjómannasamfélaginu.
Sjáðu meira á islenskanerhafsjor.brim.is
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Mikið um sýkingar í öndunarfærum en flensan ekki komin
birnadrofn@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL „Inf lúensan er
ekki komin svo ég viti til,“ segir
Ósk ar Reykda lsson, forst jór i
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, spurður hvort árleg inf lúensa
sé ástæða veikinda sem hrjá um
þessar mundir fjölda landsmanna.
„Hins vegar er mikið um sýkingar
í öndunarfærum en það eru annars

konar veirusýkingar,“ segir Óskar.
Hann segir þær sýkingar sem nú
séu tíðar hér á landi svokallaðar
haustkvefpestir sem einkennist
af kvefi, hósta og slappleika. Besta
ráðið við þeim sé að taka því rólega.
„Þegar fólk svo fær þessar ekta
inflúensur koma þær hratt og einkennast af háum hita, beinverkjum
og höfuðverk. Síðast þegar ég vissi
var ekkert skráð tilfelli inf lúensu

Óskar Reykdalsson, forstjóri
Heilsugæslunar

á Landspítalanum,“ segir Óskar.
Hann segir haustkvefið einkar
skætt í ár og ástæðuna þá að þjóðin
hafi sloppið við pestina í fyrra.
„Það er þannig að ef þjóð er lítið
útsett eitt árið þá „hefnist“ henni
fyrir það hið næsta,“ segir Óskar og
hvetur fólk til að láta bólusetja sig
gegn árlegri inf lúensu. „Það getur
sparað fólki ýmislegt að sleppa við
inf lúensuna sem getur valdið því

að fólks sé mikið lasið með háan í
hita jafnvel í heila viku.“
Þá hvetur Óskar fólk, sem smitast hefur af umræddum veirusýkingum, til að leita ekki á heilsugæslu nema um alvarleg veikindi
sé að ræða. Þar sé mikið álag
vegna Covid. „Við bendum fólki á
að nota skynsemina, sérstaklega
ef einkennin eru léttvæg og lítilfjörleg.“ ■

Flutningur Shell vekur spurningar
Steve Bannon á yfir höfði sér ársfangelsi og háa sekt. FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Bannon gaf sig
fram við lögreglu
thorvardur@frettabladid.is

BANDARÍKIN Steve Bannon, fyrrverandi ráðgjafi Donalds Trump
Bandaríkjaforseta, gaf sig fram við
alríkislögregluna í Washington í
gær og var vígreifur þegar hann
ræddi við stuðningsfólk áður en
hann gaf sig fram. Dómsmálaráðuneytið ákærði hann fyrir að sýna
Bandaríkjaþingi vanvirðingu eftir
að hann neitaði að bera vitni um
árás stuðningsfólks Trumps á þinghúsið 6. janúar, auk þess að neita að
afhenda gögn tengd málinu.
Bannon á yfir höfði sér árs fangelsisvist og 13 milljóna króna sekt
verði hann fundinn sekur. n

Geimstöðinni
ógnað af braki
thorvardur@frettabladid.is

GEIMURINN Bandarísk yfirvöld
vöruðu í gær geimfara sem dvelja í
Alþjóðageimstöðinni við að geimbrak gæti skollið á henni. Geimfarar
leituðu skjóls en svo fór að engin
hætta skapaðist af brakinu.
Uppruni braksins er óþekktur en
heimildarmenn bandarískra miðla
innan varnarmálaráðuneytisins
segja að hugsanlega hafi Rússar
sprengt eitt af fjölmörgum gervitunglum sínum sem hluta af flugskeytatilraun. n

Flutningur höfuðstöðva Shell
frá Hollandi til London vekur
spurningar. Göfug markmið
um losunarleysi, að sögn
fyrirtækisins. Brexit er sérleið fyrir umhverfissóða að
sögn prófessors.

Brennsla jarðefnaeldsneytis
er hindrun í því
markmiði að
stemma stigu
við hnattrænni
hlýnun. 

FRÉTTABLAÐIÐ/

bth@frettabladid.is

UMHVERFISMÁL Olíurisinn Shell
hefur ákveðið að flytja höfuðstöðvar fyrirtækisins frá Haag í Hollandi
til London. Samkvæmt tilkynningu
frá Shell í erlendum fréttamiðlum
er stefnt að því að Shell verði alfarið
breskt félag. Ákvörðunin sé tekin
til að einfalda skipulag og gera
félagið sveigjanlegra. Áfram sé
stefnt að því að Shell verði losunarlaust fyrirtæki.
Edvard Huijbens, prófessor við
Wageningenháskóla í Hollandi
og fyrrverandi varaformaður VG,
gefur þó lítið fyrir skýringar Shell.
Hann telur að f lutningur höfuðstöðvanna tengist fyrst og fremst
Brexit.
„Brexit er sérleið fyrir umhverfissóða,“ segir Edward.
Stutt sé síðan Shell var dæmt
í Hollandi vegna mengunar frá
útblæst r i. Holland haf i með
ýmsum hætti skipað sér í fremstu
röð ríkja er kemur að umhverfislegri ábyrgð. Þetta umhverfi sé
fyrirtækið hugsanlega að flýja.
Með Glasgow-samkomu laginu sem aðildarríki Sameinuðu
þjóðanna undirrituðu um síðustu
helgi er vonast til að hægt verði að
takmarka hlýnun við eina og hálfa
gráðu. Notkun jarðefnaeldsneytis
er ein veigamesta hindrunin á
þeirri vegferð.
„Það fyrsta sem manni dettur
í hug er að þeir séu að f lytja sig úr
Evrópusambandinu til að losna
við vesen,“ segir Stefán Gíslason
umhverfisstjórnunarsérfræðingur.
Með „veseni“ á Stefán við stífara
regluverk í umhverfismálum en sé
í Bretlandi. Auðveldara kunni að

Ný sending
af gæðarúmum
frá Dupen

Sjá nánar
á patti.is
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Brexit er sérleið fyrir
umhverfissóða.

Edward
Huijbens,
prófessor

vera fyrir Shell að hafa áhrif á bresk
stjórnvöld en hollensk.
„Þetta gæti líka snúist um að
flýja lagaumhverfi. Það hafa fallið
dómar í Hollandi sem kannski
hefðu ekki fallið í öllum Evrópu
sambandsríkjum þar sem umhverfisverndarsamtök kærðu ríkið fyrir
aðgerðaleysi og unnu það mál.“
Lagaleg staða umhverfisins sé
sterkari í Hollandi en f lestum
öðrum löndum. Meiri óvissa sé
varðandi atvinnulíf og hvernig
bresk stjórnvöld, óbundin Evrópusambandinu, munu bregðast við í
kjölfar Glasgow-samkomulagsins.
„Eftir Brexit er Bretland ekki
bara eyja í eiginlegri merkingu
heldur líka eyja í Evrópu í óeiginlegri merkingu. Mér finnst líklegt
að þar reikni menn með meiri
sveigjanleika í umhverfismálum
en innan ESB. Jafnvel þótt ekkert
sé fast í hendi þá er líklegt að fyrirtæki sem vilja sérstaklega koma sér
undan umhverfisreglum staðsetji
sig þar. Flutningurinn gæti verið
strategísk aðgerð,“ segir Stefán.
Hann segir að mörg fyrirtæki

Vilja tugmilljónir í bætur fyrir skóg
sem ruddur var undir golfvöll GKG
kristinnhaukur@frettabladid.is

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

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

hafi þó frá og með 2015 tekið fram
úr stjórnvöldum í vilja til mikilvægra umhverfisaðgerða. Atvinnulífið kalli eftir að stjórnvöld setji
því ramma en stjórnvöld haf i
víða setið hjá og beðið lausna hjá
atvinnu- og viðskiptalífi.
Spurður um væntingar vegna
Glasgow-samkomulagsins segist
Stefán bjartsýnn en miklu varði
að fyrirheit verði að athöfnum fyrr
en síðar. Það geti skipt sköpum að
takmarka losun strax fremur en að
horfa til loka samningstímabilsins.
Þrátt fyrir Parísar-samkomulagið sem vakti á sínum tíma
miklar vonir meðal pólitískra leiðtoga hefur gengið illa fyrir ríki, og
þar á meðal Ísland, að efna skuldbindingar. Losun gróðurhúsalofttegunda er enn að aukast í heiminum þvert á fyrirheit.
„Það vantar oft eftirfylgni í
kjölfar orða og yfirlýsinga, eftirfylgnin verður ekki sjálf krafa, en
ef allir standa við loforð sín erum
við kannski komin nálægt einni og
hálfri gráðu í lok samningstímans,“
segir Stefán. ■

GARÐABÆR Skógræktarfélag Garðabæjar vill að óháður matsmaður
verði fenginn til þess að meta tjón
sem félagið hlýtur af því að missa
land undir golfvöll. Til stendur að
stækka völl Golfklúbbs Kópavogs og
Garðabæjar, GKG, inn í Smalaholt,
þar sem rúmlega 30 ára gamall
skógur stendur og Skógræktar
félagið hefur byggt upp gönguleiðir.
Upphaf lega stóð til að taka 15
hektara af skógi félagsins og var
félaginu aðeins boðið 2 hektara
lúpínuland í staðinn. Endanlegar
stærðir liggja ekki fyrir fyrr en deiliskipulag verður gert og ekki hefur
verið ákveðið hvenær jarðýturnar
mæti á svæðið.
„Í mínum huga eru loftslagsmálin

Það er ekki hægt að
flytja tíu metra tré á
nýjan stað.

Kristrún
Sigurðardóttir,
formaður Skógræktarfélags
Garðabæjar

það alvarlegasta í þessu. Það er ekki
hægt að flytja tíu metra tré á nýjan
stað,“ segir Kristrún Sigurðardóttir,
formaður félagsins, en það tekur tré
mjög langan tíma að fara að skila
sínu til loftslagsins. Lítið hafi verið
hlustað á athugasemdir félagsins.
„Eftir athugasemdir okkar var
svæðið sem tekið er aðeins minnkað og fært til. Samt verður elsti og
gróskumesti skógurinn tekinn,“
segir hún.
Kristrún segir félagið eiga rétt á
tugmilljónum króna vegna þessa
máls. Það er út frá sams konar
málum sem komið hafa upp í
nág rannasveit ar félög u nu m. Í
sumum tilfellum hafi verið samið
en önnur endað fyrir dómstólum.
Bæturnar eru þá metnar út frá fjölda
trjáa og stærð þeirra.n

Parket
Parki býður hágæða gólfefni frá þekktum alþjóðlegum birgjum.
Gríðarlegt úrval af viðarparketi ásamt vatnsþolnu harðparketi
og vínylparketi má finna í sýningarsal okkar á Dalvegi 10-14.
Komdu við og ræddu við sérfræðinga Parka
og fáðu faglega ráðgjöf.

Dalvegi 10-14
Finndu201
okkur
á Facebook!
Kópavogi
595 0570
Dalvegi 10-14,
201 Kópavogi

parki.is
parki.is

SKOÐUN

Músagangur
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n Halldór

N

Elín
Hirst

elinhirst
@frettabladid.is

Enginn
hefur haft
pólitískan
kjark
til þess
að segja
hingað
og ekki
lengra.

afnið á Covid-19 farsóttinni er
illu heilli orðið úrelt, því nú má
einnig kenna farsóttina við árin
2020 og 2021. Líklega bætist árið
2022 fljótlega við, ef til vill árið
2023 líka, en vonandi ekki. Ekkert er þó útilokað í þeim efnum. Óþægilegt er að hugsa
til þess hvernig kínversk yfirvöld brugðust
við árið 2019, þegar veiran kom fyrst upp þar
í landi, með afneitun og leynd sem olli að
líkindum mun meiri útbreiðslu en ef gripið
hefði verið strax í taumana.
Því miður hafa bólusetningar ekki skilað
þeirri vörn sem vonast var til. Menn skiptast
nú í tvö horn. Þeir sem vilja grípa til hertra
aðgerða til að vernda Landspítalann og þeir
sem vilja litlar sem engar hömlur. En staðan
er því miður sú að íslenska þjóðin býr við
heilbrigðiskerfi með eldgamla og úr sér
gengna innviði, sem hefur lítið þanþol. Sum
húsakynni LSH eru ekki einu sinni músheld.
Við Íslendingar höfum ekki borið gæfu til
að hlúa að heilbrigðismálum okkar eins og
eðlilegt hefði verið í velmegunarsamfélagi
þar sem þjóðarauður hefur vaxið ríkulega á
síðustu áratugum.
Hvað ætli kjósendur hafi oft grátbeðið
um endurbætur, loforð hafa verið gefin, en
síðan fæðast bara litlar mýs, í orðsins fyllstu
merkingu. Ekki verður núverandi valdhöfum
einum kennt um, heldur byrjaði þessi hruna
dans fyrir mörgum áratugum. Enginn hefur
haft pólitískan kjark til þess að segja hingað
og ekki lengra. Auðvitað verður það miklu
dýrara fyrir íslenska þjóð að rétta þetta kerfi
við, heldur en ef við hefðum byggt það upp
jafnt og þétt.
Vísindamenn vonast til þess að Covidveiran muni hætta að stökkbreytast að
lokum og breytast í væga kvefpest, en
ómögulegt sé að segja til um hvenær. Árið
2022 og jafnvel 2023 gætum við því staðið
frammi fyrir stöðugu kapphlaupi við stökkbreytingar veirunnar. Smitsjúkdómalæknar
eru efins um að þriðja sprautan muni nægja.
Ný af brigði geta því kallað á enn fleiri endurbólusetningar.
En góður fréttirnar eru þær að íslensk
stjórnvöld hafa borið gæfu til þess að hlusta
á vísindin þrátt fyrir sífelldan kryt við ríkisstjórnarborðið þar sem Sjálfstæðisflokkurinn stendur vörð um „frelsi einstaklingsins“
og atvinnurekenda, enda er það leiðarstef í
stefnuskrá hans. Raddir skynseminnar hafa
sem betur fer haft betur við þetta margumtalaða ríkisstjórnarborð. n

Ferskur fiskur og fiskréttir,
lax á grillið og humarsúpan í hádeginu.
Sjávarhornið - fiskverslun, Bergstaðarstræti 14

n Frá degi til dags
benediktboas@frettabladid.is

Frosið spons
Ekki er langt síðan hvert
stórfyrirtækið á fætur öðru
vildi tengja sig við hetjurnar í
karlalandsliðinu en nú er öldin
önnur. Nú er það Dr. Oetker
með sínar frábæru frosnu
pitsur Ristorante sem var í samstarfi við RÚV til að sýna leik
Íslendinga og Norður Makedóníu. Hnignun landsliðsins
mælist víða en þó pitsurnar séu
frábærar teljast þær tæplega á
pari við helstu stórfyrirtæki
landsins úr röðum fjármálafyrirtækja, matvöruverslana og
jafnvel bílaumboða sem slógust
um að vera með í ferðalagi RÚV
í stofur landsmanna, þegar best
lét.
Afsláttur
Allir tala nú um að sóttvarna
yfirvöld séu búin að tapa
íslensku þjóðinni, réttara sagt
þolinmæði æstrar þjóðar. Það er
ekki rétt enda landsmenn alltaf
til í að semja. Það nær skammt
að segja að vonir séu um að
þriðja sprautan geri okkur frjáls.
Sölumenn þekkja að það er betra
að bjóða afslátt, það þarf ekki
að vera Singles’ Day, geymum
það til sjöundu sprautunnar.
Þeir sem fá þriðju sprautuna
gætu fengið 30 prósenta afslátt
af næstu sóttkví, 20 prósent
af næstu einangrun, hálftíma
lengur á barnum og jafnvel tvo
fyrir einn í grímulaust leikhús. n

List og menning í
Reykjavík 2030

Hjálmar
Sveinsson

borgarfulltrúi
Samfylkingarinnar og formaður
menningar-,
íþrótta- og tómstundaráðs

Segja má
að í stefnunni sé
bæði horft
út á við og
inn á við.

Reykjavík er menningarborg. Hún býr yfir mjög frjórri
listasenu og öflugu menningarstarfi. Fyrir vikið verður til ríkidæmi sem við njótum öll. Það er geysimikilvægt. Líf okkar verður innihaldsríkara, fjölbreyttara,
skemmilegra. List og menning eru snar þáttur í
lífsgæðum okkar og um leið mikilvægir drifkraftar í
þróun samfélagsins. Undanfarna mánuði hefur verið
unnið að nýrri menningarstefnu fyrir Reykjavík sem
heitir „List og menning í Reykjavík 2030“.
Það er auðvelt að slá um sig með orðinu „menningarborg“. En til að borgin standi undir þeirri nafnbót
þarf margt að koma til. Það er grundvallaratriði að
„allir íbúar hafi jöfn tækifæri til að njóta lista, menningar og menningararfs bæði sem þátttakendur og
neytendur“. Enginn má vera útilokaður. Það er rauður
þráður í stefnunni.
Annað meginstef felst í því að í Reykjavík séu
framúrskarandi aðstæður til listsköpunar. Það á að
vera eftirsóknarvert fyrir listamenn að búa í Reykjavík. Mikilvægt er að Reykjavíkurborg skapi aðstæður
þar sem listsköpun nýtur sín. Styrkir borgarinnar, sem
eru umtalsverðir, eiga að stuðla að eflingu listgreinanna á þeirra eigin forsendum.
Segja má að í stefnunni sé bæði horft út á við og
inn á við. Lögð er áhersla á hverfamenningu og sett
fram sú framtíðarsýn að öll hverfi borgarinnar verði
suðupottur menningar og lista. Um leið er áréttað að
Reykjavík eigi að verða heimsþekkt menningarborg.
Af hverju menningarstefna? Jú, hún gefur meðal
annars listafólki og þeim sem reka menningarstofnanir kleift að hafa áhrif á það hvaða markmiðum skuli
stefnt að næstu árin og til hvaða aðgerða skuli gripið
til að ná settu marki. Menningarstefnan byggir á
víðtæku samráði við fulltrúa allra listgreina, menningarstofnana og félaga sem borgin styrkir. Stefnan
brýnir borgaryfirvöld til að leggja metnað í að skapa
sem bestar aðstæður fyrir listsköpun og öflugt menningarstarf. Hún lýsir markmiðum og gerir grein fyrir
hvernig þessum markmiðum skuli náð. n
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Enn um tónlistarmisnotkun Ríkisútvarpsins
Ingimundur
Gíslason
augnlæknir

Mér þykir vænt um Ríkisútvarpið.
Í um það bil í sjötíu ár hef ég verið

Hvenær get ég
kveikt ljósin
á íslensku?

trúr hlustandi þess. Það er að segja
einkum þess hluta dagskrárinnar
sem nú kallast Rás 1. Í öll þessi ár
hefur það veitt mér mikla ánægju
og miðlað dýrmætum fróðleik.
Ég er einnig alinn upp við að
hlusta á tónlist. Tónlist var í hávegum höfð á æskuheimili mínu. Því
má segja að ég hafi hlotið það sem
kalla má gott tónlistaruppeldi. Þar
átti Ríkisútvarpið sinn stóra þátt.
Ég hef áður drepið á þetta mál.

En nú er Snorrabúð stekkur. Í
fyrsta lagi er stöðugt verið að fylla
upp í dauðan tíma í útvarpinu með
alls konar tónlistarf lutningi, eins
konar kynningarstefjum í byrjun
hvers þáttar.
Þessir tónlistarbútar eru oft
langdregnir og greinilega hugsaðir til uppfyllingar. Þeir eru
endurteknir dag eftir dag og verða
þá f ljótlega ákaf lega hvimleiðir.
Hlustandinn neyðist til að hlusta á

þá annars á hann á hættu að missa
af byrjun næsta þáttar. Þessi ósiður er sérstaklega áberandi þegar
hlustað er á Morgunvakt Rásar
1. Í öðru lagi er endurtekið efni
að verða sífellt fyrirferðarmeira
í dagskránni. Oft er sjálfsagt að
nota gamlar upptökur en fyrr má
nú rota en dauðrota.
Þá má spyrja sig. Hvað er það
sem veldur þessari þróun niðurlægingarinnar? Ég veit lítið sem

ekkert um rekstur fjölmiðla en mig
grunar að þarna sé peningaskortur
aðalástæðan. Í samfélagi okkar eru
sterk öfl sem vilja veg Ríkisútvarpsins sem minnstan, helst að því verði
lokað fyrir fullt og allt. Þá eru menn
fljótir að gleyma öryggishlutverki
stofnunarinnar. Það kostar að reka
stofnun eins og Ríkisútvarpið.
Óhóflegur sparnaður í kostnaði við
mönnun þess er nú þegar farinn að
segja illilega til sín. n

„ÁKAFLEGA ÁHRIFARÍK.“
KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR / KILJAN

Örn Úlfar
Sævarsson

formaður fulltrúaráðs Almannaróms: Miðstöðvar
máltækni

Jóhanna Vigdís
Guðmundsdóttir

framkvæmdastjóri
Almannaróms

Síðastliðin ár hefur verið unnin
mikil og merkileg grunnvinna í
máltækni fyrir íslensku. Máltækniáætlun, sem hugsuð var til fimm ára,
hefur gengið vonum framar og mun
ljúka fyrr en bjartsýnustu spár gerðu
ráð fyrir. Það er frábær byrjun á því
risavaxna verkefni að gera íslensku
gjaldgenga á sem flestum snertiflötum tungumála og tækni. Það er
fagnaðarefni að sjá svo fljótt árangurinn af þessari markvissu vinnu
sem dregur úr hættunni á því að við
Íslendingar missum af máltæknilestinni og spennandi möguleikar fari
forgörðum. Íslenskan þrífst líka best
þegar við notum hana sem mest.
Grunnhugsun fyrstu máltækniáætlunarinnar er að þróa opna
innviði sem skiptast í nokkur
kjarnaverkefni. Þar á meðal eru
gagnasöfn og fleira sem nýtist fyrir
talgreiningu, talgervil, vélrænar
þýðingar og ritvilluleiðréttingar
eða málrýni. Þar að auki er verið
að þróa almennar málheildir, orðfræðigögn og nauðsynleg stoðtól.
Þessar kjarnalausnir verða gefnar út
undir opnum leyfum svo hver sem
er getur nýtt sér þær án endurgjalds.
Þannig geta fyrirtæki til dæmis
nýtt talgreini, talgervil, vélrænar
þýðingar og sjálfvirkar villuleiðréttingar í þróun hugbúnaðar fyrir
viðskiptavini sína, til dæmis til að
efla þjónustu við sjón- eða heyrnarskert fólk.
Nú er komið að næstu skrefum
og þau þurfa að endurspegla sama
metnað og ráðið hefur ferðinni
til þessa. Næsta máltækniáætlun
okkar Íslendinga þarf að fylgja eftir
þessari frábæru byrjun og virkja enn
betur þann öfluga hóp sérfræðinga
á sviði máltækni sem orðið hefur
til á síðustu árum og kalla fleiri til
samstarfs. Spennandi verkefni bíða
í aukinni samvinnu við atvinnulífið
og samfélagið allt; að styrkja grunninn áfram en sækja um leið fram af
krafti þannig að snjallar máltæknilausnir birtist sem fyrst og nýtist
skjólstæðingum og viðskiptavinum
stofnana og fyrirtækja. Hver veit
nema við getum þá bráðum textað
kynnana í Söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva í beinni eða kveikt
ljósin heima hjá okkur á íslensku? Er
það ekki málið? n

„Þetta er lítil perla sem vel má
hugsa sér að lesa aftur og aftur.“
STEINGERÐUR STEINARSDÓTTIR / VIKAN

„Höfundurinn er þaulreyndur sagnamaður
og frásögnin nýtur þess út í ystu æsar.“
KRISTJÁN JÓHANN JÓNSSON / FRÉTTABLAÐIÐ

„... ég kláraði bókina án þess að leggja
hana frá mér. Ég grét líka með ekkasogum
yfir öllum síðari hluta hennar.“
GRÉTA SIGRÍÐUR EINARSDÓTTIR / VÍÐSJÁ

Þung ský fjallar um hrikalegt
slys við ysta haf og örlagaríkan
björgunarleiðangur

LANDSINS MESTA ÚRVAL BÓKA
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið virka daga 10–18 | Laugardaga 11–17 | www.forlagid.is
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afgreiðslutími
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Arnar er
pollrólegur
yfir þróun
íslenskunnar.

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

FRÉTTABLAÐIÐ/

Leifur Þorleifsson

VALGARÐUR

bifreiðasmíðameistari og
verslunarmaður,
Hörgslundi 19, Garðabæ,
lést miðvikudaginn 10. nóvember.
Jarðarförin verður auglýst síðar.
Marta Pálsdóttir
Erla Leifsdóttir
Páll Þór Leifsson
Helga María Fressmann
og barnabörn.

Ástkær eiginkona, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Guðrún Eygló Magnúsdóttir
lést á heimili sínu föstudaginn
29. október. Jarðarförin hefur farið
fram í kyrrþey.
Hafliði Jónsson
Magnús Hafliðason Þórdís Sverrisdóttir
Hafþór Hafliðason
Guðrún St. Svavarsdóttir
Heimir Hafliðason
og barnabörn.

Íslensk tunga á tímum Twitter

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

Andrés Jónasson
Kríulandi 17, Garði,

lést á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
miðvikudaginn 10. nóvember.
Útförin fer fram frá Útskálakirkju
föstudaginn 19. nóvember klukkan 14.
Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim
sem vildu minnast hans er bent á Björgunarsveitina Ægi.
Í ljósi aðstæðna munu einungis nánustu aðstandendur
vera viðstaddir athöfnina. Athöfninni verður streymt á
https://www.facebook.com/groups/andresjonasson
Guðlaug Bragadóttir
Bragi Andrésson
Anna Grabowska
Jónas Andrésson
Valur Andrésson
Rósa Marteinsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.
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Félagsfræðingurinn Arnar Eggert
Thoroddsen flytur hádegisfyrirlestur um íslenskuna á tímum
samfélagsmiðla í Þjóðminjasafninu í dag.
arnartomas@frettabladid.is

„Ég hef sagt við erlenda vini mína að
áhugi Íslendinga á eigin tungumáli sé
ótrúlegur,“ segir Arnar Eggert Thoroddsen félagsfræðingur sem flytur fyrirlestur um íslenska tungu og samfélagsmiðla
í Þjóðminjasafninu í dag. „Við erum
eins og gaurinn sem er í hljómsveit og
er alltaf að leyfa vinum sínum að heyra
eigin tónlist í partíum um helgar. Þegar
einhver spyr hvernig best sé að þýða
eitthvað stökkva venjulega allir til. Mér
hefur alltaf þótt athyglisvert hvað við
erum öll miklir nördar þegar kemur að
þessu.“
Fyrirlestur Arnars byggir á námskeiðinu Samfélagsmiðlar sem hann kennir
við Háskóla Íslands. Þar er meðal annars skoðað hvernig samskipti á milli einstaklinga og hópa eiga sér stað á miðlum
á borð við Facebook og Twitter.

„Eru hlutirnir að verða kaldari, ópersónulegri og dónalegri en áður eða
getum við hugsað þetta þveröfugt?“
veltir Arnar fyrir sér. „Erum við kannski
að draga fram samskiptagetu í fólki
sem átti erfitt með að tjá hluti í raunheimum? Það er mikið af siðferðislegum
pælingum þarna í raun, hvernig manneskjur við viljum vera þegar við eigum í
svona miklum rafrænum samskiptum.“
Frelsi frá fasismanum
Aðspurður um þróun íslenskrar tungu
á tímum samfélagsmiðla segir Arnar að
það sé misjafnt eftir því hvaða miðla sé
verið að skoða, og hvaða notendur.
„Eitt af því sem ég er áhugasamur
um er það hvernig tjáknin eru að koma
meira og meira inn,“ segir hann. „Svo
hafa íslensku-fasistar sennilega miklar
áhyggjur af stöðu tungumálsins þarna
inni, hvernig hlutirnir eru að styttast og
slettast.“
Sjálfur hefði Arnar einu sinni talist
málfarsfasisti en hann segir að Eiríkur
Rögnvaldsson íslenskufræðingur hafi
frelsað sig.
„Skrif hans höfðu mikil áhrif á mig.

Það er ekki allt á leið til
helvítis á fyrsta farrými
eins og afi minn kær sagði
oft.

Hvernig tungan þróast eðlilega, hvernig hún er fyrst og síðast tól og hvað sé
rétt og rangt blasi ekki alltaf við. Ég á
honum mikið upp að unna og í dag er
ég pollrólegur yfir þróun málsins,“ segir
hann. „Ef samfélagsmiðlum er rétt beitt
er beint notagildi af þeim fyrir íslenska
tungu. Facebook-hópar á borð við Þýðingar í félagsvísindum eru dæmi um
mjög sértækan stuðning og lausn sem
fólk nýtir sér mjög mikið. Það er ekki allt
á leið til helvítis á fyrsta farrými eins og
afi minn kær sagði oft.“
Fyrirlesturinn hefst klukkan 12 í fyrirlestrarsal safnsins en einnig má hlýða á
hann í gegnum YouTube-rás safnsins. n

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

Móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

frá Þingeyri,

Hörðalandi 2, Reykjavík,

Ólafía Sigurðardóttir
Útfararþjónusta í yfir 70 ár

lést á Hjúkrunarheimilinu Eir
10. nóvember. Jarðarför auglýst síðar.
Sigurður Geirsson
Svana Pálsdóttir
Stefán Rafn Geirsson Dóra Stefánsdóttir
barnabörn og barnabarnabörn.

Davíð Janis

lést aðfaranótt föstudagsins
12. nóvember á Landspítalanum.
Útför verður tilkynnt síðar.
Guðrún Erlendsdóttir
Páll Ásgeir Davíðsson
Þórdís Filipsdóttir
Tryggvi Björn Davíðsson
Fabienne Soulé
Davíð Tómas Davíðsson
Elísabet M. Hafsteinsdóttir
Margrét Rajani Davíðsdóttir Bergur Guðnason
og átta barnabörn.

Eiginkona mín, móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

Valgerður Ólafsdóttir
sálfræðingur,

Við tökum vel á móti ástvinum
í hlýlegu og fallegu umhverfi
Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN
Allur arður af þjónustunni rennur til reksturs kirkjugarðanna

Til að birta andláts-, útfarar- eða
þakkartilkynningar í Fréttablaðinu þarf að senda
tölvupóst á timamot@frettabladid.is
eða hringja í síma 550 5055 .

lést á Landspítalanum
fimmtudaginn 11. nóvember.
Útför hennar verður í Dómkirkjunni
fimmtudaginn 18. nóvember klukkan 13.
Boðið er upp á Covid-próf í húsi Íslenskrar erfðagreiningar,
fyrir þá sem ætla að vera viðstaddir, miðvikudaginn
17. nóvember frá 12 til 14 og fimmtudaginn
18. nóvember frá 10 til 12.
Kári Stefánsson
Ari Kárason
Kristín Björk Jónasdóttir
Svanhildur Káradóttir
David Robert Merriam
Sólveig Káradóttir
David Lea
Katrín Aradóttir, Ísól Aradóttir, Katla Aradóttir,
Markús Kári Merriam, Alexender Róbert Merriam,
Leó Kristján Merriam.

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

Perla Guðmundsdóttir

lést á Landspítalanum í Fossvogi,
föstudaginn 5. nóvember. Útförin fer
fram frá Fossvogskirkju miðvikudaginn
17. nóvember klukkan 15.
Gestir eru beðnir um að framvísa niðurstöðu um
neikvætt Covid-hraðpróf við innganginn sem tekið er á
viðurkenndum stöðum og er ekki eldra en 48 klst. gamalt.
Marteinn Þór Viggósson
Viggó Þór Marteinsson
Þórhildur Þórisdóttir
Andri Marteinsson
Arnheiður Ösp Hjálmarsd.
Gunnhildur Lilja Marteinsd.
Njörður Tómasson
Gauti Marteinsson
Oddný J. Hinriksdóttir
ömmubörn og langömmubarn.
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Bjarni Viðar Sigurðsson, keramíker.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Bjarni í jólaskapi
thordisg@frettabladid.is

Vinsæll jólamarkaður Bjarna
Sigurðssonar keramíkers verður
opnaðu á fimmtudag í fimmtánda
sinn. Á markaðnum verða einungis
ný verk sem Bjarni hefur unnið
undanfarna mánuði í nýrri og
stærri vinnustofu sinni.
Bjarni er einn fræknasti leirlistamaður Íslendinga í samtímanum.
Hann vinnur nú að verkum fyrir
veitingastað Jean-George í New
York, sem er Michelin-staður og er
Jean-George sjálfur mjög þekktur í
sínum bransa.
„Ég er einmitt nú að vinna vasa
fyrir þá sem ég sendi utan í næstu
viku, en þeir eru þegar búnir að fá
eina sendingu frá mér. Jean-George
er einnig með litla verslun og vill
gjarnan setja verkin mín í sölu,“
segir Bjarni.
Vinsæll um veröld víða
Eftirspurn eftir verkum Bjarna hér
heima og erlendis hefur margfaldast undanfarin misseri.
„Enda keypti ég mér nýjan ofn
í fyrra og í næstu viku er annar á
leið til landsins. Eftirspurn og sala
hefur aukist svo mikið á Norðurlöndunum að ég sé fram á að þurfa
að senda flest sem ég framleiði
eftir jólamarkaðinn beint til Danmerkur, Svíþjóðar og Noregs,“
upplýsir Bjarni.
Jólamarkaður Bjarna er að
Hrauntungu 20 í Hafnarfirði. Opið
fram á sunnudag frá klukkan 10 til
18. Afsláttur er að venju af öllum
verkum og veitingar í boði fyrir
unga sem aldna.
Allir hjartanlega velkomnir! ■

Kristinn Sigurðsson, seljandi Green Diamond dekkjanna, segir að þau hafi marga mikilvæga kosti fram yfir nagladekk og séu bæði umhverfisvænni og öruggari.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Green Diamond harðkornadekk
geta komið í stað nagladekkja

Green Diamond eru augljós kostur fyrir alla sem vilja hætta að nota nagladekk til að
vernda umhverfið og auka öryggi sitt. Mjög góð reynsla hjá fjölmörgum aðilum og sú staðreynd að þau valda mun minni svifryksmengun en nagladekk styður þennan valkost. 2
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Green Diamond harðkornadekkin
eru íslensk hönnun fyrir íslenskar
aðstæður sem henta í flestum til
vikum betur en nagladekk, menga
margfalt minna og endast ein
staklega vel. Green Diamond eru
einu umhverfisvænu og vistvænu
dekkin sem bjóðast fyrir einka
bílinn hér á landi og augljós kostur
fyrir þá sem kjósa að hlífa umhverf
inu með því að sleppa nöglunum.
„Það sem er kannski skemmti
legast við þetta er ekki bara að
framleiðsla dekkjanna sé byggð á
íslensku einkaleyfi, heldur hvað
þetta er flott vara,“ segir Kristinn
Sigurðsson, seljandi dekkjanna.
„Að sjálfsögðu notum við 100%
náttúrulegt gæðagúmmí í slitlagið
og við blöndum iðnaðardemanti í
allt slitlag Green Diamond dekkja.
Virknin varir því allan líftíma
dekksins, en það eru á bilinu 300400 grömm af iðnaðardemanti í
hverju fólksbíladekki. Sumir leyfa
sér að auglýsa harðkornadekk sem
hafa kannski 20 grömm af iðnaðar
demanti, sem er mulningur í efsta
yfirborðinu, en mér finnst það vera
hrein og klár vörusvik.“
Nagladekk eru barn síns
tíma og veita falskt öryggi
„Green Diamond harðkorna
dekk hafa mikilvæga kosti fram
yfir nagladekk. Ítarleg rann
sókn doktors Haraldar Sigþórs
sonar umferðarverkfræðings gefur
í fyrsta lagi sterkar vísbendingar
um að naglarnir geti gefið falskt
öryggi og að ökumenn á negldum
hjólbörðum valdi hlutfallslega fleiri
slysum en aðrir,“ segir Kristinn.
„Ökumenn á nöglum keyra hraðar,
sem þýðir lengri bremsuvegalengd,
og á höfuðborgarsvæðinu er oftast
keyrt á þurru eða blautu malbiki,
en við slík skilyrði er hemlunar
vegalengd bifreiða á nagladekkjum
almennt lengri. Þá þekkist það
við ákveðnar aðstæður að bílar
á nöglum geta „skautað“ og það
skapar hættu.
Staðreyndin er sú að á suðvestur
horninu er veturinn orðinn svo
mildur að ávinningurinn af notkun
nagladekkja er hverfandi í saman
burði við skaðann af þeim, þegar
heildarmyndin er skoðuð,“ segir
Kristinn. „Naglarnir tæta malbikið
og skapa gríðarlega mikla svifryks
mengun og það er vandamál sem er
að versna með mildari vetrum.
Ég leyfi mér bara að orða það
þannig að naglar drepa. Læknar
segja að allt að 60 Íslendingar
deyi ótímabærum dauða árlega
vegna svifryksmengunar og mörg
hundruð glíma við heilsufars
vandamál. Það má rekja allt að 25%
af uppsprettu svifryks til nagla
dekkja,“ segir Kristinn. „Þegar
naglarnir sverfa göturnar myndast
líka djúp hjólför sem fyllast af vatni
og geta skapað slysahættu, auk
þess sem tjaran úr malbikinu sest
á dekk og minnkar veggrip. Green
Diamond dekkin sverfa vegina hins
vegar 14 sinnum minna. Nagladekk
eru barn síns tíma.
Reykjavíkurborg hefur í mörg ár
lagt áherslu á þetta í sínum eigin
auglýsingum. Fulltrúar Reykja
víkurborgar eru meðal annars að
horfa til þess kostnaðar sem borgin
stendur frammi fyrir vegna slits
á götum vegna naglanna, en sá
kostnaður er brot af því heilsufars
vandamáli sem naglarnir valda,“
segir Kristinn. „Naglarnir eru bara
tímaskekkja, þannig að þó að það
sé löglegt að fara á nagla núna vil
ég hvetja sem flesta til að velta því
fyrir sér hvort það sé endilega rétt
niðurstaða, bæði fyrir þeirra eigið
öryggi og fyrir umhverfið.“

Bestu vetrardekk sem ég hef ekið á
„Ég hef verið atvinnubílstjóri í 47 ár. Green Dia
mond dekkin eru bestu vetrardekk sem ég hef
ekið á. Við höfum notað Green Diamond dekkin
í átta ár. Dekkin hafa alveg ótrúlegt grip. Bílarnir
skríða aldrei til að aftan, þeir eru eins og negldir
við veginn. Það er sama hversu mikið Green
Diamond dekkin slitna, það er alltaf frábært grip
í dekkjunum.“
Guðmundur Sigurðsson, eigandi og framkvæmdastjóri ferðaþjónustufyrirtækisins GTice.
gera samanburðarrannsóknir
á dekkjum, VTI (Vej og Teknik
Institut), sem er hliðarfyrirtæki við
sænsku vegamálastofnunina,“ segir
Kristinn. „Samkvæmt upplýsingum
frá Umferðarstofu eru algengustu
óhappaskilyrðin hér á höfuð
borgarsvæðinu þegar það er blautur
ís við frostmark og þau skilyrði
voru endursköpuð á rannsóknar
stofunni. Green Diamond reyndist
hafa 36% meiri virkni í bremsu
prófi en það dekk sem kom næst og
32% meiri virkni í beygjuprófi. Hér
skilur milli lífs og dauða.“
Einstakt grip allan líftíma
dekksins fækkar tjónum
„Athuganir sýna að það virðast
allt að þrisvar sinnum meiri líkur
á að ökumenn á slitnum hjólbörð
um valdi árekstri en þeir sem eru
á nýlegum hjólbörðum og flestöll
dekk byrja strax að missa grip
þegar þau slitna,“ segir Kristinn.
„Green Diamond dekkin halda
virkninni aftur á móti miklu
betur af því að iðnaðardemantur
inn er í öllu slitlaginu, en ekki
bara efst, og það er sama góða
gúmmíið í öllu dekkinu. Green
Diamond dekkin geta því fækkað

Koma vel út í prófunum
„Við eigum próf frá annarri af
tveimur stofnunum í heiminum
sem hafa alþjóðlega vottun til að
Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
Torg ehf.
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Naglarnir eru bara
tímaskekkja,
þannig að þó að það sé
löglegt að fara á nagla
núna vil ég hvetja sem
flesta til að velta því fyrir
sér hvort það sé endilega
rétt niðurstaða, bæði
fyrir þeirra eigið öryggi
og fyrir umhverfið.

Í ljósi stöðugt
aukinnar umræðu
um mikilvægi umhverfisverndar og bættra loftgæða trúum við því að
mörg fyrirtæki, stofnanir
og sveitarfélög hljóti að
skoða til hlítar þann
möguleika að setja bifreiðar sínar á umhverfisvæn Green Diamond
harðkornadekk.

tjónum heilmikið og þannig
sparað þjóðarbúinu hluta af þeim
kostnaði sem fylgir umferðar
óhöppum, en samkvæmt Sam
göngustofu er hann áætlaður yfir
30 milljörðum á hverju ári.“

Stuðlar mjög að sjálfbærni
að endurnýta dekk
„Sumum bregður þegar ég nefni
að dekkin séu endursóluð, en það
eru þau dekk þar sem belgurinn
er endurnýttur og nýr gúmmí
slitflötur settur á. Tækninni í
endursólun hefur fleygt fram og
gallatíðni er sambærileg við ný
dekk, við framleiðsluna er notuð
sambærileg tækni og þekkist
hvort tveggja hjá Formúlu 1 og í
flugvélabransanum,“ segir Krist
inn. „Belgurinn sem við notum
er líka framleiddur til að vera
endurnýttur, en hann er allt að
75% af nýja dekkinu. Við spörum
nálægt 100 lítra af jarðefnaelds
neyti á einum dekkjagangi og það
er engin spurning að við verðum
að endurnýta allt sem við getum.
Hvert einasta kolefnisspor skiptir
miklu máli og margt smátt gerir
eitt stórt. Allir sem fylgjast með
umræðunni um loftslags- og
umhverfismál hljóta að vera sam
mála mér.“
Eru Green Diamond dekkin
samkeppnishæf í verði?
„Já, þau eru það. Green Diamond
dekkin eru ekki ódýrustu dekkin á
markaðnum, en maður ætti aldrei
að gefa afslátt af öryggi og þau eru
mjög endingargóð, þannig að þetta
eru sannarlega hagstæð kaup,“
segir Kristinn. „Það er vel þess
virði að fjárfesta í gæðadekkjum,
bæði til að tryggja öryggi, vernda
umhverfið og spara umfelgun.“ n

Traustir viðskiptavinir og
áhersla á umhverfisvernd
„Það er komin mjög góð reynsla
af notkun Green Diamond dekkja
hér á landi frá traustum og
ábyrgum aðilum og viðskiptavinir
eru hæstánægðir,“ segir Kristinn.
„Þessi reynsla talar sínu máli og
er enn dýrmætari en jákvæðar
prófanir.
Við erum meðal annars í traustu
sambandi við Hafnarfjarðarbæ
og fleiri sveitarfélög, Ístak og
fjölda annarra stórra aðila. Ístak
kaupir til dæmis af okkur nálægt
200 dekk á hverju ári. Þessi við
skipti eru eðlilega komin til vegna
almennrar ánægju með dekkin,
en einnig sannarlega vegna
þeirrar stefnu fyrirtækjanna og
stofnananna að stuðla að aukinni
sjálfbærni og umhverfisvernd,“
segir Kristinn. „En það er alveg
ljóst að forgangsbifreið Björgunar
sveitarinnar á Flúðum væri ekki
búin að vera á Green Diamond
dekkjum í níu vetur ef þau væru
ekki að virka. Ef Green Diamond
virkar í uppsveitum Árnessýslu, þá
þarf engin nagladekk á suðvestur
horni landsins.
Í ljósi stöðugt aukinnar umræðu
um mikilvægi umhverfisverndar
og bættra loftgæða trúum við
því að mörg fyrirtæki, stofnanir
og sveitarfélög hljóti að skoða til
hlítar þann möguleika að setja bif
reiðar sínar á umhverfisvæn Green
Diamond harðkornadekk,“ segir
Kristinn.

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

Iðnaðar
demanturinn í
Green Diamond
dekkinu er
vel sjáanlegur
og nær hann
gegnum allt
slitlag dekksins.
Virknin varir
því allan líftíma
dekksins.

Nánari upplýsingar má finna á
hardkornadekk.is og í síma 611
7799. Einnig má senda póst á info@
hardkornadekk.is. Þegar ákvörðun
um kaup liggur fyrir er dekkjunum
komið á tiltekið dekkjaverkstæði.
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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Seld
Seld

Frum

Seld

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.
Hólmvað 2-4 er 9 íbúða fjölbýlishús á þremur hæðum með sérinngangi, einu stigahúsi, lyftu og sérstæðum bílskúrum. Húsið
afhendist fullbúið að utan, lóð fullbúin svoGrensásvegur
og malbikuð bílastæði.
skilast
íbúðirReykjavík
fullbúnar án gólfefna
nema
baðher3 Að
• 2innan
hæð
• 108
• Sími
530
6500
bergi og þvottahúsi sem verða flísalögð. Vandaðar innréttingar og tæki.Um er að ræða 4ra herbergja íbúðir frá 155-168 fm með
bílskúrum. Á efstu hæðinni eru þrjár íbúðir með sér lyftu. Sex íbúðir eru á tveimur hæðum og með sér inngang. Hólmvað 2-4
er einstaklega vel hannað fjölbýli og í nágrenni við Elliðavatn og Hólmsá. Nokkrar íbúðir lausar. Traustur byggingaaðili.

• heimili@heimili.is • heimili.is

Háholt 14, Mosfellsbær

Íbúðirnar eru
í nýju fjölbýlishúsi við
Grensásveg.

Pétur
sími: 588
897 5530
0047 •ogberg
Grétar
sími 861 1639 löggiltir fasteignasalar
• Sími
@ berg.is
verða
á
staðnum
og
taka á móti áhugasömum
• w w w.berg.is • GSM 897 0047
Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Pétur Pétursson
Ólafsson
Háholt 14,Davíð
Mosfellsbær
lögg. fasteignasali
lögg. fasteignasali
Vesturgata.
Sími: 588 david@
5530berg.is
• berg@berg.is 73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum
petur@stað
berg.is
við Vesturgötuna.
s. 766-6633
897-0047
www.berg.is
• GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir.s.Góð
eign á vinsælum stað.
Pétur Pétursson
lögg. fasteignasali
23,9 m. 1997
Traust
þjónusta -V.mikil
sala
Petur@berg.is

Orrahólar.

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

Bæjargil.

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

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.

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

• Er komið að húsnæðis

skiptum eða vantar þig
stuðning og ráðgjöf við
erfðaskrá, kaupmála eða
dánarbússkipti?

Gunnarsbraut. Norðurmýri.

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

• Vilt þú fá lögmann þér við

• BÚUM VEL veitir nýja

tegund þjónustu. Kynntu
þér málið.

Elín Sigrún, lögmaður
Tryggvagötu 11, 2. hæð
sími 783 8600
elin@buumvel.is
www.buumvel.is

Nýjar íbúðir við Grensásveg

Einbýlishús
á Breiðdalsvík.
Klapparhlíð.
hlið
fasteignar
áná glæsilegum
Fallegt við
og afarsölu
vel staðsett
173 fm. einbýli
Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
útsýnisstað.
lóð 1400aukalega
fm.Arin og 4 svefnherbergi. Heimili
fjölbýli með
sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
þess
aðStór
greiða
fasteignasala
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
kynnir
nýtt
glæsilegt 50
fyrir
þá
þjónustu?
eign. V. 9,8 m. 8623
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635

Sérhæfð
lögfræðiþjónusta
við búsetuskipti
með áherslu á 60+

Hvammabraut.

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

íbúða vandað fjölbýlishús,
hannað af Archus og Rýma
arkitektastofum. Archus sá
einnig um alla innanhússhönnun og efnisval.

Um er að ræða fyrsta hluta en alls
verða byggðar tæplega 200 íbúðir
á reitnum sem verða afhentar á
næstu tveimur árum. Allar íbúðir
eru með svölum eða verönd, aukinni lofthæð og stórum björtum
gluggum. Þær eru afhentar
fullbúnar, en án gólfefna nema á
votrýmum. Tveir stigagangar og
tvö lyftuhús. Í hjólageymslu eru
stæði fyrir 400 reiðhjól. Afhending
verður í síðasta lagi 30. apríl 2022.
Allar íbúðir eru með óvenju mikilli lofthæð og síðum gluggum sem
ná niður að gólfi, þær eru því óvenju
bjartar og auk þess mjög vel skipulagðar. Lofthæð á fimmtu og efstu
hæðinni er rúmir fjórir metrar og
fallegt útsýni. Allar innréttingar eru
sérsmíðaðar og koma frá Iwa. Innfelld LED-lýsing í eldhúsinnréttingu
og í niðurteknum loftum. Glæsileg
Bosch-tæki í öllum íbúðum, spanhelluborð, vandaður ofn, innbyggður ísskápur og uppþvottavél fylgja
ásamt upphengdum háf frá Eico.
Svartur yfirfelldur eldhúsvaskur
með svörtu blöndunartæki frá
Hansgrohe. Baðherbergi flísalögð í
hólf og gólf. Svalahandrið úr gleri.
Gólfhiti er í öllum íbúðum.
Við húsið eru ekki bílastæði,
en í bílakjallara eru 183 bílastæði
sem verða til útleigu til lengri eða
skemmri tíma, en einnig verður
hægt að greiða fyrir stæði eftir
tímamæli innan dagsins. Inn- og
útkeyrsla er Skeifumegin við húsið.
Allar greiðslur fyrir stæði fara í
gegnum app sem gerir allt utanumhald einfalt og auðvelt. Deilibílar verða hluti af nýtískulegu
og vistvænu umhverfi á Grensás-

Móaabarð. Hafnarfirði.

195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarfirði. Góð gólfefni og
flott eldhús og baðherbergi.
Lauster
strax.
V. 37 m. 865
Eldhúsið
afar

smekklegt.

Stofan er rúmgóð og gluggarnir eru gólfsíðir.
Eldhús, stofa og
borðstofa eru í
sama rýminu.

Allar íbúðir eru
með óvenju mikilli
lofthæð og síðum gluggum sem ná niður að
gólfi, þær eru því óvenju
bjartar og auk þess mjög
vel skipulagðar.

vegi 1 og verður notað einfalt app
fyrir aðgengi að bílunum.
Íbúðirnar í húsinu fóru í sölu
fyrir rúmri viku og nú eru aðeins
sjö óseldar. n
Áhugasömum er bent á að hafa
samband við Heimili fasteignasölu, sími 530-6500 – netfang
heimili@heimili.is til að fá frekari
upplýsingar og bóka einkaskoðun
á eignunum.

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 – Nýjar íbúðir í Skarðshlíðinni í Hafnarfirði.
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ÍBÚÐ
EFTIR

• Stuðlaskarð 9 er tveggja hæða hús, með fjórum íbúðum.
• Íbúðin er með sérinngangi.
• Íbúðin er nú þegar fullbúnin og tilbúnin til afhendingar við kaupsamning.
• Allar innréttingar eru frá Brúnás, eldhústæki eru frá AEG og blöndunartæki frá Tengi.
• Íbúðin skilast með flísum á gólfi á baði og þvottaherbergi.
• Húsið er vel staðsett við nýja vegtengingu við Skarðshlíðarhverfið.
• Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is

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

Norðurbraut 19 – Hafnarfirði. Einbýli með 2 aukaíbúðum.
Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag
frá kl. 17.00 – 17.30
• Vel staðsett einbýlishús á þremur hæðum með
aukaíbúð á jarðhæð og annarri aukaíbúð í bílskúr.
• Hæð og ris hússins sem er 6 herbergja íbúð með
sérinngangi er 109,9 fermetrar að stærð auk
27,7 fermetra bílskúrs sem er nýinnréttaður sem
stúdíóíbúð. Jarðhæð hússins er 47,7 fermetra 2ja
herbergja íbúð með sérinngangi.
• Eignin hefur verið mjög mikið endurnýjuð frá árinu
2016. Hús allt málað að utan, þak lagað og settur
nýr kjölur á það.
• Lóðin er 252,0 fermetrar að stærð með stórri
nýlega hellulagðri innkeyrslu og stéttum, tyrfðri flöt
og trjágróðri.
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Verð 295,0 millj.

Verð 107,9 millj.

Krókháls 5F. Atvinnuhúsnæði.

Skeifan 6 – Til leigu
• Mjög gott 497,8 fermetra atvinnuhúsnæði á 2.
hæð (götuhæð Krókhálsmegin) í lyftuhúsi að
Krókhálsi 5F.
• Tveir inngangar eru í húsið, bæði frá Járnhálsi
og Krókhálsi. Mögulegt að setja innkeyrsluhurð.
Hljóðeinangrandi loft í hluta húsnæðisins.
• Lóðin er 19.980 fm að stærð. Afgirt malbikað
stórt bílaplan með fjölda bílastæða.
• Gott athafnasvæði fylgir eignarhlutanum.

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

Verð 129,5 millj.

Eignarlóðir í landi Leirubakka, Rangárþingi ytra.
• Til sölu fjórar samliggjandi frístundalóðir, eignarlóðir,
í Fjallabyggð í landi Leirubakka, Rangárþingi ytra.
Lóðirnar seljast saman eða sitt í hvoru lagi.
• Lóðirnar eru 6.500 fermetrar og 7.000 fermetrar að
stærð og standa þær saman á óbyggðu svæði sem
alls nemur nokkrum hekturum. Því er mjög rúmt um
þessar lóðir innan deiliskipulagsins.
• Landið er vaxið birkikjarri með tilkomumikilli fjallasýn
frá Búrfelli í norðaustri til Heklu í austri og Þríhyrnings í suðri.
• Reisa má á hverri lóð allt að 160 fm. hús á einni
hæð með mænishæð að 4,5 metrum frá gólfkóta.
Auk þess má byggja 25 fm. hús með 3 metra
mænishæð í innan við 20 metra fjarlægð frá aðalhúsinu.

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

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

Stuðlaberg kynnir:

Nýtt á skrá

Grænásbraut 506,
Reykjanesbær

Aðeins 15 bil eftir af 29
Glæsileg 85fm iðnaðar/geymsluhúsnæði við
Grænásbraut 506 í Reykjanesbæ
Afmarkaður sérafnotarflötur fylgir hverju bili á lóðinni
Girðing með rafmagnshliði er í kringum alla lóðina,
lóðin er öll malbikuð
Innkeyrsluhurðin er 4x4 metrar

Tilbúið til afhendingar í desember
Verð frá 20.500.000,- án vsk eða 22.360.000,- með vsk

Lúxus eignir við sjávarsíðuna

Guðlaugur H. Guðlaugsson
Löggiltur Fasteignasali
863 0100
laugi@studlaberg.is

Halldór Magnússon
Löggiltur Fasteignasali
863-4495
dori@studlaberg.is

Pósthússtræti 5,
Reykjanesbær

Hafnargata 29,
Reykjanesbær

Aðeins 5 íbúðir eftir
Glæsilegar um 110fm íbúðir við
sjávarsíðuna í Reykjanesbæ
Eigninar hafa allar mikið útsýni út á
sjóinn til austurs
Bílastæði í bílakjallara fylgir öllum
íbúðum

Aðeins tvær íbúðir eftir
Glæsilegar 128fm íbúðir við
sjávarsíðuna í Reykjanesbæ
Eigninar hafa allar mikið útsýni út á
sjóinn til austurs
Bílastæði í bílakjallara fylgir báðum
íbúðunum
Tvö baðherbergi

Tilbúnar til afhendinga strax

Tilbúnar til afhendinga strax

Verð frá 55.900.000,-

Verð frá 57.100.000,-

Haraldur Guðmundsson
Löggiltur Fasteignasali
661-9391
halli@studlaberg.is

Brynjar Guðlaugsson
Löggiltur Fasteignasali
896-5464
brynjar@studlaberg.is

Guðbjörg Pétursdóttir
Bókhald og móttaka
864-5400
gugga@studlaberg.is

Bryndís Jóna Rúnarsdóttir
Aðstoðarmaður fasteignasala
6152106
bryndis@studlaberg.is

Lovísa Kjartansdóttir
Aðstoðarmaður fasteignasala
8665712
lovisa@studlaberg.is

Hafnargata 20, 230 Reykjanesbæ
420 4000· studlaberg@studlaberg.is

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

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 18. NÓV. KL. 17:15-17:45

HAFNARTORG
TRYGGVAGATA 23

Hafnartorg skartar hágæða íbúðum. Allar innréttingar og tæki eru
sérvaldar af innanhúsarkitekt til að mynda eina stílhreina heild og eru öll
tæki og tæknibúnaður fyrsta flokks. Allt ytra efnisval bygginganna er í
hæsta gæðaflokki sem og allur lóðarfrágangur. Undir húsunum er
stærsti bílakjallari landsins sem nær allt til Hörpunnar.
Verð frá

69.990.000

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

Kári Sighvatsson
lögfræðingur / Löggiltur
fasteignasali, sími 899 8815
kari@eignamidlun.is

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur / Löggiltur
fasteignasali, sími 694 6166
herdis@eignamidlun.is

Ragnhildur Anna Gunnarsdóttir
Lögfræðingur / Löggiltur
fasteignasali, sími 861 1197
ragnhildur@eignamidlun.is

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali,
sími 867 0968
unnar@eignamidlun.is

HEIMA ER BEZT
MÁNUDAGA KL. 19.30 OG AFTUR KL. 21.30
Heimilislegur umræðuþáttur með Sigurjóni M.
Egilssyni með góðum gestum og þjóðlegum
umræðum í anda samnefnds tímarits.

Mánudaga kl. 19.30 og aftur kl. 21.30

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú þegar
eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. nóvember 2021, virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 5. nóvember 2021 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið
hafa í eindaga til og með 15. nóvember 2021, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi,
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri
framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, árgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum,
skipulagsgjaldi, skipagjöldum, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, ofgreiðslu stuðnings
úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis, veiðigjaldi og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru:

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

Tekjuskattur og útsvar ásamt álagi á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, útvarpsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, auðlegðarskattur og viðbótar auðlegðarskattur, fjármagnstekjuskattur ásamt álagi á ógreiddan
fjármagnstekjuskatt, ógreiddur tekjuskattur af reiknuðu endurgjaldi ásamt álagi, búnaðargjald, sérstakur fjársýsluskattur,
sérstakur skattur á fjármálafyrirtæki, jöfnunargjald alþjónustu, ofgreiddar barnabætur og ofgreiddar vaxtabætur.
Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum
og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.
Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð
er allt að 25.000 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.500 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir atvikum. Eru gjaldendur hvattir til
að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt,
áfengisgjald, fjársýsluskatt, gistináttaskatt og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara,
þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og kílómetragjald mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án
frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verð út sérstök greiðsluáskorun
fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá
dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.
Reykjavík, 16. nóvember 2021

Ríkisskattstjóri
Sýslumaðurinn á Vesturlandi
Sýslumaðurinn á Vestfjörðum

Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
Sýslumaðurinn á Austurlandi

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum

Mat á umhverfisáhrifum
Athugun Skipulagsstofnunar

Landfylling í Skerjafirði
Reykjavíkurborg hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu um landfyllingu í Skerjafirði.
Kynning á frummatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd og
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar
frá 16.11.2021-11.01.2022 hjá Skipulagsstofnun. Frummatsskýrslan er
aðgengileg á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is.
Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt
fram athugasemdir. Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi
síðar en 11.01.2022 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

Auglýsing um
skipulagsmál
í Hveragerði
Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi fyrir Kambaland í Hveragerði.

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár
hagvangur.is

Á fundi bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar þann 11. nóvember 2021 var samþykkt breyting á deiliskipulagi fyrir
Kambaland í Hveragerði.
Deiliskipulagssvæðið, sem nær til um 30ha. lands,
afmarkast til suðurs og vesturs af Hringvegi (Suðurlandsvegi), til norðurs af Hamrinum og til austurs af núverandi
byggð við Smyrlaheiði, Valsheiði, Kjarrheiði, Borgarhraun
og Kambahraun.
Tillagan felur í sér fjölgun íbúða á norður hluta svæðisins
og við Kaplahraun og breytingu á leikskólalóð og verslunar- og þjónustulóð. Deiliskipulag þetta hefur hlotið
meðferð skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Skipulagsfulltrúi Hveragerðisbæjar

PROBI FAMILY
®

eru bragðgóðar tuggutöflur fyrir
alla fjölskylduna - frá 3 ára aldri.

PROBI® FAMILY inniheldur:
Sérvalda samsetningu af
einkaleyfavörðum mjólkursýrugerlum
sem hafa jákvæð áhrif á ónæmiskerfið
auk fólasín, D- og B12- vítamín.
PROBI® vörurnar fást í apótekum, heilsuverslunum og stórmörkuðum.

Smáauglýsingar
Rafvirkjun

Bílar
Farartæki

Heilsa

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Bílar óskast

550 5055

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

Keypt
Selt

Heilsuvörur

Húsaviðhald

Til sölu

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

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

Hreingerningar

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

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

Málarar

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

REGNBOGALITIR EHF

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Löggiltur málarameistari.
Löggiltir málarar. Vönduð vinna,
vanir menn. www.regnbogalitir.is
malarar@simnet.is. Sími 8919890

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

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

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

Fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu
í verkið í síma 786-3211 eða sendu
okkur póst á verk@edalverk.is
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616 1569

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

Spádómar

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Húsnæði

SPÁSÍMINN 908 5666

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

LoFTVIFTUR

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

Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

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

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

Tilboð
24.990 kr

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

Fyrir sérbýli

Eigun á lager
-kerfi
-dreifibox
-stúta
-Barka

blásarar

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Loftræsting
Hljóðlátir

Sjáðu úrvalið www.viftur.is

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Dreifðu varmanum betur
Haltu loftinu á hreyfingu

Húsnæði

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

„... EINLÆG OG STÓRSKEMMTILEG SAGA.“
RAGNHILDUR ÞRASTARDÓTTIR / MORGUNBLAÐIÐ

„... litrík, fyndin og afar hrífandi skáldsaga.“
BERLINGSKE

„Skemmtileg, margslungin og úthugsuð.“
INFORMATION

Makalaus aldarfarssaga eftir
einn ástsælasta höfund okkar,
Einar Má Guðmundsson

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

VEÐUR, MYNDASÖGUR

Skák

NÝ
RÁÐGÁTA

Krossgáta

Gunnar Björnsson

LÁRÉTT
1 drabb
5 blaður
6 ámæla
8 ávöxtur
10 átt
11 tíðum
12 kirtill
13 trauður
15 eldsneyti
17 endurtekning

Svartur á leik

Suðvestlæg eða
breytileg átt í dag,
víða 3-10 og él, en
þurrt norðaustanog austanlands
þar til síðdegis.
Vaxandi norðlæg
átt í kvöld með
snjókomu eða
éljum á norðanverðu landinu, en
styttir upp syðra.
Hiti um og undir
frostmarki. n
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1

LÓÐRÉTT
1 emjan
2 taug
3 stæla
4 ok
7 kær
9 tungumál
12 knippi
14 kusk
16 líka

2

3

4

5

6

8

9

10

11

7

12
13

14

15

LÁRÉTT: 1 slark, 5 píp, 6 lá, 8 ananas, 10 na, 11
oft, 12 bris, 13 ófús, 15 linkol, 17 stagl.
LÓÐRÉTT: 1 spangól, 2 lína, 3 apa, 4 klafi, 7 ástsæll, 9 norska, 12 búnt, 14 fis, 16 og.

Veðurspá Þriðjudagur

ÞRAUTIR

16
17

Íslenska landsliðið fer hægt af stað á EM landsliða í Slóveníu. Rússar eru þar með besta liðið og þar er
Andrey Esipenko (2.713) í góðu stuði. Hann á hér leik með svörtu gegn Vojtech Plat (2.548)
Hvítur er mát í nokkrum leikjum eftir 37...Dxh3+! 38.Kxh3 Hh6+ 39.Kg4 Heg6# og kóngur er
klossmátaður!
www.skak.is: EM landsliða í gangi! 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
Hei!

Nýjasta bókin um Lalla og Maju
í Víkurbæ er komin í verslanir!

Hvernig
gengur?

Heihei!

Eh …

Mér sýnist ganga
vel! Þú mátt
kannski halda
aðeins betur um …

Gelgjan
Er þetta
morgunmaturinn
þinn?

Augljóst
fyrir
flest
okkar.

Það er ekki
sniðugt að túlka
spjall sem ósk
um leiðbeiningar!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Jebb.
Mikilvægt
próf í dag.

Þessir þrír orkudrykkir halda
mér einbeittum...

… að staðreyndinni að ég þarf
óstjórnlega að pissa.
Þið
megið
byrja.

Ráðgátubækurnar henta börnum
á aldrinum 6‒10 ára sérlega vel.
Stórt letur og stuttar setningar
auðvelda lesturinn.
Barnalán
Ég heyrði að það
væru stelpur í
hafnaboltaliðinu
þínu í ár.

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

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Ég vil ekki
tala um það.

Ég heyrði líka að það
væru nýjar reglur.

Eins og?

Þið þurfið að
hneigja ykkur
fyrir hverja
lotu.

a?!
Mamm

Hættu
þessu,
Solla!

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
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VERÖLD
HVÍLDAR

BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

Höggið er þriðja skáldsaga Unnar og fyrsta glæpasaga hennar.

Glæpur en engar löggur
Nýlega voru Svartfuglsverðlaunin veitt og Unnur Lilja
Aradóttir hlaut þau fyrir
spennusögu sína Höggið.

STORMUR
HEILSUINNISKÓR

9.900 kr.
JÓL ABÆKLINGUR
BETRA BAKS
WWW.BETRABAK.IS

KolbrúnB@frettabladid.is

Samkeppnin um Svartfuglinn er
ætluð höfundum sem hafa ekki
áður sent frá sér glæpasögu. Höfundarnir Yrsa Sigurðardóttir og
Ragnar Jónasson stofnuðu til verðlaunanna í samvinnu við útgefanda
sinn, Veröld.
Í umsögn dómnefndar um söguna segir meðal annars: „Höggið er
óvenjuleg spennusaga þar sem undarleg tilfinning grípur lesandann
strax á fyrstu síðum bókarinnar. Í
lifandi en látlausum texta og hnitmiðaðri frásögn nær höfundurinn
föstu taki á lesandanum."
Mikill heiður
Höggið er þriðja skáldsaga Unnar
og fyrsta glæpasaga hennar. Fyrsta
bók hennar Einfaldlega Emma kom
út árið 2019 og í fyrra kom út Birta,

Það er mikill heiður að
fá þessi verðlaun og
gaman að fá viðurkenningu á því að
maður sé að gera
eitthvað nýtt.
ljós og skuggar. „Báðar eru þær
dramatískar sögur þar sem meðal
annars er fjallað um ástamál,“ segir
Unnur Lilja.
Af hverju ákvað hún að skrifa
glæpasögu? „Ég var að skrifa og bjóst
við að sú bók yrði í svipuðum dúr og
þær fyrri en þegar skriftunum var
lokið hugsaði ég með mér að handritið gæti hugsanlega hentað fyrir
þessa keppni. Þetta er reyndar ekki
hefðbundin glæpasaga, það eru til
dæmis engar löggur í henni, og þess
vegna var ég í byrjun ekki alveg viss

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

hvort ég ætti að senda handritið í
keppnina, en ákvað að láta á það
reyna. Það er mikill heiður að fá
þessi verðlaun og gaman að fá viðurkenningu á því að maður sé að gera
eitthvað nýtt.“
Heldur áfram að skrifa
Unnur Lilja vinnur sem sjúkraliði
á næturvöktum, en Höggið hefst
á því að ung kona vaknar á sjúkrahúsi með höfuðáverka og hefur auk
þess misst minnið. „Þessi byrjun
er kannski eitthvað sem kemur úr
undirmeðvitundinni,“ segir hún.
Hún segir framhald af bókinni
ekki á döfinni þótt endirinn sé
opinn. „Ég held allavega áfram
að skrifa en það er spurning hvað
verður úr því, hvort það verði glæpasaga eða eitthvað annað,“ segir hún.
Erlendir útgefendur hafa sýnt
þeim glæpasögum sem fengið hafa
Svartfuglinn mikinn áhuga. „Það er
mjög spennandi. Ég held allavega að
þessi saga henti vel til þýðingar. Það
verður gaman að sjá hvað verður,“
segir Unnur Lilja. n

Ástin í klóm sjálfsmyndarinnar
BÆKUR

Allir fuglar fljúga í ljósið
Auður Jónsdóttir
Útgefandi: Bjartur
Fjöldi síðna: 359 bls.

Kristján Jóhann Jónsson

VEFVERSLUN

www.betrabak.is

OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN

FA X A F EN I 5
Reykjavík
588 8477

DAL S B R AUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

Skáldsagan Allir fuglar fljúga í ljósið
hlýtur að kallast ástarsaga, þó að
hún sé um margt ólík hinni stöðluðu ástarsögu. Listakonan Björt
segir frá í fyrstu persónu. Björt ráfar
um bæinn og skrifar athugasemdir
um fólk. Hún er eins konar njósnari
eða bara rithöfundur. Hún verður
til í eigin vitund með því að sjá og
heyra aðra og skrifa um þá örstuttar
skýrslur. Virðist ímynda sér að hún
sé ekki að túlka. Í upphafi er sjálfsvitund Bjartar á núllpunkti en
smám saman er lesandi upplýstur
um þann dimma dal sem hún hefur
gengið í gengum.
Björt sleppir ýmsu til að byrja
með. Seinna skrifar hún langt bréf
til fyrrverandi elskhuga, sem lesendur hafa vitað um, en nú er talað
til hans en ekki um hann, og það
breytir sögunni. Í lok sögunnar
vingast hún við sambýlisfólk sitt,
þar myndast trúnaður og hún segir
frá atburðum sem hún hefur leynt.
Sögumaðurinn er frá upphafi óviss
um persónuleika sinn og líklega

óöruggur um það hvaða frásögn
hann ætlar að gangast við.
Mikið er fjallað um tilfinningar.
Aðalpersónur hafa verið hraktar
í bernsku, barðar eða misnotaðar
og beittar andlegu og
líkamlegu of beldi. Eftir
það eru þær háðar viðurkenningu og ístöðulausar í tilfinningamálum.
Persónan Gestur sker sig
úr en getur varla kallast
aðalpersóna.
Frásögnin af f ullorðnu fólki sem á undir
högg að sækja vegna
andstreymis í bernsku
hefur orðið nok kuð
algeng síðustu árin.
Sagan af hinu svikna
barni á fullorðinsárum getur orðið
erfið í skáldskap vegna þess að ef
bernskan skilyrðir fullorðinsárin
verður skáldskapurinn fyrirsjáanlegur og skáldskapur þarf á óvissu
að halda. Raunasögur eru vissulega
mörg hundruð ára gamall þáttur í
heimsbókmenntunum en sagan
af því hvernig ömurleg bernska
mótaði efri ár, er í bili að vissu leyti
lokuð inni í gefnu orsakasamhengi.
Í skáldsögunni Allir fuglar fljúga í
ljósið er þessi vandi að nokkru leystur með aðferðum spennusagna.
Mikilvægum atriðum er haldið
leyndum og þau síðan afhjúpuð. Að

lokum fær lesandinn að vita hvernig
í öllu liggur og hinu gefna orsakasamhengi hefur verið drepið á dreif.
En hvers vegna þarf að kortleggja
tilfinningar og íhuga mismunandi
skilning manna á þeim,
að ekki sé nú talað um
vandræðin sem af þeim
stafa? Tilfinningar eru
ekki einungis sértækar
og einstaklingsbundnar,
þær eru líka almennar
og hversdagslegar. Stöku
sinnum í sögunni verður
ljóst að höfundur gerir sér
grein fyrir því, mitt í tilfinningaseminni, að það
er ekki einungis stórkostlegt og einstakt að elska
og þrá, það er líka hversdagslegt og kannski þáttur í því að
verða fullorðinn að hemja tilfinningar sínar og gera upp við fortíð
sína. Þetta hefur Björt sögumanni
ekki tekist, þó að sögulokin bendi
til þess að höfundur hafi áttað sig á
því að „lífið heldur áfram“ eins og
ónefnt skáld sagði. n
NIÐURSTAÐA: Skáldsaga um
erfiða fortíð og ástarraunir sem
raktar eru ítarlega. Sögumaðurinn
er klókindalega saman settur.
Endurtekið þema þessarar sögu
er tilfinningasemi og grimmd og
samhengið þar á milli.

NÝTT

0% PLAST

*

Skannaðu
mig fyrir nánari
upplýsingar

• Vottuð náttúruleg snyrtivara
• Plastlaus, sjálfbær formúla
• Mild hreinsun án þess að þurrka húðina

pH
ÁN PLASTS

JAFNVÆGI

99% NÁTTÚRULEGT

*Formúlan er laus við örplast m.v. skilgreiningu UNEP.

ANDLITSHREINSUN
Í FÖSTU FORMI

Almennur
afgreiðslutími
Mán – Fim
Fös – Sun

11:00 – 19:00
10:00 – 19:00

Egilsstaðir,
Eyjar,
Ísafjörður &
Stykkishólmur
Mán – Fim
Fös
Lau & Sun

11:00 – 18:30
10:00 – 19:00
10:00 – 18:00

DAGSKRÁ

Notalegur
Nóvember

NATUZZI EDITION B988
Sófasett í svörtu eða brúnu mjúku ítölsku
gæðaleðri.
3ja sæta. 205 x 88 x 76 cm. 459.990 kr.

Nú 367.992 kr.
2ja sæta. 166 x 88 x 76 cm. 389.990 kr.

MEDUSA Borðstofustóll. Ýmsir litir. 59.990 kr.
Nú 47.992 kr.

RICHMOND Borðstofuborð.
Olíuborinn eikarspónn og gegnheil eik.
220 x 95 x 76,2 cm. 129.990 kr.
Nú 103.992 kr.

PARIS
Hægindastóll.
Ýmsir litir. 59.990 kr.

Nú 47.992 kr.
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www.husgagnahollin.is

F
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Þú finnur bæklinginn á
husgagnahollin.is
*Verð og vöruupplýsingar í auglýsingunni eru birtar með fyrirvara
um prentvillur. Tilboð gilda í nóvember, eða á meðan birgðir endast.

www.husgagnahollin.is
Sími: 558 1100

Þriðjudagur
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
13.15
14.50
15.35

07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 The Great Christmas Light
Fight
10.05 Jamie’s Quick and Easy Food
10.30 Suits
11.15 NCIS
11.55 Friends
12.15 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 The Office
13.20 Amazing Grace
14.05 Matargleði Evu
14.30 Cherish the Day
15.10 Katy Keene
15.50 The Masked Dancer
17.00 Punky Brewster F
 ramhaldsþáttaröð af gamanþáttum
frá níunda áratugnum um
fósturbarnið Punky. Núna
er hún fullorðin, nýfráskilin,
með fjögur börn og hund.
Það er því í nógu að snúast
en gleðin og húmorinn eru
aldrei langt undan.
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
20.35 The Goldbergs
21.00 Agent Hamilton
21.50 SurrealEstate
22.35 Insecure
23.05 Last Week Tonight
23.40 The Wire
00.40 Afbrigði H
 vers vegna lætur
fólk þekja líkama sinn húðflúrum? Hverjar eru sögurnar
á bak við flúrin og er það
enn þannig í dag að fólk með
áberandi húðflúr fær ekki
vinnu?
01.05 Insecure
01.40 Intruder
02.25 Insecure
02.50 The Mentalist
03.35 The Great Christmas Light
Fight
04.05 Friends

RÚV Sjónvarp

Nú 311.992 kr.
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13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.25 Menningin
13.30 Útsvar 2007-2008 G
 arðabær
- Hveragerði.
14.15 Orðbragð III
14.40 Tíu fingur
15.40 Hrakar tungunni? - Íslensk
tunga
16.25 Menningin - samantekt
16.50 Þar sem háir hólar ...
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Bitið, brennt og stungið
18.07 Strandverðirnir
18.18 Áhugamálið mitt
18.26 Hönnunarstirnin
18.45 Krakkafréttir H
 elstu fréttir
settar fram á einfaldan og
aðgengilegan hátt.
18.50 Lag dagsins Í slensk tónlistarmyndbönd alla virka daga
fyrir fréttir.
19.00 Fréttir Helstu fréttir dagsins
af innlendum og erlendum
vettvangi. Alla daga, árið um
kring.
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, jafnt með innslögum, fréttaskýringum,
gagnrýni, pistlum og umræðu. Umsjón: Bergsteinn
Sigurðsson og Guðrún Sóley
Gestsdóttir.
20.05 Kveikur
21.10 Frelsið Friheden
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Vammlaus No Offence
Þriðja þáttaröð þessara
bresku þátta um lögreglumenn sem starfa í versta
hluta Manchester-borgar
þar sem virðist vera ógjörningur að halda uppi lögum
og reglu. Meðal leikenda
eru: Joanna Scanlan, Elaine
Cassidy og Will Mellor. Atriði
í þáttunum eru ekki við hæfi
ungra barna.
23.10 Victor Hugo, óvinur ríkisins
Victor Hugo, ennemi d’État
00.05 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
09.00 European Tour Útsending frá
AVIV Dubai Championship.
14.00 European Tour Útsending frá
AVIV Dubai Championship.
19.00 European Tour 2021 - Highlights
19.45 European Tour Útsending frá
AVIV Dubai Championship.

16.50
17.10
17.35
18.20
19.35
20.10
21.00
21.50
22.35

23.25
00.10
01.00
01.45
02.30
03.15

Dr. Phil
The Late Late Show
Survivor
A.P. BIO G
 amanþáttur um
heimspekiprófessor við
Harvard-háskóla sem lendir
í vandræðum og þarf að
sætta sig að kenna menntaskólakrökkum líffræði.
The King of Queens
Everybody Loves Raymond
Dr. Phil
The Late Late Show
Áskorun
A Million Little Things
FBI. Most Wanted
The Good Fight
Paradise Lost N
 ý þáttaröð
sem hlotið hefur góða dóma
með Josh Hartnett í aðalhlutverki. Þættirnir fjallar
um mann sem snýr aftur í
heimabæ sinn og glímir við
það að velja á milli fortíðar
sinnar eða framtíðar.
The Late Late Show
Dexter
New Amsterdam
Good Trouble
Interrogation
Tónlist

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 Á
 ferð og
flugi um Kanada
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Í verum,
seinna bindi (7 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin

Stöð 2 Bíó
11.20 The Miracle Season
12.55 Second Act
14.40 Impractical Jokers. The
Movie
16.10 The Miracle Season
17.45 Second Act
19.25 Impractical Jokers. The
Movie
21.00 Fast & Furious Presents.
Hobbs & Shaw
23.15 John Wick. Chapter 3 - Parabellum
01.20 The Hunt
02.50 Fast & Furious Presents.
Hobbs & Shaw

Stöð 2 Sport
07.20 Seinni bylgjan
08.20 Haukar - ÍBV Útsending frá
leik í Olís-deild karla.
09.45 Afturelding - KA
11.10 Breiðablik - Þór Þ. Útsending
frá leik í Subway-deild karla.
12.50 Valur - ÍR
14.30 Tilþrifin
15.15 Seinni bylgjan
16.15 Haukar - ÍBV
17.45 Afturelding - KA
19.15 Stjarnan - FH B
 ein útsending
frá leik í Olís-deild karla.
21.10 Seinni bylgjan L eikirnir í Olísdeild karla.
22.25 Seinni bylgjan L eikirnir í Olísdeild kvenna.
23.25 Stjarnan - FH

Stöð 2 Sport 2
07.10 Norður-Írland - Ítalía
08.50 San Marínó - England
10.30 Port Vale - Bradford
12.10 Ipswich - Oxford
13.50 Gran Canaria - Baskonia
15.25 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
15.50 Norður-Írland - Ítalía
17.30 San Marínó - England
19.10 Markaþáttur HM 2022
19.35 Holland - Noregur Bein
útsending frá leik í Undankeppni HM 2022.
21.45 Markaþáttur HM 2022
22.05 Lokasóknin
23.00 Utah Jazz - Miami Heat

FRÉTTAVAKTIN
Fréttaumfjöllun fyrir alla
kl. 18.30 á virkum dögum
Fjölbreytt fréttaumfjöllun í opinni dagskrá fyrir fólkið
í landinu. Úrvalslið fjölmiðlafólks fer yfir fréttayfirlit
dagsins ásamt því að fá til sín góða gesti til að ræða
+helstu mál líðandi stundar. Þátturinn er sýndur á
Hringbraut og frettabladid.is

LÍFIÐ
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Markmið Natans er að gefa út smáskífu í janúar
odduraevar@frettabladid.is

Íslenski söngvarinn Natan Dagur
situr ekki auðum höndum síðan
hann komst í undanúrslit The Voice
í Noregi.
„Það gengur mjög vel, ég er í fullt
af verkefnum með mismunandi
tónlistarfólki og hef fengið tvö mjög
spennandi boð sem ég veit ekkert

hvort verði eitthvað úr,“ segir Natan
þegar Fréttablaðið slær á þráðinn
til hans. „Ég er náttúrulega svo nýr í
þessum tónlistarbransa og hef lengi
verið að leika mér að því að syngja
en þegar maður tekur ábreiður
er maður ekkert að spá í sjálfum
sér sem tónlistarmanni,“ útskýrir
Natan en hann hefur gert Vor í
Vaglaskógi vinsælt í Noregi.

„Ég hef verið að reyna að átta mig
á því hvaða rödd ég hef og hvernig
orku ég vil í lögunum mínum,“ segir
söngvarinn einlægur.
„Ég er búinn að setja mér eitt
markmið en mig langar til þess að
gefa út fyrstu smáskífuna mína fyrir
enda janúar,“ segir hann. Nokkur
lög séu mjög nálægt því að vera tilbúin.

„Kannski slær eitt þeirra í gegn og
þá þarf ég að endurskoða hin, svo
maður veit aldrei í hvaða átt þetta
fer. “
Natan ver tíma sínum heima í að
semja. „Þegar ég er ekki að vinna
með öðru tónlistarfólki er ég bara
heima að búa til laglínur og skrifa
texta,“ segir Natan Dagur sem segir
engan bilbug á sér að finna. n

Söngrödd Natans vekur athygli.

Frá toppi Sandfells við Dýrafjörð. Jonny Ensall heillaðist upp úr skónum af fegurð fjarðarins í tengslum við gigg árið
MYND/AÐSEND
2018. Hann ætlar að koma með hátíðina Detour Discotheque, eða Partíið við jaðar heimsins. 

Breti breytir litlu Þingeyri í
skemmtilegan skemmtistað
Jonny Ensall, breskur blaðamaður og plötusnúður, setur
á laggirnar „pop up“ diskótek
á Þingeyri í apríl næstkomandi eftir að hafa kynnst
hjónaballi Þingeyringa.
svavamarin@frettabladid.is

„Ég var í verkefni á Þingeyri árið
2018 og festist fyrir vestan vegna
veðurs. Þá hitti ég þau Hauk
Sigurðsson og konu hans Vaida
Braziunaite sem reka Blábankann
á Þingeyri.
Ég fékk þá hugdettu að halda farand-diskótek á afskekktum stöðum
í heiminum og fannst mér Þingeyri
kjörinn staður til að byrja á,“ segir
Jonny.
Að sögn Hauks hýstu þau hjónin
Jonny og kynntu hann fyrir Hjónaballinu þar sem hugmyndin að
farand-diskótekinu kom upp og

Rós í hnappagat Vestfjarða
Vestfirðir eru efstir á lista yfir svæði til að heimsækja árið 2022 í
árlegu vali ferðabókaútgefandans Lonely Planet yfir lönd, svæði
og borgir til að heimsækja á komandi ári og hlutu svokallaða Best
in Travel-viðurkenningu, sem birt var 28. október. Val Lonely Planet
mun beina kastljósi heimsbyggðarinnar að Vestfjörðum sem getur
reynst mikil lyftistöng fyrir ferðaþjónustuna á svæðinu og Ísland
sem áfangastað.
Á hverju ári tilnefna ferðarithöfundar, bloggarar og starfsfólk
Lonely Planet staði fyrir Best in Travel-listann, sá listi fer síðan fyrir
dómnefnd sem fær það hlutverk að velja 10 staði sem skara fram
úr. Hver staður sem er valinn er einstakur, býr yfir ákveðnum „váfaktor“ og hefur lagt sitt af mörkum til framþróunar sjálfbærrar
ferðaþjónustu
komu honum í kjölfarið í samband
við Íslandsstofu og Visit Vestfjords.
Fyrsta stopp af vonandi mörgum
ber heitið Partíið við jaðar heimsins
eða Detour Discotheque.
„Ég hef fengið frábæra plötusnúða

til liðs við mig frá Bretlandi, Bandaríkjunum og Hermigervill kemur
frá Íslandi,“ segir Jonny og bætir
við að Partíið við jaðar heimsins sé
ekki tónleikahátíð heldur diskótek í
anda sjöunda áratugarins. n

Kristín Péturs fær góðan liðsauka
odduraevar@frettabladid.is

Förðunarfræðingarnir Heiður Ósk
og Ingunn Sig hjá HI beauty hafa
gengið til liðs við Kristínu Pétursdóttur í förðunarþáttunum Make
Up.
„Við erum ótrúlega spenntar og
ánægðar með að það sé að koma
svona makeup-keppni á Íslandi,“
segir Heiður. Hún og Ingunn halda
úti einum vinsælasta snyrtimiðli
landsins og eru eigendur Reykjavík
Makeup School.

Félagaskipti Heiðar og Ingunnar
hafa vakið verðskuldaða athygli.

Þær hafa kennt yfir þrjú hundruð manns að farða sig sjálf með
vinsælu námskeiðunum Kvöldstund með HI beauty og unnið við
fjölda förðunarverkefna. Það lá því
beint við fyrir Kristínu að leita til
þeirra.
„Við erum að leggja lokahönd á
undirbúninginn og förum bráðlega
að fara yfir umsóknirnar, vonandi
bætast f leiri við og svo förum við
að sigta út,“ segir Heiður en enn er
leitað að keppendum og er hægt að
sækja um á makeup@siminn.is. n

BÍLAAPÓTEK
GLÆSIBÆ

URÐARHVARFI

VIÐ VESTURLANDSVEG

Renndu við í lúguna

og fáðu lyfin beint í bílinn.
Fljótlegt og þægilegt.

9-22
OPIÐ ALLA DAGA

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
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Ágúst hafði
jólakvikmynd
í huganum
þegar lagið var
samið en varð
tröllum gefið í
hartnær fjörutíu
ár. FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

VERÐLAUNABÓK
„Ljósberi er einfaldlega
heimsklassa unglingabók!“
Gunnar Helgason rithöfundur

Fann gamlan en gleðilegan
jólafjársjóð uppi á háalofti
Leikstjórinn Ágúst Guðmundsson var að glugga í
gamlar spólur uppi á lofti
þegar hann fann týndan
fjársjóð: Glaðlegt jólalag frá
honum og Valgeiri Guðjónssyni sem þeir sömdu á níunda
áratugnum. Lagið átti að vera
hluti af jólamynd.

„Og þegar ég hlustaði á lagið
aftur þá fannst mér þetta nú talsvert fyndnara en mig minnti. Og
það fannst Valgeiri reyndar líka.
Þetta kom honum rosalega á óvart
enda var hann alveg búinn að
gleyma þessu.“
Ágúst segist þó ekki ætla að
dusta rykið af handritinu góða.
Það bíði betri tíma. „Ég er ekkert
farinn að hugsa um það. Það eina
sem er bitastætt eftir þetta ævintýri er þetta lag og allt í einu fór ég
að velta fyrir mér: Hvernig var með
þetta lag aftur?“ útskýrir Ágúst.
Hann segir þeirri hugsun hafa
lostið niður eins og eldingu í huga
sér. „Svei mér þá, hvað kom mér
til að hugsa þetta? Ég fór bara allt
í einu að hugsa um þetta lag og
spurði sjálfan mig: Hvar var þetta
lag?“

odduraevar@frettabladid.is

„Ég fann þetta bara í pappakassa
uppi á lofti,“ segir leikstjórinn
Ágúst Guðmundsson afar kátur
með að hafa fundið gamla kasettu
þar sem leyndist jólalag með honum
og Valgeiri Guðjónssyni. Lagið ber
nafnið Góðan dag og gleðileg jól!
en Ágúst fór rakleitt með það í rafræna vinnslu og nú hafa þeir félagar
í hyggju að gleðja þjóðina á tímum
faraldurs og dumbungs í sinni.
Ágúst segir sig ráma í að lagið
hafi verið tekið upp 1984 eða 1985.
„Kannski jafnvel fyrr …“ segir hann
íhugull áður en honum snýst hugur.
„Nei, ekki fyrr. Árið 1982 kom Með
allt á hreinu og lagið er tekið upp
eftir hana,“ segir Ágúst.
Steingleymdi laginu
Ágúst rifjar upp fyrirætlanir sínar
um að gera sérstaka jólamynd þar
sem lagið átti að koma fyrir. Hún
átti að vera barnamynd þar sem
jólasveinar áttu að koma við sögu.
„Hún átti að vera full af einhverjum
furðuverum úr íslenskri þjóðtrú,“
útskýrir leikstjórinn.

Kynngimagnaður spennutryllir
fyrir táninga á öllum aldri eftir
Ólaf Gunnar Guðlaugsson

Sigurvegari Íslensku barnabókaverðlaunanna
2021
Pottréttir / Súpur
/ Fiskréttir
Meðlæti / Kökur / Eftirréttir / Kjötréttir
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | www.forlagid.is
Opið virka daga 10–18 og laugardaga 11–17

Með allt á hreinu kom, sá og sigraði.

Í laginu bregða þeir Ágúst og Valgeir sér í hlutverk jólasveinanna sem
lenda í vandræðum með rímið. „Eitt
atriðið átti að vera þannig að þeir
væru að reyna að semja nýtt lag en
lenda í vandræðum með rímorðin,
enda gerist það á hverju ári að sömu
rímorðin fara í endurnýtingu,“ segir
leikstjórinn og lítur um öxl í höll
minninganna.

Gömlu snældurnar á vísum stað
Ágúst viðurkennir að hafa verið
dágóða stund að leita að réttri
snældu uppi á lofti. Hann hafi þó
verið búinn að koma öllum snældum frá þessum tíma fyrir í sama
kassa.
„Ég notaði þær mikið meðal annars þegar við vorum að undirbúa
Með allt á hreinu. Þá setti ég kasettutæki í gang þegar við vorum að
spinna atriðin,“ útskýrir Ágúst.
„Þetta gerðum bara við eldhúsborðið heima hjá mér þar sem Með
allt á hreinu fæddist,“ segir leikstjórinn og nú tónlistarmaðurinn
Ágúst Guðmundsson. ■

Sárasóttin greinist með blóðprufu
n Sérfræðingurinn
Hvernig veit maður að
maður er með sárasótt?
Guðrún
Aspelund
yfirlæknir sóttvarnasviðs
„Sárasótt er
greind með
blóðprufu sem
er hægt að láta

taka hjá öllum læknum. Sýklalyf
er gefið við sárasótt og læknar
sjúkdóminn,“ segir Guðrún. Í
nýútkomnu fréttabréfi sóttvarnalæknis segir að fjöldi tilfella
af sárasótt hérlendis sé áhyggjuefni.
„Sýkingin berst oftast á milli
manna með kynmökum en getur
einnig gerst við blóðsmit og frá
móður til fósturs,“ segir Guðrún
og heldur áfram:
„Fyrstu einkenni sárasóttar eru

sár á þeim stað sem bakterían
komst í snertingu við, oftast á
kynfærum, í endaþarmi eða á
vörum eða í munni.
Nokkru síðar geta myndast
útbrot í húðinni. Við langt gengna
ómeðhöndlaða sárasótt koma
einkenni frá miðtaugakerfi og
hjarta- og æðakerfi.
Fyrstu einkenni sárasóttar
koma í ljós tíu dögum til tíu
vikum (oftast þremur vikum) eftir
smit.“ n
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PÖNNUTILBOÐ ALLA DAGA Í NÓVEMBER

STÓR PIZZA 1.590
PEPPERONI • HAWAII • MARGARITA • EF ÞÚ SÆKIR
pizzahut.is - 515 1617 - Smáralind og Staðarbergi 2–4 Hafnarfirði

frettabladid.is

550 5000

RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.
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n Bakþankar

GERIÐ GÆÐA & VERÐSAMANBURÐ

Lindu
Blöndal

FULL BÚÐ AF
NÝJUM VÖRUM

Ótrúleg
eftirspurn

Gerðu frábær kaup fyrir jólin

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

Það vilja fjórtán manns verða
nýr forstjóri Landspítala. Það er
óskiljanleg eftirspurn. Starfið felur í
sér að sigla hripleku skipi og útgerðin virðist ekkert ætla að hjálpa svo
nokkru nemi. Að stjórna þarna
hlýtur fyrir venjulegan leikmann
eiginlega að vera martröð. Fréttir
af neyðarástandi á bráðamóttöku,
frestun á lífsnauðsynlegum aðgerðum, gjörgæsla sem læknir lýsir sem
„alltof litlum björgunarbáti“ og
örmagna starfsfólk sem segist ekki
geta sinnt starfi sínu almennilega og
óttast mistök á hverri vakt – þetta er
hlaðborð forstjórans daglega, hreint
hlaðborð helvítis sem svignar af
slori. Hans æðsti yfirmaður, sem við
getum vel sagt að sé fjárveitingavaldið – er sko ekkert að sýna þér
skilning. Þú situr undir gagnrýni
á störf þín þegar þú vilt áheyrn, á
meðan allir dagar fara í að slökkva
elda og halda í fólkið, halda geðinu
í lagi hjá öllum. Svo starfsfólkið
fari ekki bara eitthvað annað eða
stórslys verði vegna undirmönnunar. Fráfarandi forstjóri þótti ekki
fara nógu vel með peningana sagði
fjárveitingavaldið, framleiðnin var
bara ekki nógu mikil hjá spítalanum. Ferlega lélegur rekstur hjá
fyrirtækinu, eða víst … spítalanum.
Forstjórinn á undan þér er svo
mærður í hástert, hann kann þetta
sko. Kominn til útlanda að stýra
stærsta skipinu þar og þú ert bara
sá sem er að mistakast. Nú er netið
komið í skrúfuna hjá spítalanum og
það sást lengi og langar leiðir að það
var á leið þangað.
Sá sem vill taka verkefnið að
sér á aðdáun skilið. Hvatinn er
kannski í hærri launatékka þótt
það sé eiginlega ólíklegasti hvatinn
til slíkrar sjálfspíningar sem þetta
starf hlýtur að vera. Það er milljón
dollara spurning í huga fyrrnefnds
óbreytts leikmanns hvað það er
eiginlega sem heillar við djobbið. n

MEÐ BODYPRINT DÝNU – EIN ALLRA
BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI
Verð frá kr. 539.900.-
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HLEÐSLUSTÓLL MEÐ
3 MÓTORUM
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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
OPIÐ virka daga frá kl. 10-18 og laugardaga frá kl. 12-16

BALDURSNES 6 – AKUREYRI

VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

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

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

