
Skjáfrí!

Sjónvarp framtíðarinnar 
er á netinu!

Þú ert dagskrárstjóri 
heimilisins og stjórnar 
glápinu!

Stundum er ágætt að leggja bara frá sér öll tækin. 
Skrá sig út í smá stund og horfa aðeins í kringum sig. 
Það þarf ekki alltaf að fara í símann.

Slepptu röðinni og fáðu nýja dótið sent heim að dyrum, sæktu 
á afhendingarstað Dropp eða veldu að sækja í Nova Lágmúla 
og við hlaupum út í bíl til þín með græjurnar!

Heimsent eða sótt,  
það er allskonar hægt!

Apple
AirPods Max

71.992 kr.
89.990 kr.

Apple
AirPods
(2019)

21.592 kr.
26.990 kr.

Nova
Pökkur

2.990 kr.
4.990 kr.

Apple 
Apple TV 4K  
2021 32GB
27.990 kr.
33.990 kr.

Apple
AirPods Pro

35.992 kr.
44.990 kr.

Samsung 
The Frame
50 tommu
149.990 kr.
199.990 kr.

55 tommu
179.990 kr.
259.990 kr.

20% 
afsl.

20% 
afsl.

30% 
afsl.

20% 
afsl.

Urbanista
Lisbon

5.992 kr.
7.490 kr.

20% 
afsl.

20.000 
króna
afsl.

50.000 
króna
afsl.

80.000 
króna
afsl.

6.000 
króna
afsl.

2.000 
króna
afsl.

Bara á nova.is fyrir alla hjá Nova. 
Engin röð og endalaus gleði!

Nova
Spjallspjöld

1.043kr.
1.490 kr.

30% 
afsl.

Click and Grow
Snjall-

skógkassi
11.193 kr.
15.990 kr.

Sonos
One gen2

35.991 kr.
39.990 kr.

Apple 
Apple TV  
fjarstýring
10.191 kr.
11.990 kr. 10% 

afsl.

15% 
afsl.

Xiaomi 
Roborock S7
99.990 kr.
119.990 kr.

Apple 
iPhone 13

128GB
149.990 kr.
159.990 kr.

10.000 
króna
afsl.

Snjall-
heimilið
Hafðu það snjallt, spjallaðu við 
græjurnar og stýrðu stemningunni!

5G

Úrlausn
fylgir!

Apple 
Watch Series 
6 LTE 40mm
69.990 kr.
89.990 kr.

eSIM

20.000 
króna
afsl.

Afmælisdílar 
í allan dag!
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Allskonar greiðslumöguleikar!
Með Aur, Netgíró eða Borgun.

Besti 
díllinn!

Afsláttur á aukahlutum
Við endurgreiðum 
ef hann er ekki sá rétti

Splæsum mismuninum
ef verðið lækkar

10% afsláttur af aukadóti
með símanum

Skilað og skipt! Díll er díll!
Gamalt og gott upp
í nýtt og betra!

Endurgræddu

Snjalltækjum fylgir ekki tilkynninga-
skylda. Prófaðu að slökkva á öllu 
þessu áreiti og finndu frelsið sem 
fylgir lífi án rauðu deplanna.

Vertu á staðnum.
Samsung Galaxy Tab A7 Lite
að verðmæti 29.990 kr.

Nova-
svellið 
er opið!
Bókaðu þína 
skautastund 
í Nova Appinu 
eða á nova.is 
og skautum 
saman inní jólin!

Xiaomi
Rafskúta 1S

47.990 kr.
62.990 kr.

Power
Zero 10x 
Rafskúta 

179.990 kr.
214.990 kr.

Sigraðu hungrið 
með Matarklipp!

Það er ekkert betra en 
popp og kók yfir góðri 
bíómynd, hvað þá að 
fara fimm sinnum í bíó!

Bíókort Nova

Spjalltæki!

Kaup-
auki

Fleiri dúndur dílar á nova.is fyrir alla hjá Nova!

Fleiri rafskútur
á nova.is!

Sæktu
Nova

Appið!

Fjórar
máltíðir á
5.990 kr.

Apple 
Watch 7!

Úrlausn
fylgir!

Apple 
Watch Series 
S7 LTE 41mm

94.990 kr.
99.990 kr.

eSIM

Með Úrlausn getur þú skilið símann 
eftir heima, farið út að leika og 
fundið þitt fullkomna sím-zen!

Úrlausn 
hjá Nova!

35.000 
króna
afsl.

15.000 
króna
afsl.

20.000 
króna
afsl.

5.000 
króna
afsl.

5.000 
króna
afsl.

10.000 
króna
afsl.

Samsung
Galaxy S21+

128GB
165.990 kr.
185.990 kr.

5G

Samsung 
Galaxy 
Buds 2

19.990 kr.
29.990 kr.

Apple 
AirTag

1 stk.
4.792 kr.
5.990 kr.

Apple 
iPhone SE

64GB
74.990 kr.
79.990 kr.

20% 
afsl.

Samsung Galaxy 
Watch 4 Classic

LTE 42mm
54.990 kr.
69.990 kr.

eSIM

Verð fyrir alla hjá Nova: 4.690 kr.
Fullt verð 9.225 kr.

15.000 
króna
afsl.

Frí heimsending

Frí heimsending

Samsung
Galaxy S21

128GB
149.990 kr.

5G
Kaup-
auki

Apple
Watch SE

LTE 40mm
61.990 kr.
66.990 kr.

eSIM

5.000 
króna
afsl.

Úrlausn
fylgir!

20.000 
króna
afsl.

Apple
Watch 5

LTE 44mm
49.990 kr.
69.990 kr.

eSIM

Úrlausn
fylgir!

Nokia
6300 4G
9.990 kr.

12.990 kr.

3.000 
króna
afsl.

Samsung
Galaxy A12

64GB
29.990 kr.

12.000 
króna
afsl.

Samsung
Galaxy A52s 

128GB
64.990 kr.
76.990 kr.

5G

Samsung
Galaxy A02s

32GB
24.990 kr.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite
að verðmæti 29.990 kr.



Það er verið að rann-
saka hvaða áhrif þetta 
hefur á dýrin.

Brigitte Brugger, 
dýralæknir hjá 
MAST
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Birkir heitur í 
sænska Ídolinu

Neikvæð og 
jákvæð áhrif 
fjárlaganna

Lífið  ➤ 22Fréttir  ➤ 6

GLÆSILEGUR JÓLABÆKLINGUR

Líkur standa til að 50-90 pró-
sent íslenskra varphæna beri 
skaða. Þjást af beinþynningu 
þar sem kalkið fer um of í 
framleiðslu á eggjaskurn.

elinhirst@frettabladid.is

DÝRAVERND „Þetta er sársaukafullt 
fyrir hænuna, þetta er beinbrot,“ 
segir Brigitte Brugger, dýralæknir 
hjá Matvælastofnun (MAST). Þar 
á bæ er talið að bringubeinsskaði í 
varphænum sé vandamál hérlendis 
líkt og komið hafi í ljós víða erlendis 
að undanförnu.

„Það er verið að rannsaka hvaða 
áhrif þetta hefur á dýrin,“ segir Bri-
gitte. Erlendar rannsóknir sýni að 
50 til 90 prósent varphæna séu með 
brotin eða óeðlileg bringubein því  
þær séu látnar verpa mikið og líka 
vegna þess hve stór eggin séu.  

Brigitte er í evrópskum rann-
sóknarhópi þar sem málið kom upp.

„Við ákváðum því að athuga í 
reglubundnu eftirliti hvernig staðan 
væri hér á landi. Erlenda rannsókn-
in sýndi að þetta er mjög algengt 
og því miður er mjög líklegt að það 
sama gildi hér á landi, þótt niður-
stöður úr rannsókn liggi ekki fyrir,“ 
segir Brigitte. Hér sé sama tegund 
af varphænum, aðstæður hér sam-
bærilegar og þær verpi jafn mikið.

Hæna sem gengur laus eða er villt 
verpir um 20 eggjum á ári.

„Varphænur í matvælafram-
leiðslu verpa hins vegar 300 eggjum 

á ári, þannig að þetta er gríðarlegt 
álag á dýrið,“ segir Brigitte.

Að hennar sögn orsakast bringu-
beinsskaðinn meðal annars af því 
að hænurnar þjást af beinþynn-
ingu, því svo mikið af kalki dýrsins 
fer í myndun á skurninni utan um 
eggin og beinin verða því brothætt-
ari. Dönsk rannsókn sýni að stærð 
eggjanna sem hænurnar verpa hafi 
vaxið mjög til þess að sem mestar 
afurðir fáist. Bringubeinin þoli ekki 
þessi stóru egg og brotni.

Brigitte segir mikið af rannsókn-
um í gangi vegna þess og skoðað sé 
hvernig draga megi úr skaðanum.

Þá segir hún til skoðunar hvern-
ig breyta megi innréttingum svo 
varphænur eigi auðveldara með að 
hreyfa sig án þess að fljúga á. Einnig 
fylgist MAST með öðrum leiðbein-
ingum og rannsóknum. n

Flestar varphænur 
með brot í bringu

PERSÓNUVERND Borist hefur erindi 
til Persónuverndar um öryggisbrest 
í meðferð persónuupplýsinga hjá 
Vinnumálastofnun (VMST), í annað 
sinn á þessu ári.

Í júní var tölvupóstföngum skjól-
stæðinga lekið í fjölpósti sem varð-
aði endurupptöku umsókna um 
greiðslur í sóttkví. Í október varð 
annar brestur af sama toga þar sem 
tölvupóstföngum enskumælandi 
skjólstæðinga var lekið í fjölpósti 
sem varðaði geðheilsumál.

Fimm dögum seinna sendi Vinnu-
málastofnun út afsökunarbeiðni.

„Þessi tölvupóstur var sendur á 
enskumælandi notendur og mun 
örugglega hafa áhrif á traust fólks 
til íslenskra ríkisstofnana,“ segir 
einstaklingur sem varð fyrir lek-
anum, og bætir við að málið sé 
mjög óþægilegt. Einnig hafi óvar-
lega verið farið með persónuupp-
lýsingar í Face book-hópum á vegum 
VMST, sem notaðir voru í hópvinnu í 
tengslum við sértæk úrræði. SJÁ SÍÐU 6

Persónulegar upplýsingar láku aftur 
með tölvupósti Vinnumálastofnunar

leikhusid.is

Gjafakort
Þjóðleikhússins

Hnotubrjóturinn var frumsýndur í gærkvöld í Borgarleikhúsinu í uppfærslu Dansgarðsins, Klassíska listdansskólans og 
Óskanda. Blandað er saman nútímalistdansi og klassískum ballett og vakti það hrifningu.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI



Smíði hafin á nýjum björgunarskipum

FAXAFEN 11, 108 REYKJAVÍK,  S: 534-0534

WWW.PARTYBUDIN.IS

Allt fyrir veisluna á einum stað
Skraut, borðbúnaður, búningar og tækjaleiga 

Í fyrsta sinn í núverandi kjör-
dæmaskipan hefur Norðaust-
urkjördæmi engan ráðherra. 
Fyrrverandi ráðherrar harma 
þetta og telja jafnvægi milli 
landsbyggðar og höfuðborgar 
ekki síður mikilvægt en jafn-
vægi milli kynja.

kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Fyrrverandi ráðherrar 
Norðausturkjördæmis telja það 
dapurt að kjördæmið sé í fyrsta sinn 
án ráðherra. Eins og Fréttablaðið 
greindi frá í gær eru tíu af tólf ráð-
herrum á höfuðborgarsvæðinu og 
tveir nálægt því.

„Mér finnst þetta ekki gott,“ segir 
Valgerður Sverrisdóttir, sem var 
meðal annars utanríkisráðherra 
fyrir Framsóknarflokkinn.

Kom það mörgum á óvart að Ingi-
björg Isaksen, oddviti f lokksins, 
yrði ekki ráðherra í ljósi þess að 
hafa unnið stærsta kosningasigur 
landsins. „Það er ekki algengt að nýir 
þingmenn séu settir beint í ráðherra-
stól,“ segir Valgerður. Hún segist þó 
ekki efast um að bæði hún og Stefán 
Vagn Stefánsson, nýr oddviti í Norð-
vesturkjördæmi, verði ráðherrar í 
framtíðinni.

„Þetta er ljóður á ríkisstjórninni 
og nálægt því að vera vanvirðing 
við íbúa landsbyggðarinnar,“ segir 
Kristján L. Möller, fyrrverandi sam-
gönguráðherra Samfylkingarinnar. 
„Jafnrétti á að vera á öllum sviðum, 
ekki aðeins milli karla og kvenna, 
heldur til dæmis milli höfuðborgar 
og landsbyggðar.“

Bendir hann á að fjárlög séu gerð 
af ráðherrum og um þau sé fjallað í 
ríkisstjórn áður en þau eru lögð fyrir 
Alþingi. Sáralitlar breytingar séu 
gerðar eftir það og því skipti þetta 
mjög miklu.

„Það er hætta á því að málefni 
landsbyggðarinnar verði undir,“ 

segir Kristján. „Byggðamál eru rædd 
í ríkisstjórn og ráðherrar úr lands-
byggðarkjördæmum koma inn með 
önnur sjónarmið en ráðherrar af 
höfuðborgarsvæðinu.“

„Að sjálfsögðu hefði það verið 

betra ef þannig tekst til,“ segir Stein-
grímur J. Sigfússon, sem gegndi 
mörgum ráðherraembættum, þar 
á meðal í fjármálaráðuneytinu, 
aðspurður hvort ekki væri betra 
að hafa stólana dreifða um landið. 
Eins og Valgerður bendir hann þó á 
að mikið sé um nýliðun og þetta sé 
vonandi tímabundið ástand. Þetta 
séu þó vissulega tímamót fyrir kjör-
dæmið.

Steingrímur tekur einnig undir 
með Kristjáni að jafnrétti milli 
landsbyggðar og höfuðborgar sé ekki 
síður mikilvægt en milli kynja. Eftir 
eigi þó að skipa nefndarformenn og 
fleiri stöður sem skipti máli.

„Mér líkar vel við margt af því sem 
lýtur að byggðamálum í stjórnar-
sáttmálanum,“ segir Steingrímur og 
nefnir sérstaklega að vinna eigi með 
stöðu Akureyrar sem nokkurs konar 
svæðishöfuðborgar. Þá segir hann 
þingmannahóp Norðausturkjör-
dæmis öflugan og hafa alltaf staðið 
þétt saman. n

Fyrrverandi ráðherrar harma 
tímamót í Norðausturkjördæmi

Valgerður Sverrisdóttir var meðal annars utanríkisráðherra. Á myndinni má 
sjá tvo aðra fyrrverandi ráðherra frá norðausturhorninu, Jón Kristjánsson og 
Halldór Blöndal.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þetta er ljóður á ríkis-
stjórninni og nálægt 
því að vera vanvirðing 
við íbúa landsbyggðar-
innar.

Kristján L. 
Möller, fyrrver-
andi samgöngu-
ráðherra

Tilkynnt var á blaðamannafundi í Hörpu í gær að smíði væri hafin á þremur nýjum björgunarskipum Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Borghildur Fjóla Krist-
jánsdóttir, varaformaður Landsbjargar, sagði að markmiðið væri að smíða alls þrettán skip. Hvert skip kostar 285 milljónir króna. Eldra skip, sem til stendur 
að selja í náinni framtíð, sigldi um á bak við Borghildi Fjólu meðan á fundinum stóð.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

adalheidur@frettabladid.is

DÓMSMÁL Ríkissaksóknari hefur 
tekið ákvörðun um að áfrýja sýknu-
dómi yfir Jóni Baldvin Hannibals-
syni, fyrrverandi sendiherra og ráð-
herra, til Landsréttar.

Í síðasta mánuði sýknaði Héraðs-
dómur Reykjavíkur Jón Baldvin af 
ákæru fyrir kynferðislega áreitni á 
Spáni sumarið 2018.

Í ákæru var hann sakaður um að 
hafa strokið Carmen Jóhannsdóttur 
„utan klæða upp og niður eftir rassi“ 
á heimili hans og Bryndísar Schram 
í Andalúsíu sumarið 2018.

Jón Baldvin var sýknaður vegna 
sönnunarskorts, en eindregin 
neitun hans var studd framburði 
tveggja vitna.

Vitnisburðir Carmenar og móður 
hennar séu hins vegar „um sumt“ 
ósamrýmanlegir. Þá fái vitnisburð-
ur Carmenar ekki þá stoð sem þarf 
af öðrum vitnisburði eða gögnum 
málsins svo að hægt sé að nota hann 
til grundvallar niðurstöðu í málinu, 
gegn neitun Jóns Baldvins. n

Mál Jóns Baldvins 
fer til Landsréttar

Jón Baldvin við aðalmeðferð í mál-
inu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINk

bth@frettabladid.is  
adalheidur@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Hluturinn sem fannst 
í ruslagámi við Mánatún aðfaranótt 
mánudags er sprengja. Bústaður 
bandaríska sendiherrans er í næsta 
húsi við gáminn sem geymdi 
sprengjuna. Lögreglan hefur ekki 
viljað svara því hvort talið sé að 
sprengjan hafi verið ætluð sendi-
herranum en heimildir blaðsins 
herma að fundað hafi verið í stjórn-
kerfinu vegna mögulegra tengsla við 
sendiherrabústaðinn.

Fréttablaðið greindi frá því í gær 
að sérsveit ríkislögreglustjóra hefði 
verið kölluð út vegna málsins og var 
lögregla á vettvangi með talsverðan 
viðbúnað sem stóð yfir í nokkrar 
klukkustundir.

Þrír voru handteknir vegna máls-

ins í gærmorgun en þegar Frétta-
blaðið fór í prentun lá ekki fyrir 
hvort farið yrði fram á gæsluvarð-
hald yfir þeim. Rannsókn málsins er 
enn á frumstigi. Íbúar í hverfinu, sem 
Fréttablaðið ræddi við, sögðust ekki 
hafa orðið fyrir sérstakri truflun 
vegna aðgerðanna. n

Sprengja fannst í ruslagámi í nágrenni 
við bústað bandaríska sendiherrans

Sérsveitin var kölluð út í fyrrinótt, 
myndin er úr safni.

2 Fréttir 1. desember 2021  MIÐVIKUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ
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BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík

525 8000 / www.bl.is

Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bílasala Reykjaness
Reykjanesbæ
www.bilasalareykjaness.is
419 1881

mgmotor.is

Endurræsa
Endurhugsa
Endurhlaða

Nýr MG ZS EV er hinn fullkomni 100% rafbíll fyrir daglegan akstur, útréttingar og 

spennandi ferðir út úr bænum þegar þér dettur í hug. MG tekur hagkvæman, rafdrifinn 

akstur enn lengra með ferskri hönnun, uppfærðri tækni og tvenns konar rafhlöðukostum 

sem opna enn fleiri leiðir til framtíðar. 

MG ZS EV 72 kWh Luxury
440 km drægni*, 500 kg dráttargeta, 7 ára ábyrgð!
Verð: 5.490.000 kr.
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Nýr MG ZS EV
Nýtt útlit og 440 km drægni

FRUMSÝNING UM HELGINA



Áfrýjunardómstóll í Kali-
forníu hefur staðfest ákvörð-
un fyrri dómstóls um að vísa 
frá lagastuldarmáli Jóhanns 
Helgasonar. Lögmaður hans 
segir bæði hægt að leita 
með málið aftur fyrir áfrýj-
unardómstólinn og beint til 
Hæstaréttar Bandaríkjanna 
sem sé vænlegri kostur.

gar@frettabladid.is

DÓMSMÁL „Við unnum og við 
töpuðum,“ segir Michael Machat, 
lögmaður Jóhanns Helgasonar í 
Bandaríkjunum, um niðurstöðu 
áfrýjunardómstóls í Kaliforníu 
vegna lagastuldarmálsins um lögin 
Söknuð og Your Raise Me Up.

Áfrýjunardómstóllinn staðfesti 
í fyrradag niðurstöðu fyrri dóm-
stóls í Los Angeles um að vísa máli 
Jóhanns frá en jafnframt hafna 
kröfu andstæðinga hans um að 
hann greiddi þeim 323 þúsund doll-
ara í málskostnað. 

Machat segir lykilatriðið hafa 
snúist um hvort dómstóllinn í Los 
Angeles ætti að hætta að styðjast 
við svokallaða „extrinsic“ prófun 
við mat á líkindum tónlistar og taka 
upp próf hins almenna hlustanda 
sem sambærilegur dómstóll í New 
York notar.

Dómstóllinn í Los Angeles dæmdi 
greinargerð tónlistar f ræðings 
Jóhanns Helgasonar í heilu lagi úr 
leik því þar væri ekki að finna próf-
un þar sem Söknuður og You Raise 
Me Up væru borin saman við nótna-
blöð eldri lagasmíða til að greina að 
hversu miklu leyti þau gætu talist 
sjálfstæð verk sem varin væru með 
höfundarrétti.

Dómstóllinn í New York styðst 
ekki við „extrinsic“ prófun þegar 
kemur að tónlist heldur byggir 
matið þar á beinum samanburði 
á verkunum sjálfum eins og þau 
hljóma. Machat hélt því einmitt 

fram við meðferð málsins í Kali-
forníu að New York-aðferðafræðin 
væri sú rétta fyrir tónlist en áfrýj-
unardómstóllinn segist ekki hafa 
heimildir til að víkja frá dómvenju 
við dómstólinn í Los Angeles nema 
að fyrir liggi fordæmi frá Hæstarétti 
Bandaríkjanna.

Machat segir þetta ósamræmi 
geta dugað til að hæstiréttur verði 
við ósk um að taka málið fyrir. Því 
fer þó fjarri að þar sé á vísan að róa 
því hæstiréttur tekur að hans sögn 
aðeins fyrir um áttatíu mál á ári. 
Þar af tengist um helmingur þeirra 
ríkisvaldinu.

„Þau hafa aftur á móti áhuga á að 
taka fyrir mál sem varða samræmi 
eða skort á samræmi í lögum innan 
Bandaríkjanna,“ segir Machat sem 
kveðst hafa kynnt sér dómsniður-
stöður í sambærilegum málum fyrir 
dómstólnum í New York.

„Það lítur út fyrir að ef við hefðum 
rekið málið fyrir dómstólnum í 

New York þá hefði niðurstaðan 
verið alveg öfug við þá sem við 
fengum í Los Angeles. Þetta er eitt 
af því sem hæstiréttur leitast við að 
forðast og er ástæða þess að ég tel að 
við gætum fangað athygli þeirra og 
fengið samþykki fyrir því að taka 
málið fyrir,“ heldur Machat áfram.

Lögmaðurinn undirstrikar að 
jafnvel þótt hæstiréttur tæki mál 
Jóhanns fyrir og hann myndi vinna 
fengi hann þar með aðeins rétt til 
að bera málið undir kviðdóm – eins 
og ætlunin var í upphafi en ekki 
fékkst því málinu var vísað frá. „Og 
þá gætum við enn tapað – eða við 
gætum unnið,“ bendir hann á.

Annar möguleiki fyrir Jóhann 
væri að leita aftur til áfrýjunardóm-
stólsins og þá til að bera málið undir 
ellefu dómara í stað þriggja sem nú 
hafa afgreitt málið en Machat segir 
að jafnvel þótt það yrði samþykkt 
væri ólíklegt að sá dómstóll myndi 
breyta niðurstöðu sinni. ■

Það lítur út fyrir að ef 
við hefðum rekið 
málið fyrir dómstóln-
um í New York þá 
hefði niðustaðan verið 
alveg öfug við þá sem 
við fengum í Los 
Angeles.

Michael Machat, 
 lögmaður 
Jóhanns 
 Helgasonar

Jóhann tapar og horfir til hæstaréttar
Söknuður 
eftir Jóhann 
Helgason við 
texta Vilhjálms 
Vilhjálms-
sonar kom út 
á plötu þess 
síðarnefnda árið 
1977. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI

Fyrirtæki eru betur tengd með Vodafone

Það þarf örugga 
tengingu þegar 
mannslíf eru í húfi
LANDHELGISGÆSLAN ER HJÁ VODAFONE 
því stjórnkerfi okkar er með víðtækustu 
öryggisvottun íslenskra fjarskiptafélaga.

benediktboas@frettabladid.is 

SAMFÉLAG Dagatal SOS barnaþorpa, 
Öðruvísi jóladagatal, hringir inn 
jólin sjötta árið í röð. Í stað þess 
að opna nýjan glugga á hverjum 
degi og fá súkkulaðimola eða aðrar 
gjafir að launum þá leynast stutt 
myndbönd á bak við hvern glugga 
þar sem þátttakendur fá að kynn-
ast börnum sem búa víðs vegar 
um heiminn, aðstæðum þeirra og 
menningu.

Myndböndin hafa fengið þús-
undir áhorfa og fylgja nokkrar 
spurningar sem hvetja þátttak-
endur til að íhuga efni hvers dags.

Þeir sem vilja geta tekið þátt í 
stafaþraut dagatalsins en þá svara 
þeir léttri spurningu og fá 1-2 bók-
stafi að launum. Stöfunum þarf 
svo að raða í rétta röð til að finna 
lausnina.

Samhliða dagatalinu eru SOS 
barnaþorpin að fara af stað með 
söfnun og fer upphæðin sem safnast 
til Malaví til að hjálpa sárafátækum 
barnafjölskyldum. ■

Stafrænt dagatal 
fyrir jólin vegna 
hjálparsöfnunar

Fátækar fjölskyldur njóta starfsins.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

arib@frettabladid.is

HAFNARFJÖRÐUR Íbúar í Hafnar-
firði hafa lýst yfir áhyggjum vegna 
deiliskipulagsbreytingar sem gerir 
ráð fyrir að hægt verði að fjarlægja 
eða rífa húsaröð vestan við Reykja-
víkurveg til að breikka veg fyrir 
Borgarlínu.

Íbúar hafa verið hvattir til að mót-
mæla áformunum þar sem húsin séu 
mikilvægur hluti heildarmyndar 
svæðisins. Í gær var síðasti dagur þar 

sem hægt var að skila inn athuga-
semdum vegna skipulagsins.

„Tillagan er í umsagnarferli sem 

átti að renna út í dag [í gær] en það var 
ákveðið að framlengja frestinn um 
eina viku út af umræðunni sem hefur 
sprottið upp um Reykjavíkurveginn 
svo fólk hafi tækifæri á að skoða þetta 
betur,“ segir Ólafur Ingi Tómasson, 
formaður byggingar- og skipulags-
ráðs Hafnarfjarðarbæjar. „Við erum 
ekki búin að sjá allar athugasemdir 
frá íbúum ennþá,“ bætir hann við.

„Ein leiðin er sú að Borgarlínan 
aki í blandaðri umferð, önnur að 
þriðju akreininni verði bætt við þar 

sem Borgarlínan verði í einstefnu 
og skipulögð svo að þær séu ekki 
að mætast,“ segir hann. „Síðan er 
leiðin að breikka götuna þannig að 
það verði einnig pláss fyrir hjólandi 
og gangandi.“ Ólafur segir að enn sé 
verið að útfæra hugmyndirnar og 
að áhyggjur fólks yfir húsunum við 
Reykjavíkurveginn verði ekki endi-
lega að veruleika. ■

Á hyggjur af gömlum húsum vegna Borgar línu

Húsin standa við Reykjavíkurveg.

Nánar á frettabladid.is

benediktboas@frettabladid.is

SAMGÖNGUR  Rek st rara f koma 
Strætó fyrstu níu mánuði ársins 
er 389 milljónum krónum undir 
áætlun. Farþegatekjur voru 72 millj-
ónum krónum lægri en áætlað var.

Þetta kemur fram í níu mánaða 
uppgjöri félagsins sem kynnt var 
á stjórnarfundi í síðustu viku. 
Tekjurnar skýrast fyrst og fremst 
af lægra Covid-framlagi frá stjórn-
völdum, minni umsvifum í aksturs-
þjónustu fyrir fatlað fólk og farþega-
tekjum. Þó munar tæpum hálfum 
milljarði á rekstrargjöldum sem 
koma til vegna aðhaldsaðgerða og 
minni umsvifa í akstursþjónustu 
fyrir fatlað fólk. ■

Halli Strætó bs. 
hundruð milljóna
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Hvað finnst þér mikilvægast í heimi? Markmiðin, fjölskyldan, starfið? Hvert sem þú stefnir 
þá hefur IONIQ 5 kraftinn til að hjálpa þér að ná takmarkinu. Þú dregur 481 km. Ofurhleðslan 
bætir 100 km við á aðeins 5 mínútum. Eltu draumana þína örugglega hvert sem er með 2. stigs 
akstursaðstoð. IONIQ 5 getur allt þetta og miklu meira.

www.hyundai.is

Hyundai IONIQ 5. Verð frá: 5.990.000 kr. 

Hyundai býður eina víðtækustu ábyrgð sem til er. Ábyrgð á öllum nýjum Hyundai bílum 
er sjö ár/150.000 km akstur, hvort sem kemur á undan. Átta ár/160.000 km ábyrgð er á 
rafhlöðum. Staðbundnir skilmálar gilda. Kynntu þér allt um ábyrgðina á hyundai.is

IONIQ 5
100% rafmagn.

Hreyfðu við heiminum.
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Þetta gæti komið sér 
illa fyrir trúverðugleika 
minn í starfi og kemur 
sér illa fyrir fyrirtækið 
mitt og mig sem fag-
mann.

Einstaklingur sem varð fyrir 
gagnalekanum

Afternoon Tea 4.890 kr. á mann
Með glasi af Prosecco freyðivíni  5.780 kr. á mann
Með glasi af Möet kampavíni  6.790 kr. á mann

Bókaðu borð á fjallkona.is

SAVOURY 

Bláberjaskonsur
Þeytt íslenskt smjör og tvær tegundir af sultu

Confit önd á vestfirskri hveitköku 
Andaconfit rillet, karamelluseruð epli, Maltsósa, 

appelsínusósa

Lax & lummur
Bláberja og dill-grafinn lax, kjúklingabaunalummur, 

piparrótarsósa, hrogn, stökkar linsubaunir, 
yuzu-illiblómadressing

Craffla (croissant + vaffla) 
Parmaskinka, piparrótarostakrem, parmesan, 

parmesan “crisp” granatepli 

Jólasamloka
Hamborgarahryggur, gulróta- og grænbaunamæjó

SÆTT

Eton Mess skyr ostakaka
Hvítsúkkulaði-skyrmús, marengs, hindber, 

hindberjasósa

Þrista-súkkulaðiterta 
Súkkulaði, Þristur, vanilluís, þeyttur rjómi 

Bollakökur
Red Velvet > hindaberjafylling, rjómaosta-skyrkrem 

Súkkulaðifudge > dulce de leche fylling, súkkulaðikrem

Sörur 

Makkarónur

Kókóskúlur

JÓLA
AFTERNOON

TEA
ALLA DAGA 14.30–17.00

Jákvæð áhrif á 
heimilisbókhaldið

Neikvæð áhrif á 
heimilisbókhaldið

Hvað fjárlagafrumvarpið 
þýðir fyrir þig

Úr fjárlögunum

379.083 krónur

5,8%
Fjárhæð barna-
bóta hækkar 
um 5,5 til 5,8 
prósent.

5,6%
Örorkubætur 
hækka um 
1 prósent til 
viðbótar við 
almennar pró-
sentuhækkanir 
og hækka  
alls um 5,6  
prósent.

600  
þúsund
Framlög til 
fæðingarorlofs 
hækka um 420 
milljónir króna vegna 
hækkunar mánaðarlegrar 
hámarksgreiðslu í 600 
þúsund krónur.

200 þúsund
Frítekjumark ellilífeyrisþega 
hækkar úr 100 þúsund krónum í 
200 þúsund krónur á mánuði.

Skerðingarmörk barnabóta 
fyrir einstæða foreldra hækka 
úr 351.000 krónum á mánuði í 
379.083 krónur.

2,5%
Almennt 
og sérstakt 
bensíngjald 
hækkar um 
2,5 prósent.

2,5%
Bifreiðagjöld 
hækka um 
2,5 prósent.

2,5%
Áfengis- og 
tóbaksgjald 
hækkar um 
2,5 prósent.

2,5% 
2,5 prósenta hækkun á sérstöku 
gjaldi til Ríkisútvarpsins.

0,5%
Sóknargjöld 
hækka um 
0,5 prósent.

60 milljarðar
  Gert er ráð fyrir 60 milljarða 
króna halla á ríkissjóði.

2,7 milljarðar
Enginn gistináttaskattur
Enginn gistináttaskattur verður 
lagður á ferðaþjónustuna  
á næsta ári.

700  
milljónir
Framlög til Menntasjóðs 
námsmanna og LÍN lækka 
um 700 milljónir króna 
vegna færri umsækjenda 
um námslán.

milljarður
2,1 milljarði verður varið í stytt-
ingu vinnuviku vaktavinnufólks.

  Framlög til 
þróunarsam-
vinnu aukast 
um 2,7 millj-
arða.

ninarichter@frettabladid.is

PERSÓNUVERND Erindi hefur borist 
til Persónuverndar um öryggis-
brest í meðferð persónuupplýsinga 
hjá Vinnumálastofnun, í annað 
sinn á þessu ári. 

Unnur Sverrisdóttir, forstjóri 
Vinnumálastofnunnar, segir málið 
í lögbundnu ferli, og segir erindið 
hafa verið tilkynnt strax til Per-
sónuverndar. Hún segir málið ekki 
komið til rannsóknar hjá Persónu-
vernd.

Vigdís Eva Líndal, sviðsstjóri hjá 
Persónuvernd, segir að stofnuninni 
hafi borist tilkynning vegna örygg-
isbrests í október og málið sé í far-
vegi. „Við erum að stefna að því að 
ljúka afgreiðslu á  öllum þessum til-
kynningum innan sex vikna, vegna 
mikils fjölda af tilkynningum,“ 

segir hún og jafnframt: „Þetta mál 
er komið fram yfir þann tíma.“ Hún 
segir of snemmt að tjá sig um alvar-
leika málsins.

Notandi sem varð fyrir gagnalek-

anum segir málið með óþægileg-
asta móti. „Þetta er viðkvæmt mál 
fyrir marga og mér fyndist mjög 
óþægilegt ef þessi gögn kæmust í 
hendur fólks sem ég hef unnið með. 
Þetta gæti komið sér illa fyrir trú-
verðugleika minn í starfi og kemur 
sér illa fyrir fyrirtækið mitt og mig 
sem fagmann.“

Einstaklingurinn, sem er erlend-
ur ríkisborgari, segist ekki hafa 
vitað af lekanum fyrr en afsök-
unarbeiðni barst, 11. október. „Ég 
starfaði hjá hugbúnaðarfyrirtæki 
erlendis í nokkur ár og öll svona 
öryggismál eru í algjörum forgangi 
hjá þeim. Leki af þessu tagi getur 
haft gríðarlega alvarlegar af leið-
ingar. Þessi tölvupóstur var sendur 
á enskumælandi notendur og mun 
örugglega hafa áhrif á traust fólks 
til íslenskra ríkisstofnana.“ n

Gagnaleki hjá Vinnumálastofnun

2,1
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 Suðurlandsbraut  54  bláu húsin  (við faxafen)   Opið virka daga frá kl. 11 til 18  laugardaga frá kl. 11 til 17  sunnudaga frá 13 til 17  Sími 568 9512   

Troðfull verslun af 
merkjavöru frá 
eftirtöldum 
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magdalena@frettabladid.is

Bjarni Benediktsson, fjármála- og 
efnahagsráðherra, segir í samtali 
við Markaðinn að samið hafi verið 
um í stjórnarsáttmálanum að horfa 
til frekari skattalækkana á kjör-
tímabilinu í samræmi við þróun 
ríkisfjármála.

„Við höf um læk kað skatt a 
umtalsvert á kjörtímabilinu, og nú 
um áramótin tekur gildi lokaáfangi 
lækkunar á tekjuskatti einstakl-
inga sem alls skilar heimilunum 
23 milljarða hærri ráðstöfunar-
tekjum á ári. Breytingarnar skila 
mestu til tekjulægri, en fólk með 
mánaðarlaun á bilinu 350-400 
þúsund krónur hefur um 120 þús-

und krónum meira milli handanna 
á ári vegna þeirra. Auk þess hefur 
tryggingagjald lækkað, skerðingar-
mörk og fjárhæðir bóta hækkað og 
skattleysismörk erfðafjár- og fjár-
magnstekjuskatts hækkað veru-
lega. Fjölmargir skattalegir hvatar 
hafa verið innleiddir til að blása 
auknum krafti í atvinnulífið og 
auka þátttöku almennings. Áfram 
mætti lengi telja.“

Hann bætir við að hann sé bjart-
sýnn á að gott samráð náist við 
aðila vinnumarkaðarins á kom-
andi mánuðum. „Það eru sam-
eiginlegir hagsmunir okkar allra að 
setja stöðugleikann og þau lífskjör 
sem hefur tekist að verja í gegnum 
heimsfaraldurinn ekki í uppnám,“ 

segir hann og bætir við að samspil 
hagstjórnar skipti miklu máli.

„Þar spila saman opinberu fjár-
málin, stjórntækin í Seðlabank-
anum til að halda verðbólgu sem 
næst markmiði og svo er það aðila 
vinnumarkaðarins að tryggja að 
launahækkanir séu í samræmi við 
efnahagslegan stöðugleika.“

Hann segir jafnframt að það 

standi til að sameina stofnanir á 
kjörtímabilinu og auka með því 
skilvirkni og samlegð.

„Í mínum huga er það algjört for-
gangsmál að nýta krafta stjórnar-
ráðsins sem best í verkefnin sem 
blasa við. Þannig hristum við tals-
vert upp í ráðuneytisskipan á nýju 
kjörtímabili, auk þess sem við horf-
um til þess í stjórnarsáttmálanum 
að sameina stofnanir og auka þann-
ig skilvirkni og samlegð. Í fjárlaga-
frumvarpinu gerum við auk þess 
ráð fyrir um 1,5 milljarða fjárfest-
ingu í Stafrænu Íslandi á næsta ári. 
Þar erum við með skýra sýn um að 
gjörbylta opinberri þjónustu þannig 
að hún verði bæði hagkvæmari, skil-
virkari og aðgengilegri fyrir alla.“ ■ 

Horfa til skattalækkana á kjörtímabilinu

Bjarni Bene-
diktsson, fjár-
mála- og efna-
hagsráðherra 

Viðskiptaráð Íslands telur 
mikilvægt að skoða eignar-
hald á innviðafyrirtækjum og 
þá sérstaklega hvort tækifæri 
felist í því að lífeyrissjóðir 
fjárfesti í innviðafyrirtækjum 
í meiri mæli.

magdalena@frettabladid.is

Svanhildur Hólm Valsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Viðskiptaráðs, segir 
skynsamlegt að skoða eignarhald á 
innviðafyrirtækjum og hafa þar til 
hliðsjónar fyrirmyndir frá Norður-
löndunum.

„Við teljum að aðhald frá einka-
aðilum sé af hinu góða og það virð-
ist vera sú niðurstaða sem til dæmis 
Norðmenn hafi komist að í þessum 
efnum, þar sem sjá má mun fjöl-
breyttara eignarhald á innviðum,“ 
segir Svanhildur og bætir við að 
umræða um þessi mál hafi ætíð 
verið viðkvæm, ekki síst pólitískt.

„Einhverra hluta vegna erum 
við í íhaldssamari kantinum þegar 
kemur að sölu á innviðum og fólk 
hefur margs konar áhyggjur því 
tengt. En í því samhengi má benda 
á að það er hægt að setja ýmiss 
konar skilyrði við slíka sölu, bæði 
um það hversu mikið er losað af 
eignarhaldi ríkisins og sömuleiðis 
um það hverjir gætu eignast hlut í 
fyrirtækjum sem við skilgreinum 
sem mikilvæga innviði.“

Hún bætir við að því fylgi margir 
kostir að eignarhald sé fjölbreytt. 
„Ef við erum að tala um skráningu 
á markað sé ég hana sem mjög 
jákvæða, til dæmis til að fá mark-
aðsverð á eignir ríkisins. Svo er 
almennt gott að fá f leiri augu inn í 
reksturinn því það veitir aðhald. Því 
til stuðnings má benda á jákvæðar 
breytingar í rekstri ýmissa fyrir-
tækja gegnum tíðina eftir að eignar-
haldið færðist frá hinu opinbera til 
einkaaðila.“

Konráð S. Guðjónsson, aðstoðar-
framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, 

segir að mikil tækifæri felist í því að 
fá fjármagn úr öðrum áttum í inn-
viðafjárfestingar heldur en endilega 
beint frá ríkinu.

„Ríkið veitir einfaldlega ekki 
sama aðhald og aðrir fjárfestar því 
ríkið verður seint gjaldþrota en 
þegar þú færð fjárfesta að borð-
inu sem hafa ekki þann lúxus þá 
koma þeir með nýja sýn og aðrar 
hugmyndir inn í reksturinn,“ segir 

Konráð og bætir við að það sé mjög 
hollt fyrir hvaða rekstur sem er að fá 
fjölbreyttan hóp fjárfesta að borð-
inu og hið sama gildi um innviða-
fjárfestingar.

„Auðvitað eru innviðir ólíkir 
mörgu öðru og stundum getur verið 
náttúruleg einokun en það er hægt 
að koma til móts við það í gegnum 
regluverk.“ Hann segir jafnframt að 
andstaða Íslendinga gagnvart inn-

viðafjárfestingum frá einkaaðilum 
sé þekkt og því sé góð lausn að fá 
lífeyrissjóði að borðinu.

„Í tilfelli fjölmargra ríkisfyrir-
tækja gæti verið hagfellt fyrir ríkið 
að fá lífeyrissjóðina inn í þessar 
fjárfestingar og einnig eru innviðir 
spennandi fjárfestingakostur fyrir 
lífeyrissjóðina. Það má heldur ekki 
gleyma því að allir Íslendingar fjár-
festa í gegnum lífeyrissjóðina. Það 
eru í raun allir Íslendingar sem eiga 
til dæmis einhvern hlut í öllum 
fyrirtækjum í Kauphöllinni.“

Hann bætir við að í því samhengi 
væri augljós kostur að lífeyrissjóð-
irnir myndu koma að fjárfestingu í 
Landsvirkjun.

„Allir Íslendingar eiga Lands-
virkjun og það myndi ekki breytast 
þótt lífeyrissjóðirnir myndu koma 
að eignarhaldi þar. Með því mætti 
skerpa á kröfunni um að reksturinn 
myndi skila ásættanlegri arðsemi 
og ríkinu yrði veitt aðhald. Lífeyris-
sjóðirnir fjárfesta til langs tíma og 
stöðugt tekjustreymi hentar þeim. 
Þetta tvennt fer vel saman með fjár-
festingu í innviðum.“ ■

Mikil tækifæri til að fá fjármagn frá 
öðrum áttum í innviði hér á landi

Aðstoðarfram-
kvæmdastjóri 
Viðskiptaráðs 
segir það geta 
verið hagfellt 
fyrir ríkið að fá 
lífeyrissjóðina 
í innviðafjár-
festingar. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VILHELM

Ekki margar eignir sem hegða sér eins og innviðir

Ómar Tryggvason, framkvæmda-
stjóri Innviðafjár fjárfestinga, 
innviðasjóðs sem fjármagnaður 
er af lífeyrissjóðum, segir að út 
frá skuldbindingu lífeyrissjóða 
henti efnahagslegir innviðir mjög 
vel sem fjárfestingakostur og það 
sé líklega þess vegna sem víða í 
heiminum séu lífeyrissjóðir fjár-
festar í innviðum.

„Frá sjónarhorni lífeyrissjóða 
eru skuldbindingar þeirra mjög 
langt greiðsluflæði og því fylgja 

fastir vextir. Í raunveruleikanum 
verða hreyfingar á verðlagi, 
vöxtum og fleiri þáttum. Þetta 
fer í langa skuldbindingu og það 
eru einfaldlega ekki margar eignir 
sem hegða sér eins og innviðir,“ 
segir Ómar og bætir við að innvið-
ir séu með greiðsluflæði til langs 
tíma. „Þess vegna, út frá skuld-
bindingum lífeyrissjóða, henta 
innviðir mjög vel. Fjárfesting í inn-
viðum, óháð því hver gerir það, er 
síðan forsenda hagsældar.“

Helgi Vífill  
Júlíusson

■ Skoðun

Létti undir með 
hinu opinbera  
í innviðum 

Það er fagnaðarefni að ný ríkis-
stjórn horfi til þess að lífeyris-
sjóðir – og vonandi aðrir fag-
fjárfestar – eigi þess kost að taka 
þátt í innviðafjárfestingum. Það 
er skynsamlegt skref til að fá 
f leiri að borði til að fjármagna 
þá uppbyggingu. Tækifærin eru 
víða enda er uppsöfnuð við-
haldsþörf 420 milljarðar, sam-
kvæmt úttekt Samtaka iðnaðar-
ins, og þar er ekki horft til nýrra 
verkefna.

Öflugir innviðir leggja grunn 
að samkeppnishæfni þjóða. 
Fjárfesting í innviðum styður 
við hagvöxt, f jölgar störfum, 
bætir lífskjör og eykur fram-
leiðni hins opinbera og einka-
geirans, samk væmt sk ýrslu 
OECD. Það er því þarft að huga 
vel að innviðum. Í samanburði 
við f lest ríki stendur Ísland þar 
vel að vígi en hægt er að gera 
betur.

Samstarf við einkaaðila gerir 
það að verkum að hægt er að 
f lýta uppbyggingu og leiðir 
til þess að stjórnvöld geti veitt 
minni fjármunum í hana. Við 
það skapast svigrúm til að bæta 
grunnþjónustu og draga úr halla 
ríkissjóðs – sem er ærinn.

Því miður hafa ýmsir lagt sig 
í líma við að halda á lofti póli-
tískum kreddum sem nágranna-
þjóðir okkar hafa sett til hliðar 
um að hið opinbera annist alla 
þessa uppbyggingu. Það yrði 
ok kur dý rkey pt; farið y rði 
hægar í uppbyggingu og ríkis-
sjóður yrði skuldsettari sem 
gæti leitt til skattahækkana 
þegar fram í sækir. Rannsóknir 
sýna jafnframt að þegar skuld-
setning stærri ríkja fer yf ir 
60-70 prósent af landsfram-
leiðslu byrjar það að hamla 
hagvexti. Lítið hagkerfi eins og 
Ísland verður að standa betur að 
vígi en þau stóru til að laða að 
erlenda fjárfesta og halda fjár-
magni í hagkerfinu.

Þekkt er að ýmiss konar 
vegagerð hentar vel sem fram-
kvæmdir á vegum einkaaðila. 
Á meðal kosta þeirra er að lík-
legt er að kostnaðaraðhald verði 
meira. Það ætti einnig að vinna 
að því að selja hluta af Lands-
virkjun, Orkuveitu Reykjavíkur 
og Landsneti og skrá á hluta-
bréfamarkað. Við það er hægt 
að innleysa háar fjárhæðir sem 
nýtast í þarfari verkefni og 
reksturinn myndi njóta góðs 
af eftirliti frá einkafjárfestum. 
Þetta er þekkt leið. ■
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Sigríður Mogensen, sviðsstjóri iðn-
aðar- og hugverkasviðs hjá Samtök-
um iðnaðarins, segir nýjan stjórnar-
sáttmála vera mikið fagnaðarefni 
fyrir nýsköpun og hugverkaiðnað 
í landinu.

„Ný ríkisstjórn setur fram öfluga 
framtíðarsýn og uppskeran verður 
ríkuleg. Með þeim aðgerðum sem 
kynntar eru í stjórnarsáttmálanum 
og breytingum á skipulagi stjórnar-
ráðsins er hugverkaiðnaður form-
lega festur í sessi sem fjórða stoðin í 
verðmætasköpun á Íslandi. Það eru 
stórkostleg tíðindi enda hefur hug-
verkaiðnaður nú alla burði til að 
vaxa enn frekar á komandi miss-
erum og árum,“ segir Sigríður og 
bætir við að tími uppskeru sé fram 
undan í hugverkaiðnaði.

„En mestu máli skiptir að festa 
á í sessi hvata vegna fjárfestinga í 
rannsóknum og þróun og liðka fyrir 
komu sérfræðinga hingað til lands. 
Stjórnvöld eru með þessu að veðja á 
nýsköpun og það er nauðsynlegt og 
skynsamlegt veðmál.“

Hún segir jafnframt að þessi 
mikla áhersla nýrrar ríkisstjórnar á 
nýsköpun í iðnaði þýði að við sjáum 
fram á aukna verðmætasköpun og 
minni sveif lur í efnahagslífinu til 
framtíðar.

„Landsmenn allir hljóta að fagna 
þessu enda mun vöxtur hugverka-
iðnaðar draga úr sveiflum í þjóðar-
búinu og efnahagskerfinu og leiða 
til þess að hér verða til ný og verð-
mæt störf og auknar útf lutnings-
tekjur til framtíðar. Þannig munu 
lífsgæði landsmanna að öðru 
óbreyttu aukast varanlega.“ n

magdalena@frettabladid.is

Ríkisstjórnin stefnir að því að selja 
eftirstandandi 65 prósenta hlut 
sinn í Íslandsbanka að fullu á næstu 
tveimur árum ef markaðsaðstæður 
verða ákjósanlegar.

Magnús Örn Guðmundsson, 
forstöðumaður hlutabréfa og 
blandaðra sjóða hjá sjóðastýr-
ingarfyrirtækinu Stefni, segir að 
markaðsaðstæður séu vitanlega 
ákjósanlegar nú. „Þar sem bankinn 
er í góðum og batnandi rekstri þá 
eru markaðsaðstæður ákjósanlegar 
núna. Bankarnir eru að koma vel út 
úr Covid-krísunni og mun betur en á 
horfðist,“ segir hann og bætir við að 
á næsta ári sé spáð góðum hagvexti 
þannig að viðspyrnan í efnahagslíf-
inu ætti að vera kröftug og gangur 
bankanna ætti að vera góður.

„Jafnframt vinnur hóflega hækk-
andi vaxtastig með þeim. Ætli þetta 

verði þá ekki gert í tveimur bitum 
og fyrri vonandi strax á fyrri hluta 
ársins 2022. Eins og ég sagði teldi ég 
eðlilegast að þetta væri gert eftir arð-
greiðslu, vonandi af stærri gerðinni.“

Hann bætir við að umfram eigið 
fé bankans sé líklega um 40 millj-
arðar svo umfangið sem á eftir að 
selja sé töluvert.

„Markaðsvirði 65 prósenta hlutar 
er um 160 milljarðar miðað við 
gengið í dag og það er skemmtileg 
tilviljun að það er nánast sama 
upphæð og heildarmarkaðsvirði 
Íslandsbanki var í útboðinu sumar. 
Það er líka ótrúlegt að rifja það upp 
að eftirspurnin var tæplega 500 
milljarðar í útboðinu en það var 
auðvitað fyrir skráningu og eigin-
legt markaðsverð.“

Hann segir jafnframt að sala á 
hlut ríkisins í Landsbankanum sé 
seinni tíma mál og um það sé líklega 
samstaða í ríkisstjórninni. n

Þar sem bankinn er í 
góðum og batnandi 
rekstri þá eru markaðs
aðstæður ákjósanlegar 
núna. 

Magnús Örn 
Guðmunds-
son, forstöðu-
maður hjá 
Stefni

Sama þróun hefur átt 
sér stað í Danmörku, 
innlend netverslun fer 
þar vaxandi á kostnað 
erlendrar netverslunar.

Trausti Heiðar 
Haraldsson, 
framkvæmda-
stjóri Prósents

Um 70 prósent landsmanna 
keyptu síðast af innlendri 
netverslun. Það er sambæri-
legt hlutfall og í Danmörku.

helgivifill@frettabladid.is

Íslendingar versla á netinu í svip-
uðum mæli og Danir. Fyrir Covid-19 
stóðum við þeim töluvert að baki í 
netverslun. Samkvæmt Netverslun-
arpúlsinum versla 47 prósent þjóð-
arinnar á netinu á sjö daga tímabili. 
Hlutfallið er enn hærra þegar litið er 
til aldurshópsins 25 til 34 ára, eða 64 
prósent. Þetta segir Trausti Heiðar 
Haraldsson, framkvæmdastjóri Pró-
sents, í samtali við Markaðinn.

Prósent heldur utan um Net-
verslunarpúlsinn í samstarfi við 
Rannsóknarsetur verslunarinnar 
og Samtök verslunar og þjónustu. 
200 svörum frá fólki eldra en 18 ára 
er safnað í hverjum mánuði. Gagna-
söfnunin hófst í mars og hefur yfir 
1.900 svörum verið safnað. Mæling-
arnar byggja á sænskum og dönsk-
um fyrirmyndum.

Trausti segir að fyrir fáeinum 
árum hafi fólk einkum verslað við 
erlendar netverslanir. Samkvæmt 
Netpúlsinum keyptu 70 prósent 
landsmanna síðast af innlendri net-
verslun. Það sé sambærilegt hlutfall 
og í Danmörku. „Sama þróun hefur 
átt sér stað í Danmörku, innlend 
netverslun fer þar vaxandi á kostnað 
erlendrar netverslunar,“ segir hann.

Að sögn Trausta eru tækifæri 
fyrir innlenda netverslun að auka 
vöruúrvalið til að fanga stærra hlut-
fall af sölunni vegna þess að helsta 
ástæða þess að Íslendingar kaupi af 
erlendum netverslunum sé að varan 
fékkst ekki hér á landi.

Stærstu netverslanir landsins eru, 
samkvæmt Netpúlsinum, Domino’s, 
Heimkaup, Tix.is, Elko og Eldum 
rétt. Þær vinsælustu á erlendri 
grundu eru Amazon, AliExpress, 
Asos, eBay og Boozt. „Salan dreifist 
vel á milli netverslana,“ segir Trausti 
Heiðar.

Samkvæmt könnuninni keyptu 
77 prósent landsmanna síðast 
vöru á netinu en 23 prósent nefndu 
þjónustu. Meðalfjárhæð kaupa var 
18.700 krónur. „Íslendingar keyptu 
mun meiri af þjónustu en vörum 
frá Bandaríkjunum,“ segir Trausti 
Heiðar og nefnir í því samhengi 
til dæmis áskriftir að Netf lix og 
ýmsum öðrum streymisveitum.

Barnafjölskyldur versla meira á 
netinu, samkvæmt Netpúlsinum, 
eða um 58 prósent á einni viku. „For-
eldrar barna hafa minni tíma til að 
fara í verslanir,“ bendir Trausti á.

Konur versla meira á netinu en 

karlar. Konur höfðu keypt í 51 pró-
senti tilvika á netinu í liðinni viku 
en karlar í 43 prósentum tilvika.

„Það kemur á óvart að lands-
byggðin versli minna á netinu en 

íbúar höfuðborgarsvæðisins í ljósi 
þess að þar er minna úrval af versl-
unum,“ segir Trausti og bendir á að 
hlutfall Reykvíkinga sem keyptu á 
netinu í liðinni viku hafi verið 51 
prósent, 45 prósent hjá þeim sem 
búi í nágrannasveitarfélögum en 43 
prósent á landsbyggðinni.

Trausti segir að fólk versli að 
meðaltali 30 daga á ári á netinu eða 
2,5 sinnum í mánuði. Mest hafi verið 
keypt af skyndibita og mat af veit-
ingahúsum eða í 20 prósentum til-

vika, fatnaði í 20 prósentum tilvika, 
matvöru og dagvöru í 14 prósentum 
tilvika, snyrtivörur, heilsu og lyf í 
12 prósentum tilvika, menningu 
og upplifun í 9 prósentum tilvika, 
ferðalög í 8 prósentum tilvika, 
raftæki í 7 prósentum tilvika og 
íþrótta- og frístundavörur í 6 pró-
sentum tilvika.

Hann vekur athygli á því að ein-
hleypir kaupi meira af skyndibita 
á netinu en þeir sem séu í hjóna-
bandi. n

Helmingur keypti á netinu á viku 

Um fjórðungur hyggst versla meira á netinu

Um fjórðungur þjóðarinnar hyggst versla meira á netinu á næstu 
tólf mánuðum en 8 prósent ætla að versla minna. „Þeir sem stefna 
á að draga saman seglin varðandi kaup á netinu eru einkum þeir 
sem eldri eru. Aldurshópurinn 35-44 hyggst versla 28 prósentum 
meira á netinu á næstu mánuðum en það er sá aldur sem verslar 
hvað mest á netinu. Af þeim sökum má búast við mestri tekjuaukn-
ingunni ef sá hópur eykur við kaup sín,“ segir Trausti
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Hvernig vara eða þjónusta var keypt á  
netinu síðastliðna viku?
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Hversu oft er keypt á netinu?
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Stærstu 
netverslanir 
landsins eru 
Domino’s, 
Heimkaup, 
Tix.is, Elko og 
Eldum rétt.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 EYÞÓR

Fagnaðarefni fyrir  
nýsköpun og 
hugverkaiðnað

Ný ríkisstjórn setur 
fram öfluga framtíðar
sýn og uppskeran 
verður ríkuleg. 

Sigríður Mogen-
sen, sviðsstjóri 
iðnaðar og hug-
verkasviðs hjá SI

Markaðsaðstæður ákjósanlegar nú

FJÁRFESTING Í SJÓÐUM
ER GÓÐUR  VALKOSTUR
TIL AÐ ÁVAXTA PENINGA TIL
SKEMMRI OG LENGRI TÍMA

Kynntu þér árangur og úrval
ÍV sjóða á WWW.IV.IS
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RAFMÓTORAR

Stefán Friðriksson tók nýverið 
við starfi yfirleikjahönnuðar hjá 
Solid Clouds. Hann segir að helsta 
áskorunin fram undan sé að gefa út 
nýjasta leik Solid Clouds, Frontiers. 
Hann hefur gaman af tölvuleikjum, 
körfubolta og því að hlusta á hljóð-
bækur.

Hver eru þín helstu áhugamál?
Ég hef alltaf haft gaman af tölvu-

leikjum og safnkortaspilinu Magic: 
the Gathering, sem er reyndar líka 
tölvuleikur þessa dagana. En það 
sem ég eyði langmestum tíma í 
eru hljóðbækur og podköst sem 
ég skelli alltaf í gang þegar ég geri 
hluti sem þurfa ekki mikla hugsun, 
eins og göngutúra, strætóferðir eða 
heimilisverk. Svo spila ég körfubolta 
tvisvar í viku og fylgist með NBA- 
deildinni.

Hvernig er morgunrútínan þín?

Það fer alveg eftir deginum. Flesta 
virka daga byrja ég á kaffibolla og 
útbý morgunmat með konunni 
minni fyrir strákana okkar tvo. Svo 
þegar þeir rölta af stað í skólann þá 
fer ég í sturtu og fæ mér svo kaffi-
bolla nr. 2 (já, ég er með kaffi-vanda-
mál) á meðan ég skoða NBA- úrslit 
næturinnar. Svo skelli ég mér í 
vinnuna.

Hvaða bók hefur haft mest áhrif 
á þig?

Það hlýtur að vera Flow, the psy-
ch ology of optimal experience, eftir 
Mihaly Csikszentmihalyi sem lést 
fyrir rétt rúmum mánuði. Hann 
var brautryðjandi í rannsóknum á 
hamingju og sköpunarkrafti. Flow 
kenndi mér marga hluti um bæði 
leikjahönnun og hvernig á að lifa í 
núinu og vera hamingjusamur.

Hver hafa verið mest krefjandi 
verkefnin á undanförnum miss-
erum?

Þegar allt fyrirtækið Rovio fór að 
vinna að heiman þá hafði ég yfir-
umsjón (e. game lead) yfir leiknum 
Angry Birds Match. Það að flytja alla 
okkar ferla og fundi yfir á netið og 
halda góðum móral í teyminu var 
mjög krefjandi. Við tókum snemma 
ákvörðun um að nota sem minnst 
af beinum skilaboðum milli fólks (í 
Slack-spjallforritinu) og nota frekar 
þræði í teymis-rásunum þar sem 
aðrir gátu séð hvað rætt var um. 
Það var góð leið til að herma eftir 
þessum litlu spjöllum um vandamál 
og lausnir í leiknum sem koma upp 
frá degi til dags þegar allir vinna 
hlið við hlið á skrifstofunni.

Hvað felst í nýja starfinu?
Sem vöruþróunarstjóri (e. head 

of product) þá er ég yfir hönnunar-
teyminu og ber ábyrgð á gæðum 
leikjahönnunar, hönnunar tekju-
öf lunarkerfa og notendareynslu. 
Þar að auki mun ég vinna við 

markaðssetningu leiksins, vegna 
þess að það að ná í notendur á 
snjall símaleikjum grundvallast á 
beinni markaðssetningu (e. per-
formance marketing) þar sem 
hönnun markaðssetningar og leiks 
þurfa að haldast í hendur. Það eru 
til að mynda mörg dæmi núna um 
að markaðssetning sem hittir í 
mark er að hafa áhrif á það hvernig 
leikirnir eru síðan þróaðir áfram, 
eins og til dæmis í Homescapes frá 
Pixonic sem er einn af tekjuhæstu 
snjall símaleikjum síðustu ára.

Hvaða áskoranir eru fram undan?
Það er fyrst og fremst að gefa út 

nýjasta leik Solid Clouds, Frontiers. 
Flestir snjallsímaleikir eru fyrst 
gefnir út í svokölluðu soft launch, 
þar sem leikurinn er gefinn út í 
fáum löndum án mikillar markaðs-
setningar. Þetta er gert til þess að 
byrja að safna gögnum um hvernig 
spilarar eru að nota leikinn svo við 
getum tekið ákvarðanir um hvað 
þarf að bæta áður en leikurinn er 
gefinn út fyrir allan heiminn. 

Það sem gerir þetta starf og 
þennan snjallsímabransa svo 
áhugaverðan er að maður er alltaf 
að læra og betrumbæta. Þegar leikur 
kemur út, þá er það bara byrjunin. 
Þá taka við vísindin þar sem gerð 
eru samanburðarpróf (e. AB test) í 
bæði leiknum sjálfum og markaðs-
setningu og við hverja ítrun verður 
varan betri.

Hver er þín uppáhaldsborg?
Reykjavík, engin spurning. Eftir 

að hafa ferðast víða og búið í Atlanta 
í tvö og hálft ár og svo Helsinki í 
rúm átta ár, þá líður mér samt best 
í heimaborginni. Ég missti reyndar 
nánast algerlega af ferðaiðnaðar-
byltingunni, þannig að það hefur 
ýmislegt breyst síðan ég bjó þar 
síðast, en Reykjavík er enn besta 
borgin fyrir mig. ■

Reykjavík uppáhaldsborgin

Stefán segir 
að Reykjavík 
sé uppáhalds-
borgin en hann 
hefur ferðast 
víða.  

FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Nám: Kvennaskólinn í Reykjavík 
1997-2002, óútskrifaður.
Nám fyrir stjórnendur í leikja-
iðnaði hjá Aalto University árið 
2017.

Störf: CCP Games; leikjahönn-
uður 2006-2013.
Rovio Entertainment; Lead 
Game Designer, Design Mana-
ger & Game Lead 2013 - 2021.
Solid Clouds; yfirleikjahönn-
uður 2021-.

Fjölskylduhagir
Eiginkona: Johanna Pauliina 
Sjöman (frá Finnlandi).
Börn: Jónas Erik Stefánsson og 
Emil Snorri Stefánsson, tvíburar 
fæddir 2012.

■ Svipmynd
 Stefán Friðriksson

helgivifill@frettabladid.is

þrjátíu og níu íslensk fyrirtæki 
munu fara á nýsköpunarráðstefn-
una Slush sem haldin verður í Finn-
landi í dag og á morgun, að sögn 
Jarþrúðar Ásmundsdóttur, fag stjóra 
hjá Íslandsstofu. „Aldrei hafa jafn 
margir farið frá Íslandi á ráðstefn-
una, eða um 80 manns,“ segir hún í 
samtali við Markaðinn.

Þrír Íslendingar munu f lytja 
erindi á stóra sviðinu: Ari Helga-
son, sem vinnur að stofnun fjárfest-
ingasjóðs með Davíð bróður sínum, 
stofnanda Unity Games, Guðmund-
ur Kristjánsson, stofnandi Lucinity 
sem þróað hefur gervigreind til að 
aðstoða banka við að koma auga á 

peningaþvætti, og Guðmundur Haf-
steinsson, stofnandi Fractal 5 sem 
vinnur að þróun á hugbúnaði til að 
efla tengslanet fólks.

„Slush laðar til sín helstu fjár-
festa á sviði nýsköpunar í Evrópu. 
Viðburðurinn hefur vaxið ár frá ári 
en í ár seldist hratt upp vegna þess 
að sett var hámark á miðasölu í ljósi 

Covid-19 heimsfaraldursins,“ segir 
Jarþrúður. Ef marka má Facebook-
síðu Slush má búast við þrjú þúsund 
manns.

Íslandsstofa heldur utan um tvo 
viðburði fyrir íslensk fyrirtæki og 
vísisjóði til að kynna sig annars 
vegar fyrir fjárfestum og hins vegar 
fjölmiðlum. „Þetta verður stærra í 
sniðum en áður. Það er öflug flóra 
af sprotum á Íslandi sem eru í mik-
illi markaðssókn. Slush er kjörinn 
vettvangur til að komast í tengsl við 
fjárfesta til að fjármagna vöxtinn 
sem fram undan er,“ segir Jarþrúður.

Á meðal íslenskra fyrirtækja sem 
sækja Slush má nefna Solid Clouds, 
Men&Mice, Overtune, Sportabler, 
Smitten og 1939 Games. ■

Metfjöldi frá Íslandi á Slush

Jarþrúður 
Ásmundsdóttir, 
fagstjóri hjá 
Íslandsstofu
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Þar sem 
Vínbúðin 
er ekkert 
annað en 
sælkera-
verslun 

með mun-
aðarvörur, 
beina hinir 

veikustu 
viðskipt-

um sínum 
í auknum 

mæli til 
bensín-

stöðva þar 
sem rauð-
sprittið er 

selt.

Aðalheiður  
Ámundadóttir

adalheidur 
@frettabladid.is

CPH spítalinn í Kaupmannahöfn þjónustar Íslendinga 

varðandi liðskiptiaðgerðir og fleira. Þar sem bið eftir 

aðgerð er lengri en 3 mánuðir hér á landi eiga Íslend-

ingar almennt rétt á að Sjúkratryggingar Íslands greiði 

kostnað við aðgerð og ferðalag fyrir sjúkling og 

fylgdarmanneskju við að sækja aðgerð á  viður-

kenndum spítölum erlendis.  Biðlistinn hjá CPH er í 

aðeins um 1 mánuður.

Þegar hafa allmargir Íslendingar nýtt sér 

þjónustu CPH.

 

Nánari upplýsingar á https://hei.is/lidskipti/ 

og í síma 8 200 725 

Liðskiptiaðgerðir í Kaupmannahöfn

www.hei.is

Í desember er okkur tamt að hugsa um þá sem 
minna mega sín. Við sem eigum nóg ættum að 
deila með þeim sem eiga um sárt að binda. Söng-
textinn sem hefur ómað nánast hver jól á mínu 
heimili segir að kærleikurinn sé hinn mikli sjóður 
og hvetur okkur til að sameinast, til að hjálpa.

Þessi mynd sem söngsmiðurinn rammaði svo 
vel inn á enn við í dag, en í stað þess að að horfa 
á þjáningar á sjónvarpsskjánum stöndum við 
nú augliti til auglitis við fólk sem flúið hefur til 
Íslands í leit að hæli. Okkur gefst tækifæri til að 
sýna hugsjónir okkar í verki og veita þeim athvarf.

Válegar aðstæður
Ísland hefur verið kallað jafnréttisparadís og til 
okkar leita konur sem hefur verið misþyrmt, oft 
fyrir það eitt að vera konur. Þær eru limlestar, 
þeim er nauðgað og seldar manna á milli. Sumar 
ná að f lýja og reyna að finna sér betra líf, líf sem 
byggir á kvenréttindum og kærleik.

Vegna staðsetningar okkar í miðju Atlantshafi 
koma konur sjaldnast beint til Íslands frá kúgun-
arríkinu. Þær stoppa í öðrum löndum á leiðinni, 
oft Grikklandi, áður en þær lenda á ströndum 
okkar. Aðstæður í Grikklandi eru skelfilegar, 
lífið er hart og of beldið í f lóttamannabúðunum 
mikið.

Auðgum samfélagið
Þrátt fyrir þetta harðræði, senda íslensk stjórn-
völd þessar konur sem hafa upplifað of beldi til 
baka í of beldið, án þess að veita þeim hæli. Í jafn-
réttisparadísinni Íslandi finna konur harðneskju í 
stað kvenréttinda og kærleiks.

Í dag fögnum við fullveldi íslensku þjóðar-
innar. Íslensk stjórnvöld hafa brugðist skyldum 
sínum í samfélagi þjóðanna með því að taka ekki 
á móti konum í viðkvæmri stöðu og veita þeim 
viðeigandi stuðning. Sameinumst öll og hjálpum 
þeim, tökum á móti konum í viðkvæmri stöðu 
og veitum þeim skjól hér. Þær eiga eftir að auðga 
samfélag okkar. n

Búum til betri heim

Íslensk 
stjórn-

völd hafa 
brugðist 
skyldum 
sínum í 

samfélagi 
þjóðanna...

Stefanía 
Sigurðardóttir 
stjórnarkona í 

Kvenréttindafélagi 
Íslands

arib@frettabladid.is

Fullorðinsmálaráðuneytið
Það er synd að forystufólk 
ríkisstjórnarinnar hafi ekki 
verið með beint streymi úr 
Ráðherrabústaðnum þegar 
þau settu allar ríkisstofnanir 
og málefni í bingótromlu til 
að f lokka þau niður á ráðu-
neyti. Þannig skapaðist mikill 
ruglingur þegar svo virtist sem 
Guðlaugur Þór Þórðarson væri 
orðinn ráðherra samkvæmis-
dansa, kom í ljós að hann er 
ráðherra þjóðdansa þar sem 
samkvæmisdansar heyra 
undir félagsmálaráðuneyti. 
Súludansbannið verður í nýju 
fullorðinsmálaráðuneyti. 
Ekki furða að enginn viti hver 
á að byggja nýjan þjóðarleik-
vang.

Ó mæ krón
Á meðan þessi ruglingur 
stendur yfir veit enginn hvort 
við eigum að vera hrædd við 
nýja Omíkron-af brigðið. Það 
hljómar ískyggilega mikið eins 
og geimvera frá öðrum hnetti, 
sem sum okkar bíða eftir að 
geri vart við sig, eða vélmenni 
sem Elon Musk missti stjórn á. 
Í raun er þetta eðlilegt fram-
hald af Alpha, Delta og ýmsum 
öðrum af brigðum sem hafa 
ekki ratað í fréttir og eru nefnd 
eftir gríska stafrófinu. Verður  
gríska stafrófið líklega það 
furðulegasta sem faraldurinn 
mun skilja eftir sig. n

Við erum líklega með eina dýrustu 
bjórkrús í Evrópu. Mér finnst ekki 
endilega að það eigi að vera þann-
ig. Mér finnst að við ættum að geta 
verið með sambærileg verð og eru í 

löndum sem eru á svipuðum slóðum og Ísland.“ 
Svo mælti Bjarni Benediktsson fjármálaráð-
herra á opnum Zoom-fundi Sjálfstæðismanna 
síðastliðið sumar. Á fundinum var hann inntur 
eftir því hvenær stæði til að gera eitthvað 
almennilegt varðandi skattaálögur á áfengi. 
Stutta svar fjármálaráðherra var: „Það er mín 
skoðun að við séum komin algjörlega út í ystu 
mörk á skattlagningu.“

Sami fjármálaráðherra leggur nú til að 
áfengisgjaldið verði hækkað enn eina ferðina 
um sín venjubundnu 2,5 prósent.

Það er gjarnan sagt um ríkisstjórnina að þrátt 
fyrir að flokkarnir sem standa að henni séu 
ólíkir myndi samstarf þeirra jafnvægi þar sem 
„öfgarnar“ á sitt hvorum pólnum styttist út. En 
áhrifin eru ekki síður að það versta í fari hvers 
og eins þeirra kæfir bestu kosti hinna.

Frjálslyndi Sjálfstæðismanna víkur fyrir 
forræðishyggju VG og kapítalisminn í Sjálf-
stæðisflokknum jarðar áhuga Vinstri grænna á 
félagslegu réttlæti, heilsu- og umhverfisvernd. 
Í miðjunni stendur Framsókn, samnefnari 
helstu bresta samstarfsflokkanna, með pálm-
ann í höndunum og þarf hvergi að gefa eftir.

Fyrrnefnd skoðun Bjarna um álögur á áfengi, 
sem hlýtur að vera útbreidd í Sjálfstæðis-
flokknum, er brottrekstrarsök hjá Vinstri 
grænum sem líta á sig sem stranga uppalendur 
þjóðarinnar. Það eigi að tukta fólk til að hætta 
að reykja og pína það til að stilla sig um drykk 
með því að setja það á hausinn.

Allir vita að þetta óumbeðna uppeldi kemur 
harðast niður á þeim sem verst standa í þjóð-
félaginu: fátækum, fólki með fíknivanda og 
alkóhólistum. Þar sem Vínbúðin er ekkert 
annað en sælkeraverslun með munaðarvörur, 
beina hinir veikustu viðskiptum sínum í aukn-
um mæli til bensínstöðva þar sem rauðsprittið 
er selt. Það er allur árangurinn af uppeldinu.

Önnur réttlæting fyrir skattpíningunni er að 
afla þurfi fjár fyrir háum kostnaði samfélagsins 
af áfengis- og tóbaksneyslu.

Skoðum þá fjárlagafrumvarpið aftur. Þar 
kemur fram að fjárframlög til SÁÁ hækka ekkert 
þótt tekjur ríkisins af áfengissköttum hækki um 
marga milljarða, bæði á þessu ári og því næsta. 
Það verður að teljast ólíklegt að vinstri hönd 
ríkisstjórnarinnar nái að betla eitthvað af þessu 
fé úr þeirri hægri, enda líklegast að miðstykkið 
hirði gróðann og breyti í bundið slitlag. n

Ginningarfífl
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K Y N N I NG A R B L A Ð
ALLT
MIÐVIKUDAGUR 1. desember 2021

Jóladagatalið verður opnað í dag, 
miðvikudaginn 1. desember.

starri@frettabladid.is

Stúlkan sem skemmdi (næstum 
því) jólin er saga jóladagatalsins í ár 
hjá Borgarbókasafninu og Reykja-
vík Bókmenntaborg UNESCO 2021. 
Sagan er skrifuð af Heiðu Vigdísi 
Sigfúsdóttur og Joav Gomez Valdez 
teiknaði myndirnar.

Jóladagatal Borgarbókasafnsins 
er alltaf stór viðburður á safninu en 
einn kafli og mynd eru gefin út dag-
lega á tímabilinu 1.-24. desember.

Sagan fjallar um átta ára forvitna 
stelpu sem fer óvænt af stað í háska-
för þegar hana langar mikið í lítinn 
sætan kettling. Á leiðinni kynnist 
hún ýmsum persónum sem flestir 
Íslendingar héldu að byggju ekki 
í mannheimum. Sagan snýst líka 
um hinn sanna jólaanda, eða um 
það sem skiptir raunverulega máli 
á jólunum. Auk þess má segja að 
sagan fjalli líka um ketti í fjölbýlis-
húsum og hve undarlegt fullorðið 
fólk getur verið.

Skólakrakkar velkomnir
Leikskóla- og skólahópar eru sér-
staklega velkomnir í notalega sögu-
stund þar sem börnin fá að opna 
glugga dagsins í jóladagatalinu og 
hlusta á upplestur á meðfylgjandi 
kafla. Í lok sögustundar fá börnin 
sérstakan jóladagatalsglaðning.

Kaflarnir birtast auk þess á vef 
safnsins, á Facebook og hægt er að 
hlusta á Spotify.

Hægt er að panta tíma fyrir skóla-
hópa á vef Borgarbókasafnsins.

Nánari upplýsingar á borgar-
bokasafn.is. n

Jóladagatalið  
er opnað í dag

Mavic 3 er nýjasti dróninn hjá DJI og almennt talinn einn besti dróni á markaðnum. Hann uppfyllir ströngustu gæðastaðla og hentar vel fyrir bæði harða 
áhugamenn og fagfólk.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hægt að finna listaverk úr loftinu
DJI Reykjavík er eina viðurkennda verslunin á Norðurlöndunum fyrir DJI, sem hefur verið 
leiðandi í drónum í langan tíma. Það er auðvelt og skemmtilegt tómstundagaman að fljúga 
drónum og verslunin býður upp á frábært úrval af nýjustu og bestu drónum sem völ er á. 2
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„DJI Reykjavík er eina viðurkennda 
verslunin á Norðurlöndum fyrir 
DJI, en DJI fækkaði þeim verslunum 
sem eru viðurkenndar á þessu ári 
vegna þess að þeir fóru að gera 
auknar kröfur til þeirra varðandi 
þjónustu, útlit, staðsetningu, stærð 
og veltu,“ segir Sigurður Helgason, 
stofnandi og eigandi DJI Reykjavík. 
„Fyrir vikið erum við núna eina 
viðurkennda verslunin á öllum 
Norðurlöndunum, en þær voru 
áður fimm. Við fórum í gegnum 
strangt ferli þar sem þeir tóku 
okkur út og lögðu mat á hvort þeir 
vildu halda áfram nánu samstarfi 
og það er mikil viðurkenning fyrir 
okkur að vera eina verslunin á 
Norðurlöndum sem stóðst þessar 
auknu kröfur.“

Leiðandi í drónum
„Fyrirtækið DJI er búið að vera 
leiðandi í drónum frá því að drónar 
fóru að seljast að einhverju ráði 
og nú er markaðshlutdeild þeirra 
um 70% af öllum seldum drónum 
í heiminum,“ segir Sigurður. „Sér
staða fyrirtækisins er að það leggur 
gríðarlega mikla áherslu á þróun 
og er með hlutfallslega mun fleiri 
verkfræðinga í vinnu hjá sér við að 
þróa nýjar vörur en samkeppnis
aðilarnir.

DJI vinnur líka með háskóla í 
kínversku borginni Shenzhen og 
háskólanemar sem eru að læra 
verkfræði þar vinna fyrir DJI í 
verknámi,“ segir Sigurður. „Ég held 
að þetta sé líka styrkur hjá þeim, 
að fá alltaf reglulega nýtt fólk með 
ferskar hugmyndir að borðinu.“

Létt og skemmtilegt  
tómstundagaman
„Það er hrikalega auðvelt að fljúga 
dróna og við viljum meina að það 
taki meðalmanninn svona þrjár 
mínútur að átta sig á hvernig maður 
flýgur honum en þeir sem eru vanir 
tölvuleikjum ná þessu á svona 30 
sekúndum,“ segir Sigurður. „Þetta 
er miklu einfaldara og auðveldara 
en fólk gerir sér oft grein fyrir.

Þetta er mjög skemmtilegt tóm
stundagaman og mitt líf breyttist 
við að fljúga dróna í fyrsta skipti. Ég 
var enginn sérstakur náttúruunn
andi fyrir, en eftir að ég eignaðist 
dróna varð ég alveg „hooked“ á 
íslenskri náttúru,“ segir Sigurður. 
„Núna keyri ég stundum lands
horna á milli, kannski 500 km, bara 
til að ná einhverjum sérstökum 
birtuaðstæðum fyrir eitt mynd
skeið. Þetta er mjög skemmtilegt og 
maður finnur listaverk úr loftinu.

Það eru örugglega margir sem 
vilja dróna fyrir jólin og það eru 
þrír drónar sem ég held að verði 
vinsælastir um þessi jól,“ segir 
Sigurður. „Fyrst ber að nefna DJI 
Mini 2, sem er góður byrjenda
dróni. Hann er fisléttur og undir 
249 grömmum, en þrátt fyrir það 
er hann rosalega öflugur og ræður 
við allt að 10 m/s vindhraða. Hann 
er með 30 mínútna flugtíma, getur 
flogið allt að 6 km frá fjarstýring
unni, tekur 4K myndbönd og 12 
megapixla myndir í raw og jpg.“

Reynslulausir geta gert  
flotta hluti
„Svo er það DJI Air 2S, sem er fyrir 
þá sem gera aðeins meiri kröfur 
um gæði og upplausn. Það er mjög 
fullkominn dróni sem gerir manni 
kleift að taka upp ótrúlega flott 
myndbönd, jafnvel strax á fyrsta 
degi ef maður kynnir sér eigin
leikana sem eru í boði, því hann 
getur meðal annars hjálpað þér 
að mynda viðfangsefni,“ segir 
Sigurður. „Þú getur sagt drónanum 
að mynda einhvern bíl eða persónu 
og sama hvernig þú flýgur drón
anum er myndavélin alltaf læst á 
viðfangsefnið. Þannig er hægt að 
gera ansi flottar hreyfingar, „flyby“ 
og annað, án þess að hafa neina 

DJI Mini 2 er góður byrjendadróni. Hann er fisléttur og undir 249 grömmum, en þrátt fyrir það er hann mjög öflugur. 
Hann er með 30 mínútna flugtíma og getur flogið allt að 6 km frá fjarstýringunni og er með hágæða myndavél. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

DJI Reykjavík er eina viðurkennda verslunin á Norðurlöndum fyrir DJI, en DJI 
fækkaði þeim verslunum sem eru viðurkenndar á þessu ári eftir að fyrir-
tækið fór að gera auknar kröfur til þeirra.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sigurður segist hafa fallið fyrir íslenskri náttúru eftir að hann eignaðist 
dróna. Þessi mynd minnir á málverk eftir Salvador Dali.  MYND/AÐSEND

Osmo Pocket er 
lítil en mjög full-
komin myndavél 
sem er hægt að 
hafa í vasanum.

DJI Action 2 er 
glæný jaðarsports-
myndavél sem 
býður upp á mikla 
möguleika.

reynslu af því að mynda með dróna.
Hann er líka með árekstrar og 

umhverfisskynjun, 20 megapixla 
myndavél með 5,4K upplausn og 
einnar tommu myndflögu. Hann 
er rosalega skemmtilegur og hefur 
verið mjög vinsæll hjá þeim sem 
gera meiri kröfur,“ segir Sigurður. 
„Hann er um leið líka ágætis 
byrjendadróni og hefur selst alveg 
gríðarlega vel hjá okkur í ár.“

Einn besti dróni á markaðnum
„Nýjasti dróninn er Mavic 3, en 
það er dróni sem hefur verið beðið 
eftir lengi. Hann kom bara núna 
í nóvember og er almennt talinn 
einn besti dróninn á markaðnum. 
Hann er líka pro zoomer, sem 
þýðir að hann uppfyllir ströngustu 
gæðastaðla,“ segir Sigurður. „Þessi 
dróni er fyrir harða áhugamenn 
og fagfólk. Hann er með Hassel
blad myndavél sem skartar 4,3 
tommu myndflögu, svo hann er 
mjög ljósnæmur og virkar því vel 
við lág birtuskilyrði. Hann er líka 
með fullkomnustu árekstrarvörn 
sem sést hefur í DJI drónum, 5,1K 
upplausn og getur tekið myndskeið 
sem eru 120 rammar á sekúndu í 4K 
upplausn.

Svo eru líka nokkrir fleiri 
eiginleikar sem eiga eftir að koma 
í þennan dróna í janúar, meðal 
annars hugbúnaðurinn til að elta 
viðfangsefnið og ýmsir sjálfvirkir 
eiginleikar,“ segir Sigurður.

Byltingarkenndar  
ferðarafstöðvar
„Við erum líka með nýja vöru 

sem heitir Ecoflow, en á þessu ári 
urðum við viðurkenndur söluaðili 
fyrir vörumerkið. Það eru ferða
rafstöðvar fyrir ýmiss konar tæki 
sem geta hentað bæði fólki sem er 
að mynda mikið og þarf að vera að 
hlaða drónarafhlöður allan daginn 
og þeim sem vilja keyra tölvuna 
sína eða jafnvel húsbílinn á þessu 
rafmagni. Þetta eru mjög öflugar 
rafstöðvar sem menga ekki,“ segir 
Sigurður. „Við eigum mismunandi 
stærðir, en ég get til dæmis notað 
næstódýrustu gerðina til að hlaða 
allt að 10 drónarafhlöður, þannig 
að þetta gerir manni kleift að vera í 
algjöru maraþoni að mynda án þess 
að þurfa að stoppa til að hlaða.

Það sem er líka rosa gott við 
þessar stöðvar og einstakt við 
þetta vörumerki er að það er hægt 
að hlaða þetta upp í 80% á aðeins 
klukkutíma,“ segir Sigurður. „Þann
ig að þú getur stoppað í vegasjoppu 
til að fá þér bita og hlaðið raf
stöðina á meðan. Þetta hefur verið 
algjör bylting fyrir allt græjufólk á 
ferðalagi.“

Selja hristijöfnun fyrir snjallsíma
„Við erum líka með gimbal, eða 
hristijöfnun, frá DJI sem heitir 
OM 5. Það tekur allan hristing úr 
myndbandsupptökum, þannig að 
sama þó að maður sé að hlaupa, 
labba eða fara upp og niður stiga þá 
hristist myndefnið ekki neitt,“ segir 
Sigurður.

„Nýjungin í þessar línu er að þú 
getur dregið út handfangið svo 
að það virki líka sem selfiestöng. 
Þetta er líka með hugbúnað til að 
elta viðfangsefnið og ræður við 
allar stærðir af snjallsímum.“

Öflug myndavél sem passar í vasa
„Svo erum við líka með Osmo 
 Pocket, en það er lítil myndavél 
sem er hægt að hafa í vasanum. 
Ef maður vill hafa virkilega góða 
myndavél með hristijöfnun og 
hugbúnað til að elta viðfangsefni 
á sér er þetta mjög hentug lausn,“ 
segir Sigurður. „Það fer mjög lítið 
fyrir þessu og það tekur bara fimm 
sekúndur að byrja að taka upp, 
þannig að þú getur fangað augna
blikið áður en það er liðið.

Ég hef sjálfur oft verið með þessa 
vél á mér þegar börnin mín eru að 
gera eitthvað og ég vil geta fangað 
augnablikið. Maður getur dregið 
þetta upp og byrjað að mynda 
án þess að standa í neinni upp
setningu og myndavélin getur tekið 
allt að 60 ramma á sekúnda í 4K 
og getur líka tekið stórar myndir, 
timelapse og hyperlapse.“

Glæný jaðarsportmyndavél
„Síðast en ekki síst erum við svo 
með DJI Action 2, en það er nýjasta 
jaðarsportsmyndavélin. Hún er 
splunkuný og kom bara út núna í 
nóvember,“ segir Sigurður. „Með 
hinni nýju DJI Action 2 myndavél 
er verið að brjóta upp hefðbundnar 
hugmyndir um jaðarsportsmynda
vél. Hún kemur í tveimur hlutum 
sem smellt er saman á tryggan og 
einfaldan máta. Þessir tveir hlutar 
samanstanda af myndavél með skjá 
að aftan og svo rafhlöðukubb með 
skjá sem snýr fram, ásamt því að 
vera með MicroSD rauf og hleðslu
tengi. Myndavélin er með stærri 
myndflögu og er víðari en sam
bærilegar vélar og getur tekið upp 
allt að 120 ramma á sekúndu í 4K 
upplausn.“

Ef myndavélin er notuð stök þá 
er hún lítil og nett og það er hægt 
að nota hana sem fyrstu persónu 
sjónarhorn, en 30 GB minni er inn
byggt í vélinni sjálfri, svo hún getur 
tekið upp töluvert af efni. n

Nánari upplýsingar um drónana 
er að finna á dji.is og verslunin er 
staðsett á Lækjargötu 2A

DJI Air 2S er mjög fullkominn 
dróni sem er fyrir þá sem gera 
aðeins meiri kröfur um gæði 
og upplausn.  
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Sigrún Þorsteinsdóttir 
sálfræðingur rannsakaði í 
doktorsverkefni sínu hvernig 
hægt er að grípa inn í mat-
vendni barna. 

starri@frettabladid.is

Rannsóknin og helstu niðurstöður 
hennar voru kynntar á ráðstefnu 
um nýsköpun í heilbrigðisvísind
um sem haldin var föstudaginn 19. 
desember.

Nýlega fengu Sigrún Þorsteins
dóttir, sálfræðingur og doktors
nemi, og doktor Anna Sigríður 
Ólafsdóttir, prófessor í næringar
fræði við Háskóla Íslands, þrjár 
ritrýndar vísindagreinar birtar á 
alþjóðavettvangi með niðurstöð
um úr rannsókn á árangri nýs inn
grips á matvendni barna með og 
án taugaþroskaraskana, til dæmis 
ADHD og einhverfurófsröskun.

Rannsóknin er doktorsverkefni 
Sigrúnar Þorsteinsdóttur en Anna 
Sigríður er höfundur og hug
myndasmiður rannsóknarinnar og 
var lengi búin að ganga með það í 
maganum að gera slíka rannsókn 
að sögn Sigrúnar. „Anna Sigríður 
hefur lengi haft mikinn 
áhuga á matvendni, 
líðan og upplifun 
barna í tengslum 
við mat. Hún 
þróaði Bragðlauka
þjálfun, sem er 
aðferð þar sem 
börn eru mark
visst þjálfuð í að 
smakka og upplifa 
mat með öllum skyn

færum sínum. Þar fá börn sem eru 
matvönd, og jafnvel hrædd við 
mat, að slaka á í kringum mat og 
upplifa hann með ýmsum skyn
færum og leikjum. Um leið eru 
foreldrar minntir á að kalla börnin 
sín aldrei matvönd, heldur frekar 

að segja að þau séu í nokkurs 
konar þjálfun, það er, 
bragðlaukaþjálfun.“

Sigrún starfar sem 
sálfræðingur í Heilsuskóla 

Barnaspítalans þar sem 
þær Anna Sigríður hafa 

unnið saman auk sem 
hún er einnig með 

brennandi áhuga á 
matargerð. „Anna 
Sigríður fékk mig 
með í þetta 

spennandi verkefni og er einmitt 
leiðbeinandi minn í þessu doktors
verkefni. Auk hennar er Urður 
Njarðvík, prófessor í sálfræði, með
leiðbeinandi.“

Matvendnin minnkaði
Sigrún hélt erindi á ráðstefnu um 
nýsköpun í heilbrigðisvísindum, 
sem haldin var í Veröld – húsi Vig
dísar, föstudaginn 19. nóvember. 
Þar sagði hún frá rannsókninni 
og helstu niðurstöðum hennar. 
„Rannsóknin var á formi sjö vikna 
námskeiða í bragðlaukaþjálfun í 
kennslueldhúsi fyrir fjölskyldur 
barna með og án taugaþroskarask
ana.“ Foreldrar fengu jafnframt 
fræðslu um matarvenjur, mat
vendni og næringu, segir Sigrún. 

„Það voru tíu foreldrar og börn í 
hverjum hópi og það má segja að 
við höfum verið að leika okkur 
með matinn og nota öll skynfærin 
til að upplifa mat. Við unnum með 
fjölbreyttar aðferðir til að draga 
úr matvendni barna og gleðin var 
í fyrirrúmi. Það skiptir nefnilega 
máli að ýta undir ánægjuna af því 
að borða.“

Hún segir helstu niðurstöður 
rannsóknarinnar hafa verið þær 
að námskeiðið sem foreldrar og 
börn sóttu virkaði vel, matvendni 
minnkaði hjá börnum eftir þátt
töku óháð röskunum og áhrifin 
héldust til sex mánaða sem er ekki 
sjálfgefið. „Vísbendingar voru einn
ig um að ánægja af því að borða 
hefði aukist. Börnin samþykktu 

einnig fleiri tegundir af matvælum 
eftir þátttöku, til dæmis alls konar 
grænmeti, sem oft getur reynst 
hvað erfiðast að fá börn til að 
borða.“

Nýtist á mörgum sviðum
Aðspurð hvernig niðurstöður 
rannsóknarinnar muni helst 
nýtast foreldrum og öðrum 
umönnunaraðilum, segir hún þær 
enn vera að þróa aðferðir sínar og 
enn að rannsaka matvendni. „Við 
sjáum þó fyrir okkur að bragð
laukaþjálfun geti nýst á mörgum 
sviðum, sérstaklega inni í skólum 
þar sem börn með alls konar þarfir 
geta blómstrað á námskeiði sem 
þessu. Svo er börnum eðlislægt að 
vera forvitin og það nýtist heldur 
betur í bragðlaukaþjálfun.“

Það voru ekki til margar fæðu
miðaðar rannsóknir fyrir um ára
tug, segir Sigrún, en í dag sé meiri 
áhersla á loftslagsmál, vinnu gegn 
matarsóun og sjálfbærni. „Fyrir 
vikið er því meiri vakning um 
matvendni samhliða. Þetta getur 
allt saman haldist vel í hendur og 
við erum bara rétt að byrja okkar 
vegferð.“ ■

Öll skynfærin notuð til að upplifa mat
Sigrún Þor-
steinsdóttir 
(t.v.), sál-
fræðingur og 
doktorsnemi, 
og doktor Anna 
Sigríður Ólafs-
dóttir, prófessor 
í næringarfræði 
við Háskóla Ís-
lands.

MYND/KRISTINN 
INGVARSSON

Það getur verið áskorun að koma 
grænmeti ofan í börn. 

Þorgeir Valur Pálsson, 48 
ára lagerstjóri, hefur fundið 
fyrir óþægindum vegna 
svefntruflana í mörg ár. Þá 
vaknaði hann að meðal-
tali tvisvar hverja nótt. Nú 
tekur hann inn Sofðu rótt frá 
ICEHERBS og sefur út alla 
nóttina án þess að rumska.

Þorgeir byrjaði að taka inn Sofðu 
rótt frá ICEHERBS í byrjun sept
ember eftir að hafa fundið fyrir 
svefntruflunum í mörg ár. „Ég sef 
alla jafna fast þegar ég sofna. En 
svo rankaði ég vanalega við mér á 
ákveðnum tímapunkti á nótt
unni og átti oft erfitt með að festa 
svefn aftur. Þá var ég að meðaltali 
að vakna tvisvar sinnum svona 
á nóttu, stundum til að pissa en 
oftast virtist ekki vera nein sérstök 
ástæða fyrir því,“ segir Þorgeir.

„Raunar tengi ég svefntruflan
irnar ekki við neitt sérstakt, hvorki 
kvíða né stress. Og það getur vel 
verið að ég hafi alltaf verið svona, 
en að með aldrinum þá finni ég 
meira fyrir áhrifunum af svefn
leysinu. Ég byrjaði líka að finna 
sérstaklega fyrir því hversu mikil
væg hvíldin er eftir að ég fór að 
æfa meira í líkamsræktinni, en 
ég byrjaði að lyfta og æfa stífar 
fyrir fjórum árum.“

Fann mun á nokkrum dögum
Þorgeir var að ræða um nætur
rumskið sitt og þá benti ein
hver honum á að Sofðu rótt gæti 
kannski hjálpað. „Fyrst keypti ég 
mér eitt hylkjaglas til að kanna 
áhrifin. Eftir að hafa tekið eitt 
hylki á hverju kvöldi í nokkra 
daga þá byrjaði ég að finna mun 
á mér. Það tók mig nokkra daga 
að fatta muninn, enda hafði ég 
einstaka sinnum áður náð að sofa 
út alla nóttina. En þarna náði ég 
skyndilega, eftir margra ára svefn

truflanir, að sofa fastasvefni alla 
nóttina án þess að rumska, margar 
nætur í röð.“

Sefur eins og lamb
„Í dag tek ég Sofðu rótt á hverju 
kvöldi, um hálf ellefu og steinligg 
út alla nóttina þar til ég vakna um 
morguninn. Ég hef aldrei viljað 
fara á svefnlyf og finnst gott að vita 
til þess að Sofðu rótt er náttúruleg 
vara. Ég finn líka fyrir fótaóeirð á 

næturnar og mest þegar ég er að 
reyna að sofna. Þá finn ég sérstak
lega fyrir því þegar ég hef tekið 
vel á í rækinni þann daginn. Við 
fótapirringnum tek ég magnesíum 
og saman virka þessi tvö bætiefni 
mjög vel á mig og ég sef eins og 
steinn.

Ég finn líka fljótt mun ef ég 
gleymi að taka hylkið. Dæmi um 
það gerðist bara í fyrradag. Þá 
gleymdi ég að taka inn Sofðu rótt 

fyrir svefninn. Sömu nótt vaknaði 
ég þrisvar sinnum, sem hafði ekki 
gerst lengi. Svo í gærkvöldi tók ég 
hylkið og svaf eins og lamb,“ segir 
Þorgeir.

Náttúrulega slakandi og róandi
Náttúrulegar lausnir eins og 
jurtir og lækningajurtir hafa verið 
notaðar langt aftur í aldir um heim 
allan. Fjölmargar rannsóknir hafa 
verið gerðar, ekki klínískar þó, 
en þær eiga það sameiginlegt að 

sýna fram á virkni lækningajurta. 
Flestar lækningajurtir eru skað
lausar og því er greiður aðgangur 
að þeim. Náttúrulegar lausnir 
hafa lengi virkað vel á fjölmarga 
enda er sú leið oft valin ef fólk vill 
komast hjá lyfjanotkun. ICEHERBS 
býður upp á náttúrulega lausn við 
svefnvandamálum, en gríðarlega 
stór hópur fólks velur að reyna við 
náttúrulegar lausnir áður svefnlyf 
eru notuð.

Sofðu rótt í alla nótt
Sofðu rótt frá ICEHERBS inni
heldur magnolíubörk og íslensk 
fjallagrös. Saman virka þessar 
tvær jurtir einstaklega vel til þess 
að bæta svefn á náttúrulegan og 
heilbrigðan hátt. Þessi öfluga 
blanda hentar vel fyrir þá sem vilja 
aðstoð við að ná betri, jafnari og 
samfelldum svefni sem og bæta 
andlega líðan.

Þessi magnaða jurt, magnolía, 

hefur verið notuð um aldir við 
þunglyndi, svefnvandamálum, 
kvíða og streitu. Þá er hún þekkt 
fyrir að virka almennt slakandi og 
róandi, og á að bæta eðlilegan og 
samfelldan svefn.

Rannsóknir á magnolíu hafa 
sýnt fram á að hún inniheldur 
virk efni, sem vitað er að hafi áhrif 
á andlegt jafnvægi. Virku efnin 
í magnolíuberkinum eru þann
ig þekkt fyrir að örva boðefni 
í heilanum og koma jafnvægi 
á hormónið kortísón. Þau geta 
virkað almennt slakandi og róandi 
og bæta eðlilegan og samfelldan 
svefn.

Sofðu rótt blandan inniheldur 
einnig íslensk fjallagrös sem eru 
oft nefnd gingseng Íslands. Fjalla
grös eru rík af steinefnum, einkum 
járni og kalsíum. Fjallagrös hafa 
verið þekkt fyrir vatnslosandi 
áhrif sín og geta hjálpað til við 
að draga úr bjúg. Þau innihalda 
betaglúkantrefjar sem hafa reynst 
vel við þyngdartap, geta bætt 
meltingu og styrkt þarmana.

Hrein náttúruafurð
Markmið ICEHERBS er að nýta 
náttúruauðlindir sem tengjast 
íslenskri hefð og sögu og vinna í 
hreina neytendavæna vöru fyrir 
viðskiptavini. „Við hjá ICEHERBS 
leggjum áherslu á að framleiða 
hrein og náttúruleg bætiefni sem 
byggja á sjálfbærri nýtingu nátt
úruauðlinda. Við viljum að vör
urnar okkar nýtist viðskiptavinum 
okkar, að virkni skili sér í réttum 
blöndum og að eiginleikar efnanna 
viðhaldi sér að fullu. Þá notum við 
enn fremur engin óþörf fylliefni.“ ■

ICEHERBS fæst í öllum betri mat-
vöruverslunum, apótekum og 
heilsuvöruverslunum og í nýrri 
vefverslun á iceherbs.is.

Sefur rótt eftir margra ára svefntruflanir
Þorgegir Valur 
var snöggur að 
finna fyrir mun 
á svefngæðum 
eftir að hann 
byrjaði að taka 
Sofðu rótt frá 
ICEHERBS á 
hverju kvöldi. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
SIGTRYGGUR ARI
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 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og við höfum samband

 Til sölu

Ókeypis Mahogany hurð ef sótt er 
í Grafarvoginn. Opnast til vinstri. S 
7724646

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 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

 Heilsuvörur

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

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

 Málarar

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

 Búslóðaflutningar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

 Nudd

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

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Ásahreppur, Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafnings- 

hreppur, Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur 
Samkvæmt 30. gr. og 40. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar skipulags-og matslýsingar vegna aðal- og deiliskipulagsáætlana 
auk tillagna deiliskipulagsáætlana.

1. Laugarás – Aðalskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 18. nóvember að kynna skipulagslýsingu sem tekur til breytingar á aðalskipu-

lagi Bláskógabyggðar 2015 – 2027 og nýs deiliskipulags vegna þéttbýlisins að Laugarási. 

2. Bergsstaðir L167202 og L167201 – Aðalskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 18. nóvember 2021 að kynna skipulags- og matslýsingu sem tekur til breytingar 

á landnotkun innan aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015 – 2027 í landi Bergsstaða. Fyrirhugað er að frístundabyggðin F84 taki breytingum  
og stækki til norðurs á landi Bergsstaða L167202 en minnki til suðurs á landi Bergsstaða L167201. Landbúnaðarsvæði tekur breytingum  
samhliða. 

3. Selhöfðar í Þjórsárdal – Skipulagslýsing aðal- og deiliskipulags
 Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 17. nóvember að kynna skipulagslýsingu sem tekur til breytingar  

á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2017 – 2029 og nýs deiliskipulags vegna ferðamannasvæðis Sandártungu í Þjórsárdal.  
Skipulagssvæðið afmarkast af tjaldsvæði við Sandártungu til suðvesturs, Sandá til norðvesturs, Selhöfðum til norðausturs og Þjórsárdals-
vegi til suðausturs. 

4. Stekkjartún, Stóru-Mástungu 2 L166604; Breytt landnotkun – Aðalskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 17. nóvember að kynna skipulagslýsingu sem tekur til breytingar á 

aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2017 – 2029. Breytingin varðar breytingu á landnotkun aðalskipulags á um 3,8 ha lands austan við 
núverandi bæjarhús að Stóru Mástungu 2 úr landbúnaðarsvæði í frístundabyggð. Samhliða aðalskipulagsbreytingu áforma landeigendur að 
unnið verði að gerð deiliskipulagsáætlunar sem tekur til svæðisins sem um ræðir þar sem gert verður ráð fyrir þremur lóðum fyrir frístunda-
hús.

5. Aðalskipulag Flóahrepps 2017-2019; Íbúðasvæði; Arnarstaðakot og Skálmholt; Skilmálabreyting – Aðalskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 9. nóvember 2021 að kynna skipulags- og matslýsingu sem tekur til breytingar á land-

notkun innan aðalskipulags Flóahrepps 2017 – 2029. Breytingin snýr að skilmálum aðalskipulagsins er varðar íbúðarsvæði í sveitarfélaginu. 
Fyrirhugað er að breyta skilmálum á þann hátt að heimiluð verði ný íbúðarsvæði í dreifbýli vegna sýnds áhuga landeigenda og eftirspurnar 
eftir slíkum lóðum. Einnig nær breytingin til tveggja nýrra íbúðarsvæða. Annars vegar í landi Arnarstaðakots L166219 þar sem fyrirhuguð er 
uppbygging búgarðabyggðar og hins vegar í landi Skálmholts land L186111 þar sem núverandi frístundasvæði og landbúnaðarsvæði innan 
jarðarinnar verði skilgreind sem íbúðarsvæði.

6. Kringla 2 og 9; Kringlugil 1 og 2 – Deiliskipulag
 Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 17. nóvember 2021 að kynna deiliskipulag sem tekur til skipulags 

tveggja lóða, Kringlugils 1 og 2, úr Kringlu 2 og 9. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarreita og byggingarheimilda fyrir íbúðarhús og 
útihús.

7. Úthlíð; Frístundabyggð – Deiliskipulag
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 4. nóvember 2021 að kynna skipulagslýsingu  sem tekur til frístundabyggðar í 

Úthlíð. Svæðið er nánast fullbyggt og er í gildi deiliskipulag frá árinu 1993. Vegna fjölda breytinga á því skipulagi, breyttum kröfum til skipu-
lags frá því gildandi deiliskipulag var gert og frekari fyrirhugaðra breytinga er áætlað að skipta skipulagssvæðinu í 5 svæði og gera nýjar 
skipulagstillögur fyrir hvert svæði fyrir sig. Gildandi deiliskipulag mun falla úr gildi að hluta við gildistöku þegar tillaga fyrir hvern áfanga 
hefur verið samþykkt og í heild þegar öllum áföngunum er lokið. Svæðið er um 430 ha að stærð og liggur vestan Laugarvatnsvegar og er 
innan jarðanna Úthlíðar I og Úthlíðar II.

8. Hrunamannaafréttur L223267; Kerlingarfjöll; Landvarðaskáli - Deiliskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 4. nóvember 2021 að kynna skipulagslýsingu sem tekur til breytingar á deili-

skipulagi að Kerlingafjöllum. Í breytingunni felst að fyrirhugað er að stofna nýja lóð og reisa landvarðarskála skammt norðan Kerlingafjalla-
vegar.

9. Ásgarður; Kerlingarfjöll – Deiliskipulag
 Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 4. nóvember 2021 að kynna skipulags- og matslýsingu  sem tekur til 

breytingar á deiliskipulagi að Kerlingarfjöllum. Í gildi er deiliskipulag, Svæði Fannborgar, Ásgarði Kerlingarfjöllum, sem tók gildi með birtingu 
auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda þann 24.03.2014. Unnið er nýtt deiliskipulag á grunni gildandi skipulags af svæðinu.

Samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru auglýstar tillögur aðalskipulagsbreytinga eftirfarandi skipulagsáætlana:  

10. Breyting á skilmálum fyrir frístundasvæði – Aðalskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 18. nóvember 2021 að auglýsa aðalskipulagsbreytingu sem tekur til breytingar 

á skilmálum aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015 – 2027.  Tilgangur breytinganna er endurbót á reglum er varðar hámarksbyggingarmagn 
innan frístundalóða sem falla utan þess að vera á bilinu 5.000 -10.000 fm að stærð.

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana:

11. Hraunhólar L166567; Íbúða- og frístundabyggð; Stækkun svæðis og fjölgun lóða –  Deiliskipulagsbreyting
 Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 3. nóvember 2021 að auglýsa deiliskipulag sem tekur til deiliskipu-

lagsbreytingar í landi Hraunhóla L166567 í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Breytingin felur í sér að íbúðarhúsalóðum er fjölgað úr 4 í 10. 
 Fyrri gildandi deiliskipulög fyrir svæðið falla úr gildi við gildistöku þess nýja.

12. Vatnsleysa L167184 – Deiliskipulag
 Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 18. nóvember 2021 að auglýsa deiliskipulag í landi Vatnsleysu L167184. 
 Í deiliskipulaginu felst skilgreining á byggingarreit þar sem gert er ráð fyrir nýju fjósi allt að 2000 fm.

13. Röðull L198895 – Deiliskipulag
 Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi sínum þann 17. nóvember 2021 að auglýsa deiliskipulag vegna Röðuls í Ásahreppi. 
 Í deiliskipulaginu felst m.a. skilgreining lóðar og byggingarreitar auk byggingarheimilda innan lóðar. 

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma embættisins. 
Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni http://www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna: 
https://www.asahreppur.is/, https://www.blaskogabyggd.is/ , https://www.floahreppur.is/, https://www.fludir.is/, https://www.gogg.is/ og 
https://www.skeidgnup.is/ 

Mál nr. 1 - 9  innan auglýsingar eru skipulagsmál í kynningu frá 1. desember til og með 24. desember 2021.
Mál nr. 10 – 13 innan auglýsingar eru auglýst frá 1. desember 2021 til og með 14. janúar 2022. 

Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, Laugarvatni eða með tölvupósti á netfangið vigfus@utu.is 

Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU

ÚTBOÐ - LEIKSKÓLI

Suðurnesjabær óskar eftir tilboðum í verkið:  
„Leikskóli við Byggðaveg 5“

Verkið felst í að byggja 1.135 m² leikskóla við Byggðaveg 
5 í Sandgerði, Suðurnesjabæ.  Um er að ræða sex deilda 
leikskóla á einni hæð. Í þessum áfanga verður byggingin 
öll fullfrágengin að utan og um 863 m² fullfrágengnir að 
innan eða fjórar deildir af sex. Aðalbyggingarefni hússins 
er timbur á staðsteyptar undirstöður og botnplötu og er 
burðarvirki húss er úr krosslímdum CLT timbureiningum.

Verktaki tekur við byggingasvæði frá jarðvegsverktaka og 
búið verður að fylla undir undirstöður, aðkomuleiðir og bíla-
stæði.  Lóðarframkvæmdir og girðing lóðar er ekki hluti að 
útboði þessu.

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 31. mars 2023.

Útboðsgögn (á tölvutæku formi eingöngu) verða send þeim 
er þess óska með tölvupósti frá og með fimmtudeginum 
2. desember n.k.. Umsóknir um útboðsgögn skulu sendar 
á netfangið afgreidsla@sudurnesjabaer.is. Tilboð verða 
opnuð á bæjarskrifstofu Suðurnesjabæjar, Sunnubraut 4, 
Garði, fimmtudaginn 30. desember n.k. kl. 11.00, að við-
stöddum þeim bjóðendum er þess óska.

Fyrirspurnir varðandi einstaka liði útboðsgagna skal senda 
á netfangið jon@jees.is  innan þess frests sem fram kemur 
í útboðslýsingu. 
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Steinunn Sigurðardótt-
ir hefur sinnt ritstarfi 
sínu af fagmennsku 

lengur en flestir aðrir 
núlifandi höfundar á 

Íslandi. Við lítum svo á 
að umfjöllun um verk 
eftir hana verðskuldi 

alúð, þekkingu og 
opinn huga en ekki  

þá meðferð sem  
Systu megin varð  

fyrir í Kiljunni  
10. nóvember 2021.

BRANDSON.IS

V Ö N D U Ð  Í S L E N S K  H Ö N N U N

Eðlilegt er að skiptar skoðanir séu 
um bókmenntagagnrýni í ríkis-
miðli, sérstaklega þar sem hún 
vegur þungt, með því að sáralítil 
umfjöllun hefur á síðustu árum 
birst um nýjar bækur á öðrum 
vettvangi. Fyrr á þessu ári urðu til 
dæmis talsverðar umræður og deil-
ur á samfélagsmiðlum og víðar um 
umfjöllun bókmenntaþáttarins 
Kiljunnar um bók nóbelsskáldsins, 
Peters Handke, Hið stutta bréf og 
hin langa kveðja. Voru þar á köflum 
stór orð látin falla um bágt ástand 
bókmenntaumfjöllunar hér á landi 
almennt, og í Kiljunni sérstaklega. 
Oft er erfitt að leggja hlutlægt mat á 
gæði slíkrar umfjöllunar en þó eru 
líklega f lestir sammála um að það 
sé óviðunandi bókmenntagagn-
rýni þar sem farið er með beinar 
rangfærslur um þau verk sem um 
er fjallað, hvað þá ef umfjöllunin 
er algerlega á skjön við og í beinni 
mótsögn við bókina sem um er 
rætt. Því miður á þetta við um 
meðferð Kiljunnar 10. nóvember 
2021 á Systu megin, nýútkominni 
„leiksögu“ eftir Steinunni Sigurðar-
dóttur.

Bókin fjallar ekki síst um útlegð 
og mannlega reisn í sárri fátækt. 
Hún á beint erindi við okkar tíma, 
einnig vegna þess að við sögu 
kemur útlendingaþrælk un og 
kúgun í mörgum myndum. Aðal-
persónan Systa býr við eins ömur-
legar aðstæður og hugsast getur, í 
örlítilli kaldri kjallaraholu í Þing-
holtunum, gjörsneyddri öllum 
nútímaþægindum, og framf leytir 
sér með því að safna dósum. Sagan 
er að hluta sögð í fyrstu persónu, 
Þorgeir Tryggvason lét í ljós það álit 
í fyrrnefndum Kiljuþætti að lýsing-
ar hennar sjálfrar á þessu lífi bæru 
því vitni að henni þætti það nánast 
eftirsóknarvert. Og þá er stutt í þá 
athyglisverðu ályktun hans að það 
sé „eins og þetta sé ekki bók um 
heimilisleysi og sára fátækt heldur 
um mínímalískan lífsstíl“.

Lánið leikur líka við Systu að 
öðru leyti að hans mati, því hann 
bætir þessu við: „Það er mjög áber-
andi í þessari bók að það eru allir 
góðir við hana“ (Systu); „það eru 
allir að gauka að henni hlutum, 
það eru allir að reyna að hjálpa 

henni og bjóða henni hluti sem hún 
ýmist þiggur eða þiggur ekki“.

Fjöldi dæma sannar svart á hvítu 
að hér eru staðreyndir aff luttar 
í svo stórum stíl að Systu megin 
verður óþekkjanleg bók. Hið rétta 
er að Systa á sér í raun einn stuðn-
ingsmann, Lóló, einfætta útigangs-
konu. Aðrir sem hún á teljandi sam-
skipti við, móðir hennar, bróðir og 
„vinnuveitandi“, sýna af sér illsku 
í hennar garð, leynt og ljóst. Hvað 
þráðbeinar atburðalýsingar varðar 
hefur jafnvel það farið fram hjá 
Þorgeiri Tryggvasyni og hinum 
tveimur umfjallendunum, Agli 
Helgasyni og Sunnu Dís Másdótt-
ur, að Systa er ekki einungis atyrt 
beinlínis, þannig að það grætir 
hana, heldur er hún einnig barin 
til blóðs af bróður sínum.

Aðeins eitt óljóst dæmi má finna 

Öfugmæli Kiljunnar um Systu megin

Árni  
Óskarsson
þýðandi

Þorleifur  
Hauksson
íslensku- og bók-
menntafræðingur

um það í sögunni að Systa þiggi 
ekki það sem að henni er rétt. Systa 
bjargar sér á því að hirða úr ösku-
tunnum. Því litla, sem er gaukað 
að henni er greinilega af höfundar 
hálfu, ætlað að undirstrika ein-
stæðingsskap hennar og sárafátækt 
(sundkort og strætómiðar sem jóla-
gjöf frá mömmu hennar, blóma-
pottur með sprungu, óskilasund-
bolur úr Sundhöllinni). Ef Systa 
væri látin um að svara orðum Þor-
geirs gæti það hljómað svona, eins 
og reyndar í bókinni stendur: „Ef ég 
ætti peninga held ég að ég mundi 
reyna að gera öðrum gott og gauka 

að lítilmagna eins og sjálfri mér. Vel 
gæti auðvitað verið að gaukað yrði 
að mér, ef ég þekkti einhvern.“

Hægt væri að gera langan lista 
með dæmum sem sýna svart á 
hvítu af f lutning beinna stað-
reynda í umfjöllun Kiljunnar um 
Systu megin, en það þarf að lesa 
bókina til þess að átta sig á umfangi 
öfugmælanna í þættinum, og því 
þar með að það er vonska en ekki 
gæska sem ýtir Systu að lokum 
alla leið út á kaldan klakann. Um 
frásagnarháttinn, nýstárlega og 
hugvitssamlega aðferð höfundar 
til að bregða ljósi á hugarheim og 

umhverfi sögupersónunnar í marg-
radda frásögn með einkar f jöl-
skrúðugu orðfæri var ekkert fjallað 
í þættinum, en sú vanræksla væri 
efni í nýja grein.

Steinunn Sigurðardóttir hefur 
sinnt ritstarfi sínu af fagmennsku 
lengur en f lestir aðrir núlifandi 
höfundar á Íslandi. Við lítum svo 
á að umfjöllun um verk eftir hana 
verðskuldi alúð, þekkingu og opinn 
huga en ekki þá meðferð sem Systu 
megin varð fyrir í Kiljunni 10. nóv-
ember 2021. Bókin sem þar var rætt 
um kann að vera til, en hún er ekki 
eftir Steinunni. ■

Hlíðarendi - Reitir G, H og I
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 6. október 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 18. 
nóvember 2021 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hlíðarenda vegna reita 
G, H og I. Í breytingunni felst að breyta lóðum G og H úr atvinnulóðum í íbúðalóðir, breyta opnu 
svæði til bráðabirgða í íbúðalóð,I, fjölga íbúðum og breyta bílastæðakröfum til samræmis við bíla- og 
hjólastæðastefnu Reykjavíkurborgar. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Hólmsheiði/Fjárborg/Almannadalur
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 3. nóvember 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 18. 
nóvember 2021 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Hesthúsabyggðar á 
Hólmsheiði. Í breytingunni felst annars vegar breytingar á framtíðaráætlunum á svæðinu og hins vegar 
samræming skipulagsins að núverandi stöðu. Um er að ræða breytingar í þrettán liðum, auk fimm 
lagfæringa á uppdrætti til samræmis við núverandi stöðu. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Vogabyggð svæði 5
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 10. nóvember 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 18. 
nóvember 2021 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Vogabyggðar svæði 5. 
Breytingin felst í því að smábátahöfn Snarfara er stækkuð og dýpkuð. Hluti hafnargarðs, sem liggur 
í austur-vesturstefnu er fjarlægður og hafnargarður sem liggur í norður-suðurstefnu er lengdur til 
norðurs. Flotbryggjur lengjast og bátastæðum fjölgar úr 152 í 250. Lóð smábátahafnar á landi stækkar 
sem nemur láréttu svæði hafnargarðs. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Krókháls, GR reitur G1
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 10. nóvember 2021 og borgarráðs Reykjavíkur þann 
18. nóvember 2021 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Grafarlæk - 
Stekkjarmóa - Djúpadal. Um er að ræða nýja lóð þar sem er gert ráð fyrir tveimur skrifstofubyggingum 
sem grafa sig inn í hæðina að hluta til að falla betur inn í umhverfið og halda hæð og ásýnd 
bygginga lægri út að golfvallarsvæði GR. Hæðarmunur á lóð er nýttur til að koma fyrir bílakjallara 
undir byggingunum og skýla útivistarsvæði GR frá bílastæðasvæði. Nánar um tillöguna vísast til 
kynningargagna.

Tillögurnar má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 
1. hæð, virka daga kl. 8:30 – 16:00 frá 1. desember 2021 til og með 12. janúar 2022. Einnig má sjá 
tillögurnar á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila 
skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 12. janúar 2022. 
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 1. desember 2021
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögur að 

breyttu deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér 
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is
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Til að birta andláts-, útfarar- eða þakkartilkynningar í 
Fréttablaðinu þarf að senda tölvupóst á  

timamot@frettabladid.is  eða hringja í síma 550 5055 .

Elsku pabbi okkar, sambýlismaður, 
sonur, bróðir og mágur,
Ísleifur Birgisson
hljóðtæknifræðingur, 

Grandavegi 3, Reykjavík, 
verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni 

föstudaginn 3. desember og 
hefst athöfnin kl. 15.00. Allir sem vilja fylgja 
honum eru velkomnir en þurfa að framvísa 

neikvæðu Covid-hraðprófi við innganginn vegna 
samkomutakmarkana og það má ekki vera eldra en 

48 klst. Heimapróf eru ekki tekin gild. Streymt verður frá 
útförinni í sal Oddfellowa í Vonarstræti 10. Streymi má 

finna á: www.sonik.is/isleifur og www.sonik.is/isi

Birgir Kjartan Ísleifsson
Ólafur Ernir Ísleifsson

Úlfar Alex Evuson
Ylfa Sóley Evudóttir Ísleifsdóttir

Eva Björk Úlfarsdóttir
   Birgir Ottósson Elsa Dóra Ísleifsdóttir
   Helga Fanney Jónasdóttir           Rúnar Berg Eðvarðsson

Okkar ástkæra
Sigríður Guðmundsdóttir
lést miðvikudaginn 17. nóvember. 

Útför hefur farið fram í 
kyrrþey að ósk hinnar látnu.

Fyrir hönd aðstandenda, 
Sæunn, Sigrún Bryndís, Guðmundur og Hrund Apríl

Móðir okkar og tengdamóðir,
Jóhanna Björg Hjaltadóttir
áður til heimilis að Hæðargarði 24,

lést að morgni 27. nóvember  
á hjúkrunarheimilinu Grund.  
Sálumessa verður sungin í 

Landakotskirkju föstudaginn  
3. desember kl. 13.00. Í ljósi aðstæðna eru kirkjugestir 
beðnir að sýna neikvætt Covid-hraðpróf eða PCR-próf 

sem ekki eru eldri en 48 klst. við komu til kirkju.

  Hrafnhildur Stefánsdóttir
Margrét Ólöf Björnsdóttir Kristján Haraldsson
Helgi Björnsson Christina Wendt
Haukur Björnsson Annemarieke Gerlofs
Ásta Björg Björnsdóttir Andrés Þórarinsson

Elskuleg eiginkona, móðir, 
tengdamóðir, amma og langamma,

Anna Karlsdóttir
frá Flatey á Skjálfanda, 

Laugarnesvegi 87, Reykjavík,
lést í faðmi fjölskyldunnar á 

dvalarheimilinu Skjóli, 28. nóvember.  
Útförin verður auglýst síðar.

Sigurður Helgi Jóhannsson
Steinar Örn Sigurðsson Karen Ósk Óskarsdóttir
Karl Jóhann Sigurðsson Dóra Birna Kristinsdóttir
Erna Björg Sigurðardóttir Stefán R. Pálsson

barnabörn og barnabarnabörn.

Þann 8. janúar 2012 héldu nokkur 
ferða- og náttúrufræðifélög í 
svokallaða Grænavatnsgöngu til 
að fagna því að hundrað ár væru 
liðin frá fæðingardegi Sigurðar 
Þórarinssonar jarðfræðings.

arnartomas@frettabladid.is

Meðal þeirra sem tóku þátt í göngunni 
var Sigrún Helgadóttir rithöfundur og 
líffræðingur sem gaf nýlega út ævisögu 
Sigurðar.

„Á þessum árum var ég að skrifa bók 
um þjóðbúninga og þegar ég var að segja 
útgefanda mínum á þeim tíma frá göng-
unni kom það upp að ævisaga Sigurðar 
hafði aldrei verið skrifuð,“ segir Sigrún 
og bætir við að það sé skrítið hvað fáar 
ævisögur náttúrufræðinga hafi komið 
út. „Niðurstaðan varð sú að mikilvægt 
væri að gefa út ævisögu Sigurðar og 
ákveðið að ég skrifaði hana. Mér leist nú 
ekkert á það því ég sagðist ekkert kunna 
að skrifa um fólk en ég lét sannfærast á 
endanum.“

Kveikti jarðfræðiáhuga Íslendinga
Sigrún þurfti þó að klára nokkur verk-
efni fyrst en nú tíu árum síðar kemur 
ævisaga Sigurðar út í tveimur bindum, 
800 síður alls.

„Ég segi stundum að fyrra bindið 
sé um þann Sigurð sem fáir þekktu en 
að það síðara sé um þann Sigurð sem 
þjóðin dáði,“ segir Sigrún. „Fyrra bindið 
segir frá æsku hans og uppruna, námi 
erlendis og slíku.“

Sigrún segir að þrátt fyrir að hafa verið 
opinn og skemmtilegur hafi Sigurður 
verið um margt dulur og að fólk hafi ekki 
vitað margt um einkahagi hans.

„Hann var lengi í námi þar sem hann 

varð innlyksa í Svíþjóð í stríðinu. Hann 
kom ekki heim fyrr en 1945 og tveimur 
árum síðar gaus Hekla,“ segir Sigrún. 
„Þótt fólk hafi vitað af honum áður var 
það þarna sem þjóðin kynnist honum.“

Á þessum tíma höfðu þálifandi 
Íslendingar ekki séð hraun renna, segir 

Sigrún, ekki hafði verið eldgos í manna 
minnum, fyrir utan smágos fjarri byggð 
og Kötlugosið sem var undir jökli 1918.

„Ég vil halda því fram að Sigurður hafi 
þarna mótað þann jarðfræðiáhuga sem 
Íslendingar hafa í dag,“ segir hún. „Það 
hefði verið auðvelt að skapa ótta og 
skelfingu í kringum þessi eldsumbrot 
en Sigurður lagði áherslu á hvað þetta 
væri merkilegt og skemmtilegt. Hann 
tók ógrynni af myndum, þar á meðal 
fyrstu litmyndir sem teknar voru af eld-
gosi á Íslandi, og fólk flykktist á mynda-
kvöld sem hann hélt, enda fyrir daga 
sjónvarps.“

Í kjölfarið varð hvert eldgosið á fætur 
öðru þar sem Sigurður var alltaf með 
puttann á púlsinum. „Hann sagði þann-
ig frá að fólk varð forvitið um efnið og 
hann varð fyrir vikið að eftirlæti fjöl-
miðlamanna,“ segir Sigrún. n

Jarðfræðingurinn sem þjóðin dáði
Sigrún og Sigurður vorið 1976 í svokallaðri Suðurlandsferð jarðfræðinema.   MYND/ÖRN ÓSKARSSON

Sigurður með hina frægu rauðu húfu í Kröflueldum 1980. Ef vel er gáð má sjá á 
húfunni brunagöt.  MYND/ODDUR SIGURÐSSON

Elskulegur eiginmaður minn, faðir 
okkar, tengdafaðir og afi,
Ófeigur Björnsson

gullsmíðameistari,  
Skólavörðustíg 5,

sem andaðist á Landspítalanum 
Fossvogi 22. nóvember, verður 

jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 3. desember kl. 13.00.  
Í ljósi aðstæðna þurfa kirkjugestir að sýna fram á 

neikvætt PCR-próf og bera grímu við athöfn.  
Streymt verður frá athöfninni á  
https://youtu.be/a-j6PKSsFxA

                                             Hildur Bolladóttir
Bolli Ófeigsson  Þórunn Margrét Gunnarsdóttir
Björn Ófeigsson Aníta Rut Harðardóttir 
                                             og barnabörn.

Það hefði verið auðvelt að 
skapa ótta og skelfingu í 
kringum þessi eldsum-
brot en Sigurður lagði 
áherslu á hvað þetta væri 
merkilegt og skemmti-
legt.

1918 Konungdæmi Serba, Króata og Slóvena er stofnað 
og verður síðar konungsríkið Júgóslavía.

1930 Togarinn Apríl ferst í óveðri með 18 mönnum.
1931 Minnisvarði um Hannes Hafstein er afhjúpaður við 

Stjórnarráðshúsið.
1932 Sjálfvirkar símstöðvar eru teknar í notkun í Reykja-

vík og Hafnarfirði og missa þá margir tugir síma-
stúlkna vinnu sína.

1955 Rosa Parks neitar að standa upp fyrir hvítum manni 
í strætisvagni í Bandaríkjunum og er handtekin 
vegna þess.

1974 Hús Jóns Sigurðssonar er formlega vígt í Kaup-
mannahöfn.

1983 Ríkisútvarpið byrjar útsendingar á FM-bylgju sem 
Rás 2.

1991 Hilmar Örn Hilmarsson hlýtur Felix-verðlaunin fyrir 
tónlist sína í kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar, 
Börnum náttúrunnar.

1994 Þjóðarbókhlaðan er opnuð í Reykjavík.
2005 Suður-Afríka heimilar hjónabönd samkynhneigðra.

Merkisatburðir

Börn náttúrunnar
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Litrík og bráðsmellin frásögn Ómars  
Ragnarssonar af ferli sínum og árunum 
með Sumargleðinni.

Fjöldi áður óbirtra mynda og söngtexta. 

SÖNGUR, GRÍN  
OG GLEÐI 

Bingó!   Bingó!   Bingó!   Bingó!   Bingó!   

Stuðbók  ársins!
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�eira fólki að koma lí� sínu í jafnvægi. 

Betri þjónusta SÁÁ bjargar mannslífum.
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LÁRÉTT
1 fylgja
5 færa
6 tveir eins
8 ávöxtur
10 íþróttafélag
11 áræðni
12 sníkjur
13 fleygur
15 púður
17 víbra

LÓÐRÉTT
1 aukast
2 leysir
3 frostskemmd
4 gagn
7 hrumur
9 baldni
12 híði
14 fálm
16 suddi

LÁRÉTT: 1 rekja, 5 ýta, 6 ff, 8 melóna, 10 kr, 11 
þor, 12 betl, 13 spæk, 15 talkúm, 17 titra.
LÓÐRÉTT: 1 rýmkast, 2 eter, 3 kal, 4 afnot, 7 far-
lama, 9 óþekkt, 12 bæli, 14 pat, 16 úr.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Norðlæg átt 5-13 
m/s og bjart með 
köflum, en lítils 
háttar él á Norð-
austur- og Austur-
landi. Frost 0 til 
12 stig, hlýjast 
syðst en kaldast 
í innsveitum 
norðaustanlands. 
Vaxandi suðaust-
anátt og fer að 
snjóa vestan til 
seint í kvöld. n

Veðurspá Miðvikudagur

Sudoku

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.

Ian Nepomniachtchi (2.782) átti leik í fjórðu skák heimsmeistaraeinvígis þeirra í gær.   

24...Rf8! 25. Rf6+ (25. Rxb6 Hb8). 25...Kg7 26. Re8+ Kg8 27. d5 a4 28. Rf6+ Kg7 og skákin endaði með jafntefli 
eftir 33 leiki. Staðan er því 2-2. Fimmta skákin fer fram í dag. Alls tefla þeir 14 skákir. Stórmeistararnir Helgi Áss 
Grétarsson og Guðmundur Kjartansson hófu í gær þátttöku á alþjóðlegu móti í Barcelona. 

www.skak.is: Heimsmeistaraeinvígið.   n 

Svartur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

2 8 1 5 7 3 9 6 4

9 6 5 4 1 2 8 3 7

7 3 4 6 8 9 5 1 2

6 1 2 9 5 8 7 4 3

8 4 7 2 3 1 6 5 9

3 5 9 7 4 6 1 2 8

1 7 8 3 6 4 2 9 5

4 9 6 8 2 5 3 7 1

5 2 3 1 9 7 4 8 6

3 7 6 1 4 8 2 5 9

9 5 4 2 6 7 3 8 1

8 1 2 9 3 5 7 4 6

4 6 8 3 7 9 5 1 2

5 2 9 4 8 1 6 3 7

7 3 1 5 2 6 4 9 8

1 9 3 6 5 2 8 7 4

2 8 5 7 1 4 9 6 3

6 4 7 8 9 3 1 2 5

Hefði verið hugmynd að 
moka áður en snjóskafan 

var komin á kaf?
Já! Sem betur fer er 

þetta sláttuvélin!

Viltu setja eitthvað í 
þvott, Palli?

Neibb.

Ekki einu

sinni þessa skyrtu 
sem þú ert í? 

... og hefur 
klæðst á 

hverjum degi í 
mánuð?

Hún gengur ekki 
fram af mér 

ennþá.

Mér líður 
 ekki vel.

Geri 
það... 

Ef þú ætlar að verða 
veikur, komdu þér alla-
vega inn á baðherbergi. 

...næst. Fiskur eða 
skjaldarmerki?

SNIFF! SNIFF!

Bókabúð Forlagsins  |  Fiskislóð 39  |   www.forlagid.is
Opið 10–19 alla daga til jóla

Frábær furðusaga fyrir börn  
og unglinga eftir Gunnar 
Theodór Eggertsson með 
myndum eftir Fífu Finnsdóttur. 

„... skemmtileg bók, full af óútskýrðum 
leyndarmálum og ráðgátum ...“
Brynhildur Björnsdóttir / Fréttablaðið

„... mjög spennandi og fléttan er þétt. 
Atburðarásin er hröð og eftirvæntingin  

byggist upp strax frá fyrstu síðu ... munu  
lesendur bókarinnar eflaust bíða í ofvæni  

eftir næstu bók seríunnar.“
Ragnhildur Þrastardóttir / Morgunblaðið 

„ÓHÆTT AÐ  
MÆLA MEÐ“ 

RÞ / Mbl
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Miðvikudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

07.55 Heimsókn
08.20 The Mentalist
09.05 Bold and the Beautiful
09.25 Jóladagatal Árna í Árdal
09.35 Gossip Girl
10.15 All Rise
11.00 Hálendisvaktin
11.25 Líf dafnar
12.05 Gulli byggir
12.35 Nágrannar
12.55 Friends
13.20 Nostalgía
13.45 Flirty Dancing
14.25 Temptation Island
15.10 Manifest
15.55 A Christmas to Remember 

 Rómantísk mynd um sjón
varpskonu sem ákveður 
að fara í jólafrí frá erilsömu 
starfi sínu og heimsækja 
lítinn bæ þar sem lífsins 
taktur er heldur rólegri en í 
stórborginni.

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 Jamie’s Easy Meals at Christ-

mas
19.55 Amazing Grace
20.40 Journey Back to Christmas
22.05 Coroner  Jenny Cooper er 

dánardómstjóri í Toronto, 
þar sem hún rannsakar dul
arfull andlát. Áhugi hennar 
á dauðanum er allt að því 
óheilbrigður en sjálf hefur 
hún sína djöfla að draga.

22.50 Sex and the City
23.25 Chucky
00.25 NCIS
01.10 Outlander
02.10 The Mentalist
02.50 Friends
03.15 A Christmas to Remember

10.45 Cats
12.40 The Leisure Seeker
14.25 Christmas in Homestead
15.50 Cats
17.45 The Leisure Seeker
19.35 Christmas in Homestead
21.00 The Good Liar   Dramatísk 

mynd frá 2019. Roy Courtnay 
er svindlari sem lifir á því 
að svíkja peninga af grun
lausum fórnarlömbum. 
Dag einn telur hann sig hafa 
hitt á gullnámu þegar hann 
kynnist efnaðri ekkju, Betty 
McLeish, sem hann á auðvelt 
með að vefja um fingur sér. 

22.45 The Goldfinch
01.10 Doctor Sleep
03.35 The Good Liar

09.15 LPGA Tour  Útsending frá Dia
mond Resorts Tournament 
of Champions.

12.45 DP World Tour 2022 - High-
lights

13.10 PGA Tour 2019  Útsending frá 
Hero World Challenge.

18.10 LET Tour 2021 - Highlights
19.00 Uppgjörþáttur PGA Tour 
20.00 European Tour 2020  Útsend

ing frá South African Open.

10.45 Dr. Phil 
11.30 The Late Late Show 
12.15 Heil og sæl? 
13.00 Dagur íslenskrar tónlistar
14.00 Ástríða  
15.00 The King of Queens
15.20 Everybody Loves Raymond
15.45 Franklin og fjársjóðurinn - 

ísl. tal 
17.00 Fjársjóðsflakkarar 
17.10 Fjársjóðsflakkarar 
17.25 Tilraunir með Vísinda Villa 
17.30 Jóladagatal Hurðaskellis og 

Skjóðu 
17.35 Dr. Phil 
18.20 The Late Late Show 
19.05 Jóladagatal Hurðaskellis og 

Skjóðu
19.10 Dagur íslenskrar tónlistar
20.10 Bubbi - sjálfsmynd
21.45 Survivor 
22.35 The Bay
23.25 Interrogation
00.10 The Late Late Show
00.55 Dexter
01.45 The Resident 
02.30 Walker 
03.15 The Twilight Zone (2019)
04.05 Tónlist

08.00 Lokasóknin
08.55 Preston - Fulham
10.35 Football League Show 
11.00 Lokasóknin
11.55 Chelsea - Juventus
13.35 Malmö - Zenit
15.15 Fréttaþáttur Meistara-

deildarinnar 
15.40 Real Madrid - Coosur Real 

Betis
17.15 Valencia Basket - Surne 

Bilbao Basket
18.50 The Fifth Quarter
19.05 Leicester - Legia
20.45 Lokasóknin
21.45 NFL Gameday 
22.10 Mörkin í undankeppni HM
23.00 Fréttaþáttur Meistara-

deildarinnar
23.25 Football League Show

06.35 Stjarnan - Tindastóll  Út
sending frá leik í Subway
deild karla.

08.15 Tilþrifin
09.00 Keflavík - Valur 
10.40 Subway Körfuboltakvöld 

karla
11.40 Íslandsmót félagsliða í pílu-

kasti
13.40 Selfoss - KA  Útsending frá 

leik í Olísdeild karla.
15.05 Afturelding - FH
16.30 Víkingur - HK
18.00 Seinni bylgjan
19.20 FH - Haukar  Bein útsending 

frá leik í Olísdeild karla.
20.55 Íslandsmót félagsliða í pílu-

kasti
22.55 Breiðablik - Valur  Útsending 

frá leik Breiðabliks og Vals í 
Subwaydeild kvenna.

00.35 Njarðvík - Grindavík

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
15.00 Fréttir
15.03 Svona er þetta
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá
17.00 Fréttir
17.03 Lestin
18.00 Spegillinn
18.30 Þjóðsögukistan
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu
20.35 Mannlegi þátturinn
21.40 Kvöldsagan. Í verum, 

seinna bindi  (16 af 32)
22.00 Fréttir
22.05 Veðurfregnir
22.10 Samfélagið
23.05 Lestin

Hringbraut
18.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 

dagsins í opinni dagskrá.
19.00 Markaðurinn  Viðskipta

fréttir samtímans í umsjón 
blaðamanna Markaðarins.

19.30 Saga og samfélag  Saga og 
samfélag er þáttur þar sem 
málefni líðandi stundar 
verða rædd í sögulegu sam
hengi og vikið að nýjustu 
rannsóknum fræðimanna á 
margvíslegum sviðum.

20.00 Kvennaklefinn  Heims
borgaralegur, hreinskilinn, 
fjörugur, óvenjulegur og 
ótrúlega skemmtilegur 
þáttur fyrir konur, um konur.

20.30 Fréttavaktin  Farið yfir fréttir 
dagsins í opinni dagskrá.

 21.00 Markaðurinn (e) 

13.00 Heimaleikfimi
13.10 Kastljós
13.25 Menningin
13.30 Við bjóðum góða nótt
13.40 Á götunni  Karl Johan II
15.10 Kveikur
15.50 Edda - engum lík 
16.25 Í fremstu röð 
16.55 Okkar á milli  Kristjana 

Stefánsdóttir.
17.30 Þeirra Ísland (1 af 4)  Talarðu 

íslensku?
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Jóladagatalið. Saga Selmu 
18.14 Jólasótt 
18.42 Jólamolar KrakkaRÚV  Alls 

konar skemmtilegir og jóla
legir molar úr sögu Stundar
innar okkar.

18.45 Krakkafréttir
18.50 Jólalag dagsins  Sigríður 

Thorlacius  Ljósin frá í gær.
18.54 Vikinglottó
19.00 Fréttir
19.20 Íþróttir
19.25 Veður
19.30 Stefnuræða forsætisráð-

herra  Bein útsending frá 
Alþingi þar sem Katrín Jak
obsdóttir forsætisráðherra 
flytur stefnuræðu sína og 
fram fara umræður um hana.

22.00 Tíufréttir
22.15 Veður
22.20 Kiljan  Þáttur sem er löngu 

orðinn ómissandi í bók
menntaumræðunni í 
landinu. Egill og bókelskir 
félagar hans fjalla sem fyrr 
um forvitnilegar bækur af 
ýmsum toga og úr öllum 
áttum. Umsjón: Egill Helga
son. Dagskrárgerð: Einar 
Rafnsson.

23.15 Skammhlaup (3 af 6) Glitch 
 Þriðja þáttaröð þessara 
áströlsku, vísindaskáld
sögulegu spennuþátta um 
lögreglumanninn James 
sem rannsakar dularfull mál 
tengd fólki sem er risið upp 
frá dauðum í áströlskum 
smábæ. Aðalhlutverk: Pat
rick Brammall, Emma Booth 
og Sean Keenan. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

00.05 Dagskrárlok
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Vöruúrval er m
ism

unandi eftir verslunum
. G

ildistím
i tilboðsins er til og m

eð 5. desem
ber  eða á m

eðan birgðir endast. Upplýsingar eru birtar m
eð fyrirvara um

 villur og m
yndabrengl. 

 
Af nótnaborði náttúrunnar Páll á Húsafelli
6.299 kr. VERÐ ÁÐUR 8.699 KR. 

 
Guðni á ferð og flugi 
5.299 kr. VERÐ ÁÐUR 7.299 KR.

 
Nýja Reykjavík
6.499 kr. VERÐ ÁÐUR 8.499 KR.

 
Strand Jamestown
4.299 kr. VERÐ ÁÐUR 5.999 KR. 

 
Ilmreyr
4.999 kr. VERÐ ÁÐUR 6.999 KR. 

 
Eyjan hans Ingólfs 
2.899 kr. VERÐ ÁÐUR 3.999 KR. 

 
Gunni Þórðar 
5.399 kr. VERÐ ÁÐUR 7.559 KR. 

 
Kortlagning heimsins
7.399 kr. VERÐ ÁÐUR 9.999 KR. 

 
Veiði, von og væntingar
6.799 kr. VERÐ ÁÐUR 9.499 KR.

Bækur fyrir alla
Frábært úrval bóka fyrir þig og þína



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

odduraevar@frettabladid.is

Eftirspurn eftir miðum á 
Spider-Man: No Way Home 
var slík að tugir vef þjóna 
hrundu undan álagi þegar 
miðasala hófst í k vik-
myndahúsum vestanhafs. 
Aðdáendur supu því margir 
hverjir hveljur á samfélagsmiðlum 
á miðnætti aðfaranætur mánudags 
af ótta við að fá ekki miða.

Fárra mynda hefur í seinni tíð 

verið beðið með jafn mikilli eftir-
væntingu og aðdáendur hafa 

um margra mánaða skeið velt 
vöngum yfir söguþræðinum 
þar sem allar líkur eru á því 
að þeir Toby Maguire og 
Andrew Garfield endurtaki 

rullur sínar sen Kóngulóar-
maðurinn ásamt Tom Hol-

land.
Myndin verður frumsýnd þann 

17. desember í Bandaríkjunum og 
hér heima. n

Netþjónar flæktust í vef Spider-Man

FAXAFENI 5
Reykjavík
588 8477

DALSBRAUT 1
Akureyri
588 1100

SKEIÐI 1
Ísafirði
456 4566

LÚXUS SLOPPAR

Nú frá 19.920 kr.
Fullt verð frá: 24.900 kr.

VERÖLD
HVÍLDAR

BETRA BAK – LEGGUR GRUNN AÐ GÓÐUM DEGI

Verð 9.900 kr.

www.betrabak.is

Dúnkoddi. Verð 16.900 kr. 

Dúnsæng. Verð 24.900 kr. 

PREMIUM DÚNKODDI
OG DÚNSÆNGUR 
Fylling: 50% andardúnn og  
50% smáfiður

13.520 kr. J Ó L AV E RÐ

19.920 kr. J Ó L AV E RÐ

Cornflower. 140x200 cm. 
Verð 25.900 kr. 

JOOP RÚMFÖT

20.720 kr. J Ó L AV E RÐ

STORMUR HEIL SUINNISKÓR 
Með NÍU svæða nuddinnleggi nærðu slökun 
og vellíðan sem dregur úr spennu og örvar 
blóðflæði. Heilsuinniskórnir eru fallegir, hlýir 
og einstaklega þægilegir. 

A F S L ÁT T U R

20%

Stjarna Birkis Blæs Óðins-
sonar hefur risið hratt síðan 
hann hóf keppni í sænska 
Ídolinu á TV4 þar sem hann 
er kominn í fjögurra manna 
úrslit. Samningur hjá Uni-
versal-útgáfufyrirtækinu er í 
húfi auk peningaverðlauna en 
Birkir hefur þó ekki kynnt sér 
hversu há upphæðin er.

ninarichter@frettabladid.is

Birkir Blær Óðinsson er kominn 
í fjögurra manna úrslit sænska 
Ídolsins þar sem mikið er undir og 
hinn 21 árs gamli Akureyringur er 
því eðlilega vægast sagt upptekinn 
við æfingar sem hann skipuleggur 
sjálfur.

Þrátt fyrir það segir hann álagið 
hafa aukist mikið og nú flytji hann 
tvö lög á hverju keppniskvöldi 
þannig að æfingatíminn hafi í raun 
tvöfaldast. 

„Núna erum við bara fjögur eftir, 
þannig að maður er alltaf í ein-
hverjum tökum. En það er ótrúlega 
skemmtilegt,“ segir hann. Hann 
játar aðspurður að Svíar séu farnir 
að þekkja hann úti á götu enda hafa 
sænskir fjölmiðlar sýnt honum mik-
inn áhuga. „Já, maður er í sjónvarp-
inu einu sinni í viku og maður er 
aðeins stoppaður úti á götu. Maður 
getur samt alveg farið út úr húsi,“ 
segir hann og hlær.

Lærði sænsku í keppninni
Birkir Blær talaði ekki sænsku þegar 
hann fór út en lét það ekki stöðva 
sig. Í dag gerir hann sér lítið fyrir og 
spjallar á sænsku fyrir framan millj-
ónir áhorfenda.

„Íslenska og sænska eru svo-
lítið lík mál. Maður fer bara að fatta 
hvernig þetta virkar. Þetta er rosa-
lega svipað í rauninni,“ segir hann. 
„Ég lærði grunn áður en ég fór. Svo 
lærði ég þetta í keppninni,“ segir 
hann. 

Spjallaði við Ed Sheeran
Ed Sheeran hefur heiðrað kepp-
endur sænska Ídolsins með nær-
veru sinni og þá rættist draumur 
Birkis Blæs, sem segir Sheeran einn 
af sínum stærstu áhrifavöldum í 
tónlistinni.

„Ég er sjúklegur Ed Sheeran aðdá-
andi og þetta var það skrýtnasta 
sem hefur komið fyrir mig í lífinu,“ 
segir hann. „Ég fékk að vita þetta 
með smá fyrirvara en ég hefði þurft 
þrjá mánuði til að undirbúa mig. Ég 
er enn að melta þetta,“ segir hann. 
„Hann er rosalega eðlilegur gæi.“

Fjöl breytnin er styrk leiki
En heldur Birkir Blær að hann vinni 
keppnina?

„Ég bara veit það ekki, en sama 
hvað gerist er ég rosa lega stoltur 
af því hvað ég er búinn að komast 
langt. Það væri skemmti legt að fá að 
vinna, en hver sem er gæti unnið.“  
Hann segir fjölbreytnina vera helsta 
styrk leika sinn í keppninni. „Ég hef 

hlustað og spilað marga stíla og 
það hefur hjálpað mér svo lítið og 
komið fólki á ó vart. Stundum hef 
ég verið að syngja hart rokk og svo 
næsta kvöld ultra power-ballöðu, 
næst soul-lag og svo blús. Svo finnst 
fólki mjög gaman að maður kunni 
á gítar.“

Flókinn samningur á sænsku
Verð launin í keppninni eru samn-
ingur hjá út gáfu fyrir tækinu Uni-
ver sal. „Þetta er upp á tíu lög eða 
eitt hvað svo leiðis. Það er al gjör 
snilld. Svo er ein hver peningur líka,“ 
segir hann. „Ég er ekki alveg með á 
hreinu hvað það er mikið, þetta var 
ein hver flókinn samningur sem var 
allur á sænsku,“ segir hann og hlær. 
„En ég er spenntastur fyrir kynn-
ingunni, þessu tæki færi til að koma 
sér á fram. Sér stak lega varðandi 
samninginn.“

Öll fjöl skyldan hans keypti miða 
á loka kvöldið, og því segist hann 
ekki ætla að hringja í neinn ef hann 
landar sigrinum. „Ég fer þá bara að 
hitta fjöl skylduna og slaka að eins 
á, og …“ Hann þagnar og hugsar sig 
um. „Nei, ég mun keyra beint í það 
að hamra járnið. Al vöru vinnan fer 
af stað þegar þetta er búið, sama 
hvernig fer.“

Hann segist stefna á að koma 
heim til Ís lands um jólin, en úrslita-
kvöld keppninnar er 10. desember. 
„Ég er búinn að vera að segja við 
sjálfan mig í tvo og hálfan mánuð 
að það séu tveir mánuðir í loka-
kvöldið, en núna er það bara ein og 
hálf vika,“ segir hann brattur. n

Nánar á frettabladid.is

Hamrar sænska Ídoljárnið

Birkir Blær hefur 
sungið sig inn í 
hjörtu sænsku 
þjóðarinnar á 
síðustu vikum. 
 MYND/
 AÐSEND

toti@frettabladid.is

„Nú er kominn kokteill sem heitir 
Guðni Ágústsson. Þú verður að gera 
frétt um það,“ segir  Guði Ágústsson 
og dregur upp símamynd af sjálfum 
sér, Brynjari Níelssyni og Andreu 
Sigurðardóttur viðskiptafræðingi 
með nafna hans í glösum.

„Mér þótti ástæða til að fá jafn 
skemmtilegan mann á Selfoss og 
bragða með mér á Guðna Ágústs-
syni í Tryggvaskála,“ segir Guðni 
aðspurður hvað Brynjar hafi verið 
að vilja upp á dekk.

„Allir grátum við Brynjar Níels-
son, að hann skuli ekki vera á þingi. 
Þetta var til að „gleðin skín á vonar-
hýrri brá“ og brosað í gegnum tárin. 
Honum þótti drykkurinn góður 

og boðaði komu sína f ljótt til mín 
aftur.“ Margrét Rún Guðjónsdóttir 
í Tryggvaskála segist hafa hringt í 
Guðna áður en staðurinn var opn-
aður og spurt hvað hann drykki. 
„Hann sagði maltviskí og ég sagði 
honum að ég ætlaði að búa til ein-

hvern kokteil með því,“ segir hún 
um tilurð kokteilsins þar sem hind-
ber og engiferbjór blandast viskíinu.

Margrét bætir aðspurð við að 
góður rómur hafi verið gerður að 
Guðna Ágústssyni. „Já, já, já, heldur 
betur. Fólk er að fíla hann.“ n

Guðni skálar í sjálfum sér
Brynjar, Andrea 
og Guðni lyfta 
glösum með 
Guðna Ágústs-
syni við opnun 
Tryggvaskála. 
 MYND/HARALDUR 
 GUÐJÓNSSON 

Maður er aðeins stopp-
aður úti á götu. Maður 
getur samt alveg farið 
út úr húsi.
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Önnu Sigrúnar  
Baldursdóttur

n Bakþankar

Síðustu dagar hafa verið okkur 
meðvituðu neytendunum með 
samviskubit yfir kolefnissporinu 
talsvert þungbærir. Það hefur 
tæpast liðið sá dagur í nóvem-
bermánuði að á manni hafi ekki 
dunið á víxl ákafar auglýsingar 
kaupahéðna annars vegar og 
áminningar um efnislega ofneyslu 
hins vegar. Ekki auðveldar það lífið 
að fram undan er sjálf jólahátíðin 
og færist þá aldeilis fjör í leikinn.

Um daginn var ég á ferðinni og 
ómþýð rödd útsendara kaupa-
héðna minnti mig á að nú væri 
svartur föstudagur. Það var 
reyndar þriðjudagur svo eitthvað 
eru dagarnir orðnir teygjanleg 
hugtök. Í öllu falli lá fyrir að í 
mildi sinni höfðu kaupahéðnar 
séð mér fyrir að minnsta kosti 
tveimur sérstökum afsláttar-
dögum í nóvember og eiginlega 
heilli viku. Raunar virtist svartur 
föstudagur vera hvern dag nóvem-
bermánaðar, ef betur var að gáð.

Síðasta auglýsing fyrir fréttir 
var samt frá Sorpu, sem minnti 
mig á að á hverjum degi kæmu 
þar til förgunar 600 tonn af drasli. 
Sex. Hundruð. Tonn. Sagði þulur-
inn í mjög langdregnum takti og 
svo þungum moll að Beethoven 
hefði orðið dapur. Hann dró sam-
visku mína sundur og saman í 
háði, meðvitaðri röddu þess sem 
allt f lokkar, skilar á hverfisstöðina 
og lifir samkvæmt hinum nýja 
Maslow-pýramída. Samkvæmt 
honum (stutta útgáfan) á maður 
helst að endurnýta, annars fá 
lánað, ef það gengur ekki kaupa 
notað en forðast í allra lengstu lög 
að kaupa nýtt.

Um þetta hugsaði ég þar sem ég 
lá uppi í sófa á mánudagskvöldið 
og gekk frá stærsta hluta jólagjafa-
innkaupanna á netinu. Á Cyber 
Monday.

Það koma alltaf önnur jól. n

Samviskubitið

Verslaðu á 66north.is
 Fylgdu okkur á Instagram @66north

Jólagjöfin er 
66°Norður

GLÆSILEGUR JÓLABÆKLINGUR

Vatnagörðum 14  104 Reykjavík
litrof@litrof.is  563 6000  litrof.is

UMHVERFISVÆN

PRENTUN



 

Ti
lb

o
ð

in
 g

ild
a

 á
 n

o
va

.is
 t

il 
m

ið
n

æ
tt

is 
m

ið
vi

ku
d

a
g

in
n

 1
. d

e
se

m
b

e
r

Allskonar greiðslumöguleikar!
Með Aur, Netgíró eða Borgun.

Besti 
díllinn!

Afsláttur á aukahlutum
Við endurgreiðum 
ef hann er ekki sá rétti

Splæsum mismuninum
ef verðið lækkar

10% afsláttur af aukadóti
með símanum

Skilað og skipt! Díll er díll!
Gamalt og gott upp
í nýtt og betra!

Endurgræddu

Snjalltækjum fylgir ekki tilkynninga-
skylda. Prófaðu að slökkva á öllu 
þessu áreiti og finndu frelsið sem 
fylgir lífi án rauðu deplanna.

Vertu á staðnum.
Samsung Galaxy Tab A7 Lite
að verðmæti 29.990 kr.

Nova-
svellið 
er opið!
Bókaðu þína 
skautastund 
í Nova Appinu 
eða á nova.is 
og skautum 
saman inní jólin!

Xiaomi
Rafskúta 1S

47.990 kr.
62.990 kr.

Power
Zero 10x 
Rafskúta 

179.990 kr.
214.990 kr.

Sigraðu hungrið 
með Matarklipp!

Það er ekkert betra en 
popp og kók yfir góðri 
bíómynd, hvað þá að 
fara fimm sinnum í bíó!

Bíókort Nova

Spjalltæki!

Kaup-
auki

Fleiri dúndur dílar á nova.is fyrir alla hjá Nova!

Fleiri rafskútur
á nova.is!

Sæktu
Nova

Appið!

Fjórar
máltíðir á
5.990 kr.

Apple 
Watch 7!

Úrlausn
fylgir!

Apple 
Watch Series 
S7 LTE 41mm

94.990 kr.
99.990 kr.

eSIM

Með Úrlausn getur þú skilið símann 
eftir heima, farið út að leika og 
fundið þitt fullkomna sím-zen!

Úrlausn 
hjá Nova!

35.000 
króna
afsl.

15.000 
króna
afsl.

20.000 
króna
afsl.

5.000 
króna
afsl.

5.000 
króna
afsl.

10.000 
króna
afsl.

Samsung
Galaxy S21+

128GB
165.990 kr.
185.990 kr.

5G

Samsung 
Galaxy 
Buds 2

19.990 kr.
29.990 kr.

Apple 
AirTag

1 stk.
4.792 kr.
5.990 kr.

Apple 
iPhone SE

64GB
74.990 kr.
79.990 kr.

20% 
afsl.

Samsung Galaxy 
Watch 4 Classic

LTE 42mm
54.990 kr.
69.990 kr.

eSIM

Verð fyrir alla hjá Nova: 4.690 kr.
Fullt verð 9.225 kr.

15.000 
króna
afsl.

Frí heimsending

Frí heimsending

Samsung
Galaxy S21

128GB
149.990 kr.

5G
Kaup-
auki

Apple
Watch SE

LTE 40mm
61.990 kr.
66.990 kr.

eSIM

5.000 
króna
afsl.

Úrlausn
fylgir!

20.000 
króna
afsl.

Apple
Watch 5

LTE 44mm
49.990 kr.
69.990 kr.

eSIM

Úrlausn
fylgir!

Nokia
6300 4G
9.990 kr.

12.990 kr.

3.000 
króna
afsl.

Samsung
Galaxy A12

64GB
29.990 kr.

12.000 
króna
afsl.

Samsung
Galaxy A52s 

128GB
64.990 kr.
76.990 kr.

5G

Samsung
Galaxy A02s

32GB
24.990 kr.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite
að verðmæti 29.990 kr.



Skjáfrí!

Sjónvarp framtíðarinnar 
er á netinu!

Þú ert dagskrárstjóri 
heimilisins og stjórnar 
glápinu!

Stundum er ágætt að leggja bara frá sér öll tækin. 
Skrá sig út í smá stund og horfa aðeins í kringum sig. 
Það þarf ekki alltaf að fara í símann.

Slepptu röðinni og fáðu nýja dótið sent heim að dyrum, sæktu 
á afhendingarstað Dropp eða veldu að sækja í Nova Lágmúla 
og við hlaupum út í bíl til þín með græjurnar!

Heimsent eða sótt,  
það er allskonar hægt!

Apple
AirPods Max

71.992 kr.
89.990 kr.

Apple
AirPods
(2019)

21.592 kr.
26.990 kr.

Nova
Pökkur

2.990 kr.
4.990 kr.

Apple 
Apple TV 4K  
2021 32GB
27.990 kr.
33.990 kr.

Apple
AirPods Pro

35.992 kr.
44.990 kr.

Samsung 
The Frame
50 tommu
149.990 kr.
199.990 kr.

55 tommu
179.990 kr.
259.990 kr.

20% 
afsl.

20% 
afsl.

30% 
afsl.

20% 
afsl.

Urbanista
Lisbon

5.992 kr.
7.490 kr.

20% 
afsl.

20.000 
króna
afsl.

50.000 
króna
afsl.

80.000 
króna
afsl.

6.000 
króna
afsl.

2.000 
króna
afsl.

Bara á nova.is fyrir alla hjá Nova. 
Engin röð og endalaus gleði!

Nova
Spjallspjöld

1.043kr.
1.490 kr.

30% 
afsl.

Click and Grow
Snjall-

skógkassi
11.193 kr.
15.990 kr.

Sonos
One gen2

35.991 kr.
39.990 kr.

Apple 
Apple TV  
fjarstýring
10.191 kr.
11.990 kr. 10% 

afsl.

15% 
afsl.

Xiaomi 
Roborock S7
99.990 kr.
119.990 kr.

Apple 
iPhone 13

128GB
149.990 kr.
159.990 kr.

10.000 
króna
afsl.

Snjall-
heimilið
Hafðu það snjallt, spjallaðu við 
græjurnar og stýrðu stemningunni!

5G

Úrlausn
fylgir!

Apple 
Watch Series 
6 LTE 40mm
69.990 kr.
89.990 kr.

eSIM

20.000 
króna
afsl.

Afmælisdílar 
í allan dag!


