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Kennnsla fyrir hluta af nemendum Hagaskóla fer fram í fundarsölum Hótels Sögu þessa dagana þar sem einni álmu skólans var lokað fyrir helgi vegna myglu. 
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Dýralæknar létu ofbeldi gegn hryssum óáreitt
Alþjóðlegu dýraverndarsamtökin Animal Welfare
Foundation (AWF) hafa birt
120 blaðsíðna skýrslu sem
vekur alvarlegar spurningar
um og áhyggjur af velferð
dýra á Íslandi. Dýralæknar
eru sagðir hafa fylgst aðgerðalausir með hundum og
mönnum níðast á svokölluðum blóðmerum.
ingunnlara@frettabladid.is

DÝRVERND Skýrslan er byggð á
rannsókn þeirra á blóðmerahaldi
á Íslandi árin 2019 til 2021. Dýraverndarsinnar á vegum samtakanna
notuðu faldar myndavélar til að taka
myndskeið og myndir af blóðtöku og
ræddu við bændur, lögmenn, fulltrúa

Matvælastofnunar (MAST) og Ísteka.
Samtökin AWF hafa rannsakað blóðmerahald á Íslandi síðastliðin tvö
ár og skráð misalvarleg tilvik um
möguleg brot á lögum um dýravelferð á 40 sveitabæjum á Norður- og
Suðurlandi.
MAST hefur til rannsóknar myndband sem samtökin birtu nú á dögunum sem sýnir blóðtöku úr fylfullum hryssum hér á landi. Stofnunin
segir að verklag sem þar kemur fram
virðist stríða gegn starfsskilyrðum
starfseminnar sem eigi að tryggja
velferð hryssanna og lítur málið
alvarlegum augum.
MAST segir eftirlit með blóðtöku
vera áhættumiðað og í forgangi hjá
stofnuninni en sjálf blóðtakan er á
ábyrgð líftæknifyrirtækisins Ísteka
ehf. sem nýtir afurðina.

Blóðmerar á Íslandi

Sami dýralæknir skerst
ekki í leikinn þegar
hann sér bóndann eða
vinnufólkið beita
merina ofbeldi.
Úr skýrslu Animal Welfare
Foundation

Fréttablaðið hefur skýrsluna undir
höndum en í henni kemur fram að
almennt sé of mikið magn af blóði
tekið úr merum miðað við stærð
þeirra og þyngd. Leyfilegt er að taka

Fylfullar hryssur framleiða
PMSG, hormón í fylgjunni, á
fyrri hluta meðgöngunnar, sem
unnið er til að framleiða frjósemislyf fyrir svínarækt. Folöldum þeirra er í langflestum
tilfellum slátrað.
Blóðmerahald er í miklum
vexti. Í ár voru 5.383 hryssur
nýttar á 119 bæjum. MAST
hefur stöðvað blóðmerahald á
fimm bæjum frá árinu 2014.
Ísteka er eina fyrirtækið sem
má kaupa blóð frá bændum og
nýta í gerð frjósemislyfja. Það
rekur einnig nokkra sveitabæi
fyrir blóðmerahald.

fimm lítra af blóði úr meri á hverri
viku. Ísteka segir þetta gert fimm
sinnum yfir tvo til þrjá mánuði en
dýraverndarsamtökin skráðu átta til
tíu skipti á bæjum sem þau fylgdust
með.
Myndbönd voru tekin af bændum
á nokkrum bæjum að hýða merarnar
með svipum, járnstöngum og viðarfjölum. Hundar sjást glefsa og bíta í
hófa og tagl mera. Í öllum þessum tilvikum var dýralæknir á svæðinu sem
hvorki tilkynnti né reyndi að stöðva
illa meðferð á dýrunum.
„Dýralæknir á vegum Ísteka sér
hundinn elta merina en biður ekki
bóndann um að fjarlægja hundinn.
Sami dýralæknir skerst ekki í leikinn
þegar hann sér bóndann eða vinnufólkið beita merina ofbeldi,“ segir í
skýrslunni. n

Settu saman þinn ID.4 GTX á www.hekla.is/gtx
Verð frá 7.150.000 kr.

Fullvaxinn fjórhjóladrifinn rafmagnsbíll
HEKLA · Sími 590 5000 · Laugavegur 170

Komdu og
prófaðu!
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Beðið í rigningu eftir skimun

Á gosstöðvunum í apríl.		

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Enn er virkni í
Fagradalsfjalli
gar@frettabladid.is

ELDGOS Þorvaldur Þórðarson eldfjallafræðingur segir að þótt rauðglóandi kvika hafi hvorki sést þeytast
né flæða út úr gígnum við Fagradalsfjall síðan 18. september séu enn
ýmis merki um eldvirkni þar.
„Við sjáum að það hafa verið að
koma púlsar af gasstreymi upp um
gíginn og svo dettur það niður inn
á milli. Við höfum séð hitastreymi
aukast upp úr gígnum og eins hluta
af hrauninu. Þannig að það eru
hrinur í gangi sem benda til þess að
einhver kvika er ennþá að koma tiltölulega nálægt yfirborði,“ rekur Þorvaldur stöðu mála.
Vegna þess er enn of snemmt að
segja að eldgosinu í Fagradalsfjalli
sé lokið. „Á meðan þetta er í gangi
vitum við ekki hvort þetta er að
hætta eða hvort þetta nær sér upp
aftur. Það getur farið á hvorn veginn
sem er,“ segir Þorvaldur og minnir á
að í jarðfræðilegu samhengi séu tveir
mánuðir aðeins stutt stund. „Þannig
séð er gosið ekki búið þótt það fari
lítið fyrir því.“ n

Röð myndaðist við sýnatöku vegna Covid-19 við skimunarstöðina á Suðurlandsbraut í gær. Rigningarsuddi var í höfuðborginni og var fólk því vel búið í
röðinni. Fram kom á covid.is í gær að síðasta sólarhringinn hefðu 110 greinst með veiruna á landinu, 2.380 væru í sóttkví, 174 í skimunarsóttkví og 1.684 í
einangrun. Þá lágu 24 á sjúkrahúsi vegna kórónaveirusmits og þrír þeirra á gjörgæslu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Staðan verður tekin þegar tölur berast
hjorvaro@frettabladid.is

DALVÍK „Það gekk vel að skima í gær
og raunar svo vel að skimað var hjá
stærra úrtaki en gert var ráð fyrir.
Við erum ekki komin með smittölur en það má búast við fleiri smitum þar sem um var að ræða smit
hjá börnum sem þurfa umönnun, í
síðustu viku,“ segir Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri Dalvíkurbyggðar
um skimun gærdagsins, vegna hópsmits í bænum í síðustu viku.
Dalvíkurskóli verður lokaður í dag
og á morgun og það sama á við um
tónlistarskóla, íþróttamannvirki og
sundlaug bæjarins. Alls hafa 25 smit
greinst á Dalvík síðustu daga og eru
tæplega 200 í sóttkví.
„Staðan verður tekin þegar við
sjáum hversu marga starfsmenn
við höfum í Dalvíkurskóla og í tóm-

Skimað var fyrir veirunni í Dalvíkurskóla í gær.  MYND/REIMAR VIÐARSSON

stundastarfinu. Mér finnst líklegt
að við þurfum að grípa til skertrar
þjónustu næstu daga.
Það er góð stemning í bænum
þrátt fyrir þessa bylgju smita. Fólk
hefur hægt um sig og heldur mikið
til heima hjá sér. Ég hef ekki heyrt
um nein alvarleg veikindi, sem er
mjög jákvætt," segir Katrín. n

ALLAR PIZZUR AF MATSEÐLI Á 1.690 KR. EF ÞÚ SÆKIR, 22.–29. NÓV. 2021

Slegist um afar verðmæta
gallaða seðla á uppboðum
Þrátt fyrir stíft eftirlit Seðlabankans með prentuðum
seðlum enda alltaf einhverjir
gallaðir á götunni. Samkvæmt
sérfræðingi hjá Myntsafnarafélaginu skapar gallinn verðmæti á seðlinum.
kristinnhaukur@frettabladid.is

SAMFÉLAG Seðlabanki Íslands sér
til þess að peningaseðlar fari ekki
með galla út í almenna notkun, en
endrum og eins gerist það að seðlar,
sem eru augljóslega gallaðir, enda á
götunni. Þetta gerðist meðal annars hjá ónefndri konu sem tók út
peninga úr hraðbanka í síðustu
viku, en fékk fimm þúsund króna
seðil með handónýtri bakhlið.
„Seðlaprentun fer fram samkvæmt stífum öryggis- og gæðakröfum og er þess gætt að aðeins
heilir og ógallaðir seðlar fari í
umferð. Ef fólk er með seðil sem
virðist gallaður er hægt að fara í
viðskiptabanka eða sparisjóð til
að fá úr því skorið og honum eftir
atvikum skipt,“ segir Stefán Jóhann
Stefánsson, ritstjóri hjá Seðlabankanum.
Einhverjir kynnu kannski að
halda að seðlar sem eru svo ólíkir
öðrum séu ef til vill falsaðir. En
það þarf ekki að vera. Mýmargir
öryggisþættir eru á hverjum seðli
til að tryggja að hann sé ekta.
Meðal annars vatnsmerki sem er
andlit Jóns Sigurðssonar forseta,
gljáandi öryggisþráður yfir seðilinn þveran, upphleypt prentun,
örletur, númer, pappírsgerð og
margt, margt fleira.
Í hverju bankaútibúi er meðal
annars að finna gulan tússpenna
til þess að greina falsanir frá alvöru
seðlum. 12 ára fangelsisvist getur
legið við peningafölsun.

Seðillinn er heill framan á en breiðar litaðar rendur á bakinu. 

Ef fólk er með seðil
sem virðist gallaður er
hægt að fara í viðskiptabanka eða
sparisjóð til að fá úr
því skorið og honum
eftir atvikum skipt.

Stefán Jóhann
Stefánsson ritstjóri hjá Seðlabankanum

MYND/AÐSEND.

„Ef seðill virðist falsaður er rétt
að tilkynna það til lögreglu,“ segir
Stefán Jóhann.
En þrátt fyrir stíft eftirlit Seðlabankans með prentuðum seðlum,
leka alltaf út ekta seðlar sem eru
gallaðir. Það þarf ekki að þýða að
seðillinn sé ónýtur, þvert á móti.
„Ef það er galli í prentuninni
skapar það verðmæti á seðilinn,“
segir Magni R. Magnússon, sérfræðingur hjá Myntsafnarafélagi
Íslands.
„Hjá Myntsafnarafélaginu eru
haldin uppboð og þá er slegist um
seðla sem eru í vitlausum lit, skakkt
prentaðir eða annað slíkt.“
Samkvæmt Magna eru um 300
félagar í Myntsafnarafélaginu. Af
þeim er um þriðjungur í seðlasöfnun. „Fyrir utan þetta er gífurlegur fjöldi að safna sem ekki er í
félaginu,“ segir Magni.
Seðlasafnarar safna ekki aðeins
gölluðum seðlum, heldur meðal
annars eftir númerum og undirskriftum.
Athygli vekur að umræddur seðill er undirritaður af Davíð Oddssyni, sem var Seðlabankastjóri árin
2005 til 2009. Hefur seðillinn því
verið í umferð í rúmlega áratug.n

SPORTJEPPI
FJÖLSKYLDUNNAR

TOYOTA RAV4 HYBRID

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

Toyota RAV4 verð frá: 5.890.000 kr.
Toyota RAV4 Hybrid verð frá: 7.190.000 kr.

3+4 ÁBYRGÐ

ÁRA ÞJÓNUSTA

SPORLAUS

Toyota Kauptúni Toyota Akureyri Toyota Reykjanesbæ Toyota Selfossi
Kauptúni 6
Njarðarbraut 19
Fossnesi 14
Baldursnesi 1
570 5070
420 6600
480 8000
460 4300

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. 7 ára ábyrgð gildir
eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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Auðveldast að sleppa óþarfanum til að halda umhverfisvæn jól
af stressi og ofneyslu,“ segir Þorbjörg.
Gott sé að spyrja sig að því hvort þá
sem gjöfin er ætluð vanti raunverulega eitthvað.
„Ef svarið er já, er gott að fara
umhverfisvænustu leiðina í að gefa
einmitt það, athuga hvort það sé
til umhverfisvottað eða notað en
annars kaupa það sem við teljum
endingargott og hægt að laga auðveldlega,“ segir hún. Gott sé að gefa

upplifanir eða styrkja gott málefni í
nafni þiggjandans.
„Ég gaf til dæmis börnum frændsystkina minna öllum boð í partí
sem við héldum fyrir ekki svo löngu.
Þetta eru börn á aldrinum þriggja til
tíu ára og fæst höfðu farið í partí áður
svo þetta var ein þeirra jólagjafa sem
fylgdi hvað mest eftirvænting og ji,
hvað þau voru glöð og ánægð,“ segir
Þorbjörg. n

UMHVERFISMÁL „Auðveldast er auðvitað að sleppa óþarfanum, hvort
sem það eru gjafirnar sem enginn
hefur óskað sér, maturinn sem
endar í ruslinu, fötin sem verða aldrei notuð aftur eða rafmagnið sem
fór í að halda raftækjum og ljósum
í gangi sem enginn sér,“ segir Þorbjörg Sandra Bakke, sérfræðingur

hjá Umhverfisstofnun. Þetta segir
Þorbjörg aðspurð hvernig hægt sé að
halda umhverfisvænni jól. Á morgun
flytur hún fyrirlestur um umhverfisvænni jól ásamt samstarfsfélögum
sínum.
„Á síðustu árum og áratugum hafa
jólin svolítið snúist upp í andhverfu
sína. Þau hafa færst frá því að vera
hátíð ljóss og friðar og eru að verða
meira og meira hátíð sem einkennist

Gætu starfað án
eins kjördæmis

Sannfæring hvers þingmanns ráði för

birnadrofn@frettabladid.is

linda@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Willum Þór Þórsson,

starfandi forseti Alþingis, segir að
mögulega gæti Alþingi samþykkt
fjárlagafrumvarp með aðeins 47
starfandi þingmönnum. Þetta kom
fram á Fréttavaktinni á Hringbraut.
„Nú gerir stjórnarskráin ráð fyrir
því að það sitji 63 þingmenn. Það er
tæknilega mögulegt að keyra þingið
áfram á 47 þingmönnum, ef við
skiljum þetta kjördæmi eftir,“ sagði
Willum. „Þá verðum við að velta því
fyrir okkur að þá verði mögulega
hægt að leggja fram fjárlagafrumvarp og þá er þingið, þessir 47, að
fara að fjalla um fjárlagafrumvarp
og skilja heilt kjördæmi eftir. Það
er líka mjög sérstakt, það er eitthvað sem við verðum að velta fyrir
okkur.“ n

Hætt verði að nota
hvíldarherbergi
tsh@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Menntamálaráðuneytið sendi í gær frá sér úrskurð
um notkun svokallaðra „hvíldarherbergja“ í grunnskólum. Kveður
ráðuneytið hana ósamrýmanlega
grunnskólalögum og „óskar eftir
að hætt verði án tafar að notast við
slík herbergi“.
Foreldrar barns í 4. bekk í Gerðaskóla í Garði kærðu starfsmann
skólans og skólann eftir að dóttir
þeirra var lokuð inni í svokölluðu
„hvíldarherbergi“. Foreldrarnir
sendu líka erindi á menntamálaráðuneyti.
Fram kemur í úrskurði ráðuneytisins að stúlkan hafi verið í 4.
bekk og hafi verið sett í sérúrræði
sem fólst meðal annars í því að hún
var sett í hvíldarherbergi sem að
sögn kæranda var tóm og gluggalaus skúringakompa. n

Ásdís, Þorbjörg og Jóhannes flytja
fyrirlestur um umhverfisvæn jól.

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Alþingi verður sett í dag og
tillögur nefndar um kjörbréf lagðar fram. Þingflokkar
funda á morgun og greiða
atkvæði í kjörbréfamáli á
fimmtudag.

Þing verður
sett í dag og
þingmenn draga
sér sæti fyrir
kjörtímabilið.

FRÉTTABLAÐIÐ/

ERNIR

adalheidur@frettabladid.is
helenaros@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Þing verður sett við
hátíðlega athöfn í dag og kjörbréfanefnd formlega kjörin. Þá verða
niðurstöður hennar lagðar fram
síðdegis og svo verður þingfundi
frestað til fimmtudags.
Fundir verða í f lestum þingflokkum á miðvikudag og verður
gengið til atkvæða í þinginu um tillögur kjörbréfanefndar á fimmtudag. Alls ekki er gefið að þingmenn
muni greiða atkvæði um þær eftir
flokkslínum.
„Það kæmi mér ekki á óvart
að það yrðu ekki f lokkslínur í
atkvæðagreiðslunni,“ segir Willum
Þór Þórsson, þingflokksformaður
Framsóknarflokksins.
Hann segir sinn þingflokk ekki
hafa rætt efnislega afstöðu þingmanna í málinu, en að fulltrúi
flokksins í undirbúningsnefndinni
hafi haldið þingf lokknum upplýstum um störf nefndarinnar. Þingflokkurinn muni funda á morgun,
eftir að fólk hafi getað kynnt sér
niðurstöður kjörbréfanefndar.
„Það kæmi mér ekki á óvart ef við
færðumst eitthvað nær kjarnanum
í þessu á þeim fundi.“
„Við höfum ákveðið að það verður
engin pressa af hálfu þingf lokksformanns eða formanns um sameiginlega stefnu í þessu máli heldur
teljum við að þetta mál sé þess eðlis
að það sé eðlilegra og réttara að hver
þingmaður, að fengnum upplýsingum sem fyrir liggja, taki afstöðu út
frá eigin sannfæringu,“ segir Hanna
Katrín Friðriksson, þingflokksformaður Viðreisnar. Þingf lokkur
hennar fundar bæði í dag og á

Þetta er með allra
erfiðustu málum sem
maður hefur fengist
við.

Willum Þór
Þórsson, Framsóknarflokki

morgun. „Menn munu væntanlega
gefa upp ákvörðun sína þá ef hún á
annað borð liggur fyrir,“ segir hún.
Aðspurð segir hún ekki ólíklegt
að einhverjir þingmanna flokksins
muni sitja hjá í atkvæðagreiðslunni.
„Við erum náttúrulega með tvo uppbótarþingmenn í hópnum, þar af
einn sem er á þessari hringekju.“
Helga Vala Helgadóttir, þingflokksformaður Samfylkingarinnar,
segir enga eina línu vera komna í
sínum þingflokki. „Mér finnst eðlilegt að hver og einn fái að kjósa
eftir sinni sannfæringu,“ segir hún
og bætir við: „Við erum auðvitað í
þessari sérstöku stöðu að vera með
tvo einstaklinga hjá okkur sem eru
í þessari rúllettu. Við verðum að
horfa fram hjá persónum og leikendum þar fyrst og fremst umfram
allt.“ Aðspurð segist hún ekki vita
hvort einhverjir muni sitja hjá við
atkvæðagreiðsluna.
Viðmælendur blaðsins í þinginu
eru allir sammála um hve óvenjulegt viðfangsefni málið sé fyrir
þingmenn.
„Þetta er með allra erfiðustu

málum sem maður hefur fengist
við,“ segir Willum. Nú bíði þingmenn eftir lokaniðurstöðum en
flestir hafi þó kynnt sér málavaxtalýsingu nefndarinnar úr Norðvesturkjördæmi. „Það er mjög sérstakt að lesa hana í gegn og margt
sem fer í gegnum hugann. Maður er
ekki að lesa svona gögn á hverjum
degi.“ Willum tekur dæmi um tímasetningar á umferð fólks inn og út af
talningarstað. „Og þá fer hugurinn
af stað, til dæmis hvort einhver hafi
mögulega getað komist inn og átt
við gögnin.“
Willum hefur gegnt starfi þingforseta frá kosningum. Spurður
um atkvæðagreiðsluna sérstaklega
segir hann stefnt að því að þingflokksformenn hittist á fundi með
forseta á miðvikudag til að ræða
framkvæmdina. Mikilvægt sé að
sem best samstaða verði um hana.
Þeim fundi mun Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir hins vegar stýra en
þingskapalög gera ráð fyrir að sá
þingmaður sem lengstan starfsaldur
hefur sitji í forsæti þingsins þar til
nýr forseti hefur verið kjörinn. n

ÍSBAND UMBOÐSAÐILI RAM Á ÍSLANDI

RAM
TRYGGÐU ÞÉR RAM Í FORSÖLU
TIL AFHENDINGAR EFTIR ÁRAMÓT
UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM Á ÍSLANDI • ÍSLENSK-BANDARÍSKA • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S. 590 2300 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-17 • LAUGARDAGA 12-16

NÝR AiWAYS U5!
AiWAYS U5 ER 100% RAFKNÚINN
LÚXUS JEPPLINGUR Á FRÁBÆRU VERÐI,
FRÁ KR. 5.190.000

AiWAYS U5 er 100% rafknúinn lúxus jepplingur
sem er ríkulega búinn, lipur og einstaklega
skemmtilegur í akstri.
Sérlega glæsileg innrétting og Innrarými er með
því besta í sínum flokki og gera AiWAYS U5
fullkominn fararskjót inn í framtíðina.
AiWAYS U5 er að stærstum hluta þýsk hönnun
Akstursdrægnin er 410 km á fullri hleðslu
(400 km í Premium útfærslu)

Hröðun 3,1 sekm 0 – 50km/klst.

Afkastageta:150 kW (204 hö)

SJÓN ER SÖGU RÍKARI, KOMDU Í HEIMSÓKN OG KYNNTU ÞÉR
NÝJAN 100% RAFKNÚINN AiWAYS U5.
Vatt ehf. er dótturfélag Suzuki bíla hf.
Vatt ehf. / Skeifunni 17 /

Sími 568 5100
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Smálánafyrirtæki lagði Neytendasamtökin aftur
kristinnhaukur@frettabladid.is

Fjármálaráðherra Svíþjóðar, Magda
lena Andersson. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Getur orðið fyrsta
konan í embættið
hjorvaro@frettabladid.is

SVÍÞJÓÐ Það kemur í ljós í dag hvort
Magdalena Andersson, leiðtogi
Jafnaðarmannaf lokksins og fjármálaráðherra, verði fyrsta konan til
þess að gegna embætti sem forsætisráðherra Svíþjóðar. Kosið verður
um stuðning við hana í embættið á
sænska ríkisþinginu í dag.
Andersson hefur síðustu daga
freistað þess að fá stuðning Vinstriflokksins í embættið en í kosningu á
sænska ríkisþinginu verður kosið á
milli Andersson og Ulf Kristersson,
formanns hægri flokksins Moderat
erna, sem næsta forsætisráðherra.
Nooshi Dadgostar, formaður
Vinstriflokksins, hefur sagt í norskum fjölmiðlum að ekkert samkomulag hafi náðst um stuðning við Andersson. Af þeim sökum liggur ekki
fyrir hvernig kosningin mun fara. n

Talibanar banna
konur á skjánum
hjorvaro@frettabladid.is

AFGANISTAN Konum er meinað

að koma fram í sjónvarpsþáttum í
Afganistan samkvæmt nýrri reglugerð talibana, sem tók gildi um síðustu helgi. Er þetta nýjasta birtingarmynd afturhalds í kvenfrelsi síðan
herskáir hópar tóku völdin í landinu
fyrir þremur mánuðum.
Öll leik r it, sápuóper ur og
skemmtiþættir með konum eru
bönnuð, samkvæmt reglugerðinni.
Þá verða fréttakonur nú að vera
með slæðu á skjánum. Að sama skapi
verða karlmenn á skjánum að vera í
viðeigandi fötum en ekki kemur
fram í reglugerðinni hvers kyns föt
teljist viðeigandi.
Stjórnvöld sendu svo þau tilmæli
að hvorki væru sýndar kvikmyndir
sem eru andstæðar íslömskum
lögum og afgönskum gildum, né
myndir sem geri framandi menningu og gildum hátt undir höfði. n

DÓMSMÁL Danska smálánafyrirtækið eCommerce var í gær sýknað
af kröfu Neytendasamtakanna í
héraðsdómi Reykjavíkur. Neytendasamtökin höfðu keypt kröfu af
skjólstæðingi og stefnt fyrirtækinu,
til þess að fá úr því skorið hvort hér
giltu íslensk eða dönsk lög um skilyrði smálánanna.
Í byrjun október var Breki Karlsson formaður og Neytendasamtökin, fundin sek um meiðyrði gegn

eCommerce og var þetta mál gagnsök í því máli. Dómari úrskurðaði
hins vegar að málin skyldu aðskilin.
„Þetta eru vonbrigði,“ segir Brynhildur Pétursdóttir, framkvæmdast jór i Ney tend a sa mt a k a n na .
Hvorki hafi verið tekin ákvörðun
um hvort málinu verður áfrýjað, né
heldur meiðyrðamálinu.
Skjólstæðingur samtakanna hafði
upphaflega ætlað að stefna eCommerce sjálfur, en krafan hljóðaði
upp um hálfa milljón krónur. Þar
sem málið var flókið og birta þurfti

forsvarsmönnum eCommerce
stefnuna í Danmörku, var krafan
að lokum framseld til samtakanna
og kom skjólstæðingurinn ekkert að
málinu fyrir dómi.
Í málinu var deilt um hvort
eCommerce hefði rukkað of háan
kostnað. Krafa Neytendasamtakanna byggði á íslenskum lögum, en í
dönskum lögum er ekkert hámark á
hlutfallskostnaði. Eins og áður segir
féllst dómari á röksemdir eCommerce, en málskostnaður var þó
felldur niður. n

Þetta eru vonbrigði.

Brynhildur
Pétursdóttir,
framkvæmda
stjóri Neytenda
samtakanna

Skrá mismunun gegn óbólusettum
Samkvæmt lögmanni samtakanna Frelsi og ábyrgð er
fylgst með fyrirtækjum og
stofnunum sem mismuna
óbólusettum. Mismuni
stjórnvöld óbólusettum með
lagasetningu kynnu samtökin
að láta reyna á þær reglur
fyrir dómstólum.

Sóttvarnalæknir
hefur opnað á
umræðuna um
að þriðja spraut
an gæti gefið
aukin réttindi.
FRÉTTABLAÐIÐ/

SIGTRYGGUR ARI

kristinnhaukur@frettabladid.is

COVID-19 Samtökin Frelsi og ábyrgð
skrá niður þau fyrirtæki og stofnanir sem skikka starfsfólk sitt til
bólusetningar. Samtökin útiloka
heldur ekki lagalegar aðgerðir
ákveði stjórnvöld að mismuna
óbólusettum.
„Sem lögmaður myndi ég ekki
draga úr því að farið yrði í mál til
að verja grundvallarréttindi þeirra
sem ætti að mismuna,“ segir Arnar
Þór Jónsson, lögmaður samtakanna
og fyrrverandi dómari. Það er, hvort
slík lög eða reglugerðir myndu
standa st stjórnarskrá. Hann tekur
þó fram að hann sé ekki félagsmaður og taki ekki ákvarðanirnar
fyrir hönd félagsins.
Samtökin hafa verið áberandi í
umræðunni um bólusetningar og
birtu meðal annars heilsíðubréf
til Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra í Morgunblaðinu í
síðustu viku þar sem meðal annars
var spurt út í öryggi bóluefnanna.
Fyrir samtökunum fer Martha
Ernstdóttir, fyrrverandi frjálsíþróttakona.
Umræðan um mismunandi réttindi bólusettra og óbólusettra hefur
farið hátt undanfarið, bæði erlendis
og hér á Íslandi. Í fyrsta sinn opnaði
Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir
á þennan möguleika í útvarpsviðtali á Bylgjunni. En samkvæmt
honum kynnu þeir sem fá þriðju
sprautuna að fá „aukin réttindi“ eins

Félagsmenn hafa
tölverðar áhyggjur af
því hvert það muni
leiða ef til stendur að
mismuna fólki eftir
bólusetningarstöðu.

Arnar Jónsson,
formaður Frelsis
og ábyrgðar

og að fá að fara á staði eða sleppa við
sóttkví.
„Félagsmenn hafa töluverðar
áhyggjur af því hvert það muni leiða
ef til stendur að mismuna fólki eftir
bólusetningarstöðu. Ef stjórnvöld
hyggjast ráðast í slíka vegferð verða
þau að svara fyrir það út frá bæði
siðferðislegu og lagalegu sjónarhorni. Reynslan af slíkri aðskilnaðarstefnu færir okkur skelfileg
víti til varnaðar,“ segir Arnar Þór
aðspurður um þessa orðræðu.
„Við verðum alltaf að vinna út frá
þeirri meginreglu að við erum öll
jöfn fyrir lögunum. Það verður löggjafinn alltaf að hafa fyrir augum
áður en lagðar eru fram tillögur sem
miða að því að gera einn hóp réttlægri en annan.“
Arnar segir óbólusetta, sem
eru um 11 prósent af fólki yfir tólf
ára aldri, fjölbreyttan hóp og að
ýmsar ástæður liggi að baki þeirri

GLÆSIBÆ

BÍLAAPÓTEK

ákvörðun að fá ekki bólusetningu.
Það eru ekki aðeins aðgerðir stjórnvalda sem félagsmenn Frelsis og
ábyrgðar hafa áhyggjur af. Heldur
einnig að fyrirtæki og stofnanir séu
að skikka starfsfólk til bólusetningar eða ráði ekki til sín óbólusett fólk.
Arnar segir að verið sé að safna
gögnum um þessi fyrirtæki og
stofnanir. Spurður hvort stofnanir
eins og Landspítalinn eða umönnunarstofnanir fyrir aldraða ættu
ekki að hafa möguleika á að skikka
fólk til bólusetningar segir Arnar að
líta verði á hvert tilfelli fyrir sig.
„Í þessum samtökum er ekkert
þröngsýnis- eða kreddufólk, heldur
einkennist nálgunin af yfirvegun og
vilja til að skoða hvert tilvik fyrir sig.
Ákvarðanir þarf að taka út frá
bestu þekkingu sem til er á hverjum tíma og verja hina vísindalegu
aðferð, þar með talda gagnrýna
umræðu,“ segir hann. n

9-22
OPIÐ ALLA DAGA

URÐARHVARFI

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

URÐARHVARF
Opið virka daga 9.00 - 17.30

BÍLAAPÓTEK VIÐ VESTURLANDSVEG
Opið alla daga 9.00 - 22.00




  
 


 

 

       

TVG-Zimsen veitir netverslunum alhliða þjónustu, allt frá innﬂutningi og tollskýrslugerð til hýsingar og
heimkeyrslu. TVG-Zimsen býður fjölbreyttan afhendingarmáta, meðal annars samdægursafhendingu til
um 85% landsmanna og heimkeyrslu til um 94% landsmanna.
TVG-Zimsen | Sundabakka 2 | 104 Reykjavik | Tel. 354 560 0700 | www.tvg.is
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Ég býð alla velkomna á nýja
og vel búna stofu mína að
Hlíðasmára 19 í Kópavogi.
Brynja Björk Harðardóttir
tannlæknir.

Mikil átök hafa ítrekað blossað upp um fyrirhugaðar framkvæmdir til þéttingar byggðar á Akureyri. Nú er deilt um
skriðuhættu og jarðvegsburðarþol, ef þessar byggingar við Tónatröð verða að veruleika.		
MYND/AÐSEND

Óttast að brekkubrúnin
þoli ekki áformuð fjölbýli
Á stofunni starfar einnig
Þorsteinn Scheving Thorsteinsson,
sérfræðingur í tannfyllingum
og tannsjúkdómum.

Mmm ...

Gerðu þína eigin
þakkargjörð!

Hópur Akureyringa andæfir
fyrirhuguðum fjölbýlishúsum
á brekkubrún, óttast burðarþol jarðvegar og skriðuhættu.
Formaður skipulagsráðs segir
ekkert að óttast.
bth@frettabladid.is

SKIPULAGSMÁL Hópur Akureyringa
reynir nú að koma í veg fyrir að
nokkur fjölbýlishús við Tónatröð
verði að veruleika. Stofnuð hefur
verið Facebook-grúppa, Björgum
spítalabrekkunni – björgum innbænum, þar sem varað er við hættu
sem kunni að skapast.
Hildur Friðriksdóttir, íbúi á
Spítalavegi og einn stofnandi Face
book-hópsins, segir að tillagan um
húsin sé skipulagsslys sem gangi
gegn nýsamþykktu aðalskipulagi
bæjarins. Farið hafi verið á svig við
úthlutunarreglur bæjarins, úthlutað
án auglýsingar og formaður skipulagsráðs hafi hringt í verktakann,
SS-byggi og boðið upp í dans.
Alvarlegt sé vegna minnisblaðs
vísindamanna sem Fréttablaðið
fjallaði nýverið um og snýr að aukinni skriðuhættu, að fjölbýlishúsin
eigi að rísa á brekkubrúninni. Við
blasi að meðalhiti hafi hækkað
undangengin ár og úrkoma aukist.
Þessar veðrabreytingar þýði að
hætta á skriðuföllum aukist, sem
geri þessi áform sérlega varhugaverð.
„Þess vegna er ástæða til að skoða
þessi svæði sérstaklega. Það fer um

Það fer um mann, því
þarna er um að ræða
mikinn halla.

Hildur Friðriksdóttir, íbúi á
Akureyri

mann, því þarna er um að ræða
mikinn halla,“ segir Hildur.
„Þolir brekkubrúnin þennan
þunga, er önnur spurning. Þetta
þarf að skoða mjög rækilega,“ bætir
Hildur við.
Íbúar á svæðinu þekki það nú
þegar að jarðvegurinn sé á hreyfingu.
„Við þurfum oft að grípa til
aðgerða til að stoppa brekkuna með
steyptum einingum eða hleðslum.
Maður sér líka á Spítalavegi að þar
eru víða sprungur vegna þess að
jarðvegurinn er á hreyfingu. Þess
vegna eru þungatakmarkanir.“
Spurð hvort andófið snúist um
sérhagsmuni Hildar, sem íbúa í
grennd við fjölbýlishúsin fyrirhug-

uðu, aukna umferð og rask í hverfinu, segir hún að það séu hagsmunir
allra bæjarbúa að berjast gegn
áformunum.
„Akureyrarbrekkan er ásýnd
bæjarins og allt sem stendur í þessari brekku verður mjög áberandi.
Að ætla að fara að planta blokkum
þarna í brekkuna gjörbreytir ásýnd
bæjarins. Þess vegna eru það ekki
okkar einkahagsmunir að berjast
gegn þessu, heldur hagsmunir allra
bæjarbúa.“
Fréttablaðið fjallaði um áformin
fyrir skemmstu. Fram kom að formanni skipulagsráðs, Þórhalli
Jónssyni, líst vel á hugmyndina.
Spurður út í gagnrýni Hildar nú og
hvort ástæða sé til að vænta þess að
fjölbýlishúsin hrynji út í sjó ef þau
verða byggð, segir Þórhallur ekkert
að óttast.
„Það þarf að gera jarðvegsrannsóknir á þessu svæði til að sjá hvort
jarðvegurinn ber byggingarnar. Það
verður ekkert framkvæmt fyrr en
niðurstaða liggur fyrir.“
Þórhallur vísar til bókunar
ráðsins um að umferð, burðargeta
brekkunnar og aðkoma, verði rannsökuð mjög vel. Við hönnun nýrra
hverfa hafi orðið umbætur í að yfirborðsvatn eigi greiða leið.
„Það er engin ástæða til að mála
skrattann á vegginn fyrir fram.“
Hvað aðra gagnr ý ni Hildar
varðar, meinta spillingu, segir Þórhallur að búið sé að svara því. Hann
vísi slíkum ásökunum til föðurhúsanna. n

Reikningar Úrvinnslusjóðs komnir
elinhirst@frettabladid.is

Pssst ...
Ljúfengur matur
með fjölskyldu
eða vinum!

Afgreiðslutímar á www.kronan.is

UMHVERFISMÁL Laufey Helga Guðmundsdóttir, sem lét óvænt af
störfum sem stjórnarformaður
Úrvinnslusjóðs í síðustu viku þrátt
fyrir að vera skipuð af umhverfisráðherra til ársins 2023, segir að eitt
af sínum síðust verkum hafi verið að
ganga frá og undirrita ársreikninga
sjóðsins 2017 til 2020.
Þetta kemur fram í tilkynningu
frá Laufeyju Helgu. Meðal þess sem
hefur verið gagnrýnt í tengslum við
störf sjóðsins er að hann hafi ekki
skilað ársreikningum í fjögur ár.
Úrvinnslusjóður sem velti um
tveimur milljörðum á síðasta ári
sætir nú úttekt Ríkisendurskoðunar að beiðni Alþingis vegna ýmiss
konar gagnrýni á rekstur sjóðsins.
Laufey Helga segir að ástæða þess
að ekki hafi verið hægt að gera þetta

Fráfarandi stjórnarformaður Úrvinnslusjóðs
segir að það hafi verið
eitt sitt síðasta verk að
undirrita ársreikninga
sjóðsins fyrir síðastliðin fjögur ár sem ekki
höfðu skilað sér.

Laufey Helga
Guðmundsdóttir, fráfarandi
stjórnarformaður Úrvinnslusjóðs.

fyrr sé að framsetning ársreikninga sjóðsins hjá Fjársýslu ríkisins
stangist á við sérlög sem gildi um
Úrvinnslusjóð.
Þá ítrekar Laufey Helga að hún láti
af stjórnarformennsku að eigin ósk
vegna anna.
Stjórn sjóðsins hafði unnið að
því að auka hlutfall plasts sem fer í
endurvinnslu, meðal annars hækkað endurgjald fyrir endurvinnslu
plastumbúða verulega í október
2020. n
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Atvinnulífið of sterkt í Úrvinnslusjóði
elinhirst@frettabladid.is

S TJÓRN SÝS L A Landvernd telur
óeðlilegt að fulltrúar atvinnulífs
ins eigi meirihluta stjórnarmanna
í Úrvinnslusjóði.
Þetta kemur fram í umsögn Land
verndar við frumvarp umhverfis
ráðherra um Hringrásarhagkerfið
sem samþykkt var á Alþingi í vor.
Úr vinnslusjóður sé f jármagn
aður af neytendum og eign ríkis
ins, og reynslan sýni að veita þurfi
atvinnulífinu aðhald og leiðsögn ef
vel á að takast til í umhverfismálum.
Hlutverk sjóðsins sé „að skapa
hagræn skilyrði fyrir endurnotkun
og endurnýtingu úrgangs“. Í land
inu séu fjölmörg samtök sem hafi
umhverfi og óspillta náttúru sem
markmið en þrátt fyrir þetta eigi
þau engan fulltrúa í Úrvinnslusjóði.

Hlutverk Úrvinnslusjóðs er að skapa
hagræn skilyrði fyrir
endurnotkun og
endurnýtingu úrgangs.
Umhverfisráðherra skipar sjö
manna stjórn til fjögurra ára í senn.
Formaður er skipaður án tilnefning
ar og hinir sex stjórnarmennirnir
eru skipaðir að fenginni tilnefningu
Samtaka iðnaðarins, Samtaka versl
unar og þjónustu, Félags atvinnu
rekenda og Samtaka fyrirtækja í
sjávarútvegi og Samband íslenskra
sveitarfélaga skipar tvo fulltrúa.

Lundgren var endurkjörinn eftir að málið komst upp. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Þingmaður dæmdur fyrir
að þukla á samstarfskonu
Lögreglan notaði táragas og vatnsbyssur í Brussel.

FRÉTTABLAÐIÐ/EPA

Fjölmenn mótmæli leyst upp í Belgíu
hjorvaro@frettabladid.is

BELGÍA Tugir þúsunda manna mót
mæltu í gær sóttvarnaaðgerðum
vegna Covid í Brussel, höfuðborg
Belgíu. Sumir mótmælenda köstuðu
flugeldum í átt að lögreglumönnum,
sem gripu inn í með táragasi og öfl
ugum vatnsbyssum.
Mótmælendur eru aðallega á móti
notkun bólusetningarvottorðs, sem
hindrar óbólusetta í að fara inn á

staði eins og veitingastaði eða bari.
Þessi mótmæli koma í kjöl
far mótmælaöldu í Evrópu vegna
sóttvarna til að mynda í Hollandi,
Austurríki, Króatíu og á Ítalíu.
Auk hertra reglna um grímu
skyldu og bólusetningarvottorð
þurfa flestir Belgar að vinna heima
fjóra daga vikunnar fram í miðjan
desember. Einnig eru áform um að
gera bólusetningar fyrir heilbrigðis
starfsmenn skyldubundnar. n

NOTAÐIR
LÚXUSBÍLAR

Evrópuþingmaður Svíþjóðar
demókrata hefur verið
dæmdur til fésektar fyrir að
brjóta kynferðislega á sam
starfskonu sinni. Þingkona
sem lét vita af framferðinu var
flæmd úr flokknum.
kristinnhaukur@frettabladid.is

S VÍÞJÓ Ð Evrópuþingmaðurinn
Peter Lundgren var í gær fundinn
sekur um kynferðisbrot hjá Göta
áfrýjunardómstólnum í borginni
Jönköping, fyrir að þukla á sam
starfskonu sinni. Lundgren hafði
áður verið sýknaður hjá héraðs
dómstól.
Lundgren situr á Evrópuþinginu
fyrir Svíþjóðardemókratana, flokk
yst á hægri vængnum sem hefur
ítrekað komist í heimsfréttirnar
fyrir harðlínustefnu sína gagnvart
innf lytjendum, múslimum og
öðrum minnihlutahópum. Flokk
urinn á rætur að rekja til sænskra
nýnasistasamtaka.
Lundgren, sem er 58 ára gamall
fyrrverandi vörubílstjóri, var kjör
inn á Evrópuþingið árið 2014 og
endurkjörinn árið 2019. Hann sat
áður í sveitarstjórn Gnosjö í Jön
köping-sýslu í suðurhluta Svíþjóðar.

Samkvæmt sjónvarpsstöðinni SVT sagði
konan að Lundgren
hefði hætt að þukla
þegar hún bað hann
um það.

Málið kom upp í nóvember árið
2019 þegar Lundgren var kærður
fyrir að hafa þuklað á brjósti sam
f lokkskonu sinnar innanklæða á
hóteli í Stokkhólmi í marsmánuði
árið 2018. Samkvæmt sjónvarps
stöðinni SVT sagði konan að Lund
gren hefði hætt að þukla þegar hún
bað hann um það.
Lundgren viðurkenndi að hafa
snert brjóst hennar en sagðist hafa
beðið konuna afsökunar og taldi
að þar með væri málinu lokið.

Myndir af Shuai sefa ekki áhyggjur
hjorvaro@frettabladid.is

BMW X7 M50D – 401 hestöfl
6 sæta lúxuskerra, hlaðin aukabúnaði
Nýskr. 9/2020, ekinn 9 þús. km,
dísil, sjálfskiptur, 8 gírar.

Verð: 25.690.000 kr.
Rnr. 420813.

SÝNINGARSALUR
HESTHÁLSI 6

Fjölmiðlafulltrúi f lokksins, Hen
rik Gustafsson, lýsti því yfir við
fjölmiðla að allir aðilar hefðu rætt
málið og komist að samkomulagi
og væri málið því leyst. Þrátt fyrir
þetta viðurkenndi Gustafsson að
ganga þyrfti frá lagalegum endum.
Þrátt fyrir að forystan hafi reynt
að halda lokinu á málinu, olli það
nokkru fjaðrafoki innan flokksins.
Ein af þeim sem lét í sér heyra var
annar Evrópuþingmaður f lokks
ins, Kristina Winberg, sem lét vita
af framferði Lundgrens. Árið 2019
tók flokkurinn nafn hennar af lista
frambjóðenda til Evrópuþingsins
og var hún í kjölfarið f læmd úr
flokknum. Í yfirlýsingu var sagt að
Winberg væri ekki trú flokknum og
hefði saurgað orðspor hans.
Áfrýjunardómstóllinn í Göta
dæmdi Lundberg til að greiða ígildi
60 dagsekta til sænska ríkisins,
1.000 sænskar krónur hver. Er heild
arsektin því í kringum 900 þúsund
íslenskar krónur. Brotið hefði getað
leitt af sér allt að tveggja ára fang
elsisdóm en Lundgren slapp við það.
„Jafnvel þó að að þolandinn hafi
ekki tilkynnt brotið til lögreglunnar
sjálf, er augljóst að hún samþykkti
ekki gjörðir mannsins,“ segir í
dómnum. n

JAGUAR - LAND ROVER
Hesthálsi 6-8 / 110 Reykjavík
525 6500 / jaguarlandrover.is

KÍNA Kínverska tennisstjarnan Peng
Shuai birtist aftur opinberlega um
síðustu helgi, en óttast hefur verið
um afdrif hennar síðustu vikurnar.
Það er eftir að hún sakaði Zhang
Gaoli, fyrrverandi varaforsætisráð
herra Kína og leiðtoga í kínverska
kommúnistaf lokknum, um kyn
ferðisbrot.
Á föstudagskvöldið síðastliðið
hófst stöðugur straumur mynda og
myndskeiða sem sýna Shuai bros
andi og áhyggjulausa. Myndirnar og
myndskeiðin birtast á ríkisstýrðum
kínverskum fjölmiðlum á Twitter,
en kínverskum þegnum er bannað
að nota forritið.
Á sunnudaginn var svo birt
myndsímtal milli Shuai og for
seta Alþjóðaólympíunefndarinnar
(IOC), Thomas Bach, þar sem
Ólympíufarinn þrefaldi kvaðst vera
örugg á heimili sínu í Peking. Þar

Tennisstjarnan Peng Shuai.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

krafðist hún þess að einkalíf hennar
vær virt, að sögn talsmanns IOC.
„Það var gott að sjá Peng Shuai
í þessum myndböndum, en þau
draga ekki úr áhyggjum okkar af
líðan hennar og getu kínverskra
stjórnvalda til að eiga samskipti án

ritskoðunar eða þvingunar,“ sagði
talsmaður tennissambands kvenna,
(WTA) í samtali við CNN.
„Það sem við höfum hér er í raun
ríkisstýrð frásögn frá kínverskum
st jór nvöldu m og f jölmiðlu m
tengdum þeim,“ sagði Maya Wang,
háttsettur kínverskur rannsóknar
maður hjá Human Rights Watch
(HRW).
„Þó að það sé mögulegt að Shuai
hafi það gott, ætti saga kínverskra
stjórnvalda um að láta fólk hverfa
og gera síðan myndbönd af því til að
sanna að það sé ómeitt, þegar það er
í raun hið gagnstæða, að hvetja fólk
til þess að gjalda varhug við mynd
birtingunni,“ segir rannsóknar
maðurinn enn fremur.
Enn er óljóst hvort Shuai hafi til
kynnt ásakanir sínar um kynferðis
brot til lögreglu og ekkert bendir til
þess að rannsókn sé hafin hjá kín
versku lögreglunni á hendur Zhang
vegna meints brots hans. n
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Börn njóti vafa

FRÉTTABLAÐIÐ

23. nóvember 2021 ÞRIÐJUDAGUR

n Halldór

F

Björk
Eiðsdóttir

bjork
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Foreldrar
hljóta að
treysta
á að hið
opinbera
sinni eftirlitskyldu
sinni gagnvart dagforeldrum og
sjálfstætt
starfandi
leikskólum.

réttastofa Stöðvar tvö sagði á sunnudagskvöld átakanlegar sögur barna,
sem vistuð voru á barnaheimili sem
starfrækt var í Richardshúsi á Hjalteyri, á áttunda áratug síðustu aldar.
Samkvæmt frásögnum fólks sem þar dvaldi í
bernsku, flest fyrir tilstuðlan Barnaverndarnefndar, voru þau beitt kynferðislegu, líkamlegu
og andlegu ofbeldi af hjónunum sem heimilið
ráku. Börnin voru svelt, lyfjuð, misnotuð, niðurlægð, gert að hlýta grimmilegum refsingum og
öll voru þau einangruð frá fjölskyldum sínum.
Frásögn þessa fólks er þyngri en tárum taki
og mannlegri grimmd virðast lítil mörk sett.
Heimilið var starfrækt á árunum 1972 til 1979 en
eftir fimm ára rekstur var farið að kanna orðróm
um að þar væri ekki allt með felldu. Skýrsla með
fjölmörgum athugasemdum var send Barnaverndarráði Íslands, auk þess sem allavega einn
aðstandandi hafði samband við bæði lögreglu
og ráðherra. Málinu var hins vegar vísað aftur í
hrepp þar sem starfsemin fékk vottun. Börnin
sem fjölmörg komu úr erfiðum aðstæðum og
áttu sér fáa málsvara, nutu ekki vafans.
Heimilinu á Hjalteyri var lokað árið 1979, en
áhugi barnlausu hjónanna á starfi með börnum
var þó enn til staðar. Árið 2003 gerast þau dagforeldrar í Garðabæ og opna í framhaldi þar
einkarekinn Montessori leikskóla árið 2006.
Leikskólinn var starfræktur í þrjú ár og á þeim
tíma leituðu minnst tveir fyrrum vistmenn á
Hjalteyri til lögreglu og yfirvalda með reynslu
sína. Ekki er vitað til þess að neitt hafi verið
aðhafst. Aftur nutu börnin ekki vafans.
Foreldrar hljóta að treysta á að hið opinbera
sinni eftirlitsskyldu sinni gagnvart dagforeldrum og sjálfstætt starfandi leikskólum. Enda
á báðum stöðum oft um að ræða gæslu okkar
allra minnstu og viðkvæmustu, ómálga barna
og jafnvel hvítvoðunga.
Sjálfstætt starfandi leikskólinn Sælukot hefur
verið til umfjöllunar undanfarið, enda kröfðust
fyrrum starfsmenn leikskólans að honum
yrði lokað vegna slæms aðbúnaðar barna og
starfsfólks. Í ljós kemur að kvartanir hafa verið
sendar Reykjavíkurborg frá árinu 2016 án þess
að nokkuð hafi verið aðhafst af viti. Skóla- og
frístundasvið fer með lögbundið eftirlit með
starfsemi sjálfstætt starfandi leikskóla, en samkvæmt yfirlýsingu Reykjavíkurborgar varðandi
skólann er það hlutverk rekstraraðila að grípa
til aðgerða þegar upp koma einstaka mál eða
athugasemdir gagnvart starfsemi leikskólans.
Hvað ef það eru rekstraraðilarnir sjálfir sem
eru vandamálið? Hver aðhefst þá? Við verðum
að geta treyst því að eftirlit sé haft með þeim
sem gerðir eru þjónustusamningar við og fá leyfi
til að gæta okkar allra mikilvægasta fólks. n

n Frá degi til dags
gar@frettabladid.is

Gallað eina vitið
Í blaðinu í dag segir frá konu
einni sem brá í brún er hún
fékk í hraðbanka fimm þúsund
króna seðil sem leit alls ekki
út fyrir að vera í lagi. Seðillinn,
sem ber áritanir seðlabankastjóranna fyrrverandi Davíðs
Oddssonar og Eiríks Guðnasonar og er þar af leiðandi hreint
ekki nýr af nálinni, reyndist
gallaður en ekki falsaður. Seðlabankinn segir hægt að skipta
slíkum seðlum í næsta banka.
Kannski er það ekki ráðlegt því
svo virðist sem einu íslensku
peningarnir sem halda verðgildi
sínu séu þeir sem eru gallaðir
því myntsafnarar segja slegist
um gallaða seðla sem komist
hafa í umferð.
Sannfæringin
Borgarnesklíkan á Alþingi skilar
í dag tillögum um það hvernig
töfra megi burt talningarklúðrið
í Norðvesturkjördæmi. Þingmenn flokkanna segja nú mikilvægt að hver og einn kjósi eftir
sinni sannfæringu um það hvort
hin umdeilda endurtalning eigi
að gilda eða hvort kjósa þurfi
að nýju í kjördæminu svo allt
sé eftir bókinni. Kjósendur sem
einnig hafa sjálfsagt kosið eftir
sinni sannfæringu í kjörklefanum eiga nú sitt undir að þingheimur nái að standa vörð um
rétt þeirra til að velja hverjir fara
með löggjafarvaldið í landinu. n

Kennum geðrækt
í grunnskólum

Valgerður
Sigurðardóttir
borgarfulltrúi
Sjálfstæðisflokksins

Geðfræðsla er
mikilvæg
forvörn
og stuðlar
að bættri
líðan barna
og ungmenna.

Sterkt ákall hefur verið um að kenna geðrækt í grunnskólum. Börn og ungmenni hafa verið að kalla eftir
því ásamt meðal annars Geðhjálp. Það er mikilvægt
að við hlustum á börn, ungmenni og fagfólk þegar
er kallað eftir breytingum á menntakerfinu. Hvers
vegna við höfum ekki brugðist við þessu ákalli finnst
mér óskiljanlegt. Líkt og Geðhjálp hefur bent á: „Það
er ein besta fjárfesting hvers samfélags að kenna
börnum frá unga aldri um verndandi þætti geðheilbrigðis og hvernig hægt er að nýta þá í daglegu lífi“.
Árið 2017 var samþykkt að Reykjavíkurborg í
samstarfi við heilsugæsluna myndi efla geðfræðslu
fyrir nemendur á mið- og unglingastigi í grunnskólum Reykjavíkurborgar frá og með haustinu 2019.
Því miður hefur þessi tillaga ekki komið til framkvæmda, sem eru vonbrigði
Fræðsla er forvörn
Börn og ungmenni eru í dag að glíma við hafsjó af
tilfinningum þar sem kvíði og streita birtist í aukinni
tíðni sjálfskaða. Einkenni depurðar og þunglyndis
hafa aukist og koma meðal annars fram í auknum
fjarvistum og brottfalli úr skóla. Einnig hefur hegðunarvandi barna og ungmenna aukist. Niðurstöður
rannsókna á heilsu og líðan íslenskra barna benda
til hærri tíðni geðrænna vandamála íslenskra barna
en barna annars staðar í Evrópu. Þessu ættum við
að bregðast við með því að kenna geðrækt í grunnskólum.
Geðfræðsla er mikilvæg forvörn og stuðlar að
bættri líðan barna og ungmenna. Fræðsla um hvað
geðrænar áskoranir eru og hvaða bjargráð eru til
í samfélaginu, hefur sýnt að fordómar minnka.
Kennsla í samskiptum og sjálfseflingu eru mikilvægir þættir til þess að styrkja sjálfsmynd barna og
ungmenna, bæta hegðun, minnka árekstra og einelti.
Því leggjum við fram tillögu þess efnis að Reykjavíkurborg taki af skarið fyrst sveitarfélaga og kenni
geðrækt í grunnskólum. n
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Bólusetning er ekki einkamál manna
Ole Anton
Bieltvedt

alþjóðlegur kaupsýslumaður og
stjórnmálarýnir

Á dögunum barst sú frétt, að
ríkisstjórn Austurríkis hefði sett
útgöngubann á alla óbólusetta í tíu
daga. Máttu óbólusettir Austurríkismenn, um tvær milljónir, af rúmlega níu milljónum landsmanna,
aðeins yfirgefa íbúð sína, ef brýn
nauðsyn krefði. Um síðastliðna
helgi bart svo sú frétt, að Schallenberg kanslari hefði í samráði við
leiðtoga sambandsríkjanna níu
í Austurríki ákveðið að bæta um
betur og innleiða skyldubólusetningu við Covid frá febrúar 2022.
Skyldi þetta vera mannfyrirlitning eða valdníðsla austurrískra
stjórnvalda? Nei. Þessi ákvörðun
byggir á staðreyndum og skynsamlegu mati, þar sem almannaheill –
velferð og öryggi mikils meirihluta
þjóðarinnar – er lögð til grundvallar.
Á sama tíma gerist það hér, að
Rúnar Pálsson, yfirlæknir á Landspítala, staðfestir í viðtali við RÚV,
að óbólusettir sjúklingar þar séu nú
orðnir fleiri, en hinir bólusettu, þó
að hlutfall óbólusettra sé aðeins tíu
prósent af þjóðinni.
19. nóvember hafi verið þrettán óbólusettir og tíu bólusettir á
sjúkrahúsinu.
Það þýðir, að innlagnir óbólusettra
eru hlutfallslega sex til sjö sinnum
fleiri en innlagnir bólusettra!
Ekki bara hér, heldur alls staðar
um Evrópu eru það einmitt óbólusettir, sem virðast næra veiruna,
halda henni gangandi, og eru sums
staðar allt að 90% innlagðra á gjörgæzludeildum einmitt óbólusettir.
Yfirfylling spítala og gjörgæzludeilda verður því að skrifast á
reikning óbólusettra. Ef þeir hefðu
látið bólusetja sig, virðist augljóst,
að ekki hefði komið til yfirfyllingar
og þeirra margvíslegu vandræða,
sem af þeim stafa, ekki bara fyrir
frelsi almennings, mannlífið, heldur
líka fyrir atvinnulífið, sérstaklega
veitinga- og þjónustugeirann, en á
honum byggja þúsundir fjölskyldna
afkomu sína.
Þessi þróun og raunstaða virðist
hafa farið fram hjá stjórnvöldum
hér. Það er skrýtið, að verklag stjórnvalda hér skuli, að verulegu leyti,
vera annað, en víðast erlendis.
Í stað málefnalegrar nálgunar, þar
sem farið væri í nauðsynlegt manngreinarálit og mönnum skipt upp í
áhættuhópa, eins og nú gerist alls
staðar erlendis, eru stjórnvöld hér
enn einu sinni að skerða frelsi allra
landsmanna og þjarma illilega að
ýmsum atvinnurekstri.
Forsætisráðherra talaði fjálglega um það, að við værum svo
frjálslynd þjóð, að takmarkanir á
ákveðna hópa myndi ekki henta
okkar þjóðfélagi. Annað eins orðagjálfur. Ætli frelsishyggja sé minni á
hinum Norðurlöndunum, eða annars staðar í Evrópu, en hér?
Ekki var innlegg heilbrigðisráðherra gæfulegra. Hún taldi af og frá,
að þegnum landsins yrði skipt upp í
hópa, greinilega án þess að skilja, að
óbólusettir hafa nú þegar greint sig
frá almenningi, miklum meirihluta
þjóðarinnar, með því að þráast við
að láta bólusetja sig.
Óbólusettir hafði því sjálfir klofið
þjóðina, og þar með tekið sér frelsi
til að leggja kvaðir og íþyngjandi
takmarkanir á alla aðra; mannlíf
og atvinnulíf. Það blasir við, að, ef
þessar umfram innlagnir óbólusettra – nú sex til sjö sinnum fleiri,
en þeirra bólusettu – hefðu ekki
komið til, hefði ekki þurft að innleiða nýjar atferlis- og samkomutakmarkanir fyrir alla.

Það frelsi, sem hefur ríkt síðustu
vikur og mánuði, hefði þá getað gilt
áfram, nú í aðdraganda og önnum
jóla. Auðvitað er frelsi einstaklingsins mikilvægt, ekki sízt, þegar um
eigin líkama manna er að ræða, en
öll mál, líka frelsið, verða að hafa sín
mörk.
Ef óbólusettir, um tíu prósent
landsmanna, hafa með veikindum sínum og umfram innlagnarþörfum ráðið úrslitum um það, að

nú var aftur verið að skella á takmörkunum fyrir alla, þá tel ég það
óhæfu og yfirkeyrt frelsi, sem ekki
stenzt, litlum minnihlutahópi til
handa.
Í minni gömlu heimaborg, Hamborg, til að mynda, hefur nú um
skeið gilt sú regla, að þeir, sem eru
bólusettir eða hafa hlotið bata af
pestinni, geta „farið um allt og gert
allt“, en óbólusettir verða að sæta
vaxandi takmörkunum.Svipuð

þróun á sér stað víða um Evrópu.
Þetta á líka í vaxandi mæli við á
vinnustöðum. Enn geta óbólusettir
tryggt sína stöðu með daglegum
neikvæðum prófum, en þolinmæði
vinnuveitenda með það fyrirkomulag er að þverra.
Víða er sú regla komin í gildi,
að, ef óbólusettir veikjast af Covid,
verði veikindadagar ekki greiddir.
Sums staðar vofir uppsögn yfir, ef
menn láta ekki bólusetja sig.
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II Þjóðgarður elds og ísa

Umburðarlyndið gagnvart óbólusettum starfsmönnum í heilbrigðisog öldrunarþjónustu er líka víða
komið á lokastig, en, eins og allir vita,
ber þetta fólk ábyrgð á lífi, limum og
velferð þeirra, sem veikastir eru fyrir
og minnst þola.
Það virðist ljóst, að Þórólfur, Svandís og Katrín verða nú að setja sig í
aðrar, réttmætari og virkari stellingar með sína Covid-stjórnun. Án
tafar. ■
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HÖFUÐPRÝÐI ÍSLANDS

Snorri Baldursson líffræðingur
lýsir einstakri náttúru og sögu
Vatnajökulsþjóðgarðs í máli og
myndum í stórkostlegri bók.
Snorri Baldursson er líffræðingur og rithöfundur, fæddur árið 1954
að Ytri-Tjörnum í Eyjafirði. Snorri nam vistfræði og erfðafræði
plantna við háskólana í Colorado og Kaupmannahöfn. Um tveggja
áratuga skeið vann hann að landbúnaðar- og skógræktarrannsóknum en hefur síðustu áratugi unnið fjölbreytt stjórnunarstörf á
sviði náttúrufræða og náttúruverndar hjá Norðurskautsráðinu, Náttúrufræðistofnun Íslands, Vatnajökulsþjóðgarði og nú síðast Landbúnaðarháskóla Íslands.
Snorri skrifaði bókina Lífríki Íslands – vistkerfi lands og sjávar sem
hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki fræðirita árið 2014.
Hann ritstýrði tilnefningum Surtseyjar og Vatnajökulsþjóðgarðs á
heimsminjaskrá UNESCO á árunum 2007 og 2019. Þá hefur Snorri
fjölda10–18
smærri
og blaðagreina
náttúru Íslands og
Bókabúð Forlagsins | Fiskislóð 39 | Opið alla skrifað
virka daga
| rita
Laugardaga
11–17 um
| www.forlagid.is
vernd hennar.
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Trúum þolendum kynferðisbrota

Helgi
Gunnlaugsson

prófessor í félags
fræði við Háskóla
Íslands

Þrautaganga þolenda í kynferðis
brotamálum er orðin löng og ströng.
Fyrr á öldum voru þolendur nauðg
ana oft smánaðir og dæmdir með
sekir gerendum sínum. Lengi eimdi
eftir af þessu viðhorfi sem birtist
í margvíslegum fordómum gegn
þolendum, eins og druslu- og ölv
unarskömm, sem gætir jafnvel enn.
Afstaðan til gerenda hefur einnig
verið óvægin. Brotamaðurinn, sér í
lagi ef hann brýtur á börnum, iðu
lega brennimerktur sem níðingur og
á varla afturkvæmt. Afstaðan skiljan
leg því afleiðingar fyrir þolanda oft
alvarlegar og langvarandi.
Samhliða hafa ríkt ímyndir um
gerendur og þolendur. Ókunnugur
aðili ræðst á þolandann í skugga
sundi eða beitir eiturbyrlunum eins
og skrímsli í mannsmynd. Mál af
þessu tagi eiga greiða leið gegnum
kerfið, fordæming á geranda alger
og djúp samúð með þolanda. Rann
sóknir sýna aftur á móti að raun
mynd kynferðisbrota er oftar aðilar
sem tengjast eða þekkjast, venjulegt
fólk, ef svo má að orði komast. Sem á
til að flækja myndina, þolandi tregur
að leita réttar síns og ef athæfið er
kært er gangan í réttarvörslukerfinu
þyrnum stráð eins og dæmin sanna.
Kynferðis- og fíkniefnabrot
Í doktorsritgerð höfundar sem
skrifuð var í lok níunda áratugarins,
var málsmeðferð kynferðisbrota- og
fíkniefnamála borin saman. Fíkni
efnabrot tekin föstum tökum, enda
álitin óvinur þjóðarinnar númer
eitt og áttu að jafnaði greiðari leið
gegnum kerfið en kynferðisbrot.
Torveldara að sýna fram á sekt í
kynferðisbrotamálum sem væru þó
aðeins toppurinn af þeim málum
sem náðu upp á yfirborðið, brottfall
mála algengt og sýknudómar tiltölu
lega tíðir.
Þótt sömu sjónarmiðin um sekt
eða sýknu eigi að ríkja í öllum brota
tegundum, var samanburðurinn eigi
að síður sláandi. Refsimatið vitnaði
sömuleiðis um ólíka afstöðu dóms
valdsins til þessara tveggja brota.
Efri mörk refsirammans í fíkniefna
brotum iðulega notuð, en refsingar

í kynferðisbrotum að jafnaði í neðri
mörkum löggjafarinnar. Ástæðan
hlyti að liggja í mati á því hvort
brotið væri álitið alvarlegra sam
félagsmein, kynferðisbrot eða fíkni
efnabrot. Hefur afstaðan til þessara
brota ekki eitthvað breyst síðan?
Þrátt fyrir ýmsar lagalegar úrbætur
benda atburðir undanfarin misseri
ekki til þess að staða þolenda kyn
ferðisbrota hafi ýkja mikið breyst.
Játningar sem fylgdu me-too bylgj
unni virðast hafa lyft loki af pan
dóruboxi þöggunar og langvarandi
gremju yfir máttleysi réttarkerfisins
og lítið breyst síðan.
Kynbundið of beldi birtist okkur
í margvíslegu formi á stafrænni öld
og kynferðisleg áreitni, sem lengi var
að mestu litið fram hjá, ekki lengur
liðin. Gerendum engin grið gefin
og endurkoma þeirra í samfélagið
dregin í efa. Trúum þolendum, nýja
lausnarorðið og aðrar hliðar túlkaðar
sem gerendameðvirkni. Þótt andófið
gegn veikri stöðu þolenda sé skiljan
legt, er rétt að staldra aðeins við.
Mikilvægi óháðs aðila
Hvort sem okkur líkar betur eða verr
verður að gæta ólíkra sjónarmiða og
fá óhlutdrægan aðila til að skera úr
um ámælisverða og refsiverða hátt
semi. Réttarríkið kom einmitt til í
upphafi til að þjóna hlutverki af því
tagi. Enginn er sekur fyrr en sekt er
sönnuð frammi fyrir óvilhöllum
dómara, er lykilatriði. Dómstólar
verða aftur á móti að endurspegla
réttartilfinningu borgaranna og
margt bendir til að gjá ríki milli stórs
hluta borgaranna og réttarvörslu
kerfisins í kynferðisbrotamálum.
Ljóst er að styrkja verður réttar
stöðu og rödd þolenda kynferðis
brota, án þess þó að kasta fyrir róða
meginprinsippum réttarríkisins.
Mikið verk virðist óunnið, en ekki
síður í samfélaginu öllu þar sem
eitruð karlmennska hefur verið látin
afskiptalítil allt of lengi. Á sama tíma
verður að gera þolendum kleift að
vinna úr reynslu sinni og gerendum
mögulegt að koma til baka að upp
fylltum tilteknum skilyrðum, í ljósi
málavaxta hverju sinni. ■

23. nóvember 2021 ÞRIÐJUDAGUR

Ákall til nýrrar
ríkisstjórnar: Takið
loftslagsvána alvarlega
Finnur Ricart
Andrason

loftslagsfulltrúi
Ungra umhverfis
sinna

Þrátt fyrir að COP26
hafi ekki verið algjört
klúður og að nokkrum
litlum áfangasigrum
hafi verið náð, þurfum
við að ganga mun
lengra í loftslags
aðgerðum á heimsvísu
og það strax.

Sigrún Perla
Gísladóttir

gjaldkeri Ungra
umhverfissinna

Ljóst er
að styrkja
verður rétt
arstöðu og
rödd þol
enda kyn
ferðisbrota,
án þess þó
að kasta
fyrir róða
meginprin
sippum
réttar
ríkisins.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða
auglýsir eftir styrkumsóknum
Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um
styrki fyrir árið 2022. Auglýst er að nýju vegna formgalla við birtingu
auglýsinga sem birtust 23. og 25. september sl. en umsóknir sem bárust
skv. þeirri auglýsingu halda gildi sínu og ekki þörf á að senda þær aftur
inn.
Framkvæmdasjóðurinn fjármagnar framkvæmdir á ferðamannastöðum
og ferðamannaleiðum í eigu eða umsjón sveitarfélaga og einkaaðila.
Sjóðnum er heimilt að fjármagna framkvæmdir er snúa að öryggi ferðamanna, náttúruvernd og uppbyggingu, viðhaldi og verndun mannvirkja og náttúru og fjármögnun undirbúnings- og hönnunarvinnu sem
er nauðsynleg vegna áðurgreindra framkvæmda.

Nánari upplýsingar má ﬁnna á vef Ferðamálastofu,
www.ferdamalastofa.is
Geirsgötu 9, 101 Reykjavík
Hafnarstræti 91, 600 Akureyri

Umsóknartímabil er frá og með mánudeginum 15. nóvember til
kl. 13:00 þriðjudaginn 7. desember.

www.ferdamalastofa.is

Umsóknir sem berast eftir þann tíma koma ekki til álita.

upplysingar@ferdamalastofa.is

Umsóknum skal skilað rafrænt í gegnum island.is

Það ríkir neyðarástand í loftslags
málum. Hnattræn hlýnun stefnir
nú í u.þ.b. 2,4 gráður frá iðnbylt
ingu, mögulega 1,8 gráður í allra
besta falli. Hvoru tveggja er langt
umfram það 1,5 gráðu alþjóðlega
markmið sem er algjör rauð lína
sem ekki má feta yfir, þar sem
vendipunktar munu bresta og
alvarlegar af leiðingar fylgja fyrir
samfélög og lífríki Jarðar.
Þetta voru vondu fréttirnar. En
góðu fréttirnar eru að það er enn
smuga til að leiðrétta stefnu okkar
og takmarka hlýnun við 1,5 gráður,
til þess vantar einungis upp á póli
tískan vilja, frá ykkur sem sitjið á
Alþingi fyrir hönd okkar almenn
ings, þ.m.t. ungs fólks og framtíðar
kynslóða.
Þrátt fyrir að COP26 hafi ekki
verið algjört klúður og að nokkrum
litlum áfangasigrum hafi verið náð,
þurfum við að ganga mun lengra í
loftslagsaðgerðum á heimsvísu
og það strax. Þetta á sérstaklega
við um Ísland sem og allar aðrar
vestrænar þjóðir. Þessi 26. aðildar
ríkjafundur Loftslagssamnings
Sameinuðu þjóðanna, ásamt þeim
sem á undan komu, mótuðu ein
ungis ákveðinn ramma fyrir þær
aðgerðir sem þarf nú að hrinda
í verk í hverju landi fyrir sig, en
alvöru loftslagsávinningurinn þarf
að eiga sér stað hér heima.
Áskorun til nýrrar ríkisstjórnar
Í september gáfum við í Ungum
umhver f issinnum stjórnmála
flokkunum einkunn fyrir umhverf
is- og loftslagsmál í stefnum þeirra.
Sólin er ekki hætt að skína þó
kominn sé vetur og höfum við
tekið saman þau málefni úr Sólar
kvarðanum sem eru með meiri
hluta á þingi, að því gefnu að þing
menn kjósi samkvæmt stefnu síns
f lokks inni á þingi. Þetta eru 22
málefni af þeim 78 sem metin voru
og er ánægjulegt að sjá svo breiða
samstöðu. Við sjáum ekkert því til
fyrirstöðu að þessi mál fái snögga
og góða afgreiðslu þingsins þegar
það tekur til starfa.
Einnig höfum við tekið saman
hvaða málefni þeir þrír f lokkar
sem sitja nú við stjórnarmynd
unarviðræðuborðið fengu öll stig
fyrir í Sólarkvarðanum og höfum
við sent þessa samantekt á for
menn flokkanna. Fyrsta málefnið
sem f lokkarnir þrír virðast sam
mála um, er að tekið verði tillit til
losunar gróðurhúsalofttegunda frá
landnotkun, en þetta er stærsti los
unarþáttur Íslands og því brýnt að
taka fast á þessari losun.
Flokkarnir þrír eru einnig sam
mála um að endurbæta þur f i
styrkjakerfi landbúnaðarins og
er þetta bráðnauðsynlegt til að
færa bændum aukið frelsi og gera
þeim kleift að stunda fjölbreytt
ari og sjálf bærari landbúnað og
þar af leiðandi takmarka skaðleg

umhverfisleg áhrif afurða sinna.
Síðan vilja f lokkarnir fyrirbyggja
og lágmarka úrgang, auka áherslur
á vistvænar samgöngur, auka
sveigjanleika í vinnu, og síðast en
ekki síst auka áherslur á samráð og
að virkja almenning í ákvarðana
töku, sem við fögnum.
Ungir umhverfissinnar skora á
komandi ríkisstjórn, fyrir hönd
framtíðarkynslóða og þeirra sem
eru þegar að þjást vegna loftslags
hamfara, að taka umhverfis- og
loftslagsmál alvarlega. Við skorum
á ykkur að setja inn í stjórnarsátt
málann þessi sex mál sem stefnur
stjórnarf lokkanna eiga sameigin
leg. Það liggur í augum uppi að
þessi mál fái forgang, verði afgreidd
skjótt, og auðvitað í fullnægjandi
samráði við almenning.
Enn fremur viljum við sjá sem
f lest af þessum 22 málum sem
eru með meirihluta á þingi rata
inn í sáttmálann og að þau fái
líka snögga afgreiðslu. Þetta snýst
nefnilega um að við gerum þetta
saman.
Eruð þið tilbúin að hlusta?
Það að takast á við loftslagsvána er
ekki gert „til þess eins“ að bjarga
loftslaginu eða lífríki Jarðar, held
ur er það hreinlega nauðsynlegt
til að bjarga okkur sjálfum. Lofts
lagsbreytingar eru fyrst og fremst
jafnréttismál þar sem þau lönd og
samfélög sem eru að verða fyrir
verstu af leiðingunum hafa í f lest
um tilfellum gert hvað minnst til að
skapa vandann.
Náttúruhamfarir eru að verða
tíðari og skæðari, og innviðir munu
verða fyrir skaðlegum áhrifum
þeirra. Það að takast á við af leið
ingar loftslagsbreytinga er mun
dýrara en að grípa strax til for
varnaaðgerða. Hagur lands okkar,
fyrirtækja, stofnana og allra sam
félagshópa, er því undir því kominn
hvernig og hve hratt við sem þjóð
bregðumst við. Það þarf að taka
harðar og hraðar á loftslagsvánni,
hvort sem aðaláherslur okkar liggja
í jafnréttismálum, innviðamálum,
eða fjármálum.
Loftslagsbreytingar eru þverpólitískt mál og við biðjum ykkur
fyrir hönd ungs fólks og framtíðar
kynslóða að koma ykkur að efninu
og ráðast í alvöru og fullnægjandi
loftslagsaðgerðir, og það strax. Við
unga fólkið höfum upplýst ykkur í
valdastöðum um hvað okkur finnst
þurfa að gera. Stóra spurningin nú
er einfaldlega, eruð þið tilbúin að
hlusta og taka mark á okkur? Það
þarf hugrekki til, en okkur langar
að trúa að þið hafið það.
Við munum f ylgjast grannt
með því hvernig þessi málefni úr
Sólarkvarðanum verða afgreidd á
Alþingi á næstu vikum, mánuðum,
og árum, og erum tilbúin í sam
tal hvenær sem er. Augun hvíla á
ykkur, ekki bregðast okkur. ■
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Ætli litrík húðflúr heyri sögunni til
eftir áramótin?  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Hættulegt húðflúr
elin@frettabladid.is

Frá áramótum verður næstum
allt blek til húðflúrs ólöglegt,
samkvæmt nýrri reglugerð ESB.
Liturinn í blekinu getur verið
heilsuspillandi, jafnvel krabbameinsvaldandi, að því er greint er
frá á norska ríkismiðlinum NRK.
Um 4.000 efni sem nú þegar eru
bönnuð í snyrti- og húðvörum eru
nú einnig bönnuð í húðflúrsbleki.
EES-ríki hafa skuldbundið sig til
að fara að tilskipunum ESB, en
Noregur og Ísland heyra undir þau.
Norskur húðflúrari segir við NRK
að nýju reglurnar séu svo yfirgripsmiklar að það þurfi sérmenntun til
að skilja þær.
Ótti við svartan markað
Í Noregi eru einn af hverjum fimm
með eitt eða fleiri tattú. Sumir
litir verða bannaðir frá 4. janúar á
næsta ári en aðrir fá að lifa í eitt ár
í viðbót. Þegar þeir hverfa munu
tveir þriðju af öllum litum með
bláum og grænum tónum hverfa.
Húðflúrarar í Noregi eru smeykir
um að heimaflúr muni aukast,
pantaðir verði ólöglegir litir á
netinu og hreinlætið muni ekki
verða nægjanlegt.
Nýju reglurnar munu hafa í
för með sér fjárhagslegar afleiðingar fyrir húðflúrstofur þar sem
megninu af litunum sem nú eru í
gangi þarf að farga. Húðflúrarar
eru óhressir með hversu lítill tími
er þar til reglurnar taka gildi. Erfitt
verði að finna löglegt blek til að
halda starfinu gangandi. n

Starfsfólk Alpanna hefur allt sitt sérsvið, reynslu og þekkingu þegar kemur að mismunandi útivist og tekur á móti viðskiptavinum með alúð og einstakri
þjónustulund. Frá vinstri eru Brynjar Hafþórsson, Harpa Sif Hreinsdóttir, Óli H Þórðason, Snorri Páll Guðbjórnsson og Olgeir Jónsson. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Tilbúin andspænis náttúrunni

Björgunarsveitarmaðurinn Brynjar Hafþórsson tók við útivistarbúðinni Ölpunum í fyrra.
Þar fæst allt í útivist, fjallamennsku og jólapakkana, og reynsluboltar veita alhliða ráðgjöf. 2
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Skíðadeildin státar af fremstu skíðamerkjum heims.

Útivistarfatnaður frá heimfrægum framleiðendum fæst í Ölpunum.

Í Ölpunum fæst allt sem þarf í örugga og ánægjulega útivist af öllu tagi.

Brynjar Hafþórsson er framkvæmdastjóri Alpanna.

Franska merkið
Salomon framleiðir hágæða
fatnað og skó
sem henta jafnt
í borgarlandslagi og grófri
náttúrunni.

Heillandi skíðadeild er nýjasta viðbótin í Ölpunum.

„Í Alpana koma jafnt byrjendur
í útivist og lengra komnir. Þegar
byrjaði að gjósa í Geldingadal kom
til okkar mikið af ungu fólki sem
hafði aldrei keypt sér gönguskó
áður og maður sá hvað það var
spennt fyrir því að búa sig vel.
Fljótlega kom það svo aftur og
keypti sér jakka, til að vera sem
best búið. Það er enda jafngóð
tilfinning að vera vel útbúinn og
það er vont að vera illa útbúinn í
náttúrunni. Í nýliðaþjálfun björgunarsveitanna fer fólk bara einu
sinni í blauta ferð og þaðan beint
í að kaupa sér réttan útbúnað því
hitt er hreinlega ekki skemmtilegt. Og það er magnað að til eru
alvöru græjur sem gera útivist fólks
ánægjulega, jafnvel þótt það standi
úti í 10 stiga frosti eða grenjandi
rigningu. Í rétta útbúnaðinum
líður því frábærlega vel og það
er valdeflandi tilfinning að vera
vel búinn andspænis náttúruöflunum.“
Þetta segir Brynjar Hafþórsson, björgunarsveitarmaður og
framkvæmdastjóri útivistarverslunarinnar Alpanna.
Brynjar tók við búðinni í mars
2020, um það leyti sem heimsfaraldur Covid-19 skall á. Verslunin
hét áður Íslensku alparnir en með
Brynjar í brúnni var skipt um nafn,
lógó og áherslur.
„Við bjóðum lykilvörumerki í
útivist og fjallamennsku af öllu
tagi, með franska merkið Salomon og austurríska skíðarisann
Atomic, í fararbroddi. Við seljum
líka Mountain Equipment sem
nýtur fádæma vinsælda hér á
landi og hefur verið aðalfatnaður
Íslenskra fjallaleiðsögumanna í
áraraðir. Ekki síst standa Alparnir
fyrir afbragðs þjónustu, þar sem
viðskiptavinir geta fengið trausta
ráðgjöf sem byggir á raunverulegri

reynslu fagfólks í hverri útivistargrein fyrir sig.“

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

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Úr borg á fjöll
Í kjölfar samkomubanns heimsfaraldursins varð sprenging í
hreyfingu og útivist landsmanna.
„Þá var ákaflega gaman að fá í
búðina fólk sem hafði litla þekkingu á útivistarbúnaði og hjálpa
því að búa sig rétt og vera við öllu
búið,“ segir Brynjar, sem síðan
hefur selt þúsundir skópara til útivistar í Ölpunum.
„Langvinsælasti skórinn okkar
er Speed Cross frá Salomon sem
stendur fremst í þróun á öllu sem
viðkemur gripi á sólum og notar
efni í sérhannaða takka til að ná
traustu og góðu gripi. Speed Cross
er með einstaklega öflugt grip og
veitir mikið öryggi og stöðugleika.
Hann er hugsaður sem utanvegahlaupaskór en er engu að síður
mikið notaður sem alhliða skór
fyrir útivist, göngur, útileguna
og hvað sem er. Ég nota mína í
vinnuna og úti að leika við börnin;
þetta eru þægilegir skór sem líta
ekki út sem útivistarskór heldur
eru bara mjög töff skótau sem er
búið öllum þessum eftirsóknarverðu eiginleikum,“ greinir Brynjar
frá.
Hann segir hugmyndafræði
Salomon vera „úr borg á fjöll“.
„Með Salomon geturðu klæðst
sömu flík og skóm í vinnunni og
þarft ekki endilega að skipta þótt
þér detti í hug að skjótast í útivist
eða fjallgöngu eftir vinnu. Útivistarlínan er sportleg og samanstendur af flottum fatnaði með
mikið notagildi.“
Reynsluboltar á öllum sviðum
Nýverið bættist glæsilegt skíðasýningarrými við Alpana.
„Þangað réðum við til okkar

Til eru græjur sem
gera útivist fólks
ánægjulega, jafnvel þótt
það standi úti í 10 stiga
frosti eða grenjandi
rigningu. Í réttum
útbúnaði líður því frábærlega vel og það er
valdeflandi tilfinning að
vera vel útbúinn andspænis náttúruöflunum.
Brynjar Hafþórsson

skíðakennarann Snorra Pál Guðbjörnsson, fráfarandi formann
alpagreinanefndar Skíðasambands Íslands. Með því veitum
við allra bestu þjónustu í svig- og
fjallaskíðum á Íslandi og geta
viðskiptavinir komið til Snorra
sem mælir fætur þeirra, spyr út í
skíðamennsku hvers og eins, og
finnur réttu skíðaskóna og skíðin.
Við erum líka með græjur til að
hita upp skóna og móta enn betur
að fætinum, sé þess þörf, og getum
undirbúið skíðin áður en þau
fara í notkun. Það er dýrmætt að
geta leitað til skíðakennara sem
skilur skíðaíþróttina frá A til Ö, því
það er vandasamt að velja réttan
skíðaútbúnað. Það er mikill akkur
í því að fá Snorra til liðs við okkur,“
segir Brynjar.
Í skíðadeild Alpanna fást sterkustu vörumerki heims fyrir skíðamennskuna: Atomic og Salomon.
„Bæði Atomic og Salomon þróa
sínar vörur við bestu aðstæður
heims í Alpafjöllunum. Atomic

Alparnir búa yfir verkstæði þar sem skíði eru yfirfarin.

er á heimsmælikvarða og jafnan
með langflest verðlaun á heimsbikarmótinu í skíðum. Það stendur
mjög framarlega í þróun svig- og
fjallaskíða og búnaðurinn er léttur.
Skíðaskórnir eru rosalega vinsælir
því þeir henta íslenskum fótum
vel, eru breiðir og halda vel utan
um fæturna, bæði mjúkir og góðir
að vera í,“ upplýsir Brynjar.
Hann segir skíði sívinsæla
jólagjöf, enda sé skíðamennska frábært fjölskyldusport.
„Skíði leynast oft í jólapökkum
barna og unglinga, og í fyrra
kom talsvert af hjónum sem
gáfu hvort öðru fjallaskíði til að
stunda saman. Þar er Snorri Páll
svo sannarlega á heimavelli sem
skíðaþjálfari barna og veit upp á
hár hvað krakkar þurfa, svo það
sé skemmtilegt fyrir þá að fara í
skíðabrekkurnar með réttu græjurnar.“
Alparnir líka í miðbænum
Í Ölpunum starfar valinn maður
í hverju rúmi til að mæta þörfum
viðskiptavina, hvort sem það er í
skíðamennsku, utanvegahlaupum,
útivist eða öðru.
„Fólk kemur í Alpana til að sinna
áhugamáli sínu og kaupa sitthvað
skemmtilegt fyrir sjálft sig og til
gjafa. Því ríkir létt og skemmtileg
stemning í búðinni og hefur sýnt sig
að kunnugleg andlit koma aftur og
aftur. Margir hafa fundið sína útivistarbúð í Ölpunum og við gerum
vel við alla með góðu og sanngjörnu
verði. Þegar vörurnar eru vandaðar
og ráðgjöfin góð verður upplifun
viðskiptavina jákvæð, þeir koma
aftur og treysta okkur. Þannig verslun er Alparnir og þannig
viljum við vera,“ segir Brynjar.
Hann stundar sjálfur fjallamennsku, utanvegahlaup og
hjólreiðar.

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

„Það er eitt að setjast á hjól í
líkamsræktarstöð eða hreyfa
sig í náttúrunni með ferskt loft
í lungum og endorfínið sem því
fylgir. Því verður útivist gjarnan
að fíkn hjá fólki sem vill geta
meira og farið lengra. Alparnir
eru styrktaraðili Salomon Hengill
Ultra, stærsta utanvegahlaups
ársins. Fyrstu árin hlupu örfáar
hræður lengri vegalengdirnar, en
í fyrra hlupu þrjátíu manns 160
kílómetra vegalengd og ég hef
ekki tölu á hversu margir fóru 100
kílómetrana. Svona vindur þetta
upp á sig og eins er með skíðamennskuna; fólk fer úr barnabrekku skíðasvæðanna yfir í
þyrlu upp á Tröllaskaga þar sem
engar skíðalyftur eru eða mannvirki, bara stórkostleg fjallasýn
og ósnortinn snjór. Allt eru þetta
heilbrigð áhugamál sem vaxa, og
auðvitað einstakt á heimsvísu
að búa í borg eins og Reykjavík
með paradís útivistarfólks innan
seilingar, hvort sem það eru skíði,
hlaup, hjólreiðar, fjallgöngur eða
annað. Það er svo margt hægt að
gera og fólk fær mikla ánægju út úr
því, ekki síst þegar það er rétt búið
fyrir átökin,“ segir Brynjar.
Um miðjan október opnuðu
Alparnir nýja verslun á Skólavörðustíg 10.
„Við vildum gera okkur sýnilegri og koma til fólksins í miðbænum. Viðtökurnar hafa verið
meiriháttar, fólk er kátt með að
fá útivistarverslun í miðbæinn og
við erum spennt að taka virkan
þátt í að efla miðborgina og bjóða
þar frábært vöruúrval og gott
verð.“ ■
Alparnir eru í Faxafeni 12 og á
Skólavörðustíg 10. Sími 534 2727.
Sjá meira á alparnir.is

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann
Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir,
ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Landmark fasteignamiðlun

Reykjavík

201 Kópavogur

Sími: 512 4900

www.landmark.is

588 4477

Snæfellsbæ

Síðumúla 27

Höfn Hornafirði

www.valholl.is

Ingólfur Geir Gissurarson Heiðar Friðjónsson

Hildur Harðardóttir

Snorri Snorrason

896 5222

897 1339

895 2115

Framkvæmdastjóri, lögg.
fasteignasali, leigumiðlari

Sölustjóri, löggiltur
fasteignasali B.Sc

ingolfur@valholl.is

heidar@valholl.is

693 3356

Lögfræðingur, löggiltur
fasteignasali, skjalagerð.

hildur@valholl.is

Löggiltur fasteignasali

snorri@valholl.is

Hólmfríður Björgvinsdóttir
Ritari
ritari@valholl.is

588 4477

holmfridur@valholl.is

Húsið er í Árbæjarhverfi þar sem er stutt í alla þjónustu.

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

Sturla Pétursson

Elín Viðarsdóttir

hrafnhildur@valholl.is

899 9083

sturla@valholl.is

695 8905

862 1110

893 4718

petur@valholl.is

892 8778

anna@valholl.is

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

elin@valholl.is

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

Raðhús í Árbæjarhverfi
Fold fasteignasala, s. 5521400 kynnir: Brekkubær 4,
110 Rvk., stórt og veglegt
raðhús með aukaíbúð á
eignarlóð í Árbæjarhverfi í
Reykjavík.
Eignin er 305,6 fm og skiptist í
íbúðarrými upp á 285,9 fm sem er á
3 hæðum og bílskúr sem er 19,7 fm.
Komið er inn í forstofu sem er
flísalögð og með fatahengi. Hol
með flísum og frá því er gengið í
eldhús og stofur.
Eldhúsið er með viðarinnréttingu, halogen helluborði, Siemens
bakaraofni í vinnuhæð, Siemens
uppþvottavél fylgir, rúmgóður
borðkrókur. Eldhúsinnréttingin
þarfnast endurnýjunar.
Rúmgóð stofa með ljósum flísum
og kamínu, frá stofu útgengt á
svalir og þaðan á afgirta afgirta lóð
með palli og rafknúnum heitum
potti, rafhitunarkerfi er bilað.
Breiður stigi liggur upp á aðra
hæð, þar sem er hol sem er parketlagt.
Rúmgott hjónaherbergi með
parketi og góðum skápum. Fjögur
önnur svefnherbergi, öll parketlögð.
Gengið er út á suðursvalir frá
einu herberginu, þar er ný svalahurð og gluggi.

Bak við húsið er góður pallur með heitum potti.

Baðherbergið er flísalagt með
marmaraflísum, þar er baðkar og
sturtuklefi.
Gengt er frá fyrstu hæð í kjallara,
en einnig er sérinngangur í hann.
Í kjallara er séríbúð sem skiptist
í stofu, opið eldhús og svefnherbergi. Gengt er frá stofu á verönd. Þar er einnig aðgangur að
snyrtingu og aðstöðu með heitum
potti og sturtuklefa. Geymsluherbergi með glugga við útitröppur
og annað geymsluherbergi innan
hússins. Þvottaherbergi er í kjallaranum.
Árbærinn er fjölskylduvænt
hverfi í útjaðri borgarinnar. Góð

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

þjónusta, verslun, skólar og afþreying í hverfinu. Að sögn seljanda er
nýtt þak á húsi og bílskúr og húsið
sjálft í ágætu standi en innréttingar
þarfnast endurnýjunar að hluta.
Nánari upplýsingar hjá Fold
fasteignasölu, Sóltúni 20, 105
Reykjavík sími 552 1400 / utan
skrifstofutíma: Gústaf 895-7205,
Einar 893-9132, Hlynur s.624-8080
og Viðar 694-1401. Við erum á
Facebook. n
Opið hús í dag kl. 17.15-18, verið
velkomin. Gæta þarf að sóttvörnum.

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.
• Stuðlaskarð 9 er tveggja hæða hús, með fjórum íbúðum.
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• Íbúðin er með sérinngangi.

ÍBÚÐ
EFTIR

• 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

Brákarbraut 11 og 11A – Borgarnesi

Ljósakur 15 – Garðabæ. Glæsilegt raðhús.

• Einstaklega falleg eign sem samanstendur af
225,8 fm. heilli húseign á þremur hæðum auk
61,3 fermetra gestahúss. Eignirnar seljast eingöngu saman.
• Stærra húsið, Kaupangur, er 225,8 fm. að stærð
og er sögufrægt einbýlishús sem upphaflega var
byggt árið 1876 og stendur á 2634,0 fm. lóð.
• Minna húsið, Suðurklettur, sem byggt var árið
1950 er 61,3 fermetra hús og stendur á 475,0
fermetra lóð.
• Einstaklega fallegur útsýnisstaður.
• Rekið var gistiheimili og kaffihús í eigninni áður, og
auðvelt að setja upp aðstöðu fyrir rekstur.

S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Verð 87,5 millj.

Heilsárshús við Valhallarstíg, Þingvöllum

TIL
SÖLU

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

Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag
frá kl. 17.00 – 17.45
• Vandað og vel skipulagt 223,1 fm. raðhús á
tveimur hæðum í Akrahverfinu í Garðabæ.
• Falleg eign með bjartri og rúmgóðri stofu í opnu
rými með eldhúsi og borðstofu á efri hæð hússins. Á neðri hæðinni eru tvö baðherbergi og þrjú
svefnherbergi, ásamt sjónvarpsrými, forstofu og
bílskúr.
• Flísalagður bílskúr og hellulagt upphitað bílaplan
að framan. Ofan á bílskúr eru 45 m2 svalir og
bakatil er sér afnotaréttur.
• Viðhaldslítið hús með lágréttri báru málmklæðningu.

Verð 135,0 millj.

Dugguvogur 6 – 3ja herbergja endaíbúð
S
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Eignin verður til sýnis í dag, þriðjudag
frá kl. 17.00 – 17.30
• Smekklega innréttuð 106,9 fermetra endaíbúð
með gluggum í þrjár áttir og rúmgóðum suðursvölum í nýju fjölbýlishúsi með lyftu við Dugguvog
í Reykjavík auk sér bílastæðis í bílageymslu.
• Stofa með guggum til suðurs og vesturs. Komin
er heimild til að byggja yfir svalir.
• Seljendur hafa sett dimmera á flest ljós í íbúðinni
og bætt nettengingar.
Sólarhrindandi rúllugluggatjöld eru fyrir öllum
gluggum í íbúðinni og Blinds í hjónaherbergi.
• Sameiginleg falleg og fullfrágengin lóð til suðurs,
skjólsæl með veröndum, tyrfðum flötum og
stéttum.

Verð 67,9 millj.

Skeifan 6 – Til leigu

Eignarlóðir í landi Leirubakka, Rangárþingi ytra.
• 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.

• Til sölu fjórar samliggjandi frístundalóðir, eignarlóðir,
í Fjallalandi í landi Leirubakka, Rangárþingi ytra.
Lóðirnar seljast saman eða sitt í hvoru lagi.
• Lóðirnar eru 6.500 fm. og 7.000 fm. 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.

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

FALKAH LIO 3 • SMYRi LSH LIO 12
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fbuo 236 / 146,4 m2

Vero: 99.9 mkr

fbuo 234 / 99,5 m 2

fbuo 332 / 97,7 m 2

Vero: 80.5 mkr

Vero: 78.9 mkr

-;,,,.� �.'fi'�

HASK6U ISLANDS

fbuo 337 / 99,9 m 2

Vero: 75.5 mkr
✓ Vertu velkomin a opio hus hja okkur!
✓ Via tokum a m6ti per f Smyrilshlfo 3, fbuo 333
✓ Viroum s6ttvarnir / spritt og grfmur a staonum
✓ Vel hannaoar 2-5 herbergja fbuoir fra 71-202 fm

Sími 512 3400

102@fasteignasalan.is

PARHÚSALÓÐIR Í KUMLAMÝRI Á ÁLFTANESI
GARÐABÆR AUGLÝSIR TIL SÖLU BYGGINGARRÉTT 26 PARHÚSALÓÐA Í KUMLAMÝRI Á ÁLFTANESI.
Heildarskipulag svæðisins miðar að því að framtíðarbyggð verði í sem bestu samræmi við umhverﬁð og taki mið af hugmyndinni um Álftanes
sem „sveit í borg“. Þannig er gert ráð fyrir lifandi og fjölbreyttri byggð í góðum tengslum við skóla og útivistarsvæði.
Kumlamýri liggur í suðurátt frá Suðurnesvegi og frá henni kvíslast botnlangar. Parhúsin eru staðsett saman í þyrpingu
með sameiginlegu götu- og íverusvæði í miðju. Húsin verða 1 hæð og ris.
Einungis einstaklingar geta gert tilboð í lóðirnar og þurfa tveir einstaklingar saman að gera sameiginlegt tilboð í tvær samliggjandi parhúsalóðir.
Tilboð í byggingarrétt þarf að berast í lokuðu umslagi á bæjarskrifstofur Garðabæjar fyrir kl. 12:00 föstudaginn 10. desember 2021.

Nánari upplýsingar um lóðirnar og lágmarks tilboðsverð
eru á vef Garðabæjar, gardabaer.is

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

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS
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MATUR OG HEIMILI

MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR

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

Smáauglýsingar

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Spádómar

Bílar
Farartæki

SPÁSÍMINN 908 5666

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

Bílar óskast

Húsaviðhald

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

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

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

S. 893 6994

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

Þjónusta

Þarftu að ráða?

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

Málarar
Rafvirkjun

REGNBOGALITIR EHF

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Málari getur bætt við sig verkefnum.
Áratuga reynsla. Uppl. í s. 848 8899.

Búslóðaflutningar

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

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

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

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

WWW.RADUM.IS

| 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

LEITAR ÞÚ AÐ STARFSMANNI?

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita afburðarþjónustu og
að rétti einstaklingurinn finnist fyrir þá aðila sem nýta sér þjónustu okkar vegna ráðninga starfsfólks í allar tegundir starfa.

ATVINNUVEFUR MEÐ RÁÐNINGARKERFI aðeins

24.500 kr.*

Á atvinnuvefnum geta fyrirtæki sett sjálf inn atvinnuauglýsingar og nýtt ráðningarkerfið okkar til að vinna úr
umsóknum eða beint umsóknum á eigin síðu.
Ódýrt

Skilvirkt

• Sanngjarnt lágt verð
• Einföld verðskrá

• Flokkunarkerfi
• Aðstoð við textagerð
• Svarpóstar
• Viðbótarþjónustur
• Fjöldi umsækjenda á skrá

Auðvelt í notkun
• Þú setur inn atvinnuauglýsingu í ráðningarkerfi
• Móttekur umsóknir í ráðningarkerfi
• Flokkar og vinnur úr umsóknum í ráðningarkerfi
• Svarar umsækjendum í ráðningarkerfi
• Ráðgjafar HH Ráðgjafar alltaf tiltaks ef á þarf að halda

Atvinnuauglýsingin þín nær til allt að 35.000 einstaklinga sem eru skráðir hjá HH Ráðgjöf í atvinnuleit.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Í ráðningarþjónustunni veitum við heildaraðstoð við ráðningarferlið. Sérfræðingar okkar sjá um alla úrvinnslu.
Vinnusparnaður

Fjöldi hæfra umsækjenda

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

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

Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði
mannauðsmála sem búa m.a. yfir mikilli
reynslu af ráðningum og hagnýtri menntun
*Verð án virðisaukaskatts.

HH RÁÐGJÖF

www.hhr.is - sími: 561 5900 - hhr@hhr.is

Hafðu AKU
með í valinu

AKU skórnir
eru framleiddir
á Ítalíu úr 100%
evrópskum íhlutum
og efnum

Aukin mýkt
við ökkla
Gore-Tex filma,
100% vatnsvörn
2mm gúmmíborði
(grjótvörn)
sem hentar vel í
íslensku hraunlendi
Dempun

Mýkra leður til að
minnka spennu
og auka þægindi
Reimalæsing, sitthvor
stillingin fyrir rist og
ökkla
Rúllukefli til að
halda jafnri spennu
á reimum

IMS: Kerfi sem
gefur auka mýkt
niður í sólann
AKU Exoskeleton,
innan- og utanfótarstuðningur

2,6mm ekta ítalskt
Nubuck leður
Custom fit innlegg
Vibram sóli

Í vefverslun okkar á ggsport.is má finna meira úrval af góðum skóm og öllu sem þarf í ævintýrið þitt!
@ggsport.is

@gg_sport

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30 – 18, Laugardaga 11-15
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Húsaviðhald

Heilsa

Heilsuvörur

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

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

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

Keypt
Selt
Húsnæði

Til sölu

Geymsluhúsnæði

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

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

LoFTVIFTUR

hagvangur.is

Loftræsting
Fyrir sérbýli

Dreifðu varmanum betur
Haltu loftinu á hreyfingu

Eigun á lager
-kerfi
-dreifibox
-stúta
-Barka

Hljóðlátir

Sjáðu úrvalið www.viftur.is

Tilboð
24.990 kr

blásarar

Tilboð
21.990 kr
(var 23.075 kr)

Jet 1 - 105 cm

Kraftviftur
Öflugar gólfviftur

(var 27.367 kr)

Verð
13.898 kr

Með viftu

Án viftu

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

Ójafn hiti og
heitast efst.

Jafnari hiti og
bætt loftﬂæði

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

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

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

viftur.is

vfs.is

Öflug borvél

Borvél 30 Nm
Ein 2,0 Ah rafhlaða,
+ hleðslutæki
og taska

TILBOÐ 21.900 KR.
Vnr. MW 4933479439
ður
Fjarstýr ll
bí
torfæru
fyrstu
50
fylgir
um
kaupun

60Nm með höggi

Borvél 30 Nm
+ höggskrúfvél

Öflug borvél

Tvær 4,0 Ah rafhlöður,
+ hleðslutæki
og taska

Tvær 2,0 Ah rafhlöður,
+ hleðslutæki
og taska

TILBOÐ 63.900 KR.

TILBOÐ 44.900 KR.

+ höggskrúfvél
Tvær 4,0 Ah rafhlöður,
+ hleðslutæki
og taska

60Nm með höggi

TILBOÐ 62.900 KR.
ður
Fjarstýr ll
bí
torfæru
fyrstu
50
ir
fylg
um
kaupun

Vnr. MW 4933464320

Vnr. MW 4933459808

Vnr. MW 4933464536

ður
Fjarstýr ll
bí
torfæru
fyrstu
fylgir 50 um
kaupun

ður
Fjarstýr ll
bí
torfæru
fyrstu
50
ir
lg
fy
um
un
kaup

Sverðsög A

MW 4933416785

A Loftdæla

B

MW 4933464124

B Sverðsög

B

MW 4933411925

A

C Fjölnotavél

MW 4933427180

D Skrúfvél

E Borvél m/höggi
MW 4933441950

C

VELDU ÞÉR

F Höggskrúfvél

MW 4933459822

27.900 KR.

G Höggborvél SDS+
MW 4933431355

H Stingsög

MW 4933464615

I

15.990 KR.
MW 4932479971

tu
Kaup ukaea
e
k
u
a
0 kr.
Mi l w
4 .90
1
r
i
r
y
f
eysa
h lut i
lg i r p i r
y
f
á
irgð
og þ
ð an b
á me
t.
s
a
e nd

Ljós G

MW 4933459159

Höggborvél SDS+ H
MW 4933443320

Hjólsög
MW 4933419134

I

Stingsög J

L

MW 4933451391

Slípirokkur K

MW 4933441502

Fjölnotavél L

K

MW 4933446203

Höggborvél SDS+ M
MW 4933408320

H

I

Rafhlöðusett 4Ah N

M

Kauptu
g þá
ö
tv tæki o
rður
tý
rs
a
fj
fylgir
l*
íl
b
ru
torfæ

M

N

*100 fyrstu
.
kaupunum

Aukahlutasett
impact borar,
bitar o.fl.

MW 4933464228

J

J

M Rafhlöðusett 4Ah
MW 4933459211

Hjámiðjurokkur F

H

TÆKI

35.900 KR.

K

MW 4933441783

Ryksuga E

MW 4933464029

29.900 KR.

L

L Kíttisgrind

G

E

VELDU ÞÉR

MW 4933459634

G

MW 4933443590

F

E

TÆKI

J Massavél

F

Höggskrúfvél C
Herslulykill D

I Heftibyssa

MW 4933447791

MW 4933464319

MW 4933464476

MW 4933431305

K Herslulykill

Borvél m/höggi B

D

D

18.900 KR.

MW 4933441910

C

A

10 stk 125 mm
skurðarskífur
+ demantsblað

Aukahlutasett
bitar og bitaborar

MW 4932479629

MW 4932478900

5.990 KR.

9.990 KR.

Höfuðljós
HL-SF 450lm
3xAAA

8.990 KR.
MW 4933471388

O

Kauptu
g þá
tvö tæki o
rður
tý
rs
a
fj
ir
fylg
l*
íl
b
ru
æ
torf

Sverðsög O

MW 4933447275

*100 fyrstu
.
kaupunum

Shockwave
bitasett 32stk

Borasett
5 stk SDS+ MX4
5, 6, 7, 8 og 10 mm

MW 4932464240

MW 4932352833

3.990 KR.

MW 4933459215

5.990 KR.

Bitasett
56 stk

6.990 KR.
MW 4932430907

vfs.oiðsin

Öll tilb nu og
eti
eru á n um okkar
n
á
í verslu
udags
il föst
Gilda t n birgðir
meða
endast

VERKFÆR ASALAN • S Í ÐUM ÚLA 9, RE YKJ AV Í K • D A L SH R A U N I 1 3 , H A FN A R F I R Ð I • TRYG G VA B R A U T 2 4 , AKU R E Y R I • S : 5 6 0 8 8 8 8 • vfs .is

TÍMAMÓT

FRÉTTABLAÐIÐ

23. nóvember 2021 ÞRIÐJUDAGUR

Jóhann er ekki mikið
afmælisbarn og ætlar
að hafa það náðugt í
kvöld. 

Ástkær móðir okkar,
tengdamóðir og amma,

MYND/

JÓNATAN GRÉTARSSON

Kirsten Andresen
(Kristín Eiríksdóttir)
Lundi 90, Kópavogi,

lést sunnudaginn 14. nóvember.
Útförin fer fram í kyrrþey að ósk hinnar látnu.
Kristján Arne Þórðarson Guðbjörg Lind Valdimarsdóttir
Ásdís Þórðardóttir
Ellert Karlsson
Anna María Þórðardóttir Henry Hálfdansson
og barnabörn.

Elsku hjartans sonur okkar og bróðir,

Pétur Jónsson

Furuási 10, Hafnarfirði,
lést í faðmi fjölskyldunnar,
laugardaginn 20. nóvember á
Krabbameinsdeild Landspítalans.
Jarðarför verður auglýst síðar.
Jón Gauti Jónsson
Berglind Jónsdóttir

Sigrún Magnúsdóttir
Einar Jónsson

Elskuleg eiginkona mín, dóttir mín,
móðir okkar, tengdamóðir og amma,

Ólöf Kristín Guðnadóttir
(Óla Didda)
Lækjarmel 4, Hvalfjarðarsveit,

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands á
Akranesi laugardaginn 13. nóvember.
Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju föstudaginn
26. nóvember kl. 13. Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu munu
einungis nánustu aðstandendur verða viðstaddir.
Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem
vilja minnast hennar er bent á Krabbameinsfélag Íslands.
Streymt verður frá athöfninni á vef Akraneskirkju
www.akraneskirkja.is
Þorsteinn Ingason
Sigríður Hjartardóttir
Rúna Hrönn Kristjánsdóttir Pálmi Hafþór Halldórsson
Friðmey Þorsteinsdóttir
Einar Már Ríkarðsson
Arnór Þorsteinsson
Karen Þorsteinsdóttir
Þorgeir Stefán Jóhannsson

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
Auðbrekku 1, Kópavogi

síðan

Símar allan sólarhringinn:

arnartomas@frettabladid.is

við látin svo ég fresta þessu aðeins alla
vega,“ segir hann en er þó með kósíheit
á dagskránni. „Ætli það verði ekki bara
Domino’s og þriðjudagstilboð!“

Jóhann G. Jóhannsson, eða Jói G eins
og hann er iðulega kallaður, gengst
aðspurður við því að eiga fimmtugs
afmæli í dag.
„Þetta er bara tala, sko,“ segir Jói og
bætir við að hann sé ekki mikið afmælis
barn eða fyrir afmælisveislur. „Þetta er
svo sem bara gaman. Að eldast er alla
vega betra heldur en hinn valkosturinn.“
Stórafmælisdagurinn skellur á í vondu
veðri og fjöldatakmörkunum svo Jói
hefur engin fyrirhuguð herlegheit.
„Fjölskyldan er að stórum hluta vant

Nóg á dagskránni
Jói hefur verið ansi upptekinn í leiklist
inni að undanförnu, bæði í innlendum
og erlendum verkefnum.
„Þessa dagana er ég á fullu í Áramóta
skaupinu,“ segir hann. „Fram undan eru
svo þættirnir Vitjanir sem sýndir verða
á RÚV um páskana þar sem ég fer með
aðalhlutverk. Ég hlakka líka mikið til að
sjá hvernig þeir koma út.“
Þá átti Jói líka hlutverk í HBO-þátt
unum His Dark Materials sem hafa
vakið mikla athygli og fór einnig með

Ástkær eiginmaður minn,
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Gunnar Helgi Hjartarson

581 3300 & 896 8242

Vallholti 7, Ólafsvík,

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

Leikarinn Jóhann G. Jóhannsson
fagnar fimmtugsafmæli í dag.

Þetta er bara tala, sko.
hlutverk í Eurovision Netflix-myndinni
The Story of Fire Saga.
„Tímabilið skömmu fyrir Covid var
búið að vera ansi gott,“ segir hann. „Ég
lék líka í þýsk-finnsku þáttunum Ivalo
sem fengu gott áhorf í heimalöndunum.
Þeir fjalla einmitt um veiru og komu út
rétt fyrir Covid – heppileg tímasetning
þar. Svo er eitt og annað í pípunum
fram undan sem er erfitt að tala um því
maður veit aldrei hvernig svona hlutir
fara.“ n

1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Sverrir Einarsson

Þriðjudagstilboð í tilefni dagsins

Jóhanna Eiríksdóttir

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

VIÐ ÞJÓNUM ALLAN SÓLARHRINGINN

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

(Budda)
grafískur hönnuður
og tónlistarmaður,
frá Wicklow Town, Írlandi,

lést 19.11.2021 eftir erfiða baráttu við veikindi á St.Vincent
University Hospital, Dublin, Írlandi.

Vegna aðstæðna í þjóðfélaginu munu einungis nánustu
aðstandendur verða viðstaddir. Streymt verður frá
athöfninni.

Hægt er að horfa á streymi frá útför sem verður í dag
23.11.2021 klukkan 10.00 á linknum hér að neðan:
http://dlvr.it/SCsJGM

Elísabet Jóna Ingólfsdóttir
Albína Gunnarsdóttir
Baldur Jónsson
Hildur Gunnarsdóttir
Ólafur Rögnvaldsson
Guðm. Rúnar Gunnarsson
Þorbjörg Höskuldsdóttir
Rakel Ósk Gunnarsdóttir
Ólafur Ingólfsson
afabörnin.

Sharon Vize Kavanagh
Sara Rós Kavanagh
Anna Lísa Kavanagh
Árni Snæbjörn Magnússon
Daniel Charles Kavanagh
og barnabörn.

Auður Ólafsdóttir

Vesturhlíð 2 | Fossvogi | s. 551 1266 | utfor@utfor.is | utfor.is

Steven Charles Kavanagh

lést á Heilbrigðisstofnun Vesturlands
á Akranesi, laugardaginn 20. nóvember.
Útförin fer fram frá Ólafsvíkurkirkju
27. nóvember kl. 14. Þeim sem vilja minnast hans er bent á
kirkjuna í Ólafsvík.

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

Útfararþjónusta
í yfir 70 ár

Elsku eiginmaður minn,
faðir okkar og afi,

ritari, Hæðargarði 54,

lést á Landspítalanum Fossvogi
fimmtudagskvöldið 11. nóvember.
Útförin fer fram fimmtudaginn
25. nóvember klukkan 13. Vegna fjöldatakmarkana verða
aðeins nánustu ættingjar og vinir viðstaddir.
Blóm og kransar afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast
hennar er bent á Krabbameinsfélagið eða FBSR.
Streymt verður frá athöfninni og slóðin að henni verður á
https://www.mbl.is/andlat/
Stefán Bjarnason
Ólafur Stefánsson
Guðlaug Eiríksdóttir
Helga Stefánsdóttir Jóhann Ingi V. Magnússon
barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir,
amma og langamma,

Dagmar J. Óskarsdóttir
lengst af búsett á Eskifirði,

lést á Hrafnistu við Sléttuveg í
Reykjavík, 10. nóvember sl.
Útför hennar verður gerð frá
Fossvogskirkju, fimmtudaginn 25. nóvember, kl. 15.00.
Streymt verður frá athöfninni um
https://youtu.be/SUXYfEHYDAo
Hólmfríður Garðarsdóttir
Olga Lísa Garðarsdóttir
Sigurkarl Stefánsson
Arna Garðarsdóttir
Garðar Eðvald Garðarsson
Svava I. Sveinbjörnsdóttir
Óskar Garðarsson
Benný Sif Ísleifsdóttir
ömmu- og langömmubörn.

„… grípandi, áhugaverð og listavel sögð.“
EINAR FALUR INGÓLFSSON / MORGUNBLAÐIÐ

„... snilldarvel unnin söguleg skáldsaga.“
KRISTJÁN JÓHANN JÓNSSON / FRÉTTABLAÐIÐ

„... vel heppnuð söguleg skáldsaga sem ég
held að margir lesendur muni tengja við.“
KOLBRÚN BERGÞÓRSDÓTTIR / KILJAN

Meistaralega fléttuð örlagasaga frá
langvinsælasta höfundi þjóðarinnar.
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VEÐUR, MYNDASÖGUR
Veðurspá Þriðjudagur
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Krossgáta

Gunnar Björnsson

LÁRÉTT
1 kjaft
5 seinka
6 málmur
8 rugla
10 í röð
11 skurðbrún
12 ferlirit
13 hljóðfæri
15 tímaeining
17 hamla

Svartur á leik

Fremur hæg
breytileg átt og
él, en norðaustan
8-15 norðvestan
til. Vaxandi
norðanátt í kvöld
og fer að snjóa um
landið norðanvert. Hiti kringum
frostmark. n

23. nóvember 2021 ÞRIÐJUDAGUR
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LÓÐRÉTT
1 dreifður
2 hnarreist
3 eldstó
4 sníða
7 bæta
9 ske
12 hrjúf
14 tæpa
16 verkfæri

HVAÐ KANN
DROTTNINGIN
EKKI?
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LÁRÉTT: 1 skolt, 5 tef, 6 ál, 8 ringla, 10 jk, 11 egg,
12 graf, 13 lýra, 15 ljósár, 17 aftra.
LÓÐRÉTT: 1 strjáll, 2 keik, 3 ofn, 4 tálga, 7 lagfæra, 9 gerast, 12 gróf, 14 ýja, 16 ár.
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ÞRAUTIR

16
17

Shakhriyar Mamedyarov (2.765) átti leik gegn Alireza Firouzja (2.770) í lokaumferð EM landsliða.
Svartur lék 48...Kd4?? og tapaði. Þótt ótrúlegt megi vera er 48...Hf3!! eini leikurinn sem tryggir jafntefli.
Firouzja vann skákina og með sigrinum varð Firouzja næststigahæsti skákmaður heims aðeins 18 ára gamall.
Íslensku liðin urðu í 25. og 27. sæti. Úkraínumenn urðu Evrópumeistarar í opnum flokki en Rússar í kvennaflokki.
www.skak.is: Allt um EM
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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
Margir halda
að ég hati
veturinn!

EFTIR
MIG

...

OG

G

MI

Gerir
þú það
ekki?

Nei! Mér mislíkar hann!
Ég hata hann ekki!

Hvað ef þeir
tækju enska
boltann úr
sjónvarpinu?

Gelgjan

KRUN
K!
!
K
N
KRU K

NK
U
R
K

Kannski ef
ég gef henni
smá brauðmylsnu...

RUN
K!

!
NK
U
KR

sem kunna líka (næstum) allt

KRUNK! KRUNK!

Barnalán

„Skemmtileg bók til að lesa
fyrir, lesa með og lesa sjálf.“
BB / FBL
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Ákaft!

Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

!
KRUNK !

Skemmtileg saga fyrir 3–103 ára

Þá myndi
ég hata
hann!

Randver í vinnunni fékk
sér spíttbát.

Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Vá. Gaman
fyrir hann.

Kannski
ættum
við-

Ef næstu orðin út úr
munninum þínum eru ekki
„...að fara út að borða um
helgina,“ þá á þetta samtal
ekki eftir að enda vel.

MENNING

20 Menning

FRÉTTABLAÐIÐ
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Sirrý var hvött
af leikskólakennurum til
að skrifa fleiri
barnabækur.

FRÉTTABLAÐIÐ/

STEFÁN

Komdu með inn í
áranna heim
BÆKUR

Ljósberi

Ólafur Gunnar Guðlaugsson
Útgefandi: Vaka-Helgafell
Fjöldi síðna: 290
Brynhildur Björnsdóttir

Fantasíur og hryllingssögur virðast
eiga upp á pallborðið þessi árin, bæði
hjá þeim höfundum sem skrifa fyrir
börn og unglinga og einnig þeim sem
velja bækur til útgáfu og til að verðlauna. Ljósberi eftir Ólaf Gunnar
Guðlaugsson hlaut íslensku barnabókaverðlaunin í ár og í henni er
íslenskum þjóðsagnaarfi og hefðum
fantasíu- og hryllingsbókmennta
blandað saman við minni úr vísindaskáldsögum og íslenskan nútíma, á
afar grípandi og óhugnanlegan hátt.
Í upphafi sögunnar erum við
stödd í martröð og í eftirmála fáum
við að vita að höfundur fékk einmitt hugmyndina í martröð; hugmyndina að sögu um fjóra venjulega
eða misvenjulega unglinga (hvað
er venjulegur unglingur?), Bjarna,
Hildi, Theódóru og Baldur sem búa
í Vesturbænum, ganga í Hagaskóla
og eru rammskyggn. Þau kynnast gömlum manni, Hannesi, sem
lofar að þjálfa þau í að ná tökum á
skyggnigáfunni, en hann er ekki
allur þar sem hann er séður og von
bráðar flækjast þau inn í dularfulla
atburði sem varða örlög alheimsins.
Við kynnumst þeim hverju um sig
á tvennan hátt, bæði gegnum þeirra
eigin frásögn af atburðum sem þau
upplifa ýmist ein eða með hinum,
eða með augum hinna krakkanna
sem með lýsingum sínum varpa ljósi
bæði á sjálf sig og vini sína.
Ólafur Gunnar Guðlaugsson er
eflaust þekktastur fyrir að skrifa og
myndskreyta sögurnar um Benedikt
búálf, sem nutu töluverðra vinsælda
á fyrsta áratug þessarar aldar og lifa
Benedikt, Dídí og fleiri persónur enn
góðu lífi í söngleiknum um Benedikt
búálf, sem var nú síðast sýndur hjá
Leikfélagi Akureyrar á þessu leikári.
Hér ræðst hann í mun flóknara verk;
metnaðarfullan ævintýrasagnabálk
sem leitar djúpt á mið óhugnaðar
í íslenskri þjóðtrú, hér má finna
galdramenn, drauga, ára, uppvakninga og annan ófögnuð, í bland við
venjulegri vandamál unglinga eins
og afskipti eða afskiptaleysi foreldra,
fyrstu ástir og þá tilfinningu að tilheyra ekki og vera utanveltu í samfélaginu.
Og það verður ekki annað sagt en
vel takist til. Ljósberi er grípandi,
spennandi og ógnvekjandi saga sem
minnir alls ekki neitt á Benedikt
búálf. Frásagnarbogalistin bregst
þó hvergi og skilið er við persónur
og þar með lesandann í aðstæðum
og með spurningar sem nauðsynlegt
er að fá svör við. Það verða því margir
sem bíða í eftirvæntingu heilt ár eftir
því að fá næstu bók í hendurnar. n
NIÐURSTAÐA: Óhugnanleg
blanda af draugagangi, skyggnigáfu og íslenskum nútíma í spennandi og grípandi sögu.

Fjársjóðurinn
í lífinu
Saga finnur fjársjóð, er ný bók
eftir Sigríði (Sirrý) Arnardóttur með myndum eftir
Freydísi Kristjánsdóttur.

Kolbrún
Bergþórsdóttir
kolbrunb
@frettabladid.is

Sirrý Arnardóttir hefur á undanförnum árum sent frá sér þrjár
bækur um Tröllastrákinn. Saga var
vinkona Tröllastráksins og bjó á
Snæfellsnesi í fyrri barnabókunum.
Spurð um söguþráð bókarinnar
segir Sirrý: „Saga er f lutt með
mömmu sinni og afa til borgarinnar, nánar tiltekið í fjölbýlishús
í Grafarvogi rétt við sjóinn. Hún
þekkir enga krakka í hverfinu og
veit ekki alveg hvernig hún á að
eignast vini. Sjónvarpsgláp á hug
hennar allan, en fyrir hvatningu
afa síns finnur hún leiðir til að uppgötva sína eigin hæfileika og eignast
vini. Í blokkinni búa þrír strákar
sem hún þekkir ekki í sundur, þeir
eru allir eins, enda þríburar. Þau
fara í fjöruferð að tína rusl og safna

flöskum og dósum. Þar finna þau
fjársjóðskistu sem á einhvern dularfullan hátt er ætluð þeim. Kistan er
uppfull af gersemum sem þau geta
notað á hverfishátíð síðar um daginn. Þar verður síðan líf og fjör.“
Hvatning frá leikskólakennurum
Er boðskapur í bókinni?
„Bókin er nú fyrst og fremst
hugsuð sem fyndin og skemmtileg
saga. En ef betur er að gáð leiðir hún
hugann að því hvað er í raun og veru
helsti fjársjóðurinn í lífinu. Og þetta
er bók um hvernig hægt er að finna
hæfileika sína, eignast vini, vera
gerandi í lífinu og lifa í skemmtilegu hverfi í samfélagi við aðra,“
segir Sirrý og bætir við: „Og mál
málanna kemur líka mikið við sögu
sem er auðvitað umhverfisvernd.
Nútímabörn eru mjög meðvituð og
áhugasöm um umhverfisvernd. Svo
er markmið mitt að textinn auðgi
orðaforða barna og hvetji þau til
að leika sér með tungumálið. Til
dæmis er mamma Sögu listakona og
svo hefur hún einnig þann vana að
skrifa niður lista um flest sem hún
tekur sér fyrir hendur.“
Sirrý segist hafa verið hvött til að
skrifa bókina. „Eftir að hafa skrifað
þrjár barnabækur um Trölla
strákinn ætlaði ég að einbeita mér

Og þetta er
bók um
hvernig
hægt er að
finna
hæfileika
sína, eignast vini,
vera gerandi í
lífinu og
lifa í
skemmtilegu hverfi
í samfélagi
við aðra.

að bókum fyrir fullorðna en var
hvött af leikskólakennurum til að
skrifa fleiri barnabækur, því það sé
þörf fyrir bækur sem höfði til barna
á aldrinum fjögurra til tíu ára sem
auki orðaforða og séu auk þess
skemmtilegar. Ég er þessum leikskólakennurum afar þakklát fyrir
hvatninguna.“
Mikil listakona
Um samvinnu sína og Freydísar
Kristjánsdóttur sem gerir myndirnar segir Sirrý: „Freydís er mikil
listakona og samstarfið hefur verið
einstaklega gefandi. Mér finnst
næstum eins og hún hafi farið inn í
hausinn á mér, myndirnar eru alveg
í þeim anda sem ég hugsaði söguna.
Ég sagði henni hvar ég sæi sögusviðið fyrir mér, hún fór þangað í
vettvangsferð og útkoman er frábær.
Börn vilja líka gjarnan hafa
húmor í myndum og þau eru
nákvæmir og kröfuharðir lesendur.
Þegar textinn segir frá tuttugu
sleikibrjóstsykrum þá þarf líka að
teikna nákvæmlega tuttugu stykki.
Freydís er líka mjög góð í að
teikna íslenska náttúru og í Reykjavík erum við svo lánsöm að hafa
náttúruna allt í kringum okkur.
Þetta er því bæði saga um blokkarlíf
og hreina náttúru.“ n

Rætur Ólafs Ragnars – og dulítið raup
BÆKUR

Rætur

Ólafur Ragnar Grímsson
Útgefandi:Mál og menning
Fjöldi síðna: 241
Björn Þorláksson

Nýútkomin bók Ólafs Ragnars
Grímssonar, fyrrverandi forseta
landsins, Rætur, er stórmerkt framlag til sögu lands og menningar.
Fróðlegt rit á svo margan hátt. Gríðarvel skrifuð. Semíkomma í miklu
uppáhaldi. Fengur fyrir þá sem vilja
kynna sér veröld sem var og skilja
um leið samtímann betur.
Samanburður byggða á Vestfjörðum á uppvaxtartíma stráksins
sem varð forseti við dögun borgarsamfélags í Reykjavík dugar einn
og sér til að gera bókina áhugaverða. Þá eru litríkar sögur sagðar
af fjölda fólks sem Ólafur Ragnar
hefur kynnst.

Rætur hafa einnig að geyma persónulegar upplýsingar úr lífi forsetans. Tengslarof við
móður vegna veikinda
og nostalgísk hugrenningatengsl við upprunann eru dæmi um
það. Sem og kafli um
aðlögunarár stráksins
í Reykjavík og þá ekki
síst þann grunn sem
lagður var að stjórnmálaframtíð höfundar
í MR.
Enginn efast um
stórmerkt ævistarf
Ólafs Ragnars þótt
ha n n ha f i ver ið
umdeildur. Hann var
í burðarhlutverki í
stjórnmálalífi landsins áratugum saman. Ákvarðanir
hans á forsetastóli sættu gjarnan
stórtíðindum. Slíkur maður kynnist
áberandi fólki.
Nokkrar þjóðþekktar mann-

eskjur fá sinn skammt í bókinni
auk hinna sem við þekkjum ekki
en vildum kynnast.
Aldrei er bókin rætin í
garð samferðamanna.
Þvert á móti eru þeir
sem höfundur virðir
kannski síður en aðra
jafnan afgreiddir með
stuttaralegri og hárfínni kímni. Þar sem
Ólafur Ragnar hefur
verið kallaður átakaforseti, var kannski
v iðbú ið að hann
myndi ekki standast
freistinguna að bauna
beitt á þá sem hafa
verið honum ósammála. Hann stenst þá
freistingu. Yfirbragð
bókarinnar er mjúkt og hlýtt. Sérlega gaman var líka að lesa um heim
Þingholtanna og Vesturbæjarins
eftir að Ólafur Ragnar flutti ásamt
foreldrum sínum til Reykjavíkur.

Það er eiginlega bara einn Íslendingur sem Ólafur Ragnar leikur pínu
grátt í bókinni án þess að átta sig á
því. Hann sjálfur.
Á bls. 24 skrifar hann þannig um
sjálfan sig: „Kjölfestan sem fólkið
fann. Forsenda fyrir hinu æðsta
trausti.“
Bls. 168: „Að taka forystu varð
sjálfgefið og eðlislægt.“
Bls. 224: Leikdómur birtist í Morgunblaðinu þar sem framganga mín
fékk sérstakt hól; nefndur fyrstur af
leikurum sem þóttu skara fram úr.“
Engin góð ástæða er fyrir því að
trufla lesandann ítrekað með sjálfshóli. Ólafur Ragnar þarf þess ekki.
Við vitum hvers hann hefur verið
megnugur. Fyrir utan þessa smávægilegu hnökra er bókin afskaplega vel heppnuð, skemmtileg og
fróðleg. n
NIÐURSTAÐA: Höfundur gerir sér
ekki greiða með sjálfshólinu. Allt
annað í Rótum er úrvalsgott.

Skoðaðu
öll tilboðin

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Afsláttur gildir ekki af tilboðsvörum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“.

66 blaðsíður

20-70%

KOL
SVÖRT VIKA
007 daga tilboðsveisla
65"

24%

20%
Snjallsjónvarp
Þvottavél,
1200 sn.

1200 sn., tekur 8 kg, með ullar og
silki prógrammi, orkuflokkur E. 1860450

62.990
83.490kr

kr

4K Ultra HD upplausn (3840x2160).
Crystal 4K örgjörvi, HDR tækni, Wi-Fi
og Bluetooth tengingu, vafra, leikham,
USB spilun og mörg forrit (YouTube,
Netflix o.fl.). 1860806

149.990
187.990 kr

kr

38%

50%
Borvél, 18 V

Matarstell
12 stk. 2009000

3.433
6.865 kr

kr

Tvær rafhlöður 1.5Ah, hersla 37Nm,
10 fylgihlutir í tösku. 5245576

12.995

kr

20.995 kr

DAGSKRÁ

BL ACK

F R I D AY

20%

A F S L ÁT T U R

AF ÖLLUM VÖRUM
ALL A VIKUNA ÁSAMT
FLEIRI BOMBUM*

25%

A F S L ÁT T U R

Timeout svartur hægindastóll með
skammel. Fullt verð: 409.980 kr.

Tilboð 307.484 kr.

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 er þáttur um
málefni fólks á besta aldri
sem lifir áskoranir og tækifæri efri áranna. Umsjón:
Sigurður K. Kolbeinsson.
20.00 433.is e
 r frétta- og viðtalsþáttur um íþróttirnar heima
og erlendis.
20.30 Fréttavaktin (e) Farið yfir
fréttir dagsins í opinni dagskrá.
21.00 Matur og heimili (e) Sjöfn
Þórðar fjallar um matargerð
í bland við íslenska hönnun
og fjölbreyttan lífsstíl.

12.30 Dr. Phil
13.15 The Late Late Show
14.00 Survivor
14.45 A.P. BIO
15.10 Gordon, Gino and Fred.
Road Trip
16.50 The King of Queens
17.10 Everybody Loves Raymond
17.35 Dr. Phil
18.20 The Late Late Show
19.40 Intelligence Gamanþættir
af bestu gerð þar sem David
Schwimmer úr Friends fer
með aðalhlutverkið.
20.10 A Million Little Things
21.00 FBI. Most Wanted
21.50 The Good Fight
22.35 Paradise Lost Ný þáttaröð
sem hlotið hefur góða
dóma með Josh Hartnett
í aðalhlutverki. Þættirnir
fjalla um mann sem snýr
aftur í heimabæ sinn og
glímir við það að velja á
milli fortíðar sinnar eða
framtíðar.
23.25 The Late Late Show
00.10 Dexter
01.00 New Amsterdam
01.45 The Bay
02.35 Interrogation
03.20 Tónlist

07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Gossip Girl
09.55 Jamie’s Quick and Easy Food
10.20 Suits
11.00 NCIS
11.45 Friends
12.05 Friends
12.35 Nágrannar
12.55 The Office
13.20 Amazing Grace
14.05 Matargleði Evu
14.35 Cherish the Day
15.15 Katy Keene Frábærir nýir
þættir þar sem tónlist og
tíska spila stórt hlutverk.
15.55 The Masked Dancer
17.00 Punky Brewster
17.35 Bold and the Beautiful
18.00 Nágrannar
18.26 Veður
18.30 Fréttir Stöðvar 2
18.50 Sportpakkinn
18.55 Ísland í dag
19.10 The Goldbergs
19.35 Shark Tank
20.20 Agent Hamilton
21.05 Masterchef USA
21.45 SurrealEstate
22.35 Insecure
23.05 The Wire
00.05 Afbrigði
00.35 Grey’s Anatomy
01.20 Insecure
01.50 The Mentalist
02.30 Suits
03.15 NCIS
03.55 Friends
04.20 The Office

RÚV Sjónvarp
13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.25 Menningin
13.30 Sætt og gott
13.55 Setning Alþingis B
 ein
útsending frá setningu Alþingis.
14.40 Bækur og staðir
14.50 Augnablik - úr 50 ára sögu
sjónvarps
15.05 Hundalíf
15.15 Brautryðjendur Kristín Jóhannesdóttir.
15.45 Matarmenning
16.15 Ella kannar Suður-Ítalíu
16.45 Menningin - samantekt
17.05 Íslendingar Á
 róra, Nína og
Emilía.
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Bitið, brennt og stungið
18.07 Strandverðirnir
18.18 Áhugamálið mitt
18.27 Hönnunarstirnin
18.45 Krakkafréttir
18.50 Lag dagsins H
 ildur Kristín
Stefánsdóttir - Would You
Change?
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Kastljós
19.50 Menningin
20.05 Ungmenni með krabbamein. Teenagers vs Cancer
- A User’s Guide Heimildarþáttur frá BBC um ungmenni
sem berjast við krabbamein.
Í þættinum kynnumst við
ellefu einstaklingum og
fylgjumst með hvernig þeir
takast á við greiningu og
meðferð við sjúkdómnum.
21.10 Frelsið. Friheden
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Bláa línan. Den tunna blå
linjen S ænskir lögregluþættir sem gerast í Malmö.
Fylgst er með sex lögreglumönnum í vinnu og einkalífi
í fjölmenningarsamfélagi
borgarinnar.
23.20 Victor Hugo, óvinur ríkisins
00.10 Dagskrárlok

Stöð 2 Golf
VEFVERSLUN

www.betrabak.is

OPIN ALLAN SÓLARHRINGINN

* Gildir ekki ofan á önnur tilboð og
ekki af vörum frá Hästens.
FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566
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06.00 European Tour Útsending
frá DP World Tour Championship.
12.00 PGA Tour Ú
 tsending frá The
RSM Classic.
15.00 PGA Highlights
15.55 PGA Tour Ú
 tsending frá The
RSM Classic.
18.55 PGA Tour Ú
 tsending frá The
RSM Classic.
21.55 PGA Tour Ú
 tsending frá The
RSM Classic.

RÚV Rás eitt
06.45 Morgunbæn og orð
dagsins
06.50 Morgunvaktin
07.00 Fréttir
07.30 Fréttayfirlit
08.00 Morgunfréttir
08.30 Fréttayfirlit
09.00 Fréttir
09.05 Segðu mér
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 Spán.
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Í verum,
seinna bindi (11 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin

Stöð 2 Bíó
11.30 Red Dog. True Blue
12.55 Juliet, Naked
14.30 The Nanny Diaries
16.15 Red Dog. True Blue
17.40 Juliet, Naked
19.15 The Nanny Diaries
21.00 Plus One
22.35 Queen & Slim
00.50 Motherless Brooklyn
Glæpamynd frá 2019 með
einvalaliði leikara!
03.10 Plus One G
 amanmynd frá
2019.

Stöð 2 Sport
07.00 Seinni bylgjan L eikirnir í Olís
deild karla.
08.15 Seinni bylgjan L eikirnir í Olís
deild kvenna.
09.15 Valur - Afturelding Útsending frá leik í Olís deild karla.
10.40 ÍBV - Selfoss
12.05 Keflavík - Valur Ú
 tsending
frá leik í Subway deild karla.
13.45 Subway körfuboltakvöld
karla
14.45 Seinni bylgjan L eikirnir í Olís
deild kvenna.
15.45 Seinni bylgjan L eikirnir í Olís
deild karla.
17.00 Orkumótið
17.45 Pepsi Max stúkan - uppgjör
20.30 Seinni bylgjan L eikirnir í Olís
deild kvenna.
21.30 Valur - Afturelding
22.55 Seinni bylgjan L eikirnir í Olís
deild karla.

Stöð 2 Sport 2
07.25 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
07.50 Fréttaþáttur Evrópudeildarinnar
08.40 Sheffield United - Coventry
10.20 Football League Show
10.45 Malmö - Chelsea
12.25 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
12.55 Sevilla - Wolfsburg Bein útsending frá leik í UEFA Youth
League.
14.55 Chelsea - Juventus Bein útsending frá leik í UEFA Youth
League.
16.55 Dynamo Kiev - Barcelona
18.35 Fréttaþáttur Meistaradeildarinnar
19.15 Meistaradeildin - Upphitun
19.50 Chelsea - Juventus Bein
útsending frá leik í Meistaradeild Evrópu.
22.00 Meistaradeildarmörkin
22.45 Lokasóknin
23.40 Malmö - Zenit

SMÁRATORG | HOLTAGARÐAR | AKUREYRI | ÍSAFIRÐI

20%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM
ALLA VIKUNA*

SMÁVÖRUPANTANIR YFIR
9.900 KR ERU SENDAR
FRÍTT TÍMABUNDIÐ Í DROPP
EÐA PÓSTBOX OG
PAKKAPORT PÓSTSINS**

* Gildir ekki ofan á önnur tilboð, t.d. ef vara er fyrir á jólaverði eða
-tilboði né sérpöntunum
**Fast verð á smávörusendingum úr netverslun:500 kr með Dropp
950 kr með Póstinum í póstbox eða pakkaport

Holtagörðum, Reykjavík
512 6800
Smáratorgi, Kópavogi
512 6800

Dalsbraut 1, Akureyri
558 1100
Skeiði 1, Ísafirði
456 4566

www.dorma.is
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Alþjóðlegur tískurisi stal mynstri Petru Bender
Fatahönnuðurinn Petra
Bender rak augun í sitt eigið
hlébarðamynstur á flíkum til
sölu hjá alþjóðlegum fataframleiðanda. Petra hefur
engin viðbrögð fengið frá
fyrirtækinu og situr eftir með
sárt ennið.

Petra handteiknaði
mynstrið sjálf
og þekkir það
því eins og
handarbakið
á sér.
FRÉTTABLAÐIÐ/


ERNIR

odduraevar@frettabladid.is

„Þetta er ákveðinn lærdómur,“ segir
Petra um málið. Fjögur ár eru liðin
síðan hún fékk hlébarðamunstrið
prentað fyrir sig af kínverskum
framleiðanda sem hún fann á
textílhátíð sem hún sótti í París.
Merkið hét einfaldlega „by Petra
Bender“ og var því kyrfilega merkt
Petru.
Petra er öllum hnútum kunnug í
textíl, grafík og fatahönnun. „Þetta
er risastór hátíð og þarna eru inni á
milli frægustu hönnuðir í heimi. Ég
hef áhuga á íþróttafatnaði og þægindi í fötum og þess vegna var ég að
nota efni sem var frá framleiðanda
á Ítalíu en vildi fá ákveðna endurskinsáferð í prentið mitt, sem var
að finna hjá þessu fyrirtæki í Kína.“
Petra segist hafa fengið efnið í
litlu magni og verkefnið gengið vel.
„Og þetta var svona í fyrsta skiptið
sem ég er að tala við svona risaframleiðendur. Ég man eftir því að
þessi hugsun var aftast í kollinum
á mér hvort að ég væri að gera þetta
rétt. Hvort ég ætti að gera samninga
fyrir fram.“
Petra segir ljóst að hún hefði
þurft að gera það. „Og ég vissi það
ekki á þessum tíma. Ég hefði átt að
láta þau skrifa undir samning, en
var bara ótrúlega þakklát þarna að
hafa fundið framleiðanda sem var
reiðubúinn að framleiða svona lítið
af efni fyrir mig,“ útskýrir hún.
Svo leið tíminn og sótti Petra
meðal annars námskeið í samningagerð í tískuiðnaðinum í New
York í millitíðinni. „Þetta var 2020,
áður en Covid fór í hámark og á
þessum fyrirlestri kemur þetta einmitt upp. Samningar sem á að gera
við framleiðslufyrirtæki og þarna
man ég að ég hugsaði: „Ó nei, ég
hefði átt að gera þetta þarna.“
Uppáhaldsverslanir Petru að
selja hönnunina
„Svo bara líður tíminn og ég er bara
að vafra um á netinu núna í september og svo sé ég bara hjá fataverslun
í Bretlandi, sem ég fíla mjög mikið,
þetta prent. Og ég hugsa bara: „Vó,
þetta er alveg eins og prentið mitt.“
Petra súmmaði betur inn á
myndina og í ljós kom að þarna

Petra teiknaði mynstrið og hannaði eigin flíkur með því árið 2017.

Hér má sjá fötin sem alþjóðlegu tískurisarnir selja með mynstri Petru.

var svo sannarlega hennar eigin
hönnun á ferðinni. „Ég handteiknaði þetta prent og vann það
svo í tölvunni, þannig að ég þekkti
teikningarnar,“ útskýrir Petra.
Þarna var á ferðinni bresk búð
sem selur mikið af vörum frá Japan.
„Svo tek ég eftir því að þetta er japanskt merki sem ég hafði ekki séð
mikið af áður, en eitthvað aðeins,“
segir Petra. Þar er um að ræða japanska vörumerkið Needles.
„Þannig að ég er bara í sjokki og
veit ekkert hvað ég á að gera. Ég
leita þá uppi á netinu og sé að þeir
eru að selja merkið í rúmlega 260

verslunum úti um allan heim,“ segir
Petra. Þar á meðal eru hátískuverslanir eins og Barneys, Kith Paris og
End Clothing.
Petra sendi framleiðandanum
tölvupóst í kjölfarið en hefur engin
svör fengið enn. Hún hefur leitað
til lögfræðings sem hefur líka sent
þeim skilaboð án árangurs. „Þetta
var í september og þá tók ég eftir því
að þeir voru búnir að gera buxur og
jakka með mínu prenti. Svo mánuði
síðar voru þeir líka búnir að hanna
jakkaföt í þessu prenti. Þá fæ ég
lögfræðing í málið en ég hef ekkert
heyrt.“ n

n Hvað er að frétta?

Getur ekki beðið eftir Ísrael
odduraevar@frettabladid.is

„ Það er a l lt a f
fullt að frétta hjá
mér!“ segir tískudrottningin og
samfélagsmiðlastjarnan Manuela
Ósk. „Í fyrsta lagi
er það að frétta
Manuela Ósk
að ég er heimsins
Harðardóttir.
mesta jólabarn og
er búin að vera að
rífa upp jólaskrautið og koma því
upp á sinn stað heima og er orðin
ótrúlega peppuð fyrir jólunum.“
Manuela Ósk hefur stýrt Miss
Universe Iceland um árabil. „Er
síðan á leiðinni erlendis í byrjun
desember, þá ætla ég að fara til Parísar og Ísrael. Þar sem fram fer sjötugasta Miss Universe-keppnin.

Ég er heimsins mesta
jólabarn og er búin að
vera að rífa upp jólaskrautið og koma því
upp á sinn stað heima
og er orðin ótrúlega
peppuð fyrir jólunum.

Þannig að ég er að fara til Ísrael
þar sem Elísa Gróa mun keppa fyrir
Íslands hönd í Miss Universe. Og
ég er rosalega spennt, það verður
áhugavert að fara til Ísrael, þar sem
ég fer til Tel Aviv og Eilat við Dauðahafið.
Þetta er það helsta sem er að
frétta af mér. Ég er búin að vera að
vinna hörðum höndum og svo tekur
þetta verkefni við, að fylgja Elísu
eftir, og ég er tiltölulega nýkomin frá
Bandaríkjunum þar sem við vorum
að undirbúa hana.
Það gekk ótrúlega vel. Við förum
alltaf í Miss Universe roadtrip en
Covid setti smá strik í reikninginn
núna. En við fórum samt út og á
nokkra staði í Bandaríkjunum.
Þetta gekk eins og í sögu og Elísa er
algjörlega tilbúin og verður landi
sínu og þjóð til sóma.“ n

NÝ TILBOÐ
Á HVERJUM
DEGI

BLACK
FRIDAY
ALLT AÐ 70%
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Thelma Arngrímsdóttir
með dæturnar
tvær. MYND/AÐ-

SVARTUR FÖSTUDAGUR

Tilboð 22.-27. nóvember

SEND

Forli rafstillanlegir
hægindasófar og hægindastólar

170.000 kr.

3 sæta sófi

199.000 kr.

Verð áður
210.000 kr.

Verð áður
250.000 kr.

Hægindastóll

120.000 kr.

2 sæta sófi

Kíktu í heimsókn!

Verð áður
160.000 kr.

Sjá nánar
á patti.is

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

Tannlækningar í Búdapest

Þetta
gerðist í
raun
afskaplega
hratt allt
saman eftir
að ég fann
að það átti
betur við
mig að
vera á
jörðu niðri.

Lent á bak við linsuna
Thelma Arngrímsdóttir ljósmyndari og áður flugfreyja
sagði skilið við flugið eftir sex
ár. Hún vann sem flugfreyja
hjá Icelandair þar til heimsfaraldurinn skall á í fyrra og
skellti sér á bak við linsuna.

Clinics

svavamarin@frettabladid.is

HELVETIC CLINICS er framúrskarandi tannlækningaþjónusta
í Búdapest. Starfsmenn eru um 50

Verð þjónustu og íhluta eru um ½ af

og sérhæfing mikil og góð.

því sem hér gerist.

Sambyggt stofunni á 12 Revay er

Nánari upplýsingar á

gott hótel.

https://www.helvetic-clinics.is/ og í
síma 8 200 725

Þetta er miðsvæðis í borginni og stutt
í veitingahús og verslanir.

16 ára gömul þegar hún fór á námskeið í filmuljósmyndun í Ameríku,
ásamt því að hafa farið á listabraut
í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti.
„Um tvítugt fór ég í förðunarnám
og má segja að þar hafi ég í raun
vitað á hvaða hillu mig langaði að
lenda, mér þótti svo gaman að fara í
stúdíó með ljósmyndurum að farða
og þráði að fara bak við myndavélina.“

mikið púsluspil að vinna sem flugfreyja og sinna náminu í Ljósmyndaskólanum.
„Þetta gerðist í raun afskaplega
hratt allt saman eftir að ég fann
að það átti betur við mig að vera á
jörðu niðri til að sinna börnum og
heimili,“ segir hún sátt.

Fyrstu skrefin í Ameríku
Thelma segist hafa fengið smjörþefinn af ljósmynduninni aðeins

U-beygja úr fluginu
Thelma fór í fæðingarorlof árið 2018
með yngri dóttur sína og sá þá auglýsingu hjá Ljósmyndaskóla Reykjavíkur. „Ég ákvað að slá til og senda
inn umsókn kvöldið fyrir lokadag,
svo leiddi eitt af öðru og ég byrjaði í
náminu 2019,“ segir hún.
Að sögn Thelmu var það ansi

Viðtökurnar ómetanlegar
Á döfinni hjá Thelmu er að skoða
áframhaldandi nám og námskeið
sem hún mun sækja í London í
byrjun næsta árs.
„Ég er búin að fá ótrúlega góðar
v iðtök ur og hef fengið mörg
skemmtileg verkefni. Ég hef aðallega verið að taka barna- og fjölskyldumyndir, auglýsingar fyrir
fyrirtæki, sem og myndir fyrir viðburði.“ n

Thelma er slungin ljósmyndari.

Thelma segir hlutina gerast hratt.

Thelma tekur alls konar myndir.

„Ljósmyndaáhuginn fór að kitla
meira með hverju f luginu þar
sem ég fékk mörg tækifæri á að
sjá skemmtilega staði og fólk úti
í heimi á þessum sex árum, sem
ég er ótrúlega þakklát fyrir,“ segir
Thelma.

www.hei.is

JÓLIN ERU
HJÁ OKKUR...
Jólak
Smák ökur,
Stórar ö k u r ,
t i l a ð piparkökur
Pipak skreyta,
ök
O . m . f lu h ú s
.

n Hvar ertu?
Ekki á þingsetningu í fyrsta sinn í tæp fjörutíu ár

PRENTUN.IS

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

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

.........................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35

Steingrímur J.
Sigfússon,
fyrrverandi forseti Alþingis
„Ég var einmitt
að koma í bæinn
í gærkvöldi,
eftir rúmlega
hálfs mánaðar
Steingrímur J.
störf í sveitinni,“
Sigfússon
segir Steingrímur. Hann
verður hvergi að finna á þingsetningu í dag í fyrsta sinn í tæp

Ég fylgist bara með
þessu í sjónvarpinu, fæ
mér kaffibolla og hef
það huggulegt
fjörutíu ár, en hann fékk ekki boð
vegna Covid.
Steingrímur eyddi síðustu
tveimur vikum í heimahögum
sínum í Þistilfirði við bústörf.

„Þetta gekk skínandi vel og var
alveg stórgaman. Alveg hreint
dásamlegur tími og afslappandi
og nóg að gera þannig að manni
leiddist ekki. Svo spiluðum við
bridds á kvöldin og svona.“
Hann segist ekki ætla að sleppa
því að fylgjast með þingsetningunni. „Það geri ég bara sem leikmaður núna og hefði fengið boð
ef þetta væru venjulegir tímar.
Þannig að ég fylgist bara með
þessu í sjónvarpinu, fæ mér kaffibolla og hef það huggulegt.“ n
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n Bakþankar

Hauks Arnar
Birgissonar

Lyftusamtöl
Ég hef oft verið gagnrýndur fyrir
að tala of lengi og þegar ég segi
frá atvikum þá á ég það til að
hefja frásögnina löngu áður en
raunverulegt efni sögunnar lítur
dagsins ljós. Þess á milli tala ég
ekki mikið og get þagað löngum
stundum. Ég tala til dæmis ekki
undir stýri, sem á það til að æra
samferðafólk mitt í farþegasætinu. Einhvern veginn finnst mér
það ekki þess virði að minnast
á eitthvað, nema það verðskuldi
langan tíma að segja frá því.
Af þessum sökum eru allra
verstu aðstæður sem ég lendi
í þegar ég rekst á einhvern á
förnum vegi, sem ég kannast
lítillega við en hef ekki séð í
langan tíma. Við lítum hver á
annan, náum augnsambandi og
á sekúndubroti þarf að ákveða
hvort hefja eigi samtal eða láta
duga að kasta kveðju og arka
svo hiklaust áfram. Seinni leiðin
er góð því sú fyrri leiðir undantekningalítið til eftirfarandi
samtals: „Blessaður og sæll.“
„Sæll“. „Hvað segirðu, ekki allt
gott að frétta?“ „Jú, jú, en af
þér?“ „Jú, allt gott“ Svo tekur við
ærandi og vandræðaleg þögn,
þar sem báðir aðilar framkvæma
dauðaleit að næsta heppilega
kommenti. Ég er hræðilegur í
þessum aðstæðum og mér líður
beinlínis illa.
Það vekur því mína eigin
sérstöku furðu að ég skuli hafa
ákveðið að starfa undanfarin
þrettán ár í háum skrifstofubyggingum, þar sem oft í viku
ég kem mér í þá óbærilegu
aðstöðu að vera innilokaður í
lyftu með hálfókunnugu fólki
– fullkomlega ófær um að opna
munninn fyrir einungis örfáar
sekúndur. n
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UM FJÓRÐUNGUR LANDSMANNA SEFUR Á DÝNU
FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.

