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Ársæll steig yfir 
kvótalínuna

Fimm gangráðar 
í sjö aðgerðum

Lífið  ➤ 16 Lífið  ➤ 17

Mikið gekk á í veðurofsanum sem gekk yfir landið í gær líkt og sjá má á þessu strætóskýli í Hlíðunum í Reykjavík. Rauðar og appelsínugular viðvaranir voru í gildi um allt land og  skólahald féll víða 
niður. Í dag er í gildi gul veðurviðvörun á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Faxaflóa, Breiðafirði og á Vestfjörðum. Á morgun má svo búast við blíðari veðurskilyrðum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Rakning á síma Bandaríkja-
mannsins Josh Neuman sýndi 
síðdegis daginn sem flugvélin 
TF-ABB hvarf nákvæmlega 
hvar hana var að finna í Þing-
vallavatni. Leit var þó ekki 
beint þangað sérstaklega fyrr 
en morguninn eftir. 

gar@frettabladid.is 
jonthor@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Svo virðist sem 
mikilvæg grundvallargögn, vegna 
leitarinnar að f lugvélinni TF-ABB 
sem hvarf síðastliðinn fimmtudag, 
hafi ekki borist til stjórnenda leit-
arinnar fyrr en löngu eftir að ein-
hverjir björgunarsveitarmannanna 
voru komnir með þau í hendur. 

Tafði það leitina að vélinni fram á 
næsta dag.

Um klukkan sjö á fimmtudags-
kvöld fékk Fréttablaðið í hendur 
mynd úr leitarforritinu Find My 
iPhone. Sýndi hún rakningu á far-
síma Bandaríkjamannsins Josh 
Neuman, eins þeirra sem voru um 
borð í f lugvélinni. Fylgdi sögunni 
að þessi gögn væru komin í gagna-
grunn björgunarsveita. Munu þau 
einnig hafa gengið milli manna í 
f lugheiminum hér heima. Taldi 
Fréttablaðið víst að stuðst væri við 
fyrrnefnd símagögn við leitina.

Það var þó ekki fyrr en morgun-
inn eftir, á föstudag, sem stjórnend-
ur leitarinnar kváðust hafa fengið 
ný gögn frá erlendu símafyrirtæki 
og upphófst þá sú mikla leit í Ölfus-

vatnsvík sem leiddi til þess að TF-
ABB fannst á 48 metra dýpi á botni 
víkurinnar um miðnæturbil sama 
dag.

Oddur Árnason, yfirlögreglu-
þjónn á Suðurlandi, segir að lög-
reglan hafi fengið upplýsingar um 

umrædd merki frá símanum nótt-
ina eftir að leit að vélinni hófst, það 
er að segja aðfaranótt föstudags. Leit 
í Þingvallavatni hafi verið hafin en 
upplýsingarnar úr símanum hafi 
gefið betri mynd af staðsetningu 
vélarinnar. Greint var frá símagögn-
unum á vef blaðsins á föstudag.

Aðspurður kveðst yfirlögreglu-
þjónninn ekki vilja gefa upp 
nákvæmlega klukkan hvað lög-
reglu bárust gögnin úr símanum, að 
öðru leyti en því að þau hafi komið 
nóttina eftir að leit hófst. Á föstudag 
greindi Fréttablaðið frá því að þessi 
gögn hefðu legið fyrir á fimmtudag. 
Oddur segist ekki vita hvers vegna 
þau hafi borist lögreglu svo miklu 
síðar. „Ég bara veit það ekki,“ svarar 
Oddur Árnason. n

Lykilgögn seint í hendur leitarstjóra

Leitarforrit staðsetti farsíma far-
þega í TF-ABB þar sem vélin fannst.
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STJÓRNSÝSLA Mannréttinda- og lýð-
ræðisskrifstofa Reykjavíkurborgar 
gagnrýnir nýja framkvæmdaáætlun 
Katrínar Jakobsdóttur forsætisráð-
herra í málefnum hinsegin fólks. 

Telur borgin ekki nóg um fram-
kvæmdir í áætluninni og að ekki 
fylgi henni nægt fjármagn.

Drög að áætluninni voru lögð 
fram í lok janúar og er hún í 17 
liðum. 

Aðeins er gert ráð fyrir aukafjár-
magni í tveimur liðunum, fjörutíu  
milljóna króna framkvæmdasjóði 
sem nýttur verður á fjögurra ára 
tímabili og fimm  milljónum króna 
í kortlagningu á bæði stöðu og rétt-
indum hinsegin fólks á Íslandi. 
SJÁ SÍÐU 6

Borgin gagnrýnir 
áætlun Katrínar



Mikil barátta er um 
þriðja til fimmta sæti á 
lista flokksins.

Hiti mældist 17,6 
gráður í Bakkagerði 
á Borgarfirði eystri 
21. janúar.

Mesti óvissuþátturinn 
var með úrkomuna og 
ef veðrið hefði haldist í 
snjókomu hefðu 
afleiðingarnar verið 
verri. En það var mildi 
að þetta fór út í rign-
ingu.

Birta Líf  
Kristinsdóttir, 
veðurfræðingur

Gengið eftir Ægisíðunni

Þessi maður nýtti tækifærið og viðraði hundinn sinn á Ægisíðunni þegar veðrinu slotaði á höfuðborgarsvæðinu í gær eftir stormasama nótt og morgun í 
rauðri viðvörun. Hundurinn virtist, ekki síður en eigandi hans, ánægður með útiveruna og ferska sjávarloftið.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Handgerðir íslenskir sófar
• Margar útfærslur í boði
• Mikið úrval áklæða
• Engin stærðartakmörk
• Sérsmíði eftir þínum óskum

 

Hvernig er 
draumasófinn þinn?

Kíktu í heimsókn!
Opið virka daga kl. 10-18  Laugardaga 11-15 
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Sjá nánar
á patti.is

Veðrið hefur boðið upp á 
margar útgáfur að undan
förnu. Fyrir nokkrum dögum 
var hátt í 20 stiga hiti á 
Austfjörðum og lítill snjór á 
Akureyri. Þar er nú allt á kafi 
í snjó og vindurinn blæs sem 
aldrei fyrr.

benediktboas@frettalbadid.is

VEÐUR „Það eru ákveðnar sveiflur 
í gangi en við höfum séð þetta allt 
áður,“ segir Birta Líf Kristinsdóttir, 
veðurfræðingur hjá Veðurstofu 
Íslands.

Veðuröfgarnar það sem af er ári 
eru fjölmargar, sem eftir vill topp
aði sig á sunnudagsnóttina þegar 
Suðvesturlandið var undir rauðri 
viðvörun og landið allt á appels
ínugulri. Þjóðin beið því heima til 
hádegis og flestir biðu af sér veðrið 
við stofuborðið í faðmi fjölskyld
unnar.

Hvassviðri hafa verið tíð það sem 
af er ári og töluvert um samgöngu
truf lanir og foktjón. Sjór hefur 
gengið á land og valdið tjóni bæði 
á Austur og Suðvesturlandi. Þó er 
stutt síðan hiti mældist 17,6 stig, í 
Bakkagerði á Austurlandi.

„Viðvaranir sem voru gefnar út í 
janúar jafnast á við helminginn af 
öllum viðvörunum sem gefnar voru 
út í fyrra þannig að það má alveg 
segja að janúar hafi verið hressi
legur,“ segir Birta. Hún bendir þó 
á að síðasti vetur hafi verið frekar 
rólegur.

Hún segir að það hafi verið mikil 
mildi að hitastigið féll ekki síðustu 
nótt og kófið hafi breyst í slyddu. 
„Mesti óvissuþátturinn var með 
úrkomuna og ef veðrið hefði hald
ist í snjókomu hefðu afleiðingarnar 
verið verri. En það var mildi að þetta 
fór út í rigningu.

Snjórinn hefði þannig hlaðist upp 
og myndað skafla sem hefðu stíflað 

allt. Það var mjög blint í þessu veðri 
og á tímabili var skyggni í Reykjavík 
rétt um 100 metrar.“

Samkvæmt Veðurstofunni mæld
ist mánaðarúrkoman 142 milli
metrar í Reykjavík í janúar sem er 
63 prósentum yfir meðallagi tíma
bilsins 1991 til 2020. Þá var landið 
snjólétt í janúar en borgin var alhvít 
fimm daga en níu á Akureyri. Og þó 
að stóri hvellurinn sé búinn er enn 
vindasamt, með mikilli ölduhæð og 
jafnvel eldingum. ■

Öfgarnar í veðrinu alls ekki 
nýjar af nálinni hér á Fróni

Veðurviðvaranir í janúar jafnast á við helminginn af öllum viðvörunum sem 
gefnar voru út í fyrra. Áfram er spáð vindasömum dögum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON 

birnadrofn@frettabladid.is

LÖGREGLUMÁL Á síðustu fimm árum 
hafa skrifstofu fjármálagreininga 
lögreglu borist samtals 34 tilkynn
ingar þar sem grunur var um að 
spilakassar væru notaðir við pen
ingaþvætti. 

Þetta kemur fram í svari dóms
málaráðherra við fyrirspurn frá 
Andrési Inga Jónssyni, þingmanni 
Pírata, um peningaþvætti með 
spilakössum.

Árið 2017 barst fjármálagreiningu 
lögreglu engin tilkynning þar sem 
grunur lék á að spilakassar hefðu 
verið notaðir við peningaþvætti. Ári 
síðar voru slíkar tilkynningar átta, 
árið 2019 voru þær ellefu, árið 2020 
14 og á síðasta ári þrjár. ■

Fjöldi tilkynninga 
um peningaþvætti 
í spilakössum

Sabine og Hjálmar vilja sitja áfram í 
borgarstjórn en fleiri gefa kost á sér 
í þeirra sæti.  FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

mhj@frettabladid.is

STJÓRNMÁL Yfir 1.500 manns höfðu 
skráð sig ýmist í Samfylkinguna 
eða sem stuðningsmenn flokksins 
áður en kjörskrá var lokað vegna 
prófkjörs Samfylkingarinnar fyrir 
borgarstjórnarkosningar sem fer 
fram um næstu helgi.

Áður en prófkjörsbaráttan fór af 
stað voru rúmlega 4.500 á kjörskrá 
en samkvæmt heimildum blaðsins 
höfðu rétt innan við þrjú hundruð 
nýir félagsmenn verið skráðir í 
f lokkinn og yfir 1.200 skráð sig sem 
stuðningsmenn þegar kjörskránni 
var lokað á föstudag. Þetta þýðir að 
fjórðungur þeirrar flokksskrár sem 
miðað verður við er nýskráningar.

Enginn gefur kost á sér gegn þeim 
Degi B. Eggertssyni og Heiðu Björgu 
Hilmisdóttur í fyrsta og annað sæti 
á lista flokksins en töluverð barátta 
er um næstu sæti. Meðal þeirra sem 
takast á um þriðja sætið eru borg
arfulltrúarnir Skúli Helgason og 
Hjálmar Sveinsson og Guðmundur 
Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu. 
Sabine Leskopf og Ellen Calmon 
vilja einnig halda áfram og vera í 
öruggum sætum og meðal þeirra 
sem keppa við þær um örugg sæti 
eru Ólöf Helga Jakobsdóttir, Sara 
Björg Sigurðardóttir og Guðný Maja 
Riba. ■

Mikil smölun í 
Samfylkinguna

2 Fréttir 8. febrúar 2022  ÞRIÐJUDAGURFRÉTTABLAÐIÐ
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Sértilboð á olíum, olíusíum, loftsíum, 
frjókornasíum, bensín- og hráolíusíum, 
þurrkublöðum, þurrkugúmmíi, perum, 
rúðuvökva, frostlegi, Adblue og þjónustu.*

Nú liggur allt upp á við. Nýttu þér sértilboð á smurþjónustu
hjá öllum viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota til 25. febrúar.

NÚ SMYRJUM VIÐ 
UPP Á NÝTT!

SauðárkrókurSauðárkrókur

AkureyriAkureyri

HúsavíkHúsavík

EgilsstaðirEgilsstaðir

VestmannaeyjarVestmannaeyjar

SelfossSelfoss

KópavogurKópavogur

ReykjanesbærReykjanesbær

GarðabærGarðabær
Reykjavík

ÍsafjörðurÍsafjörður

Reykjavík

Engin vandamál – bara lausnir

Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420 6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540 4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440 8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440 8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481 1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421 6901*Afsláttur af vörum gildir eingöngu með þjónustu á staðnum.



Nágranninn taldi ekki 
hægt að þvinga sig til 
að eignast hross.
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ALVÖRU BREYTTIR RAFBÍLAR

KOMDU OG REYNSLUAKTU 40” BREYTTUM PRUFUAKSTURSBÍL

JEEP WRANGLER RUBICON PLUG-IN HYBRID

ÁRA ÁBYRGÐ

8 ÁRA ÁBYRGÐ Á
DRIFRAFHLÖÐU

PLUG-IN HYBRID

35” BREYTING 40” BREYTING

Reykjavíkurborg og Bláa 
bandinu ber ekki saman um 
hvort borgin hafi gert hópi 
sem vildi nýta Víðines á Álfs-
nesi fyrir meðferð alkóhólista 
að skila húsinu. Tekist er á um 
sjúkratryggingar og faglegar 
kröfur.

bth@frettabladid.is

HEILBRIGÐISMÁL Arnar Gunnar 
Hjálmtýsson, sem berst fyrir með-
ferðarheimili í Víðinesi á Álfsnesi, 
segir sorglegt að ríkið sjái sér ekki 
fært að leggja fé til starfsemi með-
ferðar í húsinu. Svör hafi borist 
frá heilbrigðisráðuneyti og félags-
málaráðuneyti sem setji áætlanir í 
uppnám. Þá vilji borgin sölsa húsið 
undir sig.

„Við vorum nýbúin að fá húsið en 
þurfum nú að skila því aftur,“ segir 
Arnar.

Nokkrir félagar í Bláa bandinu 
tóku Víðines á leigu af Reykjavíkur-
borg síðastliðið haust og sáu tæki-
færi í að opna meðferðarheimili. 
Rökin voru að með því myndi létta 
álagi af sjúkrahúsinu Vogi og Land-
spítalanum og biðtími sjúklinga 
styttast mjög.

Arnar segir það ólýsanleg von-
brigði að mál séu komin í þennan 
farveg.

„Þetta er gríðarlega sorglegt. Við 
ætluðum meðal annars að bjóða 
upp á meðferð fyrir útlendinga, 
ekki síst Pólverja. Hér búa 23.000 
Pólverjar og þeim gagnast ekki 
meðferð á Vogi vegna tungumála-
erfiðleika.“

Arnar hefur sjálfur um ára-
bil rekið meðferðarheimili fyrir 
um 50 heimilislausa alkóhólista. 
Rekstraráætlun sem Fréttablaðið 
hefur undir höndum gerir ráð fyrir 

einum lækni á Víðinesi, tveimur 
hjúkrunarfræðingum og fimm ráð-
gjöfum. Eftir því sem Fréttablaðið 
kemst næst þyrfti heimilið um 300 
milljónir af opinberu fé til rekstrar 
til að byrja með.

Samið var við Reykjavíkurborg 
um leigu á Víðinesi til fjögurra ára. 
Arnar segir að vel færi á að með-
ferðarstarf væri í húsinu, því Víðines 
hafi verið byggt af frumkvöðlum í 
AA í félagsskapnum Bláa bandinu 
sem hafi fært borginni húsið að gjöf 
árið 1996.

„Það sem staðið hefur á er að Bláa 
bandið nái samningum við heil-
brigðisráðuneytið og Sjúkratrygg-
ingar um reksturinn,“ segir Dagur B. 
Eggertsson borgarstjóri.

„Engin leiga hefur enn þá verið 
greidd en borgin hefur sýnt því 
skilning að tíma geti tekið að ná 
samningum við ríkið og ráðuneyt-
ið,“ bætir Dagur við. Hann neitar 
því aðspurður að Reykjavíkurborg 

hafi gert Bláa bandinu að afhenda 
borginni aftur húsið.

Fimmtíu rúm eru tilbúin fyrir 
vistmenn á Víðinesi, en með öllu 
er óvíst hvort þau verða nokkru 
sinni nýtt. Í svari frá heilbrigðis-
ráðuneytinu við fyrirspurn Frétta-
blaðsins segir að samkvæmt þeim 
upplýsingum sem Bláa bandið hafi 
sent til ráðuneytisins falli fyrir-
ætluð þjónusta í Víðinesi ekki undir 
heilbrigðisþjónustu. Um sé að ræða 
mikilvæga þjónustu áþekka því sem 
rekin er í Krýsuvík og flokkist undir 
félagsþjónustu.

„Fulltrúum Bláa bandsins hefur 
verið bent á að ef þeir hafa áform 
um að bjóða upp á meðferð sem 
telst heilbrigðisþjónusta þurfi þeir 
að kynna sér þær faglegu kröfur hjá 
Embætti landlæknis sem liggja til 
grundvallar reksturs heilbrigðis-
þjónustu sbr. sjöttu grein laga um 
landlækni og lýðheilsu,“ segir í skrif-
legu svari frá ráðuneytinu. n

Áætlanir um meðferðarheimili fyrir 
alkóhólista sagðar komnar í uppnám

Á Víðinesi stóð 
til að opna 
meðferðar-
heimili með 
rúmum fyrir um 
fimmtíu alkó-
hólista. Málið er 
komið í uppnám 
að sögn Arnars 
Hjálmtýs-
sonar hjá Bláa 
bandinu. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Borgin hefur sýnt því 
skilning að tíma geti 
tekið að ná samning-
um við ríkið og ráðu-
neytið. 

Dagur B. 
 Eggertsson, 
borgarstjóri

kristinnhaukur@frettabladid.is

MOSFELLSBÆR Eigandi hesthúss í 
Mosfellsbæ sendi nýlega inn kæru 
til úrskurðarnefndar umhverfis- 
og auðlindamála vegna þess að 
nágranni hans var ekki með hesta í 
sínu húsi. Notaði hann hesthús sitt 
frekar sem geymslu sem kærandinn 
taldi ólöglegt. 

Kæran beindist að ákvörðun 
byggingarfulltrúa sem gerði ekki 

athugasemdir við notkunina. Málið 
var tekið fyrir hjá nefndinni og 
úrskurðað að ákvörðun byggingar-
fulltrúans stæði. Hann hefði upp-
fyllt skyldu sína með því að skoða 
aðstæður og komast að því að notk-
unin færi ekki í bága við lögbundna 
notkun og að almannahagsmunum 
væri ekki raskað.

Kærandinn taldi að notkun 
nágrannans á hesthúsinu sem 
geymslu væri brot á lóðaleigusamn-

ingnum, en hann er sameiginlegur 
fyrir fjóra sameiginlega leigutaka. 
Húsin skyldu notast sem hesthús. 

Hefði bærinn skyldur til að hlutast 
til um að samningurinn væri virtur. 
Geymsla nágrannans á hlutum, 
svo sem gömlum gúmmímottum, 
dekkjum, plasti sem væri að brotna 
niður og gamalli hestakerru væri 
hinum til ama.

Granninn benti hins vegar á að 
eignarréttur hans væri verndaður 
í stjórnarskrá. Hús hans væri hest-
hús, þó að ekki væru hestar þar 
tímabundið. „Þótt ekki séu hross 

þar tímabundið sé ekki hægt að 
beita lagaákvæðum og dagsektum 
til að þvinga hann til að eignast 
hesta og halda þá í húsinu,“ segir í 
úrskurðinum.

Að geymsla muna í lokuðu hús-
næði geti verið öðrum til ama sé 
óskiljanlegt. Þar séu meðal annars 
handverkfæri til söðlasmíði, starfs-
greinar sem sé órjúfanlegur þáttur 
hestamennsku og „fráleitt að amast 
við slíkum tólum í hesthúsi.“ n

Lagði fram kæru vegna hrossaskorts í hesthúsi nágranna

birnadrofn@frettabladid.is

COVID-19 Utanríkisráðuneytið 
mun verja 250 milljónum króna í 
stuðning við UNICEF til að hraða 
dreifingu og aðgengi að bóluefni 
gegn Covid-19 í þróunarríkjum.

Á vef Stjórnarráðsins segir að 
Ísland hafi tekið virkan þátt í 
alþjóðlegum aðgerðum til stuðn-
ings baráttu þróunarríkja gegn 
áhrifum faraldursins en auk fram-
lagsins til UNICEF hafa stjórnvöld 
veitt rúmum milljarði króna til 
COVAX-bóluefnasamstarfsins. n

Veita UNICEF 
hundruð milljóna

UNICEF sér um flutning á bóluefnum 
innan þróunarríkja.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

hjorvaro@frettabladid.is

ANDLÁT Nöfn mannanna fjögurra 
sem létust í f lugslysi á Þing völlum 
síðast liðinn fimmtu dag og fundust 
í Þing valla vatni á sunnudaginn eru 
Haraldur Diego, Nicola Bellavia, 
Josh Neuman og Tim Alings.

Haraldur var flugstjóri flugvélar-
innar en hann var fæddur 12. apríl 
1972.  

Nicola, 32 ára Belgi, Josh, 22 ára 
Banda ríkja maður og Tim, 27 ára 
Hollendingur, voru farþegar um 
borð í f lugvélinni.  n

Nöfn þeirra sem 
létust í flugslysinu
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KRONOTEX HARÐPARKET 

8 mm AC4 VERÐ FRÁ 1.590 KR. m²

10 mm AC5 VERÐ FRÁ 2.990 KR. m²

12 mm AC5 VERÐ FRÁ 3.890 KR. m²

VEGG- & GÓLFFLÍSAR
30x60 cm hvítar veggflísar VERÐ FRÁ  2.990 KR. m²

60x60 cm vegg- og gólfflísar VERÐ FRÁ 4.290 KR. m²

VIÐARPARKET 
KÄHRS 3JA STAFA VERÐ FRÁ 5.990 KR. m²

BJELIN PLANKAPARKET VERÐ FRÁ 5.990 KR. m²

VÍNYLPARKET   
VERÐ FRÁ 4.290 KR. m²

RINGO INNIHURÐIR 
HVÍT HURÐ VERÐ FRÁ 39.990 KR.

20% afsláttur af öllum fylgihlutum fyrir hurðir

40% AFSLÁTTUR AF FYLGIHLUTUM 
FYRIR PARKET OG FLÍSAR

VERÐDÆMI

VETRAR
ÚTSALA

PARKET - FLÍSAR - HURÐIR



Að mati Mannréttinda- og 
lýðræðisskrifstofu Reykja-
víkurborgar gengur fram-
kvæmdaáætlun í málefnum 
hinsegin fólks of skammt. 
Beinar aðgerðir skorti sem og 
fjármögnun.

kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Mannréttinda- og lýð-
ræðisskrifstofa Reykjavíkurborgar 
gagnrýnir nýja framkvæmdaáætlun 
Katrínar Jakobsdóttur forsætisráð-
herra í málefnum hinsegin fólks. 
Telur borgin ekki nóg um fram-
kvæmdir í áætluninni og að ekki 
fylgi nægt fjármagn.

Drög að áætluninni voru lögð fram 
í lok janúar og er hún í 17 liðum. 
Aðeins er gert ráð fyrir aukafjár-
magni í tveimur liðunum, 40 millj-
óna framkvæmdasjóði sem nýttur 
verður á fjögurra ára tímabili og 5 
milljónum í kortlagningu á stöðu og 
réttindum hinsegin fólks á Íslandi. 
Aðrir liðir, til dæmis um hatursorð-
ræðu, aðgengi trans fólks, fræðsla og 
rannsóknir, eiga að rúmast innan 
fjárheimilda viðkomandi ráðuneyta.

„Við óttumst að þetta verði aðeins 
tímabundið en ekki hluti af kerfinu 
til framtíðar. Ef við ætlum að breyta 
kerfinu þá kostar það peninga,“ 
segir Svandís Anna Sigurðardóttir, 
sérfræðingur í málefnum hinsegin 
fólks hjá skrifstofunni.

Hún segist ekki hafa ákveðna tölu 
í huga varðandi þessa aðgerðaáætl-
un, en þegar fyrri áætlanir hafi verið 
gerðar hafi mjög ákveðnar pen-
ingaupphæðir fylgt f lestum liðum. 
Dæmi um þetta séu áætlanir í jafn-

réttismálum og um aðgerðir gegn 
ofbeldi og afleiðingum þess. Svan-
dís veltir því fyrir sér hvers vegna 
þetta sé ekki gert núna, hvort það 
séu ekki til peningar í þetta málefni.

Gagnrýni Mannréttinda- og 
lýðræðisskrifstofunnar beinist að 
mörgum þáttum áætlunarinnar, 
ekki aðeins fjármögnuninni. Einna 
helst beinist hún að því sem lýtur að 
menntamálum, heilbrigðismálum 
og málefnum hinsegin f lóttafólks 
og hælisleitenda.

Hvað varðar menntamálin, sem 
dæmi, sé ekki á dagskrá að gera neitt 
áþreifanlegt umfram það sem þegar 
er í lögum og reglum. Lög um jafna 
stöðu kynjanna séu góð og í aðal-
námskrá sé nú þegar stór kafli um 
jafnrétti, kynhneigð og hinsegin 

fræði. Í áætluninni eigi til að mynda 
að kanna líðan hinsegin barna og 
ungmenna í skólum. Könnun sem 
þegar hefur verið gerð áður.

„Rannsóknir og kannanir eru af 
hinu góða. En núna finnst okkur 
tími kominn til að taka næstu skref. 
Til dæmis er varðar hinsegin börn 
og skólakerfið. Hvenær ætlum við 
að fara að gera eitthvað annað en að 
skoða stöðuna og sjá að hún er ekki 
nógu góð?“ spyr Svandís.

Koma þurfi hinsegin málefnum 
inn í langtímahugsun stjórnvalda. 
Til dæmis með því að fylgjast með 
líðan hinsegin barna í gegnum þær 
reglubundnu kannanir sem fram 
fara í grunnskólum. „Stóra ákallið 
frá okkur er að nú þurfi að fram-
kvæma,“ segir Svandís. n

Hvenær ætlum við að 
fara að gera eitthvað 
annað en að skoða 
stöðuna og sjá að hún 
er ekki nógu góð?

Svandís Anna 
Sigurðardóttir, 
sérfræðingur í 
málefnum hin-
segin fólks

Gætið þess að börn nái ekki í vöruna. www.msb.is

illjant
þvottaefni fyrir

Borgin gagnrýnir harðlega áætlun 
forsætisráðherra um hinsegin fólk

bth@frettabladid.is

AKUREYRI Meirihluti bæjarbúa á 
Akureyri vill hnekkja fyrirhuguðu 
lausagöngubanni katta samkvæmt 
nýrri könnun. Gallup spurði íbúa 
um afstöðu til lausagöngu, sem að 
óbreyttu verður bönnuð frá og með 
ársbyrjun 2025. 

Ákvörðun bæjarins síðasta ár 
vakti mikla úlfúð jafnt innan bæjar 
sem utan og er ekki að undra, því 
samkvæmt niðurstöðum Gallup 
eru 39 prósent hlynnt banninu en 
46 prósent andvíg banninu. Um 15 
prósent eru hlutlaus.

Niðurstaðan varð til þess að 

bæjarráð Akureyrar tók málið 
upp aftur í síðustu viku og sam-
þykkti að óska eftir gögnum frá 
umhverfis- og mannvirkjasviði 
vegna frekari umræðu um málið í 
bæjarstjórn.

Hilda Jana Gísladóttir bæjar-

Akureyrskir kettir eygja von um lausagöngu

Enn verður fundað í stjórnkerfinu á 
Akureyri um afdrif kattanna í bænum.

Hilda Jana  
Gísladóttir, 
bæjarfulltrúi

fulltrúi, sem lagðist gegn banninu, 
segist vonast til að bæjarstjórn dragi 
fyrri ákvörðun til baka og kettir 
verði frjálsir áfram. Hin hörðu við-
brögð hafi ekki komið á óvart.

„Þarna mætast ólík sjónarmið. 
Við höfum séð aðra könnun um 
þetta mál með ólíkum niðurstöð-
um, báðir hópar hafa nokkuð til síns 
máls. Mér finnst málið snúast um 
að skapa samfélag þar sem flestum 
líður vel, þar sem umburðarlyndi 
er í öndvegi fyrir fólki með ólíkar 
þarfir,“ segir Hilda Jana.

„Það hefði þurft að skoða þetta 
mál betur áður en bannið var sam-
þykkt,“ bætir hún við. n

Samkvæmt 
áætluninni 
eru 45 millj-
ónir settar í 
málaflokkinn á 
næstu fjórum 
árum. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Ég tel farsælast að hið 
opinbera tryggi með 
lögum hver ber ábyrgð 
á að þau séu til staðar 
þar sem þeirra er þörf.
Jódís Skúladóttir, þingkona 
Vinstri grænna

kristinnhaukur@frettabladid.is

STJÓRNSÝSLA Jódís Skúladóttir, 
þingmaður Vinstri grænna, hefur 
lagt fram þingsályktunartillögu til 
að greiða úr lagaóvissu um rekstur 
líkhúsa. Tvö sveitarfélög, Langanes-
byggð og Múlaþing, hafa lent í vand-
ræðum vegna þessarar óvissu.

Eins og Fréttablaðið greindi frá 
fyrir viku hafa kirkjugarðarnir 
reynt að leysa úr málinu um ára-
tugaskeið en stjórnvöld daufheyrst 
við. Auk áðurnefndra vandræða 
hefur óvissan skapað lakari aðstöðu 
í líkhúsum landsins.

Jódís segir stöðuna í Múlaþingi 
uppsprettuna að því að hún ákvað 
að skoða málið nánar. Meðflutn-
ingsmenn hennar eru tvær aðrar 
þingkonur Norðausturkjördæmis, 
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og 
Líneik Anna Sævarsdóttir.

„Ég er vongóð um að þingsálykt-
unartillaga mín sem var dreift nú 
fyrir helgi komi til með að varpa 
ljósi á umfang og stöðu málsins,“ 
segir Jódís. Samkvæmt tillögunni 
er dómsmálaráðherra falið að skipa 
starfshóp til að gera úttekt á aðstöðu 
til umönnunar og geymslu líka, 
aðgengi að líkhúsum og regluverk-
inu og gera úrbætur á því fyrir 1. maí.

Í svari ráðuneytisins við fyrir-
spurn Fréttablaðsins fyrir viku kom 
fram að enginn væri skyldugur til að 
reka líkhús og ráðuneytið myndi 
kanna lagaumhverfið.

„Ég tel farsælast að hið opinbera 
tryggi með lögum hver ber ábyrgð á 
að þau séu til staðar þar sem þeirra 
er þörf. Hver á endanum sér um 
rekstrarhlutann er ekki mitt að 
dæma um,“ segir Jódís spurð um 
hvernig hún sjái rekstrarfyrirkomu-
lagið fyrir sér. Í dag er það mis-
munandi eftir sveitarfélögum. Hún 
segist líta á málið sem þjónustu-
mál, það er að rekstur líkhúsa sé 
þjónusta við aðstandendur látinna 
og almenning. n

Hið opinbera 
tryggi að líkhús 
séu til staðar
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Borgarstjóri býður til opins íbúafundar 
miðvikudaginn 9. febrúar kl. 20:00 
fyrir íbúa í Vesturbæ. 

Íbúafundur borgarstjóra 
í Vesturbæ

Á fundinum kynnir borgarstjóri það sem er 
efst á baugi í hverfinu og mun eiga samtal 
við íbúa um framtíð hverfisins.

Íbúar geta sent fyrirspurnir á netfangið 
ibuafundir@reykjavik.is eða sett á 
upplýsingasíðu fundarins.

Fundinum verður streymt á 
reykjavik.is/ibuafundir

Dagskrá íbúafundar
Dagur B. Eggertsson 

borgarstjóri
Vesturbær

Lúðvík S. Georgsson
formaður KR

Hjarta Vesturbæjarins - Kynning á nýju deiliskipulagi fyrir 
KR-svæðið og hugmyndum félagsins

Nadine Guðrún Yaghi
íbúí í Vesturbæ

Vesturbærinn - borg í bæ

Spurningar og svör

Birgir Þröstur Jóhannsson
formaður íbúaráðs Vesturbæjar

Fundarstjóri
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Hættu
merkin eru 
alls staðar 

en samt 
þokast 

óhugnan
lega hægt 

að draga úr 
losun.

 Skuldir 
Reykjavík
urborgar 

voru í upp
hafi kjör

tímabilsins 
299 millj
arðar en 

nema núna 
400 mill
jörðum.

Hver hefur ekki staðið sig að því að blóta ríkinu 
þegar rúllað er yfir launaseðilinn og maður sér 
hversu hátt hlutfall heildarlauna fer í skatta? Við 
erum öll meðvituð um að reka þarf gott heil
brigðiskerfi, menntakerfi, löggæslu ásamt öðru. 
En er það svo að allir þessir peningar renni beint 
í ríkissjóð? Nei, er svarið. Hvað verður þá um 
peningana ef ríkið er ekki að soga þá alla til sín, 
jú, þeir renna til þess sveitarfélags sem þú býrð í. 
Á höfuðborgarsvæðinu er Reykjavík eina sveitar
félagið sem innheimtir hámarksútsvar eða 14,52%. 
Það þýðir að einstaklingur sem er með 650 þúsund 
í laun á mánuði og á lögheimili í Reykjavík greiðir 
90.605 kr. til Reykjavíkurborgar og 68.643 kr. til 
ríkisins. Einstaklingur með 450 þúsund á mánuði 
greiðir 62.726 kr til Reykjavíkurborgar og 23.523 til 
ríkisins.

Það er staðreynd að sveitarfélög eru að taka 
háar upphæðir af launafólki og í mörgum tilfellum 
meira en ríkið. Eigum við ekki að vera meðvitaðri 
um fjármál sveitarfélaganna? Skuldir Reykja
víkurborgar voru í upphafi kjörtímabilsins 299 
milljarðar en nema núna 400 milljörðum. Skuld
irnar hafa vaxið hratt á kjörtímabilinu, samkvæmt 
áætlun er gert ráð fyrir að þær verði 453 milljarðar 
árið 2025. Þessar staðreyndir eiga að gera það að 
verkum að við gerum meiri kröfur til Reykjavíkur
borgar og förum fram á að skattpeningum okkar 
sé betur varið í þá grunnþjónustu sem sveitar
félaginu ber skylda til þess að reka. Fréttir um 
lélegt viðhald skólabygginga þar sem fjármagnið 
sem átti að fara í viðhaldið var sett í önnur verkefni 
sem þóttu meira „spennandi“ eiga að vekja okkur 
til umhugsunar og krefjast þess að hér sé vel farið 
með okkar sameiginlegu eigur og þá fjármuni sem 
stjórnmálamenn úthluta í hin og þessi verkefni. 
Fjármunir sem við sjáum á launaseðlinum að eru 
teknir af okkur. n

Fjármál borgarinnar 
koma okkur við

Valgerður 
Sigurðardóttir 

borgarfulltrúi 
Sjálfstæðis

flokksins

Sími: 561 1433

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

• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
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www.bjornsbakari.is

 toti@frettabladid.is

Tveggja Smára Verbúð
„Mér skilst að í Verbúð kvöldsins 
hafi verið tveir blaðamenn, 
Gunnar Smári og Smári,“ skrifaði 
Karl Th. Birgisson á Facebook að 
loknum síðasta þætti Verbúðar 
þar sem þeir tókust á blaðamenn
irnir Smári, sem Hilmir Snær 
leikur, og ný persóna, Pressurit
stjórinn Gunnar Smári. Karl rakti 
Smárana tvo síðan til handrits
höfundarins Mikaels Torfasonar, 
sem hóf blaðamannsferil sinn 
sem skutilsveinn hins eina sanna 
Smára. „Mikki Torfa verður vita
skuld að hafa sín blæti óáreitt, en 
hefði verið ofílagt að láta annan 
þeirra heita Jónas? Styrmi? Eða 
bara Jakob til þrautaþrautavara?“

Tvöföld pressa
Þessar pælingar Karls springa 
síðan út í aðra vídd þegar horft 
er til þess að leikarinn Hákon 
Jóhannesson túlkaði Gunnar 
Smára með tilþrifum og hár
greiðslu sem minntu frekar á 
Karl sjálfan en hinn eina sanna 
nafna persónunnar. Karl virtist 
líka eitthvað kannast við kauða 
ef marka má tilsvar hans á Face
book: „En drengurinn nær mér 
ágætlega, ef sú var ætlunin. Sem 
ég efast um.“ Svo sem ekki algalið 
að þeir Karl og Smári hafi runnið 
saman í einni persónu þar sem 
Karl tók einmitt við ritstjóra
starfi á Pressunni þegar Gunnar 
Smári var rekinn 1993 og þeir 
hafa af og til eldað grátt silfur. n

Elín  
Hirst

elinhirst 
@frettabladid.is

Því er spáð að öfgar í veðurfari 
fari vaxandi á næstu árum vegna 
aukinnar losunar gróðurhúsa
lofttegunda út í andrúmsloftið af 
mannavöldum. Rétt er að taka fram 

að lægðin djúpa sem gekk yfir landið í gær og 
í fyrrinótt var að öllum líkindum dæmigerð 
íslensk vetrarlægð, en talið er að í framtíðinni 
gætu slík öfgaveður orðið algengari hér á 
landi. En slík óveður vekja fólk til umhugs
unar um hvernig veðurfar er að breytast í 
heiminum.

Öfgar í veðurfari af völdum loftslagsbreyt
inga eru þegar orðnar staðreynd víða um 
heim. Má þar nefna að stærri fellibyljir eru 
tíðari, svæsnari hitabylgjur, f lóð, ofsaþurrkar 
og aftakaúrkoma með tilheyrandi manntjóni, 
eignatjóni, uppskerubresti og gróðureldum.

Veðuröfgarnar taka á sig alls konar myndir. 
Sögulegt kuldakast varð í Texas og f leiri ríkj
um í sunnanverðum Bandaríkjunum í fyrra 
þar sem hitinn fór niður í mínus 18 gráður á 
Celsíus síðasta vetur. Flestir tengja loftslags
breytingar við hækkandi hitastig en málið er 
ekki svo einfalt. Hlýnun á norðurslóðum ýtir 
köldu lofti mun lengra suður á bóginn en áður 
hefur þekkst eins og í þessu tilfelli.

Menn áttu líka erfitt með að trúa því þegar 
þeir litu á hitamælinn á einum kaldasta stað 
veraldar í NorðurSíberíu í júní árið 2020 en 
mælirinn sýndi +38 gráður á Celsíus. Lægsti 
hiti sem hafði mælst í bænum var 68 gráður á 
Celsíus, þannig að hér var um að ræða sveiflu 
upp á 106 gráður.

Hættumerkin eru alls staðar en samt þokast 
óhugnanlega hægt að draga úr losun. Athygli 
vakti þegar ráðherra frá Kyrrahafseyju flutti 
ávarp sitt á loftslagsráðstefnunni í Glasgow, 
COP26, þar sem hann stóð í hnédjúpu vatni, 
en á eyjunum er nú þegar víða neyðarástand 
vegna hækkandi sjávarstöðu. En því miður 
skilaði loftslagssamningurinn sem undir
ritaður var á COP26 engum stórum byltingum, 
þrátt fyrir ákaft ákall.

Samkvæmt nýlegri könnun telja sextíu 
prósent ungmenna mannkynið dauðadæmt 
vegna hnattrænna loftslagsbreytinga. Vantrú á 
stjórnvöld fer vaxandi og ungmennin upplifa 
sig valdalaus.

Loftslagskvíði ungmenna er sem faraldur 
sem mun bitna á geðheilsu núverandi og kom
andi kynslóða. Ekki er þó hægt að líta fram 
hjá því sem er að gerast eða þegja um það. 
Vonandi verða hinar slæmu horfur til að auka 
drifkraftinn enda er mannkynið þekkt fyrir 
að láta ekki deigan síga þótt á móti blási. n

Veðuröfgar
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Því sé ljóst að hækka 
þurfi lífeyrisgreiðslu-

aldur.

Erum við ekki tengd 
við þá þróun sem á sér 
stað alls staðar í hinum 

vestræna heimi?

Slík uppbygging í 
Fjarðabyggð kallar á 
þróun á Austurlandi, 
fjölgun íbúða, upp-

byggingu samgangna 
og innviða.Í byrjun árs fékk ég óvænt símtal 

frá Guðmundi Árna Stefánssyni, 
sem hvatti mig til að bjóða mig 
fram í efstu sæti í f lokksvali Sam-
fylkingarinnar til bæjarstjórnar í 
Hafnarfirði. Ég var ekki lengi að gera 
upp hug minn þar sem mér hefur í 
gegnum tíðina þótt vanta fólk með 
reynslu úr atvinnulífinu í bæjar-
pólitíkina. Samfylkingin þarf fólk í 
forystu flokksins sem býr yfir þeirri 
reynslu og þekkingu.

Ég hef alla mína tíð starfað við 
markaðs- og sölumál og að mínu 
mati er sterk tenging á milli stjórn-
mála og markaðsmála sérstaklega 
í bæjarmálum. Hvernig er bær eins 
og Hafnarfjörður kynntur og mark-
aðssettur t.d. með það að leiðarljósi 
að koma í veg fyrir að fólkið okkar 
f lytji úr bænum og að fá fólk úr 
öðrum bæjarfélögum til að f lytja 
til Hafnarfjarðar?

Því miður finnst mér Hafnar-
f jörður hafa dregist aftur úr 
nágrannabæjarfélögunum hvað 
varðar að laða til sín ungt fólk. Hlut-
fallslega hefur fjölgun íbúa í Garða-
bænum verið mest eða 4,5% árið 
2020 með tilkomu Urriðaholtsins 
sem er umhverfis- og vistvottað. 
Sama ár var fólksfækkun í Hafnar-
firði upp á tæpt 1%. Á síðasta ári 
stóð Hafnarfjörður nánast í stað á 
meðan íbúum í Garðabæ fjölgaði 
um 4,3%.

Hafnarfjörður verður að sækja 
fram til að laða til sín ungt fólk. Sá 
hópur er framtíðin og er mjög með-
vitaður um umhverfismál og sjálf-
bærni. Tveir stórir málaflokkar sem 
hafa því miður ekki verið í forgangi 
og í takt við þá þróun sem er að eiga 
sér stað bæði hjá fyrirtækjum og 
heimilum í samfélaginu.

Leikskólamálin skipta miklu máli 
fyrir ungt fólk og er ekki boðlegt 
að börn komist ekki að fyrr en við 
u.þ.b. 20 mánaða aldur. Mannekla er 
stórt vandamál hjá leikskólunum og 
hafa foreldrar, meira að segja fyrir 
Covid-faraldurinn, þurft að fara úr 
vinnu og ná í börn sín þar sem ekk-
ert má koma upp á eins og veikindi 
starfsfólks o.s.frv. Þetta er grund-
vallaratriði sem einfaldlega verður 
að laga. Það þarf svo sannarlega 
bæði að bæta kjör starfsfólks leik-
skóla og fjölga plássum.

Eitt lítið dæmi sem sýnir hvað við 
erum því miður ekki í takt við sam-
félagið. Rafbílum hefur fjölgað hratt 
á Íslandi. Hleðslustöðvar í nýjustu 
íbúðahverfunum hér í Hafnarfirði 
eru afar fáar og ekki staðsettar við 
fjölbýli sem er bagalegt. Erum við 
ekki tengd við þá þróun sem á sér 
stað alls staðar í hinum vestræna 
heimi? Í nýjum hverfum á höfuð-
borgarsvæðinu skiptir aðgengi 
að hleðslustöðvum miklu máli í 
ákvarðanatöku um búsetu.

Er Hafnarfjarðarbær með sterka 
stefnu og framtíðarsýn fyrir bæjar-
félagið í heild sinni fyrir unga sem 
aldna? Hver er t.d. samfélagsleg 
ábyrgð og stefna bæjarfélagsins 
gagnvart íbúum og fyrirtækjum?

Við eigum og höfum alla burði til 
að vera það bæjarfélag sem er fremst 
í þeim málaflokkum sem styrkja 
innviðina og varða okkur öll. Ég er 
viss um að sterkur listi Samfylk-
ingarinnar mun láta verkin tala og 
leiða Hafnarfjörð inn í nýja og betri 
framtíð fyrir okkur öll.

Ég er svo sannarlega til í slaginn 
og býð mig fram til forystu í annað 
sæti listans.

Áfram til árangurs og samvinnu. ■

Ný forysta í Hafnarfirði

Öf lugt og fjölbreytt atvinnulíf er 
forsenda framfara og undirstaða 
velferðar. Fjarðabyggð er glöggt 
dæmi um það. Sveitarfélagið hefur 
vaxið af miklum krafti í rúman 
áratug og forsendur eru til að halda 
áfram á þeirri braut. Sjávarút-
vegur hefur löngum verið hreyfiafl 
atvinnulífs á svæðinu og tryggt 
undirstöður atvinnuuppbyggingar.

Tilkoma Alcoa Fjarðaáls skapaði 
þörf fyrir stærra atvinnusvæði sem 
ýtti á nauðsynlegar samgöngu-
bætur og sameiningu sveitarfélaga. 
Sveitarfélagið hefur stækkað frá því 
álverið reis, íbúum fjölgað, atvinnu-
tekjur aukist sem og fasteignaverð 
hækkað og svo mætti lengi telja.

Sjávarútvegur og stóriðjan hefur 
tryggt undirstöður fyrir áfram-

haldandi uppbyggingu. Nýjasta 
viðbótin, laxeldið, byggir á þeim 
stoðum. Uppbygging la xeldis 
var kærkomin búbót í kröftugri 
atvinnuuppbyggingu Fjarðabyggð-
ar. Starfsmönnum í greininni hefur 
fjölgað ört og þjónustufyrirtæki lax-
eldisins hafa sprottið upp á meðan 
önnur fyrirtæki hafa þanið út sína 
þjónustu. Tilkoma laxeldisins eykur 
enn frekar á nauðsyn uppbyggingar 

Egilsstaðaflugvallar svo hann geti 
annað fraktflutningum með fersk-
an fisk og aðrar vörur.

Grænn orkugarður
Grænn orkugarður er framtíðar-
hugmynd sem við bindum vonir 
við sem okkar næsta vaxtarsprota. 
Þróun í framleiðslu rafeldsneytis er 
hröð og eftirspurn eftir vistvænum 
orkugjöfum fyrir samgöngufarar-
tæki mun aukast hratt á næstu 
árum og áratugum. Sá iðnaður 
getur skipt okkur sköpum í þeim 
orkuskiptum sem við bindum vonir 
við hérlendis og getur einnig orðið 
mikilvæg útflutningsgrein. Þá skap-
ast ótal mörg tækifæri til frekari 
uppbyggingar sem hliðarstarfsemi 
við rafeldsneytisframleiðslu svo 
nefnt sé heitt vatn til húshitunar, 
súrefni fyrir landeldi og áburðar-
framleiðsla.

Slík uppbygging í Fjarðabyggð 
kallar á þróun á Austurlandi, fjölg-
un íbúða, uppbyggingu samgangna 
og innviða.

Við tökum uppbyggingu fagnandi 
og horfum björtum augum fram á 
veg. ■

Atvinnubærinn Fjarðabyggð

Um daginn var mér sögð ansi áhuga-
verð saga af hámenntuðum og 
reynslumiklum 52 ára stjórnanda, 
sem gekk illa að finna sér nýtt starf 
við hæfi. Hann ákvað að gera litla 
tilraun og sótti um starf hjá einum 
60 fyrirtækjum. Hann útbjó tvö sett 
af ferilskrám og kynningarbréfum 
og sendi inn umsóknir til fyrir-
tækja, þar sem sérfræðingar í hans 
geira voru stór hluti af starfsmanna-
hópnum. Annar umsóknapakkinn 
innihélt ferilskrá og kynningarbréf 
tilbúins 34 ára gamals sérfræðings, 
með góða menntun og reynslu. Í 
hinum pakkanum var sambærileg 
ferilskrá og kynningarbréf, en þó 
ívið meiri reynsla og þekking, en 
þar var umsækjandinn 18 árum 
eldri, eða 52 ára. 54 fyrirtæki sýndu 
áhuga og svöruðu umsókn 34 ára 
gamla umsækjandans en ekki eitt 
einasta fyrirtæki svaraði umsókn 
þess 52 ára. Hann var ekki virtur 
viðlits. Þessi litla saga lýsir að mínu 
mati mjög vel því sem er að gerast á 
vinnumarkaði í dag. Þessi tilraun var 
gerð á dönskum vinnumarkaði, en ég 
leyfi mér að fullyrða að sambærileg 
þróun sé að eiga sér stað hér á Íslandi.

Í nóvember 2021 voru hátt í 600 
háskólamenntaðir einstaklingar 
50 ára eða eldri á atvinnuleysisskrá 
á Íslandi. Sú staðreynd segir okkur 
að þarna er mikil og dýrmæt þekk-
ing að glatast. Svo ekki sé minnst á 
beinan útlagðan kostnað ríkisins í 
formi atvinnuleysisbóta, en fullar 
atvinnuleysisbætur fyrir 600 manns 
í 12 mánuði eru rúmlega 2,2 millj-
arðar.

Mín tilfinning er þó sú, að það séu 
mun fleiri sérfræðingar á þessum 
aldri, sem hafi misst vinnuna og ekki 

fengið ný störf þrátt fyrir að hafa leit-
að mikið fyrir sér. En til þess að hafa 
einhverja fjárhagslega afkomu bjóða 
þeir upp á ýmiskonar ráðgjöf, enda 
margir með mikla, dýrmæta og eftir-
sóknarverða þekkingu. Í stað þess að 
þiggja atvinnuleysisbætur fara þeir 
á hinn svokallaða „gigg“ markað. 
Sjálf þekki ég marga sérfræðinga og 
„giggara“ á þessum aldri, sem sinna 
ráðgjöf af misjöfnum mætti. Margir 
gera það að eigin ósk og gengur 
vel, en aðrir fara þessa leið þar sem 
engin önnur tekjuöf lunarleið er 

fær. Það er ansi súrt að vera á þeim 
stað í lífinu eftir jafnvel hátt í 10 ára 
rándýrt háskólanám og meira en 20 
ára starfsreynslu að koma ekki til 
greina í störf, sem samkvæmt lýsingu 
í atvinnuauglýsingu henta fullkom-
lega við menntun og reynslu og kalla 
jafnvel á minni menntun og reynslu. 
Ég tala hér af eigin reynslu, en ég er 
58 ára og missti mína vinnu á síðasta 
ári og er einmitt í þessari stöðu.

Sérstaklega finnst mér umhugs-
unarvert að þessi þróun skuli eiga 
sér stað á sama tíma og sífellt meiri 

áhersla er lögð á fjölbreytileika og 
jafnrétti innan vinnustaða. Nú 
þykir það skipta máli fyrir afkomu 
fyrirtækja að hafa sem fjölbreytt-
astan starfsmannahóp sem er 
samsettur úr öllum kynjum, mis-
munandi bakgrunni, þjóðernum 
og trúarbrögðum og fleiru. En það 
virðist ekki skipta eins miklu máli 
að blanda saman reynslumeiri 
og reynsluminni starfsmönnum. 
Ekki síður finnst mér þessi þróun 
umhugsunarverð í ljósi þeirrar stað-
reyndar að lífaldur okkar er sífellt 
að hækka. Nú eru uppi raddir sem 
segja að lífeyris- og eftirlaunasjóðir 
muni eiga í erfiðleikum í fram-
tíðinni með að standa við skuld-
bindingar sínar og að greiðslur úr 
sjóðunum muni ekki duga í þá þrjá 
til fjóra áratugi, sem fyrirséð er að 
þurfi. Því sé ljóst að hækka þurfi líf-
eyrisgreiðslualdur, sem þýðir jú að 
einstaklingur þarf að vera á vinnu-
markaði og afla sér lífsviðurværis 
lengur en þurft hefur hingað til. Hér 
finnst mér ekki fara sama hljóð og 
mynd. ■

Lítil saga af vinnumarkaði

Helga Þóra  
Eiðsdóttir

sækist eftir 2. sæti 
í prófkjöri Sam-
fylkingarinnar í 

Hafnarfirði

Ragnar  
Sigurðsson

bæjarfulltrúi Sjálf-
stæðisflokksins 
í Fjarðabyggð og 
varaþingmaður

Ingunn  
Ólafsdóttir

lögfræðingur og 
mannauðsstjóri
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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 .

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir okkar, tengdafaðir og afi,

Peter Ellenberger
Sóltúni 1, Reykjavík,

lést laugardaginn 22. janúar  
á líknardeild Landspítalans.  

Útför hans fer fram frá Háteigskirkju 
fimmtudaginn 10. febrúar kl. 13.

Einungis nánustu aðstandendur og vinir verða viðstaddir 
en streymt verður frá athöfninni á vefsíðunni  

www.streyma.is.

Svala Victorsdóttir
Íris Ellenberger Auður Magndís Auðardóttir
Daniel Ellenberger Noémi Ellenberger
Markus Ellenberger Claudia Ellenberger

og barnabörn.

Yndislega móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma, 

Friðbjörg Þórunn Oddsdóttir 
Ársölum 3, 

lést á Droplaugarstöðum 
fimmtudaginn 20. janúar.  

Útför fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík 
fimmtudaginn 10. febrúar kl. 15.00. Sérstakar þakkir til 

starfsfólks Droplaugarstaða fyrir hlýju og góða umönnun. 

Rósa Skagfjörð Ingólfsdóttir 
Sigurjón Ingi Ingólfsson Hallbjörg Jónsdóttir 
Óskar Þór Hjaltason Jónína Helgadóttir 
Valdimar Númi Hjaltason 
Pálína Ósk Hjaltadóttir Heiðar Kristinsson

Ástkær móðir okkar, 
tengdamóðir og amma,

Ólöf Alda Ólafs
húsmóðir,  

Norðurbrú 5, Gb.
lést í faðmi fjölskyldunnar á 

Landspítalanum síðastliðinn föstudag. 
Útför fer fram frá Fríkirkjunni í Reykjavík föstudaginn  

11. febrúar kl. 11. Hjartans þakkir til starfsfólks á deild B5, 
Landspítalanum Fossvogi.

Streymi frá útförinni má nálgast hér:  
https://youtu.be/KnSgFmYtEOA

Fríða Freyja K. Gísladóttir Sigurður Þór Ásgeirsson
Anna Hlíf Gísladóttir Nils Jörgen Davidsen
Bryndís Marsibil Gísladóttir Luca Pozzi
Björn Gíslason Laufey Óskarsdóttir

og barnabörn.

Ástkær faðir okkar,  
tengdafaðir, afi og langafi,

Bjarnar Ingimarsson
Smyrlahrauni 44, Hafnarfirði,

lést á líknardeild Landspítalans í 
Kópavogi mánudaginn 24. janúar sl. 

Útförin hefur farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.  
Við sendum innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 

okkur samúð og hlýhug við andlátið og útförina.

Jóhann Guðni Bjarnarsson Þórunn Huld Ægisdóttir
Guðný Bjarnarsdóttir Karl Óskar Magnússon
Ingibjörg Bjarnarsdóttir Sigurður Pétur Sigurðsson
Ottó Albert Bjarnarsson Sandra Gísladóttir

afabörn og langafabörn.

Okkar ástkæri
Þorvaldur Tryggvason

fv. aðalbókari Flugleiða,
lést á hjúkrunarheimilinu Grund 

fimmtudaginn 27. janúar.  
Útförin fer fram frá Dómkirkjunni 
fimmtudaginn 10. febrúar kl. 15.

Jóhanna H. Sveinbjarnardóttir
Hildur Þorvaldsdóttir Gunnar Indriðason
Þór Þorvaldsson Edda Eðvaldsdóttir
Tryggvi Þorvaldsson Unnur Gylfadóttir

og fjölskyldur.

Ástkær eiginmaður minn,  
faðir, tengdafaðir og afi,
Bjarni Bjarnason

lést á Droplaugarstöðum 
miðvikudaginn 19. janúar.  

Útför hans fer fram frá Háteigskirkju 
föstudaginn 11. febrúar klukkan 13. 

Blóm og kransar eru vinsamlegast afþakkaðir en þeim 
sem vilja minnast hans er bent á Alzheimersamtökin, 

kt.580690-2389, banki 0515-26-24303.

Engar samkomutakmarkanir eru í gildi en grímuskylda. 
Útförinni er streymt á www.skjaskot.is/bjarni.

Emilía Ólafsdóttir
Sigurveig Hjaltested  Baldvin Björgvinsson
Brynjólfur Bjarnason  Jódís Kolbrún Jónsdóttir
Ólafía Bjarnadóttir  Emil Pétursson

og barnabörn.

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

Sonja Hulda Einarsdóttir
frá Atlastöðum í Fljótavík, 

til heimilis að Hjallabraut 33, 
Hafnarfirði,

lést á LSH Fossvogi þann 24. janúar sl.  
Útför hefur farið fram í kyrrþey. Sérstakar þakkir til 

starfsfólks á B-2 fyrir góða umönnun í sjúkralegunni.

Gísli Bjarnason
Steinar Gíslaon Karólína M. Vilhjálmsdóttir
Börkur Gíslason Sigurrós Gunnarsdóttir
Hilmar Gíslason Bára Rósa Jónasdóttir

barnabörn og barnabarnabörn.

Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, 
tengdafaðir, afi, sonur og bróðir,
Davíð Benedikt Gíslason

lögmaður,  
Fornuströnd 12, Seltjarnarnesi,

sem lést þann 29. janúar síðastliðinn, 
verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju 

föstudaginn 11. febrúar kl. 13.00.

Hlekkur á streymi frá athöfninni:  
hljodx.is/index.php/streymi2

Brynhildur Þorgeirsdóttir
Eva Björk Davíðsdóttir
Þorgeir Bjarki Davíðsson Guðrún Ásgeirsdóttir
Anna Lára Davíðsdóttir Viðar Snær Viðarsson 
Benedikt Arnar Davíðsson
Brynhildur Ýr Þorgeirsdóttir
Eva María Gunnarsdóttir
María Gísladóttir Einar Kristinn Hjaltested

Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, 
tengdamóðir og amma, 

Magnea Ólöf Jónsdóttir
lést laugardaginn 5. febrúar  

á líknardeild Landspítalans.

Sævar Daníelsson
Jökull Sævarsson
Íris Sævarsdóttir Erik Robert Qvick
Patrik Írisarson Santos

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

Guðleifur Guðmundsson
fv. kennari,  

Boðaþingi 6, Kópavogi,
lést á líknardeild Landspítalans föstu- 

daginn 4. febrúar. Jarðarför auglýst síðar.

Bára Stefánsdóttir
Stefán Guðleifsson
Steinar Þór Guðleifsson  Hulda Hákonardóttir
Rúnar Berg Guðleifsson  Bryndís Baldvinsdóttir

barnabörn og barnabarnabarn.

Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, 
amma, langamma og langalangamma,

Ragnhildur Jóna 
Magnúsdóttir

frá Lambhól,
lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 

miðvikudaginn 2. febrúar síðastliðinn. 
Útför hennar fer fram frá Neskirkju fimmtudaginn  

10. febrúar klukkan 13. 

Streymt verður frá athöfninni á  
www.youtube.com/watch?v=lCFMHu_G4vg        

 Trausti Björnsson
Sylvía Hrönn Kristjánsdóttir    
Kristján Kristjánsson
Jóhannes Bragi Kristjánsson Svava Hansdóttir
Auður Kristjánsdóttir Guðmundur Bragason
 Guðný Einarsdóttir

barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabarn.

Faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi,
Brynjólfur Gísli Kristinsson
andaðist á hjúkrunarheimilinu Grund 

31. janúar sl. Sérstakar þakkir til 
heimilis og starfsfólks fyrir hlýlegt 

viðmót og góðar stundir. Útförin hefur 
farið fram í kyrrþey að ósk hins látna.

Arna Sigríður Brynjólfsdóttir
Kristinn Brynjólfsson

Sæunn Brynjólfsdóttir
tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn.

Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir, 
amma og langamma,

Sigrún Helga Ólafsdóttir
(Rúrý) 

Hverahlíð 20, Hveragerði,
lést föstudaginn 28. janúar sl. á 

Heilbrigðisstofnun Suðurlands, Selfossi. 
Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju miðvikudaginn  

9. febrúar kl. 14. Blóm og kransar eru vinsamlega 
afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent á 

Ás, hjúkrunarheimili (dvalaras.is). 

Streymi frá útförinni má nálgast á slóðinni 
promynd.is/rury eða á mbl.is/andlát.

Hlíf S. Arndal Jón Sigurðsson
Sigrún Arndal Sveinn Pálsson

barnabörn og barnabarnabörn.
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Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
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SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

Sverrir Einarsson

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega þjónustu.
Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær sólarhrings sem er.
Útfararstjóri er tilbúinn að koma heim til aðstandenda og aðstoða við
undirbúning útfarar sé þess óskað. Við erum aðstandendum innan
handar um alla þá þætti er hafa ber í huga er andlát verður. Allt það
er viðkemur útför munum við ábyrgjast að sé gert í fullu samráði og
trúnaði við aðstandendur.“

Alúð • Virðing • Traust

Áratuga reynsla 

S u ð u r h l í ð  3 5 , F o s s v o g i

w w w. u t f o r i n . i s
u t f o r i n @ u t f o r i n . i s

SÍMAR: 581 3300 • 896 8242 • SÓLARHRINGSVAKT

A5 dreyfispjald 2012  22.11.2012  20:13  Page 1

útfararstofa íslands
www.utforin.is w auðbrekka 1, kópavogi Síðan                                    1996  

alúð w virðing w traust w reynsla
sverrir einarsson jón g. bjarnasonjóhanna eiríksdóttir

Sólarhringsvakt: 581 3300 & 896 8242
Komum heim til aðstandenda og 

ræðum skipulag útfarar sé þess óskað
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Rjómakennd tómatsúpa með smá 
kikki er fullkomin vörn gegn kulda-
kasti.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

jme@frettabladid.is

Tómatsúpa

2 x 500 ml heilir tómatar í dós
1 ½ msk. púðursykur
4 skalotlaukar
4 msk. smjör
1 msk. tómatpúrra
Smá klípa af allspice/allrahanda
2 msk. hveiti
4 dl kjúklingasoð
1 dl rjómi
2 msk. brandý/sérrí/koníak
Salt og cayenne-pipar

Sigtaðu sundur tómata og safa 
yfir skál. Geymdu safann. Opnaðu 
tómatana yfir sigtinu og fjarlægðu 
fræin. Tómatar eru bakaðir með 
púðursykri á álklæddri ofnskúffu 
við 230°C í 30 mínútur.

Bræddu smjör í potti, fínsaxaðu 
skalotlauk og settu í pottinn 
ásamt tómatpúrru og allrahanda. 
Hrærðu, stilltu á lægsta hita, settu 
lok á og eldaðu uns laukurinn er 
mjúkur og brúnleitur.

Hrærðu hveiti saman við. Helltu 
soði og tómatsafa út í, hrærðu. 
Settu tómatana út í súpuna. Láttu 
malla í um 10 mínútur með lokið á.

Sigtaðu vökvann aftur frá. Settu 
tómatana í blandara með um 2 
dl af tómatsafa. Blandaðu uns 
blandan er orðin mjög mjúk. Svo er 
allt sett aftur í pottinn með rjóma 
og áfengi og hrært, ekki á heitri 
hellu. Smakkað til með salti og 
cayenne-pipar. n

Súpa sem hlýjar 

Hagkaup,
Íslandsapótek,
Lyfjaver,
taramar.is.

T A R A M A R
KYNGIMAGNAÐAR HÚÐVÖRUR

ÚR NÁTTÚRU ÍSLANDS

Frítt Serum
með hverju
Dagkremi

Jewells Chambers flutti til Íslands árið 2016. Hún deilir ýmsu um Ísland og íslenska menningu á samfélagsmiðlum undir nafninu All Things Iceland og er 
komin með nokkuð stóran fylgjendahóp víða um heim.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Uppgötvaði nýja ástríðu á Íslandi
Jewells Chambers er frá New York en fyrir tæpum sex árum flutti hún til Íslands. Hún 
heldur úti vinsælu hlaðvarpi og YouTube-rás auk annarra miðla undir nafninu All Things 
Iceland þar sem hún fjallar um allt sem viðkemur landinu frá sjónarhorni innflytjanda. 2

mailto:jme@frettabladid.is


www.taramar.is ,Lyfjaver,
Íslandsapótek, Hakgkaup

(Kringlunni, Smáranum,
Garðabæ og Akureyri)

T A R A M A R

Frítt Serum
með hverju
Dagkremi

Jewells hefur 
ástríðu fyrir að 
deila sögum 
og fróðleik um 
Ísland. Ástríðu 
sem hún vissi 
ekki af fyrr en 
hún sló til og 
byrjaði með 
hlaðvarp. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Stutta útgáfan af því af hverju 
Jewells, sem er fædd og uppalin 
í Brooklyn í New York, flutti til 
Íslands er að hún kynntist íslensk-
um manni og elti ástina hingað 
á Klakann. En aðdragandinn var 
langur.

„Ég kynntist Gunnari í Banda-
ríkjunum fyrir mörgum árum, 
þegar ég var í háskóla. Ég var að 
læra verkfræði og Orri vinur hans 
var eini Íslendingurinn á háskóla-
svæðinu. Við urðum vinir og ég 
hitti Gunnar í fyrsta skipti þegar 
hann kom út að heimsækja Orra. 
Við löðuðumst hvort að öðru þá en 
það varð ekkert á milli okkar fyrr 
en löngu seinna. Maður veit aldrei 
þegar maður hittir einhvern fyrir 
tilviljun hvort hann endi á að verða 
maki þinni seinna í lífinu,“ segir 
Jewells og brosir.

Seinna flutti Gunnar til Banda-
ríkjanna til að fara í nám og þá 
kviknaði neistinn. Gunnar sagði 
Jewells að hann vildi flytja til 
Íslands eftir útskrift og hún ákvað 
að slá til.

„Ég var samt alveg ákveðin í því 
að ég vildi ekki flytja nema fá vinnu 
við hæfi, í þeim geira sem ég var 
að vinna í úti í New York,“ segir 
Jewells sem fékk að lokum vinnu í 
stafrænni markaðssetningu fyrir 
ferðaþjónustufyrirtæki á Íslandi. 
Hún flutti til Íslands og byrjaði í 
vinnunni strax daginn eftir. Þetta 
var í júní árið 2016 og hún hefur því 
búið hér í bráðum sex ár.

Ísland eins og ferskur andvari
Jewells heldur úti vinsælli YouTube-
rás og hlaðvarpi og er auk þess 
með Instagram- og Facebook-síður 
undir nafninu All Things Iceland. 
Nýlega byrjaði hún líka á TikTok til 
að ná til fleira fólks. Á miðlunum 
segir hún meðal annars frá Íslandi 
út frá sjónarhorni aðkomumanns-
ins og hefur til dæmis talað um það 
sem kom henni á óvart þegar hún 
flutti fyrst til landsins.

„Ég ólst upp í Brooklyn í New 
York og bjó þar næstum allt mitt 
líf fyrir utan fjögur ár þegar ég 
fór í háskóla annars staðar í New 
York-fylki. Ég hafði því í raun búið 
í New York í 30 ár þegar ég flutti til 
Íslands. Ég man að mér fannst oft 
ansi þröngt í lestunum í New York 
á leið í vinnu á morgnana því þar er 

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir

sandragudrun 
@frettabladid.is 

Útgefandi: 
Torg ehf. 

Ábyrgðarmaður:  
Jón  
Þórisson

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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr 
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, 
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svo rosalega mikið af fólki. Þannig 
að það að koma til Íslands var eins 
og ferskur andvari, bókstaflega, 
af því loftið er svo hreint, en líka 
vegna þess að hér er miklu meira 
pláss af því það er ekki mikið af 
fólki hér,“ útskýrir hún.

„Reykjavík er líka hægari en 
New York, það er rólegra hér þó 
Reykjavík hafi auðvitað líka sinn 
hraða. Það er allt miklu afslappaðra 
hér. Ég man að eitt af því fyrsta sem 
kom mér á óvart við menninguna 
hér var þegar fólk fór fyrr heim úr 
vinnunni af því það var gott veður. 
Ég kom hingað sumarið 2016 og þá 
voru nokkrir góðviðrisdagar. Fólk 
var að fara heim klukkan 15.00 og 
spyrja mig hvort ég ætlaði ekki að 
fara heim og nýta góða veðrið. Ég 
var mjög hissa og sagði bara: Ha? 
Nei, ég ætla ekki að fara, ég þarf að 
vinna. Ég var svo föst í New York-
gírnum,“ segir hún og hlær.

„Það var svo ekki fyrr en árið 
2018 þegar sumarið var hræði-
legt og það rigndi næstum hvern 
einasta dag sem ég hugsaði: Ókei, 
héðan í frá mun ég nýta mér góð-
viðrisdagana, ég ætla ekki lengur að 
taka þeim sem gefnum.“

Annað sem Jewells nefnir að 
henni hafi þótt skrýtið þegar hún 
kom til Íslands var að fólk skildi 

börnin sín eftir sofandi úti í vagni 
áhyggjulaust.

„Ég var með áhyggjur fyrir þeirra 
hönd. Ég hef verið skilyrt til að 
finnast ég alltaf þurfa að vera á 
verði, þú þarft þess í stórborg, svo 
þó ég skilji af hverju Íslendingar 
eru ekki hræddir við þetta fannst 
mér erfitt að venjast þessu,“ segir 
hún.

„En það sem mér fannst skrýtn-
ast var að heyra Íslendinga tala á 
innsoginu. Ég var í sjokki, ég hélt að 
fólkið væri með slæman astma. Það 
var svo ekki fyrr en svolítið seinna 
sem ég minntist á þetta við Gunnar 
manninn minn og hann hló bara 
og sagði nei, Íslendingar tala bara 
svona,“ segir hún hlæjandi.

Varð mín leið til að aðlagast
Þegar Jewells byrjaði með hlað-
varpið sitt hafði hún enga reynslu af 
þáttagerð. En þar sem hún var alltaf 
að fá spurningar um hvernig það 
væri að búa á Íslandi og var beðin 
um að deila upplýsingum með fólki 
ákvað hún að prófa.

„Ég hlustaði mikið á hlaðvörp 
á þessum tíma en ég fann ekkert 
hlaðvarp sem fjallaði sérstaklega 
um þetta. En þar sem ég hafði enga 
reynslu fannst mér ég kannski 
vera að ætla mér of mikið. En ég 
hlustaði mikið á hlaðvörp þar sem 
var meðal annars talað um að ef 
þig langar að gera eitthvað þá áttu 
að fylgja þeirri tilfinningu. Svo ég 
hugsaði bara ókei, ég geri þetta 
bara,“ segir Jewells en í dag er hlað-
varpinu hennar hlaðið niður 30.000 
sinnum á mánuði.

„Mig langaði að fjalla um eitt-
hvað sem mér sjálfri þætti áhuga-
vert svo ég myndi nenna að halda 
áfram með þetta. Ég vildi ekki 
bara fjalla um hvernig er að búa á 
Íslandi eða ferðast til Íslands heldur 
vildi ég tala um allt sem viðkemur 
landinu, menninguna, söguna, 
skrýtnu og skemmtilegu hlutina, 
hneykslismálin, tungumálið og allt. 
Þetta varð svolítið mín leið til að 
aðlagast. Í hvert sinn sem ég kom 
á nýjan stað reyndi ég að drekka 
í mig eins miklar upplýsingar um 
hann og ég gat og deildi þeim svo 
með heiminum.“

Fyrsti hlaðvarpsþátturinn fór í 
loftið í júní árið 2018 og um haustið 
sama ár setti hún fyrsta YouTube-
þáttinn í loftið en hún segir að You-
Tube sé sá miðill sem hafi hjálpað 
henni hvað mest að fá fylgjendur.

„Ég er með um 46.000 fylgjendur 
á YouTube, sem er lítið í YouTube-
heiminum en á Íslandi er það 
mikið. Við erum ekki mörg hér sem 

búum reglulega til myndbönd fyrir 
YouTube,“ segir hún.

Flestir fylgjendur Jewells koma 
frá Bandaríkjunum en margir eru 
frá enskumælandi löndum eins og 
Bretlandi og Kanada og svo auð-
vitað frá Íslandi, Evrópu og héðan 
og þaðan úr heiminum.

Trúði forsetanum ekki
Hlustendurnir hafa mikinn áhuga 
á að vita hvað er að gerast á Íslandi 
svo Jewells gerir oft þætti í sam-
starfi við íslensk fyrirtæki til að 
sýna hvað er í boði hér á landi. Hún 
fær oft fólk í viðtal til sín í hlað-
varpið til að fræða hlustendur um 
ýmislegt sem við kemur Íslandi 
og hefur meðal annars tekið við-
tal við forseta Íslands, Guðna Th. 
Jóhannesson.

„Ég var að taka upp myndband 
með vini mínum sem er fararstjóri, 
en þetta var fyrir skólaferðalag 
fyrir háskólanemendur í Kanada. 
Einn af viðkomustöðunum voru 
Bessastaðir. Ég bjóst ekki við að tala 
við forsetann nema bara að segja: 
Góðan daginn. En hann spurði 
mig hvað ég væri að gera og ég 
sagði honum frá YouTube-rásinni 
og hlaðvarpinu og að ég tæki oft 
viðtöl við fólk. Þá sagði hann að ég 
gæti talað við hann ef mig vantaði 
viðmælanda, ég trúði honum ekki 
og spurði hvort hann væri að meina 
þetta,“ segir Jewells sem endaði svo 
á að hitta forsetann seinna og taka 
eins og hálf tíma langt viðtal við 
hann. „Þetta opnaði augu margra 
hlustenda, eins og Bandaríkja-
manna, sem eru ekki vanir því að 
hægt sé að taka svona hversdags-
legt viðtal við þjóðhöfðingja. Við 
áttum bara gott spjall og það var 
engin leyniþjónusta eða lífverðir 
á staðnum. Þetta er eitt af því sem 
ég elska við Ísland,“ segir hún og 
hlær og segist ekki hafa átt von á 
því þegar hún flutti hingað að hún 
myndi einn daginn taka viðtal við 
forseta Íslands.

Jewells segist hafa nýtt reynslu 
sína í stafrænni markaðssetningu 
til að fá fylgjendur en eitt af því sem 
hún gerði var að búa til efni fyrir 
marga miðla til að ná til fleira fólks.

„Mér finnst ég heppin að fá að 
gera þetta. Ég hef ástríðu fyrir að 
deila efni og tengjast öðru fólki. En 
ég vissi það ekki fyrr en ég byrjaði 
á þessu. Þegar ég ýtti óttanum frá 
og ákvað að sjá hvað gerðist. Það er 
oft talað um að fólk eigi að gera það 
sem það hefur ástríðu fyrir. En ég 
hugsa stundum: Hvernig veistu að 
þú hefur ástríðu fyrir einhverju ef 
þú hefur aldrei prófað það?“ ■

 
 

Það sem 
mér fannst 
skrýtnast 
var að 
heyra 
Íslendinga 
tala á 
innsoginu. 
Ég var í 
sjokki, ég 
hélt að 
fólkið væri 
með slæm-
an astma.
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Íbúðin sem er til sölu á Sogavegi 101 er á jarðhæð hússins. Garðurinn er stór og sameiginlegur.  MYND/AÐSEND

Fold fasteignasala kynnir til 
sölu tveggja herbergja íbúð á 
Sogavegi 101 í Reykjavík.

Íbúðin er með sérinngangi á jarð-
hæð í steinsteyptu þriggja hæða 
fjórbýli. Húsið er að stórum hluta 
klætt með álklæðningu.

Eignin er samtals 60,5 fermetrar. 
Þar af er íbúðin 57,8 fermetrar og 
geymslan 2,7 fermetrar. Íbúðin 
skiptist í forstofu, eldhús, svefn-
herbergi, baðherbergi og gang inn 
í sameign.

Í eldhúsi er ágæt eldhúsinnrétt-
ing með flísum á milli efri og neðri 
skápa. Stofan er lítil en svefnher-
bergið rúmgott með góðu skápa-
plássi. Í baðherbergi er gluggi og 
sturtuklefi. Parket, f lísar og dúkur 
á gólfum.

Nýlega voru heitavatnslagnir 
endurnýjaðar í íbúðinni. Í geymslu 
á sömu hæð er tengi fyrir þvottavél 
og þurrkara. Hiti og rafmagn eru á 
sér mæli.

Lóðin er sameiginleg. Góð 
aðkoma er að húsinu og stutt í 
margvíslega þjónustu.

Íbúðin er laus við kaupsamning.
Opið hús verður í dag, þriðju-

daginn 8. febrúar, frá klukkan 16 
til 17. Íbúðin verður ekki sýnd fyrr 
en þá. n

Nánari upplýsingar gefur Gústaf 
Adolf, löggiltur fasteignasali á 
Fold, í síma 895 7205 og á netfang-
inu gustaf@fold.is.

Tveggja herbergja íbúð á 
jarðhæð við Sogaveg

Séð inn í gang íbúðarinnar sem er með parket, flísar og dúk á gólfum.

Hægt verður að 
skoða íbúðina á 

Sogavegi 101 á opnu húsi 
í dag, þriðjudaginn 
8. febrúar, frá klukkan  
16 til 17.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

 Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf og ráðningar 
sniðnar að þörfum viðskiptavinarins.

Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali.

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

Ráðgjöf varðandi húsnæðisskipti, erfðaskrá, kaupmála
eða dánarbúskipti. Lögmaður þér við hlið við sölu fasteignar

án þess að greiða aukalega fyrir þá þjónustu.

BÚUM VEL veitir nýja tegund þjónustu. Kynntu þér málið.

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

Sérhæfð lögfræðiþjónusta
með áherslu á 60+



Hafðu samband og skráðu þig hjá okkur - Við finnum réttu eignina fyrir þig.

https://www.facebook.com/fastmark.is  -  https://www.instagram.com/fasteignamarkadurinn_ehf/

Þarft þú að stækka eða minnka við þig 
en finnur ekki réttu eignina ?

Höfum fjölda aðila á skrá sem vilja selja í skiptum fyrir stærri eða minni eignir.

•	 Vel	skipulagt	um	288,0	fermetra	einbýlishús	á	þremur	hæðum	á	eftirsóttum	stað	í	Garðabænum.
•	 Stór	og	skjólsæl	viðarverönd	til	suðurs	með	skjólveggjum	og	geymsluskúr	á	lóðinni.	Stór	hellulögð	bílastæði	á	fram-

lóð	með	hitalögnum	undir.	
•	 Húsið	hefur	verið	mikið	endurnýjað	á	sl.	10-15	árum,	m.a.	flestar	innréttingar,	gólfefni,	innihurðir,	gestasnyrting,	
	 baðherbergi,	eldhúsinnrétting	o.fl.	
•	 Þetta	er	sannkallað	fjölskylduhús	með	6	svefnherbergjum	á	grónum	og	fallegum	stað	í	Garðabæ.	
Seljendur	eignarinnar	eru	tilbúnir	til	að	athuga	með	skipti	á	4ra	til	5	herbergja	íbúð	í	fjölbýlishúsi	með	lyftu,		
útsýni,	helst	tveimur	baðhergjum	og	bílskúr

Verð 152,5 millj.

Heil húseign í miðborginni á 351,0 fermetra lóð með 8-10 einkabílastæðum 
Eign sem getur hentað mjög vel sem skrifstofuhúsnæði eða sem íbúðarhús 
•	 Eignin	er	á	þremur	hæðum,	kjallari	og	tvær	hæðir,	og	hefur	verið	mikið	endurnýjuð	hið	innra	nýverið.		
•	 Skipt	hefur	verið	um	allar	vatns-	og	frárennslislagnir	sem	og	raflagnir	og	töflu.		Gólf	hússins	hafa	verið	styrkt	og	

endurnýjuð	að	hluta.		Klæðning	að	innan	verður	endurnýjuð,	bæði	veggir	og	loft.		Mögulegur	kaupandi	getur	haft	
áhrif	á	þær	framkvæmdir	sem	enn	er	ólokið.		

•	 Nýtt	rafmagnshlið	var	sett	upp	á	lóðinni	fyrir	stuttu	síðan	og	hún	því	lokuð	og	afgirt	fyrir	óviðkomandi	umferð.

Engimýri – Garðabæ

Ingólfsstræti 7. Hverfisgata 39- 3ja herbergja íbúð.

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík 
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is

Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Gísli Rafn 
Guðfinnsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Sigríður  
Kjartansdóttir
Lögg. fasteignasali
sigridur@fastmark.is

Elín D. Guðmunds-
dóttir
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Hallveig 
Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@ 
fastmark.is

Starfandi í 40 ár – 1982-2022

•	 Björt	og	rúmgóð	96,7	fermetra	íbúð	á	2.	hæð	í	litlu	fjölbýli	við	Hverfisgötu	í	miðbæ	Reykjavíkur.
•	 Íbúðin	samanstendur	af	eldhúsi,	baðherbergi,	tveimur	stofum	þar	sem	önnur	stofan	gæti	verið	herbergi	og	svefnher-

bergi.	Í	kjallara	hússins	er	sameiginlegt	þvottahús	ásamt	góðri	sér	geymslu	og	hjólageymslu.
•	 Íbúðin	er	nýmáluð	og	getur	verið	laus	til	afhendingar	við	kaupsamning.	
•	 Sameiginlegar	svalir	eru	útaf	hverri	hæð	hússins	og	einnig	eru	sameiginlegar	þaksvalir	með	virkilega	fallegu	útsýni	út	

á	sjóinn	og	yfir	borgina.	

Verð 59,0 millj.

Skólavörðustígur
Tvö verslunarpláss til leigu

Skólavörðustígur 3 -  105,6 fermetrar 
Verslunarrými á tveimur hæðum neðarlega á Skólavörðustíg. Húsnæðið 
skiptist í 52,2 fermetra verslunarhæð með glugga út á Skólavörðustíg.  
Á neðri hæð, kjallari, er salur, geymsla, salerni og kaffiaðstaða.  
Verslunarhæðin er nýmáluð og með nýju gólfefni, á neðri hæð eru gólfin 
einnig nýmáluð.  

Skólavörðustígur 16a - 70,6 fermetrar 
Verslunarhúsnæði á götuhæð til leigu í nýlegu húsi við Skólavörðustíg. 
Húsnæðið er einn stór salur með góðum verslunargluggum út að  
Skólavörðustígnum.

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR









Sætún á Kjalarnesi
ReyKjavíK.

Tvær  eignalóðir með atvinnuhúsnæði og byggingarrétti á Kjalarnesi. Á annarri 
lóðinni er 630 FM endurnýjað atvinnuhúsnæði með innkeyrsludyrum auk 850 
FM byggingarrétts. Á hinni lóðinni er 2319 FM byggingarréttur fyrir atvinnuhús-
næði, teikningar og hugmyndir liggja fyrir, en kaupandi getur mótað svæðið 
að sýnum hugmyndum. Miklir framtíðarmöguleikar á svæðinu með tilkomu 
Sundabrautar. Upplýsingar veittar á Fold fasteignasölu, fold@fold.is.

einigrund 7, 300 akranes.
Opið húS MiðviKUDaG 9.2. Kl. 16-17

Stór 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð ásamt herbergi í kjallara, samtals 111,2 fm. 
Íbúðin er laus við kaupsamning. Parket, dúkur og korkur á gólfum. Þvottahús 
innan íbúðar. Svalir í suður. Verð 36,9 millj.  
Opið hús miðvikudaginn 9. febrúar kl. 16:00-17:00, verið velkomin. 
Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

Sogavegur 101, 108 Rvk.
Opið húS þRiðjUDaG 8.2. Kl. 16-17

2ja herbergja íbúð á jarðhæð í 4-býli m/sérinngangi. Íbúðin er 57,8 fm og 
geymslan 2,7 fm, samtals 60,5 fm. Íbúðin er laus við kaupsamning. Hiti og 
rafmagn sér. Þessi íbúð á 13,48% eignarhlut í húsinu. Parket, flísar og dúkur á 
gólfum. Tengi fyrir þvottavél í geymslunni sem er á sömu hæð. Verð 37,9 millj. 
Opið hús þriðjudag 8.2 kl.16-17, verið velkomin. 
Nánari upplýsingar gefur Gústaf Adolf lgf., gustaf@fold.is / 895-7205.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

eignarlóð við hafravatn
276 MOSfellSbæ.

Sumarhúsalóð við Hafravatn. Frá lóðinni er mjög gott útsýni yfir vatnið.  
Lóðin er rúmlega 2500 FM eignarlóð á frábærum stað, nálægt borgarmörkum. 
Verð 14,9 millj.   
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Dynjandisvegur 21
SUMaRhúS í bláSKóGabyGGð. 

Mjög gott og vel byggt, rúmlega 70 fm sumarhús, byggt af Borgarhúsum 
2008. Til viðbótar er geymsluhús á lóðinni. Parket og flísar á gólfum. Hitaveita. 
Gólfhiti. Heitur pottur. Stór verönd. Símahlið. Tvö svefnherbergi ásamt stofu og 
eldhúsi í sama rými. Glæsileg lóð með miklum gróðri. Leigulóð 4200 fm.  
Verð 37,5 millj. 

hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

- íbúðum í öllum hverfum  
Reykjavíkur til kaups eða leigu  

fyrir opinberan aðila

- traustar greiðslur

- langur leigutími

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Óskum eftir

Sóltún 20 • Sími: 552 1400 
www.fold.is  • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 

Anna Ólafía Guðnadóttir 
íslenskufræðingur 

Rakel Viðarsdóttir
lögg. fast. 

rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132

Hlynur Ragnarsson 
löggildingarnemi

hlynur@fold.is / 624-8080

Rögnvaldur Örn Jónsson
löggildingarnemi

rognvaldur@fold.is / 660-3452 

Við leiðum 
fólk saman

hagvangur.is



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

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 · 108 REYKJAVÍK · FASTBORG.IS

Skrifstofa
á besta stað

Borg fasteignasala státar af reynslu-
miklu teymi löggiltra fasteignasala og 
leigumiðlara sem aðstoða þig við kaup,
sölu og leigu atvinnuhúsnæðis. 

Hafðu samband, saman finnum við lausn
sem hentar þér og starfsemi þinni.

Til leigu

Síðumúli 23

12 lokaðar skrifstofur, tvö fundarherbergi og opið vinnurými Móttaka, kaffistofa og salerni

108 Reykjavík

393 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð

Ekki vsk. húsnæði

 Tilvalið fyrir fyrirtæki sem leigja út skrifstofurýmiTil leigu

Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Þráinsson löggiltur fasteignasali og leigumiðlari gunnlaugur@fastborg.is844 6447

Snyrtilegar innréttingar Lyfta Gott aðgengi Laust fljótlega eða skv. samkomulagi



Bílar 
Farartæki

EKINN AÐEINS 19Þ.KM!!!
VOLVO XC60 T8 Twin engine 4x4. 
Árgerð 2020, ekinn aðeins 19þ.
km., bensín/rafmagn, Sjálfskiptur. 
Ný þjónustaður af Brimborg. 
Leiðsögukerfi, Lúga, Bakkmyndavél 
o.fl o.fl. Lítur sérlega vel út. Verð 
aðeins kr.7.977.000. Rnr.120572. Til 
sýnis og sölu hjá Aðalkaup bílasölu, 
Skeifunni 3c.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

Nýr 2021 Nissan Leaf Tekna 40 
kWh battery. Drægni um 270 
km. Evrópubíll í fullri ábyrgð. 
Eigum hvíta, Dökk grá og svarta til 
afhendingar strax. Rúmri milljón 
undir listaverði á aðeins 4.150.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

 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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Dyrasímakerfi 777 4944 
Rafeindameistarinn. Viðgerðir og 
Endurnýjun

 Nudd

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Húsnæði í boði
2. herb. ca. 50fm íbúð á sv. 108 v. 
Suðurlandsbr. fyrir reglus., reykl. og 
barnlaust par eða einstakl. eldri en 
30 ára. 170 þús. Uppl. í s. 898-7868 
milli kl. 13-16.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Erum við 
að leita að þér?

 Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. 

Við komum til móts við þarfir 
fyrirtækja og sérsníðum lausnir 
sem henta hverjum viðskiptavini.

gardabaer.is

SKIPULAGSMÁL 
Í GARÐABÆ

Skipulagslýsing vegna tillagna að breytingu 
Aðalskipulags Garðabæjar 2016-2030 
og deiliskipulags Arnarlands (Arnarnesháls)

Þann 3. febrúar 2022 samþykkti bæjarstjórn Garða- 
bæjar skipulagslýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar 
á Aðalskipulagi Garðabæjar 2016-2030, við Arnarnes- 
háls (Arnarland), og gerð deiliskipulagstillögu fyrir 
svæðið í samræmi við 30. gr. og 40. gr. skipulagslaga 
nr. 123/2010.

Tillagan gerir ráð fyrir því að reit fyrir verslun og 
þjónustu, 3.37 Vþ, í gildandi Aðalskipulagi Garðabæjar 
verði breytt í miðsvæði (M). Á svæðinu er gert ráð fyrir 
blandaðri byggð, með áherslu á heilsutengda starfsemi 
og uppbyggingu íbúðabyggðar m.a. í samræmi við 
markmið um uppbyggingu á samgöngu og þróunarás.

Í samræmi við 30. gr. og 40. gr. skipulagslaga 123/2010 
er skipulagslýsing lögð fram til kynningar á vef 
Garðabæjar, www.gardabaer.is, og í þjónustuveri 
Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210 Garðabæ.

Þeir sem telja sig eiga hagsmuni að gæta er gefinn 
kostur á að senda inn skriflegar ábendingar. Frestur til 
að skila inn ábendingum er til og með 8. mars 2022. 
Skila skal ábendingum á bæjarskrifstofu Garðabæjar 
eða á netfangið skipulag@gardabaer.is
 

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir: 

· Aðflugsljós á Akureyrarflugvelli, Akureyrarbær 

· Aðflugsljós á Egilsstaðaflugvelli, Múlaþing 
 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
111 /2021.  

Ákvarðanirnar eru aðgengilegar á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. 
Ákvörðun má kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  
8. mars 2022. 

Þátttakandi 
í íslensku 
atvinnulífi  
í 50 ár

hagvangur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Sigurður H. Magnússon
f. 3. 4. 1944  d. 21. 3. 2016

Helluhrauni 2 - 220 Hafnar�örður - granitsteinar@granitsteinar.is - sími: 5445100



Jet 1 - 105 cm

Tilboð
21.990 kr

(var 23.075 kr)

 

Þakblásarar

Hljóðlátir

Dreifðu varmanum betur

Mikið úrval af stærðum og 
gerðum.

blásarar

 

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

Íshúsið - Loftræstibúðin á Smiðjuvegi 4a, Græn Gata

LoFTVIFTUR

Ójafn hiti og 
heitast efst.

Án viftu Með viftu

Jafnari hiti og 
bætt loftflæði

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

Haltu loftinu á hreyfingu
Sjáðu úrvalið www.viftur.is

Öflugar gólfviftur

ÞurrkEFNI
Fáðu tilboð í magn!

Kraftviftur
Tilboð

24.990 kr
(var 27.367 kr)

Verð
13.898 kr

Loftræsting
Fyrir sérbýli

Eigun á lager
-kerfi
-dreifibox
-stúta
-Barka

Erum við að leita að þér?
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LÁRÉTT
1 geymdu
5 stafur
6 komast
8 slæpist
10 í röð
11 ellegar
12 grind
13 feiti
15 stuttur
17 kvk nafn

LÓÐRÉTT
1 mælieining
2 heilu
3 skordýr
4 gleði
7 aldur
9 blettir
12 fúi
14 áþekk
16 tveir eins

LÁRÉTT: 1 höfðu, 5 ell, 6 ná, 8 slórar, 10 tu, 11 
eða, 12 rist, 13 flot, 15 lítill, 17 karla.
LÓÐRÉTT: 1 hestafl, 2 öllu, 3 fló, 4 unaðs, 7 ára-
tala, 9 reitir, 12 rota, 14 lík, 16 ll.

KrossgátaSkák  Gunnar Björnsson 1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12

13 14

15 16

17

Suðlæg átt, víða 
10-18 m/s og snjó-
koma með köflum 
eða él í dag, en 
norðaustan 15-23 
og éljagangur eða 
skafrenningur 
NV-til. Úrkomu-
lítið á N- og 
A-landi, en norð-
austan 8-15 og él 
með kvöldinu. 
Frost 0 til 10 stig, 
kaldast NA-lands, 
en frostlaust við 
suðurströndina. ■

Veðurspá Þriðjudagur

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.

Magnus Carslen (2.865) átti leik gegn Geir Tune Tallaksen Ostmoe (2.466) í norsku úrvalsdeildinni.

Magnús lék 29. Ha8+ Bb8 30. Ha5 og skákinni lauk með jafntefli. Heimsmeistaranum yfirsást vinningsleikurinn 
29. Bb6! Ekki oft sem Carlsen gerir jafntefli við svo stigalágan andstæðing. Hjörvar Steinn Grétarsson og Davíð 
Kjartansson hafa fullt hús á Skákþingi Reykjavíkur eftir þrjár umferðir. 

www.skak.is: Nýjustu skákfréttir. ■

Hvítur á leik

Gelgjan Eftir Jerry Scott & Jim Borgman

Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman

Pondus  Eftir Frode Øverli

8 5 3 1 9 6 2 4 7

6 1 7 2 4 3 5 8 9

9 2 4 5 7 8 3 1 6

5 3 8 6 1 9 7 2 4

4 6 1 7 2 5 8 9 3

7 9 2 8 3 4 1 6 5

1 7 6 9 5 2 4 3 8

2 4 9 3 8 7 6 5 1

3 8 5 4 6 1 9 7 2

9 6 5 8 2 7 4 1 3

8 1 3 5 9 4 6 7 2

2 7 4 1 6 3 5 8 9

7 2 6 4 1 9 8 3 5

1 3 8 6 5 2 7 9 4

4 5 9 3 7 8 1 2 6

6 9 1 7 3 5 2 4 8

3 8 7 2 4 6 9 5 1

5 4 2 9 8 1 3 6 7

Þá er 
spurningin, 

Elsa … 

Ertu ánægð 
með hvernig 

þú lagðir 
bílnum?

Já?
Því miður! Rétt 

svar er: Nei! 
Þetta var algjör 

katastrófa!

Oooh! So 
close!

Snjallsíminn veitir okkur aðgang að 
allri samanlagðri þekkingu mann-

kynsins … 

Eða 
það.

Huh?

… og algengasti frasinn hérna er 
samt „ég veit það ekki“. 

Ekki 
séns. Gleymdu því. Við þurfum að 

finna síðustu keiluna.
Djö.

ÖKUSKÓLI

www.DORMA.is 
Verð og vöruupplýsingar eru birtar með fyrirvara um prentvillur. 

C&J SILVER stillanlegur botn +  
Natures Rest Luxury heilsudýna

Stærð í cm
Fullt verð:  

Botn + dýna

Luxury 80x200  187.900 kr 

Luxury 90x200  193.900 kr 

Luxury 90x210  201.900 kr 

Luxury 100x200  201.900 kr 

Luxury 120x200  207.900 kr 

Luxury 140x200  223.900 kr 

• C&J Silver er með sterkum  
 stálbotni og kraftmiklum en  
 hljóðlátum mótor.
• Rúminu fylgir þráðlaus  
 fjarstýring með tveimur  
 minnum og ljósi. 
• Botn rúmsins dregst að vegg  
 þannig að þú ert í eðlilegri 
 fjarlægð frá náttborði og lampa.
• Sérstakur takki á fjarstýringunni 
 kemur rúminu í upphaflega 
 stöðu. 

Láttu  
drauminn  
rætast í ...

Nature´s SUPREME heilsurúm með Classic botni
Virkilega vönduð heilsudýna sem hentar flestum, millistíf.
Natures Supreme er samsett úr 5 svæðaskiptu pokagorma kerfi 
með steyptri kantstyrkingu sem gefur um 25% meira svefn rými og 
lengri end ingu. Gormakerfið er mýkra við axlasvæðið, millistíft við 
miðjusvæðið en stífara við neðrabakssvæðið. Convoluted  
svampur (egglaga) er í efsta lagi  
dýnunnar sem gefur virkilega  
góðan stuðning og aðlögun.  
Einnig gefur lögunin á svamp- 
inum meira loftflæði sem skilar 
sér í auðveldari snúningi á  
dýnunni. Mismunandi svamp-
lög gefa henni frábæra mýkt.  
Hæð dýnunnar er 29,5 cm.  
Dýna sem hentar  
ungum sem öldnum.

Stærð í cm
Fullt verð:  

Botn + dýna

Supreme 80x200 97.900 kr.

Supreme 90x200 104.900 kr.

Supreme 120x200 124.900 kr.

Supreme 140x200 134.900 kr.

Supreme 160x200 149.900 kr.

Holtagörðum, Reykjavík
Smáratorgi, Kópavogi 
Dalsbraut 1, Akureyri
Skeiði 1, Ísafirði
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S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N
Síðumúla 37

Sími: 564-5040
hirzlan@hirzlan.is

Verslun opin
mán-fim 09:00-18:00, 
föstudaga 09:00-17:00, 
laugardaga 12:00-16:00. 

Lager opinn
mán-fim 13:00-17:00 
og föstudaga 13:00-16:00.

www.hirzlan.is

Support
VERÐ NÚ

21.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
31.400 kr.

Sitness 15
VERÐ NÚ

71.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
103.900 kr.

Cube
VERÐ NÚ

49.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
74.900 kr.

Headpoint SY
 VERÐ NÚ
64.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
93.900 kr.

P90 
með netabaki

VERÐ NÚ
78.900 kr.
LISTAVERÐ ÁÐUR
112.900 kr.

MADE IN
GERMANY

Febrúar
tilboð

af öllum TOPSTAR stólum30% afsláttur

HÆGT
AÐ KAUPA
ARMA SÉR

HÆGT
AÐ KAUPA
ARMA SÉR



Þriðjudagur
Stöð 2

Stöð 2 Bíó

Stöð 2 Golf

RÚV Sjónvarp

Sjónvarp Símans

Stöð 2 Sport

Stöð 2 Sport 2

08.00 Heimsókn 
08.20 Rax Augnablik 
08.30 The O.C. 
09.15 Bold and the Beautiful  
09.35 Manifest  
10.15 Jamie’s Quick and Easy Food  
10.45 Call Me Kat  
11.05 Saved by the Bell  
11.30 Masterchef USA  
12.10 30 Rock  
12.35 Nágrannar  
12.55 Lögreglan  
13.20 Mom  
13.40 10 Years Younger in 10 Days  
14.25 The Good Doctor  
15.10 Heimsókn  
15.30 Matarboð með Evu  
16.05 The Heart Guy  
16.45 The Heart Guy  
17.35 Bold and the Beautiful  
18.00 Nágrannar  
18.26 Veður 
18.30 Fréttir Stöðvar 2  
18.50 Sportpakkinn  
18.55 Ísland í dag  
19.10 Shark Tank  
19.55 Masterchef USA  
20.35 B Positive  Meinfyndnir 

þættir um Drew sem er 
nýfráskilinn og í leit að 
nýrnagjafa. Hann er við það 
að gefa upp alla von þegar 
hann rekst á gamlan og óút-
reiknanlegan skólafélaga, 
Ginu, sem bíður honum sitt 
nýra. Þessi vegferð býr til 
ótrúlegt samband þeirra 
á milli og breytir lífi þeirra 
beggja.

20.55 S.W.A.T.  
21.40 Magnum P.I.  Fjórða þátta-

röð þessara skemmtilegu 
framhaldsþátta sem byggðir 
eru á samnefndum leyni-
lögguþáttunum sem slógu 
rækilega í gegn á níunda 
áratugnum. 

22.25 Cold Case 
23.10 Cold Case  
23.55 Angela Black  
00.45 Coroner  
01.25 Cardinal  
02.10 The O.C.  
02.50 Manifest  
03.35 The Heart Guy  
04.15 The Heart Guy  

11.30 Step Up 6  
13.00 Johnny English Reborn  
14.35 Uncle Buck  
16.15 Step Up 6  
17.40 Johnny English Reborn  
19.20 Uncle Buck  
21.00 The Kitchen  
22.40 Under the Silver Lake  
00.50 The Clovehitch Killer  
02.35 The Kitchen  

09.00 The Hero Challenge 2022  
12.00 Waste Management Pho-

enix Open  
16.00 Drive On Championship  
18.50 Drive On Championship  
21.55 Drive On Championship  

06.00 Tónlist
12.30 Dr. Phil  
13.10 The Late Late Show with 

James Corden  
13.50 The Block  
14.38 Extreme Makeover: Home 

Edition 
15.20 Solsidan  
16.55 The King of Queens  
17.15 Everybody Loves Raymond  
17.40 Dr. Phil  
18.25 The Late Late Show with 

James Corden  
19.10 The Block  
20.10 Ordinary Joe  
21.00 FBI  Bandarískur spennu-

þáttur um liðsmenn banda-
rísku alríkislögreglunnar, FBI, 
í New York. Frábær þáttaröð 
frá Dick Wolf, framleiðanda 
Law & Order og Chicago 
þáttaraðanna.

21.50 FBI: Most Wanted  Banda-
rísk þáttaröð um liðsmenn 
bandarísku alríkislög-
reglunnar, FBI, sem eltast við 
hættulegustu glæpamenn 
Bandaríkjanna.

22.40 Paradise Lost  
23.30 The Late Late Show with 

James Corden  
00.15 Dexter  
01.05 Chicago Med  
01.50 Station 19  
02.35 The Great  
04.00 Tónlist

07.10 Salernitana - Spezia  
08.50 Roma - Genoa  
10.30 Inter - AC Milan  
12.10 Atalanta - Cagliari  
13.50 Football League Show 

2021/2022  
14.20 Ensku bikarmörkin 

2021/2022  
14.50 Rangers - Sevilla  
16.55 Empoli - Dortmund  
18.55 Lögmál leiksins  
20.05 Lokasóknin  
21.15 Juventus - Verona  
22.55 Road to the Super Bowl 

2022  
23.55 Lokasóknin  

07.25 Seinni bylgjan  
08.25 Stjarnan - Haukar  
09.50 Seinni bylgjan  
11.00 Valur - KR  
12.40 ÍR - Þór Þ.  
14.00 Seinni bylgjan  
15.00 Stjarnan - Haukar  
16.25 Seinni bylgjan  
17.35 Valur - KR  
19.20 Valur - Fram  
20.55 Seinni bylgjan  
22.05 Keflavík - Grindavík  
23.25 Álftanes - Haukar  

RÚV Rás eitt
06.00 Segðu mér  
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  
12.20 Hádegisfréttir
12.42 Hádegið  
13.00 Dánarfregnir
13.02 Samfélagið  
14.00 Fréttir
14.03 Lofthelgin  
15.00 Fréttir
15.03 Frjálsar hendur  
16.00 Síðdegisfréttir
16.05 Víðsjá  
17.00 Fréttir
17.03 Lestin  
18.00 Spegillinn
18.30 Að eiga mömmu eða 

pabba með krabba  
18.50 Veðurfregnir
18.53 Dánarfregnir
19.00 Endurómur úr Evrópu  
20.35 Mannlegi þátturinn  
21.35 Kvöldsagan: Samastaður í 

tilverunni  
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 Matur og heimili  Sjöfn 

Þórðar fjallar um matargerð 
í bland við íslenska hönnun 
og fjölbreyttan lífsstíl. 

19.30 Lífið er lag  Sigurður K. Kol-
beinsson fjallar um málefni 
fólks á besta aldri sem lifir 
áskoranir og tækifæri efri 
áranna. 

20.00 433.is  Farið yfir allt það 
helsta í heimi íþrótta, heima 
og erlendis. 

20.30 Fréttavaktin 
21.00 Matur og heimili 

06.25 ÓL 2022: Snjóbretti  
07.55 ÓL 2022: Skíðaganga  
09.25 ÓL 2022: Skautaat  
10.20 ÓL 2022: Skíðaganga  
12.15 ÓL 2022: Krulla  
13.30 ÓL 2022: Baksleði  
14.30 ÓL 2022: Listskautar  
17.50 Sænskar krásir  
18.00 KrakkaRÚV
18.01 Hönnunarstirnin  
18.19 Strandverðirnir  
18.32 Bolli og Bjalla  
18.40 Matargat  
18.45 Krakkafréttir  
18.50 Lag dagsins  
19.00 Fréttir  
19.25 Íþróttir  
19.30 Veður  
19.35 Kastljós  
20.05 Ólympíukvöld  
20.35 Sirkus Norðurskautsins       

Norsk heimildarmynd frá 
2020 þar leikstjórarnir Gud-
mund og Haakon Sand fylgja 
Sirkus Íslands eftir í rúmt ár 
og veita innsýn í líf lista-
mannanna.

21.05 Síðasta konungsríkið  
22.00 Tíufréttir
22.15 Veður  
22.20 Rauðir skuggar  Frönsk 

spennuþáttaröð um lög-
reglukonuna Auroru sem 
hefur alla tíð verið heltekin 
af máli yngri systur sinnar 
sem var rænt þegar hún 
var fimm ára. 25 árum síðar 
finnur Aurora vísbendingar 
um að systir hennar gæti 
enn verið á lífi. Aðalhlutverk: 
Nadia Farès, Manon Azem 
og Antoine Duléry. Atriði í 
þáttunum eru ekki við hæfi 
ungra barna.

23.15 Ógn og skelfing  
00.05 Óskalög Norðmanna  
01.15 Kastljós  
01.40 Ólympíukvöld  Samantekt 

frá viðburðum dagsins á 
Vetrarólympíuleikunum í 
Peking. Umsjón: Helga Mar-
grét Höskuldsdóttir.

02.05 ÓL 2022: Svig  
03.30 ÓL 2022: Skíðafimi  
04.40 Dagskrárlok

ÞRIÐJUDAGA

KL. 20.00

MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR 
Lifandi þáttur um matargerð 
og bakstur í bland við 
innanhússarkitektúr, hönnun 
og fjölbreyttan lífsstíl. 

Þátturinn er á dagskrá alla 
Þriðjudaga kl. 19.00

GEFÐU GJÖF TIL HEILLA
HEILLAGJAFIR.IS
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GLÆSIBÆ

URÐARHVARFI

BÍLAAPÓTEK

Þú �nnur Lyfsalann í Glæsibæ, Urðarhvar� og bílaapótek Vesturlandsvegi

URÐARHVARF
Opið virka daga  9.00 - 18.00

GLÆSIBÆR
Opið virka daga  8.30 - 18.00

BÍLAAPÓTEK  VIÐ  VESTURLANDSVEG
Opið alla daga  9.00 - 22.00

VIÐ VESTURLANDSVEG

Pössum sóttvarnir
Afgreiðsla beint í bílinn

Öruggt, �jótlegt og afar þægilegt
- Renndu við

9-22
OPIÐ ALLA DAGA



odduraevar@frettabladid.is

Ragna  
Sigurðardóttir 
borgarfulltrúi
„Þáttaáhorfið 
er almennt ekki 
mikið hjá mér 
en ég fagnaði 
nýlega próf
lokum með 
því að horfa á 

ítölsku myndina Quattro metà, 
eða Fjögur í mat, á Netflix. Hún 
er bæði skemmtileg og heilalaus 
þótt mér hafi þótt erfitt að fylgja 
söguþræðinum á köflum en ég 
held að það skrifist á ítölskukunn
áttu mína frekar en söguþráðinn 
sjálfan.

Í Covideinangrun minni í vetur 
horfði ég síðan á sænsku þættina 
Young Royals sem ég mæli ein
dregið með,“ segir Ragna og slær 
þann varnagla að öruggast sé að 
horfa án maskara fyrir þau sem 
nota svoleiðis. ■

Próflokum  
fagnað á ítölsku

 ■ Á skjánum

 odduraevar@frettabladid.is

Arnar 
 Kjartansson 
viðskiptafræði-
nemi   
„Ég er eins og er 
að horfa á þætt
ina Newsroom 
á HBO í svona 
tíunda skipti. 
Ég gjörsam

lega elska þá eins og flest annað 
sem Aaron Sorkin gerir og skrifar. 
Þættirnir fjalla um hvernig bitlaus 
fréttastofa með vinsælan frétta
þul tekur ubeygju yfir í að taka 
mál líðandi stundar í Bandaríkj
unum föstum tökum,“ segir Arnar 
og heldur áfram:

„Jeff Daniels fer með aðalhlut
verkið og gerir það fullkomlega og 
ég mæli sérstaklega með að horfa 
á upphafsatriði fyrsta þáttar á 
YouTube.

Er svo að horfa á einn og einn 
þátt af Dopesick á Hulu sem eru 
leiknir þættir um hvernig Oxy
Contin byrjaði ópíóíðafaraldurinn 
í Bandaríkjunum. Micheal Keaton 
og Peter Saarsgard fara þar á 
kostum.“ ■

Newsroom í 
tíunda skipti

odduraevar@frettabladid.is

Íslenskir aðdáendur áströlsku sápu-
óperunnar Nágranna eru í áfalli eftir 
að þau tíðindi bárust frá Ástralíu að 
óvíst sé hvort áfram verði haldið 
með framleiðslu þáttanna. Aðdá-
andinn Bjarney Halldórsdóttir segir 
ekkert geta komið í staðinn.

Þættirnir hafa verið vinsælir um 
árabil hér á landi og þekkja margir 
með nafni til persóna sem sést hafa 
á skjáum landsmanna á Stöð 2 og 
búa í Erinsborough, líkt og Susan, 
Karl og Kartan sjálf svo einhverjir 
séu nefndir.

Þættirnir hófu göngu sína í ástr-
ölsku sjónvarpi árið 1985 og hafa 
verið sýndir í Bretlandi og Ástralíu. 
Samningar milli Fremantle Media 

í Ástralíu og Channel 5 í Bretlandi 
hafa ekki náðst og því líkur á að hætt 
verði að framleiða þættina í sumar.

„Ég held að ég sé búin að fylgjast 
með þáttunum í tæp þrjátíu ár,“ 

segir Bjarney sem fylgist með þátt-
unum í áströlskum rauntíma, enda 
þættirnir á Stöð 2 gjarnan nokkuð 
langt á eftir.

„Ég er búin að vera að melta þessi 

tíðindi síðan ég sá þetta í gær og 
búin að vera í öngum mínum,“ segir 
Bjarney sem er búin að skrifa nafn 
sitt undir alla þá undirskriftalista 
sem hún hefur fundið, þar sem kall-
að er eftir því að Fremantle Media 
endurskoði málið.

„Covid hefur leikið þættina nokk-
uð grátt,“ segir Bjarney aðspurð um 
hvað valdi hiki bresku stöðvarinnar 
við að endurnýja samninga. Erfið-
ara hafi verið að blanda saman leik-
urum en áður.

„Ég hef alltaf verið opin með 
þetta, að ég hor f i enn þá á 
Nágranna. Þetta eru svona 20 mín-
útur á dag, sem ég sé aldrei eftir,“ 
segir Bjarney.

„Þetta er uppeldisstöð ástralskra 
Hollywood-leikara,“ segir Bjarney 

og segir það til marks um mikilvægi 
þáttanna þar sem leikarar eins og 
Kylie Minogue og Russell Crowe 
hafa slitið barnsskónum.

Aðspurð hvort hún myndi þá 
horfa á hina bandarísku sápuóperu 
Glæstar vonir ef til þess kemur að 
Nágrannar hætti, segir Bjarney: 
„Nei, alls ekki. Það er bara alls, alls 
ekki hægt.“ ■

Myndi aldrei taka Glæstar vonir fram yfir Nágranna

Bjarney var 
einungis sjö ára 
gömul þegar 
hún byrjaði að 
horfa á þættina. 
MYND/AÐSEND

Jackie Wood
burne og Alan 
Fletcher hafa 
birst lands
mönnum á 
skjánum sem 
Susan og Karl 
Kennedy um 
árabil. 
MYND/CHANNEL 5

Ársæll Sigurlaugar Níelsson, 
sonur Níels Ársælssonar sem 
má telja meðal þekktustu 
andstæðinga kvótakerfisins, 
lék forseta Fiskiþings í síðasta 
Verbúðarþætti í því sem Helgi 
Seljan kallar besta hlutverka-
val sögunnar.

odduraevar@frettabladid.is

„Ég þekki þessa menn, þá Gísla og 
Hlyn, og þau í Vesturporti,“ segir 
leikarinn og kvikmyndaframleið-
andinn Ársæll Sigurlaugar Níelsson 
þegar hann er spurður hvernig hafi 
komið til að hann fór með hlutverk 
forseta Fiskiþings í síðasta þætti af 
Verbúðinni.

Svo skemmtilega vill nefnilega 
til að Ársæll er sonur Níels heitins 
Ársælssonar, eins frægasta kvóta-
andstæðings Íslandssögunnar, sem 
vakti landsathygli um margra ára 
skeið fyrir baráttu sína gegn kerf-
inu sem gengur sem rauður þráður 
í gegnum Verbúðina.

Þar fer Ársæll með hlutverk for-
seta Fiskiþings sem samþykkir 
framsalsheimild hins nýja kvóta-
kerfis í nýju fiskveiðifrumvarpi. 
„Það að sonur Níels heitins Ársæls-
sonar hafi leikið forseta Fiskiþings 
í Verbúðinni er eitt lúmskasta en 
jafnframt besta „cast“ íslenskrar 
kvikmyndasögu,“ sagði Helgi Seljan 
á Twitter.

Lagðist ekki í djúpar pælingar
„Þetta var ekki alveg svona djúp-
stætt held ég,“ segir Ársæll hlæjandi 
og bætir við að hann hafi ekkert 
þurft að leggjast undir feld. „Ég 
hugsaði sko ekkert: „Hvað myndi 
pabbi segja?“ segir Ársæll og bendir 
á að þarna hafi aðallega verið um 
vinargreiða að ræða.

„En ég glotti auðvitað smá þegar 
þau báðu mig um að leika þennan 
formann Fiskiþings en leiddi 
kannski ekki hugann að því hvort 
þetta væri eitthvert „cast“ aldar-
innar,“ segir Ársæll.

„En, jújú, mamma spurði mig ein-
hverjum mánuðum seinna að því 
hvað ég hefði leikið. Jú, formann 
Fiskiþings, svaraði ég og hún bara: 
Já, ókei, það er dálítið sérstakt. En ég 
eiginlega verð að viðurkenna að ég 
leiddi hugann ekkert sérstaklega að 
því,“ segir leikarinn.

Fann nasaþef af verbúð
„Kallinn var náttúrulega harður 
andstæðingur þess sem þarna átti 
sér stað. Hann fékk ekki að taka 
þátt og var svona útlagi sem barðist 
alla tíð gegn kerfinu og var þekktur 
fyrir það,“ segir Ársæll sem sjálfur er 
hæstánægður með þættina.

„Mér finnst þetta mjög skemmti-

Lúmskt leikaraval ekkert svo lúmskt  

Magnús Þór Hafsteinsson og Níels Ársælsson pæla í fiski. MYND/BÆJARINS BESTA

legt, hafandi búið á Suðureyri og 
alist upp í þorpi sem er ekkert 
ósvipað, vestur á fjörðum – Tálkna-
firði. Maður lifði náttúrulega sjálfur 
og hrærðist í þessu.

Þótt ég sjái þetta kannski ekki 
sömu augum og fólkið sem var í 
brúnni eða vinnslunni á þessum 
tíma, enda er ég það ungur. Þetta 

er hins vegar umhverfið sem fylgdi 
mér fram á fullorðinsár,“ segir 
Ársæll sem segist rétt svo hafa náð 
í skottið á verbúðarlífinu.

„Ég byrjaði að vinna þegar aðal-
verbúðin lokaði og hætti að vera 
í frystihúsinu sjálfu og mann-
skapnum var dreift á þrjú eða 
fjögur einbýlishús. Þannig að ég 

rétt náði í skottið á þessu, þótt það 
hafi kannski verið aðeins öðruvísi 
stemning.“

Ársæll segist mikið vera í því að 
benda á skjáinn yfir þáttunum og 
atburðum sem hann rekur minni til. 
„Maður er svona: Já, heyrðu! Einmitt 
akkúrat ’86, það er akkúrat þegar 
þau komu þarna frá Suður-Afríku 
og Ástralíu.“

Það eru allir að tala um þessa 
þætti.

„Já, það er mjög skemmtilegt. 
Vegna þess að í gegnum árin hafa 
ansi margir fengið leið á þessu, 
kvótakerfinu og því. Og bara á fiski 
og fiskvinnslunni og margir hafa 
einfaldlega viljað gera eitthvað 
annað,“ segir Ársæll.

„Fyrir Vestfirðinga sem kannski 
hafa pirrað sig á sérfræðingum að 
sunnan sem alltaf segja okkur að 
gera eitthvað annað, þá sýna þessir 
þættir rosalega vel hvað þetta skipt-
ir miklu máli. Þú lætur ekkert heilt 
samfélag bara allt í einu gera eitt-
hvað annað. En það er náttúrulega 
pólitík í þessu og fólk lítur á þetta 
mismunandi augum.“ ■

Ársæll í hlutverki sínu sem forseti Fiskiþings. 

Sonur hins harða kvótaandstæðings lét sig ekki muna um að stíga yfir á myrku hliðina í Verbúð.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Framsalið samþykkt. Þá eru það bara veitingarnar. 
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Mér finnst 
þetta 
ekkert mál. 
Eina sem 
mér finnst 
erfitt er að 
láta stinga 
mig með 
nál í hönd-
ina. 

Helst langar mig til að 
vinna að list minni 
erlendis og gera stórar 
myndir.

kolbrunb@frettabladid.is

Sjáðu mig! er sýning á akrýlverkum 
Unnars Ara Baldvinssonar í Gallery 
Port, Laugavegi. Sýningin stendur til 
17. febrúar.

Á sýningunni eru þrjár stórar og 
litríkar myndir, þær stærstu sem 
listamaðurinn hefur málað hing-
að til, og tuttugu minni myndir. 
„Myndefnið í stóru myndunum er 
baujur, vitar og vörður, hlutir sem 
eru oftast appelsínugulir eða gulir 
og í skærum neonlitum til að þeir 
sjáist sem best. Það má segja að 
þessi sýning sé eins konar framhald 
af sýningu sem ég hélt í fyrra þar 
sem ég var að skoða mismunandi 
orð yfir vind og fann yfir hundrað 
orð. Tökum vindfána sem dæmi, 
það er risastór fáni sem segir þér 
úr hvaða vindátt vindurinn er að 
koma. Baujur og belgir eru, eins og 
vindfáni, leiðarkerfi. Ég er að skoða 
þessa hluti sem kalla má verndara 
öryggis og vinna með appelsínugula 
litinn. Himinn, neon og haf koma 
þarna við sögu,“ segir Unnar.

Teiknar sundlaugar
Um minni myndirnar segir hann. 
„Þetta eru tuttugu myndir sem eru 
lagðar saman tíu og tíu í tveimur 
línum og fjórar myndanna mynda 
einn appelsínugulan hring eða bauj-
ur í miðjunni. Yfir sýningartímann 
verður verkinu snúið og þannig 
mun mynstrið breytast.“ Nánar má 
fylgjast með snúningi verksins á 
Instagram listamannsins – @unnar.
ari.baldvinsson.

Tvær aðrar sýningar eru fyrir-
hugaðar á þessu ári. Sú fyrri, Sund-
Form er hluti af HönnunarMars. 
„Ég teikna upp allar sundlaugar á 
landinu í mínímalískum stíl. Þetta 
verða tölvuteikningar, alls hundrað 
og fimm myndir, sem enda sem 
prentverk.“ Seinni sýningin verður 
í Gallery Gróttu í lok september.

Vill helga sig myndlist
Unnar stundaði nám við Mynd-
listarskólann í Reykjavík og fram-
haldsnám í Accademia Italiana og 
Florence University of Arts á Ítalíu 
þaðan sem hann útskrifaðist árið 
2013. Hann hefur haldið fjölda 
einkasýninga og samsýninga á 
Íslandi og erlendis. Hann stefnir 
að því að helga sig myndlistinni. 
„Helst langar mig til að vinna að 
list minni erlendis og gera stórar 
myndir. Ég hrífst af tilhugsuninni 
um að gera myndir sem eru stærri 
en ég sjálfur.“ n

Himinn, neon og haf
Ég er að skoða þessa hluti sem kalla má verndara öyggis, segir Unnar.
  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

María Dís Gunnarsdóttir er 
fjórtán ára hjartveik stúlka 
sem þarf að vera í stöðugu eft-
irliti alla ævi. Hún er nýkomin 
frá Boston þar sem hún fékk 
fimmta gangráðinn í sinni 
sjöundu aðgerð. Hún segir 
félagsstarf Neistans henni afar 
mikilvægt og þar hefur hún 
eignast góðar vinkonur.

svavamarin@frettabladid.is

María Dís er einstaklega jákvæð og 
miklar hlutina ekki fyrir sér, þrátt 
fyrir að hafa þurft að fara í stórar 
og veigamiklar hjartaðgerðir frá því 
hún var nýfædd.

„Mér finnst þetta ekkert mál. Eina 
sem mér finnst erfitt er að láta stinga 
mig með nál í höndina,“ segir María 
og bætir við að aðgerðir og svæfingar 
séu bara skemmtilegar.

María fór þann 7. janúar til Boston 
ásamt foreldrum sínum, þeim Gunn-
ari Geir Gunnarssyni og Fríðu Björk 
Arnardóttur, sem segir að margt 
hafi verið einfaldara í þetta skiptið 
þar sem María er farin að geta talað 
ensku við starfsfólk spítalans og á 
veitingastöðum. „Við vorum úti í tíu 
daga og María fékk nýjan gangráð í 
fimmta sinn,“ upplýsir Fríða.

„Við reynum að gera ferðirnar 
sem minnst kvíðavaldandi þar sem 
Maríu þykir einstaklega gaman að 
ferðast,“ segir Fríða og bætir við að 
þær geri alltaf eitthvað skemmtilegt 
fyrir aðgerð. Einnig finnst henni 
mjög gaman að panta matinn í 
Boston,“ segir Fríða og hlær sínum 
smitandi hlátri.

Þriggja daga gömul til Boston
„Ég fæ að vita að hún sé með hjarta-
galla þegar ég fer í tuttugu vikna 
sónarinn á meðgöngunni. Við förum 
svo með hana aðeins þriggja daga 
gamla í flugvél í hitakassa til Boston 
þar sem hún fór í sína fyrstu aðgerð,“ 
segir Fríða og bendir á að um sjötíu 
börn greinist með hjartagalla á ári 
hverju. Allt frá mjög vægum yfir 
í ákaflega f lókna eins og í tilfelli 
Maríu.

Að sögn Fríðu miklar María hlut-
ina ekki fyrir sér og er einstaklega 
jákvæð. Lífið gangi vel, þótt einn-
ig komi upp erfið augnablik. „Hún 
hefur misst töluvert úr skóla og verið 
þreytt og þollítil,“ segir hún og María 
grípur orðið og segir hlæjandi að 
það sé bara gaman að sleppa skóla.

Vitundarvakningarvika
„Við höfum fengið góðan stuðning 
hjá Neistanum, félagi hjartveikra 
barna. Neistinn styður félagslega 
og fjárhagslega við þá sem þurfa 
að fara með börnin sín í aðgerðir 

erlendis þar sem þau eru með sér-
stakan styrktarsjóð,“ segir Fríða en 
leggur áherslu á að stuðningurinn sé 
mest félagslegur.

Vitundarvika Neistans hófst í gær 
og stendur til 14. febrúar og á meðan 
fá öll nýfædd börn rauða hjálmhúfu 
að gjöf. Fríða dregur hvergi úr mikil-
vægi félagsins fyrir börn og foreldra.

„Neistinn vinnur gríðarlega mik-
ilvægt starf og þar er hægt að leita 
upplýsinga um aðgerðir og barns-
hafandi foreldrar sem hafa fengið 
greiningu um að barnið þeirra sé 
hjartveikt geta fundið þar stuðning. 
Svo er bara gott að geta hitt aðra for-
eldra og börn í sömu stöðu,“ segir 
Fríða á einlægum nótum.

Sjálf segir María að starfið sé 
henni afar mikilvægt og hefur hún 
eignast góðar vinkonur. „Á fjór-
tánda ári fær hún að byrja í ungl-
ingastarfinu hjá Neistanum, sem 
er afar spennandi,“ segir mamma 
hennar.

„Unglingahópurinn hittist reglu-
lega og gerir eitthvað skemmtilegt 
saman, fer í pílu, keilu og sumar-
búðir sem er hvað mest spenn-
andi,“ upplýsir Fríða. Neistinn er í 
norrænu samstarfi þar sem tíu ung-
menni hittast í sumarbúðum í eina 
viku á ári hverju og er stefnan sett á 
Danmörku þetta árið. n

María Dís finnur neistann 

María Dís hefur farið ófáar ferðirnar til Boston í hjartaaðgerðir. MYND/AÐSEND

María Dís og 
Fríða móðir 
hennar.

FRÉTTABLAÐIÐ/
VALLI

Gangráður, eins og María Dís er með.
 MYND/AÐSEND
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Hann virðist hafa 
skoðun á öllu, bílnúm-
erum og guð má vita 
hverju.

Hugi Halldórsson og Sigmar 
Vilhjálmsson eru búnir að 
virkja forna frægð sjónvarps
þáttanna 70 mínútur af 
slíkum krafti að samnefnt 
hlaðvarp rýkur upp vinsælda
listann þótt ógeðsdrykkurinn 
sé fjarri góðu gamni rétt eins 
og sjónvarpstökuvélarnar.

odduraevar@frettabladid.is

„Þetta er gamalt og gott nafn sem 
við ákváðum að nota og þurftum þá 
ekkert að flækja það neitt en þetta 
er ekkert í líkindum við þættina. 
Það verða engir ógeðsdrykkir eða 
neitt verið að sleikja tær eða hoppa 
fram af húsþökum sko,“ segir Hugi 
sem gerði ýmsa vitleysuna sem 
OfurHugi í sjónvarpsþáttunum.

Engu að síður er óhætt að full
yrða að viðtökurnar sem hlaðvarpið 
hefur fengið hafi farið fram úr hans 
björtustu vonum en þátturinn 
tyllti sér á topp vinsældalistans yfir 
íslensk hlaðvörp undir hatti Apple 
og skaut þar með Í ljósi sögunnar, 
með Veru Illugadóttur, ref fyrir rass.

Hatarar beðnir afsökunar
„Sorry haters, back in the podcast 
game. Góða helgi. Kveðja,“ skrifaði 
Hugi á Twitter þegar hann birti 
teng il á fyrsta þáttinn sem skartar 
undirtitlinum: „Bubbi, Dorrit, 
Valdimar og kynlífsverkafólk.“

Hugi segir samræður þeirra Sig
mars verða burðarásinn í hlaðvarp

inu þar sem þeir taka skemmtilega 
snúninga á fréttum vikunnar og 
öðrum uppákomum og dægur
málum.

„Svo er hugmyndin að hringja 
og fá gesti sem koma og fara, en 
aldrei svona „sit down“ eða djúpa 
krufningu á málunum. Heldur 
er þetta létt af þreying sem fólk 
kannast alveg við. Þú hefur heyrt 
þennan þátt áður. Þarna verðum 
við bara tveir að skemmta okkur og 
skemmta öðrum.“

Hugi fellst á að þrátt fyrir að 
bygging þáttarins hljómi ansi 
kunnuglega þá geti ekki allir hlað
varpsþættir státað af fyrrverandi 
þáttastjórnendum 70 mínútna líkt 
og hlaðvarpið 70 mínútur.

„Það er reyndar alveg rétt. Við 
bara ákváðum að láta slag standa 
með nafnið allavega. Mér hefur 
gengið alveg ljómandi vel í þessum 
hlaðvarpsleik og hef farið með þrjú 
önnur hlaðvörp á toppinn en hug
myndin er ekkert að sigra heim
inn. Við höfum þetta bara létt og 
skemmtilegt.“

Ætlaði aldrei í langt hlé
Hugi hefur áður stýrt hlaðvarps
þáttunum FantasyGandalf og The 
Mike Show um fótbolta svo eitthvað 
sé nefnt. Það síðarnefnda lagði upp 
laupana eftir að þar voru látin falla 
umdeild ummæli um Eddu Falak og 
Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur.

„Það var nú ekki punkturinn 
yfir iið. Punkturinn yfir iið var að 

Mikael vildi prófa að fara áskriftar
leiðina. Ég vildi ekki prófa það og þá 
fann hann leið til þess og allir voru 
bara glaðir og vinir. Hæfæv og allt 
það.

Ég hefði haldið áfram með The 
Mike Show þrátt fyrir að hafa sagt 
eitthvað óheppilegt að mati ann
arra og í eyru annarra,“ segir Hugi 
og vísar þar til Mikaels Nikulás
sonar. „En eins og ég hef alltaf sagt, 
ef maður særir einhvern þá er ekkert 
sjálfsagðara en að segja sorrí.“

Talið berst þá að Sigmari sem 
undanfarin ár hefur starfað í veit
ingabransanum og verið óhræddur 
við að gagnrýna yfirvöld og segja 
sínar skoðanir á mönnum og mál
efnum.

„Hann virðist hafa skoðun á öllu, 
bílnúmerum og guð má vita hverju, 
þannig að það er fínt fyrir hann að 
fá eitthvert „platform“ og fólk getur 
þá hætt að sjá hann dúkka upp 
annars staðar og stillt inn þarna ef 
það hefur áhuga, annars ekki,“ segir 
Hugi og hlær. n

Hugi og Simmi vinsælir í 
sögulegu ljósi 70 mínútna 

Hugi og 
Simmi hafa 
engu gleymt 
síðan þeir voru 
á skjánum í 70 
mínútum og 
halda sínu stríki 
í samnefndu 
hlaðvarpi en láta 
þó ógeðsdrykk-
ina eiga sig. 

MYND/AÐSEND

PINTO 
4ra sæta sófi í Kentucky stone eða koníak  

bonded leðri.  253 x 97 x 85 cm. 249.990 kr.

 Nú 174.993 kr.

www.husgagnahollin.is 
Sími: 558 1100

*Verð og vöru upp lýsingar í auglýs ingunni eru birtar  
með fyrirvara um prentvillur. 

RICHMOND 
Borðstofuborð, olíuborin eik með 
fiskibeinamynstri. Ø120 cm.  

99.990 kr.

EDE 
2,5 sæta sófi í Kentucky koníakslituðu 
bonded leðri.  185 x 95 x 82 cm. 

169.990 kr.

Fyrir  
lifandi  
heimili

BROSTE BUBBLE 
Rauðvínsglas. 1.790 kr.
Hvítvínsglas. 1.490 kr.
Kampavínsglas. 1.790 kr.

toti@frettabladid.is

Hafi einhver verið búinn að gleyma 
því að Reynir Pétur Ingvarsson, íbúi 
á Sólheimum í Grímsnesi, varð sum
arið 1985 fyrsti maðurinn til þess að 
ganga hringinn í kringum landið þá 
voru þau hin sömu og aðrir sem ekki 
vissu minntir hressilega á afrekið í 
nýlegum Verbúðarþætti.

Reynir Pétur býr enn á Sólheim
um og þar urðu fagnaðarfundir 
þegar Hrafn Jökulsson og Veraldar
vinir tóku á honum hús í tilefni þess 
að Veraldarvinir eru að hefja sjálf
boðastörf á Sólheimum.

„Húfuna góðu úr Árneshreppi 
færði ég Reyni Pétri ásamt galdra
steini úr Kolgrafarvík,“ segir Hrafn 
og bætir við að honum hafi verið 
mikill heiður að því að hitta Reyni 
sem tók gjöfunum með mikilli 
gleði.

„Stórkostlegt að hitta goðsögn
ina, einn mesta afreksmann 20. 
aldar,“ heldur Hrafn áfram og víkur 
að fyrrnefndu afreki. „Íslandsganga 
hans 1985 markaði þáttaskil svo 
mér fannst við hæfi að færa honum 
íslenska húfu úr Árneshreppi,“ segir 
Hrafn og bætir við að þeir stefni að 
því að bralla ýmislegt saman. n

Reynir Pétur fékk galdrastein og húfu

Vel fór á með þeim Hrafni og Reyni 
Pétri.  MYND/ ÞÓRARINN ÍVARSSON
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PÖNNUTILBOÐ ALLA DAGA Í FEBRÚAR

TÆKIFÆRI TIL AÐ

PEPPERONI • HAWAII • MARGARITA • EF ÞÚ SÆKIR

STÓR PIZZA    1. 590



frettabladid.is
550 5000
RITSTJÓRN ritstjorn@frettabladid.is 
AUGLÝSINGADEILD auglysingar@frettabladid.is 
PRENTUN Torg ehf.
DREIFING Póstdreifing ehf.  
dreifing@postdreifing.is

Kristbjargar 
Þórisdóttur

n Bakþankar

Á þessum óveðursdögum er 
hugur minn hjá almannavörnum 
og öðrum viðbragðsaðilum. Takk, 
almannavarnir, björgunarsveitir 
og þið öll sem eruð til staðar fyrir 
okkur hin! Ég er þakklát fyrir allt 
þetta fólk sem leggur sig fram dag 
og nótt við að fyrirbyggja alvarleg 
atvik og eru ávallt til taks til þess 
að bregðast við þegar illa fer.

Það er fátt jafn manneskju-
legt og að leggja eigin þarfir til 
hliðar til þess að bregðast við og 
hjálpa öðrum. Þessi samkennd 
er stoð okkar sem samfélags. 
Við þrífumst hvorki né döfnum 
nema að eiga hvert annað að. Við 
Íslendingar erum vel kunn óveðri. 
Nálgunin á svona aðstæður er 
hins vegar að breytast að mínu 
mati. Við hugsum meira fram í 
tímann, fyrirbyggjum áður en 
eitthvað alvarlegt gerist. Vegum 
er lokað, fólk heldur sig heima og 
undirbýr sig í stað þess að allir ani 
af stað út í aftakaveður, stundum 
með skelfilegum afleiðingum.

Þessir bakþankar leiða hugann 
að öðru sviði mannlegs lífs þar 
sem við getum unnið á sama hátt. 
Hugsað fram í tímann og fyrir-
byggt skaða. Geðheilbrigt kerfi 
þar sem almenningi er ávallt 
tryggt aðgengi að bestu mögu-
legu meðferð við geðrænum 
vanda myndi fyrirbyggja mikinn 
skaða. Það er sorglegt að leiða 
hugann að því að líklega einn af 
hverjum sex einstaklingum hér 
á landi og þriðja hver fjölskylda 
þurfi að takast á við sitt eigið 
óveður og of margir þeirra án 
þess að geta fengið viðeigandi 
aðstoð. Tækifæri okkar liggur í 
því að hugsa á sama hátt um hið 
innra óveður, bregðast við áður 
en skaði verður. n

Almannavarnir

Reykjavík • Mörkin 3 |  Akureyri • Undirhlíð 2 
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ALLT AÐ

50%
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DURANCE 
ILMUR
2022
Kerti, ilmstrá, þvottaefni, 
mýkingarefni og fleira 
fyrir heimilið.

RÚMFÖT
Í ÚRVALI
Eitt mesta 
úrval landsins

FALLEG
HÖNNUN OG 

ÞÆGINDI

PANDORA 
HÆGINDASTÓLAR

HLEÐSLUSTÓLL MEÐ  
3 MÓTORUM

FULLKOMIN
ÞÆGINDI

YFIR 100 
TEGUNDIR

STILLANLEG HJÓNARÚM
MEÐ BODYPRINT DÝNU
– EIN ALLRA BESTA HEILSUDÝNA Í HEIMI

GHENT
HANDGERÐ HEILSURÚM 
– FYRIR ÞÁ ALLRA KRÖFUHÖRÐUSTU

The Belgian Bed

ÞÆGILEGIR KODDAR, SÆNGUR, 
HANDKLÆÐI OG SLOPPAR EINSTAKAR 

ULLARSÆNGUR
& KODDAR

Allt fyrir góðan svefn og betri heilsu

LISTHÚSINU LAUGARDAL s. 581 2233
BALDURSNESI 6, AKUREYRI s. 461 1150

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

UMBOÐSAÐILAR Húsgagnaval, Höfn í Hornafirði 
og Bara snilld, Egilsstöðum  |  svefnogheilsa.isBALDURSNES 6 – AKUREYRI VERSLUN & OUTLET – LISTHÚSIÐ – REYKJAVÍK

UM FJÓRÐUNGUR LANDS- 
MANNA SEFUR Á DÝNU 
FRÁ SVEFN & HEILSU*
*Samkvæmt könnun frá Gallup.


